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Összetartozunk
Guti Pünkösdi Napok, huszonkettedszer

A

hagyományokhoz
híven június 4-én,
az egyetemes magyarság számára oly fájdalmas trianoni békediktátum aláírásának 102.
évfordulóján Badalóban
gyülekezeti közösségben
emlékeztek a több mint
egy évszázaddal ezelőtti
szomorú eseményre, il-

letve a nemzeti összetartozás napjára.
A helyi református
templom külső falát díszítő
Petőfi Sándor-emléktábla
előtt összegyűlt megemlékezőket elsőként Jakab Lajos családorvos, a KMKSZ
Badalói Alapszervezetének
elnöke köszöntötte.
Folytatás a 2. oldalon

Jól sáfárkodni a
talentumainkkal

A

Guti Pünkösdi
Napokat mi, kárpátaljai magyarok jeles hagyományőrző népünnepélyeink
sorában az elsők között tartjuk számon.
A beregvidéki településen élők még a múlt

A

z utóbbi két év igencsak komoly megpróbáltatás elé állított
bennünket. Amikor már
azt hittük, fellélegezhe-

tünk a szinte az egész világot megrázó koronavírus-járvány után, Ukrajnát újabb csapás érte.
Folytatás a 3. oldalon
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század kilencvenes éveinek elején gondoltak egy
merészet, s egy jó hangulatú közösségi alkalom
során felelevenítették a
pünkösdölés szép hagyományát, elindítva ezzel
a kárpátaljai fesztiválok egész sorát. A hábo-

rús helyzetre való tekintettel az elmúlt vasárnapi rendezvény a megszokottnál szerényebb keretek között zajlott, ám
így is meghitt, tartalmas
időtöltést biztosított valamennyi résztvevő számára. A fiesztára meghí-

Legyen áldás az úton...
Ballagás a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumban

vást kapott az a harminc menekült, akik
a helyi óvodában kerültek elhelyezésre. A
nap istentisztelettel és
kiállításmegnyitóval
vette kezdetét.
Folytatás a 2. oldalon

N

em mindennapi
tanévet sikerült
zárni idén. A Covid
már két éve keseríti mindennapjainkat.
A pandémia miatt iskoláinkban leginkább
online tanultak gyermekeink. 2022 év elején, amikor végre beindult a jelenléti oktatás, azt hittük, végre
fellélegezhetünk. Ám a
háború mindent felülírt. Minden elismerés
megilleti azokat a pedagógusokat, diákokat, akik ebben a nehéz helyzetben is eredményes munkáról adhattak számot tanévzáráskor. Bár idén ennek megtartása is sokáig kétséges volt, hála Istennek, hogy az érettségizők ünnepélyes keretek között vehettek búcsút alma materüktől.
Folytatás a 3. oldalon
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Ballagási ünnepség és verébavató a Beregszászi Bethlen
Gábor Líceumban

Szárnyak és gyökerek

Rendkívüli időkben rendkívüli módon ünnepelünk, hangzott el a
Beregszászi Bethlen Gábor Líceum – vagy ahogy a korábbi évtizedekben megszoktuk: gimnázium – ballagási ünnepségén és verébavatóján. Ma már valamennyien tudjuk: a látványos külsőségek akár el is maradhatnak, mert az ünnep igazából bennünk,
a szívünkben van. Ezzel együtt a mostani alkalom alig tért el a
korábban megszokottaktól: meghitt pillanatokban, felemelő percekben, szívhez szóló gondolatokban egyaránt bővelkedett. Ezen
az éven 37 végzős búcsúzott az alma matertől, és 31 elsős diákot,
azaz verebet avattak.
A háború mindent felülír, jelentősen megnehezíti a szülőföldön való kibontakozást, boldogulást. Mindezek ellenére
arra kérlek benneteket: tegyetek
meg mindent annak érdekében,
hogy jövőtök Kárpátaljához kötődjön, hisz rátok hárul az a feladat, hogy biztosítva legyen az
itteni magyar nemzetrész jövője
– e szavakkal fordult megnyitó
beszédében Szabó Árpád igazgató a végzős diákokhoz. Bár
most nehéz időket élünk, a jövőt tekintve mégis van remény.
Ezt támasztja alá, hogy folytatódik az intézmény új szárnyának
építése, ahol már a közeljövőben megkezdődhet az oktató-nevelő munka, az eddigieknél sokkal jobb körülmények között. Az
igazgató a továbbiakban beszámolt róla, hogy az intézmény diákjai a mostani tanévben is bizonyították felkészültségüket, rátermettségüket, számos rangos
megmérettetésen értek el előkelő helyezéseket.
Kárpátalja magyar népe bő
száz esztendeje él át rendkívüli
időket, s már valamennyien tudatában vagyunk annak, hogy a
jövőben is nehezített körülmények között kell majd helytáll-

a XXI. század harmadik évtizedének Európájában az életbe kilépő fiatalok előtt igenis számos
nagyszerű lehetőség áll. Hogy az
álmok valóra váljanak, ahhoz viszont szorgalomra, kitartásra, céltudatos munkára van szükség.
A hagyományoknak megfelelően a líceum elsős diákjai a végzősök nyakába akasztották a tarisznyát, az alma materüket elhagyók pedig a gimnázium címerével díszített nyakkendővel ajándékozták meg az intézmény legfiatalabb hallgatóit.
További meghitt, megható
percek következnek: a ballagó diákok versben, énekszóban mondanak köszönetet tanáraiknak és
szüleiknek az irántuk tanúsított
jóságért és a sok-sok türelemért.
A végzősök költőink, íróink bölcs
gondolatait kölcsön véve megfogalmazzák, hogyan képzelik el a
jövőt, céljaik megvalósításának
útját: „Kellenek a gyökerek és a
szárnyak, hisz mindkettő a kibontakozásunkat segíti elő.” … „Önmagunk megismerése a legizgalmasabb feladatok egyike.”…
„Alázatos vagyok, mert ismerem
a gyengéimet.”… „Ha az ember
messze menne, el ne feledje, merre tart és honnan érkezett.”

Guti Pünkösdi Napok, huszonkettedszer

Összetartozunk
A mostani rendezvény egészen más, mint a többi. A háború miatt településünkön is sok a
szétszakított család, akik valamennyien a harcok gyors befejezésében reménykednek, kezdte ünnepi beszédét Sin József,
a Guti Pünkösdi Napok ötlet-

nagy egyetértésben tudnak ünnepelni magyarok és nem magyarok.
A kárpátaljai magyarok békeszerető emberek, s azért fohászkodnak,
hogy ez a szörnyű megpróbáltatás
mihamarabb véget érjen, fejezte be
beszédét az elnök.
Kettős ünnep a mai, fogalmazott Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusá-

gazdája, főszervező, a KMKSZ
Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének elnöke. Aki a
továbbiakban azt hangsúlyozta, hogy a hagyományok felelevenítése mellett most azt is meg
szeretnék mutatni, hogy milyen

nak ügyvivője. A pünkösd mellett
most megüljük a nemzeti összetartozás napját is. A magyarság történelme tele van gyásznapokkal,
ám a nemzetünket ért csapásokból mindig fel tudtunk emelkedni. A gyászos trianoni évforduló-

Elejét lásd az 1. oldalon

Az élet nem más, mint szakadatlan búcsú mindenektől – ezt
már Pető Nikolett az „ások” osztályfőnöke fogalmazta meg, aki
a továbbiakban így folytatta:
„a szépség, a jóság, a bölcsesség… a világ teljessége legyél
te magad”.
Rubec Zsuzsanna, a 7.B osztályfőnöke azt a gondolatot helyezte a végzős növendékek szívére, hogy fedezzék fel az élet
apró örömeit, s hogy ebben a rohanó világban tudják mind teljesebben átélni a jelen szépséges
pillanatait.
Rajkó Balázs a szülők nevében mondott köszönetet a pedagógusoknak: nemcsak gyerekeinket látták el megfelelő tudással,
rajtuk keresztül Önök a mi tanáraink is voltak.
Végül a hagyományokhoz híven a ballagó diákok képviselői
egy fából faragott platánlevelet
helyeztek el a gimnázium fáján.

Eszenyi Gábor

Kovács Elemér

A békéért és nemzetünkért imádkozva Trianonra emlékeztek Badalóban
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nunk, fogalmazott Zán Fábián
Sándor református püspök. Ám
erősítsen bennünket az a tudat,
hogy nekünk egy szerető, gondoskodó Istenünk van, aki mindezidáig megsegített bennünket.
S így lesz ez a továbbiakban
is. Ezekben az embert próbáló
időkben valamennyien láthatjuk, hogy egyik napról a másikra százak és ezrek válnak földönfutóvá, ám ha ez megtörténik is,
az Istenbe vetett hitet és a tudást
akkor sem veheti el tőlünk senki.
Zubánics László, az UMDSZ
elnöke, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar
Oktatási-Tudományos Intézetének dékánhelyettese a Székely
imnusz soraira utalva hangsúlyozta: most valóban nem látszik, hogy „merre visz a végzet”,
ám jól tudjuk, hogy amíg van
élet, addig a remény sem fogy
el. S ha sikerül túlnéznünk a
mostani nehéz hónapokon, józan
ésszel azt is látnunk kell, hogy

ból így lett az újrakezdés, a megmaradás reményének az ünnepe,
mutatott rá a diplomata.
Nagy Anna, a Nagybégányi
kistérség polgármestere – a közigazgatási reform óta ide tartozik Gut község is – arról szólt,
hogy a mostani nehéz időkben
is ki kell tartanunk magyarságunk, hitünk mellett, s próbáljunk meg továbbra is a szülőföldünkön boldogulni.
A menekültek képviselői köszönetet mondtak azért, hogy a
falu népe befogadta csoportjukat, és messzemenően gondoskodnak ellátásukról.
A népviseletbe öltözött lányok és fiúk zöld ágakkal feldíszített lovasszekérrel érkeztek, hogy bemutassák a közönség előtt a pünkösdölés szép hagyományát felelevenítő műsorukat. Eljátszották, hogy eleink
miként választották meg a pünkösdi királyt és királynét. Ezt
követően a helyi iskola tanulói
bemutatták a nemzeti összetartozás napja alkalmából készült
megindítóan szép, színvonalas
műsorukat. A délutáni órákban
került sor a Pünkösd szépe verseny eredményének kihirdetésére. A korona ezúttal Kalinics
Dorina fejére került.
A sok izgalmat hozó kispályás focitorna előtt a négy csapat – Gut, Bátyú, Gát és Jánosi – veterán sportolói kötélhúzásban mérték össze erejüket.
Este pedig fellobbant az ös�szetartozás tüze.

Nemzeti imánk, a Himnusz eléneklését követően az érdekvédelmi szervezet helyi vezetője arról beszélt, hogy az egész
magyarságot érintő gyász mellett 2010 óta ez a dátum egyben
a remény és az egység jelképe
is, hiszen a Magyar Országgyűlés ezt a napot a nemzeti összetartozás dátumává nyilvánította, ami már nemcsak a szétszakítottságról és a búslakodásról
szól, hanem az egész
Kárpát-medencei magyarság és a világ magyarságának összetartozásáról is! A szónok
beszélt arról is, hogy
idén az évfordulóra történő emlékezés mellett
a Szentlélek eljövetelét
is ezen a hétvégén ünnepeljük, ami a mostani háborús időkben különösen is arra ösztönöz
bennünket, hogy a béke
eljöveteléért is imádkozzunk.
Ferenci Dorina, a
Badalói Gvadányi József nevét viselő gimnázium
negyedikes tanulója Juhász
Gyula Trianon című versét
adta elő. Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi Konzulátusa nevében Szűrös Mátyás konzul úr köszöntötte a megjelent és a távollévő ünneplőket. Mint mondta,
nehéz időket éltünk és élünk,
előbb a koronavírus, most meg
a háború okoz számunkra elháríthatatlan akadályokat. Im-

már több éve nem tudunk közösen sem ünnepelni, sem gyászolni, a gyászra pedig egyre több alkalmunk van. Ám mégiscsak itt
vagyunk, csendesen, de kitartóan – ,,megfogyva bár, de törve
nem”. A konzul úr emlékeztetett
rá, hogy bár a magyarság történelme tele van gyásznapokkal,
mégis mindig sikerült talpra állnunk, nem bukott el nemzetünk.

Vereségeinkből sikerült erőt kovácsolnunk magunknak, ahogyan
június 4-ét, a nemzet széttagolásának napját is a nemzeti összetartozás napjává tettük. Gyásznapot ünneppé. Emlékezve tanuljunk tehát a múltunkból, és ünnepeljük, hogy csakazértis együtt
vagyunk!
Az elmúlt napokban volt 100
éve annak, hogy megszületett a
Székely himnusz. A helyiek a magyarság egyik jelképének számító

dal eléneklésével adóztak ennek
az évfordulónak.
Ezt követően Sápi Zsolt
badalói református lelkipásztor tolmácsolta Isten üzenetét a
megemlékezők felé. Emlékeztetett rá: a békediktátum a magyarság történetének egyik legnagyobb tragédiája. Nagyon fontos, hogy ezen a napon mindan�nyian imádságos szívvel kérjük
a mielőbbi békét. Napjainkban
is nagyon aktuális az ige: „Boldogok a békességre igyekezők”
(Mt 5, 9). Most kell mindenkinek
odaállni Isten elé, és a békéért, a
szeretetért könyörögni!
A Szózat eléneklését köve-

tően, pontban 16 óra 30 perckor, a békediktátum aláírásának időpontjában 102 másodpercig szólt az ősi badalói református templom harangja, miközben mindenki a béke eljöveteléért, nemzetünk megmaradásáért
imádkozott.
Az áldásokban gazdag esemény Petőfi Sándor emléktáblájának megkoszorúzásával ért
véget.

(felvégi)
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Ballagás a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumban

Legyen áldás az úton…

A Beregszászi Kossuth Lajos
Líceumban ez évben 37 végzős
vállára akasztották fel az útravaló tarisznyát. A június 3-án megtartott ballagási ünnepségen elsőként a tanév végét bejelentő igazgató asszony, Zseltvay-Vezsdel

szi Konzulátusának megbízott
vezetője. – Ebben a nehéz helyzetben ti a sulin kívül az élet iskoláját is kijártátok, és férfiasan
helytálltatok, fogalmazott a diplomata, aki Kosztolányi gondolataival kívánt eredményes utat
a ballagóknak: „Hódítsátok meg
az egész világot!”

Emese köszöntötte a végzősöket, aki Kassák Lajost idézve abbéli reményének adott hangot,
hogy „aki egyszer nálunk volt,
az többé sohasem mehet el tőlünk egészen”.
„Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek
akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor
barátokat, hanem barátainkban leltük fel az egész világot”
– kezdte köszöntőjét Kölcsey
szavaival Beke Mihály András, Magyarország Beregszá-

Babják Edit, a Beregszászi Városi Oktatási Osztály vezetője arra
kérte a végzős diákokat, hogy soha
ne hagyják abba a tanulást, minden
nap tanuljanak valami újat, hisz a
tudást senki nem veheti el tőlük.
S erre igazán nagy szükségük lesz
a jövőben, hisz nagy feladat vár
rájuk: ennek a generációnak kell
megjavítani, ami elromlott, s építeni egy boldogabb, szebb világot.
A felnőtté váláshoz próbákon keresztül vezet az út, ám az
Istenhez való ragaszkodás, a hit
átsegít minden nehézségen, fogalmazott Margitics János református lelkész, aki a 125. zsoltár

Elejét lásd az 1. oldalon

Művészeti iskolák pedagógusainak konferenciáján

Terítéken a tárogató és a hegedű

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség június 4-én a
művészeti iskolákban oktató
pedagógusok számára szervezett konferenciát, melyen 13
művészeti iskolából 40 tanár
vett részt online, illetve jelenléti formában. A konferenciát
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győr

szöntötte. Szomorúan állapította meg a „háborúban hallgatnak a
múzsák” mondás igazságát, pedig
a művészet az, ami az ember lelkét gyűrődéseit kivasalja, a zene
az, erőt, lehetőséget ad nekünk,
fogalmazott az elnök asszony. Aki
felidézte, hogy a történelemből ismerjük, hogy idővel azért a zene
is megjelenik a háborúban is – az

terméből irányította Kepics
Andzselika, a KMPSZ művészeti iskolában oktató pedagógusok szekciójának vezetője, a
Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója.
A fórum résztvevőit dr.
Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola és a KMPSZ elnöke kö-

első és második világháborúban,
vagy akár a kuruc korban a katonák is szerettek énekelni. Orosz
Ildikó kiemelte, hogy ma a hátországban élőknek is van feladatuk,
ezúttal a gyerekeinknek adjunk
valami pluszt, különösen a nyár
folyamán. Hisz két év pandémia
és több mint száz nap háború

első versét helyezte a végzősök
szívére: „Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem
örökre megáll”. Marosi István
görögkatolikus parochus a Bojtorján zenekar Csavargódalából
vett idézettel kezdte köszöntőjét: „A nagy folyók mind elérik
a tengert”. Arra biztatta a fiatalokat, hogy az élet tengerén
legyenek bátrak, kitartóak, ne
rettenjenek meg a nehézségektől, tudják megülni a hullámokat és fennmaradni a vízen. Ebben vezeti őket is – akárcsak a
hajósokat és egykoron a
bölcseket és a pásztorokat – a csillag. Nekünk is
erre a csillagra, Isten vezetésére kell figyelnünk,
mondta.
Huszti Kacsur Andrea osztályfőnök egy tanmesével bátorította diákjait, amelynek tanulsága: bármilyen adottságokkal is rendelkezünk,
bátran vagy bátortalanul,
találomra vagy logikusan
gondolkodva, esetleg a
helyzetet átlátva választunk utat – feladatunk és
elhívásunk van, s azon
az úton bátran elindulva
megtaláljuk hivatásunkat, miközben másoknak
is segítünk.
A továbbiakban a végzősök
mondtak köszönetet tanáraiknak,
szüleiknek, illetve a stafétát átvevő tizedikesek búcsúztak a ballagóktól. Versek, énekek hangoztak el, oklevelek átadására került
sor, majd a végzősök búcsúdala
zárta az ünnepséget. A tanári kar
pedig énekben fogalmazta meg
a legfontosabb kívánságot: „Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, kérjük oltalmazzon meg,
és adjon néked erőt, utadon vezessen, formáljon, szeressen, legyen a te őriződ!”.
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Tehetségnap Beregszászon tizenegyedszer

Jól sáfárkodni a
talentumainkkal
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A háború miatt az iskola ismét
az online térbe szorult. Lehet,
hogy ez ellentmondásosnak tűnik, merthogy az internet nyitást jelent a világra, az oktatásban ez mégis korlátozás, hisz
nincsenek személyes találkozások, közösségi élmények. Éppen ezért értékelődik fel még
inkább minden olyan alkalom,
ami ennek a megszüntetésére irányul.
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a nehéz időkben is igyekezett megszervezni
tehetséggondozási programjait.
Június 4-én pedig – ha szűkebb
körben is – immáron tizenegyedik alkalommal tartotta meg a tehetségnapot, ahol a programban
résztvevő fiatalok átvehették jutalmukat.
A szervezők nevében elsőként Váradi Natália köszöntötte a megjelenteket, aki a Szentírás alapján arra figyelmeztetett,
hogy Istentől valamennyien kaptunk valamilyen talentumot, s ezzel az ajándékkal jól kell sáfárkodnunk, egymást kell szolgálnunk. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója vidé-

otthon érezheti magát minden
magyar, bárhol is éljen a nagyvilágban. Az elnök asszony abbéli örömének is hangot adott,
hogy az Istentől kapott talentumok kibontakoztatása, megsokszorozása érdekében a tehetségpontok tanárai minden tőlük telhetőt megtesznek.
Az összetartozás napja idén
egybeesik a csíksomlyói búcsúval.
Orosz Ildikó ez alkalomból azt kívánta, hogy a Csíksomlyón értünk, illetve Ukrajnáért is imádkozó százezrek fohásza hallgattassék
meg, és valóban minél hamarabb
jöjjön el a béke.
Ezt követően színes program következett, melynek során zongorajátékával örvendeztette meg a résztvevőket Sárady
Bence, Demeter Csenge, Takács
György és Bogacsov Volodimir
(ez utóbbi tanárával, Paszicsnik
Olgával adott elő négykezest),
a III. ZeneVarázslat című képzés és hangverseny résztvevői.
Kosztyu Fanni, a Bátyúi Líceum tanulója a KMPSZ által
szervezett költészet napi szavalóverseny első helyezettje Babits Mihály Áldás a magyarra
című versét mondta el. A VII.
„Szól a fülemüle!” Népzenei és
Néptánc Tehetségkutató dobogósai is örömteli perceket szereztek: a Kokas Népzenei Te-

Marton Erzsébet

után nekik leginkább az hiányzik, ami a gyermekkor alapja:
a rendszeres találkozás, a közösség. Ezért ezt a nyári programokkal, táborok szervezésével – akár egy-egy iskola bázisán – kell pótolni. Ebben kérte
a pedagógusok segítségét, pozitív hozzáállását is, majd eredményes munkát kívánt a résztvevőknek.
Schreiner Sándor, a Kárpátaljai Akadémiai Állami Népi
Együttes klarinét- és tárogatóművésze, orgonamester „A tárogató mint hungarikum” címmel tartott nagyívű előadásában a tárogató történetéről, fejlődéséről beszélt, illetve arról,
hogyan tárták ki érzéseiket e
hangszer segítségével a pásztorok, s milyen szerepet kapott
a kuruc korban, illetve a Rákóczi-szabadságharcban. Az
előadást tárogatójátékkal színesítette.
Nagyné Kánya Andrea, az
Aszódi Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanára „Hangképzés és vonókezelés a hegedűoktatásban, kezdőktől-haladókig” címmel osztotta
meg tapasztalatait, gazdagította
a résztvevők tudását.
A konferencia az előadások
megbeszélésével zárult. Végezetül Kepics Andzselika mondott köszönetet a támogatóknak, illetve felhívta a résztvevők
figyelmét, hogy nyáron megrendezésre kerül a KMPSZ által szervezett Kölcsey Pedagógusakadémia, melyre szeretettel
várják a zenepedagógusokat is.

Kovács Erzsébet

künk kulturális sokszínűségére
is rávilágított, kiemelve, milyen
csendes lenne az az erdő, ahol
csak egyféle madár énekelne. A
napjainkban tapasztalt nehézségek legyőzésére Váradi Natália
egy Kossuth-idézettel bátorított:
„Soha le nem mondani, soha el
nem csüggedni, ha kell, mindig
újra kezdeni”. Az igazgató as�szony elmondta, hogy a 15 kárpátaljai tehetségpont programjában az elmúlt tanévben több mint
2000 gyerek vett részt, akik közül a legeredményesebbeket hívták meg az idei tehetségnapra.
Váradi Natália abbéli örömének
is hangot adott, hogy a nyár folyamán sikerül megszervezni a
hagyományos nyári táborokat, a
remények szerint több mint 500
diáknak nyújtva felejthetetlen élményeket.
Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola és a KMPSZ elnök as�szonya a 102 évvel ezelőtt aláírt trianoni „békeszerződés” következményeinek felidézését követően annak az örömének adott
hangot, hogy a magyar kormány
2010-ben az összetartozás napjává nyilvánította június 4-ét, hogy
„ne a sebeinket nyalogassuk”
szétszakítottságunk miatt, hanem
tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy megőrizzük és továbbadjuk kultúránkat, melyben

hetséggondozó és Fejlesztő Jótékonysági Alapítvány zenekara szatmári muzsikát játszott,
Turjanica Emília kalotaszegi
dallamokat szólaltatott meg hegedűjén, Hadar Lara Martina, a
Nagydobronyi Művészeti Iskola
hegedűse pedig szatmári csárdásokat adott elő.
Ezen a napon került sor az
Ady Endre ösztöndíjpályázat
eredményhirdetésére is. Ezúttal 24 sikeresen pályázó, kiemelkedően tehetséges tanuló részesült támogatásban. Átadták a május 13-án megrendezett XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia
nyerteseinek is a díjaikat, illetve a Zrínyi Ilona Szakkollégium 25 ösztöndíjas hallgatója
és tutora részesült elismerésben. A KMPSZ tantárgyi vetélkedőin első helyezést elért diákok nyakába tehetségtallérokat akasztottak, majd meggyújtották a gyertyákat a hatalmas
szülinapi tortán, melyből mindenkinek jutott egy szelet.
Végezetül Váradi Natália
mondott köszönetet a támogatóknak, a koordinátoroknak, az
oktatóknak, a munkatársaknak,
s bejelentette: a korábbi ösztöndíjprogramok a jövőben is folytatódnak.
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Közélet
A ZeneVarázslat záróprogramján

Bocsáss meg!

„Annakokáért az az indulat
legyen bennetek, amely volt a
Krisztus Jézusban is.” (Fil 2, 5)
Talán az indulatainkat a legnehezebb megfegyelmezni, ellenőrzés alatt tartani, szabályozni. Nagyon tudatosan kell figyelni magamat, ha azt akarom, hogy
ne az indulataim legyenek úrrá
felettem, hanem én tudjak uralkodni indulataim felett. Elég egy
kis sértés, csalódás, veszteség,
azonnal reagálunk. Van, amikor
erősebben, mérgesebben, van,
hogy kevésbé. Magatartásom lehet a fokmérője az indulatomnak. Általában a fáradt vagy a
beteg, éhes ember indulatosabban válaszol az eseményekre,
történésekre.
Az engem ért hatásokra tudok-e úgy válaszolni, reagálni,
ahogyan elvárják tőlem, a keresztyén embertől? Milyen indulatokat vált ki bennem, ha
közlik velem, hogy a munkatársam pletykát terjeszt rólam? Mi
lesz a válaszom, ha felfedezem,
hogy akiben megbíztam, megcsalt, lopott tőlem? Csökkenteni fogják a fizetésemet, mert a
művezető rossz megrendeléseket adott a gyárban? Ha kiderül, hogy a menyem megcsalta a fiamat? Az unokámnak, tévedésből, rossz injekciót adott
az orvos? Ezek nagy és megrázó dolgok. Hogyan viselkedem,
milyen idulatot váltanak ki bennem ezek a hírek? Mennyire vagyok krisztusi?
Egy napfényes délelőtt
egy fiatalasszony vásárolni indult a kislányával. A közeli fűszerboltba mentek a családi
mikrobusszal. A városka másik
végéről egy tizennyolcéves fiú
apja kocsiját akarta kipróbálni. Vette a kanyarokat, fokozta a
sebességet, fékezett, megint erősebben nyomta a gázpedált. Az
utca ismeretlen volt. Egy váratlan útkanyarnál nem tudta a sebességet csökkenteni. Azt még
látta, hogy egy mikrobusz kanyarodott az utcába, megállni
azonban nem tudott, teljes sebességgel belerohant a szabályosan
közlekedő járműbe, amiben a fiatalasszony és a kislánya ült. A fiúnak arra még volt ereje, hogy az
égő autóból kimásszon, de semmi másra nem emlékszik. Amikor a kórházban eszméletre tért,
akkor tudta meg, hogy két ember megölt. A másik autóban lévő
anya és a kislánya azonnal meghaltak a roncsok között. Az is kiderült, hogy a fiatalember vérében kábítószert találtak.
Tragédia egy családban, mert
meghalt az édesanya, aki feleség, és meghalt a gyermek is,
ott maradt az özvegy apa és két
árva kisfia. Tragédia, mert egy
meggondolatlan, felelőtlen fiatal gyilkossá vált, és harminc év
börtönre ítélte a bíróság.
A bírósági tárgyaláson ott
volt a gyászoló férj és a két árva
fia. Meghozták az ítéletet. Harminc év szigorított börtön. Mielőtt a bíró kihirdette az ítéletet,
a férj engedélyt kért a bírótól,
hogy személyesen és csak négyszemközt beszélhessen a fiatalemberrel.
Az első kérdése ez volt: miért? A fiú válasza: „Mert felelőtlen voltam, nem hallgattam az

apámra”. S itt a fiú sírva fakadt,
s ezt mondta: „Bocsánatot kérek,
nagyon fáj, szeretném, ha soha
nem történt volna meg, nem tudom pótolni a két életet, de kérem, bocsásson meg. Rettenetes
vagyok, két ártatlan embert megöltem. De nem is kérhetem, hogy
megbocsásson, mert erre nincs
soha bocsánat!”
Az özvegy férj személyes
kéréssel fordult a bíróhoz: ne
ítélje el a fiataembert. Csak a
minimális büntetést adja. „Soha
nem tudom a feleségemet és a
kislányomat visszahozni, de ez
a fiatalember és az én saját két
fiam egy életre szóló leckét tanultak. Nem fog ez a fiú többé
ilyet tenni. De én sem hordozhatok haragot, indulatot, gyűlöletet magamban a tragédiáért, a
veszteségért. Nekem meg kell
bocsátanom, hogy a lelkem szabad legyen.”
A fiú szabad, igaz öt évig
nem vezethet autót, de a férj,
az apa is szabad, mert az indulatnak, a haragnak nem engedett, megbocsátott. Az az indulat volt ebben az emberben, mint
a megbocsátó Krisztusban volt a
kereszten.
Kedves Olvasóm, benned
Krisztus indulata érvényesül
mindig? Krisztus indulatát vágyom magamra ölteni. Saját indulataimat szeretném levetkőzni és örökre elhagyni. Lehetséges ez? Naponkénti küzdelemmel, harccal, kitartó vigyázással és reménységgel, hiszem, lehet. Magamtól nem tudok mássá lenni. De te sem, kedves Olvasóm. Nagy kegyelem, hogy a
mi Megváltónk felajánlotta az Ő
segítségét.„Hívj segítségül engem a te nyomorúságod idején,
s én megszabadítalak téged, te
pedig dicsőítesz engem!” Hívhatom Krisztust, Őt szeretném
utánozni, hasonlítani szeretnék
hozzá. Nem lehetetlen, mert
Ő megígérte, hogy segít, csak
kérd, hívd.
A történetünkben élő, valóságos személyekről beszéltem.
Mi lenne ezzel az özvegy férjjel, a két gyermek édesapjával,
ha harminc évig, vagy még annál is tovább, élete végéig dühöngene, gyűlölködne, bosszúért
epekedne?! Milyen nagy erőt kapott az életre, a megbocsátásra,
amikor a halált okozó fiatalember felmentését kérte! Isten kegyelme tette képessé erre. Sokkal kisebb dolgokért milyen hamar indulatba jövünk! Haragszunk, vádolunk, kiborulunk, és
természetesen okoljuk a másikat.
Adjon az Úr az Ő gyermekeinek,
nekünk, szabadulást, segtséget.
Értelmet, hogy tudjunk vigyázni indulatainkra. Adjon lelki növekedést, hogy az az indulat legyen bennünk, amely Krisztusban van.
Uram, bűnbánó szívemet íme
elhozom Neked. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hogy legyen
az életem, az indulataim a Tiédhez hasonló. Szent Lélek Isten,
jöjj sívembe és taníts, hogy fékezni, ellenőrizni tudjam indulataimat. Tied vagyok, tarts meg
engem kérlek. Ámen
(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Közöttünk szeretet- és
lélekhíd épül

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy fiataljaink ne veszítsék el gyermekkorukat, az azt jellemző felhőtlen korszakot. A zene mind az
előadónak, mind a hallgatóságnak abban segít, hogy kisimítsa azokat a ráncokat, gyűrődéseket, amelyeket lelkünkben ez a szörnyű háború okozott, hangzott el az immáron
harmadik alkalommal megrendezett ZeneVarázslat záró rendezvényén, amelyre a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében került sor. A
meghitt alkalom a köszöntők
elhangzása, az oklevelek tehetségtallérok átadása után színvonalas hangversennyel ért véget. Bizonyítván, hogy a programban résztvevő, a zeneművészet iránt elkötelezett tizenkilenc tehetséges kárpátaljai
fiatal, az őket irányító kilenc
zenetanár, valamint a program szakmai felelőse, Várnagy
Andrea, Liszt Ferenc- és Budapest Márka-díjas zongoraművész ezúttal is nagyszerű munkát végzett.
Nem hittük volna, hogy a
pandémia után újabb, annál talán
még nagyobb nehézségek adódhatnak, emlékeztetett rá Váradi
Natália, a ZeneVarázslat projekt
koordinálását felvállaló „Genius”
Jótékonysági Alapítvány igazgatója. Ám a produkciókat látva valamennyien meggyőződhettünk
róla, hogy minden jól sikerült.
Egy-egy kis lépés, ami a békéhez vezethet, most nagyon
fontos valamennyiünk számára, hangsúlyozta köszöntőjében
Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke. Nemzeti összetarto-

zásunk ünnepének előestéjén ezzel a koncerttel is azt szeretnénk
üzenni a világnak, hogy mi, magyarok nem csupán nemzettársainkkal vagyunk szolidárisak, de
együtt érzünk mindazokkal, akik
a harcok elől menekülve kénytelenek voltak mások jószándékára hagyatkozni, akik szívébe befészkelte magát a keserűség, lelkükön pedig úrrá lett a bizonytalanság. Hiszem, hogy a mai napon elhangzó

zongoraművek az ő belső énjüket
is megérintik, s abban harmóniát
teremtenek, fordult a nézőközönség körében helyet foglaló menekültekhez.
Az, hogy ez a tehetségnevelő
program ilyen rendkívüli körülmények között is megvalósulhatott, a
kárpátaljai magyarság elpusztíthatatlan életerejét bizonyítja, fogalmazott Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ügyvezetője. A tehetség,
annak kibontakoztatása nagyon
fontos és nem csupán az illető
egyén, hanem a közösség számára is, hisz mindkettőnek önbizalmat ad. Erre most nagyobb szüksé-

Gyermeknapi ajándék a Szolyvai Gyermekotthon lakóinak

Új bútorok, száraztészta és
édesség

Immáron három hónapja tapasztaljuk azt a nagy összefogást Magyarországon, amivel a
szükséget szenvedő kárpátaljaiakat és az ide menekülteket segítik. Ennek fényes bizonyítéka
az az akció is, melynek köszönhetően a nemzetközi gyermeknapon a The Nursery Project
civil szervezet új, gyermekek
számára kifejlesztett bútorokkal szerelte fel a Szolyvai Gyermekotthont, ahol összesen 100
gyermekről gondoskodnak, közülük 35-en a háborús övezetből érkeztek Kárpátaljára.
A The Nursery Project civil
kezdeményezést 2016-ban hívták
életre azzal a céllal, hogy közösségi hozzájárulásokból és adományokból, valamint önkéntes
munkával kisebb óvodák, gyermekotthonok belső tereit újítsák
fel. Korábban csak Magyarországon teljesítettek önfeláldozó
szolgálatot, most azonban egy
amerikai befektetőnek köszönhetően, aki mindenképp szerette volna a szervezeten keresztül
támogatni Ukrajnát és az itt élő
fiatalokat, a Szolyvai Gyermekotthonba is eljuthattak.

„A gyermekek már eddig is jó,
ezek után pedig még jobb körülmények között nevelkedhetnek” – fogalmazott Szikszai Henriett, a The
Nursery Project önkéntese. Akitől
azt is megtudtuk, hogy másfél hónappal ezelőtt eljöttek tájékozódni
és felvállalták két szobának a bútorcseréjét. Erre összegyűjtötték

a pénzt és néhány napja leszállították az alkotóelemeket, aztán a
gyermekvédelmi napon eljöttek és

günk van, mint valaha, mondta.
Ha megmarad a remény, akkor túl tudunk lépni a lelkünkbe égetett fájdalmakon, s nem
hagyjuk eltaposni a harmónia
utáni vágyat, hangsúlyozta Várnagy Andrea, a projekt szakmai
felelőse. Mély alázat, nagy-nagy
akarat, tettrekészség és tisztelet – az online és a jelenléti oktatás során – legtöbbször ezeket fedeztem fel a kárpátaljai
növendékek és tanáraik hozzáállásában, számolt be itt szerzett benyomásairól a művésznő. Aki elmondta, hogy csodálatos volt az az összefogás, amikor 77 magyarországi zeneiskola tanulói és tanárai jótékonysági
koncerteken gyűjtést szerveztek
a háborút elszenvedők számára.

A teremben levők ismét
megtapasztalhatták az ukránmagyar együttműködés szép
példáját. Ugyanis Várnagy
Andrea és a főiskolán menedékre lelt Anton Genkin, a művészettudományok kandidátusa
(Harkiv) közösen adtak elő egy
zeneművet.
Az oklevelek és a tehetségtallérok átadása után kezdetét
vette az ifjú kárpátaljai tehetségek hangversenye, melynek
során a növendékek a világ legkiválóbb zeneszerzőinek műveit tolmácsolták magas szakmai
színvonalon.

Kovács Elemér

,,
a Kárpátaljai ,,Elfelejtett Gyerekek Segítése (KEGYES) Jótékonysági Alapítvány önkénteseivel összeszerelték a bútorokat.
Ugyanezen a napon Magyarország Ungvári Főkonzulátusa a Hungary Helps Program keretében 100 kilogramm
száraztésztát, vitaminokat juttatott el a gyermekotthonba, s
gyermeknap lévén édességgel
is kedveskedtek a kicsinyeknek.
A gyerekek boldogan vették
birtokukba a megújult közösségi tereket, természetesen örültek
az édességnek, Beres Volodimir,
az intézmény igazgatója pedig
őszinte háláját fejezte ki az új bú-

torokért, a segítségért, és Isten áldását kérte a támogatók életére.
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Közösség
Beregszászba látogatott a Szuverén Máltai Lovagrend Kijevbe akkreditált nagykövete

Hathatós segítség a rászorulóknak

A Máltai Szeretetszolgálat, azon belül a beregszászi tagszervezet az
orosz-ukrán háború kitörése óta folyamatosan jelen van a térségben.
Míg eleinte elsősorban a határon vállaltak szolgálatot a tömegesen
menekülők ellátására, ma már inkább a háború sújtotta övezetben
rekedteknek, illetve az onnan Kárpátaljára menekülőknek nyújtanak hathatós segítséget. Június 2-án Beregszászba látogatott Antonio
Gazzanti Pugliese de Cotrone, a Szuverén Máltai Lovagrend Kijevbe
akkreditált nagykövete, hogy személyesen is megismerkedjen a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) tevékenységével.
A diplomata Magyarország
Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi Konzulátusa, illetve a Beregszászi kistérség polgármesterének és a BJMSZ munkatársainak kíséretében menekülteket be-

fogadó intézményekbe látogatott,
megtekintette a Máltai Szeretetszolgálatnak a Vérke-parti városban kialakított logisztikai központját, ismerkedett a nemrég bevezetett szociális kártyára adott
segélyek kiosztásának rendjével, majd a délutáni órákban találkozott a sajtó képviselőivel is.
A Rozsoskert utcai székházban Makuk János, a BJMSZ elnöke köszöntötte a vendégeket. Elmondta, mennyire fontosnak tartja a személyes kapcsolattartást a

támogató szervezetek vezetésével,
hisz a helyzet változik, így mások a
szükségek is, s a hatékony segítségnyújtás érdekében rendszeresen sort
kell keríteni az ilyen találkozókra.
Antonio Gazzanti Pugliese de

Cotrone kifejtette, hogy a Máltai
Szeretetszolgálat mindig is fontosnak tartotta, hogy segítse a rászorulókat. Köszönetet mondott a Beregszászi Járási Szeretetszolgálatnak, Makuk János elnöknek, illetve Magyarország kárpátaljai diplomáciai képviseletének, hogy ebben hathatós támogatást nyújtanak. A most szerzett benyomásairól szólva a nagykövet elmondta,
hogy ezen a vidéken békésnek tűnik a helyzet, ám sajnálattal tapasztalja, hogy az ország más területe-

Ismerjék meg Kovács Erika tanárt, szőlész-borászt

Kitartás és küzdelem

A tanári pálya nagy felelősséggel járó hivatás. Az oktatók feladata nem csupán a tananyag maximális átadása, hanem hogy minél
jobb embereket neveljenek a rájuk bízott kis nebulókból. Fokozottan igaz ez a felelősségvállalás azoknál a tanároknál, akik hátrányos helyzetű diákokkal foglalkoznak. Jól tudja ezt Kovács Erika,
a Beregszászi Esze Tamás Líceum magyartanára, aki – bár nem
feltétlenül pedagógusnak készült – szívvel-lélekkel végzi munkáját. Ismerjük meg őt!
– Meséljen magáról.
– Nagydobronyban születtem, tanulmányaimat is ott végeztem. A továbbtanulás mindig is érdekelt, de tanári pályára nem szerettem volna menni.
Időközben ez a hozzáállás megváltozott, és felvételt nyertem az
Ungvári Állami Egyetem magyar
nyelv és irodalom szakára. Egyetemi éveim alatt férjhez mentem,
Nagymuzsalyba költöztünk. Diplomám megszerzését követően
munkát vállaltam a Beregszászi Bentlakásos Általános Iskolában (jelenleg Beregszászi Esze
Tamás Líceum) – közel huszonnégy éve dolgozom ott.
– Milyen tapasztalatokkal
gazdagodott az évek során?
– Nem könnyen rázódtam
bele a munkába, ezt be kell vallanom. Tudni kell, hogy ebben az intézményben hátrányos
helyzetű gyermekekkel foglalkozunk – ennek vannak előnyei,
de hátrányai is. Ingadozó a lelkiviláguk, szabadon gondolkodnak, fenntartás nélkül ki is mond-

ják azt, ami bennük van, ha jó, ha
rossz. Emellett nagyon ragaszkodóak, igénylik a szeretetet, hisz sok
esetben szüleiktől nem kapják ezt
meg. Mi pótanyukájukként is szolgálunk. Legfontosabb célunk a tudásanyag átadásán túl, hogy megtanítsuk őket élni, hogy minél kön�nyebben be tudjanak illeszkedni a
társadalomba.
– A közelmúlt eseményei pedig
még inkább nehezítették a tanulási folyamatokat.
– Az amúgy is nem mindennapi helyzeteket nehezítette a koronavírus, hisz a sok esetben nem
megfelelő anyagi körülményekkel rendelkező családoknál nincs
internetelérés, nem, vagy csak nagyon nehezen megoldható a távoktatás. Igyekeztünk különböző megoldásokat találni, hogy az otthon
tanuló diákoknak maradéktalanul
eljuttathassuk az anyagot. Amikor
végre kezdtünk visszaszokni a tanítási folyamatokba, kitört a háború...
– A tanítás mellett szőlészettel,
borászattal is foglalkoznak.
– Családon belül mezőgazda-

in ez nem így van. Éppen ezért
nagyra értékeli az itteniek karitatív munkáját, az ide menekülők
felé forduló szeretetteli megnyilvánulásukat. Erről a nap folyamán azon oktatási intézményekben tett látogatása során is meggyőződött, ahol most nem gyerekek ülnek az iskolapadokban, hanem ahol az ide menekülők leltek ideiglenes otthonra, s kapnak
gondoskodást, szeretetet.
A tervekről szólva Makuk János újságírói kérdésre az újjáépítésre való felkészülést emelte ki.
Ha ma befejeződne a háború, akkor is évekig, évtizedekig tartana az újjáépítés, mondta. Vidékünket a századfordulón kétszer
is sújtotta árvíz, így van tapasztalatunk, hogyan kell segíteni az újjáépítést. Természetesen egy háború okozta károk másmilyenek,
de készen állunk a tőlünk telhető
mindennemű segítséget megadni
az arra leginkább rászorulóknak.
S bár, hála Istenek, Kárpátaljától
távol zajlanak a harci cselekmények, de a háború hatását az itteniek is igencsak megsínylik,
a máltaiak pedig nem hagyhatják magukra őket sem. Ezt segíti
az a segélyprogram is, melynek
eredményeként szociális kártyára
kaphatnak támogatást az idősek,
a betegek, a rokkantak, a nehéz
helyzetbe kerültek. Ezúttal azok a
családok vehették át a tartós élelmiszert tartalmazó egységcsomagot, amelyben 2-es és 3-as kategóriájú rokkantak élnek.
Ezen a napon vendégek, vendéglátók, támogatók és támogatottak abbéli reményüknek adtak
hangot, hogy mihamarabb véget
ér a háború és megkezdődhet a
békés újjáépítés.

Kovács Erzsébet

sággal mindig is foglalkoztunk – fóliaházainkban hónapos retket, uborkát termesztettünk. Emellett gyümölcstermesztéssel is foglalkozunk. Körülbelül tizenöt évvel ezelőtt férjem édesapjától átvettünk egy 0,30 ha-os területet, ahová csemegeszőlőt ültettünk. Mai napig kiváló magyar és ukrán nemesítésű fajtákat termesztünk ott. Vannak kettős felhasználású, csemege- és
borszőlőink is – ilyen az
Irsai Olivér, a Cserszegi fűszeres és a Néró, melyekből elkezdtünk bort
készíteni. 2018-ban megalakult a Kárpátaljai Magyar Borászok Egyesülete, melynek székhelye szintén Muzsalyban található, s
melynek alakulására mi is
meghívást kaptunk. Ekkor
kezdődött igazán a borász
karrierünk. Rengeteget tanultunk a borászoktól, elsajátíthattuk az alapokat,
hogy mit és hogyan érdemes csinálnunk. Bővítettük
családi földterületünket is,
ami mostanra 7 ha-rá nőtte ki magát – ebből mára
mintegy 2,5 ha újtelepítésű
borszőlő ültetvénnyel rendelkezünk.
Fontosnak tartjuk régi magyar fajták visszatelepítését (Furmint, Olasz
Rizling, Beregi rózsás, Zenit), emellett új magyar fajtákat (Patria, Jázmin) és világfajtákat (Sauvignon
blanc, Merlot, Cabernet Sauvignon,
Cabernet franc) is telepítünk.
– Hogyan tudják értékesíteni
boraikat?
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Pünkösdi foglalkozás a Nagyberegi Tájházban

Erőpróba és kézműveskedés

Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját ünnepli a kereszténység. A jeles alkalomhoz számos népszokás, hagyomány is kapcsolódik:
a pünkösdi zöldágazás, a pünkösdölés, a pünkösdi királynéjárás vagy éppen királyválasztás. Ezek közül ez utóbbi talán
az egyik legismertebb, mely Európa-szerte a legarchaikusabb
pünkösdi népszokásnak számít.
Bár ez a szokás nem igazán volt
elterjedt vidékünkön, de a Pro
Cultura Subcarpathica civil szervezet – mely idén immáron tizedik alkalommal szervezett pün-

alatt minden lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra hivatalos volt
a pünkösdi király, minden kocsmában ingyen fogyaszthatott a
közösség kontójára, s a legénytársak is adtak a szavára.
Nos, a tájházban idén is sor került a pünkösdi királyválasztásra.
A megmérettetésre 15 ifjú legény
nevezett be, akik különféle ügyességi játékokon bizonyították rátermettségüket. Volt itt zsákban ugrálás, gólyalábon járás, karikadobás
és célbadobás, Toldi-próba. Idén
Bursza Patrik nagyberegi diák harcolta ki a címet. És hogy a király ne
maradjon egyedül, királynőt is vá-

kösdi hagyományokat felelevenítő foglalkozást a Nagyberegi Tájházban – fontosnak tartja, hogy a
gyerekek megismerjék a magyar
kultúrkörhöz tartozó népszokásokat, hagyományokat.
Ezúttal Gál Adél programfelelős mesélt a pünkösdi királyválasztásról. Elmondta, hogy ez
volt a pünkösdi játékok fő attrakciója, s többnyire lóverseny vagy
más ügyességi próba – bikahajsza,
bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés,
kaszálás stb. – során döntötték el,
ki erre a legméltóbb. A pünkösdi
király uralma egy vagy három napig, néhol egy hétig, de akár egy
évig is tartott. S bizonyos kiváltságokkal is járt. Például ez idő

lasztott maga mellé. Az eredményhirdetés után a nyertesek és minden
résztvevő kisebb ajándékot kapott.
Ezen a tavaszzáró programon
is igen népszerű volt a kézműves foglalkozás, melyen az alkalomhoz illően pünkösdi rózsával
ékesített ajtódíszeket készítettek.
Közben a kemencében sült a hagyományos beregi édesség, a rácsos kapros túrós, valamint lekváros kalács, melyet a végén közösen fogyasztottak el a résztvevők.
A program a Hagyományok
Háza Hálózat Kárpátaljai Kirendeltségének szakmai partnerségével, valamint a Csoóri Sándor Alap
támogatásával valósulhatott meg.

– Fő értékesítési területünk a
csemegeszőlő, melyet az otthonunk előtt kitéve árusítunk. Vásárlóinknak ekkor népszerűsítjük
a borainkat is. Lekísérjük őket a

– Mit jelent önnek a munkája?
– Nagyon fontos számomra
a pedagógiai hivatásom, az irodalmon keresztül a kultúra közvetítése, a gyerekek identitásának erősítése. Szeretem a gyerekeket, a velük
való munkát, hogy láthatom rajtuk a fejlődést. Munkám során a tudásanyag átadása mellett nevelek is,
erre mindig nagy hangsúlyt
fektetek. A borászatban pedig megtaláltam azt a szenvedélyt, ami igazán fel tud
tölteni még a nehéz napokban is. Egyik nagy álmom,
hogy „borkirálynővé” válasszanak, amivel később
tradíciót teremtenénk nemcsak a Bereg-vidéken, de
akár egész Kárpátalja borászati kultúrájában. Persze ezzel a címmel kötelezettség és feladat is jár:
a borkultúra népszerűsítése a Bereg-vidék történelmi szőlészeti-borászati múltjának bemutatásán,
borászatain és borászain
keresztül. Legfőbb célunk
egy dinamikusan fejlődő,
borászati hagyományokat
tisztelő, folyamatos megújulásra képes családi borászat létrehozása, mely az általunk készített borokon keresztül évről évre
méltó módon tudja megmutatni
a Bereg-vidék borászati múltját,
jelenét és egyedi sajátosságait.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk mindezekhez!

pincénkbe, megkóstoltatjuk velük a borainkat, névjegykártyákat
adunk nekik a legközelebbi vásárláshoz. Hála Istennek, az eddigi tapasztalatok alapján fogyasztóink többsége elégedett boraink
minőségével, visszajáró vásárlónk
is akadtak szépen, reméljük, a háború elmúltával ismét találkozhatunk velük.

Kósa Eszter

Kurmay Anita
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2022.
június 8.

Heti műsor

Köszöntjük Antal, Anett nevű olvasóinkat!

Hétfő

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Fókusz
12:45 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
23:10 XXI. század – a
legendák velünk
élnek
23:45 Sorok között
Lutter Imrével
00:30 CSI: New York-i
helyszínelők
Amerikai-kanadai
krimisor.

01:45 Autogram

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 A hegyi doktor
újra rendel
Német dráma sor.

20:45 Doktor Balaton

Magyar dráma sor.

21:50 A Bank
23:15 A csodadoktor
Török dráma sor.

00:15 Walker, a
texasi kopó

Amerikai akció sor.

01:15 Walker, a
texasi kopó

Amerikai akció sor.

05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Közelebb Roma magazin
07:20 Domovina
07:50 Itthon vagy!
08:15 A hegyi doktor
Német családi filmsor.

09:05 Az érzelmek
tengerén

Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár '22
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 A boros fickó
13:25 Almárium
válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:21 Álomszigetek
15:15 A világörökség
kincsei
15:30 A világörökség
kincsei
15:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés

Június 13.

18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek
tengerén

Köszöntjük Vazul nevű olvasóinkat!

Kedd

Június 14.

tengerén

Szerda

Török tévéfilmsor.

19:50 Mindennapi
19:51 A hegyi doktor

05:00 Teleshop
Német családi film05:25 Fókusz
sor.
06:00 Reggeli
20:45 SzerencsePerc
Német családi film- 09:10 Teleshop
sor.
20:46 Jane Eyre
12:05 Fókusz
Angol tévéfilmsor.
20:45 Kékfény
12:45 A Konyhafőnök
21:35 Agatha Raisin
- Legendás évad- 21:45 A spanyol
Bűnügyi tévéfilmhercegnő II.
hoz terítünk
sor.
Angol történelmi
15:25 A sors könyvei
filmsor.
22:25 Kenó
Brazil filmsor.
22:40 Kenó
22:30 Időjárás-jelentés 16:40 Szerelem és
22:50 Időjárás-jelentés
22:35 Hogy volt?!
más bajok
22:51 Velvet Divatház VI.
23:30 Zoo
Török filmsor.
Spanyol tévéfilmsor.
Szlovák családi
18:00 RTL Híradó –
filmsor.
23:45 Zoo
Esti kiadás
Szlovák családi
00:30 Utazás a francia 18:55 Fókusz
filmsor.
film világába
20:00 A Konyhafőnök 00:40 Rex Kanadában
01:20 Hogy volt?!
- Legendás évadAngol bűnügyi tévéhoz terítünk
filmsor.
22:35 RTL Híradó Késő esti kiadás
05:00 Híradó
23:10 Házon kívül
05:15 Időjárás-jelentés 23:45 Leonardo
05:00 Híradó
05:16 Angol nyelvű hírek
Olasz-am.-angol05:15 Időjárás-jelentés
05:20 Német nyelvű
fr.-spanyol filmsor. 05:16 Angol nyelvű hírek
hírek
01:00 Leonardo
05:20 Német nyelvű
05:21 Orosz nyelvű hírek
Olasz-am.-angolhírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
fr.-spanyol filmsor.
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói 02:25 CSI: Miami
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
helyszínelők
Amerikai krimisor. 05:30 Álmok álmodói
05:55 Öt kontinens
05:35 Itthon vagy!
06:25 Summa
05:55 Esély
06:50 Család'22
06:20 Kék bolygó
07:10 Mindennapi
06:45 Magyar gazda
07:20 Időjárás-jelentés 06:15 Mokka
07:05 Mindennapi
08:45
Mokkacino
07:25 Almárium
10:45 Csapdába csalva 07:10 Időjárás-jelentés
08:20 Táncház
07:15 Almárium
11:15 Tények Plusz
08:50 Élő népzene
válogatás
12:00 Tények délben
09:25 Jó ebédhez
08:10
Táncház
12:30
Walker,
a
szól a nóta
08:40 Élő népzene
texasi kopó
09:50 Jó ebédhez
Amerikai akció sor. 09:15 ...egy jelszót taszól a nóta
nuljatok meg:
10:25 Vers mindenkinek 13:30 Walker, a
Nem adom fel!
texasi
kopó
10:26 Agapé
Amerikai akció sor. 10:15 Vers mindenkinek
11:15 Álmok álmodói
14:35 A szerelem aromája 10:16 Lét-Ige - protes11:30 Cserebere
táns magazin
Kolumbiai
Magy. filmvígjáték
telenovella sor.
10:40 Isten kezében
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés 15:40 Fazilet asszony 11:05 Álmok álmodói
és lányai
11:20 A fáklya
13:25 Közelebb Török telenovella
Tévéfilm
Roma magazin
sor.
13:00 Híradó
13:50 Domovina
16:45 Remények földje 13:20 Időjárás-jelentés
14:20 Magyar Krónika
Török telenovella
13:25 Srpski ekran
14:50 Nyár '22
sor.
13:50 Unser Bildschirm
16:50 Öt kontinens
18:00 Tények
14:20 Novum
17:20 Ízőrzők:
18:45 Tények Plusz
14:50 Nyár '22
Tiszakécske
19:50 A hegyi doktor 16:50 Magyar világ
17:55 Ízőrzők:
újra rendel
17:20 Ízőrzők:
Magyaregregy
Német dráma sor.
Lajoskomárom
18:30 Borbás Marcsi 20:45 Doktor Balaton
17:55
Ízőrzők: Ecseny
Magyar
dráma
sor.
szakácskönyve
18:30 Borbás Marcsi
19:00 ...egy jelszót ta- 21:50 A Bank
szakácskönyve
23:15 A csodadoktor
nuljatok meg:
19:00 ...egy jelszót taTörök dráma sor.
Nem adom fel!
nuljatok meg:
00:15 Walker, a
20:00 Slágertévé
Nem adom fel!
texasi kopó
21:00 Híradó
Amerikai akció sor. 19:45 Álmok álmodói
21:20 Időjárás-jelentés
20:00 Budavári
01:15 Walker, a
21:21 V4 híradó
Palotakoncert
texasi
kopó
21:35 Nyaralj itthon!
Amerikai akció sor. 21:00 Híradó
21:36 Álmok álmodói
21:20 Időjárás-jelentés
21:40 Egynyári kaland
21:21 V4 híradó
Tévéfilm
21:35 Nyaralj itthon!
22:40 Dokuzóna
05:50 Álmok álmodói 21:36 Álmok álmodói
23:40 Hazajáró
21:40 Egynyári kaland
06:00 Híradó
00:05 Hagyaték
Tévéfilm
00:35 Vers mindenkinek 06:01 Mindennapi
22:35 Klasszikusok
00:36 Hetedhét kaland 06:30 Nemzeti
délidőben
Sporthíradó
00:45 M2 matricák Igaz vagy hamis? 06:35 Időjárás-jelentés 23:40 Hazajáró
00:05 Hagyaték
06:45 Kenó
00:50 M2 matricák 00:30 Vers mindenkinek
Igaz vagy hamis? 06:50 Srpski ekran
00:35 Hetedhét kaland
07:20
Unser
Bildschirm
00:55 Himnusz
00:45 M2 matricák 07:50 Itthon vagy!
01:00 Híradó
Igaz vagy hamis?
01:15 Időjárás-jelentés 08:20 A hegyi doktor
00:55 Himnusz
01:20 Angol nyelvű hírek 09:10 Az érzelmek
01:00 Híradó
tengerén
01:30 Slágertévé
Török tévéfilmsor.

19:50 Mindennapi
19:51 A hegyi doktor

Köszöntjük Jolán, Vid nevű olvasóinkat!

Június 15.

20:55 Monte Cristo grófja

Köszöntjük Jusztin nevű olvasóinkat!

Csütörtök

Francia tévéfilmsor.

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Fókusz
12:45 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
23:10 Veronica Mars

21:55 Downton Abbey
Angol tévéfilmsor.

23:00 Kenó
23:10 Időjárás-jelentés
23:11 Katharina megoldja - A vikingek kincse
Romantikus film

00:45 Zoo

Szlovák családi
filmsor.

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Fókusz
12:45 A Konyhafőnök
- Legendás évadhoz terítünk
15:25 A sors könyvei
Brazil filmsor.

01:40 Rex Kanadában 16:40 Szerelem és
Angol bűnügyi tévémás bajok
filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
Amerikai krimisor. 05:25 Kínai nyelvű hírek
00:20 Veronica Mars 05:30 Álmok álmodói
Amerikai krimisor. 05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'22
01:45 Édes Otthon
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
06:15 Mokka
07:16 Almárium
08:45 Mokkacino
válogatás
10:45 Csapdába csalva
08:05 Édes anyanyelvünk
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben 08:20 Táncház
08:50 Élő népzene
12:30 Rex felügyelő
09:25 ...egy jelszót taOsztrák krimi sor.
nuljatok meg:
13:30 Rex felügyelő
Nem adom fel!
Osztrák krimi sor.
14:35Aszerelem aromája 10:15 Vers mindenkinek
Kolumbiai
10:20 Rome Reports telenovella sor.
Vatikáni híradó
15:40 Fazilet asszony 10:45 Neked szól!
és lányai
10:50 Jó embert
Török telenovella
keresünk!
sor.
11:00 De őszintén!
16:45 Remények földje 11:10 Álmok álmodói
Török telenovella
11:25 Nyári keringő
sor.
Tévéjáték
18:00 Tények
13:00
Híradó
18:45 Tények Plusz
19:50 A hegyi doktor 13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Hrvatska Kronika
újra rendel
13:50 Ecranul nostru
Német dráma sor.
20:45 Doktor Balaton 14:20 Kincskereső
Magyar dráma sor. 14:50 Nyár '22
16:50 Hazajáró
21:50 A Bank
17:20 Ízőrzők: Karcag
23:15 A csodadoktor
17:55 Ízőrzők:
Török dráma sor.
Bálványos
00:15 Rex felügyelő
18:30 Borbás Marcsi
Osztrák krimi sor.
szakácskönyve
01:15 Rex felügyelő
Osztrák krimi sor.
19:00 Jó ebédhez
szól a nóta
19:25 Jó ebédhez
szól a nóta
05:50 Álmok álmodói 20:00 Hogy volt?!
05:55 Mindennapi
21:00 Híradó
06:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
06:30 Nemzeti
21:21 V4 híradó
Sporthíradó
21:30 Nyaralj itthon!
06:35 Időjárás-jelentés 21:35 Álmok álmodói
06:45 Kenó
21:40 Egynyári kaland
Tévéfilm
06:50 Hrvatska Kronika
07:15 Ecranul nostru 22:35 Moszkva tér
Magyar játékfilm
07:45 Itthon vagy!
08:10 A hegyi doktor 00:00 Hagyaték
Német családi filmsor. 00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
09:05 Az érzelmek
00:45 M2 matricák tengerén
Igaz vagy hamis?
Török tévéfilmsor.
00:55 Himnusz
10:00 Nyár '22
12:00 Déli harangszó 01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
12:01 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
12:35 Nemzeti
01:30 Hogy volt?!
Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 A boros fickó
Török tévéfilmsor.
13:25 Almárium
10:00 Nyár '22
04:20 Fradi Tv
válogatás
12:00 Déli harangszó
14:15 Időjárás-jelentés 06:30 Sporthíradó
05:10 Forma-2
12:01 Híradó
04:45 Női labdarúgó
14:20 Egy Perc Híradó 07:30 Kosárlabda
06:30 Sporthíradó
12:35 Nemzeti
magazin
magazin
14:21 A kihívásokkal
07:30 A víz összeköt
Sporthíradó
08:30 Kézilabda
05:10 Triatlon
küzdő Velence
08:00
UEFA
Nemzetek
12:45
Időjárás-jelentés
magazin
06:30 Sporthíradó
15:15 A világörökség
Ligája
12:50 A boros fickó
09:25 Boxutca
07:30 Jövünk!
kincsei
10:00 Sporthíradó
13:25 Almárium
08:00 Atlétika
15:30 A világörökség 10:00 Sporthíradó
10:35 Atlétika
válogatás
Gyémánt Liga
10:30 Fradi Tv
kincsei
Gyémánt Liga
14:15 Időjárás-jelentés
09:00 Kékek
11:00 UEFA Nemzetek
15:50 Don Matteo
14:20 Egy Perc Híradó 11:35 Triatlon
09:30 Építők
Ligája
Olasz tévéfilmsor.
13:00 Sporthíradó
14:21 Álomszigetek
10:00 Sporthíradó
17:00 Gasztroangyal 13:00 Sporthíradó
13:30 Triatlon
15:20 A világörökség
12:30 A víz összeköt
13:30 Triatlon
18:00 Híradó
16:30 Boxutca
kincsei
13:00 Sporthíradó
17:00 Sporthíradó
18:25 Nemzeti
17:00 Sporthíradó
15:35 A világörökség
13:30 Triatlon
17:15 Forma-2
Sporthíradó
17:10 Bringasport
kincsei
17:00 Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés 18:30 Felvezető műsor:
17:30 Kosárlabda
15:55 Don Matteo
17:10 Forma-2
Kosárlabda
18:45 Álmok álmodói
Olasz tévéfilmsor.
magazin
18:30 Kosárlabda
19:00 Tippmix férfi ko18:55 Az érzelmek
17:00
Gasztroangyal
18:30 Kézilabda
magazin
sárlabda NB I.
tengerén
18:00 Híradó
magazin
19:30 Kézilabda
20:45 Értékelő műsor:
Török tévéfilmsor.
18:25 Nemzeti
19:30 Fradi Tv
magazin
Kosárlabda
19:45 Mindennapi
Sporthíradó
20:00 Felvezető műsor: 19:50 A hegyi doktor 21:05 Sporthíradó
20:30 Boxutca
18:35 Időjárás-jelentés
Labdarúgás
Német családi filmsor. 21:40 UEFA Nemzetek
21:00 Sporthíradó
21:30 UEFA Nemzetek 18:45 Álmok álmodói 20:45 UEFA Nemzetek 20:40 SzerencsePerc
Ligája
18:55 Az érzelmek
Ligája
Ligája
20:45 Skandináv Lottó 01:40 Triatlon

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
23:10 Brandmánia
23:50 Mr. Whiskey

Június 16.
19:50 A hegyi doktor

Német családi filmsor.

20:40 Nyaralj itthon!
20:45 Halálügyész
Magyar tévéfilm

22:00 Agapé
22:55 Kenó
23:00 Időjárás-jelentés
23:05 Magyar rekviem
Magyar játékfilm

00:45 Zoo

Szlovák családi
filmsor.

01:35 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévéfilmsor.

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
Am. akcióvígjá05:26 Álmok álmodói
ték-sor.
05:35 Itthon vagy!
01:00 HighLife
05:55 Novum
01:45 CSI: Miami
06:25 Summa
helyszínelők
Amerikai krimisor. 06:50 Világ
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:21 Almárium
válogatás
06:15 Mokka
08:15 Táncház
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva 08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez
11:15 Tények Plusz
szól a nóta
12:00 Tények délben
09:40 Jó ebédhez
12:30 Rex felügyelő
szól a nóta
Osztrák krimi sor.
10:10 Vers mindenkinek
13:30 Rex felügyelő
Osztrák krimi sor.
10:20 Új nemzedék
14:35Aszerelem aromája 10:45 Világ-Vallás
Kolumbiai
11:00 Találkozás
telenovella sor.
11:20 A Stomfay család
15:40 Fazilet asszony
Tévéjáték
és lányai
13:00 Híradó
Török telenovella
13:20 Időjárás-jelentés
sor.
13:25 Alpok-Duna-Adria
16:45 Remények földje 13:50 Öt kontinens
Török telenovella
14:15 Noé barátai
sor.
14:50 Nyár '22
18:00 Tények
16:45 Szerelmes földrajz
18:45 Tények Plusz
19:50 A hegyi doktor 17:20 Ízőrzők: Bugyi
17:55 Ízőrzők:
újra rendel
Szepetnek
Német dráma sor.
20:45 Doktor Balaton 18:30 Borbás Marcsi
szakácskönyve
Magyar dráma sor.
19:00 Jó ebédhez
21:50 A Bank
szól a nóta
23:15 Propaganda
19:25 Jó ebédhez
23:50 A csodadoktor
szól a nóta
Török dráma sor.
20:00 Szenes Iván em00:50 Rex felügyelő
Osztrák krimi sor.
lékkoncert 2017.
01:55 Zsaruvér
21:00 Egy Perc Híradó
Amerikai krimi sor. 21:01 Időjárás-jelentés
21:02 A nagyok
21:35 Nyaralj itthon!
21:36 Álmok álmodói
05:50 Álmok álmodói 21:40 Egynyári kaland
05:55 Mindennapi
Tévéfilm
06:00 Híradó
22:40 Velünk élő Tri06:30 Nemzeti
anon - Egy majdSporthíradó
nem betiltott
06:35 Időjárás-jelentés 23:40 Szétszakadt
06:45 Kenó
Magyarország
06:50 Alpok-Duna-Adria 00:30 Vers mindenkinek
07:15 Öt kontinens
00:35 Hetedhét kaland
07:50 Itthon vagy!
00:45 M2 matricák 08:15 A hegyi doktor
Igaz vagy hamis?
Német családi filmsor. 00:55 Himnusz
09:05 Az érzelmek
01:00 Híradó
tengerén
01:15 Időjárás-jelentés
Török tévéfilmsor.
01:20 Angol nyelvű hírek
10:00 Nyár '22
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
05:00 Asztalitenisz
Sporthíradó
magazin
12:45 Időjárás-jelentés 05:30 Kézilabda
12:50 A boros fickó
magazin
13:25 Almárium
06:30 Sporthíradó
válogatás
07:30 Múlt és Jelen
14:15 Időjárás-jelentés 10:00 Sporthíradó
14:20 Egy Perc Híradó 12:30 Boxutca
14:21 Kivonulás
13:00 Sporthíradó
15:15 A világörökség 13:30 Bringasport
kincsei
13:50 Triatlon
15:30 A világörökség 15:30 Fradi Tv
kincsei
16:00 Pecatúra
15:50 Don Matteo
16:30 Napos Oldal Olasz tévéfilmsor.
DVTK
16:50 SzerencsePerc
17:00 Sporthíradó
17:00 Gasztroangyal
17:10 Strandkézilabda
18:00 Híradó
17:30 UEFA Nemzetek
18:25 Nemzeti
Ligája
Sporthíradó
19:30 A víz összeköt
18:35 Időjárás-jelentés 20:00 Atlétika
Gyémánt Liga
18:45 Álmok álmodói
22:00 Sporthíradó
18:55 Az érzelmek
22:30 Tippmix férfi kotengerén
sárlabda NB I.
Török tévéfilmsor.
00:30 A víz összeköt
19:40 Mindennapi

2022.
június 8.

Heti műsor
Köszöntjük Laura, Alida nevű olvasóinkat!

Péntek

Június 17.

19:51 A hegyi doktor

Köszöntjük Arnold, Levente nevű olvasóinkat!

Szombat

Június 18.

10:31 Rome Reports Vatikáni híradó
10:55 Agapé
Római katolikus
Június 19. 11:00 szentmise
közveBelga animációs
títése Kistelekről
sorozat
12:00 Déli harangszó
08:55 Fald fel
12:01 Híradó
09:30 Tűsarok
12:35 Nemzeti
10:10 Több mint TestŐr
Sporthíradó
10:45 SuperCar
12:45 Időjárás-jelentés
11:25 Életmódi
12:55 Jó ebédhez
12:00 Mága Jennifer
szól a nóta
- Sztárok az éle- 13:30 Ízőrzők - Takarétemből
kos konyha
12:40 Értékteremtők 14:00 A világörökség
13:15 Hogyan veszítkincsei
sünk el egy pasit 14:25 Rangon alul
10 nap alatt?
Magyar romanti-

Köszöntjük Gyárfás nevű olvasóinkat!

Vasárnap

7

05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar világ
06:25 Élő egyház
06:50 Esély
07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Világ
07:45 Noé barátai
08:20 Kontúr
09:05 Ízőrzők - Takarékos konyha
09:35 Borbás Marcsi
szakácskönyve
10:05 Főmenü:
Tejjel-mézzel
11:00 Magyar világ
11:35 Hazajáró
12:05 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 Vizes világbajnokság – Műúszás
17:00 Múlt és Jelen
17:30 Tollaslabda
19:20 Vizes világbajnokság – Úszás
20:25 Vizes világbajnokság – Műúszás
22:00 Nyaralj itthon!
22:10 Nussbaum 95736
23:05 A Nagyok

13:20 A Vatikán titkai
Német családi film13:45 A Vatikán titkai
sor.
14:15 Tüske a köröm
20:40 Nyaralj itthon! 05:05 A specialista
05:05 Fókusz Plusz
05:00 Teleshop
alatt
20:45 Magyarország,
Ukrán akciófilm-soMagyar játékfilm
06:00 Teleshop
05:25 Fókusz
rozat
szeretlek!
15:50 Időjárás-jelentés 06:35 Kölyökklub
06:00 Reggeli
06:00 Teleshop
22:15 Kenó
15:55 Egy Perc Híradó 08:50 Teleshop
09:10 Teleshop
22:20 Időjárás-jelentés 06:40 Kölyökklub
15:56 A dunai hajós
09:50 A Muzsika
12:05 Fókusz
08:55 Teleshop
Tévéfilmsorozat
TV bemutatja!
12:45 A Konyhafőnök 22:21 A röpülő falu
Kisjátékfilm
10:00 Brandmánia
17:00 Főmenü:
10:30 A dadus
- Legendás évad22:55 Az Ipcress ügyirat 10:35 A dadus
Mediterrán
Amerikai vígjátékhoz terítünk
Játékfilm
Amerikai vígjáték- 18:00 Híradó
sorozat
15:25 A sors könyvei
sorozat
00:45 Zoo
11:15 Édes Otthon
18:25 Nemzeti
Brazil filmsor.
Szlovák családi
11:05 Autogram
12:00 XXI. század – a
Sporthíradó
16:40 Szerelem és
filmsor.
11:50 Isten belájkolt
Amerikai, német
legendák velünk
18:35 Időjárás-jelentés
kus film
más bajok
01:40 Rex Kanadában
Amerikai filmsor.
vígjáték film
élnek
Török filmsor.
18:40 SzerencsePerc
15:40 Időjárás-jelentés
Angol bűnügyi té13:05 ZseniKém - Az 18:45 Szerencse Szombat 12:35 Házon kívül
15:50 Dóra és az elve- 15:45 Egy Perc Híradó
18:00 RTL Híradó –
véfilmsor.
ügynök haláli
szett Aranyváros 15:46 Édes anyanyelvünk
13:10 Hurrikán meló
Esti kiadás
19:45
Macskafogó
Am. akcióvígjáték
Am. kaland film
Amerikai akciófilm
Magyar rajzfilm
18:55 Fókusz
16:00 Hatoslottó
15:35 Fantasy Island – 21:25 A kis Spirou
18:00 Tények
15:20 Tolvajtempó
20:00 A Konyhafőnök
sorsolás
Az
álmok
szigete
Amerikai akciófilm 18:55 A múmia visszatér 16:10 Hogy volt?! - VáIfjúsági kalandfilm
- Legendás évad- 05:00 Híradó
Amerikai
Am. kaland film
18:00 RTL Híradó –
22:50 Kenó
hoz terítünk
logató adások
kalandfilmsorozat
05:15 Időjárás-jelentés
21:50 Vanguard
Esti kiadás
22:55
Időjárás-jelentés
22:35 RTL Híradó 17:05 SzerencsePerc
05:16 Angol nyelvű hírek 16:45 Fantasy Island – 23:00 Az Európa-rejtély 19:00 A nép szolgája
Kínai kaland film
Késő esti kiadás 05:20 Német nyelvű
17:10 A természet
Az álmok szigete
Ukrán vígjátéksor. 23:55 Féktelenül 2 Angol sci-fi
23:10 A sofőr mindig
magyar fotósai
Amerikai
hírek
Teljes
gőzzel
19:30 A nép szolgája
00:30 Zoo
drága
17:15 A természetfilmekalandfilmsorozat
05:21 Orosz nyelvű hírek
Am. dráma film
Ukrán
vígjátéksor.
Szlovák
családi
Kanadai akcióvígzés kulisszatitkai
05:25 Kínai nyelvű hírek 18:00 RTL Híradó –
02:30 Életfogytig
filmsorozat
20:05 Űrvihar
játék
17:25 Borbás Marcsi
Esti kiadás
Am. vígjáték film
05:30
Álmok
álmodói
Amerikai
kataszt01:35
Rex
Kanadában
II.
01:25 A holnap határa
szakácskönyve
19:00 Fókusz Plusz
rófafilm
05:35 Itthon vagy!
Angol bűnügyi téAm.-kanadai
18:00 Híradó
20:00 A mi kis falunk
véfilmsorozat
22:35 A Hunter Killer
05:55 Multiverzum
akciókalandfilm
Magyar vígjáték18:25 Nemzeti
küldetés
06:25 Kárpát-medence
sorozat
Sporthíradó
Am. akcióthriller
05:50 A természetfilme06:50 Kék bolygó
21:10 Elhajlási engedély
18:35 Időjárás-jelentés
01:10 Portré: Frédéric
zés
kulisszatitkai
07:10 Mindennapi
Amerikai vígjáték
18:45 Apás vakáció
von Anhalt
05:00 Híradó
06:00 Híradó
07:20 Időjárás-jelentés 23:25 Pofoncsata
06:15 Mokka
Szlovák családi
05:15 Időjárás-jelentés
06:30 Nemzeti
07:20 Vizes világbaj07:25 Almárium
08:45 Mokkacino
Amerikai vígjáték
filmsorozat
05:16
Angol
nyelvű
hírek
Sporthíradó
nokság – Úszás
válogatás
10:45 Csapdába csalva
01:15 Felültetve
19:45
Az
elefánt
és
06:35 Időjárás-jelentés
08:40 Felvezető
08:20 Táncház
Amerikai akciófilm 05:20 Német nyelvű
11:15 Tények Plusz
a
pillangó
06:00 Hupikék törpikék 06:45 Kenó
hírek
műsor: Úszás
08:55 Élő népzene
12:00 Tények délben
Filmdráma
Belga animációs
05:21 Orosz nyelvű hírek
06:46 Nyár '22
09:00
Vizes világbaj09:25 Jó ebédhez
12:30 Rex felügyelő
21:15 A papa szolgálati
sorozat
05:25 Kínai nyelvű hírek
08:00 Mindennapi
nokság – Úszás
szól a nóta
Osztrák krimi sor.
útra ment
06:30
Garfield
és
05:30 Álmok álmodói
08:01 Neked szól!
11:45 Értékelő műsor:
09:50 Jó ebédhez
04:30 Kívánságpiac
13:30 Rex felügyelő
Filmdráma
barátai
05:35 Itthon vagy!
08:10 Világ-Vallás
Úszás
szól a nóta
Osztrák krimi sor.
Extra
23:25 Kenó
Amerikai
animációs
08:25 De őszintén!
14:35 A szerelem aromája 10:25 Vers mindenkinek 06:00 Hupikék törpikék 05:55 Lexikon – Így
23:30 Időjárás-jelentés 12:00 Ritmokus Gimsorozat
illik /Duna/
nasztika EuróKolumbiai
10:26 Katolikus krónika
Belga animációs
23:31 Név nélküli történet
06:55 Magyar népmesék 08:30 Mindennapi
telenovella sor.
06:00 Magyar gazda
08:31 Isten kezében
pa-bajnokság
sorozat
10:55 Tanúságtevők
Olasz filmdráma
07:05
Magyar
népmesék
15:40 Fazilet asszony 11:20 Álmok álmodói 06:30 Garfield és
06:25 Unió27
09:00 Lét-Ige - protes14:40 Forma-1 –
07:15
Magyar
népmesék
és lányai
06:45 Itthon vagy!
táns magazin
Időmérő edzés
barátai
11:30 Január
07:25 Magyar népmesék
Török telenovella
Amerikai animációs 07:05 Időjárás-jelentés
Tévéjáték
09:25
Mindennapi
16:00 Vizes világbaj07:35
Magyar
népmesék
sor.
sorozat
13:00 Híradó
07:10 Opera Café
09:30 Találkozás
nokság – Műúszás
05:00 Híradó
07:45 Mesék Mátyás
16:45 Remények földje 13:20 Időjárás-jelentés 06:55 Magyar népmesék 07:35 Kincskereső
09:45 Jó embert
17:30 Felvezető
királyról
05:15
Időjárás-jelentés
Török telenovella
07:05 Magyar népmesék 08:05 Rejtélyes XX.
13:25 Rondó
keresünk!
műsor: Úszás
Magyar animációs
sor.
07:15 Magyar népmesék
13:50 P'amende
század - Kun
10:00 Katolikus krónika 05:16 Angol nyelvű hírek
sorozat
18:00 Tények
05:20
Német
nyelvű
A
műsor
és a kezdési
07:25 Magyar népmesék
14:20 Multiverzum
Miklós műsora 07:55 Hupikék törpikék 10:25 Keresztény köny18:45 Tények Plusz
időpont megváltoztatáhírek
07:35 Magyar népmesék 08:30 Evangélium:
14:50 Nyár '22
nyűzenei
Belga animációs
19:50 A hegyi doktor
sának jogát minden
05:21 Orosz nyelvű hírek
sorozat
16:50 Kárpát-medence 07:45 Magyar népmesék
Lukács
koncertklipek
tévéadó fenntartja!
újra rendel
05:25
Kínai
nyelvű
hírek
07:55
Magyar
népmesék
08:25
Hupikék
törpikék
17:15 Ízőrzők: Velem
Evangéliuma
10:30 Időjárás-jelentés
Német dráma sor.
08:05 Mesék Mátyás
09:00 Novum
20:45 Doktor Balaton 17:50 Ízőrzők:
királyról
Tótkomlós
09:30 Multiverzum
Magyar dráma sor.
Magyar animációs 10:00 Hogy volt?!
18:30 Borbás Marcsi
21:50 A Bank
sorozat
szakácskönyve
10:55 Öt kontinens
23:15 A csodadoktor
08:15 Hupikék törpikék 11:25 Isten rabjai
Fizetett hirdetés
19:00 Jó ebédhez
Török dráma sor.
Belga animációs
Magyar filmdráma
Figyelem!
szól a nóta
00:15 Rex felügyelő
sorozat
–
az
összes fizikai és jogi szeFizetett hirdetések árai
Egy szelvényen mindös�19:25 Jó ebédhez
Osztrák krimi sor.
08:45 Hupikék törpikék 13:00 Híradó
mélytől
beérkezett
hirdetés
13:20
Időjárás-jelentés
Egyszerű
sze egy hirdetés szerepelhet.
szól a nóta
01:15 Rex felügyelő
Belga animációs
kereskedelmi hirdetésnek A szerkesztőség fenntartja
13:25 Múlt és Jelen
Osztrák krimi sor.
20:00 Mindenből
sorozat
számít, akik kereskedelmi a jogot, hogy egyes anyago20 szó
15 hr.
14:00 M4 sport+
egy van
09:15 Trendmánia
tevékenységet folytatnak;
21-40
szó
30 hr.
14:00
Ritmokus
Gim21:00 Híradó
kat
nem
közöl
az
újságban.
09:55 Nagyító
– különböző szolgáltatások Nem közölhetőek azok a hirKeretes
nasztika Euró21:20 Időjárás-jelentés 10:30 Innovátor
nyújtása;
pa-bajnokság
05:55 Mindennapi
21:21 V4 híradó
detések, amelyek ellentmon11:10 Új ház épül
20 szó
30 hr.
– haszongépjárművek eladása; danak a szerkesztőségi fel16:00 Vizes világbaj06:00 Híradó
21:35 Nyaralj itthon! 11:45 Poggyász
21-40
szó
60 hr.
– munkások felvétele;
nokság – Műúszás
06:30 Nemzeti
21:36 Álmok álmodói 12:25 Zöld Gömb tételeknek és az ukrán tör–
ipari
és
kereskedelmi
területek17:35
Bringasport
Kiemelt
Sporthíradó
21:40 Egynyári kaland
vényeknek.
Vertikál Kupa
Tévéfilm
kel, berendezésekkel és alap- A hirdetésekkel és reklámok06:35 Időjárás-jelentés
13:00 Az Álomotthon 20:00 Ritmokus Gim20 szó
20 hr.
22:40 Szabadság
nasztika Euró06:45 Kenó
anyagokkal történő műveletek. kal kapcsolatos reklamáci13:40 Csapdába csalva
21-40 szó
40 hr.
tér ´89
pa-bajnokság
06:50 P'amende
– keretes, kiemelt hirdetések; ókat a szerkesztőség a lap
14:20 Jenki zulu
23:30
Hazajáró
21:00
Atlétika
Keretes
+
kiemelt
07:15 Rondó
Am. vígjáték film
– elveszett iratok;
megjelenése után 3 napig
00:00 Hagyaték
Gyémánt Liga
07:50 Itthon vagy!
16:20 Columbo
– társkeresés
fogadja.
20 szó
40 hr.
00:30 Vers mindenkinek
Amerikai krimi film 22:55 Nyaralj itthon!
08:15 A hegyi doktor
– ha egynél több – ugyanabba A szerkesztőség nem vál21-40 szó
80 hr.
Német családi film- 00:35 Hetedhét kaland 18:00 Tények
23:05 Sztracsatella
a kategóriába tartozó tárgyat/ lal felelősséget a hirdetés
sor.
Magyar
játékfilm
00:45 M2 matricák 18:55 Tények Plusz
Keretes + kiemelt
eszközt szeretne meghirdetni; tartalmáért, a megadott in09:05 Az érzelmek
00:50 Balassagyarmat
Igaz vagy hamis? 20:00 Átejtve
formációk,
telefonszámok
–
köszöntők,
képes
hirdetések;
20
szó
40 hr.
tengerén
kincsei
Am. vígjáték film
00:55 Himnusz
és címek pontosságáért.
– részvétnyilvánítás.
Török tévéfilmsor.
21-40 szó
80 hr.
00:55 Himnusz
22:35 James Bond 01:00 Híradó
10:00 Nyár '22
Halj meg máskor! 01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
2
A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm -ként: Minden kereskedelmi hirdetés
12:00 Déli harangszó
Angol, amerikai akció film
12:01 Híradó
1. oldal – 11 hr., 12. oldal – 9 hr.,
100 %-os felárral jelenik meg.
01:35 A Tai Chi harcosa
12:35 Nemzeti
2–5, 7, 8. oldalak – 7 hr., 10–11. oldalak – 6 hr.
Egyéb hirdetések:
Amerikai, kínai
Sporthíradó
05:35 Fradi Tv
05:55 Női labdarúgó
Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю,
dráma film
06:10
Vizes
világbaj12:45 Időjárás-jelentés
magazin
elveszett iratok		
1 0 0 h r. ;
тютюнових виробів 100%
nokság – Műúszás
12:50 A boros fickó
06:30 Sporthíradó
részvétnyilvánítás
5 0 h r. ;
08:05
Boxutca
13:25 Almárium
A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja társkereső		
07:30 Pecatúra
3 0 h r. ;
08:40 Felvezető
válogatás
100%-os felárral jelenik meg
08:00 Napos Oldal köszöntő		
3 0 h r. ;
05:50
A
természet
műsor:
Úszás
14:15 Időjárás-jelentés
DVTK
4 sor vers+köszöntő 5 0 h r . ;
magyar fotósai 08:50 Vizes világbajA lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk,
14:20 Egy Perc Híradó 08:25 A víz összeköt
képes köszöntő		
4 0 h r. ;
nokság – Úszás
azok recenzálását, visszaküldését, továbbítását és megválaszolását nem vállaljuk. A
14:25 Európa utolsó
09:00 Vizes világbaj- 06:00 Híradó
kép+4 sor vers 		
5 5 h r. ;
címünkre
beérkező
levelek
szerkesztésének
és
rövidítésének
jogát
fenntartjuk.
A
pub10:00
Minifutball
Eu06:30
Nemzeti
vadlovai – A
nokság – Műúszás
megkezdett 4 soronként 5 hr.;
likációnkban közölt tényekért minden esetben a szerző viseli a felelősséget.
rópa-bajnokság
Sporthíradó
Dülmeni pónik 11:05 UEFA Nemzetek
06:35 Időjárás-jelentés 12:05 Értékelő műsor:
15:20 A világörökség
Ligája
Úszás
Lapalapító-főszerkesztő: Szoboszlai István. Felelős szerkesztő: Kovács Erzsébet.
kincsei
13:00 Vizes világbaj- 06:45 Kenó
12:35 Bringasport
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.: 066-2850283. E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com
15:35 A világörökség
nokság – Műúszás 06:50 Magyar Krónika 13:00 Vizes világbaj07:20 Hazajáró
Lapengedély száma: ZT 301 Kelt: 2003.07.01. Példányszám: 2 570 Rendelési szám: 670
kincsei
14:45 A víz összeköt
nokság – Műúszás
07:50 Magyar világ
Készült: Podillja-Ter Kft. (Ternopol, Teksztilna u. 28.). Telefon: (0352)-52-27-37, (067)352-18-51.
15:55 Don Matteo
15:30 Atlétika
14:10
Szabadidő
08:20 Noé barátai
Olasz tévéfilmsor.
Gyémánt Liga
14:45
Felvezető
műsor:
16:45 SzerencsePerc
16:30 Vizes világbaj- 08:50 Divat & dizájn
Kosárlabda
17:00 Gasztroangyal
nokság – Műúszás 09:20 Utazások
15:15 Tippmix férfi koSkócia tavain
18:00 Híradó
18:15 Mtk tv
sárlabda NB I.
18:25 Nemzeti
18:50 Vizes világbaj- 10:00 Nyár '22
17:00 Értékelő műsor:
Sporthíradó
nokság – Műúszás 12:00 Déli harangszó
Kosárlabda
12:01 Híradó
18:35 Időjárás-jelentés 19:55 Forma-1 –
17:30 Felvezető
12:35 Nemzeti
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Úszás
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Hirdessen nálunk, megéri!
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Kovács (Zubenko) Alexandra szempilla stylist

Ívelt pillák, csodás tekintet

A szempilla-hosszabbítás története sokkal régebbre nyúlik vissza,
mint gondolnánk. A ma ismert szempilla hosszabbítási technikák
a 2000-es években váltak népszerűvé, azonban igéző szempillákra
már sokkal régebb óta van igénye az embereknek. Már az ókori
Egyiptomban kezdetleges festékekkel és kefékkel próbálták hangsúlyosabbá és hosszabbá varázsolni a szempillákat, hiszen azokhoz
szimbolikus jelentést társítottak. A technológia és a tudomány fejlődésével mára egész iparággá fejlődött a szempilla-hosszabbítás.
A beregszászi születésű Kovács (Zubenko) Alexandra már
több szakmában kipróbálta magát, de most úgy érzi, megtalálta
azt, amiben igazán kiteljesedhet.
Az évek folymaán több tanfolyamon is részt vett, hogy meglévő tudását még inkább szélesíthesse. Vele beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.
– Meséljen magáról.
– A Vérke-parti városban
születtem, tanulmányaimat a
helyi 6. Számú Általános Iskolában kezdtem, majd a 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolában érettségiztem. Érettségi
után nem tanultam tovább, mert
nem tudtam, hogy mi is lenne az,
amit igazán szeretnék csinálni.
Így különböző munkahelyeken
próbáltam ki magam – az egyik
étteremben pultos voltam, majd
egy boltban elárusító. Emellett
én is jártam kozmetikushoz,
szempillát rakattam, és azt vettem észre, hogy egyre inkább érdekel ez az ágazat, egyre több
oktató videót néztem meg, hogy
minél jobban beleássam magam
a szakmába. Majd beiratkoztam
Dávid Edina egyik kozmetikusi

Lezárult a KMNE online
pályázata

Alkoss a békéért

A Kárpátaljai Magyar
Nagycsaládosok Egyesülete
a háború kitörése után meghirdette az Alkoss a békéért
online pályázatot.
A felhívással az volt a
fő célja, hogy az országban
kialakult helyzetben közös
imádkozásra buzdítson mindenkit felekezettől, nemzetiségtől, nemtől és kortól függetlenül. A pályázat lehetőséget adott arra, hogy mindenki tehetségéhez mérten fejezze ki önmagát: szavakkal,
rajzzal, zenével, kreatív tevékenységgel.
Az alkotásokat áprilisban
és májusban fogadtuk. A beérkezett munkákat folyamatosan megosztottuk az egyesület
facebook oldalán, ezáltal másokat is buzdítva az alkotásra és a
közös imádkozásra. Ez idő alatt
27 pályamunka érkezett be, különböző kategóriákban.
A pályázat dobogósai: Szilágyi Lili, Szilágyi Emma, Szilágyi Kata, Renik Józsika, Csapák Cintia. Különdíjasok: Tamási Alex, Orosz Júlia, Orosz
Dóra, Orosz Johanna, Orosz
Zsófia Kisgyőri Dóra, Kisgyőri
Csenge és Csapák Fanni.
Minden alkotót értékes
nyereménnyel jutalmazunk,
amelyet az egyesület irodájában vehetnek át. A pályamunkák továbbra is megtekinthetőek az egyesület facebook
oldalán.

Orosz Krisztina,
a KMNE munkatársa

tanfolyamára, nála szereztem meg
ez irányú oklevelemet.
– Majd belekóstolt a szalonok
világába...
– Oklevelem megszerzését
követően a Harmónia szalonban
kezdtem el dolgozni. Kezdetben
nem volt egyszerű a munka, ezt be
kell valljam. A visszajáró vendégkör kialakítása időbe telt, emellett
szerettem volna megfelelő munkát
is végezni, hogy minél elégedettebbek lehessenek velem. Ezt követően a Cleopatra szépségszalonba
kerültem – tartalmas két évet tölthettem el ott. Majd a beregszászi
kórházzal szemben, az Astra-Dia
egészségügyi laboratórium második emeletén kibéreltem egy kis
helyiséget – kezdetben egyedül fogadtam a vendégeket, később manikűrös kollégák is csatlakoztak
hozzám. Azonban különböző okok
miatt fel kellett adnom a helyiség
bérlését, ekkor keresett meg Dávid Edina, hogy az újonnan induló Chanel szalonjába szívesen vár.
Erre én igent mondtam, s jelenleg
is ott várom a szépülni vágyókat.
– Mit tud nyújtani a vendégeknek?
– A műszempilla építés terén a

klasszikus szempillaszettektől az
extrém volume szempillákig bármit kérhetnek. Emellett különböző ívekből választhatnak – kérhetnek C, D, M, L, K ívű pillákat is.
Ez azért fontos, mert mindenkinek
más a szemformája, ehhez pedig
más ívű szempillák
állnak jól. Új vendég
esetén elsősorban
mindig tartunk egy
konzultációt, ahol
megkérdezem, hogy
volt-e már műszempillája, ha igen, akkor milyen, és most
milyet szeretne. Mutatok neki egy összeállított palettát, amiből kedvére választhat. Emellett gyantáztatásra is van lehetőség– kérhetnek
teljes testgyantázást,
vagy kar-, láb-, intim
gyantázást is.
– A vendégek fogadása mellett oktatja is a szakmát.
– Mindig is foglalkoztatott az a gondolat, hogy átadhassam a megszerzett
tudásomat. Egy idő
után pedig már a
munka nem adott
annyi impulzust, mint kezdetben,
ezért döntöttem amellett, hogy oktatni is fogok. Ehhez persze megfelelő szakmai képzettség is kellett – hivatalos oklevelet szerettem
volna kiadni, hogy a tanulók majd
el is tudjanak helyezkedni a szakmában. Kijevben találtam egy iskolát, ahol megtanították, hogyan dolgozhatunk ki tanterveket az adott
tanfolyamra, megtanulhattuk, hogyan kell egymásra építeni az ága-

Primőrszezon a termelők szemével

hatott az elmúlt időszak – azt hiszem, ezt bármelyik kolléga nevében mondhatom. Több mint két
éve berobbant a pandémia, amikor is mindenki megijedt, nem tudtuk, hogy mivel nézünk szembe. A
szépségszalonok is bezártak, megcsappant a forgalom. Már épp kezdett volna magára találni az ágazat,
egyre több vendégünk lett, amikor
kitört a háború – ez szintén visszavetette a forgalmat, sokan külföld-

35 hrivnyánál nem voltak hajlandók többet adni a viszonteladók,
a szabadföldit pedig átlag 10-12

el a fűtetlen fóliasátorból kikerült
uborka első tételei – teszi hozzá a
szintén Nagydobronyban gazdálkodó Ráti Ferenc. – Szomszédaim
az első szedés kilóját 42 hrivnyáért
adták el a házhoz érkező viszonteladóknak. S remélhetően ez az ár
még jó darabig tartani fogja magát.
A kép teljességéhez hozzátartozik, hogy az újhagyma csomójáért
sem adtak soha a felvásárlók 7-8
hrivnyát. Persze arra sem emlékszünk, emlékezhetünk, hogy ilyenkor piacainkon 12-13 hrivnyát kértek volna egy csomó hagymáért.
Nem mehet le szezon gond nélkül. A burgonyatermesztők körében nagy riadalmat okozott, amikor május közepén a kárpátaljai pi-

hrivnyáért vitték. Valamennyien
tisztában vagyunk vele, hogy az
elmúlt év óta jelentősen emelkedtek a termesztési költségek, szerencsére nem annyira, hogy tisztességes haszon korábban a hónapos retken, most pedig az újburgonyán ne lenne.
– Magas bevezető áron keltek

acokat elárasztotta a Moldáviából
kamionszámra behozott újburgonya. Ennek következtében a hazai
termék addigi ára pillanatok alatt
a negyedére zuhant. Minden csoda
három napig tart. Nagyjából ez is
ennyi ideig húzódott, mert közben
egyre erőteljesebbé vált az üzemanyagkrízis. Időközben a vásár-

Óvatos derűlátás

Nagyon ránk férne most egy sikeres gazdasági idény, hangsúlyozták még jóval a háború kitörése előtt, tehát az év elején vidékünk
mezőgazdasági termelői. Emlékezzünk vissza: a műtrágyaárak
már tavaly ősszel az egekbe szöktek, drágább lett az üzemanyag, a
vegyszerek, a vetőmag. A fegyveres konfliktus kirobbanásával pedig egy egészen új szakasz kezdődött, amelyet egészen mostanáig
leginkább a teljes bizonytalanság jellemez. De már a kezdetek kezdetén az a kérdés foglalkoztatta leginkább a gazdákat, hogy lesz-e
fizetőképes kereslet a jelentős munkaerő- és anyagi ráfordítással
megtermelt zöldségfélékre, gyümölcsre.
Az év hatodik hónapjába lépve elmondhatjuk, hogy a
gazdák számára a retekszezon
jól alakult. Míg tavaly az
egyik legkorábbi zöldségféle csomójáért az első időkben a felvásárlók nem adtak
tíz hrivnyánál többet, most
szinte végig 12 hrivnya fölött tartotta magát a nagybani vételár. Hasonlóképpen alakult a kilós kiszerelésű termék ára. Ezek a tételek a hágón túli piacokon,
üzletekben kerültek értékesítésre. Ebben az esetben
legalább negyven százalékkal többet fizettek a viszonteladók.
– Egyelőre a folytatás
is jól alakul – állítja Katona
János nagydobronyi termelő. – 48-50 hrivnyáról indult
az újburgonyaszezon, s a fűtetlen fóliaházban termesztett krumpli kilója végig nem
ment alább negyven hrivnyánál.
A környéken a napokban kezdődött meg a szabadföldön termesztett gumók felszedése: ennek a nagybani felvásárlási ára
35-38 hr. között mozog. Csak
összehasonlításképpen: tavaly
a fóliás krumpli első tételeiért

zat különböző szegmenseit. Ezt
elvégezve megalapítottam a Pink
Lady Academy-t, ezen név alatt
folynak képzéseim.
– Hogyan befolyásolta munkáját az elmúlt időszak?
– A szépségiparra igencsak ki-

re költöztek, az itthon maradottaknak pedig nem a szépségápolás a legelső. Azonban minden
rosszban van valami jó, ezt én is
megtaláltam. A kényszerszünet
ideje alatt fejlesztettem tudásomat, oktatóvideókat nézegettem,
több online tanfolyamra beneveztem, hogy a
folyamatosan fejlődő
szakmai kihívásoknak
meg tudjak felelni.
– Hogyan tud kikapcsolódni a munka
mellett?
– Nemrég mentem
férjhez, így élvezzük
a friss házasok életét.
Nagyon szeretünk túrázni, Kárpátalja gyönyörű vidékei mindig
kikapcsolnak és fel is
töltenek egyben. Emellett sok programot szervezünk a barátainkkal,
próbáljuk közösségben,
tartalmasan eltölteni a
szabadidőnket.
– Mit jelent önnek
a munkája?
– Nagyon szeretem
a munkámat, úgy érzem, megtaláltam azt,
amiben ki tudok teljesedni. Ezáltal tudok
fejlődni is és feltöltődni is. Minden egyes új technikát kipróbálok, fejlesztgetem
magam, hogy minél eredményesebb munkát végezhessek.
Több tervem van a jövőre nézve, azonban – azt gondolom – a
jelenlegi helyzetben bölcsebb,
ha kivárjuk, hogyan alakulnak
a dolgok.
– Mi pedig további eredményes munkát kívánunk!

Kurmay Anita

lók is rájöttek arra, hogy az importtermék korántsem olyan ízletes, mint a hazai. Ez már szinte nem is újkrumpli, jellemezte
portékáját az egyik beregszászi
piaci árus.
Azt is tudni kell, hogy a kárpátaljai újburgonyának az utóbbi években komoly versenytársa akadt. Méghozzá a Herszon
megyei nagyüzemek gazdáinak
terméke. Ám az ismert okok
miatt onnan most újburgonyát
nem szállítanak. A jól értesültek elmondása szerint a Herszon
környéki piacokon most tíz
hrivnyáért vesztegetik második
kenyerünket, miközben itt ennek
az árnak majd a négyszeresét is
megkapnák érte.
Végül: egy jelentős képzavarral élve, egy ideje már gyülekeznek a viharfelhők a burgonyatermesztők egén. Ugyanis a szabadföldi táblákon a termés ezekben a hetekben köt, s
ilyenkor a töveknek jelentős
mennyiségű vízre van szükségük. A csapadék továbbra is
elkelne, hisz csak így tudnak
a gumók normális méretűre
nőni. A nagydobronyi termesztői kistérségben a gazdák már
a korábbi években megteremtették az öntözéshez szükséges
feltételeket – kutakat fúrtak a
kinti táblákon. Ám a nagy gond
most az, hogy az öntözőrendszerhez tartozó szivattyúk benzinnel vagy gázolajjal működnek. Az üzemanyagot mostanság viszont nehéz beszerezni. Ha
nem nyílnak meg rövid időn belül az ég csatornái, újburgonyából az átlagosnál kevesebb termést takarítanak majd be.
Remélhetően a gazdaságos
szezon egésze még így sem kerül veszélybe.

Kovács Elemér

Gazdaoldal
Öntözés, tápoldatozás (3.)

A zöldségfélék napi vízigényének
változásáról

Cikksorozatunk előző részeiben már tisztáztuk, hogy milyen vízadagokkal kellene öntözni a növényeinket, s azt is,
hogy az öntözések gyakoriságát a talaj nedvessége határozza meg, s
nem a táblázati adatok. Ezzel kapcsolatban azonban a gazdák igen gyakran értetlenkednek, hogy
miért van akkora különbség mind időben,
mind gazdánként, de
akár fóliánként is a zöldségfélék napi vízszükségletében. Ebben a cikkünkben megpróbálunk ebben a kérdésben tisztázni néhány alapvetést, eloszlatni néhány tévhitet.
A zöldségfélék által felvett
víz mennyiségének 98%-a
elpárolog, s csak kb. 2%-nyi
épül be a növény sejtjeibe,
halmozódik fel a termésben.
Tehát a növények napi vízfelvételét szinte teljes egészében az határozza meg,
hogy mennyi vizet párologtat el. Fizikából tudjuk, hogy
a párolgáshoz energia kell,
amit a növények a napfényből nyerik. Minél erősebb
a napsugárzás, annál több
fényenergia éri a növényt, s
annál több vizet tud elpárologtatni egy egységnyi levélfelület. Logikus az is, hogy
minél nagyobb levélfelületet ér a napfény, annál több
vizet párologtat el. Azonban
ezek az értékek folyamatosan változnak. A kiültetett
kis palántáknak még kicsi a levélfelületük is, s ahogy növekedik a növénnyel együtt a levélfelület, úgy növekedik annak arányában a napi vízigény is.
Például a szabadföldi kordonos uborka napi öntözővíz igénye a kiültetés hetében kb. 0,5
liter folyóméterként, majd ez a
mennyiség folyamatosan növekszik, hetente kb. 0,5 liter/ folyóméterrel. A termőre forduláskor
ez az érték így eléri a 3 litert folyóméterként. Ekkor a növényállomány kb. egy méter magasságú. A napi vízigény ezután is
folyamatosan növekszik, míg el

nem éri a maximális, kb. 6-7 liter/
folyóméter értéket. Ekkor a növényzet már felfutott a felső huzalig, maximálisan kihasználva a területre eső napsugárzást. Ezek után
már hiába növekszik a
lombfelület, az újabb és
újabb levelek már csak
árnyékolják egymást.
Innentől aztán egyértelműen a napi besugárzás
határozza meg a felvett
víz mennyiségét. S mint
látjuk a táblázatból ez az
érték a nyári hónapokba, májustól augusztusig meglepően állandó, így a kifejlett lombozatú zöldségültetvények átlagos napi
vízigénye sem nem nagyon változik. Ez az az időszak, amikor a gazdák számára napi rutinná válik az
öntözés, minden nap ugyanakkor

és ugyanannyit öntöznek. Legfeljebb borús-esős napokon hagynak
ki egy-egy délutáni öntözési fordulót, vagy a nagy hőség idején iktatnak be egy-egy pótlólagosat.
Azonban, mint azt a táblázatból láthatjuk, augusztustól kezdve
zuhan a napi besugárzás mértéke,
ezzel együtt a növények vízfelvétele is. Ilyenkor szokott problémát
okozni a túlöntözés. Ugyanis a besugárzási energia néhány hét alatt
harmadával csökken, s ezzel együtt
a növények által felvett és elpárologtatott víz mennyisége is. Ehhez
párosul még a szintén drasztikusan süllyedő talajhőmérséklet is a

Időszerű mezőgazdasági
teendők

Az utóbbi napokban nagyon lenül használjunk stresszoldó és
sok parcellát néztem át külön- növekedésserkentő szereket, mint
böző gazdáknál (napraforgó, pl. az „Amalgelol” (3 l/ha) vagy
kukorica és őszi kaláaz „Amino-Max” (1 l/
szosok). Arra a követha). Erre ne sajnáljuk a
keztetésre jutottam,
pénzt, mert ezek megvéhogy a gazdák nem
dik a növényeket a mosvizsgálják át rendtani időjárási viszontagszeresen földjeiket
ságokban és a gyomirtók
és ezért nem végzik
negatív hatásától. A gyoel időben a megfelemok közül különös filő védekezési munkáTel.: 2-41-74
gyelmet kell fordítani a
latokat.
parlagfű megjelenésére.
Ebben az időszakban külöKülönösen figyeljünk az őszi
nös figyelmet kell fordítani az búza és a tavaszi kalászosok
időszerű, valamint szakszerű (búza, zab és árpa) betegségeivegyszeres gyomirtás elvégzé- re és kártevőire. Pl. találkoztam
sére és a kártevők elleni védeke- olyan őszibúza-táblával, amezésre is (a napraforgó és kuko- lyet a zöld tetvek támadtak meg,
rica esetében). Amikor vegysze- és mivel a búza most intenzív
res gyomirtást végzünk a meg- nyitási állapotban van, ezért oda
felelő kultúrák esetében, feltét- kell figyelni a kalászfuzárium

gyökérzónában. 21 0C alatt egy
foknyi talaj-hőmérséklet csökkenés átlagosan 20%-kal csökkenti a gyökérzet produktivitását. 15 0C alatt pedig a gyökérzet
víz- és tápanyagfelvétele gyakorlatilag leáll. Ilyenkor a növény
igyekszik életben tartani a hajtáscsúcsot, valamint kinevelni a
már növekvő terméseket. Ehhez
a tápanyagot és a vizet az alsó
levelekből vonja ki, ilyenkor indul be az uborkatövek drasztikus
felsárgulása, majd az alsó levelek leszáradása.
A tavaszi időszakban pont fordított a helyzet, a hirtelen megnövekedő vízigény lekövetése okoz
sokszor gondot a fóliás zöldségtermesztőknek. Ugyanis április-május folyamán nemcsak a
napi besugárzási energia növekszik meg ugrásszerűen, hanem a
növények lombozata is. S mint
már feljebb említettük, a napi vízigényt elsősorban e két érték szorzata határozza meg, így a napi
vízigény 2-3 hét alatt a sokszorosára növekszik. Tovább fokozza a
vízfelvételt az is, hogy a gazdák
többsége ebben az időszakban távolítja el a belső fóliaborítást, így annak az árnyékoló hatása is megszűnik, ennek megfelelően több fény
éri a növényeket. Nem csoda, hogy a gyökérproblémákkal küzdő állományokban ilyenkor jelentkeznek tömegesen a hervadásos tünetek. De még
az egészséges állományokra is ráfér egy kis dopping,
gyökérerősítő stimuláló
szerek formájában (Viva,
Radiform, RootMost stb.)
Hisz a harmadik fő tényező, ami meghatározza,
hogy mennyi vizet vesz
fel egy növény (a lombfelület nagysága, a napi besugárzási energia mellett),
az a gyökérzet működése.
Egy jól működő gyökérzetű állomány látványosan több vizet tud
felvenni, mint egy gyökérproblémákkal küzdő.
Remélem, sikerült elgondolkoztatni a gazdákat, s segíteni
abban, hogy egy kicsit tisztábban
lássanak ebben az igen fontos
témában. De mivel tiszta vízzel
szinte soha nem öntözünk az intenzív zöldségtermesztésben, hanem tápoldatozunk, ezért a cikksorozatunk következő részében
erre a témára térünk át.

Gál István,
Pro Agricutura
Carpatika Alapítvány

megjelenésre. Ennek érdekében egy preventív permetezést végzünk (pl. „TopszinMetil”+”Falcon”+5 kg karbamid. Mielőtt viszont elvégeznénk a munkálatokat, át kell
vizsgálnunk a földeket, hogy
tényleg megjelentek-e a tetvek.
A tavaszi árpa és búza esetében figyelmet kell fordítani a
rozsdabetegségek és a vetésfehérítő bogár megjelenésére. Ezért
időben kell elvégezni a védekezést. Erre célszerű használni az
„Actarát”, a „Confidor-Maxit”
stb. Ugyanez vonatkozik a zabra
is. A felsorolt rovarölőszerek hatékonyságának fokozása érdekében érdemes hozzájuk adagolni
karbamidot (5 kg/ha).
A gyümölcsösökben meg kell
ismételni azokat a munkálatokat,
amelyekről az előző cikkeimben
tértem ki.
Ha kérdések merülnek fel, szívesen válaszolok Önöknek. Tel.:
0975166318 vagy 0503723469.

Novák András
szaktanácsadó
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Majd én megcsinálom!
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Örömmel figyelem a trendet, hogy a modern család hobbiból választja az önellátást. Nem csak a bútort szereli össze, hanem a
gyümölcsöt, zöldséget is megtermeli. Hajrá!
Gyorsan változó világban élünk, ahol a civilizáció megköveteli a régi, jól bevált életmód megváltoztatását. A múlt századbeli alföldi tanyákról az emberek csak akkor mentek a faluban levő
szatócsboltba, ha a háziasszonynak élesztőre vagy gyufára, a gazdának meg kocsikenőcsre, patkószegre, vagy rézgálicra volt feltétlenül szüksége. Az utóbbi évtizedekben pedig megtanultuk az
„egyszer használatos” és az „eldobandó” fogalmát, mert ha megáll a karóránk, nem működik a hajszárítónk, vagy elnémul a zsebrádiónk, akkor hiába futkosunk, nem találunk javító szakembert
és végül kénytelenek vagyunk újat (lehet, hogy jobbat, korszerűbbet) vásárolni.

Hobbiból is választható az önellátás

De persze a mai társadalom modern tagja nem hívja a szerelőt,
ha csepeg a fürdőkád csapja, kiégett egy villanykörte, nyikorog az
ajtó, vagy fel kell szerelni egy polcot a spájzban. Ha megfigyeljük
a nálunk sokkal módosabb országok családjainak az életét, akkor
azt érezzük, hogy jelentős igény van arra, hogy – jóllehet nem vagyunk a téma szakértői – magunk meszeljük ki a pincét, önkezünkkel fessük át a kerítést, porszívózzuk ki az autó belsejét és termeljük meg a család fogyasztására szükséges gyümölcsöt, szőlőt, zöldségféléket, fűszernövényeket, meg virágot, amely szebbé, otthonossá teszi a lakásunkat.
A Föld népessége gyarapodik, a statisztika szerint 2050-ben már
kilencmilliárd embert kell ellátni élelemmel és a termőföld nem növekszik, hanem inkább csökken az új városrészek építésével, az autópályákkal és egyéb létesítményekkel.
Ezért kell fokozni az önellátást! Ezt el lehet kezdeni az ablakládákban, ahová – muskátli bokrok közé egy tő metélőhagymát, levélpetrezselymet, fokhagymát ültetünk, hogy ezekért ne kelljen a háziasszonynak a piacra szaladnia! És elfér az ablakládákban, vagy az
erkélyre kihelyezett nagyobb cserepekben, ládákban néhány tő paradicsom, zöldpaprika vagy szamóca is.

Miért ne teremne, ha elfér?

A családi házak kertjében a virágágyak, a sziklakert, a vízmedence mellett elfér néhány veteményes ágy is, amelyben a
mindennapi szükségletre termelhetünk sokféle zöldséget. Törekvéseinkben nagy segítséget kínál a termelés korszerűsítése, mint például a magaságy, amelyben háromszor-négyszer
annyi terményt lehet előállítani, mint a szabadföldi ágyásokban és ennek a munkálatait a család hölgytagjai, az idősek, a
mozgássérültek, sőt a látásukban akadályozott embertársaink
is végezhetik.

A karcsú gyümölcsfák előnye

Az önellátást segíti elő a karcsú orsó, vagy balerina gyümölcsfa csemeték ültetése is. Ezek nem nőnek két méternél
magasabbra, keskenyek tehát valamennyi munkálatukat, a permetezést, a termés sértetlen betakarítását a földön állva, létra
nélkül lehet elvégezni. Ezek a fácskák nem élnek persze 50-60
évig, mint a korábban felnevelt magas törzsű, terebélyes koronájú társaik, de 15-20 éven át rendszeresen és bőségesen érlelik be a gyümölcseiket.

Így mindig tudom, mi kerül az
asztalra

Tapasztalataim szerint a saját terménynek két haszna is van: olyan
fajtákat termelünk a kertben, amelyek a család ízlésének a legjobban
megfelelnek és biztosak lehetünk abban, hogy ezek nem tartalmaznak egészségre ártalmas vegyszer maradékokat!
Ezekben és a nyári hetekben már mindig érik valami tartósítható termény, amiből savanyúságot, lekvárt, dzsemet, üdítőitalt lehet készíteni, amit a család minden tagja örömmel fog elfogyasztani a téli hónapokban! Kérem, ne hagyják ki a kínálkozó lehetőséget!

balintgazda.hu
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Ingatlan
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona István u. 12. szám alatt
kertes ház bútorral, víz, gáz,
háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregszász külvárosában,
Beregardóban 23 szotekes
telken felújításra váró 50 m2es 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.
Záhonytól 3 km-re, Zsurkon
a Petőfi u. 26. szám alatt
kis ház nagy telekkel eladó. Felújításra szorul. Ára:
1,9 millió Ft. Mob.: +36702180441, +38050-8276668.
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.

Szolgáltatás
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, Bökényben. Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után:
1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplo-

Hirdetések
pó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
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.

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.

Háztáji

Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
Szőlődaráló, szőlőprés eladó Beregszászban. Mob.:
066-3967011.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.
Szőlőszedő műanyag hordó, 500 literes, eladó Beregszászban. Ára: 2800
hrivnya. Mob.: +380663967011.

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

Fizesse elő a
Kárpátinfót!
(Index 08776)

Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
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.

Beregszászban június 10-én ünnepli 20. születésnapját

File Katalin.

E szép nap alkalmából Isten gazdag áldását kéri életére és nagyon sok szeretettel köszönti dédije és szerettei.
„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. Egyetlen titka van: mindig csak adni. Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet és sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet. Kívánunk neked örömet, derűt, boldogságot, otthonodba békét, kertedbe virágot. Fejed
fölé napot, csillagtengereket, köréd pedig tiszta,
igaz szívű embereket!”
Június 9-én ünnepli 60. születésnapját

Bakó Jolika,

a Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor
Egyesülete ügyvezetője. Ebből az alkalomból
köszönti őt a tagság, kíván számára sok boldogságot, hosszú, erőtejes boldog életet.
A tagság nevében párja, Goncz Tibor elnök.

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

Kárpátaljai Lelki
Elsősegély Telefonszolgálat

095-600-8005 / 097-600-8005

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

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

Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

www.

karpatinfo.net

Részvétnyilvánítás

A Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egyesülete tagsága mély fájdalomal értesült Varga Katalin, az Egyesület tagja haláláról. Őszinte részvétét fejezi az elnunyt családjának a tagság nevében Goncz Tibor elnök.

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

2022.
június 8.

Kékfény – Sport
kRIMI

Gyilkossági kísérlet Huszton

Május 31-én bejelentés érkezett a hatóságokhoz az orvosoktól, miszerint a
huszti járási kórházba beszállítottak egy
nőt szúrt sebbel a mellkasán.
A helyszínre azonnal kiérkezett
az operatív csoport, akik kiderítették,
hogy a 39 éves áldozat és 35 éves élet-

társa között vita alakult ki, melynek során a férfi kést rántották és mellkason
szúrta a nőt.
A rendőrség letartóztatta a tettest, szándékos gyilkossági kísérlet ügyében indítottak ellene büntetőeljárást, számol be a
pmg.ua hírportál.

Gyilkosság Munkácson

Holttestet találtak a Pidoprihori utca
egyik lakásának erkélyén június 1-jén –
számolt be a Nemzeti Rendőrség kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.
Az orvosszakértői vizsgálatok során a
40 éves nő testén erőszakra utaló jeleket találtak. A nyomozás eredményeként néhány
órán belül előállították a gyanúsítottat, egy
36 éves helyi férfit. Kiderült, hogy a gya-

núsított és az áldozat együtt italozott, ám
konfliktus alakult ki közöttük. A férfi több
ütést mért a nőre, aki életét vesztette. A tettes ezután egy szőnyegbe tekerte a holttestet
és kivitte az erkélyre, majd otthagyta. A nő
tetemére csak napokkal később találtak rá.
A rendőrség ideiglenes letartóztatásba
helyezte a gyanúsítottat. A férfit akár 10 év
börtönbüntetésre is ítélhetik.

Nőket rabolt ki az utcán két férfi Munkácson
Őrizetbe vettek két Harkiv megyei férfit, akik több bűncselekményt is elkövettek megyénkben. Az ügyészség döntése
értelmében óvadék ellenében sem védekezhetnek szabadlábon. A hírt a megyei
ügyészség sajtószolgálata közölte.
A nyomozás során kiderült, hogy a
férfiak ideiglenesen Kárpátalján tartóz-

kodtak, s ez idő alatt rendszeresen követtek el lopásokat. Nőkre támadtak az
utcán, s ellopták azok ékszereit. A rendőrség legalább három hasonló esetet vett
nyilvántartásba.
Az ügyben tart a büntetőeljárás, a vádlottakra akár 7-től 10 évig terjedő szabadságvesztés is várhat, adja hírül a pmg.ua.

Kábítószer-kereskedőt tartóztattak le Ilosván
Június 2-án éjjel az ilosvai rendőrök kábítószer-eladáson értek egy helyi lakost.
A férfi amfetamint adott el ügyfelének,
számol be a pmg.ua.
A hatóságok egy Sevcsenko utcai
épületben tartottak házkutatást, a kereskedő itt találkozott az ügyfelével. A
rendőrség amfetamint és pénzt foglalt

le a helyszínen, amit szakértői vizsgálatra küldtek.
A tettesnek már korábban is meggyűlt a baja a hatóságokkal hasonló
bűncselekmények elkövetéséért, jelenleg előzetes letartóztatásban van.
Akár 10 évig tartó szabadságvesztést
is kaphat.

Kígyómarások a Kárpátokban

Az egyik eset Lemberg megyében történt a Szambiri járásban június 1-jén –
adja hírül a karpatalja.ma a Rendkívüli
Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ)
lembergi kirendeltsége közleményére
hivatkozva. A 31 éves nőt a bal lábfején
mart meg egy kígyó. A fiatal nőt kórházba szállították, jelenleg az intenzív osztályon kezelik.
A múlt héten újra kellett éleszteni azt
a férfit, akit egy vipera mart meg szintén
a Kárpátokban.
A DSZNSZ óvatosságra és figyel-

mességre inti azokat, akik erdőbe mennek. A magas fűben vagy a bokrokban
is találkozhatnak hüllőkkel. Emlékeztetnek mindenkit, hogy amennyiben kígyót
látnak, ne essenek pánikba, és ne tegyenek hirtelen mozdulatokat, hanem próbáljanak meg lassan és nyugodtan eltávolodni. A hüllőknek gyenge a látásuk és
a hallásuk, de nagyon jól képesek érzékelni a föld rezgését akár 10-15 méteres
távolságból is.
Erdőbe induláskor érdemes magas,
vastag talpú cipőt viselni, hangzik a tanács.

Robbanószereket árult egy férfi Ungváron
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU)
dolgozói letartóztattak Ungváron
egy büntetett előéletű férfit, aki robbanószereket árusított, számol be a
mukachevo.net.
A hatóságok tetten érték a helyi férfit,
amikor fegyvereket adott el ügyfelének. A
bűnöző a folyóparton találkozott az ügy-

féllel, aki két gránátot és három trotil robbanószert akart vásárolni.
A rendőrség ezt követően házkutatást tartott a vádlott otthonában, ahol teljes fegyverarzenált fedeztek fel: gránátokat, trotil robbanószereket, elektromos detonátorokat és közel 250 különböző kaliberű fegyvert.

Kenőpénz ellenében engedett volna át a
határon 200 ezer dollárt egy kárpátaljai vámos
Az Állami Nyomozó Iroda munkatársai és a nemzeti rendőrség letartóztatta
a kárpátaljai vámhivatal egyik munkatársát, aki épp 10 ezer dollár kenőpénzt
vett át, adja hírül a karpat.in.ua.
A tisztviselő azt ígérte ügyfelének,
hogy kenőpénz ellenében akadálymen-

tesen átvihet a határ túloldalára 200 ezer
dollárt. A vámost értesítették az ellene indult eljárásról és előzetes letartóztatásba
helyezték.
Az ügyben folynak a vizsgálatok, a
tisztviselőre akár 10 év szabadságvesztés is várhat.

Ittas férfi lövöldözött Nagyberegen
A beregszászi rendőrkapitányság nyomozói büntetőeljárást indítottak egy férfi ellen, garázdálkodás ügyében. Az eset
Nagyberegen történt, a férfi egy fegyverből több lövést is leadott a levegőbe.
A hatóságot egy helyi lakos értesítette május 29-én délután. A helyszínre kiérkezett az operatív csoport, akik megál-

lapították, hogy a 38 éves helyi lakos ittas állapotban több járókelőt is kulturálatlan szavakkal illetett, s amikor azok
figyelmeztették, hogy hagyja abba, fegyvert rántott.
A férfit előzetes letartóztatásba helyezték, az ügyben folyik az eljárás, számol be
a mukachevo.net.

Még több információ a karpatinfo.net-en

Sport

11

Szenzációs magyar győzelem Anglia ellen!

Ukrajna elbukott az utolsó
vb-akadályban

Június első fele mindenképpen a labdarúgó-válogatottakról szól, hatalmas
meccsdömping vár a szurkolókra, ami
elsősorban a Nemzetek Ligája sorozatában történő szereplésekre korlátozódik.
De még mielőtt a Nemzetek Ligájára rátérnénk, mindenképpen említést érdemel az a tény, hogy kiosztásra került az
utolsó európai hely is az idei katari világbajnokságra.
A vb-pótselejtező elődöntőjében az idén
még nem szereplő Ukrajna remek és szenvedélyes játékkal 3-1-re nyert Skóciában, így
mindenki abban bízhatott, hogy Wales ellen
összejöhet a vb-részvételt jelentő siker is.
A mindent eldöntő csata Cardiffban
végig szakadó esőben zajlott, és egy szerencsétlen öngól döntötte el a találkozó
sorsát. A 34. percben Gareth Bale beadásába az ukránok csapatkapitánya, Andrij
Jarmolenko olyan szerencsétlenül ért
bele fejjel, hogy a mentésnek szánt fejes
Buscsan hálójában kötött ki.
A hátralévő időben a vendégek mindent
megpróbáltak az egyenlítésért, több helyzetet is kidolgoztak, de maradt az 1-0-ás
walesi siker, Ukrajna lemaradt a világbajnokságról.
A Nemzetek Ligája A-ligájának 3.
csoportjában szereplő magyar válogatott bravúros győzelemmel kezdte a sorozatot. Marco Rossi csapata 1-0-ra legyőzte Angliát!
A Puskás Arénában közel 40 ezer 14
éven aluli gyerek és kísérői szurkolhatták
végig a mérkőzést, amelynek már az első
félidejében is bátran játszottak a magyarok.

Fordulás után Nagy Zsolt buktatásáért büntetőt ítélt a játékvezető, amit
Szoboszlai Dominik váltott gólra. Az utolsó 20 percet nagyon megnyomták az angolok, de a Gulácsi Péter által vezetett magyar védelem minden próbálkozásnak ellenállt.
A csoport másik találkozóján Olaszország 1-1-re végzett Németországgal,
Keddi lapzártánk után Magyarország
Cesenában lép pályára, az olaszok elleni meccsnek különös pikantériája az lesz,
hogy Marco Rossi először meccsel majd
honfitársai ellen! Szombaton Németország lép pályára Budapesten, és már most
biztos, hogy telt ház lesz majd a Puskás
Arénában.
Ami Ukrajnát illeti, a skótok és a walesiek elleni vb-selejtezők után a Nemzetek Ligájában tovább folytatódik a brit vonal, hiszen június 8-án, szerdán Írországban lépnek majd pályára a sárga-kékek.
Végezetül, néhány érdekesebb eredmény a Nemzetek Ligájából.
Érdekesség, hogy a végső győzelemre
is esélyes Franciaország és Spanyolország
két forduló után sem tudott még nyerni! A
spanyolok előbb ikszeltek (1-1) Portugáliával, majd ugyancsak döntetlenre mentették
(2-2) a Csehország elleni találkozójukat.
Franciaország előbb hazai környezetben kapott ki 2-1-re Dániától, majd Horvátországban játszott 1-1-es döntetlent.
További érdekesebb eredmények: Horvátország – Ausztria 0-3, Ausztria – Dánia 1-2, Lengyelország – Wales 2-1, Belgium – Hollandia 1-4.

Címvédés a női kézilabda BL-ben,
ezüstérmes a Győr

Budapesten rekord nézőszámot jelentő 15 ezres szurkolósereg előtt rendezték meg vasárnap a
női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjét.
A fináléban a norvég
Vipers nagy csatában
legyőzte a Győrt.
A szombati elődöntőkben a norvégok és a
magyarok is magabiztosan verték a francia
Metz (33-27) és a dán
Esbjerg (32-27) gárdáját, így egyértelművé
vált, hogy az idei sorozat két legjobb együttese vívhatja a döntőt.
Az első játékrészben sokáig az Ambros
Martin által vezetett
győriek domináltak, 10-7-re még ők vezettek, de a félidőben már a Vipers állt
jobban (13-15).
Fordulás után a magyar csapat végig

futott az eredményért, de a címvédő nem
engedte ki a kezéből a vezetést, és végül

Belgrádban rendezték a vízilabda Bajnokok Ligája 2021-2022-es idényének
nyolcas döntőjét.
A végső győzelemhez négy napon belül három győzelemre volt szükség, és ez
a címvédő Pro Recconak jött össze.
A legjobb négy közé kerülésért a magyar bajnok FTC hatalmas csatában 14-13ra verte a horvát Jug Dubrovnikot, és készülhetett a Pro Recco elleni csatára.
Bár az olaszok ellen sokáig vezetett a
Fradi, de a mérkőzés második felét a Recco
bírta jobban, így a volt fradista, Zalánki

Gerőt is a soraiban tudó Recco 10-7-re
megnyerte a mérkőzést.
A bronzcsatára még egyszer felszívta magát Varga Zsolt csapata, és izgalmas véghajrában 14-12-re verte az olasz
Bresciát.
A döntőben hatalmas vízi-ütközet zajlott, hisz a rendes játékidőben 13-13-as döntetlen született a házigazda Novi Beograd
és a Pro Recco között. Ötméteresekkel az
olasz csapat győzött és megvédte címét.

hatalmas csatában 33-31-re megnyerte a
mindent eldöntő csatát.
A bronzmérkőzést a Metz nyerte meg
az Esbjerg ellenében.

Bronzéremmel búcsúztak az idei
BL-től a Fradi pólósai!

Rovatvezető: Jakab Lajos
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A rejtvényt Balázsi

Rejtvények

SOMMAG!

ZABSZEM!

KARINTHY
FRIGYESIDÉZET 2

Y03.xls

Csaba készítette.
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Most nagy alkalmazkodóképességgel rendelkezel, és ez különösen a munkahelyeden válik
majd előnyödre. Új területen is
kipróbálhatod az ügyességedet,
mindezt a munkatársakkal vállvetve teszed meg. A magánéletedben jellemző, hogy önfeledt
hangulatba kerülsz, ami tetszik
kedvesednek, – szívesen invitál
meg némi közös szórakozásra.
Jól teszed, ha kihasználod az alkalmat a bulira!
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Bika (4. 21.-5. 20.)
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A négy megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Két túrázó beszélget:
– A ti sátratokat is megrongálta a tegnapi vihar?
– Nem tudom, …

VAN ILYEN
KÖLTŐ IS

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: AM, DE,
FZ, HO, IR, LA, LÓ, SÉ,
ST, ŰK.
Hárombetűsek: AMD,
CÉL, DAL, DER, HET, IPA,
KKT, LEV, LÉL, MEG, MÉG,
MON, NEM, OBI, RAD, SAD,
TAO, TET, TIZ, TTY, YES.
Négybetűsek: AVON,
ÉRIK, GYŰR, INAL, MAIL,
MÁMI, MENŰ, MESE,
NYIT, OSON, SZIL, TLAN,
ŰZÉS, YALE.
Ötbetűsek: DENIM,
KAPÓS, KILÁT, LENDL,
LORÁN, NEMES, NÉZET,

NYINA, RÉTES, RUMOS,
SHELL, SOSEM, SZILK,
TÁMAD, TESLA.
Hatbetűsek: ALÁVET,
DÉSIRÉ, ELEVEN, KISZŰR, KORLÁT, LÁTNOK, NESTLÉ, ODATOL,
SKÓTOK, TEGZES.
Hétbetűsek: FARAMIR,
I D É Z E T T, I K E R E K E ,
MONSTRE, TETSZIK.
Nyolcbetűsek: NEKTARIN, RETORIKA, TALÁLTUK.
Tízbetűsek: ACÉLKEMÉNY, ALULMARADÓ, ILLÉS ENDRE, OLÁH IBOLYA.
Tizenegy betűsek:
NYOLCELEMES, TATAY
SÁNDOR.
Tizenkét betűsek: DERÉKSÉRÜLÉS, TARTALÉKOLÁS.

2022. 22. szám meg
fejtése: Vannak kérdések, amelyeket
nem teszünk fel,
mert félünk a választól.

Plusz e gy vicc: ...

ahogy főzök.
kocka

Habos epres – sütés nélkül

Alap: 400 -500 g keksz;
Pudingos krém: 2 csomag tejszínízű pudingpor, 5 dl tej,
5 evőkanál cukor, 1 citrom leve, 250 g margarin;
Epres réteg: 500 g eper, 2 csomag eperízű pudingpor,
cukor ízlés szerint;
Tetejére: 4 dl habtejszín.
Elkészítése: A tejszínízű pudingport a tejjel és a cukorral főzzük sűrűre, majd folpackkal letakarva hagyjuk kihűlni. A margarint keverjük habosra, adjuk hozzá a kihűlt pudingot és a citrom levét, majd keverjük krémesre. Ha szükséges még porcukorral ízesíthetjük. Az epres réteghez mossuk meg az epret, csöpögtessük le, majd botmixerrel pürésítsük. 1 dl vízzel főzzük fel ízlés szerint cukorral, az eper
édességétől függően. 2 dl vízzel keverjük ki az eperízű pudingport, és az epermasszához adva főzzük sűrűre, majd
kevergetve hűtsük. Egy tepsi/tálca alját rakjuk ki egy réteg
keksszel. A pudingos krémet kenjük a kekszre, majd fedjük be egy újabb kekszréteggel. Erre kerül az epres mas�sza, és a harmadik kekszes sor. Finoman nyomkodjuk le.
Tetejére a felvert tejszínt simítjuk. Hűtőbe tesszük, és lehetőleg másnap tálaljuk.

Kos (3. 21.-4. 20.)

Nyitott vagy munkatársaid problémáira, és ez rokonszenvessé tehet. Ha marad egy
kis időd, akkor segíts be a
többieknek, ami jó fényt vet
majd rád főnököd előtt is. A
magánéletedben feszültebbé
válsz, megpróbálod dühös
megnyilvánulásokkal irányítani családtagjaidat. Talán a
véleményedet is hangosabban közlöd, ami kedvesednek nem tetszik.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Együttműködően
bánsz munkatársaiddal, és ez segít, hogy
mindig naprakészen kezelhesd a feladataidat. Rájöhetsz, hogy a csapatmunka
sokkal szórakoztatóbb, és
persze hatékonyabb is! Most
elfoglalhatod a helyedet a
munkahelyi közösségben. A
magánéletedben sok munka
szakadhat a nyakadba, megszaporodnak az apró hétköznapi teendők.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Ügyelj arra, hogy átgondoltabban, lassabban dolgozz. Felgyorsulsz, de a vége fejetlen kapkodás lesz. Jobb lenne,
ha megfontoltabban, kisebb lépésekben haladnál. A magánéletedben izgalmas napokra számíthatsz, több alkalmad is lesz
arra, hogy egy fergeteges bulit
csapj a barátaiddal. Ügyelj arra,
hogy milyen stílusban beszélsz,
hiszen kritikussá válhatsz, ami
nem tesz jót a hangulatnak.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Nem örülsz, hogy csapatban kell dolgoznod,
– szívesebben lennél
egyedül. Túl makacs
vagy ahhoz, hogy együtt dolgozz a többiekkel. Ráadásul
a feszült helyzetekben nem is
rejted véka alá a véleményedet. Ez oda vezethet, hogy komolyan megsérted valamelyik
munkatársadat. A magánéletedben örülsz egy kis szabadságnak, amit szívesen osztasz
meg kedveseddel.

Szűz (8.24.-9.22.)
Tudod, hogy mit kell
tenned annak érdekében, hogy jó benyomást tegyél a főnöködre, és
meg is teszel mindent, hogy
jó munkaerőnek tartsanak.
A barátságos hangulat egész
héten jellemző lehet, és ennek köszönhetően nagy népszerűségre tehetsz szert. Figyelj, hogy ne üss meg túlságosan bizalmaskodó hangnemet a munkahelyeden!

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ha elmerülsz a munkádban, akkor teljes
lényeddel a feladataidra koncentrálsz. Így érthető, ha nem örülsz, ha megzavarnak. A teljesítményt tartod
a legfontosabbnak, mindenféle fölösleges időtöltés szükségtelennek tűnik számodra. Nem energiapocsékolás,
ha néha szólsz egy-egy kedves szót a munkatársakhoz! A
magánéletedben arra vágysz,
hogy elvonulhass a világtól.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Barátságosan viselkedsz munkatársaiddal, ezért segítséget
kapsz tőlük, ha elmaradsz a
munkával. A kellemes légkör
számodra mindig fontos, tegyél azért, hogy megmaradhasson a harmónia! Már egy
kedves szó is csodákat tud
művelni! A magánéletedben
szívesen beszélsz az érzelmeidről. Kedvesed hálás ezért,
– párkapcsolatod jelentőségteljessé válhat.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Munkatársaid számítanak a segítségedre, megszokhatták már, hogy a szíveden viseled a problémáikat. Nem
célszerű azonban erődön
felül vállalni feladatokat,
hiszen így nagyon kifáradhatsz! Meg kell tanulnod,
hogy néha nemet is mondhatsz! A magánéletedben
makacsabbá válhatsz, nehezebben fogadod el családtagjaid véleményét.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Figyelmetlenebbé
válhatsz a munkád
során, jobban kell koncentrálnod, ha kifogástalan munkát akarsz kiadni a kezedből. Erre szükség is
lesz, a főnököd meglepetésszerűen ellenőrizheti a munkádat. Egyáltalán nem mindegy,
hogy milyen véleménnyel van
rólad! A magánéletedben nagy
elvárásokat támasztasz családtagjaiddal szemben, de kiderülhet, hogy ők sem tökéletesek!

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Eredményesen dolgozol, ráadásul még
a saját feladataidon
felül is vállalsz munkákat. Fontos, hogy ne akarj
mindenáron bizonyítani,
jobb, ha önmagadat adod a
munkahelyeden! Vállald fel
azt is, ha néha hibázol! A magánéletedben lényeges lehet,
hogy több kompromisszumkészséget mutass családtagjaid felé. Igaz lehet, hogy túlságosan is makacs vagy.

Halak (2.21.- 3.20.)
Most végre hasznosíthatod, hogy sok információval rendelkezel a munkádról és munkatársaidról is. Eseménydús
napokra számíthatsz, amikor
olyan pletykák is a füledbe
juthatnak, amelyek diszkréciót igényelnek. Fontos, hogy
ne add tovább, amit hallottál!
A magánéletedben szükséged
lehet arra, hogy segítséget
kapj az otthoni munkákhoz.

