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Megrendezték a X. Kárpátaljai Nemzetközi Szobrásztábort

O

rszágunkat három
hónapja háború
sújtja. Hála Istennek,
Kárpátaljára csak a
szele ért el ennek, azonban a mindennapokban az itt élők is megtapasztalják következményeit. A Beregszászi
Szent Anna Karitász a
feszültségek enyhítésére szervezett lelkinapot

a Vérke-parti városban.
Az eseménynek a Pásztor Ferenc Közösségi és
Zarándokház adott otthont június 10-én.
A nap szentmisével vette kezdetét, ahol lelki táplálékot kaphattak a jelenlévők. Ezt követően Majnek
Antal emeritus püspök előadását hallhattuk.
Folytatás a 3. oldalon

Hódít a levendula

B
B

ár Kárpátalja nem
a levendula hazája,
az utóbbi időben ezen
a vidéken is elindult
hódító útjára. A Pro
Cultura Subcarpathica
(PCS) civil szervezet a

Nagyberegi Tájházban
tartott idei első nyári foglalkozásán is ez az illatos
növény és gyógynövénytársai játszották a főszerepet.
Folytatás a 2. oldalon

ár úgy tartják,
hogy háborúban
hallgatnak a múzsák, olykor azért csak
megszólalnak. Legfeljebb másfajta ihletet adnak a művészeknek. Erről tanúskodnak a jubi-

leumi tizedik Kárpátaljai
Nemzetközi Szobrásztábor
alkotásai is.
A tábornak – melyet a Pro
Arte – Munkács civil szervezet rendezett május 25. és
június 10. között – ismét a
Kvitka Polonini Szanatórium

adott otthont. A záróünnepségen a rendezvény megálmodója, Matl Péter elnök, munkácsi szobrászművész felidézte, hogy a háború miatt jelentkezők híján már egészen bizonytalanná vált a nemzetközi
tábor megtartása, ám amikor

Női csendesdélután Csongoron
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A Kárpátinfo hetilap
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Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!
(Zsolt 118,1)

Ukrajna háborús övezetéből vidékünkre és Lemberg
megyébe érkezett menekültek jelezték részvételi szándékukat, megjelent a remény sugara.
Folytatás a 2. oldalon

Á

ldott legyen az Úr
neve, hogy még tart
a kegyelmi idő, s még van
lehetőség Istenhez térni.
Június 6-án, pünkösdhétfőn a csongori református templom megtelt igére vágyó nőkkel.
Fiatalok, idősebbek vegyesen érkeztek egész
Kárpátaljáról, hogy
csendesdélutánon oltsák
lelki szomjukat. Csodálatos volt végigtekinteni
a padsorokon, hogyan
tölti be Isten dicsérete
a teret, hogyan vannak
együtt emberek egy szívvel, egy akarattal azért,
hogy a teremtő Isten előtt
leboruljanak, hálát adva
megtartó szeretetéért.
Többszörösen is van
mit megköszönni, mert vidékünkön béke van, mert
a hiányosságok ellenére Isten sokkal többet ad, mint
amit megérdemelnénk.
Folytatás a 3. oldalon
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Nyár a Nagyberegi Tájházban

Kőbe vésett hit és remény

Hódít a levendula

Elejét lásd az 1. oldalon
Hogy miért is? Mint Markó
Veronika kézművesoktató elmondta, a természet nyáron rengeteg gyógynövényt kínál, ám
egyre kevesebben ismerik azokat, s még kevesebben veszik
a fáradságot a begyűjtésükre,
szakszerű szárításukra, így a fiatalok is nagyon kevés gyógyhatású növényt ismernek. A felhasználási lehetőségekről meg
alig hallottak valamit. Éppen
ezért foglalkozásaikkal ezen

próbálnak változtatni, eleink
gyógynövényismereteit szeretnék átadni az ifjúságnak, megismertetve velük a természet gazdag kincsestárát.
A június tizedikén megtartott
foglalkozásra ezúttal az Ungvári 10. számú Dayka Gábor Középiskolából érkeztek a fiatalok, akik gyógynövényekből készített limonádézással egybekötött kézműves foglalkozáson vehettek részt. Elsőként Gál Adél,
a tájház programfelelőse ismertette meg a megyeszékhely iskolásait az egykori paraszti porta berendezésével és használati
tárgyaival, majd az élő múzeum
kertjében található Szikura Jó-

zsef Botanikus Kertet látogatták
meg. A kerti séta során a gyerekek gyógynövényeket gyűjtögettek, amiből aztán finom limonádét is készítettek, amit az
Olasz Piroska, a tájház szakácsa által kukoricalisztből sütött
piskótával fogyasztottak. De készült itt levendulaszörp is, melynek üvegeit ki-ki saját ízlése szerint díszített. Ezenkívül a nap folyamán krepp papírból nyári virágokat készítettek, és nagy élvezettel próbálták ki a népi játékokat is.
– Úgy vélem, ezúttal is tar-

talmas programokkal teli napot
tölthettek a gyerekek a tájházban – nyilatkozta a sajtónak Gál
Adél. – Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok közösségben legyenek és együtt alkothassanak, játszhassanak, hiszen
ez az, ami az elmúlt időszakban
kimaradt az életükből. A Hagyományok Háza Hálózat Kárpátaljai Kirendeltségének szakmai partnerségével, valamint a
Csoóri Sándor Alap támogatásával megtartott tájházi foglalkozások során pedig arra törekszünk, hogy necsak élményeket, hanem hasznos ismereteket
is szerezzenek itt az iskolások.

-kósa-

Az EU 20 millió euróval támogatja az
ukrán induló vállalkozásokat
Az Európai Unió 20 millió
euróval (mintegy 7,6 milliárd forint) támogatja az innovációban
jeleskedő ukrán induló vállalkozásokat, az új uniós program
60 ezer euróig terjedő közvetlen
pénzügyi támogatást nyújt legalább 200, a mélytechnológia területén tevékenykedő ukrán kezdeményezés számára – közölte az
Európai Bizottság csütörtökön.
A támogatással az EU az indu-

ló vállalkozások társulásainak páneurópai hálózatát kívánja létrehozni. Célja, hogy biztosítsa az ukrán
technológiai vállalatok üzletmenetének folytonosságát, és előmozdítsa növekedésüket. Közölték: a támogatási intézkedés segíthet felkészíteni az ukrán induló vállalkozásokat arra, hogy versenybe szálljanak az Európai Innovációs Tanács
(EIC) által nyújtott jövőbeli finanszírozási lehetőségekért. Az EIC
17,5 millió euró erejéig finanszí-

rozhat induló vállalkozásokat vis�sza nem térítendő támogatások és
tőkebefektetések útján, valamint
további magánbefektetéseket vonhat be a közpénzekből befektetett
összeg legfeljebb háromszorosáig.
Az Európai Unió emellett nem
pénzügyi támogatást is biztosít, például üzleti tanácsadási szolgáltatások és kapcsolatépítés formájában,
lehetővé téve az ukrán innovátorok
számára, hogy intenzívebb kapcsolatot alakítsanak ki
az európai innovációs
ökoszisztémával, új piacokra léphessenek be,
és jobban kiaknázhassák az európai finanszírozási eszközökben
rejlő előnyöket – írták.
Az uniós bizottság tájékoztatása szerint Ukrajna csütörtökön ratifikálta a Horizont Európa programhoz és az Euratom kutatási
és képzési programokhoz társulásáról szóló megállapodást. Az
európai és ukrán kutatóknak és
innovátoroknak, egyetemeknek,
vállalkozásoknak, köztük a kisés középvállalkozásoknak (kkv)
ezt követően minden lehetőségük
megvan arra, hogy egyenlő feltételek mellett működjenek együtt a
közös célok elérése és kihívások
kezelése érdekében – tették hozzá.
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Elejét lásd az 1. oldalon
Ezután felgyorsultak az események. Egy magyarországi és egy
lengyelországi szobrásszal kiegészülve tizenegy szobrászból
és két fotográfusból összeállt a
csapat. A szobrásztábor résztvevői a háború által kiváltott érzéseket, a reményt, a béke mihamarabbi eljövetelében való bizalmat, a hitet vésték kőbe, formálták acélból – alkották maradandóvá.
A köszöntő beszédekben elhangzott, hogy a háború minden ember életére óriási hatást
gyakorol, s fontos, hogy a hátország támogatásáról biztosítsa
a fronton az országért harcolókat. A művészek alkotásaikkal
állítottak emléket ennek a nehéz időszaknak.
A képzőművészet mindig is
összekötő kapocs volt népek,
nemzetek között, a megértéséhez nem kell tolmács, fogalmazott Vida László, Magyarország
Ungvári Főkonzulátusának első
beosztott konzulja. Aki jelképesnek nevezte, hogy a tábor résztvevői azoknak a határ menti magyar önkormányzatoknak ajánlották fel az elkészült műveket,
amelyek több mint száz napja
óriási odaadással, töretlen lelkesedéssel segítik a Magyaror-

szágra érkező bajba jutott ukrán
embereket. A diplomata megerősítette: a magyar kormány mindaddig folytatja a menekültek fogadását és ellátását, a humanitárius adományok szállítását Ukrajnába, ameddig szükség lesz rá. Ki-

emelte: a szobrásztábor támogatásával is szeretnék kifejezni szolidaritásukat Ukrajnával, Ukrajna
soknemzetiségű népével. A konzul annak a reményének is hangot
adott, hogy jövőre már békés körülmények között találkozhatnak
a művészek.
Gulácsy Géza, a szobrásztábort kezdetektől fogva támogató
KMKSZ alelnöke a sajtónak nyi-

latkozva kifejtette: „A szobrászok kivételes helyzetben vannak, mert minden ember szeretne nyomot hagyni maga után a
történelemben, s nekik megadatik az, hogy maradandó, kézzel
fogható, szemmel látható alkotásokat hozzanak létre, és persze
ezen keresztül formálják az emberek lelkét. Éppen ezért fontos
az a misszió, amit Matl Péter felvállalt, hogy ezeket a szobrokat
kivigyék a falvakba is.”
Az idei szobrásztáborban ké-

szült művek a Kárpátok Szoborút
részévé válnak, Záhony, Kisvárda,
Lónya, Barabás, Beregsurány,
Tiszabecs, valamint Tarpa községek köztereit gazdagítják majd.
Az alkotók így szeretnék megköszönni a magyar népnek az Ukrajnában dúló háború elől menekültek felé nyújtott mérhetetlen segítséget, embereséget.

Kósa Eszter

Franciaország kész segíteni a gabonaexportot
elősegítő tengeri folyosó létrehozását
Franciaország Ukrajna győzelmét szeretné az Oroszországgal folytatott konfliktusban, és kész segíteni a dél-ukrajnai Odessza kikötői blokádjának feloldásában annak érdekében, hogy az ukrajnai
gabonaszállítmányok az ENSZ közreműködésével eljuthassanak
azokba az országokba, amelyeknek szükségük van rájuk, s elkerülhető legyen egy globális élelmiszerválság – jelentette be pénteken a francia elnök hivatala.
„A felek rendelkezésére állunk egy olyan művelet megvalósításában, amely lehetővé
tenné az odesszai kikötő biztonságos megközelítését, azaz
a hajók átjutását annak ellenére, hogy a tengert aláaknázták”
– mondta az AFP hírügynökségnek Emmanuel Macron államfő egyik tanácsadója, aki azt is
jelezte, hogy Vlagyimir Putyin
orosz elnök május 28-án
beleegyezését adta egy
ilyen művelethez a francia elnöknek.
A bejelentésre akkor
került sor, amikor a francia
köztársasági elnök fogadta
Macky Sall szenegáli elnököt, az Afrikai Unió soros
elnökét, aki csütörtökön
az odesszai kikötő aknamentesítését szorgalmazta. A szenegáli elnök jelezte azt is, hogy biztosítékot kapott
Putyintól arra, hogy ez esetben
az oroszok nem fognak támadni
a Fekete-tenger felől, amitől pedig az ukránok tartanak.
Az Ukrajna ellen február végén indított orosz háború következtében leálltak Ukrajnának a
Fekete-tengerről indított gabonaszállítmányai, ami globális
élelmiszerválság veszélyét vetíti előre. Az ENSZ szorgalmazza, hogy Oroszország, Ukrajna és Törökország jusson megállapodásra az exportot lehetővé tevő tengeri folyosó biztosí-

tásáról. Törökország már korábban
felajánlotta, hogy egy ilyen megállapodás keretében török hadihajók kísérhetnék – a jelenleg orosz
blokád alatt álló – ukrán kikötőkből induló teherhajókat.
A háború előtt havonta a világ búzaexportjának 12, a kukorica 15 és a napraforgóolaj kivitelének 50 százaléka Ukrajnából indult. Jelenleg mintegy 20-25 mil-

lió tonna gabona áll blokád alatt,
ez őszre akár 70-75 millió tonnára is emelkedhet – figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn.
Franciaország a kérdésről az
ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát szorgalmazza, s a francia
elnökség szerint ezt sem az oroszok, sem a törökök nem ellenzik.
A francia elnöki hivatal azt
is bejelentette, hogy Emmanuel
Macron kedden Romániába,
szerdán pedig Moldovába látogat, mielőtt Ukrajnába is elutazik, de ez utóbbi látogatás idő-

pontja még nem ismeretes az
Elysée-palota szerint.
„Ahogy az elnök már többször is elmondta, mi Ukrajna győzelmét szeretnénk. Azt
szeretnénk, ha Ukrajna területi
integritása helyreállna” – mondta az elnöki hivatal egyik tisztségviselője, miután Emmanuel
Macron azon megjegyzése, miszerint „nem szabad az oroszokat
megalázni”, értetlenséget váltott
ki Ukrajnában.
„Azt szeretnék, ha ez a konfliktus, ha Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja a lehető leggyorsabban véget érne, és
olyan tárgyalás kezdődne, amely
nemcsak Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának a helyreállítását tenné lehetővé, hanem olyan nagyon fontos más tényezőkkel is
számolna, mint az igazságszolgáltatás vagy
a háborús kártérítések
megfizetése” – hangsúlyozta az Elysée-palota.
Emmanuel Macront
gyakran vádolják európai partnerei azzal, hogy
túl megengedő Moszkvával szemben, amióta 2019-ben kezet nyújtott Vlagyimir Putyinnak az Európai Unió és Oroszország közötti közeledés érdekében, s azt
is feltételezik, hogy Párizs elsősorban tűzszünetet szeretne elérni az orosz-ukrán konfliktusban,
amelyhez elfogadhatónak tartaná
az Oroszországnak tett területi engedményeket is. „A külföldi területek katonai meghódítása semmilyen feltétel mellett nem fogadható el” – szögezte le ezúttal az elnöki hivatal tisztségviselője.
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Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! (Zsolt 118,1)

Lelkinapot tartottak Beregszászon

Női csendesdélután Csongoron

Elejét lásd az 1. oldalon
Egyen egyenként kapjuk a lelki
gyümölcsöket, a kérdés, engedünk-e a szeretetteljes hívásnak,
és betöltjük-e küldetésünket földi életünkben. Az öröm természetes a keresztyén ember számára, mert forrása kiapadhatatlan. Jézus Krisztus által minden
napunk örömteli, ha engedjük,
hogy Ő uralkodjék a szívünkben.
Morokhovets Nadia lelkészfeleség és angol tanárnő tartott

elsőként előadást arról, miként
őrizhetjük meg lelki békességünket, hogyan tudunk a Szentlélek
erejével akkor is boldogok lenni,
ha látszólag erre semmi okunk.
Csupán azért mosolyogni, mert
tudjuk, hogy Isten szeret. Angol
nyelven hangzott el 5 tanács a
nők felé, kiindulva a Szentírásból: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek!” (Filippi 4, 4)
– Ami fontos, azt a Biblia
többször megismétli. Ilyen a
jókedv, a derű is, amit ne engedjünk, hogy elragadjon az
ördög – figyelmeztetett az előadó. – Első tanácsom ezért:
hagyjunk fel a panaszkodással! Ha valaki a közelünkben panaszkodik, ne folyjunk bele, ne engedjünk a
kísértésnek, hogy mi is zúgolódókká váljunk! „Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ő közülök zúgolódának
némelyek, és elveszének a
pusztító által.” (1Korinthus
10, 10) A panasz az öröm
gyilkosa. Ahogy az sem segít rajtunk, ha mások bőrébe
szeretnénk bújni, elkívánva
az ő helyzetüket. Ne képzeljük magunkat oda, ami nem
a miénk! Foglalkozzunk azzal a feladattal, ami nekünk
adatott. Mindannyiunknak
van rendeltetése, a kérdés, elfogadjuk-e azt a szerepet, amit
Isten szánt nekünk. Ne hasonlítgassuk össze magunkat másokkal, nincs értelme. A szívben lévő hála tud ezen segíteni. Sokszor mondjuk: Ukrajnában nem jó élni! Mikor a férjem misszionáriusként Afrikában szolgált, az ott élő emberek a napjukat azzal kezdték,
hogy vizet gyűjtöttek. Mire van
szükségünk valójában, hogy jól
érezzük magunkat? Mennyivel
könnyebb nekünk, ha észrevesszük, mennyi mindenért tartozunk hálával Istennek! „Mert
nem merjük magunkat azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik önmagukat ajánlják. De
ezek nem veszik észre, hogy
magukhoz mérik és magukhoz
hasonlítják önmagukat.” (2Kor
10, 12) Soha ne bánjátok, ami-

ben vagytok! – hangzott a biztatás. – Az Úr jobban tudja, mit
miért enged meg az életünkben.
Legközelebb, ha rosszul érzitek
magatokat, az igén keresztül nézzetek a helyzetetekre! „Azt pedig
tudjuk, hogy akik Istent szeretik,
azoknak minden javukra szolgál,
azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” (Róma 8,28)
De csak Isten megváltott gyermekei számíthatnak erre a kegyelemre, akik Ismerik Őt, és
az Atya is ismeri őket. Az, hogy

van-e személyes kapcsolatunk Istennel dönti el a jövőnket. A bűnből való szabadulás csak és kizárólag Jézus Krisztus által lehetséges, az Ő váltságművének elfogadásával. Sajnos, még a hívő ember életében is jelen van az aggodalmaskodás, ami megmérgezi a
jelent. Ezt mondja az Úr: „Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert
a holnap majd aggódik magáért:
elég minden napnak a maga baja”
(Máté 6,34). Nem emberek ígéreteiben kell bíznunk, hanem a mindenható Atyában, aki az Ő országába hív mindenkit. A kérdés, akarunk-e odamenni?
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ból az örömhöz. Mindent tud,
azt is, ami velünk most történik vagy történni fog. „Hálás” és „hálátlan” történetekről olvashatunk a Bibliában
is. Manoah felesége és Sára
gyermekfogadásán keresztül
érthetjük meg, nem mindegy,
hála tölti be a szívünket vagy
hitetlenkedés, kétségeskedés,
panaszkodás. Hisszük-e, amit
elkészít az Úr, az úgy is lesz,
dacára az emberi szemmel
látható körülményeknek? Isten a háttérben munkálkodik. Várja az engedelmességünket, köszönetünket. Őt nem lehet határozott IGEN nélkül követni!
A kérdésem most hozzád,
kedves testvérem, van-e
látható jele annak, hogy
hozzá tartozol? Látható-e
az elköteleződés irányába? Mutatja-e az életünk,
hogy Ő uralkodik bennünk? Isten csak az engedelmes asszonyokat tudja megáldani. Anna, Erzsébet és Mária azt tették,
amit kedvesnek lát az Úr,
és engedték, hogy betöltse életüket a Gondviselés.
Velük együtt tudom-e mondani én is: Köszönöm, Uram,
hogy használsz engem? Hogy
áldott eszközöd lehetek?
Gyakran radikális változásoknak kell bekövetkezniük, hogy célba érjünk. Van,
hogy Isten a komfortzónánkból kiemel, és olyan helyzeteket enged meg, amihez
rendkívüli erőre lesz szükségünk. Ezt mondja Józsuénak:
„Légy erős és bátor!” (Józsué
1,9) Ukrajnában háború dúl
a keleti „végeken”, de harcok dúlnak a lelkekben is.
Isten emberei is harcolnak,

Békét teremt az Úr

Elejét lásd az 1. oldalon
Felszólalásában hangsúlyozta a
béke, a megbocsátás fontosságát. Bibliai történeteken keresztül mutatta be, hogy a bosszú nem
vezet sehová, a megtérés, az Istenhez való visszatalálás az, ami
békességet hozhat életünkbe. Felidézte Jézus üzenetét: szeressük
ellenségeinket. A hívek szívére
helyzete, hogy amíg a világban
háború, bosszúvágy és bálványimádás zajlik, addig nem lesz lelki nyugalmunk, ezért először önmagunkat kell Isten elé vinnünk,
és igaz hittel megvallanunk bűneinket. „Isten adja meg az értelmét
mindennek, keressük Őt mindenkor” – zárta gondolatait.
Őt követte Molnár János esperes-plébános, aki kifejtette,
hogy február 24-e óta átértékelődött körülöttünk minden, más-

képpen látunk mindent, ami addig magától értetődő volt. „A sok
szenvedés mellett nagy öröm,
hogy rengetegen készek segíteni
másokon. Ennek a sok segítségnek egyetlen mozgatórugója Isten
és a szeretet” – mondta.
Fudella Attila, a Nevetlenfalui Római Katolikus Egyházközség tagja is bizonyságot tett
hitéről, kiemelve: a községben
a nehéz időszakban jó azt látni, hogy összefogott a római és
görögkatolikus, illetve a refor-

mátus közösség, hogy közösen
segítsék a rászorulókat.
A nap második részében Kovács Gábor, a Váci Egyházmegyei
Karitász igazgatójának online előadását tekinthettük meg. Az előadás kezdetén Harapkó Marianna,
a Beregszászi Szent Anna Karitász
Alapítvány igazgatója mondta el,
hogy a váci szervezet volt az, amelyik a háború kezdetén felajánlotta egyik gépjárművét arra a célra, hogy városunk karitatív szervezete a megfelelő helyekre tudja
eljuttatni az adományokat. Majd
Kovács Gábor mutatta be szervezetének munkáját. Kiemelte, sokszor nagyon nehéz körülmények
között élőknek kellett segíteniük,
sok esetben nemcsak élelmiszert,
tüzelőanyagot, de kályhát is el
kellett juttatniuk a rászorulóknak,
hogy az emberéleteket megmenthessék a téli időszakokban. „Nagy

felelősséget jelent a karitászhoz
tartozni. Sokszor mi képviseljük
az egyházat, és magát Istent is.
Nehéz, de áldásos feladat is egyben” – zárta gondolatait.
Az előadásokat követően a jelenlévők megtekinthették Eperjes Károly „Magyar Passio” című
filmjét, mely a lélek küzdelméről,
a szeretet győzelméről szól.
A lelkinap finom ebéddel
és jókedvű beszélgetésekkel
ért véget.

Kurmay Anita

Felújítások Badalóban

Gondokkal, bajokkal, háborúval terhelt világunkban a mindennapi problémák megélése mellett nem feledkezhetünk meg
emlékhelyeink, őseink emlékét ápoló jelképeink állagának
megőrzéséről, azok karbantartásáról, hiszen azok egyre inkább megfogyatkozó közösségeink értékeit képezik.

Pocsainé Tövissi Tímea lelkipásztor, feleség és édesanya a
nőkhöz fordulva a következőket
mondta el:
– Isten a mélységekből kiemel. Millió okunk van a hálaadásra! Örömteli cselekedet kellene, hogy legyen az életünkben a hálaadás! Természetes folyamatnak, ami betölt minket.
Mégis listát tudunk írni, mire
van szükségünk ahhoz, hogy
örülni tudjunk. És ha megkaptuk, akkor egy újabb listát készítünk, újabb kívánságokkal! Az
életünket emberileg próbáljuk
berendezni. Másokra figyelünk,
ki hogyan él, és a hála helyett
az aggódás uralkodik az életünkben. Kivesszük Isten kezéből az irányítást, magunk akarjuk megmondani, mi a jó nekünk. Pedig egyedül az Úr tudja, mire van szükségünk igazá-

hogy megnyerjék környezetüket Krisztusnak. Az ige ma
ezt üzeni, merjük magunkat
100%-ban a Mindenhatóra
bízni. Csak akkor vagyunk
biztonságban, ha azt tesszük,
amit Ő mond. A nagy kérdés:
Ki Ő számunkra? Egy pótlék? Egy kívánságteljesítő,
akinek megmondom, mit csináljon? Vagy az a hatalmas
Isten, akinek kezébe bátran
leteszem az életem, a családom, a munkám, mert tudom,
terve van velem. Adja az Úr,
hogy időben felismerjük küldetésünket, és ahhoz ragaszkodjunk, kinek „adatott minden hatalom mennyen és földön” (Máté 28, 18)! Az Úr
Jézus Krisztust kövessük, és
Ő legyen mindannyiunkkal!
Ámen.

Bodnár Diána

Ennek a szép példáját láthattuk a napokban Badalóban, ahol alig
egy hét során három ilyen munkálatot is elvégeztek. Előbb a református templom előterében lévő díszes hirdetőtáblát sikerült felújítani, majd a Mártírok emlékparkban lévő, 25 éve felállított Honfoglalási Emlékmű renoválását végezték el. Vasárnap az istentiszteletre
érkező híveket fogadta kellemes meglepetés azzal, hogy vadonatúj
üléslécek kerültek a templomkertben lévő díszes lócákra.
A munkálatokért köszönet illeti Talián Attillát, Vince Sándort,
Nagy Szabolcsot és másokat, de mindezekért elsősorban Istené legyen hála és dicsőség!

Jakab Lajos családorvos,
a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke
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Lélektől lélekig
Tininap Tivadarban

Isten szeret

„Amilyen könyörülő az atya
a fiakhoz, olyan könyörülő az
Úr az Őt félők iránt.” (Zsolt
103,13)
Megnéztem több fordítást,
több Bibliát, hogyan hangzik
ez az ige más nyelven, régebbi
vagy újabb fordításban. Különböző kifejezéseket találtam: könyörülő, sajnálkozó, szánakozó,
együttérző és irgalmas az Úr az
Őt szeretők, Őt követők, Őt félők iránt. A lényeg, az ige üzenete, mondanivalója ugyanaz. Nekem szükségem van Isten könyörületére, szánalmára, együttérzésére, irgalmára, és szeretem, ha
Ő sajnál is engem.
Jó, ha sajnálnak? Ha látják a
bajodat? De jó ám! Ha nem veszik észre, amikor szenvedsz,
nem fáj-e jobban a közömbösség? De igen! Van, aki nem szereti a sajnálatot. Büszke magára, nem kér a sajnálatból! Ismerek olyan embert is, aki vadás�sza a sajnálatot. Örökké panaszkodik, magyarázza szenvedését,
a múltat, jelen bajait, s még kön�nyezik is, amikor panaszkodik.
Olyan csodálatos ismerni,
megtapasztalni az Úr szeretetét!
Ő ismer téged, engem, és együtt
érez velünk! Ez az alapja örömömnek, biztonságérzésemnek.
Nem kerülik el Isten figyelmét az
életem kis és kisebb, nagy vagy
nagyobb gondjai, problémái. Tud
rólunk, rólam, számon tartja életed, életem. Fontos vagy Néki.
Ő, aki a nagy világmindenséget
ismeri, hiszen Ő alkotta, teremtette, az én kis életem fájdalmai,
bajai nyomorúsága felett is szánakozik. Bűnbánó szívem kérése irgalomra indítja az Ő szívét!
Előttem felfoghatatlan csoda Isten gondoskodó, feltétel nélküli
szeretete. Miért szeret? Nem érdemlem, nem vagyok angyali jó
gyermeke, sokszor rakoncátlankodom és akarata ellen cselekszem. Szeret, és ha sárosan, betegen, összetörten, elesetten, kifosztottan, szennyes ruhában megyek elé, Ő megszán! Sajnál és
figyel bűnbánó szívem kérésére!
Soha nem utasít el!
Ha semmi más biztosítás nem
lenne életemben, ha soha nem törődne velem senki, nem nyitnának rám ajtót az emberek (fájna!
de...), nekem a legnagyobb vigaszom az lenne, hogy Ő együtt
érez velem.
Istennek nincs kis és nagy
gondja! A te és az én kis kérésem, gondom, sebem Neki éppen
olyan fontos elintézni való, mint
a világmindenség legnagyobb
problémája! Elhiszed ezt, kedves
Olvasóm? Ha elhiszed, biztonságban élheted életedet. Lehet,
hogy kérésedet nem úgy és akkor teljesíti, ahogyan és amikor
megrendeled... De kérésünk előtte van, és Ő beleilleszti a tervébe.
Terve van életünkkel, látja,
tudja, amit mi nem értünk, nem
látunk, legfeljebb kérdezgetjük:
miért? Jó véget akar adni, áldottá, boldoggá akarja tenni életünket. Isten örül az örömödnek, és
sajnál, ha neked fáj valami, ha
szenvedsz. Nincs olyan nagy kérésed, amit Ő nem teljesíthetne,
nincs olyan kis kérésed, amivel
ne mehetnél Hozzá.
Kérésed éppen olyan fon-

tos, mint a nagy világ gondja!
„Uram, gyógyítsd meg a kislányomat, beteg, megfázott.” De
kérhetjük, imádkozhatunk az Afrikában szenvedő, éhező emberekért, vagy az ezerszámra haldokló AIDS-betegekért. A világ
gondja Isten előtt nem nagyobb,
mint a kislányod náthája!
Kedves Olvasóm, fontos
vagy Istennek, szeret. Velünk
érez, sajnál, és könyörületre indul szíve. Egyetlen kérésünk sem
közömbös neki. Milyen bensőséges a kapcsolatod ezzel a szerető Istennel?
Azt mondják, az anya nem
felejti el a gyermekét.... Mostanában, különösen nyáron, nagyon sokszor hallani a hírekben,
hogy az anya elfelejtette a gyermekét. Az autó hátsó ülésén a
kisbaba, vagy kisgyermek csendben volt, talán elaludt. Az anya
elfelejtette megnézni, gondtalanul bement a fodrászhoz, vagy
a boltba vásárolni, s a nyári hőségben, az autóban a hőmérséklet nagyon magas, a baba megfulladt, meghalt, mire az anya
észrevette.
Az édesanya elfelejthette
gyermekét? Sajnos igen! De Isten nem felejt el téged és engem!
Nem hagy magunkra, neki nem
lesz fontosabb dolga. Te és én, mi
vagyunk a legfontosabbak, akik
az övéi vagyunk. Akiket az Úr
Jézus az ő életével megváltott!
„Hát elfeledkezhetik-é az anya
gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én terólad el nem
feledkezem! Imé az én markaimba metszettelek fel téged...!”
(Ézsaiás 49, 15–16)
Milyen biztosításra van még
szükségünk? Az Isten kezébe, tenyerébe, markaiba van bevésve,
metszve a te neved és az én nevem is! Milyen fájdalmas és maradandó metszés volt az, amikor
a durva, rozsdás, hatalmas szögeket beleverték az ő áldó, gyógyító, simogató, felemelő szent
kezébe! Ebbe a sebzett tenyérbe, Isten markába belefér a te
neved és az én nevem is, beleférünk és nem ragadhat el senki
és semmi onnan, tőle.Tud rólad,
ott vagy közel hozzá, hogyan felejthetne el?
Örülj, kedves Olvasóm, ilyen
közel lehetsz Istenhez! Bátran mehetsz hozzá, mondhatod,
panaszolkodhatsz, sírhatsz, kérhetsz: Istenem, itt vagyok, figyelj, tekints rám, mert fáj, nagyon fáj. Nehéz, nem bírom a
terhet, ölelj át kérlek! Könyörülj meg rajtam... Csókolj meg,
édes Atyám!
Légy gyermekké, kicsinnyé,
bátran, bizalommal kérd, mert ő
szeret és irgalommal veszi körül
életedet. Hidd el!
Istenem, mennyei Atyám! Te
valóban a tenyereden tartod,
hordozod életemet, köszönöm.
Köszönöm, hogy nem felejtkezel el rólam, megtartod ígéretedet. Úr Jézus, magasztallak
a bűnt eltörlő véredért. Köszönöm, hogy benned, általad lettem Isten gyermekévé. Atyám, én
imádlak. Ámen
(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Jézus él!

A Gyermek Evangelizációs Közösség (GyEK) szervezésében
csendesnapra gyűltek össze a tinédzserek június 4-én Tivadarban.
A Fertősalmásról, Forgolányból, Nagypaládról, Tiszabökényből és
Akliból érkezők részére délelőtt tíz órától délután kettőig tartott
a tanítással és sok játékkal tarkított program. A téma sokatmondó: „Utak”. Aktuális, különösen napjainkban, látva magunk körül
a világias gondolkodás ártalmait, negatív következményeit a családokban és azokon kívül. Az Istentől távol élő gyerekek, fiatalok
értékrendje önző, narcisztikus álláspontot képvisel, míg a keresztyén emberre az Istenre figyelés és az embertársak iránti feltétel
nélküli szolidaritás jellemző. Köszönet illeti azokat, akik engedve
az Isten hívó szavának, viszik az örömhírt alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt.
Június első szombatján a
Péterfalvai Református Líceum adott otthont annak a
tinirendezvénynek, melynek jelmondata a következő volt: „Jézus él” (Lukács 24, 23) Valóban! Jézus Krisztusról nem lehet, nem szabad múlt időben beszélni! Nem olyasvalaki Ő, akivel csak a templomban találkozhatunk vagy kivételes, ünnepi
alkalmakkor. Nem csak egy történelmi személy, aki híressé, ismertté vált. Jézus, a mindenható
Isten Fia, aki eljött ebbe a bűnös
világba megkeresni és megtalálni az elveszett embert (lásd Lk
19, 10). Érdemes, sőt az életünk
minősége szempontjából fontos
minél előbb közelről megismerni, és beengedni az otthonunkba.
Az istenképünk gyakran ferde, ezért nem árt tisztába tenni a
dolgokat. A bibliai igazságok elfogadása életbevágó kérdés az
ember, a teremtmény számára.
Míg a materialista ember a földi létre összpontosít, Isten gyermeke a Menny dicsőségét hirdeti.
Családunkban, környezetünkben
szavaink, tetteink árulkodnak az
értékrendünkről. Jó vagy rossz, a
kicsinyek azt tanulják meg, amit
mintaként maguk előtt látnak.
Gyakran a szülők maguk
tartják vissza a gyermekeiket a
Megváltó megismerésétől, mert
nem értik, mekkora a jelentősége az istenközeli állapotnak. Beszélni kell Jézusról! Arról, hogy
mit tett! A világmindenség ura a

békességet, a szeretetet és a legfontosabbat, az örök életet kínálja – ingyen, kegyelemből. Elfogadni, megmenekülést jelent, elutasítani, örök halált. Ez alkalommal 32 fiatal hallhatta az evangéliumot, ismerhette meg, hogyan
kérhetnek bűnbocsánatot Istentől,
melyik a „helyes út”. Dönteniük
kell. Hogyan folytatják, már rajtuk

áll… Mi, többiek pedig, imádkozzunk értük!
Emlékezzünk: az elköteleződés Isten ügye mellett elkezdődhet egészen kicsi korban, nem lehet
ugyanis elég korán kezdeni a gyermekek Istenhez vezetését. Nem
kell megvárni, amíg a csecsemőből ovis lesz, az ovisból iskolás,
az iskolásból pedig önálló felnőtt.

Gyermeknap a Sámuel Alapítványnál

Ne félj, és ne rettegj!

Az elmúlt időszak igencsak rányomta bélyegét mindenki életére.
A több mint három hónapja tartó háború nem csupán a felnőtteket, de a gyermekeket is megterheli. Az ő kis lelkük ápolásának érdekében június 8-án Beregszászon gyermeknapot tartott a Sámuel Alapítvány.

A nap közös énekléssel vette kezdetét a gyülekezeti teremben. Ezt követően áhítatra került sor, melyet Taracközi Fe-

renc lelkipásztor vezetett. Megkérdezte a jelenlévőket a félelmeikről, a gyerekek készségesen válaszolva mondták el eze-

Joga van Krisztushoz! Joga van
egy áldott élethez! A gyermek
az Úr ajándéka (lásd Zsolt 127,
3), hálával és engedelmességgel tartozunk érte Istennek, aki
adta: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké
az Isten országa” (Mk 10, 13).
A GyEK Kárpátalján ezt a
missziót, a gyermekek közötti
szolgálatot vállalta fel. A munkatársak rendszeresen kínálnak
részvételi lehetőséget igei alkalmakra a gyerkőcöknek soksok településen. Idén nyáron
Ugocsában a kamaszok részére havi rendszerességgel kerülne sor a korosztályuknak megfelelő lelki töltekezésre. De 8–12
évesek táborozni is jelentkezhetnek a Bereg Campre!
Mondani sem kell, hamar elteltek az együtt töltött órák a líceumban. Énekes dicsőítés, szabadtéri játékok, ugráló vár színesítette a programot. Az eső
sem jelentett akadályt. Valaki
focizott, valaki hintázott, má-

sok pedig beszélgettek. S miként az ebédre kapott bográcsgulyás gyorsan elfogyott, mire eszmélt volna a társaság, a tininap
is véget ért. A búcsú pillanatában – már összeszokott csapatként – nehéz szívvel indultak a
résztvevők haza. Áldott legyen
az Úr neve ezért a szép napért!

Bodnár Diána

ket – ki-ki a sötéttől, a sátántól, a vizsgáktól való félelméről vallott. Majd a lelkipásztor elmesélte Gedeon történetet, aki szintén félt, amikor Isten elhívta őt, hogy szabadítsa meg népét az elnyomóktól.
„Tudnunk kell, hogy Isten velünk van, szeret minket, és ha
tiszta szívvel fordulunk hozzá,
gondja van ránk!” – zárta szavait Taracközi Ferenc.
Az áhítat után
Túri Ágnes, a Sámuel Alapítvány adminisztrátora ismertette a nap programját, valamint a szabályokat. Elsőként ifj.
Barna György vezetésével cserkészjátékokkal ismerkedhettek a résztvevők.
De volt itt kincskeresés, arcfestés,
asztfaltrajzverseny,
kézműves foglalkozás is.
A gyermeknapra meghívást kaptak a Sámuel Alapítvány kötelékébe
tartozó családtípusú gyermekotthonokban élők, valamint a Dorcas
Közhasznú Alapítvány által felkarolt nehéz sorsú gyermekek.

K.A.
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Közösség
Beszélgetés Renik Tímea sminkessel

Megtaláltam önmagam

Mi, nők imádjuk a sminkeket, ez nem is vitás, azonban
nem mindenki tudja, hogyan kell megfelelően felvinni
a kencéket a tökéletes hatás elérése érdekében. Ennek
megfelelően szakemberhez fordulunk, hogy minél tökéletesebb sminkünk legyen akár a hétköznapokban,
akár fontos alkalmakkor.
A tiszaújlaki Renik Tímea bár még nemrég, de
annál nagyobb lelkesedéssel vágott bele a sminkes
szakmába. Munkáját kitartás és odaadás jellemzi.
Vele beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.
– Kérhetnék egy
rövid bemutatkozást?
– Ti s z a ú j l a k o n
élek, tanulmányaimat
a helyi 1. számú középiskolában végeztem. Érettségi után útnak indultam a nagyvilágba és külföldön próbáltam szerencsét – különböző munkákat vállaltam különböző országokban. Többnyire
gyárakban dolgoztam
Csehországban, takarító cégnél Németországban és étteremben,
valamit raktáron Angliában. Azonban hiába
próbáltam ki magam
sok mindenben, nem
éreztem azt, hogy ez lenne az, amit életem végéig
csinálni szeretnék.
– Így haza húzta a
szíve.
– Véglegesen nem költöztem haza. Jelenleg is ingázom, egy kis időt itthon
töltök, egy kis időt Angliában. Sokat gondolkodom
azon, hogy mi tévő is legyek a jövőt illetően, hisz
nem tudjuk, hogyan alakul a háború, lesz-e itthon

munkalehetőség. Több alkalommal arra jutottam, hogy
talán érdemes külföldön folytatni azt, amit itthon megtanultam. Úgy gondolom, majd
kiforrja magát...

– Emellett a sminkes
szakma fortélyait is elsajátította.
– Húszéves voltam, amikor komolyan el kezdett
vonzani a kozmetika világa. 2021-ben Nagyszőlősön
végeztem el egy smink tanfolyamot, melynek minden
percét élveztem. Az oktatóm
tanácsára kitanultam a szemöldökformázás alapjait is,
hisz sminkelésre csak adott
alkalmakkor jönnek a höl-

gyek, de egy nőnek mindig
szüksége van szép szemöldökre. Még abban az évben
egy ilyen jellegű tanfolyamon is részt vettem. Büszke voltam, amikor dicsérő
szavakat kaptam a tanáromtól, biztatott, hogy ne adjam
fel, gyakoroljak sokat, hisz a
tehetségem meg van hozzá.
– Mit tud nyújtani a vendégeinek?
– A tanfolyamokat követően saját házunkban rendeztünk be egy erre alkalmas helyiséget, ma is ott
várom vendégeimet. Bár
még nem régóta dolgozom
a szakmában, eddigi tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy egyre többen a természetes, úgynevezett nude sminket
részesítik előnyben, amely nagyon
jól kiemeli az arc
formáját. Azonban
engem az igazán
élénk sminkek hoznak lázba. Nagyon
szeretem a színes,
feltűnő sminkeket,
amelyek még inkább kiemelnek
egy-egy kerek szemet vagy telt ajkat.
– Az elmúlt időszak jelentősen rányomta bélyegét a
munkára.
– Így igaz. Mint
említettem, 2021ben tanultam meg a szakma alapjait, ekkor már jócskán a koronavírus időszakát éltük. Azonban időközben enyhültek is a járvány
megfékezését célzó szabályozások, így tudtam vendégeket fogadni. Kellemes időszak volt ez, azt mondhatom,
sokat tudtam tanulni, gyakorolhattam, tökéletesíthettem a technikámat. Majd az
idei év elején kitört a háború, ez még inkább megnehe-

zíti a mindennapokat. Sokan nem is sejtettük, hogy
a pandémia után lehet még
rosszabb, és tessék... Többen külföldre kényszerültek, lemondták a nagy
rendezvényeket, esküvőket, ennek megfelelően a
sminkesekre sincs annyira
szükség. Reménykedem
abban, hogy mihamarabb
véget ér ez az áldatlan állapot, és újra megkeresnek
a vendégeim.
– Ez az időszak azonban jó lehetőség lehet a
tudás fejlesztésére.
– A szépségipar egy
dinamikus, folyamatosan
változó ágazat, ahol szinte naponta jelennek meg
újdonságok, új technikák,
megoldások. Ennek megfelelően én is szeretnék
tanfolyamokon részt venni,
hogy még jobban fejleszthessen magam. Az alapanyagok terén is van mit
tanulnom, ezt be kell vallanom, ki kell alakítanom
azt a stílust, amely kifejez
engem. Reményeim szerint lesz rá lehetőségem.
– Mit jelent önnek a
munkája?
– Úgy érzem, a sminkelés világában találtam
meg önmagam. Ez az,
amit szeretetből tudok
csinálni. Minden vendég egy újabb kihívást
jelent, hisz mindenkinek más az arc formája,
ami után igazodni kell,
és az alapján alkotni.
Büszke vagyok magamra, hogy amikor a vendégek kéréseit teljesítem,
ők elégedetten állnak fel
a székből. Nagyon boldog vagyok, amikor látom, mennyire örülnek
az eredménynek. Ezért
szeretem csinálni.
– Mi pedig további sikereket kívánunk!

Kurmay Anita

Mítosz és valóság: beszélgetés Sass Krisztián kígyósi szőlőtermesztővel és borásszal

A Beregszászi Történelmi Borvidék és Tokaj-hegyalja. Az egyik
régóta világhírű, a másikat legfeljebb az elkötelezett lokálpatrióták
tartják nevezetesnek, és emlékeztetnek rá, hogy Beregszász és Tokaj a régmúltban olykor-olykor versenyre is keltek… Ennek ellenére joggal merül fel a kérdés: a kettő megér-e egyáltalán bármiféle
összehasonlítást? Ezen a tájon az elmúlt hosszú évtizedek alatt ezt
többen megpróbálták már, ám fejtegetésük utólag nagyon elfogultnak bizonyult. Mi most próbáljunk maximálisan objektívek lenni…
(Folytatás. Elejét lásd a 11.
és a 16. számban)
– Tokaj, Szerémség, Ruszt,
Beregvidék és a Kárpát-medence
még számos más borvidéke azért
tudtak kiemelkedő helyen szerepelni, mert nagy biztonsággal
tudtak aszúkat, főborokat, szamorodnikat készíteni szinte évről évre – folytatja beszélgetőtársam, Sass Krisztián. – Az évjáratok közt persze voltak különbségek, de ezek a kategóriák voltak a legelőkelőbb helyeken, ami
miatt a lengyelek és az oroszok
nagy mennyiségben szállították
el a borokat. Ezek adták a hírnevet, de készítettek egyszerűbb,
asztali borokat is. Megemlíthetjük a lőre fogalmát, amikor a seprőt feldolgozták, de volt idő, mikor szabályozták, hogy két hordó után egy hordó lőrét készíthetnek, „másolhatnak”. Ez volt
Thököly 1684-es gazdasági utasításának 12. pontja.

– A tokaji, legalább 250 éves
zárt történelmű borvidék kiterjedése mekkora? És a beregszásziét hogy számíthatnánk (Ardótól
Kovászóig plusz Déda, Zápszony
és Som)?
– Tokaj a világ első zárt borvidéke, ami azt jelenti, hogy 1737ben egy királyi rendeletben rögzítették azt a 28 települést, ahol
a tokaji bor előállításához megfelelő szőlőt termesztettek. Az
Alsó-Bereg-Ugocsai borvidék ennél jóval nagyobb területet foglalt el. Gondoljunk bele, hogy ma
három ország területén található ez a borvidék. Igaz, hogy nagyobb része Ukrajnában, de Barabás és Tarpa Magyarországon,
míg Halmi és környéke Romániában található. Ehhez a borvidékhez tartozott Munkács déli része,
illetve Nagyszőlős és környéke
úgy, ahogy Kaszony, Zápszony,
Kígyós, Nagybereg, Beregújfalu,
Nagymuzsaly, Bene és még sorol-

Újabb emléktáblák a Beregszászért Alapítványtól

Emlékjel Nagymuzsalyban
és Bótrágyon

A nyíregyházi székhelyű Szentpétery Zsigmond-díjas Beregszászért Alapítvány újabb két emléktáblát ajándékozott egy-egy Beregszász környéki község iskolájának.

A tanévzáró napján avatták fel Nagymuzsalyban
a helyi líceum névadója, Hunyadi János emléktábláját, Bótrágyon pedig az ottani gimnázium (az egykori
Lónyay-kúria) falán gróf Lónyay Menyhértét.
Mindkét emléktábla bronz domborműve Sándor Attila székelyudvarhelyi művész alkotása. A rendezvényeken felolvasták Dalmay Árpádnak, az alapítvány kuratóriuma elnökének levelét az ajándékozásról. A levél
záró mondatai arról szóltak, hogy
legyenek büszkék
a falujukhoz kötődő híres személyiségekre, őrizzék emléküket.
Az emléktáblákat Szegedi Erika, illetve Izsák Erzsébet, a tanintézetek igazgatói leplezték le.

hatnám, de a központja Beregszász
volt. 1872-ben 2767 ha szőlőterület volt a vidékünkön 37 község
5005 birtokosával, de ebbe Ugocsa
vármegye szőlőterületét nem szá-

a szláv nemesi körökben. A lengyelek és az oroszok szívesen fogyasztották a magas maradékcukor
tartalommal bíró tételeket, ezért
említik a krónikások főleg ezt a
két piacot. A bornak fontos szerepe volt a Rákóczi-féle szabadságharcban is, noha a fejedelem szívesen fogyasztotta a beregvidéki és a
tokaji borokat, azért jól lehetett velük kereskedni, hisz cserébe a lengyelek fegyvereket adtak.
– A hanyatlás kezdete a filoxéravésznek volt köszönhető a XIX. század második felé-

molták bele. A Tokaji borvidéken
1873-ban 6500 ha szőlőt jegyeztek.
– A tokaji bor hogy válhatott
fontos exportcikké? A Szerednyén
élő Dobók, közöttük az egri vár
hős kapitánya a XVI. században,
ha nem is mindig legálisan, vittek
bort Oroszországba, Lengyelországba. Ebből miért nem lett hos�szú távra szóló üzlet?
– A tokaji bor igen kedvelt volt

ben – folytatja a fiatal szakember. – Az Amerikából behurcolt
kártevő a szőlőterületek 2/3-át tette tönkre. Ezután igen nehéz volt
helyreállítani a borvidékek régi
struktúráját, új szőlőfajták jelentek meg, a piac jelentős része elveszett. A Beregvidéknek szerencséje volt Czeiner Nándorral, aki
a Schönborn uradalmi szőlőterületek szaktekintélye volt és aki fel-

Beregszász és Tokaj – hasonlóságok és
különbözőségek a két borvidék kapcsán
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találta az egyszemes zöldoltást,
mert ezzel a módszerrel gyorsan
rekonstruálni tudták a területeket. Ez azonban kevés volt, hisz
mire újra életre kapott volna borvidékünk, eljött az I. világháború, békediktátumok és sorolhatnám a történelmi katasztrófákat,
amiket a mai napig nem tudtunk
kiheverni.
– Valójában nagyrészt azon
múlott volna, hogy Tokajban és
környékén a birtokméret jelentősen különbözött a Beregszász
környéki szőlőtábláktól? Ott a
nyolc-tízhektáros táblák voltak
a jellemzők már százötven éve,
itt meg alig akadt egy ilyen. Így
Tokaj környékén nem volt gond
hasonló minőségű nagyobb tétel
összeállítása…
– Valószínűleg ez is szerepet
játszhatott, de próbáljuk meg más
szemszögből vizsgálni! A mohácsi csata után, mint már említettük, a helyi nagybirtokosok a
Szerémségből áttelepítették a képzett munkaerőt. Ebben a században a vidéken virágzott a kultúra, Vizsolyban lefordítják a Bibliát, megalapítják Sárospatakon a
Református Kollégiumot, egy komoly értelmiségi bázissal rendelkezett a vidék, ami kivetül a borkészítés hagyományaira. Ez a mi
vidékünkről hiányzott, nem voltak
szakemberek, nem figyeltek kellően a pincék higiéniájára. Kicsit
olyan azon kor összehasonlítása,
mint a jelen. Most is valahol ezek
a problémák: a szakszerű borkészítés hiánya, higiéniai problémák, a
nem megfelelő fogyasztói közeg.
(Folytatjuk)

Kovács Elemér
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Heti műsor

Köszöntjük Rafael, Dina nevű olvasóinkat!

Hétfő

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

16:40 Szerelem és
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Mestercukrász
- Az édesszájú
Konyhafőnök
22:25 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:00 CSI: New York-i
helyszínelők
Amerikai-kanadai
krimisor.

00:15 Sorok között
Lutter Imrével
01:00 Autogram
01:45 CSI: Miami
helyszínelők

Amerikai krimisor.

06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Rex felügyelő
Osztrák krimi sor.

13:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi 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 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.

01:15 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.

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

09:05 Az érzelmek
tengerén

Június 20.

19:50 Mindennapi
19:51 A hegyi doktor

Kedd

Német családi filmsor.
05:00 Teleshop

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Kékfény
21:35 Agatha Raisin

05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
Bűnügyi tévéfilmsor. 12:15 Fókusz
22:25 Kenó
12:50 Mestercukrász
22:35 Időjárás-jelentés
- Az édesszájú
22:36 Hogy volt?! Konyhafőnök
Válogató adások 15:25 A sors könyvei
23:35 Zoo
Brazil filmsor.
Szlovák családi
16:40 Szerelem és
filmsor.
más bajok
00:35 Rex Kanadában II.
Török filmsor.
Angol bűnügyi té18:00 RTL Híradó –
véfilmsor.
Esti kiadás
01:20 Divat & dizájn 18:55 Fókusz
01:50 Hogy volt?!
20:00 Mestercukrász
- Az édesszájú
Konyhafőnök
22:25 RTL Híradó 05:00 Híradó
Késő esti kiadás
05:15 Időjárás-jelentés 23:00 Leonardo: A
05:16 Angol nyelvű hírek
freskó
05:20 Német nyelvű
Olasz-am.-angolhírek
fr.-spanyol filmsor.
05:21 Orosz nyelvű hírek 00:20 Leonardo:
05:25 Kínai nyelvű hírek
Mona Lisa
05:30 Álmok álmodói
Olasz-am.-angolfr.-spanyol filmsor.
05:31 Itthon vagy!
01:40 Tolvajtempó
05:55 Öt kontinens
Amerikai akciófilm
06:25 Summa
06:50 Család'22
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
04:55 Családi titkok
07:25 Almárium
06:15 Mokka
válogatás
08:45 Mokkacino
08:20 Táncház
10:45 Csapdába csalva
08:50 Élő népzene
11:15 Tények Plusz
09:25 Jó ebédhez
12:00 Tények délben
szól a nóta
12:30 Rex felügyelő
09:50 Jó ebédhez
Osztrák krimi sor.
szól a nóta
10:25 Vers mindenkinek 13:30 Rex felügyelő
Osztrák krimi sor.
10:26 Agapé
11:20 Álmok álmodói 14:35 A szerelem aromája
Kolumbiai
11:30 Szaffi
telenovella sor.
Magyar rajzfilm
15:40 Fazilet asszony
13:00 Híradó
és lányai
13:20 Időjárás-jelentés
Török telenovella
13:25 Közelebb sor.
Roma magazin 16:45 Remények földje
13:50 Domovina
Török telenovella
14:20 Magyar Krónika
sor.
14:50 Nyár '22
18:00 Tények
16:50 Öt kontinens
18:45 Tények Plusz
17:20 Ízőrzők: Óbánya 19:50 A hegyi doktor
17:55 Ízőrzők: Szigliget
újra rendel
Német dráma sor.
18:30 Borbás Marcsi
szakácskönyve 20:45 Doktor Balaton
Magyar dráma sor.
19:00 Jó ebédhez
21:50 A Bank
szól a nóta
23:15 A csodadoktor
19:25 Jó ebédhez
Török dráma sor.
szól a nóta
00:15 Rex felügyelő
20:00 Slágertévé
Osztrák krimi sor.
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés 01:15 Rex felügyelő
Osztrák krimi sor.
21:21 V4 híradó
21:35 Nyaralj itthon!
21:36 Álmok álmodói
21:40 Egynyári kaland
05:50 Álmok álmodói
Tévéfilm
05:55 Mindennapi
22:35 Dokuzóna
06:00 Híradó
23:30 Hazajáró
06:30 Nemzeti
00:00 Hagyaték
Sporthíradó
00:35 Vers mindenkinek
00:36 Hetedhét kaland 06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
00:45 M2 matricák Igaz vagy hamis? 06:50 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
00:55 Himnusz
07:50 Itthon vagy!
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés 08:15 A hegyi doktor
Német családi film01:20 Angol nyelvű hírek

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
14:25 A világ 100
csodája II.
15:20 A világörökség
kincsei
15:35 A világörökség
kincsei
15:55 Don Matteo

Köszöntjük Alajos, Leila, Kloé nevű olvasóinkat!

05:45 Atlétika
Gyémánt Liga
06:45 Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság
08:40 Felvezető
műsor: Úszás
09:00 Vizes világbajnokság – Úszás
11:45 Értékelő műsor:
Úszás
12:00 Forma 1 – Futam
14:00 Vizes világbajnokság – Műúszás
15:30 Szabadidő
16:00 Vizes világbajnokság – Műúszás
Olasz tévéfilmsor.
17:35 Felvezető
17:00 Gasztroangyal
műsor: Úszás
18:00 Híradó
18:00 Vizes világbaj18:25 Nemzeti
nokság - Úszás
Sporthíradó
20:05 Értékelő műsor:
18:35 Időjárás-jelentés
Úszás
18:45 Álmok álmodói 20:30 Felvezető műsor:
18:55 Az érzelmek
Vízilabda
21:00 Vizes világbajtengerén
nokság – Vízilabda
Török tévéfilmsor.

sor.

09:10 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 Vigyázz, jön a
lisztkukac! - A
jövő élelmiszerei?
13:25 Almárium
válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:25 A világ 100
csodája II.
15:20 A világörökség
kincsei
15:35 A világörökség
kincsei
15:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Június 21.

18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek
tengerén

Köszöntjük Paulina nevű olvasóinkat!

Szerda

05:00 Teleshop
19:45 Mindennapi
05:25 Fókusz
19:50 A hegyi doktor 06:00 Reggeli
Német családi film- 09:10 Teleshop
sor.
12:15 Fókusz
20:35 Nyaralj itthon! 12:50 Mestercukrász
20:45 SzerencsePerc
- Az édesszájú
20:46 Jane Eyre
Konyhafőnök
Angol tévéfilmsor.
15:25 A sors könyvei
21:45 A Mediciek haBrazil filmsor.
talma - Lorenzo, 16:40 Szerelem és
a tündöklő
más bajok
Török tévéfilmsor.

Angol történelmi
filmsor.

Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
22:40 Kenó
Esti kiadás
22:50 Időjárás-jelentés 18:55 Fókusz
22:51 Velvet Divatház VI. 20:00 Mestercukrász
Spanyol tévéfilmsor.
- Az édesszájú
23:50 Zoo
Konyhafőnök
Szlovák családi
22:25 RTL Híradó filmsor.
Késő esti kiadás
00:45 Rex Kanadában
Angol bűnügyi tévé- 23:00 Mr. Whiskey
filmsor.

Június 22.

Csütörtök

20:35 Nyaralj itthon!
20:40 SzerencsePerc
20:45 Skandináv Lottó
20:55 Monte Cristo grófja 05:00 Teleshop
Francia tévéfilmsor. 05:25 Fókusz
22:00 Downton Abbey 06:00 Reggeli
Angol tévéfilmsor.
09:10 Teleshop
22:40 Kenó
12:15 Fókusz
22:50 Időjárás-jelentés 12:50 Mestercukrász
22:51APomautcaibűntény
- Az édesszájú
Olasz bűnügyi film
Konyhafőnök
00:40 Zoo
15:25 A sors könyvei
Szlovák családi
filmsor.

01:35 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

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.
05:30 Itthon vagy!
00:15 Mr. Whiskey
05:55 Család'22
Am. akcióvígjá06:20 Élő egyház
ték-sor.
06:40 Templomaink
01:25 Édes otthon
06:50 Kárpát-medence
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:21 Almárium
04:55 Családi titkok
válogatás
06:15 Mokka
08:15 Táncház
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva 08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez
11:15 Tények Plusz
szól a nóta
12:00 Tények délben
09:50 Jó ebédhez
12:30 Rex felügyelő
Osztrák krimi sor.
szól a nóta
13:30 Rex felügyelő
10:25 Vers mindenkinek
Osztrák krimi sor.
10:30 Rome Reports 14:35 A szerelem aromája
Vatikáni híradó
Kolumbiai
10:50 Neked szól!
telenovella sor.
11:00 Jó embert
15:40 Fazilet asszony
keresünk!
és lányai
11:10 De őszintén!
Török telenovella
11:20 Álmok álmodói
sor.
16:45 Remények földje 11:30 Téli sport

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:31 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:05 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:16 Almárium
válogatás
08:10 Táncház
08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez
szól a nóta
09:45 Jó ebédhez
szól a nóta
Török telenovella
10:20 Vers mindenkinek
sor.
10:21 Lét-Ige - protes18:00 Tények
táns magazin
18:45 Tények Plusz
10:50 Isten kezében
11:15 Álmok álmodói 19:50 A hegyi doktor
újra rendel
11:30 Pisztácia
Német dráma sor.
Tévéjáték
20:45 Doktor Balaton
13:00 Híradó
Magyar dráma sor.
13:20 Időjárás-jelentés 21:50 A Bank
13:25 Srpski ekran
23:15 A csodadoktor
13:50 Unser Bildschirm
Török dráma sor.
14:20 Novum
00:15 Rex felügyelő
14:50 Nyár '22
Osztrák krimi sor.
16:45 Magyar világ
17:15 Ízőrzők: Porrog-
szentkirály
17:45 Ízőrzők: Deszk 05:50 Álmok álmodói
18:20 Tippmix férfi ko- 05:55 Mindennapi
sárlabda NB I.
06:00 Híradó
20:45 Álmok álmodói 06:30 Nemzeti
21:00 Híradó
Sporthíradó
21:20 Időjárás-jelentés 06:35 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
06:45 Kenó
21:30 Nyaralj itthon! 06:50 Hrvatska Kronika
21:35 Álmok álmodói 07:15 Ecranul nostru
21:40 Egynyári kaland 07:45 Itthon vagy!
Tévéfilm
08:15 A hegyi doktor
22:40 Pastorale - a ZugNémet családi filmlói Filharmónia
sor.
családi hangver- 09:10 Az érzelmek
senysorozata
tengerén
23:45 Hazajáró
Török tévéfilmsor.
00:10 Hagyaték
10:00 Nyár '22
00:35 Vers mindenkinek 12:00 Déli harangszó
00:40 Hetedhét kaland 12:01 Híradó
00:50 M2 matricák 12:35 Nemzeti
Igaz vagy hamis?
Sporthíradó
00:55 Himnusz
12:45 Időjárás-jelentés
01:00 Híradó
12:50 Europa A la Carte
13:25 Almárium
válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
06:45 Vizes világbaj- 14:20 Egy Perc Híradó
nokság – Úszás 14:25 A világ 100
08:40 Felvezető
csodája II.
műsor: Úszás
15:20 A világörökség
09:00 Vizes világbajkincsei
nokság – Úszás 15:35 A világörökség
12:00 Vizes világbajkincsei
nokság – Műúszás 15:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
14:15 Vizes világbajnokság – Vízilabda 17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
15:25 Fradi Tv
16:00 Vizes világbaj- 18:25 Nemzeti
Sporthíradó
nokság – Műúszás
18:35 Időjárás-jelentés
17:35 Felvezető
18:45 Álmok álmodói
műsor: Úszás
18:00 Vizes világbaj- 18:55 Az érzelmek
tengerén
nokság – Úszás
Török tévéfilmsor.
20:15 Értékelő műsor:
19:45 Mindennapi
Úszás
20:30 Felvezető műsor: 19:50 A hegyi doktor
Német családi filmsor.
Vízilabda

Köszöntjük Zoltán, Szidónia nevű olvasóinkat!

Tévéfilm

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Püspökkenyér
14:50 Nyár '22
16:45 Hazajáró
17:15 Ízőrzők:
Dunaegyháza
17:50 Ízőrzők:
Pusztamérges
18:30 Borbás Marcsi
szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez
szól a nóta
19:25 Jó ebédhez
szól a nóta
20:00 Hogy volt?! Válogató adások
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:30 Nyaralj itthon!
21:35 Álmok álmodói
21:40 Egynyári kaland
Tévéfilm

22:35 Te rongyos élet!

Magyar filmvígjáték

00:25 Vers mindenkinek
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák Igaz vagy hamis?
01:00 Híradó
01:01 Himnusz

06:45 Vizes világbajnokság – Úszás
08:40 Felvezető
műsor: Úszás
09:00 Vizes világbajnokság – Úszás
11:45 Értékelő műsor:
Úszás
11:55 Vizes világbajnokság – Műúszás
13:35 Vizes világbajnokság – Vízilabda
15:00 Boxutca
15:30 Aranyoroszlánok
16:00 Vizes világbajnokság – Műúszás
17:30 Felvezető
műsor: Úszás
18:00 Vizes világbajnokság – Úszás
20:15 Értékelő műsor:
Úszás
20:30 Felvezető műsor:
Vízilabda
21:00 Vizes világbajnokság – Vízilabda

Brazil filmsor.

16:40 Szerelem és
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Mestercukrász
- Az édesszájú
Konyhafőnök
22:25 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:00 Brandmánia
23:45 Mr. Whiskey

Június 23.
19:40 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi filmsor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Jártál már a
Holdon?
Filmvígjáték

22:40 Agapé
23:35 Kenó
23:40 Időjárás-jelentés
23:41 Édes Anna
Magyar filmdráma

01:05 Zoo

Szlovák családi
filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
Amerikai akcióvíg- 05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
játék-sor.
05:55 Novum
01:00 CSI: Miami
06:25 Summa
helyszínelők
Amerikai krimisor. 06:50 Világ
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:21 Almárium
válogatás
04:55 Családi titkok
08:20 Táncház
06:15 Mokka
08:50 Élő népzene
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva 09:20 Jó ebédhez
szól a nóta
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben 09:50 Jó ebédhez
szól a nóta
12:30 Rex felügyelő
Osztrák krimi sor.
10:20 Vers mindenkinek
13:30 Rex felügyelő
10:25 Az utódok
Osztrák krimi sor.
reménysége
14:35 A szerelem aromája 10:50 Világ-Vallás
Kolumbiai
11:05 Találkozás
telenovella sor.
11:20 Álmok álmodói
15:40 Fazilet asszony 11:35 Gombó kinn van
és lányai
Tévéfilm
Török telenovella
13:00
Híradó
sor.
13:20
Időjárás-jelentés
16:45 Remények földje
13:25 Slovenski Utrinki
Török telenovella
13:50 Öt kontinens
sor.
14:20 Noé barátai
18:00 Tények
14:50 Nyár '22
18:45 Tények Plusz
19:50 A hegyi doktor 16:45 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők:
újra rendel
Érsekcsanád
Német dráma sor.
20:45 Doktor Balaton 17:50 Ízőrzők:
Nagyszakácsi
Magyar dráma sor.
18:30 Borbás Marcsi
21:50 A Bank
szakácskönyve
23:15 A csodadoktor
Török dráma sor.
19:00 Jó ebédhez
00:15 Rex felügyelő
szól a nóta
Osztrák krimi sor.
19:25 Jó ebédhez
01:15 Rex felügyelő
szól a nóta
Osztrák krimi sor.
20:00 Szenes Iván emlékkoncert 2017.
21:00 Egy perc híradó
21:01 Időjárás-jelentés
05:50 Álmok álmodói 21:02 A nagyok
05:55 Mindennapi
21:35 Nyaralj itthon!
06:00 Híradó
21:40 Álmok álmodói
06:30 Nemzeti
21:45 Egynyári kaland
Sporthíradó
Tévéfilm
06:35 Időjárás-jelentés 22:40 Velünk élő Tri06:45 Kenó
anon - Egy majd06:50 Slovenski Utrinki
nem betiltott
07:15 Öt kontinens
23:35 Hazajáró
07:50 Itthon vagy!
00:05 Hagyaték
08:15 A hegyi doktor 00:35 Vers mindenkinek
Német családi film- 00:36 Hetedhét kaland
sor.
00:45 M2 matricák 09:05 Az érzelmek
Neked van testtengerén
véred?
Török tévéfilmsor.
00:55 Himnusz
10:00 Nyár '22
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
05:55 Aranyoroszlánok
Sporthíradó
06:30 Vizes világbaj12:45 Időjárás-jelentés
nokság – Úszás
12:50 Europa A la Carte 07:50 Strandkézilabda
13:25 Almárium
08:40 Felvezető
válogatás
műsor: Úszás
14:15 Időjárás-jelentés 09:00 Vizes világbaj14:20 Egy Perc Híradó
nokság – Úszás
14:25 A világ 100
11:45 Értékelő műsor:
csodája II.
Úszás
15:20 A világörökség 12:00 Vizes világbajkincsei
nokság – Vízilabda
15:35 A világörökség 13:20 Vizes világbajkincsei
nokság – Műúszás
15:55 Don Matteo
14:55 Pecatúra
Olasz tévéfilmsor.
15:30 Vívás
16:50 SzerencsePerc
16:00 Vizes világbaj17:00 Gasztroangyal
nokság – Műúszás
18:00 Híradó
17:30 Felvezető
18:25 Nemzeti
műsor: Úszás
Sporthíradó
18:00 Vizes világbaj18:35 Időjárás-jelentés
nokság - Úszás
18:45 Álmok álmodói 20:10 Értékelő műsor:
18:55 Az érzelmek
Úszás
tengerén
20:30 Felvezető műsor:
Török tévéfilmsor.
Vízilabda

2022.
június 15.

Heti műsor
Köszöntjük Iván nevű olvasóinkat!

Péntek
05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:15 Fókusz
12:55 Mestercukrász
- Az édesszájú
Konyhafőnök
15:25 A sors könyvei
Brazil filmsor.

Június 24.

Köszöntjük Vilmos, Vilma nevű olvasóinkat!

Szombat

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Magyarország,
szeretlek!
22:15 Kenó
05:00 A specialista
Ukrán akció22:25 Időjárás-jelentés
film-sor.
22:26 Hajsza a
06:10 Teleshop
Kárpátokban
06:45 Kölyökklub
00:25 Zoo
09:05 Teleshop
Szlovák családi
filmsor.
10:10 Brandmánia
01:30 Rex Rómában
10:45 A dadus
Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

Amerikai vígjátéksorozat

16:40 Szerelem és
más bajok

11:30 Autogram
12:15 Isten belájkolt

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:31 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum:
Amerikai thriller
Az erő arcai
01:05 Elhajlási engedély
06:25 Kárpát-medence
Amerikai vígjáték
06:50 Kék bolygó
07:10 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Almárium
04:55 Családi titkok
válogatás
06:15 Mokka
08:10 Pár perc
08:45 Mokkacino
Magyarország
10:45 Csapdába csalva
08:15 Táncház
11:15 Tények Plusz
08:50 Élő népzene
12:00 Tények délben
09:20 Jó ebédhez
12:30 Rex felügyelő
Osztrák krimi sor.
szól a nóta
13:30 Rex felügyelő
09:50 Jó ebédhez
Osztrák krimi sor.
szól a nóta
14:35 A szerelem aromája 10:25 Vers mindenkinek
Kolumbiai
10:30 Katolikus krónika
telenovella sor.
10:55 Mai hitvallások
15:40 Fazilet asszony 11:20 Álmok álmodói
és lányai
11:30 A bunda
Török telenovella

13:25 Sodródás

Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Mestercukrász
- Az édesszájú
Konyhafőnök
22:25 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:00 A félelem útja

sor.

Tévéjáték

16:45 Remények földje 13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
Török telenovella
13:25 Rondó
sor.
13:50 Kvartett
18:00 Tények
14:20 Multiverzum:
18:45 Tények Plusz
Az erő arcai
19:50 A hegyi doktor
14:50 Nyár '22
újra rendel
16:50 Kárpát-medence
Német dráma sor.
20:45 Doktor Balaton 17:10 Ízőrzők:
Méhkerék
Magyar dráma sor.
17:45 Ízőrzők:
21:50 A Bank
Mesztegnyő
23:15 A csodadoktor
Török dráma sor.
18:25 Borbás Marcsi
00:15 Rex felügyelő
szakácskönyve
Osztrák krimi sor.
19:00 Jó ebédhez
01:15 Rex felügyelő
szól a nóta
Osztrák krimi sor.
19:25 Jó ebédhez
szól a nóta
20:00 Mindenből
egy van
05:50 Álmok álmodói 21:00 Híradó
05:55 Mindennapi
21:20 Időjárás-jelentés
06:00 Híradó
21:21 V4 híradó
06:30 Nemzeti
21:35 Nyaralj itthon!
Sporthíradó
21:36 Álmok álmodói
06:35 Időjárás-jelentés 21:40 Egynyári kaland
06:45 Kenó
Tévéfilm
06:50 Kvartett
22:40 Szabadság tér ´89
07:15 Rondó
23:25 Hazajáró
07:50 Itthon vagy!
23:55 Hagyaték
08:15 A hegyi doktor
00:25 Vers mindenkinek
Német családi filmsor. 00:26 Hetedhét kaland
09:05 Az érzelmek
00:35 M2 matricák tengerén
Neked van testTörök tévéfilmsor.
véred?
10:00 Nyár '22
00:55 Himnusz
12:00 Déli harangszó 01:00 Híradó
12:01 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Europa A la Carte 05:40 Pecatúra
13:25 Almárium
06:10 Vívás
válogatás
06:45 Vizes világbaj14:15 Időjárás-jelentés
nokság – Úszás
14:20 Egy Perc Híradó 08:40 Felvezető
14:25 A világ 100
műsor: Úszás
csodája II.
09:00 Vizes világbaj15:20 A világörökség
nokság – Úszás
kincsei
12:00 Értékelő műsor:
15:35 A világörökség
Úszás
kincsei
12:15 Vizes világbaj15:55 Don Matteo
nokság – Műúszás
Olasz tévéfilmsor.
13:50 Vizes világbaj16:50 SzerencsePerc
nokság – Vízilabda
17:00 Gasztroangyal
15:10 Strandkézilabda
18:00 Híradó
15:25 Golf
18:25 Nemzeti
16:00 Vizes világbajSporthíradó
nokság – Műúszás
18:35 Időjárás-jelentés 17:35 Felvezető
18:45 Álmok álmodói
műsor: Úszás
18:55 Az érzelmek
18:00 Vizes világbajtengerén
nokság - Úszás
Török tévéfilmsor.
19:45 Értékelő műsor:
19:45 Mindennapi
Úszás
19:50 A hegyi doktor
20:00 Puskás Akadémia
Német családi film- 20:30 Felvezető műsor:
sor.
Vízilabda

Amerikai filmsor.
Am. kalandfilm

Június 25.

Vasárnap

12:50 Jó ebédhez
szól a nóta
13:25 A Vatikán titkai
13:55 Időjárás-jelentés 05:00 Fókusz plusz
14:00 Húsz óra
06:10 Teleshop
Magyar játékfilm
06:40 Kölyökklub
15:50 Egy Perc Híradó 08:30 Teleshop
15:55 Sándor Mátyás 09:30 A Muzsika
Tévéfilmsorozat
TV bemutatja!
17:00 Főmenü: Bisztró 10:00 A dadus
18:00 Híradó
Amerikai vígjáték18:25 Nemzeti
sorozat
Sporthíradó
10:35 Édes otthon
18:35 Időjárás-jelentés 11:10 Isten belájkolt
Amerikai filmsor.
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat 12:20 Isten belájkolt
Amerikai filmsor.
19:40 Tejfehér és
13:30 Alibi törzs
vérvörös

15:35 Fantasy Island –
Olasz filmdráma
Az álmok szigete 21:30 A magas ősz férAmerikai
fi társat keres
kalandfilmsorozat
Romantikus vígjáték
16:45 Fantasy Island – 23:05 Kenó
Az álmok szigete 23:15 Időjárás-jelentés
Amerikai
23:16 Egy marék
kalandfilmsorozat
játékgolyó
18:00 RTL Híradó –
Filmdráma
Esti kiadás
01:05 Zoo
19:00 Fókusz Plusz
Szlovák családi
20:00 Excsajok szelleme
filmsorozat

Amerikai vígjáték

15:40 Jumanji

Am. kalandfilm

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 A nép szolgája

Ukrán vígjátéksor.

19:30 A nép szolgája

Ukrán vígjátéksor.

20:05 Godzilla

Amerikai–japán kalandfilm

Amerikai vígjáték

22:45 Klónok

Amerikai romantikus vígjáték

01:00 Örömjárgány

22:10 Honnan tudod?
00:55 A kötelék

Amerikai-kanadai
akciófilm

04:30 Kívánságpiac Extra
06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs
sorozat

06:30 Garfield és
barátai

Amerikai animációs
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:05 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:25 Magyar népmesék
08:35 Magyar népmesék
08:45 Mesék Mátyás
királyról
Magyar animációs
sorozat

08:55 Hupikék törpikék
Belga animációs
sorozat

Amerikai thriller

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Lexikon – Így
illik /Duna/
06:00 Magyar gazda
06:25 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Opera Café
07:40 Püspökkenyér
08:10 Rejtélyes XX.
század - Kun
Miklós műsora
08:35 Evangélium:
Lukács
evangéliuma
09:05 Novum
09:30 Multiverzum:
Az erő arcai
10:00 Hogy volt?! Válogató adások
10:55 Öt kontinens
11:25 Ének a
csodaszarvasról
Magyar rajzfilm

09:25 Hupikék törpikék 13:00 Székely vágta
2022
Belga animációs
14:00 M4 sport+
sorozat
14:00 Vizes világbaj09:55 Trendmánia
nokság – Vízilabda
10:35 Nagyító
18:30 Vizes világbaj11:10 Innovátor
nokság – Műúszás
11:50 Új ház épül
22:05 Magasiskola
12:25 Poggyász
Magyar játékfilm
13:05 Zöld Gömb 23:35 Dokuzóna
Vertikál Kupa
00:30 Magyar világ
13:40 Gagyi mami
00:55 Himnusz
Am. vígjáték film
01:00 Híradó
15:45 Columbo
Amerikai krimi film 01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
18:00 Tények
01:30 Húsz óra
18:55 Tények Plusz
Magyar játékfilm
20:00 Kéjjel-nappal
Am. vígjáték film

22:30 Mission: Impossible - Fantom
05:45 Golf
protokoll
Amerikdai, cseh ak- 06:15 Vizes világbajció film
nokság – Úszás
01:30 Kevesebb, mint 07:40 Szabadidő
testőr
08:40 Felvezető
Fr. vígjáték film
műsor: Úszás
09:00 Vizes világbajnokság – Úszás
11:00 Értékelő műsor:
05:50 A természet
Úszás
magyar fotósai 11:15 Vizes világbaj06:00 Híradó
nokság – Vízilabda
06:30 Nemzeti
12:25 Építők
Sporthíradó
12:55 Kékek
06:35 Időjárás-jelentés 13:30 Vizes világbaj06:45 Kenó
nokság – Műúszás
06:50 Magyar Krónika 14:30 Aranyoroszlánok
07:20 Szerelmes földrajz 15:00 Vizes világbaj07:50 Magyar világ
nokság – Műúszás
08:20 Noé barátai
16:00 Puskás Akadémia
08:50 Divat & dizájn 16:30 Vizes világbaj09:20 Utazások
nokság – Műúszás
Skócia tavain
17:35 Felvezető
Angol útifilmsorozat
műsor: Úszás
10:00 Nyár '22
18:00 Vizes világbaj12:00 Déli harangszó
nokság – Úszás
12:01 Híradó
20:00 Értékelő műsor:
12:35 Nemzeti
Úszás
Sporthíradó
20:30 Felvezető műsor:
12:45 Időjárás-jelentés
Vízilabda

11:00 Az utódok
reménysége
11:25 Agapé
Mindennapi
Június 26. 11:30
11:31 Bevezetés a
08:35 Tűsarok
misztériumba
09:15 Több mint TestŐr 12:00 Déli harangszó
09:50 KutyaSuli
12:01 Híradó
10:30 SuperCar
12:35 Nemzeti
11:05 Életmódi
Sporthíradó
11:45 Értékteremtők 12:45 Időjárás-jelentés
12:20 Konstruktíva12:55 Jó ebédhez
Az építő műsor
szól a nóta
13:00 Creed - Apolló fia 13:30 Ízőrzők - TakaréAm. dráma film
kos konyha
15:55 Csizmadombi
14:00 A világörökség
fenegyerek
kincsei
Olasz western film 14:25 Időjárás-jelentés
18:00 Tények
14:26 Sok hűhó Emmiért
18:55 A skorpiókirály
Magy. filmvígjáték
Amerikai, német
15:45 Édes anyanyelvünk
akció film
15:50 Egy Perc Híradó
21:00 Lucy
16:00 Hatoslottó sorsolás
Francia, német
16:05 SzerencsePerc
misztikus film
16:10 Hogy volt?! 22:55 Bazi rossz
Válogató adások
Valentin-nap
Amerikai romanti- 17:10 A természet
magyar fotósai
kus film
17:15 A természetfilme00:55 Miért pont ő?
zés kulisszatitkai
Am. vígjáték film
17:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
18:00 Híradó
05:50 A természetfilme- 18:25 Nemzeti
Sporthíradó
zés kulisszatitkai
18:35 Időjárás-jelentés
06:00 Híradó
18:45 Apás vakáció
06:30 Nemzeti
Szlovák családi
Sporthíradó
filmsorozat
06:35 Időjárás-jelentés
19:40 Maszk nélkül:
06:40 Kenó
Haumann Péter
06:45 Nyár '22
19:45 Indul a bakterház
08:00 Neked szól!
Tévéfilm
08:05 Világ-Vallás
21:00 A piszkos ügy
08:20 Mindennapi
Angol bűnügyi film
08:21 De őszintén!
22:30 Kenó
08:30 Isten kezében
22:40 Időjárás-jelentés
08:55 Mindennapi
09:00 Lét-Ige - protestáns magazin
09:25 Mindennapi
05:00 Híradó
09:30 Találkozás
05:15 Időjárás-jelentés
09:45 Mindennapi
09:46 Jó embert keresünk! 05:16 Angol nyelvű hírek
10:00 Katolikus krónika 05:20 Német nyelvű
hírek
10:25 Időjárás-jelentés
10:30 Rome Reports - 05:21 Orosz nyelvű hírek
Vatikáni híradó 05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
10:50 Mindennapi
10:55 Keresztény köny- 05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar világ
nyűzenei
06:25 Élő egyház
koncertklipek

Köszöntjük János, Pál, Cirill nevű olvasóinkat!

Olasz-francia kalandvígjáték

04:30 Kívánságpiac Extra
06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs
sorozat

06:30 Garfield és
barátai

Amerikai animációs
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:15 Magyar népmesék
07:20 Mesék Mátyás
királyról
Magyar animációs
sorozat

07:30 Hupikék törpikék
Belga animációs
sorozat

08:00 Fald fel
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06:50 Esély
07:15 Időjárás-jelentés
07:16 Világ
07:35 Noé barátai
08:10 Kontúr
08:55 Ízőrzők - Takarékos konyha
09:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
10:00 Főmenü: Fitt
10:55 Magyar világ
11:30 Szerelmes földrajz
12:00 Erdély – Ég és
föld között
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Magyarország
Ma
13:50 Álmok álmodói
14:00 M4 sport+
14:00 Vizes világbajnokság – Úszás
15:20 Vizes világbajnokság – Vízilabda
16:40 Vizes világbajnokság – Műúszás
17:45 Puskás Akadémia
20:55 Vizes világbajnokság – Műugrás
22:05 Mindenkinek jár
egy esély
22:25 Akiknek nincsenek barátai
22:45 A szenvedélybetegek kezelésbevétele
23:10 A Nagyok

07:25 Kékek
07:55 Múlt és Jelen
09:00 Vizes világbajnokság – Műugrás
10:10 Jövünk!
10:40 Vizes világbajnokság – Úszás
12:00 Vizes világbajnokság – Műugrás
13:00 Vizes világbajnokság - Nyílt
vízi úszás
14:00 Vizes világbajnokság – Vízilabda
16:45 Vizes világbajnokság – Műugrás
A műsor és a kezdési
időpont megváltoztatásának jogát minden
tévéadó fenntartja!

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

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

Figyelem!

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

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként:
1. oldal – 11 hr., 12. oldal – 9 hr.,
2–5, 7, 8. oldalak – 7 hr., 10–11. oldalak – 6 hr.
Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю,
тютюнових виробів 100%
A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja
100%-os felárral jelenik meg

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű

20 szó
15 hr.
21-40 szó
30 hr.
Keretes
20 szó
30 hr.
21-40 szó
60 hr.
Kiemelt
20 szó
20 hr.
21-40 szó
40 hr.
Keretes + kiemelt
20 szó
40 hr.
21-40 szó
80 hr.
Keretes + kiemelt
20 szó
40 hr.
21-40 szó
80 hr.
Minden kereskedelmi hirdetés
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

Lapalapító-főszerkesztő: Szoboszlai István. Felelős szerkesztő: Kovács Erzsébet.
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Biró Brigitta megtalálta a helyét

Olykor gyermekké kell
válnunk

„Mindig is tudtam, hogy egy
nap végül ezt az utat választom
majd. De tegnap még nem tudtam, hogy ma lesz az a nap.”
(Ariwara No Narihira)
Sokan már gyermekként eldöntjük, hogy mivé válunk, ha
nagyok leszünk. Az évek múlásával ez körvonalazódik előttünk, kitűzzük céljainkat, és afelé megyünk. Olykor azonban
nem mi választjuk meg a hivatásunkat, hanem az választ minket. Egy jókor, jó helyen feltett
kérdés, egy lehetőség, amelyet
az utunkba sodort a sors, és mi
megragadtuk, s érezzük, itt vagyunk jó helyen. Így volt ezzel
Biró Brigitta is, aki a Gáti Hópehely Óvoda óvónőjeként közel
négy éve szívvel-lélekkel okítja
a kicsiket. Vallja: a gyerekekhez
sok türelem szükséges, de ezért
ők nagyon hálásak tudnak lenni.
Ismerjük meg őt!
– Mit tudhatunk az ifjú
hölgyről?
– Gáton születtem, ma is ott
élek. Tanulmányaimat a helyi
Kovács Vilmos Középiskolában
kezdtem, majd kilencedik osztály után felvételt nyertem a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának könyvvitel, illetve óvodapedagógia szakára. Mivel mindig is nagyon szerettem gyermekekkel foglalkozni, többször vigyáztam rokonok gyermekeire,
ezért úgy döntöttem, hogy egy

szakot viszek tovább – ez pedig
az óvodapedagógia lett. 2018-ban
kaptam meg képesítésemet, ami
után a Rákóczi Főiskola második évfolyamán levelező tagozaton óvodapedagógián, illetve nappali tagozaton tanítói képzésben
vettem részt. 2021-ben sikeresen
diplomáztam, jelenleg pedig a tanítói szak mesterképzésén tanulok.
– Emellett pedig óvónőként tevékenykedik.
– A szakgimnázium befejezését követően kaptam egy lehetőséget, hogy szülőfalum óvodájában dolgozzak. Mivel a szakmai
gyakorlat alatt beleláttam mélyebben is a munkába, így igent mondtam. Szeptemberben lesz négy éve,
hogy ott dolgozom. Nagyon hálás feladat ez, minden percét szeretem. Persze, nem volt könnyű a
munkát és a tanulást összeegyeztetni, hisz mindkét helyen meg kellett felelnem, de hála Istennek, nagyon jó kollégák vesznek körül,
akik bármikor kisegítettek, ha épp
egy vizsga miatt szabadnapot kellett kérnem.
– Milyen tapasztalatokkal gazdagodott az évek során?
– A kezdet sosem egyszerű – az
iskolapadból belecsöppenni egy
óvoda életébe pedig még nehezebb volt. Azonban hamar tanulok,
mint említettem, segítőkész kollégáim vannak, így könnyen belerázódtam a munkába. Nagycsoportosokkal foglalkozom, ők már 5-6
évesek, fogékonyak, és jól lehet

látni rajtuk a fejlődést. Többször
járt intézményünkben Jaró Klaudia, az Így tedd rá! módszer vezetője, valamint külön tanfolyamokat
tartott nekünk, óvónőknek is, amelyeken még
inkább elsajátíthattuk
ezt az újszerű módszert,
mely a magyar kultúra örökségét adja tovább
játékos módon. Nagyon
büszke voltam a gyerkőcökre, amikor Klaudiával együtt énekelték azokat a dalokat, amelyeket
én tanítottam meg nekik.
A hétköznapokban a délelőtti órákban kötöttebb
foglalkozásokat tartunk
– ilyen a mesemondás,
kézműveskedés, számtan
vagy az írás alapjainak
megtanulása –, a délutáni órákban pedig társasjátékozunk, vagy a szabadban töltjük időnket.
Emellett kipróbáltam magam a középső csoportban és a legkisebbek között is – azt mondhatom,
hozzájuk több türelem és
odafigyelés szükséges.
Sokszor gyermekké kell
válnunk ahhoz, hogy meg
tudjuk őket érteni, amikor
pedig kialakul egy szeretetteljes kapcsolat, egy érzelmi kötődés az óvó néni
és a gyermek között, akkor lesz igazán teljes a mi munkánk.
– Az elmúlt időszak nem volt
könnyű az óvodások számára sem.
– A több mint két éve tartó időszak nagyon megterhelt mindenkit. Egy gyermek fejlődésében egy
fél év nagyon sokat számít. Szeptemberben kerülnek fel a középső
csoportból a nagycsoportba, de december-január az az időszak, ami-

Egészségügyi konferencia Komáromban
kárpátaljai részvétellel

Az anyaországi résztvevők mellett az elcsatolt területek magyarlakta vidékeiről, így Kárpátaljáról is voltak
résztvevői annak az egészségügyi konferenciának, amelyet június 11-én tartottak a szlovákiai Komáromban.
A XIV. Arányi Lajos Napok keretén belül a Szlovákiai
Magyar Egészségügyi Társaság és a Magyar Egészségügyi Társaság szervezésében megrendezésre kerülő fórumon a 8 fős kárpátaljai küldöttséget dr. Csík-Adalbert Ferenc, a Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Társaságának (KMEDT) elnöke vezette.
Ne nézzük tétlenül
nemzetünk fogyását! – ez
volt a konferencia fő mottója, így az előadások is

nemcsak létszámában, de
arányaiban is jelentős mértékben fogyatkozott meg a
szlovákiai magyar kisebb-

javarészt ezzel a témakörrel foglalkoztak. Az előadássorozatot Gyurgyík
László PhD szociológus
kezdte, aki a 2021-es népszámlálás adatainak tükrében részletesen ismertette a felvidéki magyarság demográfiai alakulását. Ebből kiderült, hogy

ség. Ennek legfőbb okaként
az előadó azt említette, hogy
a vegyes házasságok miatt
egyre több a magát ugyan
magyar anyanyelvűnek, de
nem magyar nemzetiségűnek valló. Mint mondta, érdemes azt is megfigyelni,
hogy a felvidéki magyarok
főként a falvakban, kisváros-

okban élnek, de a nagyvárosokból viszont hiányoznak.
Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes
Európa – családok nélkül?
címmel tartott előadást,
aminek az adta szomorú
aktualitását, hogy 1966 és
2020 között az öreg kontinensen 45 %-kal csökkent
a születések száma.
Valamelyest ehhez a
témához kapcsolódott dr.
Csókay András agysebész
előadása is az abortuszok
riasztó számát illetően, aki
pár éve azzal szerzett világhírnevet, hogy annak a
magyar orvoscsoportnak
volt a vezetője, amely sikeresen szétválasztotta a
bangladesi sziámi ikreket.
A mélyen vallásos doktor
előadásából kiderült, hogy
a sziámi ikrek rendkívül
komplikációs műtétje is
csak azért sikerülhetett,
mert egymillió magyar
imádkozhatott értük…
A szakmai és hitbéli
szempontból is hasznos és
értékes konferencia tudományos részét követően
a résztvevők megkoszorúzták Arányi Lajos emléktábláját, látogatást tettek a dél-komáromi Csillagerődben, majd ünnepi
vacsorával zárták az eseménydús napot.

(jakab)

kor már megérnek erre, amikor
talán képesek harminc percet egy
helyben ülni, amikor megpróbálunk írni, számolni – hisz ez a mi

feladatunk, hogy felkészítsük őket
az iskolás évekre. 2020 márciusában teljes körű karantént hirdettek,
melynek fényében be kellett zárnunk, mire újra nyithattunk, több
hónap is eltelt, ami nagyon éreztette hatását. És ez így volt a következő évben is. A gyermekeknek nem
volt lehetőségük óvodai körülmények között felkészülni, megérni
életük következő szakaszára. Ez

sajnos látszott az első osztályos
tanulókon – nehezebben kezdtek
el írni, nem tudtak annyira figyelni. Az idei év elején is keveset
dolgozhattuk, hisz ismét
karanténba került a megyénk, majd jött a háború, amely még nagyobb
gondokkal jár. Reméljük, hamarosan rendeződik a helyzet…
– Hogyan tud feltöltődni a munkanapok után?
– Nagyon szeretem
a természetet, Kárpátalja hegyvonulataihoz, a
hegyek csendjéhez, békéjéhez semmi sem fogható. Amikor csak tehetjük, a családdal, barátokkal kirándulunk, élvezzük a madarak énekét. Ez mindig feltölt
energiával, egy jó túra
után a gyerekekkel való
munka is könnyebben
megy. Emellett szeretem aktívan, hasznosan tölteni a szabadidőmet, jelenleg a Hungary
Helps programban segédkezek, meleg ételt
viszünk oda, ahol nagy
szükség van rá.
– Mit jelent önnek a
munkája?
– Úgy érzem, hogy
megtaláltam a helyem,
a hivatásom. Jól döntöttem, hogy
ezt az utat választottam, mert a
gyerekek között érzem igazán
jól magam. Sokszor gondolkodtam azon, hogy hol lennék, ha akkor nem ezt a szakot választom,
azonban arra jutottam, hogy más
helyen nem is tudnám magam elképzelni.

Kurmay Anita

Szabad-e kötözni a szőlőt a
növény virágzásakor?

Úgy tűnik, a szőlőtermesztés kapcsán néhány téma
örökzöld marad. Ilyen a szőlő virágzáskori kötözése.
A szülőktől, nagyszülőktől azt tanultuk, alapszabály,
hogy amíg a szőlő virágzik, addig a szőlőkötözést szüneteltetni kell. Ám, ha jobban belegondolunk, mégsem az, hisz a szőlő virágzásának két hete alatt ültetvényünk – már ha ölbe tett kézzel ülünk – kisebb dzsungelre fog hasonlítani.
– A szőlő virágzásának a szélcsendes idő, a
22-25 fokos hőmérséklet
kedvez a leginkább, amikor a levegő relatív páratartalma közepes értékeket mutat – magyarázza
Varga István benei szőlész-borász. – Tudni kell,
hogy a fajták többségén
egyaránt megtalálhatók
a női és hímivarú virágok. Ám néhány szőlőfajta beporzása idegen
fajták segítségével történik. Ezekben az esetekben a szél, illetve a rovarok viszik át a hímport.
Ilyen például a hagyományos tájjellegű fajtánk, a Bakator, illetve
az egyre inkább kedvelt
új, ukrán csemegeszőlő,
a Talizmán vagy a Lora.
Ez utóbbit célszerű az
Arkagyijával együtt ültetni, mivel egyszerre virágzanak. Nekem egyre
inkább az a meggyőződésem – vallja a szakember, hogy a régiek elsősorban azért hangsúlyozták, hogy virágzáskor

mellőzzük a szőlő kötözését, mert ezt a munkát egy
rendes gazda ilyenkorra
már elvégezte. A tapasztalat egyébként azt mutatja, hogy az erősebb szélrohamok sokkal nagyobb
kárt tesznek az ültetvény-

ben, mint a kötözést végző
gazda. Láthattuk, tapasztalhattuk az elmúlt héten,
amikor hatalmas vihar sodort végig vidékünkön. És
még nem beszéltünk arról,
hogy a földön fekvő hajtások gyorsan megfertőződnek, s bizony a betegségek

terjedését ilyenkor csak
fáradságos munkával tudjuk megakadályozni.
A kötözés egyébként
nagy odafigyelést kívánó
tevékenység, hisz ilyenkor
távolítjuk el a felesleges, a
tőkék besűrűsödését előidéző hajtásokat. Ugyanekkor alakítjuk ki azt a szellős lombozatot, amely hatékonyabbá teszi a permetezést, megakadályozza a betegséggócok kialakulását, s
a későbbiekben pedig megteremti a feltételeket ahhoz,
hogy valamennyi, a tőkén

meghagyott fürt egyenletesen és folyamatosan fejlődjön. Cak emlékeztetnék
rá: az előrelátó gazda ilyenkor nem sajnálja kitördelni
a nem odavaló, egyébként
fürttel, fürtkezdeménnyel
bíró hajtásokat sem.

Eszenyi Gábor

Gazdaoldal

Mikor és hogyan ültessünk
édesburgonyát

Jelenlegi cikkünkben egy éppen aktuális témával, az édesburgonya ültetése körüli tennivalókkal fogunk foglalkozni. Ez a kiváló tulajdonságokkal rendelkező, melegkedvelő zöldségnövény egyre ismertebb és közkedveltebb vidékünkön is.
Az édesburgonyát,
vagy másik nevén batátát – ellentétben a
burgonyával – nem
gumójáról, hanem a
gumójából kinevelt
hajtásairól szaporítjuk. Ezt a folyamatot már a kiültetést megelőzően
10-12 héttel meg kell kezdeni.
Az átteleltetett gumókat hajtatni, gyökereztetni és edzetni
kell, hogy minél erősebb hajtásokat, palántákat kaphassunk.
Az édesburgonya optimális
ültetési idejének a május közepétől június közepéig tartó időszakot tekinthetjük, miután megszűnnek az éjszakai fagyok. Mivel a batáta egy kiemelkedően melegigényes növény, a huzamosabb ideig tartó hideg éjszakákat nem tolerálja. Abban
az esetben, ha a májusi időjárás
hűvösebb az átlagosnál, akkor
az ültetést érdemesebb inkább
kitolni 1-2, vagy akár 3 héttel
is, mindaddig, amíg az éjszakai
minimum hőmérséklet el nem éri

az optimális 10–15 0C-ot. Ilyenkor a növényeink intenzív gyökeresedésnek és fejlődésnek indulnak, behozva valamelyest lemaradásukat.
A talajelőkészítés nagyon
meghatározó a termesztés sikerességének szempontjából. Az
édesburgonya a 20–25 cm mélyen, jól megmunkált, laza szerkezetű homoktalajokat kedveli,
de a középkötött-kötött talajokban is eredményesen termeszthető. A terület kiválasztásakor

a jó talajszerkezeten kívül fontos
szempont még, hogy árnyéktól
mentes, napfénnyel ellátott terület mellett döntsünk. Ültetés előtt
a talajmegmunkálással egyszerre dolgozzuk be az alaptrágyát,
és ekkor fontos megejtenünk egy
talajfertőtlenítést is,
mert a talajban található kártevők előszeretettel fogyasztják a batáta édes gumóját, ezzel
sok kárt okozva a termelőnek. A palántákat
előre kijelölt (kisorolt)
sorokba vagy kiemelt
ágyásokba (bakhátakba), 1 méteres sor- és 0,3 méteres
tőtávolságra ültetjük. A bakhátas
megoldások előnyösebbek abból
a szempontból, hogy formásabb
gumók fejlődnek, és könnyebb
ősszel a betakarításuk. A bakhátakat takarhatjuk még fekete fóliával, ez a gyomok ellen nyújt
nagy segítséget, de ebben az esetben, a nyári záporok okozta plusz
csapadékmennyiségből nem tud
a növényünk „profitálni”, így az
év folyamán sűrűbb öntözésekre
lesz szükség.
Jelenleg vidékünkön 3-4 különböző fajta édesburgonya termesztésével találkozhatunk. Ezek
színben, ízben, formában, lombozatban és tenyészidejükben is
különböznek egymástól, de tápanyagtartalmukat tekintve mini-

mális az eltérés közöttük.
Mint az a képen is jól látható, ezek a palánták gyökerük fejlettségi szintjét tekintve különbözőek. Ültetésükkel kapcsolatban
megoszlanak a vélemények és a
termelői tapasztalatok. Míg valaki a gyökér nélküli dugványokat
vagy a minimális gyökérrel rendelkező palántákat részesíti előnyben, mondván, a helyben (talajban)
kialakított gyökérzetek szebb, formásabb gumókat nevelnek, addig
mások a gyökeres (sejttálcás) pa-

lántákra „esküsznek”, és állítják,
hogy ezek a palánták hamarabb
fejlődésnek indulnak, könnyebben átvészelik az ültetés utáni
stresszt, és ezzel akár 3-4 héttel is
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Mitől lesz a gyep a szárazsággal,
kánikulával szemben ellenálló?

Úgy tűnik, a kertápolásban közeleg a vizsgaidőszak. A szélsőséges időjárás, az aszályos telek és tavaszok miatt az altalaj vízszintje egyre lejjebb kerül. Ez a tendencia jól megfigyelhető a
helyi adottságok függvényében is (a talajvíz áramlási viszonyai
nagyban befolyásolják a jelenséget, de szinte mindenhol tetten
érhető a változás).
Ezért meg kell változtatni a kertfenntartási szokásainkat. A mértéktelen locsolás, nemcsak azért nem lesz megoldás, mert egyre drágább, hanem azért se, mert az általános vízhiány miatt egész egyszerűen nem lesz.

Mi a teendő most, hogy a nyárra
felkészítsd a kerted?

A tavaszi megújulást követi a nyári felmelegedés, ezt az akadályt
a jó kondícióban lévő gyep és növényállomány könnyedén veszi.
Mivel a növény a talajból nyeri az energiát és a vizet, annak a feltöltéséről kell gondoskodnod a következő hetekben. A tápanyagok kijuttatása a könnyebb, a nagyobb falat a talajban víztartalékot képezni.
A talaj jó vízmegtartó képessége nemcsak a talaj fizikaiképességén
múlik, hanem a tápanyagpótlás módjától is. A műtrágya csak a növényt táplálja, de nekünk a talajra kell fókuszálnunk, hiszen az tud
éléskamraként működni. A növény csak annyi tápanyagot és vizet
tud felvenni, amire épp szüksége van (ha bőség van, akkor nagyobbat nő, de nem tudja eltenni ínségesebb időkre).
Amikor a talajban nincs elegendő szerves anyag, sajnos a vízháztartás is rossz állapotba kerül (a talaj tömörödés miatt) és a szárazságfoltok megszaporodnak a gondozott gyönyörű pázsiton. A vízhiánnyal küzdő gyep betegségre is hajlamosabb. A szerves anyagokkal
történő organikus tápanyagpótlás legnagyobb előnye, hogy a szerves
lerövidülhet a növények tenyészideje. Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre válaszokat kapjunk, saját magunknak kell kitapasztalni
azt, hogy a mi éghajlati és talajadottságainkhoz mérten, melyik
az a technológiai változat, amelyikből a lehető legjobb minőségű és mennyiségű termést tudjuk kihozni. Mindhárom fejlettségű palánták esetében elengedhetetlen az ültetés utáni beiszapoló öntözés, ezzel bebiztosítva
a nagyobb mértékű foganást és a
lendületes gyökérfejlődést.
Az ültetést kis területeken
leggyakrabban ültetőfával (furkóval) végezzük. A palánta gyökérzeti fejlettségétől függetlenül,
az ültetés mélysége kb. 10-13 cm.
Legalább 2-3 nódusz (levélhónalj) a földfelszín alá kerüljön,
mert ezekből a hónaljakból képződnek később a gyökerek, amelyek a szezon folyamán elszíneződnek, aztán megvastagodnak,
és ezekből a megvastagodott gyökerekből fejlődnek ki a batáták.
Ezt követően már nincs más
dolgunk, mint az, hogy az ültetéstől, a betakarításig gyommentesen tartsuk a területünket és kellő vízmennyiséggel lássuk el az
édesburgonya palántáinkat.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

Lényeges hibák, amelyeket vegyszeres
gyomirtás közben követnek el

illetve 5-8 leveles állapotában, vaSzeretném felhívni a kedves
lamint a gyomok tömeges megjetermelők figyelmét, hogy minlenésekor a legoptimálisabb. Minden mezőgazdasági munkálat,
den konkrét terület esetében difamely a vegyszerekkel van ös�ferenciáltan kell megvászefüggésben (a kullasztani a gyomirtót, vatúrától függetlenül),
lamint annak dózisát is.
különösen a vegyszeFigyelembe kell venres gyomirtás, nagyon
ni az időjárási feltételeprecíz munkavégzést
ket is, mert ez lényegeigényel.
sen befolyásolja a munLegelöszőr is tudkálatok minőségét, ezért
ni kell, hogy a gyoma legoptimálisabb hőmérirtás elvégzésének ideTel.: 2-41-74
séklet a 20-25 °C, a széljét a növény növekedémentes időjárás (max. sebesség 3-5
si stádiumától függően kell elvém/s). Ha a vegyszeres gyomirtást
gezni. Pl. a kukorica és napraforstresszoldó- és növekedésserkengó esetében ez a növények 3-5,
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tő szerekkel kombináljuk, a hatékonyság növelésének érdekében
a munkálatokat a hajnali órákban vagy naplementekor végezzük (nem kell tartani a harmatvíztől sem). Sokszor felteszik a
kérdést, hogy meg lehet-e ismételni a gyomirtást, ha az nem volt
eléggé efektív (hatékony). A válasz – igen, de más hatóanyagú
gyomirtóval.
Várom továbbra is kérdéseiket, szívesen válaszolok Önöknek. Tel.: 0975166318 vagy
0503723469.

Novák András
szaktanácsadó

anyagok formájában kijuttatott tápanyagokat a talaj el tudja raktározni. Nem mosódik olyan gyorsan ki, mint egy műtrágya.
Ahhoz, hogy a kijuttatott tápanyag minden morzsája hasznosulhasson, még egy javaslatot érdemes megfogadnod: használj
huminsavakat rendszeresen.
A Humin Garden Plus huminsav készítmények nagymértékben
javítják a talaj vízmegkötő képességét, ami magával hozza, hogy kevesebbet kell öntözni és nem mosódnak ki a tápanyagok a gyökérzónából.

Hogyan működik a Humin
Garden Plus?

Tudtad, hogy 1 m3 humusz a talajban akár 800 liter víz megkötésére is képes? Ez egy óriási szám, ha azt veszem, hogy ezzel szemben
egy homokos talaj gyakorlatilag semennyi vizet nem tud eltárolni.
Mondani persze könnyű, hogy legyen humusz a talajban. Csak
sajnos a komplex humuszképződés egy nagyon lassú folyamat, akár
100 évbe is beletelhet, viszont elhasználni néhány évtized alatt képesek voltunk a helytelen kertfenntartással. A humusz pótlása nem
a talajcserével valósítható meg, hanem szerves anyaggal és humuszt
alkotó humin- és fulvósavak kijuttatásával. Ezért is javaslom, hogy
a tápanyag kijuttatása után használj Humin Garden Plus-t (kiszórhatod granulátumként, vagy feloldva kilocsolhatod, kipermetezheted
a gyepre). Használatával a talaj képes lesz több vizet és tápanyagot
megőrizni éléskamraként a legnehezebb nyári időszakra.

A titkos módszer a vízhiány ellen

A talajjavítás egy viszonylag hosszadalmas folyamat, akár 2-3 év
is rámehet, mire igazán látványos lesz az eredménye. Viszont van
egy titkos módszer, amivel a gyep ellenállóképessége a sokszorosára növelhető: az ideális fűfajta kiválasztásával.
Ha tudatosan készülsz a szélsőséges időjárás okozta
stresszhatásokra, akkor válassz szárazságtűrő fűfajtát. Noha maga a
fűmag nem oldja meg a vízhiányt, a genetikájából adódóan sokkal
mélyebb gyökérzetet nevel (persze csak ha nem rontod el a napi locsolással, ami miatt felszoknak a gyökerek a talajfelszínhez). Akár
50-60 cm mélységig le tud nyúlni, így mélyebbről tud táplálkozni
és vizet felvenni a növény.
Fontos tudnod, hogy a szárazságtűrő gyep az első évben még
csak növeszti a mély gyökerét, a friss vetést épp úgy kell babusgatni, mint bármely más magot, viszont a második évtől már jelentősen könnyebb lesz vele.

edenkert.hu

10

2022.
június 15.

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
m2-es családi ház eladó. Konvektoros gázfűtés, az udvarban vájt kút. A kertben 100
db. 7 éves gyümölcsfa. Érdeklődni: +38099-1926678.
Beregszászban, az Ivan
Franko u. 42. szám alatt eladó egy családi ház, gázzal,
vízzel ellátott. Tel: 0506150542.
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.
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 Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Bereg-

Hirdetések
szász, 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.
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.

На виробництво
металок онстр укцій
потрібні: слюсарі по
зачистці зварювальних
ш в і в б ол г а р ко ю ;
оператори верстатів ЧПУ
(плазморіз та гибочний);
зварювальники на
напівавтомат; столяр для
виготовлення піддонів;
токар-фрезерувальник;
різа льник на пилах
(по металу).Офіційне
працевлаштування.
Моб.: 099-7372823.

Otthon
Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

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

Beregszászban eladó körfűrész és háztető kupa. Tel:
050-1948976.

Szőlőszedő műanyag hordó, 500 literes, eladó Beregszászban. Ára: 2800 hrivnya.
Mob.: 066-3967011.

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

(Index 08776)

Fizesse elő a
Kárpátinfót!

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.

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.

Felhívás

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

„Szól a Fülemüle!” – VIII.
Kárpátaljai népzenei és
néptánc tehetségkutató

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.

Minden év június harmadik vasárnapján méltatjuk
az egészségügyi dolgozók
napját!
E nemes hivatás képviselőinek az elmúlt több mint két
év azért is jelentett különleges kihívást, mivel a világjárvány miatti megelőző
és védekezési intézkedések,
majd az országunkban dúló
szörnyű háború a megszokott munkarendjüket is alaposan felbolygatta. Ily módon kellett helytállniuk a jó Isten által számukra kijelölt
őrhelyükön. Külön dicséret illeti őket azért is, hogy legtöbben közülük ilyen fenyegetések és veszélyek közepette is kitartottak hivatásuk mellett!
Szakmai ünnepünk alkalmából nemcsak az alapellátásban dolgozó, de az egészségügy minden ágazatában is
derekasan helyt álló egészségügyi dolgozónak kívánok
Istentől megáldott életet, erőt, egészséget, kitartást, békét országunknak és nagyon sok boldogságot!
Hegyes Ruszlana, a Beregszászi Alapellátási
Központ főorvosa

Kárpátaljai Lelki
Elsősegély Telefonszolgálat

095-600-8005 / 097-600-8005
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!

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyolcadik alkalommal hirdet népzene- és néptánc tehetségkutatót „Szól a
fülemüle” címmel. A program szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége.
A tehetségkutatóra a 7 és 16 év közötti kárpátaljai tanintézményekben tanuló, hagyományápoló hangszeres szólisták, hangszer együttesek, szólótáncosok és
néptáncegyüttesek jelentkezését várjuk legkésőbb 2022.
július 31-ig.
Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.
A tehetségkutató célja, hogy a felnövekvő gyermekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népzene és néptánc csodálatos világát, s egy életre kötelezzék el magukat a magyarság értékei mellett.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet a
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján!
A tehetségkutató megvalósításának időpontja:
Seregszemle: 2022. augusztus 8.
Felkészítő tábor: 2022. augusztus 8-12.
Döntő: 2022. augusztus 12.
A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola. (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
A program a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség,
a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával a „Fókuszban
a tehetség a klasszikus- és népzene terén” program keretein belül valósul meg.
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjel-nappal várjuk hívását!

Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

Втрачений студентський квиток, виданий 1 вересня
2018 р. Ужгородським коледжем культури і мистецтв
на ім’я – Широкаі Кітті Ержебет Юріївна, вважати
недійсним.

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

Kékfény – Sport
kRIMI

Láncfűrésszel ölte meg nagybátyját egy férfi az
Ungvári járásban

Bejelentés érkezett a hatóságokhoz a
mentőszolgálat orvosától, miszerint
Börvingesen egy holttestre bukkantak.
A férfin erőszakos halál nyomait vélték
felfedezni.
A helyszínre kiérkezett az operatív csoport, akik megállapították, hogy az 51 éves
férfi és nála élő unokaöccse között konfliktus alakult ki, mindketten ittas állapot-

ban voltak. A 39 éves unokaöcs többször
is megsebesítette az áldozatot egy láncfűrésszel, adta hírül a mukachevo.net.
A mentőszolgálatot az áldozat nővére
értesítette, azonban kiérkezésükig a férfi életét vesztette. A tettest letartóztatták,
az ügyben büntetőeljárást indítottak. Héttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.

Csempészeket állítottak meg a határőrök
Nagybocskónál

Újabb cigaretta-csempészési kísérletet akadályoztak meg a határőrök
Nagybocskónál.
Csomagokat cipelő személyekre figyeltek fel a határőrség járőrei az ukrán–román
határszakasz közelében, olvasható a határőrség közösségi oldalán.
Nagybocskó (Veliki Bicskiv) körzetében, a cigicsempészek, amint észrevették
a zöldsapkásokat, csomagjaikat hátrahagy-

va azonnal elmenekültek a helyszínről. A
szolgálat munkatársai a 6 fekete csomagolású dobozban összesen 4180 doboz zárjegy nélküli cigarettát foglaltak le. Az elkobzott árut a határőrség bázisára szállították, ahol átadták a vámszolgálat munkatársainak. A Romániába szánt dohánytermék összegét szakértők állapítják meg.
A csempészek személyének felkutatása jelenleg is folyamatban van.
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Ukrajna a Nemzetek Ligájában vigasztalódik a vb-ről való lemaradásért

Anglia legyőzése után a németeket is
megszorongatta Magyarország

Nincs megállás, június eleje óta zsinórban játsszák a Nemzetek Ligája csoportmérkőzéseit az európai labdarúgó-válogatottak.
Az A-ligában szereplő magyar nemzeti együttes Anglia bravúros legyőzését követően Olaszországban szenvedett egy vállalható, 2-1 arányú vereséget egy olyan találkozón, amelynek a hajrájában a vendégek támadtak az egyenlítésért.
A szombati folytatásban a négyszeres

világbajnok Németországot telt házat jelentő 67 ezer néző előtt fogadták a magyarok, és a Puskás Aréna légtere már az
első percekben ,,felrobbant”, amikor Nagy
Zsolt megszerezte a hazaiaknak a vezetést. Sajnos, a válasz perceken belül jött,
de Hofman egyenlítését követően is méltó ellenfele volt Magyarország Németországnak. A mérkőzés utolsó negyedórájában a vendéglátók előtt volt több lehetőség, de maradt az 1-1-es döntetlen.

Villanyszámlákat hamisítanak a csalók
Kárpátalján

A Zakarpattyaenerhozbut vállalat arról tájékoztatta a lakosokat (különösen a técsői járásiakat), hogy a csalók
Viber-üzenetekben értesítik az ügyfeleket arról, hogy tartozásuk van, írja az
uzhgorod.net.ua.
Az üzenetben egy hamis számlaszám
van feltüntetve, melyen keresztül a bűnözőkhöz érkezik meg a feltüntetett összeg.
Az üzenet a következőképpen néz

ki: Шановний клієнте! Інформуємо,
що за о/р 13021/00004516 сума до
сплати за спожиту електроенергію
складає 123.84 грн. Ваші своєчасні
р о з р а ху н к и д у ж е в а ж л и в і д л я
забезпечення електропостачання в
період воєнного стану. Сплачуйте
прямо зараз за посиланням https://mapi.
xpay.com.ua/uk/frame/widget/bannerpayment?pid=8b1c1019-d30....

14 év börtönbüntetés lopásárt és gyilkosságért

14 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság
azt a técsői járási férfit, aki megölt és
meglopott egy 21 éves fiatal lányt, adja
hírül a zak.gp.gov.ua.
Az eset 2018 januárjában történt. Az
áldozat és a 36 éves tettes a Tarac folyó-

nál tartózkodott, s vitába keveredtek. A
férfi megfojtotta a lányt, elvette mobiltelefonját és ékszereit, a holttestet pedig a
vízbe dobta.
A férfi az elhunyt családjának 700 ezer
hrivnya kártérítést kell kifizessen.

A megszállók halálra ítélték az ukrán hadsereg
három külföldi katonáját

Az úgynevezett „bíróság” Donyeckben
halálra ítélt három, az Ukrán Fegyveres Erők kötelékében harcoló külföldi
önkéntest – jelentette a korrespondent.
net az orosz média nyomán.
A brit Sean Pinner és Aiden Aslin, valamint a marokkói Brahim Saadun perében hirdettek ítéletet. Az orosz média azt
állítja, hogy a katonák állítólag „bűnösnek vallották magukat” a „hatalom erő-

szakos megszerzésére irányuló cselekményekben”. Aslint azzal is vádolták, hogy
„terrorista tevékenység végrehajtására képezték ki”.
Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara
előzőleg közölte, hogy minden külföldi
szerződés alapján harcol az Ukrán Fegyveres Erőkben és hadifogolynak minősül.
A hadifoglyok kivégzése a Genfi Egyezményt sértő háborús bűncselekmény.

Melléképületben keletkezett tűzben sérült meg
egy 4 éves gyerek

Június 7-én este tűz ütött ki az ungvári
járási Turjaremete faluban. Az eset során megsérült egy 4 éves kislány.
A gyerek a melléképületben volt, amikor a tűz keletkezett. Lehetséges, hogy a
kislány gyufával játszott. A szomszédok
látták meg a tüzet, s azonnal a gyermek
segítségére siettek, és 19 óra 25 perckor
hívták a tűzoltókat. A helyszínre érkező

tűzoltók 20 óra 47 perckor teljesen eloltották a tüzet.
A lángokban egy 6 négyzetméteres
melléképület és 3 mázsa széna semmisült
meg. A kislány egyes és kettes fokú égési sérüléseket szenvedett az arcán és a kezén, őt egy munkácsi egészségügyi intézménybe szállították, számol be a facebookhivatkozásról a karpataljalap.net.

Saját udvaráról lopták el egy
beregszentmiklósi férfi gépkocsiját

Június 6-án 16 óra 20 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre egy Nissan típusú személygépkocsi eltulajdonítása miatt. A 40 éves bejelentő, egy
beregszentmiklósi (Csinagyijevo) lakos
elmondta, hogy az autót a saját udvarában parkolta le, de a jármű később eltűnt, számol be a pmg.ua.
A munkácsi rendőrség munkatársai
megállapították, hogy az áldozat 35 éves,
korábban elítélt falubelije vett részt a jármű
illegális eltulajdonításában. Az előzetes információk szerint aznap a férfi a bejelentő
házából eltulajdonította a gépkocsi kulcsát
és elmenekült a helyszínről. A rendőrök az
információt minden járőrnek továbbították,

így gyorsan megtalálták az érintettet: a járőrök Munkácson állították meg az ellopott
autót. A gyanúsított utasként ült a járműben, az autót 30 éves, korábban vagyon elleni bűncselekmény miatt elítélt barátja vezette. Az utóbbinál a rendőrök kábítószert
találtak, amit lefoglaltak, és ennek kapcsán
büntetőeljárást indítottak. Emellett a járőrök
jegyzőkönyvezték az esetet, mivel a sofőr
ittas állapotban vezette a gépkocsit.
A bűncselekmény 35 éves résztvevőjét a nyomozók őrizetbe vették. Jelenleg
ideiglenes letartóztatásban van. A járművet a rendőrség büntetőparkolójában helyezték el, és a közeljövőben visszaadják
a sértettnek.

Még több információ a karpatinfo.net-en

A mérkőzés végén a játékosok együtt énekelték a Himnuszt a nézőkkel

A csoport másik meccsén Anglia gól nélküli
döntetlenre végzett Olaszországgal

A keddi folytatás előtt (Anglia – Magyarország, Németország – Olaszország)
a taljánok vezetik a csoportot 5 ponttal a
4 pontos Magyarország előtt. A még egyformán győzelem nélkül álló Németországnak és Angliának 3, és 2 pontja van.
Az ugyancsak A-liga többi csoportjában Spanyolország, Dánia és Hollandia vezeti csoportját.
Egy osztállyal lejjebb, a B-liga 1. csoportjában Ukrajna mindkét mérkőzését
győzelemmel abszolválta.

Néhány sorban

Minden idők legkiélezettebb véghajrá-

jában a Pick Szeged megvédve címét, az
idén is aranyérmet szerzett a férfi kézilabda-bajnokságban.
A bajnoki döntő első összecsapását
hazai környezetben egy góllal elvesztő Tisza-partiak a veszprémi visszavágón a beállós Rosta Miklósnak az utolsó
előtti másodpercében szerzett találatával
nyertek 30-29-re, így az idegenben szerzett több gólnak köszönhetően lettek ismét bajnokok.
***
Max Verstappen vezérletével a Red Bull
kettőse aratott győzelmet a Formula–1-es
Azeri Nagydíjon. Harmadikként George Russell
(Mercedes) futott be,
majd Lewis Hamilton
(Mercedes) és Pierre
Gasly (AlphaTauri) ért
célba. A két Ferrari technikai meghibásodás miatt volt kénytelen feladni
a versenyt.
Összetettben Verstap
pen áll az élen 150 ponttal a 129 pontos csapattársa, Sergio Perez előtt.
***
Huszonegyedik alkalommal rendezték meg a kárpátaljai médiában dolgozók újságíró-napi focitornáját.
Az országban dúló háború okán ezúttal jótékonysági jelleget öltött a kispályás torna. A nevezési díjakat és a helyezetteknek

A vb-selejtező mindent eldöntő csatáját Wales ellen elbukó sárga-kékek a
Nemzetek Ligája sorozatban vigasztalódnak.
Olekszandr Petrakov csapata előbb Írországban nyert 1-0-ra, majd a jelen helyzetben hazai környezetnek számító lengyelországi Lodzban 3-0-ra legyőzte Örményországot.
A csoportját 6 ponttal vezető Ukrajna
kedden Írországot látja vendégül ugyancsak Lengyelországban.

járó pénzjutalmakat közös alapba tették,
az így összegyűlt 22 ezer hrivnyát pedig a
frontvonalban szolgálatot teljesítő kárpátaljai katonák megsegítésére ajánlották fel
a szervezők és a részt vevő csapatok – tudatta sportrovatában a Kárpáti Igaz Szó.
A Kárpáti Igaz Szó Fair Play-csapata az
egyetlen, amely az elmúlt 21 évben valamennyi ilyen tornán elindult. Ezúttal
is a TV21 Ungvár szerkesztőségével közös együttessel léptek pályára. A hagyományos újságíró-napi futballeseményen
a tévés kollégákkal alkotott közös csapatukból került ki a mezőny legidősebb
(Nigriny Szabolcs) és legfiatalabb (Szabó
Bence) tagja is.
A torna döntőjében az Ungvári já-

A torna résztvevői
rás csapata 5-3-ra nyert a Lobda hírportál szerkesztősége ellen. A KISZO és a
TV21 közös gárdája a nyolcadik helyen
zárta szereplését.

Rovatvezető: Jakab Lajos
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A három megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
– Ismerősnek tűnik az arca. Hol láthattam?
– Talán a színházban – mondja az ismert színész.
– Igen, az lehetséges, …?

Plusz egy vicc
Kétbetűsek: BS, DZ,
EA, ÉS, OS, ÓG, ŐR, PA,
PO, SÁ.
Hárombetűsek: ARI,
ASA, CBA, ÉVA, HOL,
IZÉ, KIT, MOA, SAD, SÁR,
SOK.
Négybetűsek: ABOD,
ANÓD, BIGE, BUGA,
L Á M A , L E LT, L O L A ,
SKÓT, SOLE, SZAG, ÜLNI.
Ötbetűsek: AGÁTA,
ATALA, AURIS, AVATÓ,
BARÁT, CSUKÓ, DARTS,
DÉTÁR, KAKAS, ÖVEZŐ,
PETRI, SHARP, SIMOR,
STONE, SUMÁK, ZÖREJ.
Hatbetűsek: ASIMOV,
BOGOTÁ, CENTER,
E TA M I N , F O G A D Ó ,
NAVARA, ÓVODÁS, ÖTEZER, SZABÁS, SZILON,
TÉTOVA, ZSADON.
Hétbetűsek: AKTFOTÓ, ATTAKOL, LESTYÁN,

kocka

Mézes tejfölös, pudingos szelet

Tésztához: 5 dkg vaj, 2 evőkanál méz, 2 tojás, 18 dkg
porcukor, 2 evőkanál kakaópor. A hozzávalókat gőz felett
összemelegítjük. 45 dkg liszt, 1 teáskanál szódabikarbóna,
1 teáskanál fahéj – elhagyható, csipet só.
Krémhez: 3 csomag vanília ízű pudingpor, 1 evőkanál liszt, 6 dl zsíros tej, 3 dl 20 %-os tejföl. És még: 20 dkg
vaj, 18 dkg porcukor.
Elkészítése: Összegyúrjuk a lisztes keverékkel. A tésztát három felé osztjuk, gombócokká formáljuk és hűtőben
pihentetjük kb. félóráig. Mindhárom gombócot alá-fölé
lisztezve, kb 20x30-as lappá kinyújtjuk és vajazott, lisztezett tepsi hátán előmelegített, 180 °C-os sütőben kb. 10
perc alatt megsütjük. A lapokat kihűtjük. A krémhez a 1,5
dl tejben simára keverjük a pudingport és a lisztet, a többi tejet felforraljuk, majd hozzáöntjük a pudingos tejet és
sűrű krémmé főzzük. Még forrón hozzákeverjük a tejfölt
és párszor megkeverve kihűtjük. A vajat a cukorral habosra kikeverjük, majd hozzáadjuk a kihűlt pudingot és simára keverjük. A krémet kétfelé vesszük és megtöltjük a lapokat. Egy éjszakát hideg helyen pihentetjük, majd a tetejét megszórjuk porcukorral és tetszés szerint szeleteljük.

hirkereso.hu

NETALÁN, NÉZEGET,
NOVITÁS, ÓDABELI,
PRIMERA, SZAGOLÓ,
SZOKOTT, SZURTOS.
Nyolcbetűsek: DUDANÓTA, IDELÉPÉS,
ÓCSKAVAS, SCHUBERT,
SOKSZAVÚ, SÖRNYITÓ,
SZELEMEN, SZEMETEL, TOTOJÁZÓ, TÚLÓRÁZÓ.
Kilencbetűsek: ITALAROMA, NÉGYDEKÁS.

2022. 23. szám meg
fejtése: Munka. Pon

tos definiciója. Amit
nem csinálok szí
vesen.

Plusz e gy vicc: ...
még nem találtuk
meg.

Ezen a héten a fizikai
és mentális energiája
rendkívül magas szinten lesz, melynek köszönhetően különféle tevékenységekhez támad kedve. A napokban túl sokat beszél dolgokról,
ami nem lesz jó hatással önre.
Azokban az ügyekben, melyeket az utóbbi időben közömbösséggel kezelt, nagy esélye
van a megvalósításukhoz. Egy
régebbi ügyére kell most nagyobb gondot fordítania.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Ezekben a napokban átvonuló bolygók hatására sokkal
több szimpátiát és rokonszenvet érez mások iránt.
Érdemes gondolatait egy
mérlegelt állapotban tartania. Így nyitottá lesz új dolgok és személyekkel való
ismerkedésekre, melyeknek
a későbbieknek kiemelt szerepe lesz. Az utóbbi időben
sokat elégedetlenkedett az
eredményekkel.

Ikrek (5.21.-6.21.)
A meglévő programjai mellett most szakítson időt a barátaira is. Fókuszáljon a munkájára ugyanis olyan hatások
is érhetik, melyek óvva intik
az ábrándozástól. Így hát, ne
hagyja, hogy elkalandozzanak gondolatai, esetleg egy
kis figyelmetlenség miatt
nagyobb kára származzon.
Ügyeljen egészségére. A csillagok állásai ezen a héten nagyon kedvezőek önnek.

Rák (6.22.- 7. 22.)
A magánügyeiben
érdemes napirendre tűznie a rendezni
való ügyeit. Szemtől
szemben tisztázza az ügyeket,
míg még nem késő. Így lezárhatja, végére érhet azon dolgainak, melyek hol okkal, hol
ok nélkül eddig csak folyton
bosszúságot okoztak önnek.
A rokonsága körében van egy
bosszantó személy. Ezt eddig
nem is vette észre, de most kifejezetten idegesítheti.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Könnyíthet a túlterheltségből adódó
helyzetén, ha leteszi
a válláról a más terheit, melyeket egy ideje cipel és
észre sem veszi, hogy azt az
is bírni tudná, akié. Csupán
kényelmi szempontból kön�nyebb és egyszerűbb egy kis
panaszkodással az ön határtalan jószívűségének köszönhetően, ha önre passzolja. A
hét második felében a pénzügyeké lesz a szerep.

Szűz (8.24.-9.22.)
Az elmúlt hetekben egy
fiatalabb rokona sorsát
ön nagyon a lelkén viseli. Legyen nagyon óvatos ebben az ügyben, mert könnyen
megeshet, hogy azon kapja magát, hogy regulákat ajánl neki
az életről és túlzottan is belefolyik az ő magánéletébe, amivel
a mértéket átlépheti. Ésszerű tanácsok jól fognak jönni neki. Viszont hagynia kell, hogy ő hozza meg a szükséges döntéseket.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ez a hét maximális rugalmasságot vár el öntől. A hét folyamán felmerülhetnek váratlan események, melyek a tervezett programját felboríthatják. A múltbéli erőfeszítéseinek most már
lassan láthatja a kézzelfogható eredményeit. Otthoni körülményeiben is felmerülhet egy
lényeges változás főképp, ha
költözést vagy egyéb nagyobb
átalakítást tervezett az utóbbi időben.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Egy régi arc feltűnhet a múltból. Lehet,
hogy felhívja önt telefonon nagy meglepetést
okozva. Jobb, ha nem bolygatja már a múltat. Még akkor sem, ha önben újraébrednek az érzések ez iránt a személy iránt. Az idő a dolgokat megszépíti és már csak a
szép dolgokra emlékszik szívesebben. Kár lenne átélnie
újra a történteket, tetőzve új
zavaró tényezőkkel.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Ezen a héten kiemelten foglakoztatják az
anyagi jellegű kérdések. Minden erejét beveti, hogy magasabbra tehesse a bevételének limitjét. A
hét során több fontos eseményen vesz részt, aminek köszönhetően felgyorsul az idő
az ön számára. Alig jut ideje
mindenre, amit szeretne. Az
erő, a dinamika kreativitással társulva tör fel önben. Ennek hatására nő az ambíciója.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Nagyon figyelmesen
kövesse a pénzügyei
állását ebben az időszakban, ugyanis váratlan, akár ok nélkül, ködös
körülmény során, lényeges
összegtől válhat meg, ha nem
lesz kellően éber és elővigyázatos. Testvére vagy szomszédja kellemetlen helyzetbe
hozhatja a hét elején. Azonban van egy jó elképzelése,
ami sok előnyt hoz önnek.
Érdemes ezen munkálkodnia.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
A hét során nem fog
hiányt szenvedni fizikai, szellemi energiából, csupán egy kicsit
nehezen mehet az, hogy konkrét célra irányítsa. Az otthoni és
a családi kötelékekben lényeges
változást ezekre a napokra nem
jeleznek a csillagok. Ezeken a
frontokon békesség és harmónia van kilátásban. Egy rokona
komoly gondokkal néz szembe.
Az anyagi körülményei váratlan
pozitív fordulatot vesznek.

Halak (2.21.- 3.20.)
Ezekben a napokban
egy együttműködés
nagy bevételekhez
juttathatja. Ez pont jó időben
érkezik, ugyanis már tervezget befektetéseket, vásárlásokat. A barátaival a kapcsolata
segítő jellegű, habár az utóbbi
időben volt ok kisebb neheztelésekre önök között. Az is előfordulhat, hogy egyik barátjának komoly egészségi problémája merül fel váratlanul.

