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azonnali kezdéssel a következő pozíciókba: 

BrIgÁdVezető, zsaluzó-Ács, 
BetanítOtt zsaluzó MunKÁs
aMIt nyújtunK:

• stabil háttér
• prémiumrendszer, juttatások
• folyamatos munkalehetőség egész évben
• a legjobb védőfelszereléseket és 
szerszámokat biztosítjuk

• az útiköltséget térítjük 
Bérezés: nettó 1800-2500 forintos órabér 
gyakorlattól és teljesítménytől függően

elVÁrÁsaInK:
• megbízhatóság
• önálló munkavégzés
• józan életmód
• csapatszellem

egyéB InFOrMÁcIó:
• térítésmentes szállást tudunk biztosítani

MunKaIdő: 
• egyműszakos munkarend (9-10 óra)

Magyar útlevél szükséges!
jelentKezés: 
+3630/231-0459-es telefonszámon vagy az 
iroda@acs-bau.hu e-mail címen.

Munkatársat keresünk több éve
 cégünknél dolgozó kárpátaljai 

létszámunk bővítéséhez 
magyarországi munkahelyre 

A Beregszászi Járási 
Máltai Szeretetszol-

gálat (BJMSZ) több mint 
negyedszázada végez ál-
dásos tevékenységet ép-
pen ott, ahol munkájuk-
ra a leginkább szükség 
van. Szerteágazó tevé-
kenységük egyik pillére a 
romagyerekek fejleszté-
se, felzárkóztatása. Ezt a 
munkát segíti az a tano-

da is, mely a Szent Louis 
és Zelie Martin Központ 
nevet viseli, s melynek át-
adására az elmúlt héten 
került sor Beregszászban 
a Bakó Gábor utcában.

Az avató ünnepséget 
megtisztelte jelenlétével 
Franz Salm-Reifferscheid, 
a Szuverén Máltai Lovag-
rend romaügyi nagykövet. 

Egy jó szakma fel-
ér egy diplomával, 

szokták mondani. S ha 
egy, a munkaerőpiacon 
keresett szakmához dip-
loma is társul, az már 
fél siker – a másik felét 
szorgalmas kitartó mun-
kával kell elérni. Ehhez 
próbál hozzájárulni a 
II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főisko-
la Szakgimnázuma is, 
melynek idei tanévzáró 
ünnepségén 66 fiatal ve-
hette át diplomáját. 

A fiatal szakembereket 
elsőként Csernicskó István, 
a főiskola rektora köszön-
tötte, aki elismeréssel szólt 
arról a teljesítményről, ami 
a diplomák mögött van, s 
azt kívánta a végzősök-
nek, hogy a megszerzett 
tudás mellett legyen ben-
nük erő, szorgalom, kitar-
tás céljaik eléréséhez.

Egy emberöltőnyi 
időnek kellett el-
telnie ahhoz, hogy 

Kárpátalján a magyar 
népművészeti hagyomá-
nyok megőrzése és to-
vábbörökítése önerőből 
megvalósuljon. Méghoz-

zá kellően magas színvo-
nalon. A Pál család kezde-
ményezésére és a Kárpát-
aljai Magyar Pedagógus-
szövetség (KMPSZ) támo-
gatásával ugyanis huszon-
öt évvel ezelőtt indult útjá-
ra a Péterfalvai Népzene-, 

Néptánc és Kézművestábor, 
amely az Európában pá-
ratlanul gazdag magyar 
népi kulturális hagyaték 
továbbéltetését tűzte ki leg-
főbb céljául. 

A mögöttünk hagyott évek 
során igen sok kiváló anyaor-

szági és a Kárpát-medence 
más tájain tevékenykedő 
művész segítette ezt a folya-
matot. Ám idén a járvány-
helyzet miatt csak önma-
gunkra hagyatkozhattunk. 

Diplomaátadó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
Szakgimnáziumában 

Jubilált a Péterfalvai Népzene-, Néptánc és Kézművestábor
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Magyarország érdeke egy 
erős és virágzó Ukrajna, de na-
gyon fontos, hogy az ukrán kor-
mány biztosítsa a területén élő 
magyar kisebbség számára a ko-
rábban élvezett jogokat, beleért-
ve az anyanyelvhasználatot 
is – szögezte le Szijjártó Pé-
ter a litván fővárosban tar-
tott Ukrajna konferencián. 
„Hangsúlyozzuk, hogy e té-
ren nem kérünk semmi rend-
hagyót, mindössze azt vár-
juk el az ukrán kormánytól, 
hogy adják vissza azokat a 
korábbi jogokat, amelyek-
kel rendelkeztek a törvény-
módosítás előtt” – szögezte 
le Szijjártó Péter, kiemelve 
az anyanyelv használatát a 
közigazgatásban, az okta-
tásban, a sajtóban és a kul-
turális területen.

Felhívta a figyelmet to-
vábbá az „Ukrajna ellensé-
geit” listázó weboldalra is, 
amely egyebek között a ma-
gyar kisebbség, illetve a ma-
gyar állam több képviselőjét is 
név szerint említette, és arra kér-
te a konferencián résztvevőket, 
tegyenek meg mindent az oldal 
megszüntetéséért.

A koronavírus-járványra ki-
térve, a külgazdasági és külügy-
miniszter elmondta: Budapest 

Budapest segíti Ukrajnát, de Kijevnek tiszteletben 
kell tartania a magyar kisebbség jogait

Magyarország a jövőben is segíteni fogja Ukrajnát, ám Budapest 
kiemelten fontosnak tartja azt is, hogy Kijev tartsa tiszteletben a 
magyar kisebbség jogait – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter Vilniusban.

folytatja az oltási kampányt a kár-
pátaljai régióban, tekintet nélkül a 
nemzetiségi hovatartozásra, és a 
pandémiát követően ismét üdülé-
si lehetőséget biztosít olyan ukrán 
gyermekek számára, akiknek szü-

lei érintettek az ország keleti felé-
ben zajló harcokban. Emlékezte-
tett arra is: Budapest egyebek kö-
zött lélegeztetőgépekkel is segítet-
te Ukrajna járvány elleni küzdel-
mét, és továbbra is kész gázt szol-
gáltatni az abban hiányt szenvedő 
országnak.

Felszólalásában Szijjártó Pé-
ter emlékeztetett arra, hogy Ma-
gyarország volt az első ország, 
amely diplomáciai kapcsolato-
kat létesített Ukrajnával, miután 
az 1991-ben kikiáltotta függet-
lenségét, ma pedig Ukrajna ne-
gyedik legjelentősebb kereske-
delmi partnere az Európai Unió 
tagállamai között. Hangsúlyoz-
ta: Magyarországnak fontos Uk-

rajna szuverenitása és területi 
egysége, Budapest pedig min-
dig is szorgalmazta a Kijev és 
az Európai Unió közötti szoro-
sabb együttműködést, beleértve 
az ukrán állampolgárok vízum-
könnyítését is.    

MTI

Magyarország az országhatárai 
mentén élők számára – nemzeti-
ségtől függetlenül – július elsejé-
től biztosítja a koronavírus elle-
ni oltás lehetőségét három, csak 
erre a célra kijelölt határ menti 
oltóponton: a lónyai és a barabási 
közúti, valamint a záhonyi vas-
úti határátkelőhelyen kialakított 
pontokon.

Mindhárom oltóponton az ame-
rikai Johnson & Johnson vállalat-
csoport Janssen vakcinájával olta-
nak, amely egyetlen dózisban be-
adva is hatékony védelmet nyújt a 
Covid–19 ellen. A hivatalos szervek 
szerint Ukrajnában a Janssen vak-
cina megjelenésére még várni kell. 
Az Amerikai Egyesült Államokban 
ez a harmadik koronavírus-vakci-
na, ami hivatalosan zöld utat ka-
pott a használatához, előtte a Pfizer 
és a Moderna vakcinái rendelkez-
tek csak engedéllyel. Az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) is 
engedélyezte a Janssen alkalmazá-
sát: a Pfizer/BioNTech, a Moderna, 
valamint az AstraZeneca koronaví-
rus ellen kifejlesztett vakcinái után 
ez a negyedik oltóanyag, amelynek 
tömeges alkalmazása engedélyezett 
az Európai Unióban.

A három határ menti oltópont 
a hét minden napján várja az ol-
tásra érkező kárpátaljaiakat, Ba-
rabásnál és Lónyánál a határátke-
lőhely nyitvatartásához igazodva 
közép-európai idő szerint 7 és 18 
óra között.

Az oltást követően minden beol-

Népszerű a magyarországi oltakozási 
lehetőség a kárpátaljaiak körében

tott kap egy, a Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központja által ki-
állított három nyelvű (magyar–an-
gol–ukrán) igazolást a védőoltás-
ról. Fontos megjegyezni, hogy a 
védettségi igazolványt a kárpátal-
jai magyar konzulátusok egyiké-
re vagy a megadott címre postáz-
zák ki az oltást követően körülbe-
lül két héttel, ugyanis a védettség 
kialakulásához 14 napra van szük-
ség. Mindenhol ez az eljárás. Ez-
után pedig az érvényes úti okmá-
nyok, a védettségi igazolvány és a 
védőoltásról kapott igazolás birto-
kában akár külföldre is utazhatunk 
karanténkötelezettség nélkül.

Az egyik helyi újság félinfor-
mációkat közölve július 11-én azt 
kürtölte világgá, hogy nem utazha-
tunk ezen oltás után Magyarország-
ra. Ezzel szemben az igazság az, 
hogy a védettségi igazolvány (kár-
tya) kézbe vétele után azonnal sza-
baddá válik előttünk az út.

A közösségi oldalakon számos 
kárpátaljai pozitív tapasztalatairól 
olvashatunk a magyarországi oltást 
illetően, sokan kiemelik az oltópon-
tokon tapasztalt szervezettséget, és 
a KMKSZ által biztosított tolmá-
csok segítségét a gyorsabb mun-
ka és a zökkenőmentes kommuni-
káció érdekében. Egy ungvári uk-
rán újságíró is írt egy átfogó cikket 
erről, sőt volt olyan ukrán politi-
kus is, aki a közösségi oldalán kö-
szönte meg a lehetőséget Magyar-
országnak.

karpataljalap.net

Ukrajna Egészségügyi Minisz-
tériuma által bejegyzett Janssen 
koronavírus elleni vakcina 
(Johnson & Johnson) egyhamar 
nem lesz elérhető Ukrajnában 
– ismerte el Ihor Kuzin orszá-
gos közegészségügyi főorvos az 
Ukrajina 24 tévécsatorna műso-
rában, amelyről az UNIAN hír-
ügynökség számol be.

„Nagyon nehéz megmondani, 
hogy mikor jut el Ukrajnába az 
oltóanyag, több probléma is van. 
Először is, a Johnson&Johnson az 
egyetlen egydózisú vakcina. Ez je-
lenti a vonzerejét, mivel nagyon 
sok ország szeretne egyadagos ol-
tást kapni, amelyet nagyon gyor-

Ukrajna egyhamar nem kap Janssen 
vakcinát

san fel lehet használni. Sajnos 
maga a gyártó meglehetősen kis 
mennyiséget állít elő, ezért most 
még csak tárgyalunk az ilyen ol-
tások ukrajnai szállításáról” – je-
lezte Kuzin.

Jelenleg Ukrajnában az Indiá-
ban a Serum Institute által licenc 
alapján gyártott CoviShield vakci-
nával (AstraZeneca), a kínai gyógy-
szergyártó cég, a Sinovac Biotech 
által kifejlesztett CoronaVac oltó-
anyaggal; a Pfizer-BioNTech ál-
tal gyártott Comirnaty vakciná-
val, valamint a dél-koreai gyárt-
mányú AstraZeneca-SKBio vakci-
nával oltanak.

unian.ua

A kance l lá r  Volodomir 
Zelenszkijjel tartott tájékoztató-
ján kiemelte, hogy Németország-
nak „Ukrajna tranzitország, és az 

is marad”. Ukrajnában „erős az 
aggodalom” a befejezés előtt álló 
beruházás miatt, és ezt „komolyan 
vesszük és mindent megteszünk 
azért, hogy nagyon világossá te-
gyük, hogy az Északi Áramlat-2 
nem helyettesíti a megígért tran-
zitszállításokat” – mondta Angela 
Merkel.

Kifejtette, hogy az ügyről 
nemcsak az ukrán elnökkel tár-
gyal, hanem Joe Biden ameri-
kai elnökkel is a szerdán kezdő-
dő washingtoni látogatásán, mert 
Németország mellett az Egyesült 
Államok is „nagy jelentőséget tu-

Az Északi Áramlat-2 után is 
tranzitország marad Ukrajna

Az Ukrajnát elkerülő Északi Áramlat-2 vezeték nem szünteti meg 
Ukrajna tranzitország szerepét az Európai Unióba irányuló orosz 
földgázszállításokban – jelentette ki Angela Merkel német kancel-
lár Berlinben az ukrán államfővel folytatott megbeszélése előtt.

lajdonít” az ukrajnai gáztranzitnak.
A kancellár kérdésre válaszolva 

jelezte: nem számol azzal, hogy wa-
shingtoni tárgyalásain sikerül közös 

álláspontra jutni a fejlesztést ugyan-
csak ellenző amerikai kormánnyal. 
A többi között arról is szólt, hogy 
Németország másfél millió adag 
oltóanyaggal támogatja Ukrajnát 
a koronavírus-járvány elleni véde-
kezésben.

Volodomir Zelenszkij hangsú-
lyozta, hogy Kijev továbbra is az 
ország biztonságát veszélyeztető té-
nyezőnek tartja az Északi Áramlat-2 
vezetéket, és nem ígéreteket, hanem 
garanciákat kíván a tranzitország 
státusz megőrzésére.

Kifejtette: azt tartaná a legjobb-
nak, ha a gázvezeték ügyét beemel-

nék a kelet-ukrajnai válság bé-
kés rendezéséről az úgynevezett 
normandiai formátumban – azaz 
Ukrajna, Németország, Francia-
ország és Oroszország részvéte-
lével – elkezdett tárgyalási folya-
mat témái közé. A négyes formá-
ciót pedig az energetikai kérdé-
sekben ki kellene egészíteni az 
Egyesült Államokkal, és minél 
hamarabb meg kellene rendezni 
egy csúcstalálkozót – tette hoz-
zá az ukrán elnök.

Az Északi Áramlat-2 a Né-
metországot Oroszországgal 
közvetlenül összekötő – a Balti-
tenger felszíne alatt futó – Északi 

Áramlat vezetékrendszer 
új vezetékpárja. A beru-
házást végző cég vezető-
jének egy hétfői nyilatko-
zata szerint legkésőbb au-
gusztusban elkészülnek a 
munkával.

A német kormány 
kezdettől támogatta a be-
ruházást, amelytől a föld-
gázellátás biztonságának 
erősödését várja. A beru-
házás ellenzői, köztük a 
washingtoni vezetés at-
tól tartanak, hogy inkább 
a moszkvai befolyás erő-
södhet Németországban, 
és a Kreml az eddiginél 

is nagyobb nyomás alá helyez-
heti Ukrajnát.

Antony Blinken amerikai 
külügyminiszter júniusi berli-
ni bemutatkozó látogatásán azt 
mondta, hogy továbbra sem ér-
tenek egyet Berlinnel, de nem 
a már több mint 90 százalék-
ban elkészült beruházás befeje-
zését akarják megakadályozni, 
hanem igyekeznek biztosítani, 
hogy Oroszország ne használ-
hassa fegyverként az energia-
hordozókat Ukrajna vagy más 
országok ellen.

portfolio.hu 

Az elmúlt héten átlagosan 7 
kopijkával csökkent a dízel ára, 
míg a benzin 15-24 kopijkával 
drágult literenként – tudatta a 
Novini Zakarpattya internetes 
hírportál.

2019 májusa óta nem volt 

Rekordon a benzin ára Ukrajnában
ilyen magas az üzemanyag vi-
lágpiaci ára, ami a hazai árak-
ra is kihatott. Az Okko benzin-
kutakon 1 liter A-95-ös ben-
zin 31 hrivnya 64 kopijkába, 
míg 1 liter dízel 29 hrivnya 55 
kopijkába kerül.
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Nyomot hagyni magunk után
Diplomaátadó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában

Soós Katalin, a szakgimná-
zium igazgatója évértékelő be-
szédében beszámolt a hibrid 
oktatás nehézségeiről és ered-
ményeiről, a diákok különböző 
megmérettetéseken elért sikere-
iről. Örömmel jelentette be, hogy 
idén nyolcan kitüntetéssel fejez-
ték be tanulmányaikat. Az igaz-
gató asszony köszönetet mondott 
a támogatóknak, elismeréssel 
szólt a tanárok áldozatos munká-
járól, a diákok teljesítményéről. 
Az igazgatóasszony Müller Pé-

ter gondolataival biztatta kitartó, 
szorgalmas munkára az útra ke-
lőket: „Minden csoda a tiéd le-
het, a legmerészebb álmaidat is 
megépítheted – de lassan. Tég-
lánként. Minden tégla lerakásá-
hoz türelem kell, kitartó szorga-
lom, s főleg hit, hogy ebből vé-
gül ház lesz. Minden egyes tég-
lánál látni kell a házat! Ez a hit.” 

A Rákóczi Főiskola Szak-
gimnáziuma – amely fontos sze-
repet játszik abban, hogy a kár-
pátaljai magyar fiatalok meg-
őrizzék identitásukat – nemcsak 
érettségit ad, hanem okleveles 
szakembereket is képez, ami utat 
nyit a továbbtanuláshoz, illetve, 
hogy a végzősök megtalálják 
helyüket a munkaerőpiacon, fo-
galmazott Szilágyi Mátyás, Ma-
gyarország Beregszászi Konzu-
látusának főkonzulja. A diploma-
ta megerősítette, hogy a nemze-
ti kormány továbbra is támogat-
ja az anyanyelvi oktatás meg-
őrzését, a magyar nyelvű szak-

képzést, hogy ezzel is segítse a ha-
táron túli fiatalok szülőföldön való 
boldogulását.

A Rákóczi Főiskola és intézmé-
nyei nem csupán a kárpátaljai ma-
gyarság anyanyelvi felsőoktatásá-
ban játszanak kiemelkedő szerepet, 
de felvállalják a kulturális központ 
szerepét is, a magyarság kultúrájá-
nak, hagyományainak és örökségé-
nek az ápolását, megőrzését. Ezál-
tal olyan oktatási és közösségi te-
ret sikerült itt teremteni, amelyet a 
kárpátaljai magyarság sajátjának 
érez, fogalmazott Bujdosó János, a 
Miniszterelnökség Nemzetpoliti-

kai Államtitkárságának főosztály-
vezetője, aki Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitiká-
ért felelős államtitkárának köszön-
tését tolmácsolta. A főiskola indu-
lásakor senki nem gondolta, hogy 
valamikor a magyar nyelvű okta-
tás megőrzéséért kell majd itt küz-
deni. De együtt, összefogással ez is 
sikerül, jelentette ki a főosztályve-
zető, aki köszönetet mondott azok-
nak, akik mindezidáig kitartottak, 
s bátran harcolnak a fennmaradá-
sért. Ebben a mostani végzősöknek 
is szerepet kell vállalniuk, hisz má-
tól ők is a magyarság szellemi ve-
zetői, mondta.

A köszöntéseket követően ke-
rült sor az Év diákja kitüntetés át-
adására, melyet idén Svec Antal 
negyedik évfolyamos alkalmazott 
matematika szakos diák érdemelt 
ki. A díjat Soós Katalin igazgató 
nyújtotta át.

A továbbiakban a végzős óvo-
dapedagógia szakosok a Szabad-
nak születtél című dalt adták elő, 

a friss diplomás diákok nevé-
ben Simon István (alkalmazott 
matematika), Mátyus Boglárka 
(óvodapedagógia) és Tóth Bi-
anka (szociális munka szakos 
diák) mondott köszönetet taná-
roknak, szülőknek, diáktársak-
nak, Heé Dominika (óvodape-
dagógia), valamint Vascsák Zol-
tán (számvitel és adóügy) pe-
dig verssel búcsúzott. Követke-
zett a fogadalomtétel – az eskü 
szövegét Bátori Vivien (számvi-
tel és adóügy) olvasta elő, majd 
Csernicskó István rektor és Soós 
Katalin igazgató átadták a diplo-
mákat. A végzősök nyomdokai-
ba lépő diáktársak nevében Sza-
bó Krisztina köszöntötte az im-
már diplomás fiatal szakembe-

reket, Hete János Ábel pe-
dig Aranyosi Ervin Útra-
való az élethez című versé-
vel búcsúzott tőlük, majd a 
stafétát átvevők az elköszö-
nők vállára akasztották a ta-
risznyát.

Ma joggal hiszik, hogy 
győztek, hisz megannyi 
megpróbáltatás után sike-
resen túljutottak az érettsé-
gi vizsgákon, s olyan szak-
mát sajátítottak el, amely-
lyel megállják a helyüket a 
munkaerőpiacon is, szólt a 
végzősökhöz Orosz Ildikó, 
a Rákóczi Főiskola elnöke. 
Aki arra hívta fel a friss dip-
lomások figyelmét: ahhoz, 
hogy meghódítsák a világot, 

mindig kellenek kitűzött célok, 
melyek megvalósításáért tenni 
kell, azok szorgalmas, kitartó 
munkával érhetők el. Csak így 
hagyhatnak nyomot maguk után. 

Az ünnepségen Orosz Ildi-
kó átadta a Mutasd meg, mit je-
lent főiskolásnak lenni! című 
pályázat díját a nyertesnek, 
Frankovics Istvánnak, a szak-
gimnáziumának 2. évfolyamos 
számvitel és adóügy szakos hall-
gatójának.

A rendezvény végén a törté-
nelmi egyházak jelen lévő kép-
viselői – Molnár János, a Mun-
kácsi Római Katolikus Egyház-
megye püspöki helynöke, be-
regszászi plébános, Taracközi 
Ferenc, a Beregszászi Refor-
mátus Egyházközség veze-
tő lelkésze és Marosi István 
görögkatolikus parochus – kér-
ték Isten áldását a jelenlévők 
életére. Az ünnepség a Szózat 
eléneklésével zárult.

Kovács Erzsébet

Megőrzött, továbbadott 
örökség

Jubilált a Péterfalvai Népzene-, Néptánc és Kézművestábor

Örömmel jelenthetem, hogy a 
próbát sikerrel vettük, ugyan-
is időközben felnőtt egy nemze-
dék, amelyik már nem csupán en-
nek a szellemi örökségnek az el-
kötelezett híve, hanem lelkesedé-
sével, és nem utolsó sorban fel-
készültségével alkalmassá vált 
arra, hogy ezt a tudást továbbad-
ja, hangsúlyozta a tábor zárónap-
ján Pál Katalin főszervező, a Ha-
gyományok Háza Kárpátaljai Há-
lózatának vezetője. 

A táborzáró alkalmából szín-
pompás gálaműsorra került sor 
a felújított péterfalvai kultúr-
házban. 

A szakemberek körében ma 
is komoly vita folyik arról, hogy 
voltaképpen milyen nagyságú is 
a magyar népdalkincs. Ám bár-
mekkora is legyen, ezen a dél-
utánon közülük a legjava fel-
csendült, akár népi hangszere-
ken, akár az énekesek és tánco-
sok ajkán. Meggyőződtünk arról, 
hogy szorgos munkával teltek az 
elmúlt napok, hisz a tábor lakói 
elénk hozták és bemutatták a Kár-
pát-medence különböző tájegysé-

geinek népdal- és néptánckincsét. 
Közel húsz olyan produkciót lát-
hattunk, melyek mindegyike kü-
lön-külön is megállta volna a he-
lyét bármelyik magas színvona-
lú folklóreseményen. Pál István 
Szalonna, az alkalom moderátora 
felhívta a figyelmet arra, hogy a 
tábori foglalkozásokon egyre in-
kább bővül az ott megszólaltatott 
népi hangszerek köre. A régebbi-
ekhez –  hegedű,  furulya, harmo-
nika, klarinét – most a cimbalmo-
sok és a citerások révén újabbak 
csatlakoztak.

Komoly munka zajlott a kéz-
műves szekcióban. Ennek tag-
jai nemezeltek, gyöngyöt szőttek, 
papírt merítettek, kötelet vertek, 
agyagoztak, hántolatlan fűzből, 
gyékényből különböző kisebb tár-
gyakat készítettek, melyeket kiál-
lítás keretében mutattak be. Vö-
rös Zsuzsa, a Hagyományok Háza 
kézműves előadója az élményala-
pú foglalkozások fontosságát emel-
te ki. Lényeges, hogy fiataljaink ne 
csupán elsajátítsák egy-egy népi 
kismesterség alapfogásait, emel-
lett legalább olyan fontos, hogy a 
maguk készítette tárgyak révén si-
kerélményhez jussanak. 

Pál Katalin a táborzáró al-
kalmával úgy fogalmazott, 
hogy azt a szellemi kincset és 
tudást, amelyet az elmúlt 25 

év során a kárpátaljai magya-
roknak sikerült megszerezni-
ük, már senki nem veheti el tő-
lük. Amit ma a gálaműsor so-
rán láthattunk, az természete-
sen nem csupán az elmúlt öt 
nap eredménye, hanem szer-
te a megyében működő külön-
böző néptánc-, hangszeres és 
énekegyüttesekben, valamint 
a kézművescsoportokban egész 
éven át zajló munka eredmé-
nye. No és annak, hogy ma-
guk az oktatók és az előadók 
is folyamatosan részt vesznek 
a továbbképzéseken. De mind-
ez keveset érne, ha nem lenné-
nek azok a lelkes szülők, akik, 
meglehet ebben a táborban kö-
teleződtek el hosszú évekkel 
ezelőtt a népi kultúra mellett, s  
akik most mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy gyere-
keik minél jobban magukévá 
tegyék ezt a hatalmas szelle-
mi kincset.

Ötvös Sándor, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Kár-
pátalja összehangolt fejleszté-
séért felelős miniszteribiztosság 
főosztályvezetője annak a véle-
ményének adott hangot, hogy a 

népi kultúrán keresztül élhetjük 
meg legmélyebben a magyarsá-
gunkat, kerülhetünk közelebb a 
Kárpát-medence különböző táj-
egységeiben élők lelkivilágához. 
Végül is ennek révén válhatunk 
egy nagy családdá.

Pál Lajos, a kárpátaljai nép-
zenei és néptáncmozgalom elin-
dítója beszédében a következő 
hasonlattal élt: a magyar nem-
zet egy nagy lombkoronájú fa, 
amelynek törzsét és nagyobb 
ágait az anyaország adja, ám haj-
szálgyökereit, ahonnan a táplá-
ló energia jön, a külhoni magyar 
nemzetrészek képezik. 

Idén is képviseltette magát a 
tábor komolyzenei vonulata. A 
tivadarfalvai református temp-
lomban tartott istentisztelet so-
rán immár sokadszor lépett fel 
Brassói Jőröss Andrea, Viskről 
elszármazott operaénekes. S a 
hagyományoknak megfelelően a 
KMPSZ a tábor égisze alatt szer-
vezte meg ezúttal is a Kölcsey 
Nyári Pedagógusakadémia nép-
tánc, népi hangszeres és kézmű-
ves továbbképzését. 

A nap záróakkordjaként a 
Péterfalvai Vidámparkban sor 
került Pál István Szalonna és 
Bandájának 15+1 jubileumi kon-
certjére. 

Kovács Elemér

Az Európa Tanács küldöttsé-
gével találkoztak Kijevben a 
kárpátaljai magyarság képvi-
selői július 7-én. Orosz Ildikó, 
a Kárpátaljai Magyar Pedagó-
gusszövetség (KMPSZ) elnöke 
az oktatás nyelvi helyzetéről, 
az ezen a téren történő jogszű-
kítésekről adott tájékoztatást. 
Részletesen kifejtette, hogy a 
2017-ben elfogadott oktatási 
törvény hátrányosan érinti a 
kárpátaljai magyar oktatást. 

– Ez egy jelentős jogszűkí-
tés, hiszen az addig létező jogaink 
kétharmadát elvették. 2023-ban 
lép életbe, hogy az 5. osztály-
tól kezdve folyamatosan át kell 
térni az ukrán nyelvű oktatás-
ra, az érettségit 2030-tól ukránul 
kell tenni minden tárgyból. Meg-
szűnt a nemzetiségi iskola státu-

Orosz Ildikó az oktatás nyelvi helyzetéről 
számolt be Kijevben

sza. Minden iskola ukrán, ami azt je-
lenti, hogy csak a tanórán használ-
hatjuk a magyar nyelvet, az egymás 
közötti kommunikációban viszont 
nem. Nem lehet magyarul kiírni az 
iskola névtábláját, nem szerepelhet 
a pecsétjében, nem lehet magyarul 
vezetni a szülői értekezleteket, a ta-
nári értekezleteket stb. A 2019-ben 
elfogadott „Az ukrán mint állam-
nyelv funkcionálásának biztosításá-
ról” szóló törvény még nyelvi biz-
tosi hivatalt is létrehozott ennek az 
ellenőrzésére. Azóta számos eset-
ben tettek feljelentést a magyar is-
kolák ellen, mert pl. a honlapon ma-
gyarul is kiírták az információkat, a 
rendezvényeken, állami vagy kom-
munális intézményekben magyarul 
beszéltek. Emlékeztetett, hogy az 
akna szlatinai iskola igazgatóját pe-
dig azért jelentették fel, mert magyar 

nyelven adott interjút egy magyar 
tévécsatornának.

– Ezekre hívtam fel a figyel-
met. Felkészülve érkeztünk. A 
KMPSZ 12 oldalban összefoglal-
ta, hogy a nyelvhasználat terén mi-
lyen jogokat élveztünk 2017-ig. 
Azóta pedig milyen szűkítések tör-
téntek. Javaslatokat tettünk a lehet-
séges megoldásokra. A monitoring 
bizottság remélhetőleg elkészíti a 
jelentését és most már csak abban 
kell reménykedni, hogy Európá-
ban és a világon lesz olyan eszköz, 
amellyel hatni tudnak a politikum-
ra. Bízunk benne, hogy a közeljö-
vőben módosítják azokat a szűkí-
tő, kisebbségi nyelvhasználatot el-
lehetetlenítő törvényeket, intézke-
déseket, amelyeket a szovjet rend-
szerben sem tapasztaltunk.

karpatalja.ma
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„Megtaláltam szolgámat, Dá-
vidot, szent olajommal föl-
kentem őt. Kezem állandóan 
vele lesz, karom erőssé teszi 
őt.... Hűségem és szeretetem 
vele lesz, és nevem által emel-
kedik hatalma.... Így nevez 
majd engem: „Atyám vagy, 
én Istenem, szabadító kőszik-
lám!” (Zsolt 89, 21–22, 25, 27)

Csak az beszélhet így, aki 
szerelmes! Isten beszélt így 
szolgájával, Dáviddal. Sze-
relmesen, örökkévaló szere-
tettel szerette Isten az embert. 
Isten mondja önmagáról: „...
Én  az Úr, a te Istened, fél-
tőn szerető Isten vagyok...” 
(2Móz 20, 5b)

Ki az igazán féltékeny? Ki 
szeret féltve? Enyém vagy, nem 
adlak oda senkinek, nem enge-
dem, hogy másé légy! Nem le-
het az én helyemben senki!... 
Így beszélt, becézett Isten ak-
kor, amikor az Ő törvényét, pa-
rancsolatait adta az embernek. 
Gyönyörködött Isten az Ő te-
remtményében, az emberben. A 
legszebb alkotás az ember volt. 
Nem volt benne hiba, minden tö-
kéletes volt.

Ezt a szerelmes kapcsolatot, 
ezt a végtelen szeretetkötődést 
nem bírta, nem tűrte el a sátán. 
Csábított és hízelgett, hazudott és 
megrontott egy szent kötődést az 
Isten és az ember között.

Soha nem heverhette ki az 
emberiség a bűn következmé-
nyét. A bűn zsoldja halál. De 
mert még mindig szeretett az Is-
ten, nem engedte, hogy az Ő al-
kotása, szeretett gyermeke el-
vesszen. Ezért küldte el a meg-
mentésünkért, a megváltásért 
egyetlen Fiát, Jézust. Az Ő ke-
reszthalála az örök, megmen-
tő áldozat.

Tud még féltékenyen szeret-
ni Isten? Csalódott. „Megbánta, 
hogy embert teremtett.” (1Móz 
6, 6) Minden gonoszságra ké-
pes az ember, s Ő még szeret? 
Isten nem adja fel az Ő szerel-
mét, az Ő gyermekeit nem en-
gedi át a sátánnak. Mi, embe-
rek az övéi vagyunk, de bánkó-
dik az Ő szívében.

 Dávidot nagyon szeret-
te az Úr, kedvesnek és szíve 
szerint valónak találta a kis 
pásztorfiút. A juhok mellől 
Ő, az Isten hívta el, és tette 
népe felett királlyá. S mégis, 
ez a kedvelt Dávid is vétke-
zett, elesett, többszörös bűnt 
halmozott fel. Miért szeret-
te még mindig Isten? Mert Is-
ten nem változtatja meg az Ő 
szívének szeretetét, kegyel-
me és irgalma nagyobb, mint 
az ember nyomorúsága, bűne. 
Mehet hozzá az elbukott em-
ber és kegyelmet kérhet tőle. 
Ő megbocsát, szeret, felemel. 
Természetesen a bűn követ-
kezménye megmarad.

Isten hűséges Isten. Mi nem is 
tudjuk felfogni, hogy milyen ha-
tártalan az Isten szeretete és hű-
sége. Ő nem bosszúálló. Megta-
lálta az Úr Dávidot! Megtalált en-
gem is, sokszor.

Felemelni akar Isten, és 
nem elnyomni. Ha valaki bűn-
bánattal visszatér hozzá, akkor 
Ő nem veri a fejéhez: „Ej, ej... 

Isten féltőn szeret téged is
Mit tettél tegnap?! Még meg-
gondolom, hogy bízzam-e ben-
ned!” Isten megbocsát, és ha 
megbocsátott, akkor Ő feltétel 
nélkül szeret.

Mi emberek képtelenek va-
gyunk így szeretni, megbocsáta-
ni, egymást elfogadni. Bennünk 
mindig van egy kis rejtett bizal-
matlanság. S éppen ez a kis bi-
zalmatlanság teszi törékennyé a 
kapcsolatokat.

Hányszor bocsát meg Isten? 
A számát nem tudom, de azt tu-
dom, hogy nekem számtalan-
szor megbocsátott. Azt is tu-
dom, hogy neked is megbocsát-
ja minden bűnödet, kedves Ol-
vasóm. Isten örül, amikor meg-
találja a bűnös embert. Azonnal 
munkához fogott az Úr Dávid 
életében is. Az Isten gyógyító, 
nevelő munkája abból áll, hogy 
ad és még ad, és még ad! Szent 
olajával felkente Dávidot. Az 
olaj az öröm olaja. Nem kell to-
vább búsulnia, mert megbocsá-
tott, feloldozta és most örül-
jünk, mert a bűnös, a tékozló 
fiú hazatért.

Azonnal  áldást ad Isten és 
még több áldást ígér, még töb-
bet, még csodálatosabbat. „Ke-
zem állandóan vele lesz, erőssé 
teszem.” Ha Isten keze vele volt, 
akkor élete szerencsés, azaz ál-
dott volt. Áldottnak érzed-e ma-
gad? Veled van-e Isten keze? 
Mennyire vagy közel Istenhez? 
Ha húzódkodsz Tőle, ha rejtőz-
ködsz, bujkálsz előle, ha titkaid 
vannak, ne várd, hogy áldással 
és örömmel töltse be életedet. Is-
ten keres, utánad megy, felemel, 
megbocsát,és újat kezd az életed-
del! Ha vissza-visszatérsz a sár-
ba, a mocsokba és még tagadni, 
titkolni is próbálod, akkor nagy 
bajban vagy.

Szeretnél te is áldott lenni? 
Az áldás készen van! Isten tarto-
gatja a számodra. A rossz gyer-
mekem is a gyermekem! Az en-
gedetlen gyermekemnek is adok 
enni, kimosom a ruháját, sőt, ma-
gamhoz ölelem, kedveskedem 
neki, hogy érezze: szeretem! Is-
ten is ölelget, de te nem akarod 
észrevenni. Makacsul ragasz-
kodsz bűneidhez. Ma még lehet, 
ma még szabad, fogadd el Istent, 
szabadítódat!

Engeded vagy nem, rej-
tőzködsz vagy menekülsz – Ő 
úgyis rádtalál! Mert rátalált 
Dávidra is. Isten nem adja fel 
a tervét, amit rólad elterve-
zett. Mielőbb fogadd el szere-
tetét, hogy kevesebbet kelljen 
majd sajnálnod az elvesztege-
tett időből!

Nem értem, nem tudom eszem-
mel felfogni, hogy miért szeretsz 
engem, miért szereted még mindig 
ezt a megromlott, bűnös világot. 
Úr Jézus, köszönöm, hogy megta-
láltál és megmentettél. Áldott légy 
hűségedért, türelmedért, szerete-
tedért! Köszönöm, hogy új életet 
adtál, és az örömnek olajával en-
gem is megajándékoztál, felken-
tél. Atyám vagy, én Istenem, sza-
badító kősziklám! Mondhatom, 
mint Dávid, én is örömmel. Hal-
leluja! Ámen 

(Morzsák 4., 2006)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Az alkalom Zsukovszky Mik-
lós esperes igehirdetésével vette 
kezdetét, aki a Nehémiás köny-
vének második fejezete alapján a 
cselekvést megelőző imádkozás 
fontosságára hívta fel a figyelmet. 
Illetve azt taglalta, mit tanulha-
tunk Nehémiástól. Elsősorban azt, 
hogy egyedül Istenben bízva és ki-
tartóan imádkozva érhetjük el cé-
lunkat. Hogy bölcsen és meggon-
doltan kell cselekednünk, a terv-
nek megfelelően, kapkodás nél-
kül kell építkeznünk, s mindenért, 
amit elérünk az életben, az Úrnak 
kell hálát adnunk. Az is megszív-
lelendő, hogy a nagy munkában, 
Jeruzsálem falainak újjáépítésé-
ben Nehémiás nem parancsolgat, 
hanem buzdít és kérlel, az ellen-
séggel nem vitázik, hanem együtt-
munkálkodásra törekszik. Napja-
inkban is építkezés vár a lelkész-
re, fogalmazott az esperes. Ha a 
falak állnak is, vannak azon rések, 
s a szívekben is zűrzavar van. E 
téren kell folytatnia az építkezést, 
igazán helytállnia az Úr szolgájá-
nak, akit a gyülekezet vezetésére 
hívott el Isten. Zsukovszky Mik-
lós Nehémiás élettörténetét állí-
totta példaként a most beiktatott 
lelkipásztor elé. Egyedül Isten-
ben bízz, tőle várd a segítséget, a 
megoldást, tőle kérd a bölcsessé-
get, s mindenért neki adj hálát, ta-
nácsolta.

Az igehirdetést követően 
Zsukovszky Miklós hivatalosan 
is beiktatta a gyülekezet lelki ve-
zetőjét, átadta a gyülekezet pecsét-
jét és a templom kulcsát Barta At-
tilának, s Isten áldását kérte szol-
gálatára. Nagy Béla egy-egy igé-
vel köszöntötte a frissen beikta-
tott lelkészt – „Igyekezz kipróbált 
emberként megállni az Isten előtt, 
mint olyan munkás, aki nem vall 
szégyent, hanem helyesen fejte-
geti az igazság igéjét” (2Tim 2, 
15) –, a presbitériumot – „Egymás 
terhét hordozzátok: és így töltsé-
tek be a Krisztus törvényét” (Gal 

Lelkészbeiktatás és hálaadó istentisztelet Fornoson

Oda küld áldást Isten, ahol 
egyetértés van

A Beregi Református Egyházmegyéhez tartozó fornosi gyülekezet 
templomának harangja hálaadó istentiszteletre hívogatott az elmúlt 
vasárnap délután. Amikor ünnepélyes keretek között hivatalosan 
is beiktatták az immáron közel hat éve itt szolgálatot teljesítő lelki-
pásztort, Barta Attilát, s hálát adtak a szépen felújított templomért.  

6, 2) – és a gyülekezetet – „Fogad-
játok az Úrban teljes örömmel, és 
becsüljétek meg az ilyeneket…” A 
Kárpátaljai Református Egyház fő-
gondnoka megértésre, együttmun-
kálkodásra biztatta a fornosiakat, 
hisz csak így, testvéri szeretettel le-
het Isten országát építeni. Egyben 
köszönetet mondott a helyi gazdák-
nak a Magyarok Kenyere program-
ban való aktív részvételért. 

A lelkészi munkában – de a pe-
dagógusiban is – igen nehéz kézzel-
fogható eredményt felmutatni, ám 

mindnyájan az örök életre való fel-
készítés munkájára vagyunk elhív-
va, kezdte köszöntőjét Hadnagy Ist-
ván, a Beregi egyházmegye főgond-
noka, aki a 90. zsoltár 16–17. verse-
it helyezte a most beiktatott lelkész 
szívére: „Legyenek láthatóvá tetteid 
szolgáidon, és méltóságod fiaikon! 
Legyen velünk Istenünknek, az Úr-
nak jóindulata! Kezeink munkáját 
tedd maradandóvá!”

Fornos egy olyan lelkészt ka-
pott, aki az egész falu közösségét 
össze tudja fogni, fogalmazott Biró 
Lajos községi elöljáró, aki Isten ál-
dását kérte Barta Attila szolgálatá-
ra, családja életére, és segítségéről 
biztosította a gyülekezetet. 

A jelenlévő lelkészek köszön-
tésének sorát Horkay László nyi-

totta, aki abbéli örömének adott 
hangot, hogy szülőfalujából, 
Szernyéről került ki a fornosi 
gyülekezet vezetője. A nyugal-
mazott püspök azt kívánta a lel-
késznek, hogy legyen erős hite, a 
szószékről mindenkor  az öröm-
hírt, a kegyelmet, a békességet, a 
szeretetet hirdesse. A gyülekezet-
től pedig azt kérte, hogy gondos-
kodjon lelki vezetőjéről és imád-
kozzon érte.

Barta Attila székfoglaló ige-
hirdetésében – Salamon példá-
ját követve (1Kir 3, 5–15) – en-
gedelmes szívet kért Istentől, 
hogy pásztorolni tudja a rá bí-
zott lelkeket, különbséget téve 
jó és rossz között. „Mivel engem 
nem béresnek fogadott fel az Is-
ten, hanem pásztornak, ezért tu-
dom, hogy felelősséggel tarto-
zom az emberekért. S egy napon 
számon kéri majd az én Uram, 
hogy mennyire voltam hűséges 
és jó pásztora a családomnak és 
ennek a gyülekezetnek. Felelős-
ségem teljes tudatában állok ma 
bele hivatalosan is abba a szol-

gálatba, amelynek legfőbb cél-
ja az evangélium tiszta hirdeté-
se, a lélekmentés, Isten országá-
nak építése”, mondta. A további-
akban arra is ígéretet tett, hogy 
Isten erejével és bölcsességével 
békességre fog törekedni, ismer-
ve az ige tanítását, mely szerint 
Isten csak oda küld áldást és éle-
tet, ahol a testvérek egyetértés-
ben vannak. 

A háladó istentisztelet – me-
lyen lélekhez szóló énekekkel 
szolgált az énekkar Barta Anett 
vezetésével, a fiatalok pedig 
verssel köszöntötték a lelkészt s 
adtak hálát a megújult templo-
mért – áldással és nemzeti imánk 
eléneklésével zárult.

Marton Erzsébet

A rekkenő hőség ellenére nagy-
szerű hangulatban és sok ál-
dást megtapasztalva zajlott le 
Badalóban július 5. és 9. kö-
zött a helyi gyerekek 
számára megszerve-
zett vakációs biblia-
hét, amelynek az új-
ratervezés volt az idei 
témaköre.

Reggelente, hétfő-
től péntekig a helyi pa-
rókián gyülekezett az 
ovisokkal is kiegészü-
lő gyerekhad, akiknek 
Sápi Zsolt badalói lel-
kipásztor tartott áhíta-
tot, miközben a gyere-
kekkel foglalkozó fel-
nőttek lelki épülését Hajdú Péter 
igyekezett gyarapítani.

Később aztán megkezdődött 
a kora délutánig tartó program, 
amelyek között az idén is volt 
kézműves-foglalkozás, sport-

Újratervezés

Vakációs bibliahét Badalóban
vetélkedő, színielőadás és továb-
bi olyan kiegészítő játékos időtöl-
tés, amelyre a gyerekek már azért 
is vártak nagyon, mert igazi közös-

ségben ilyenek átélésére immáron 
hónapok óta nem volt lehetőségük.

A vakációs bibliai gyermekhét 
témakörét, az újratervezést egy ál-
dásos történetből vetítették elő a 
gyerekeknek, amely során egy csa-

lád kirándulás során eltéved, 
majd a modern kor eszközét, a 
GPS-t használja segítő eszköz-
ként. Elhangzott, ez valójában 
az Istennel történő kommuniká-
ció is lehet mindenki számára, 
ami megadja a helyes úthoz ve-
zető irányt.

Végül, de nem utolsósor-
ban, hála és köszönet minden 

olyan eszközi, vagy 
anyagi felajánlásért, 
amelynek segítségé-
vel a Badalói Refor-
mátus Egyházköz-
ségben az idén is ál-
dásokban gazdag, és 
tartalmas gyermek-
hetet tudtak lebo-
nyolítani közel száz 
gyermek számára a 
hét szervezői és köz-
reműködői: Hajdú 
Szílvia, Tári Tünde, 
Mikó Irénke, Tálián 

Hajnalka, Hadadi Mónika és Ba-
logh Fanni.

Az egész hét folyamán meg-
tapasztalt áldásokért Istené le-
gyen hála és dicsőség!

Jakab Lajos presbiter
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– Először is ismerjük meg 
Bárdos Nórát!

– Egy többgenerációs pedagó-
guscsaládba születtem. Szüleim, 
anyai ágon nagyszüleim és felme-
nőim közül igen sokan a tanári pá-
lyát választották hivatásul, életü-
ket ennek szentelték. Már gyer-
mekkoromban meghatározó él-
mények, minták szolgáltak ala-
pul, így nem is volt kérdés, hogy 
felnőttként a tanári hivatást vá-
lasztom. A középiskola befejezé-
sét követően felvételt nyertem az 
Ungvári Nemzeti Egyetem ma-
gyar nyelv és irodalom szakára. A 
diploma megszerzését követően 
elsőként egy vidéki iskolában dol-
goztam, majd bekerültem Bereg-
szászba. Szép időszak volt ez az 
életemben, mindig nagy szeretet-
tel gondolok tanítványaimra, kol-
légáimra. 1999-ben kis pályamó-
dosítás történt az életemben, és a 
Beregszászi Járási Oktatási Osz-
tály módszerésze lettem, ahol hu-
szonegy évet töltöttem. Fő mun-
kaköröm a magyar nyelv- és iro-
dalomtanárok koordinálása volt, 
de foglalkoztam a magyar al-
sós pedagógusokkal és az idegen 
nyelvet oktatókkal is. Tanulságos, 
lélekemelő, szakmai szempontból 
pedig igazi kihívás volt számom-
ra ez az időszak. Kicsit sajnálom 
az oktatásügy teljes átszervezé-
sét, de hiszek abban, hogy eljut 
majd arra a szintre, hogy teljes 
mértékben a tanulók és tanárok 
érdekeit szolgálja. A módszerta-
ni munka mellett mindig fontos-
nak tartottam a pedagógiai pálya 
gyakorlását, így ma már a Bereg-
szászi Bethlen Gábor Líceumban 
oktatom a diákokat, és valahol azt 
érzem, hogy megérkeztem, itthon 

Lélekemelő programokkal vár a Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság

Mindenki fontos, te sem vagy egyedül  
A Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság (KMMT) 2017-ben 
azzal a céllal alakult meg, hogy terjessze, népszerűsítse a mentálhi-
giénés szemléletet Kárpátalja-szerte, segítséget nyújtson a kárpátal-
jai magyarság lelki egészségének fenntartásában és megőrzésében. 
Ma, a pandémia időszakában talán még nagyobb hangsúlyt kap a 
lelki feltöltődés, megerősödés. Ennek fényében a társaság több szí-
nes, lélekemelő programmal készült az évre. Erről, valamint hiva-
tástudatról, konfliktuskezelésről beszélgettünk Bárdos Nórával, a 
KMMT alelnökével.

vagyok. Szüleim is oktattak ebben 
az intézményben, valamint három 
gyermekem is itt érettségizett, és 
immár a negyedik is itt készül a 
nagy megmérettetésre.

– 2017-ben elvégezte a Károli 
Gáspár Református Egyetem be-
regszászi kihelyezett levelező tago-
zatát, mentálhigiénés segítő szak-
ember szakon. Miért jelentkezett a 
másoddiplomás képzésre?

– A mentálhigiénés szemlélet 
életem során többször is elém ke-
rült, de nem mertem elköteleződ-
ni mellette. Majd 2015-ben hallot-
tam arról, hogy Beregszászban fel-
vételt hirdetnek kihelyezett képzés-
re. Ekkor úgy döntöttem, hogy én 
is jelentkezem. Nagyon sok pozi-
tívumot, változást hozott ez a kép-
zés az életemben. A mentálhigié-
né egy teljesen más szemléletmó-
dot jelent, másként tudunk tekinte-
ni kapcsolatainkra, embertársaink-
ra, konfliktusainkra, megtalálhat-
juk magunkban azokat a megküz-
dési stratégiákat, melyekre a min-
dennapokban szükségünk lehet, el-
érhetővé válunk mások számára se-
gítségnyújtás esetén.

–  Időközben pedig megalakult 
a Kárpátaljai Magyar Mentálhigi-
énés Társaság.

–  A képzés végén, 2017-ben 
az első évfolyam végzett hallga-
tóival közösen megalakítottuk a 
KMMT-t. Célunk, hogy összefog-
juk az egykori és jelenlegi hallga-
tókat, Kárpátalja mentálhigiénés 
szakembereit, valamint, hogy se-
gítséget nyújtsunk a kárpátaljai ma-
gyarság lelki egészségének fenn-
tartásában. Egy fiatal szervezet va-
gyunk, de úgy gondolom, hogy meg 
tudtuk találni a helyünket a közös-
ség életében, különös tekintettel a 

jelenlegi pandémiás helyzetben kel-
lett igen erős lábakon állni, bizton-
ságérzetet sugározni. 

– Hogyan tudtak segíteni, tá-
maszt nyújtani?

– Hosszú ideig online térben 
vagy telefonon tudtuk tartani a kap-
csolatot akár klienseinkkel, akár 
egymással is. Nagy kihívás volt ez, 

sokszor a kreativitásunk és szakmai 
odaadásunk segített át a nehézsége-
ken. Van egy „Hogy vagy?” körünk 
is, havonta egyszer találkozunk, el-
mondjuk hogyan éltük meg az el-
múlt időszakot, milyen érzések van-
nak bennünk és szakmailag is fejlő-
dünk, aktuális mentálhigiénés kér-
désekkel foglalkozunk. Kicsit olyan 
ez, mint egy műhelymunka egy jól 
összeszokott csapattal. Emellett a 
szervezet tagjai egyéni, segítő be-
szélgetéseket folytatnak olyanok-
kal, akiknek szükségük van rá, akik-
nek elakadásaik vannak az élet bár-
mely területén. Teljes anonimitás 
mellett kezeljük a helyzetet, elfo-
gadjuk klienseinket és teljes mér-
tékben mellettük vagyunk. Társa-
ságunk egy nagy Kárpát-medencei 
szervezet része, hiszen Erdélyben, 
Felvidéken, Délvidéken és az anya-
országban is vannak mentálhigié-
nés szakember kollégáink, akikhez 
bátran fordulhatunk kérdéseinkkel, 

szakmai segítséget tudunk nyújtani 
egymásnak és elérhetőek vagyunk 
egymás számára.

– Milyen programjaik vannak?
– A magyar kormány és a Beth-

len Gábor Alapkezelő Zrt. támoga-
tásával számos projektünk valósul-
hat meg. Sikerült iskolákba is eljut-
ni gyerekekhez pályaorientációval 
és az Én és a Másik című mentálhi-
giénés gyermekprogramunkkal. Al-
kalmainkon az egymás feltétel nél-
küli elfogadását gyakoroltuk osz-
tályközösségekben, nagy hangsúlyt 
fektetve arra, hogy egy közösségen 
belül mindenki fontos és értékes. 

Emellett felnőtteknek előadásokat, 
foglalkozásokat tartottunk/tartunk 
arról, hogyan lehet megelőzni a 
munkahelyi kiégést, beszélgettünk 
már a női lélekről, magatartásról, 
megküzdési stratégiáinkról, szülői 
hivatásunkról. Foglalkoztunk már 
a kettős hivatás fogalmával is, hi-
szen sokan pedagógusok vagyunk, 
vagy más hivatásunk van, emellett 
mentálhigiénés szakemberek is va-
gyunk, hogyan jelenik meg ez az 
életünkben, hogyan definiáljuk ma-
gunkat stb. Jelenleg a Pályakezdők 
mentorálása című projektünk zaj-
lik. Nemcsak fiatalok, hanem kö-
zépkorúak is lehetnek pályakez-
dők, hiszen életünk során többször 
módosíthatunk tevékenységi terü-
letet. Ilyenkor nagy nyomás nehe-
zedik ránk, sokaknak meg akarunk 
felelni. Ebben a kiemelten nehéz 
időszakban próbálunk segítséget 
nyújtani alkalmainkon. Szeptem-
bertől pedagógusok számára indí-

tunk majd kiégés megelőzéséről 
szóló foglalkozásokat, amelyet 
tizenkét alakalomra tervezünk. 
Továbbá az ősz folyamán ismét 
megrendezzük a Lelki Egészség 
Napját a Rákóczi Főiskolán, ahol a 
hallgatóknak és minden érdeklődő-
nek adunk lehetőséget betekinteni 
mentálhigiénés, szakmai munkák-
ba. Programjaink teljesen nyitottak, 
nemcsak mentálhigiénés hallgatók, 
szakemberek, hanem bárki csatla-
kozhat hozzánk. Közösségi olda-
lunkon megtalálható az adott prog-
ram időpontja, helyszíne. Minden-
kit szeretettel várunk!

– Talán sokakat érde-
kel, hogyan lehet megelőz-
ni a munkahelyi kiégést?

– Ez egy olyan problé-
ma, amely szinte mindenkit 
megérint a pályája során. Is-
mert egy korai kiégés, ami-
kor a pályakezdők veszítik 
el érdeklődésüket munkájuk 
iránt. Ilyenkor az tapasztalha-
tó, hogy nagy lelkesedéssel, 
vágyakkal, tervekkel vágtak 
bele munkájukba, majd sok 
minden nem úgy sikerült, 
ahogy ők eltervezték, ezért 
válnak érdektelenné. A má-
sik fajtája pedig a pályafutás 
közepén, végén szokott je-
lentkezni, mikor elfáradunk, 
úgy érezzük, hogy már nincs 
több bennünk. Ilyenkor meg 
kell vizsgálnunk, hogy mit je-

lent számunkra a hivatásunk, visz-
sza kell emlékezni a kezdetekre, a 
tervekre, meg kell néznünk a sike-
reinket, a kudarcainkat, miért ala-
kult ez így. Emellett pedig a pihe-
nés, a feltöltődés, az énidő is na-
gyon fontos abban, hogy megelőz-
hető legyen a kiégés.

– Mit üzenne az olvasóknak?
– A lelki egészség nagyon 

fontos, erre oda kell figyelni, 
ápolni kell és törődni vele. Ér-
demes jól éreznünk magunkat 
a hétköznapjainkban, munkánk 
során, családunkban. Ha vala-
mi épp nem úgy működik, vagy 
nem érezzük komfortosan ma-
gunkat, ismerjük fel és bátran for-
duljunk mentálhigiénés szakem-
berhez, mert sok esetben egy be-
szélgetés, egy probléma más ol-
dalról való megtekintése nagyon 
sokat segíthet.

– Köszönjük szépen!
Kurmay Anita

Kárpátalja melyik szegletében 
nem jelent ma problémát az el-
vándorlás? Valószínű, hogy az 
Olvasó közvetlen környezeté-
ben is van valaki, aki már elköl-
tözött, esetleg fontolgatja a ki-
költözést, vagy csak munkavál-
lalás céljából tartózkodik kül-
földön. Szinte az összes telepü-
lésen megtarthatják a saját ha-
zaváró alkalmukat. És sok he-
lyen meg is tartják.

Mezőváriban 2017-ben fogal-
mazódott meg a gondolat, hogy 
Hazaváró csendesnapot szervez-
nek azoknak, akik a településről 
elszármaztak. Elsősorban a hatá-
ron túl előkre gondoltak, de a hí-
vás szólt természetesen a szom-
szédos településeken, illetve az 
ország bármelyik szegletében élő 
vári születésű lakosoknak, akik a 
nehéz határátkelés miatt most is a 
résztvevők derékhadát alkották. 

Hagyományosan istentiszte-
lettel indult a nap, amit Zán Fá-
bián Sándor, a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyház püspöke tartott. A 
prédikáció Salamon király kéré-

Hívogató alkalom Mezőváriban

A hazaváró Isten
séről szólt (Kir 3, 9). Ismerjük a tör-
ténetet. Salamon engedelmes szí-
vet, bölcsességet kért Istentől, aki-
től cserébe azt is megkapta, amit 
csak kérhetett volna: gazdagsá-
got, hírnevet stb. Vajon mi kértünk 
már engedelmes szívet? – hang-
zott a kérdés a szószékről. Az Is-
ten iránti engedelmességben a Tíz-
parancsolat lehet a mércénk. Ezek 
a tiltások az áldás forrásává lehet-
nek életünkben. Ha megtartod tör-
vényeimet, mondja ma is Isten, azt 
is megadom, amit csak kérhetnél.

Vajon hogyan ismerik az Istent 
a Váriból elszármazottak? – tette 
fel a kérdést az igehirdető. Gondol-
junk Rá így: Ő az, aki hazavárja az 
övéit, akiknek helyet is készített a 
mennyek országában. Minket, akik 
állandóan úton vagyunk a világ-
ban – valaki távolodik, valaki köze-
ledik Hozzá –, az Atya mindig ha-
zavár. Legyen számunkra biztatás, 
hogy lehetünk bárhol, ha megszólal 
bennünk Isten Szentlelkén keresz-
tül az ige, hazatérhetünk!

Kérdésünkre válaszolva Zán 
Fábián Sándor elmondta, a tele-

pülés fogyásának megállítása ér-
dekében elsődleges feladatának a 
munkahelyteremtést látja. Az el-
múlt években azok a munkahe-
lyek, gyárak is bezártak, melyek-
re eddig számíthattak a helyiek. A 
jelenlegi helyzetben az egyház az 

egyik legnagyobb munkaadóvá lé-
pett elő. A püspök így bizakodó és 
nem látja visszafordíthatatlannak a 
tendenciát. 

Az igehirdetés után a teljes gyü-
lekezet a település központjában 
található Nemzet Házába vonult 
át, ahol közös ebéden vettek részt. 

A délután folyamán a Buda-
pestről érkezett Sacra Folk ökume-
nikus népi dicsőítő zenekar kon-

certjét hallgatták meg a jelenlévők, 
ugyanis az idei hazavárón az ének 
kiemelt szerepet kapott. Ahogy azt 
Menyhárt Istvántól, a gyülekezet 

segédlelkészétől megtudtuk, a 
hazaváró alkalmaknak rendsze-
resen célcsoportjuk is van, aki-
ket név szerint is megszólítanak. 
Első alkalommal a Váriban okta-
tó pedagógusokat hívták el, majd 
az óvodapedagógusok kerül-

tek a középpont-
ba. Idén pedig 
a régi és jelen-
legi énekkaro-
sok tiszteletére 
szervezték meg 
a találkozót. Ők 
szűkebb körben 
ültek le beszél-
getni, emlékeket 
fölidézni, és mi 
sem természe-
tesebb: énekel-
ni. A tiszteletes 
mindehhez hoz-
zátette, hogy ez 
az alkalom is, a 
többihez hason-
lóan, nemcsak 
azokat szolgálja, 
akik ma vendég-
ként voltak je-
len, mert a szer-
vezés alatt, a fő-

zés, a sütés, a sürgés-forgás köz-
ben a vendéglátó gyülekezet is 
felpezsdült.

Fábián Soós Katalin
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Kozma István immáron ti-
zennégy éve foglalkozik nyúl-
tartással, tenyésztéssel. Célja, 
hogy minél jobban népszerűsít-
se Kárpátalján is ezt a foglalko-
zást. Vele beszélgettünk kezde-
tekről, kihívásokról.

– Hogyan született meg az 
ötlet, hogy nyúltenyésztő lesz?

– A nyúltartás kezdetben 
hobbiként indult. 2007-ben egy 
ismerősöm mutatott egy fény-
képet egy német óriás nyúlról. 
Előbb úgy gondoltam, hogy ez 
biztosan csak egy szerkesztett 
fénykép, az ismerősöm azonban 
mondta, hogy nem az, mert neki 
is van ilyen nagy nyula. Majd 
személyesen is megnéztem a 
nyulakat, és ekkor kedvet kap-
tam ahhoz, hogy én is foglalkoz-
zam velük. Sokat olvastam az 
interneten, hogyan célszerű tar-
tani őket, milyen fajtáik vannak, 
mik a betegségeik, hogyan le-
het azok ellen védekezni. Előbb 
csak nyúltartással foglalkoztam, 
valamint értékesítettem belőlük 
párat, az utóbbi öt évben foglal-
kozom már nyúltenyésztéssel is. 
Első próbálkozásaim nem min-
dig voltak sikeresek, mert egy 
bizonyos idő után elpusztultak 
az egyedek. Majd egy kis tájé-
kozódás után burgundi és új-zé-
landi vörös nyúlfajtákat, vala-
mint a Kaposvári Egyetemről 
pannon fehér nyulakat szerez-
tem be. Ezeknek a tenyésztése 
sikeres volt, és ma már körül-
belül 220-250 egyedet számlá-
ló állományom van, főleg kiváló 

Kozma István, a beregszászi nyúltenyésztő

Finom és egészséges  
Az utóbbi időkben egyre jobban terjed vidékünkön is a nyúl tar-
tása, tenyésztése, fogyasztása. A nyúlhús nagyon egészséges, hiszen 
rendkívül gazdag fehérjében, ellenben zsír- és koleszterintartal-
ma alacsony. Kedvező a vitamin- és ásványianyag-tartalma is, így 
szív- és érrendszeri betegeknek is megfelelő választás.

továbbtartásra, továbbtenyésztésre 
kiválasztott egyedekből.

– Mire kell feltétlenül figyelni 
nyúltartásnál?

– Elsősorban szeretnünk kell a 
nyulakat. Ha nincs bennünk oda-
adás irányukba, csak a húsa mi-
att szeretnénk, akkor, azt ajánlom, 
ne tartsunk nyulakat, inkább levá-
gott állatot vásároljunk. Elég idő-
igényes a tartásuk, sok mindenre 
oda kell figyelni, ilyen a tisztaság, 
az oltások beadatása, a nyári hő-
ségben pedig fokozotton szemmel 
kell tartani őket. Tudni kell, hogy 
a nyulak jobban bírják a hideget, 
ezért célszerű hűvös, megfelelő 
szellőztetéssel ellátott helyet bizto-
sítani nekik. A legjobb alom pedig 
számukra a faforgács és a szalma.

– Milyen betegségek fordul-
hatnak elő?

– Az egyik legelterjedtebb be-
tegség a nyúlpestis, ami bevérzést 
okoz, és képes akár három nap 
alatt elpusztítani az állományt. 
Valamint ilyen betegség még a 
myxomatozis, amelyet szúnyogok 
és kullancsok terjesztenek. Ez a ví-
rus akár teljesen eltorzíthatja az ál-
latot. Ezek ellen védőoltással a leg-
célszerűbb védekezni. Természete-
sen minden állományban előfor-
dul egy minimális elhullás, de ha 
10% feletti elhullást tapasztalunk, 
mérlegelni kell, hogy mi az, amit 
nem jól csinálunk, min kell vál-
toztatnunk.

– Keveri is a különböző faj-
tákat?

– Tulajdonképpen a hibrid nyu-
lakat véletlenül kezdtem tenyészte-

ni. Nem tartom célszerűnek a faj-
ták keverését, de ha két fajtatiszta 
nyúlról van szó, lehet próbálkozni. 
Én két húsnyúlból kaptam egy hib-
ridet. Burgundi és pannon nyulakat 
pároztattam össze, érdekesség volt, 
hogy vörös és fehér nyulaktól fe-
keték születtek.

– Mivel célszerű etetni a nyu-
lakat?

– Én azt javaslom, hogy 
mindenki mérlegeljen, egy-
részt, hogy milyen nyulakat 
tart, milyen hamar szeretné 
levágni őket, illetve mi az, 
ami ingyen vagy igen olcsón 
a rendelkezésére áll. Mivel 
a pannon fehér nyúl átla-
gosan 10-14 kisnyúlnak ad 
életet egyetlen fialás során, 
ezért az első három hónap-
ban a megfelelő és megfizet-
hető nyúltáppal való etetést 
javaslom. A nyúltáptól fél-
ni nem kell, hiszen lényegé-
ben minden benne van, amit 
külön-külön adnánk oda a 
nyúlnak, hogy minden vita-
mint és tápanyagot megkap-
jon, ami a fejlődéséhez szük-
séges (lucernaszéna darál-
va, kukorica, búza, zab, só, 
vitaminok stb.). Azonban a 
nyúl bármit megeszik, ilyen 
a konyhai hulladék, száraz 
kenyér, ételmaradék. Bármit 
is adunk nekik, előbb las-
san kell őket hozzászoktat-
ni az adott ételhez. Nagyon 
sokan fűvel etetik a nyulakat, ami 
egyrészt egy természetes energia-
forrás, másrészt viszont nagyon vi-
gyázni kell vele. Pontosabban nem 
is a fűvel van a gond, hanem hogy a 
csigák átjárják a füvet, az idegmér-
get tartalmazó nyálkájuk pedig le-
rakódik a fűszálon. Ez nagyon ká-
ros a nyúlra nézve, pár napon be-
lül el is pusztulhatnak.

– Kiállításokra is viszi a nyu-
lait?

– Mindig is tervem volt, hogy 
járok majd kiállításokra, de ez egy-
előre még nem valósult meg. Egyik 

ismerősöm hívta fel a figyelmemet 
arra, hogy mi az, amit figyelni kell 
a nyulakon a kiállítások alkalmá-
val – ilyen az állat gerince, szőrze-
te, tartása, súlya, fül nagysága stb. 
Reményeim szerint a közeljövőben 
én is eljuthatok ilyen alkalmakra. 
Beregszászi Nyúltenyésztő néven 
üzemeltetek egy Facebook-oldalt, 

valamint egy honlapom is van, 
amelyeken meg lehet tekinteni az 
állatállományomat. Emellett min-
dig tájékoztatom a vásárlóimat, hi-
szen le is vágom és értékesítem a 
nyúlhúst.

– Mennyire elterjedt vidékün-
kön a nyúlhúsfogyasztás?

– Még nem annyira elterjedt, 
mint például a sertés, de azért egy-
re többen keresik a nyúlhúst. A 
legegészségesebb húsfajták egyi-
ke, kismamáknak nagyon ajánlott, 
valamint a csecsemők is elsőként 
nyúlhúst ehetnek, de bármilyen 

gyomorpanaszunk is van, és di-
étáznunk kell, nyúlhúst bátran 
ehetünk.

– Mivel foglalkozik a nyúl-
tenyésztés mellett?

– Jelenleg biztosítási tanács-
adóként dolgozom online home 
office-ban. A nyúltenyésztés pe-
dig egy hobbi emellett. Azonban 

remek lehetőség ez 
így a számomra, hi-
szen itthon dolgoz-
hatok, a családom-
mal lehetek, nem 
kell külföldön sze-
rencsét próbálnom.

– További ter-
vek…

– Mint említet-
tem, kaphatók ná-
lam konyhakész, fel-
dolgozott nyulak, és 
ami jelenleg egye-
dülálló (tudtommal 
legalább is Kárpát-
alján), hogy külön 
vásárolható nálam 
első- vagy hátsó-
comb, gerinc, illet-
ve bográcsnak való. 
Ezeket jelenleg csak 
friss vágásból lehet 
megvásárolni, nem 
tartok lefagyasztott 
nyúlhúst eladásra. A 
jövőre nézve azon-
ban szeretnék érté-
kesítésre is nyúlkol-
bászt vagy füstölt 

nyulakat készíteni. Ezek is meg-
vásárolhatóak lesznek majd. Mi-
vel rengetegen kerestek meg az 
elmúlt időszakban különböző tar-
tási tanácsok miatt, ezért indíta-
ni szeretnék egy YouTube csator-
nát, ahol igyekszem majd minden 
új nyúltenyésztőnek az indulás-
ra, etetésre, tenyésztésre, vágás-
ra, oltások szakszerű beadására, 
nyúlételek elkészítésére tanácsot, 
illetve ötleteket adni.

– Mi pedig további sikere-
ket kívánunk!

Kurmay Anita

Elejét lásd az 1. oldalon

Előtérben a roma fejlesztési 
program

Házátadó ünnepség a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál

Hnatik Tünde, a BJMSZ mun-
katársa köszöntötte továbbá 
Anica Djamicot, Horvátország 
ukrajnai nagykövetét, a Szu-
verén Máltai Lovagrend tag-
ját, Ugron Imrét, a Szuverén 
Máltai Lovagrend Magyaror-
szági akreditált nagykövetét, 
Szilágyi Mátyást, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátu-
sának főkonzulját, Pavel Tit-
kot, az Ukrán Máltai Szeretet-
szolgálat koordinátorát, Szofia 
Mihalt és Andrij Hanast, a Szu-
verén Máltai Lovagrend Kijevi 
Nagykövetségének képviseleté-
ben, Schumicky Andrást, a Ma-
gyar Máltai Lovagok Szövetsé-
gének tagját, Márton Zsuzsan-
nát, a Kárpát-medencei Csa-
ládszervezetek Szövetségének 
elnökét, Babják Zoltánt, a Be-
regszászi kistérség polgármes-
terét, Nagy Bélát, a Kárpátaljai 
Református Egyház főgondno-
kát. Hnatik Tünde emlékeztetett 
rá, hogy a 2020–2021-es év sok 
kihívás elé állította a szeretet-
szolgálatot, ám a koronavírus 
okozta járványhelyzet ellenére 
minden téren megszakítás nél-

kül tudták folytatni munkájukat, s 
elkészülhetett a most átadásra ke-
rülő központ is. 

A BJMSZ mindenkor igyek-
szik megfelelni a kihívások-
nak: árvíz idején az újjáépítés-
ben, háborús időben a mene-
kültek támogatásában, gazda-
sági válságban a legnehezebb 
helyzetbe kerülteken stb. se-
gítettek – kezdte beszámoló-
ját Makuk János elnök. Aki 
elmondta: fontos feladatuk-
nak tartják a beregszászi ci-
gányság életminőségének javí-
tását. Ehhez pedig nem halat, 
hanem hálót szeretnének adni 
számukra. Elsősorban a gyer-
mekek fejlesztését karolták fel, 
hogy ezáltal erősítsék társadal-
mi helyzetüket. A most átadás-
ra kerülő tanoda létrehozása 
egy hosszú folyamat eredmé-
nye, s a munka ezzel nem ért 
véget, hisz az érdemi rész – a 
gyerekek szellemi-lelki-testi 
fejlesztése – tovább folytató-
dik. Mint megtudtuk, itt egy-
fajta tehetséggondozás folyik, emel-
lett nagy hangsúlyt fektetnek a gye-
rekek hitéletére, a szocializáció-
jukra – a Rákóczi Főiskola leendő 
szociálpedagógusai itt végzik szak-
mai gyakorlatukat –, illetve a kul-

túra terjesztésére. A közeljövőben 
rendszeresen táncházat szerveznek 
növendékeik számára, s a Beregszá-
szi Művészeti Iskolával együttmű-
ködve a zenei képzés is megvalósul-
hat. Makuk János a távlati célok kö-
zül legfontosabbnak nevezte, hogy 
szakmát adjanak a fitalok kezébe.

Igencsak fontosnak nevezte a 
roma lakosság integrációját Franz 
Salm-Reifferscheidt. Ezt a munkát 

a helyes higiénia megtanításával 
kell kezdeni. A Szuverén Máltai 
Lovagrend romaügyi nagykövete 
beszámolt arról, hogy amikor el-
kezdte a romaprogramot, nem tud-
ta, mennyire lesz az eredményes. 

Mára pedig 22 központot működ-
tetnek sikeresen Európában. A si-
ker annak köszönhető, hogy mind-
egyikben fantasztikus csapat állt a 
projekt mögé. A nagykövet kiemel-
te, hogy a nagyszerű gárda mellett 
szükséges, hogy egy jól működő 
központban legyen egészségügyi 
felvilágosítás, gyermekek oktatá-
sa, fejlesztése, édesanyák számá-
ra tanácsadás, szakmai gyakorla-
ti képzés, legyen ott óvoda és ját-
szótér stb. A beregszászi központ 
jó úton halad afelé, hogy mindez 

itt megvalósuljon, mondta.
Szilágyi Mátyás elismeréssel 

szólt a BJMSZ-nek a roma gyere-
kek integrácója terén végzett mun-
kájáról, innovatív jellegű projekt-
jeiről. Erre azért is szükség van, 

mert a roma közösségek felemel-
kedése nélkül a társadalom sem 
tud előre haladni, hangsúlyozta 
a főkonzul.

Közel száz évvel ezelőtt 
(1926-ban) az állam Ungváron 
nyitotta meg az első romaisko-
lát, most pedig egy civil kezde-
ményezésre Beregszászon nyí-
lik egy intézmény, ahol a cigány 
gyerekek fejlesztésével foglal-
koznak. Ez pedig arról tanúsko-
dik, hogy vannak törekvések a 
romahelyzet javítására, mondta 

Pavel Titko, az Ukrán 
Máltai Szeretetszolgá-
lat koordinátora, aki 
ez alkalomból egy ge-
nerátort ajándékozott a 
BJMSZ-nek. 

H n a t i k  T ü n -
de röviden ismertet-
te a központ névadó-
jának, a szentté ava-
tott Martin házaspár 
életútját, majd Franz 
Salm-Reifferscheidt és 
Makuk János leleplez-
te az épület falán elhe-
lyezett emlékművet, át-
vágták az avatószala-
got, miközben a tano-
da diákjai a roma him-
nuszt énekelték. Vége-
zetül a történelmi egy-
házak jelenlévő képvi-
selői megszentelték az 
épületet, áldást kértek 

az itt folyó munkára.
Az ünnepségen műsorral be-

mutatkoztak a növendékek, így 
mondtak köszönetet a támoga-
tóknak.

Kovács Erzsébet

A tanoda növendékei műsorral köszöntötték a vendégeket
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Hogyan védekezzünk a 
gombák ellen?

A védekezés egyik lehetősé-
ge, hogy már az ültetéskor arra 

törekszünk, hogy a növény csa-
padéktól védett helyre kerüljön. 
Ha teraszra, balkonra helyezzük 
virágainkat, tartsuk azt szem 
előtt, hogy az esővíz lehetőleg ne 
nagyon érje, így mi tudjuk szabá-
lyozni a locsolást. Ha ez nem le-
hetséges, úgy fokozottan kell fi-
gyelnünk az esőzésekre, és arra, 

A muskátli növényvédelme
Az elmúlt időszak esőzései hatására sokunknál tapasztalható a ta-
vasszal beültetett muskátlik megbetegedése. A termesztő beren-
dezésben kapott egyenletes meleg és öntözés után most több alka-
lommal tapasztalhatták növényeink a szélsőséges hatásokat: ren-
geteg eső, forró, fülledt nappali hőmérséklet, időnként erős lehű-
lés. Ezek az egyenlőtlen időjárási viszonyok nagy mértékben ked-
veznek a gombák felszaporodásának még az igénytelennek tűnő 
muskátli esetében is.

hogy a virágláda vagy cserép alatt 
ne álljon meg a víz, mert az köny-
nyen gyökérrothadáshoz vezet.

A muskátlit a túl sok eső követ-

keztében különböző gombás be-
tegségek támadhatják. Nem kell, 
hogy növényvédő szakemberek le-
gyünk ahhoz, hogy időnként per-
metezzünk. Mire gondolok konk-
rétan? A virágaink védelmét már 
akkor el kell kezdenünk, amikor 
haza visszük őket a kertészetből. 
Tudni kell, hogy a termesztés so-

rán ők rendszeresen permetez-
ve voltak gomba- és rovarölő 
vegyszerekkel megelőzéskép-
pen. Ez minden termelőnél így 
van. Amikor mi megvásároljuk 
és beültetjük virágainkat, érde-
mes folytatni ezt a megelőzést 
és 10-14 naponként rozsda elleni 
szerekkel, például réz-hidroxid, 
réz-oxiklorid vagy mankoceb 
hatóanyag tartalmú gombaölő 
szerekkel permetezzünk (pl. 
Ridomil, Miltox). Az is jó, ha 
pl. zöldségtermeléssel foglal-
kozunk és ott végzünk perme-
tezést, aztán a végén az udva-
ron lévő dísznövényeket is le-

fújjuk (a virágoktól a tu-
jákig, semminek sem fog 
ártani). A lényeg, hogy 
a permetezés rendsze-
res legyen, esős időben 
gyakoribb.

A védekezés továb-
bi módja, hogy a beteg, 
lesárgult leveleket tá-
volítsuk el minél előbb. 
Ugyanígy az elnyitott 
virágokat is rendszere-
sen szedjük le, mert a le-
vélre hulló szirmok rot-
hadni kezdenek. Továb-
bi lehetőség lehet, ha a 
felnyurgult, esetleg el-
vékonyodott hajtásvége-
ket levágjuk, esélyt adva 

a növénynek a megújulásra. Ha 
ezeket a tanácsokat megfogad-
juk, újjá varázsolhatjuk dísznö-
vényeinket, amelyek a nyár vé-
gén, a forróság után újra olyan 
szépen fognak pompázni, mint 
tavasszal.

Bucsella Enikő 
falugazdász, KMVSZ

Talajban nem válogatós, 
igénytelennek mondható. Kö-
ves, sziklás, száraz talajokon 
szépen díszlik, viszont a nyir-
kos, hideg talajt, a sok nedves-
séget nem bírja.

Szaporításának módja a dug-
ványozás, bujtás és tőosztás. Én 
tavaly egy tízéves bokrot kiváj-
tam és 28 új növényt szaporítot-
tam belőle. Telepítéskor a térál-
lást úgy méretezzük, hogy a ki-
fejlett bokor mintegy 3 méter át-
mérőjű is lehet.

Koronaalakító metszése a 
következő. A telepített szapo-
rítóanyagot (gyökeres dugvány 
vagy bujtvány) az első évben 

Elfelejtett gyümölcsféléink, ritkaságok, újdonságok

Füge
Kárpátalján a füge nagyon sok hobbi kertésznél megtalálható. Ál-
talában téli takarást igényel. Sokan szobanövényként is termesz-
tik. A füge a mediterrán térségek sok meleget és fényt kedvelő nö-
vénye, amely nálunk 2 méteres bokorrá fejlődik. Ujjasan karé-
jos nagy levelei szépek, nyár végén érő gyümölcsei finomak, érett 
gyümölcsei sokkal ízletesebbek, mint a kereskedelemben kapha-
tó, aszalványként importált gyümölcsök. Termesztési körzetének 
északi határán túl, azaz nálunk, csak kifejezetten meleg, déli fekvé-
sekben, ott is védett helyen, vagy a ház déli fala előtt termeszthető 
biztonságosan. A téli fagyok ellen még itt is védeni kell. Télen tar-
tósan jelentkező mínusz 100C alatti hőmérsékleten súlyosan káro-
sodik. Takarás nélkül a teljes föld feletti hajtásrendszere elfagyhat.

hagyjuk érintetlenül fejlődni. A kö-
vetkező tavasszal minden vesszőt 
tőből távolítsunk el. Az ezután elő-
törő új hajtásokból neveljük ki fo-
kozatosan a fügebokor koronáját, 
amely 5-6 ágból áll. Ezeket ágaz-

tassuk el. Laza szerkezetű, inkább 
elterülő, mint feltörő koronát ne-
veljünk. Évente ritkítsuk az előtö-
rő új tőhajtásokat. Idős korban vagy 
fagykár esetén viszont ezekkel pó-
tolhatjuk a leváltásra került ágakat. 

A füge hosszú ősz esetén két ter-
mést érlelhet Kárpátalja legmele-
gebb részein (Bene, Fekete-hegy). 
A fő termés augusztusban érik. A 
gyümölcskezdemények az egy-
éves vesszők oldalrügyeinek tövén 

a rügyfakadással egy időben je-
lennek meg, lényegében igen rö-
vid hajtáson. A másodtermés ok-
tóberben érik, az egyéves vesz-
szőkön előtörő ez évi hosszú 
hajtásokon. Ha késői a fakadás, 
az egyébként is igen későn faka-
dó füge másodtermése nem érik 
be. Ez már érzékelhető szeptem-
berben, ugyanis szemmel látha-
tóan aprók és fejletlenek a gyü-
mölcsök. Szakemberek szerint 
célszerű ilyenkor a fejletlen gyü-
mölcsöket leszedni, hogy a hajtá-
sok jobban beérjenek. A másod-
termés mindenképpen csökkenti 
a következő évi főtermés meny-
nyiségét. A fügét nálunk általá-
ban nem metszik. Ezzel bajt nem 
okozunk ugyan, de a termés ki-
egyenlítetlen. Az egyszer termést 
hozott vessző többé már nem te-
rem. Rendszeres termést csak úgy 
kapunk, ha elágazások képzésére, 
azaz sok egyéves vessző képzé-
sére serkentjük a bokrot. Ezért a 
letermett kétéves vesszőket visz-
szametsszük egy minél alsóbb 
helyzetű egyéves vesszőre, vagy 
tőből eltávolítjuk őket, ezzel rit-
kítást is végzünk. A meghagyott 
egyéves vesszők csúcsát enyhén 
visszavágjuk, hogy serkentsük az 
elágazódást.

A metszést rügyfakadáskor, 
májusban végezzük, amikor lát-
juk, hogy a megmetszendő vesz-
szőkön hol helyezkednek el a kis 
fügekezdemények. Fontos fel-
adat a kellő ritkítottság, hogy a 
napfény a bokor belsejébe is be-
hatolhasson. Tartsuk minél ala-
csonyabban a termőrészeket, 
ezek jobban védhetők és a talaj 
visszasugárzott hőjét is jobban 
hasznosítják.

A füge augusztustól folyama-
tosan érik, körülbelül 5-6 héten 
át. Csak éretten szedjük, mert 
nem utóérő a gyümölcse. Fris-
sen és befőttként is fogyasztható.

Bodnár István 
kertészmérnök, Bakta

2021. júliusának második szombatján a KMNE tagcsaládjainak 
vállalkozó kedvű egyénei igen emlékezetes események aktív ré-
szeseivé váltak, ugyanis ekkor került megrendezésre az egyna-
pos vízitúra a Tiszának Huszt és Nagyszőlős közötti szakaszán. 

A program a korábbi évek sikerességéből fakadóan egyre nép-
szerűbbé vált, így most azok élvezhettek elsőbbséget a jelentkezés-
nél, akik még eddig nem vízitúráztak. Az összesen 25 főt számlá-
ló, felnőttekből és kisebb-nagyobb gyerekekből álló társaság nagy 
izgalommal várta ezt a napot. Már csak azért is, mivel a meteoroló-
giai előrejelzés szerint nagyon úgy tűnt, hogy ezt a napot „nem úsz-

szuk meg szárazon”. Teremtőnk mégis úgy látta jónak, hogy az Avas 
és a Nagyszőlősi-hegység vonulataival szegélyezett festői környeze-
tet csodaszép napsütéses nyári napon élvezhettük. Három katamarán-
nal és 4 kenuval vágtunk neki Husztnál a 26 km-es távnak, tapasztalt 
túravezetők kíséretében, akik természetesen indulás előtt röviden el-
mondták a biztonsági szabályokat, felkészítettek az előttünk álló ki-
hívások leküzdésére, evezéstechnikára. Egyesek bátrabban indultak, 
mások kicsit félénkebben, izgatottan szálltak vízre, az út végére azon-
ban mindenki belejött az evezésbe, egyre szebben siklottak a kenuk és 
katamaránok. A túrát olykor megszakítottuk egy-egy kiadós pancso-
lásra, melyet a gyerekek élveztek a legjobban. A kenusoknak kisebb 
kitérő is belefért: beeveztek a Veréce közelében található lagúnába a 
Mária Terézia sziklához, amely mindig különleges élmény a 4-5 mé-
teres mélységben is kristálytisztán átlátszó, víz alatti forrásokkal táp-
lált jéghideg vizével, melyet dél felől látványos sziklafalak ölelnek.

Induláskor egyesek számára soknak tűnt az előttünk álló 26 ki-
lométer, mégis könnyedén megérkeztünk Nagyszőlős közelébe. Az 
utolsó fürdőzést követően a buszsofőrök már frissen sült pizzával 
vártak bennünket, melynek elfogyasztása után megelégedetten, él-
ményekkel gazdagodva, kellemesen elfáradva indultunk haza.

Valamennyi résztvevő nevében köszönetünket fejezzük ki ezért 
a felejthetetlen túráért a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egye-
sületének, és mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal hoz-
zájárultak a program megvalósulásához.

Tar László, a vízitúrázók egyike

Vízitúrán a nagycsaládosok

Július 12–16. között immár negyedik alkalommal kerül megren-
dezésre az Ung-vidéki népzenei és néptánc tábor a „GENIUS” Jó-
tékonysági Alapítvány szervezésében. A programra a népzene és 
néptánc iránt érdeklődő 9–16 éves kor közötti fiatalok jelentkez-
hettek egy online jelentkezési adatlap kitöltésével 2021. március 
16-tól május 31-ig. Ez idő alatt 40 gyerek (27 lány és 13 fiú) nyúj-
totta be jelentkezését összesen hat településről (Téglás, Szürte, 
Nagydobrony, Kisdobrony, Beregújfalu, Zápszony) és nyolc ok-
tatási intézményből (Nagydobronyi Líceum, Nagydobronyi Re-
formátus Líceum, Szüreti Líceum, Sislóci Dobó István Bázisis-
kola, Ungvári 10. számú Dayka Gábor Líceum, Nagyberegi Lí-
ceum, Ungvári Drugeth Gimnázium, Zápszonyi Gimnázium).

A július 12-én induló IV. Ung-vidéki népzenei és néptánc tábor 
foglalkozásai a Nagydobronyi Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti 
Iskola bázisán zajlanak, ahol 40 lelkes táncos lábú fiatallal magyar-
országi és hazai szakképzett oktatók foglalkoznak. A gyerekek a hét 
folyamán a népzene és néptánc oktatáson kívül részt vehetnek szá-
mos kézműves foglalkozáson, ahol lehetőségük nyílik korongozni, 
agyagozni, makramézni és pokrócot szőni. 

A tábor munkájában részt vesz Szokolik Szabolcs – kétsze-
res aranysarkantyús és Fülöp Ferenc díjas táncos, a Püspökhatvani 
Bene József Általános Iskola oktatója, Szokolik Melinda – kétsze-
res aranygyöngyös és Fülöp Ferenc díjas táncos, a Püspökhatvani 
Bene József Általános Iskola oktatója, Beregszászi Fábián Boglár-
ka – Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium diákja, a Komótos Ze-
nekar – Szanyi-Bíró Anikó (együttes vezető), Bíró János (nagybő-
gő), Szavla Krisztián (brácsa), Torma Gergely (harmónika), Kepics 
Andzselika, a program szakmai referense. A szabadidős tevékeny-
ségekben oktatók: Kupás Gizella – nagydobronyi szövőnő, ifj. Hidi 
Endre – szobrász, keramikus. 

A tábor megvalósulását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 
valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttmű-
ködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési prog-
ram koordinálásáért felelős miniszteri biztosság támogatja.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Kezdetét vette a IV. Ung-vidéki 
népzenei és néptánc tábor



Csütörtök július 22.

Köszöntjük Magdolna nevű olvasóinkat!

Hétfő július 19.

Köszöntjük emília nevű olvasóinkat!

Kedd július 20.

Köszöntjük Illés nevű olvasóinkat!

Szerda július 21.

Köszöntjük dániel, deniella nevű olvasóinkat!

2021. 
július 14.8 Heti műsor

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:05 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:35 Meryem

Török filmsor.
13:55 Mestercukrász

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

15:30 A mentalista
Amerikai krimisor.

16:40 Meryem
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:20 Házasodna a gazda
21:40 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
22:50 Cápák között
00:10 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:45 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

02:00 Autogram

05:10 Családi Titkok
06:30 Mokka
Benne: Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámasor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romanti-
kus sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Doktor Balaton

Magyar tévéfilmsor.
20:40 Szerencsekerék
21:55 Bezár a bazár!
23:30 A rezidens

Amerikai filmsor.
00:35 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

01:35 A vidéki doktor
Osztrák-NSZK dráma

04:40 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Itthon vagy!
08:15 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:05 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Japán madár-

távlatból
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:05 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:35 A Durrell család

Angol tévéfilmsor.
21:30 A bizalom ára

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

22:20 Kenó
22:35 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi té-
véfilmsor.

23:25 Elveszettek
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

00:30 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:25 Új idők, új dalai
01:55 Divat & dizájn

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'21
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Magyar válogatott
08:20 Táncház: Törté-

nelmi Lovastúra, 
erdélyi román 
muzsikusok

08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Református is-

tentisztelet 
közvetítése 
Szóládról

11:25 Az új rokon
Magy. filmvígjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Közelebb - 

Roma magazin
13:40 Domovina
14:15 Nyár 21
16:20 Itthon vagy!
16:45 Öt kontinens
17:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
18:20 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 Az örökzöld
örökzöldek

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Dokuzóna
22:30 Mma: Csűrből 

imaház - Port-
réfilm Zakariás 
Attila építészről

23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Neked van test-
véred?

00:50 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Az örökzöld 

örökzöldek

06:00 Bringasport
06:20 Ferencvárosi TC 

- FC DAC 1904 
labdarúgó fel-
készülési mér-
kőzés

08:10 UEFA Európa 
Konferencia Li-
ga-selejtező

10:10 Napos Oldal – 
DVTK

10:40 UEFA Európa
Konferencia Li-
ga-selejtező

12:40 Forma 2 - Cha -
sing the Dream

13:15 Strandröplab-
da OB

14:15 Strandkézilabda
14:35 Út Tokióba
15:10 UEFA Európa 

Konferencia Li-
ga-selejtező

17:15 Boxutca
17:45 Forma 2 – Futam
18:50 Bajnokok Ligá-

ja-selejtező, 1. 
forduló

20:55 UEFA Európa 
Konferencia Li-
ga-selejtező

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

Török filmsor.
13:05 Született detektívek

Amerikai krimisor.
14:05 Házasodna a gazda
15:30 A mentalista

Amerikai krimisor.
16:40 Meryem

Török filmsor.
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:20 Házasodna a gazda
21:40 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
22:50 Gyertek át!
23:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:25 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:40 Itthon nyaralunk
 - Hajdúszobosz-
lói nyár

05:10 Családi Titkok
06:30 Mokka

Benne: Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámasor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romanti-
kus sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Doktor Balaton

Magyar tévéfilmsor.
20:40 Szerencsekerék
21:55 Bezár a bazár!
23:30 A rezidens

Amerikai filmsor.
00:35 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

01:35 A vidéki doktor
Osztrák-NSZK drá-
ma

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:20 Unser Bildschirm
07:50 Itthon vagy!
08:15 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:00 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Japán madár-

távlatból
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:05 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Önök kérték 
válogatás

21:30 A vörös ajtó
Olasz krimisor.

22:20 Kenó
22:30 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilmsor.

23:35 Elveszettek
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

00:35 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:30 Új idők, új dalai
01:55 Divat & dizájn

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:15 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Magyar válogatott
08:20 Táncház: Erdélyi 

muzsikusok
08:55 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 Evangélikus 

magazin
10:55 Református 

magazin
11:30 12 egy tucat

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:40 Unser Bildschirm
14:15 Nyár 21
16:20 Itthon vagy!
16:50 Térkép
17:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
18:30 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:25 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 Retró kabaré
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Pastorale: Mun-

kálódik a cim-
balmos - Fősze-
repben Balogh 
Kálmán cimba-
lomművész - I.

22:35 Mma: Szürke fé-
nyek - Benkő 
Imre fotográfus

23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Neked van test-
véred?

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Retró kabaré
02:25 12 egy tucat

Tévéfilm

05:00 Gyémánt Liga:
London

05:55 Szabadidő
06:25 Góóól!
06:55 Vízilabda BENU 

Kupa
08:15 Női kézilabda fel-

készülési mér-
kőzés

10:00 UEFA Bajnokok 
Ligája-selejtező

12:00 Női kézilabda fel-
készülési mér-
kőzés

13:40 Bringasport
13:55 Forma 2 – Futam
15:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

17:20 Forma 2 – Futam
18:40 Boxutca
19:15 Fradi Tv
22:20 Női kézilabda fel

készülési mér-
kőzés

00:00 Fradi Tv

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

Török filmsor.
13:05 Született detektívek

Amerikai krimisor.
14:05 Házasodna a gazda
15:30 A mentalista

Amerikai krimisor.
16:40 Meryem

Török filmsor.
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:20 Házasodna a gazda
21:40 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
22:50 Toplista: Egyslá-

geres előadók
23:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:20 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:30 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka 

Benne: Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Am. akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói  filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámasor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Doktor Balaton

Dráma sorozat
20:40 Szerencsekerék
21:55 Bezár a bazár!
23:30 A rezidens

Am. dráma sor.
00:35 Walker, a 

texasi kopó
Am. akció sor.

01:35 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Itthon vagy!
08:10 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:00 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Japán madár-

távlatból
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:05 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:45 Az élet dicsérete

Angol tévéfilmsor.
21:40 A bunyós

Angol filmdráma
23:25 Kenó
23:40 Elveszettek

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

00:45 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:40 Divat & dizájn

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Magyar 

válogatott
08:20 Táncház: Betyár 

tábor, Erdélyi 
zenészek

09:00 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:55 Neked szól!
11:00 Kereszt-Tények
11:10 A sokszínű vallás
11:20 Ő és én: 

Schuller Csaba
11:40 A kert

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska

Kronika
13:40 Ecranul nostru
14:15 Nyár 21
16:20 Itthon vagy!
16:40 Hazajáró
17:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:45 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
18:20 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 Önök kérték 
válogatás

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 A Zinner
22:30 Mma: A létezés 

szakmában dol-
gozom - Portré-
film Kodolányi 
Gyula költőről

23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Neked van test-
véred?

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték 

válogatás

05:40 Múlt és Jelen 
egy időben

06:10 Vízilabda 
SEAT Kupa

07:25 Bajnokok Ligá
ja-selejtező, 1. 
forduló - Ferenc-
városi TC - FC 
Prishtina

09:25 Fradi Tv
10:30 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 – 
Tokió: Női lab-
darúgás

12:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Női lab-
darúgás

14:40 UEFA Bajnokok 
Ligája-selejtező

16:40 Kétváll
17:15 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 - 
Tokió: Női lab-
darúgás

19:15 Aranyoroszlánok

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

Török filmsor.
13:05 Született detektívek

Amerikai krimisor.
14:05 Házasodna a gazda
15:30 A mentalista

Amerikai krimisor.
16:40 Meryem

Török filmsor.
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:20 Házasodna a gazda
21:40 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
22:50 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
23:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:15 Csak téged látlak

Am.-thaiföldi film
02:45 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka 

Benne: Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Am. akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Doktor Balaton

Dráma sorozat
20:40 Szerencsekerék
21:55 Bezár a bazár!
23:30 A rezidens

Am. dráma sor.
00:35 Walker, a 

texasi kopó
Am. akció sor.

01:35 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki
07:20 Alpok-Duna-

Adria
07:55 Itthon vagy!
08:20 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:05 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Japán madár-

távlatból
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:05 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:05 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Egynyári kaland
Tévéfilm

21:30 Egynyári kaland
Tévéfilm

22:20 Kenó
22:35 Munkaügyek -

 IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

23:05 A legényanya
Magyar filmszatíra

00:25 Elveszettek
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:30 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

02:20 Divat & dizájn

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:55 Világ
07:15 Hajnali 

gondolatok
07:30 Magyar válogatott
08:30 Táncház: Nép-

művészet Mes-
tere, szilágysági 
muzsikusok

09:05 Élő népzene
09:35 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:40 Új nemzedék
11:05 Isten kezében
11:35 Családi nyár

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Alpok-Duna-

Adria
13:40 Slovenski Utrinki
14:15 Nyár 21
16:15 Itthon vagy!
16:45 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
18:20 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:25 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 A Zinner
22:30 Mma: In me -

moriam Cserny 
József

23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Neked van test-
véred?

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

05:30 Strandröplab-
da OB

06:25 Kétváll
09:00 53. Kékszalag

Raiffeisen Nagydíj
10:00 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 - 
Tokió: Férfi lab-
darúgás

11:55 53. Kékszalag 
Raiffeisen Nagydíj

12:20 Dvsc
12:50 Strandkézilabda
13:15 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 - 
Tokió: Férfi lab-
darúgás

15:45 53. Kékszalag 
Raiffeisen Nagydíj

16:40 Pecatúra
17:10 Vívás
17:45 53. Kékszalag 

Raiffeisen Nagydíj
18:30 UEFA Európa

Konferencia Li-
ga-selejtező

01:30 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 
- Tokió: Evezés - 
Íjászat



Szombat július 24.

Köszöntjük Kinga, Kincső nevű olvasóinkat!

Vasárnap július 25.

Köszöntjük Kristóf, jakab nevű olvasóinkat!

Péntek július 23.

Köszöntjük lenke nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

sának jogát minden 
tévéadó fenntartja!

Lapalapító-főszerkesztő: Szoboszlai István. Felelős szerkesztő: Kovács Erzsébet. 
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.: 066-2850283. E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com
Lapengedély száma: ZT 301 Kelt: 2003.07.01. Példányszám: 3 000 Rendelési szám: 734
Készült: Podillja-Ter Kft. (Ternopol, Teksztilna u. 28.). Telefon: (0352)-52-27-37, (067)352-18-51. 

Карпатінфо (на угорській мові) Засновник і головний редактор: Сoбослай Степан Карлович. 
Адреса: пл. Кошута 2. м. Берегово, Закарпатської обл., Україна  Моб.: 066-2850283  

Реєстраційне свідоцтво ЗТ № 301 від 01.07.2003.  Газета віддрукована у ТОВ "Поділля-Тер" 
Україна  м. Тернопіль, вул. Текстільна, 28. тел. (0352)-52-27-37, (067)3521851. Сайт: www.a-print.com.ua   

Номер замовлення: 734  Тираж: 3 000

A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkeszté-
sének jogát fenntartjuk, azok recenzálását, visszaküldését, to-

vábbítását és megválaszolását nem vállaljuk. 
A címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidíté-

sének jogát fenntartjuk. A publikációnkban közölt tényekért 
minden esetben a szerző viseli a felelősséget. 

– az összes fizikai és jogi sze-
mélytől beérkezett hirdetés 
kereskedelmi hirdetésnek 
számít, akik kereskedelmi 
tevékenységet folytatnak;

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratokról szóló hir-

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!
A hirdetés szövegét figyel-
mesen, hibák és javítá-
sok nélkül írják meg. Egy 
szelvényen mindössze egy 
hirdetés szerepelhet.
A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy egyes anyago-
kat nem közöl az újságban. 
Nem közölhetőek azok a hir-
detések, amelyek ellentmon-
danak a szerkesztőségi fel-
tételeknek és az ukrán tör-
vényeknek.
A hirdetésekkel és reklámok-
kal kapcsolatos reklamáci-
ókat a szerkesztőség a lap 
megjelenése után 3 napig 
fogadja.
A szerkesztőség nem vál-
lal felelősséget a hirdetés 
tartalmáért, a megadott in-
formációk, telefonszámok 
és címek pontosságáért.

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzetett hirdetés

Egyéb hirdetések:
elveszett iratok   1 0 0  h r . ;
részvétnyilvánítás  5 0  h r . ;
társkereső   3 0  h r . ;
köszöntő   3 0  h r . ;
4 sor vers+köszöntő  5 0  h r . ;
képes köszöntő   4 0  h r . ;
kép+4 sor vers    5 5  h r . ;
megkezdett 4 soronként 5 hr.;

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.

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként: 
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr., 
2–7. oldalak – 7 hr., 11–15. oldalak – 6 hr.

Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю, 
тютюнових виробів 100%

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg

2021. 
július 14. 9Heti műsor

104:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Meryem

Török filmsor.
13:05 Született detektívek

Amerikai krimisor.
14:05 Házasodna a gazda
15:30 A mentalista

Amerikai krimisor.
16:40 Meryem

Török filmsor.
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:20 Házasodna a gazda
21:40 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
22:50 Életünk története
00:05 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka

Benne: Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Am. akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Doktor Balaton

Dráma sorozat
20:40 Szerencsekerék
21:55 Bezár a bazár!
23:25 A rezidens

Am. dráma sor.
00:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akció sor.

01:40 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 P'amende
07:20 Öt kontinens
07:55 Itthon vagy!
08:20 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:05 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Japán madár-

távlatból
14:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:05 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Az állat
Fr. filmvígjáték

22:05 Kenó
22:15 A sértés

Örmény thriller
00:10 Elveszettek

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:10 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:55 Himnusz

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:45 Kék bolygó
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Magyar válogatott
08:15 Táncház: Nem-

zetközi Dudás-
találkozó, szé-
kelyföldi muzsi-
kusok

08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Katolikus krónika
10:40 Önkéntesek
11:15 Sértés

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
14:15 Nyár 21
16:20 Itthon vagy!
16:40 Kárpát-medence
17:05 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:40 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
18:10 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

18:40 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:15 Megáll az idő
Magyar játékfilm

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Tordai Hajnal

jelmeztervező - 
MMA portré

22:35 Mma: Néhány
mondat a sza-
badságról - Dá-
vid Gyula iro-
dalomtörténész 
portréja

23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Neked van test-
véred?

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Megáll az idő

Magyar játékfilm
03:10 Sértés

Tévéfilm

05:15 Bringasport
05:30 Dvsc
06:00 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 - 
Tokió: Íjászat

08:10 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Férfi lab-
darúgás

10:10 Strandkézilabda
10:25 Pecatúra
11:05 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 - 
Tokió: Férfi lab-
darúgás

13:00 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Megnyitó 
ünnepség

16:05 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

17:00 Vívás
17:30 Mtk tv
18:05 UEFA Európa 

Konferencia Li-
ga-selejtező

20:00 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Megnyitó 
ünnepség

01:00 Mtk tv
01:55 XXXII. Nyári

Olimpia 2020 - 
Tokió

05:30 A homok titkai
Brazil filmsorozat

06:10 Teleshop
06:40 Kölyökklub
08:55 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsor.

09:25 Teleshop
10:25 Anyák gyöngye

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:00 Autogram
11:45 Privát kopók

Kanadai filmso-
rozat

12:55 Privát kopók
Kanadai filmso-
rozat

14:10 Magnum
Amerikai akciókri-
mi-sorozat

15:20 A dzsentlemanus
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 Aladdin

Amerikai animációs 
kalandvígjáték

22:00 Doktor Strange
Amerikai kaland-
film

00:20 Csajos buli
Amerikai vígjáték

02:25 Bosszú
Török filmsorozat

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék 

törpikék
Belga animáci-
ós sor.

06:30 Garfield és 
barátai
Am. animációs sor.

07:00 Garfield és 
barátai
Am. animációs sor.

07:30 Magyar 
népmesék

07:40 Magyar 
népmesék

07:55 Magyar 
népmesék

08:00 Magyar 
népmesék

08:10 Magyar 
népmesék

08:15 Mesék Mátyás
 királyról
Magyar animáci-
ós sor.

08:25 Hupikék 
törpikék
Belga animáci-
ós sor.

08:55 Hupikék 
törpikék
Belga animáci-
ós sor.

09:25 Az alkotók - egy 
ház átalakításá-
nak története

10:00 Nagyító
10:30 Az álomotthon
11:05 PURA VIDA - 

tiszta élet
11:35 Kedvencek 

őrjárata
12:10 Poggyász
12:40 Életmódi Plusz
13:15 Lara Croft: 

Tomb Raider 2 - 
Az élet bölcsője
Amerikai akció film

15:45 Columbo
Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Az első ember

Amerikai, japán 
dráma film

23:10 Csak a szerelem 
számít
Dán, svéd, olasz, 
francia, német ro-
mantikus film

01:45 Rossz 
szomszédság 2
Amerikai, kínai víg-
játék film

06:00 Híradó
06:40 Kenó
12:00 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 
- Tokió: Úszás 
előfutamok

16:00 Levegő nélkül 

a mélyben
17:00 Főmenü: Süti
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 SzerencsePerc
18:46 Szerencse 

Szombat
19:45 Elsa és Fred

Játékfilm
21:35 Huhogók!

Játékfilm
23:55 Kenó
00:05 Elveszettek

Angol bűnügyi té-
véfilmsorozat

01:10 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

02:00 Himnusz

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon 

vagy!
05:55 Magyar 

gazda
06:20 Unió27
06:40 Itthon 

vagy!
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Opera 

Cafe
07:40 Püspökkenyér
08:10 Evangélium
08:40 Hogy volt?! - 

válogatás
09:35 Ég, föld, férfi, 

nő: Eger
10:30 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

11:00 Öt kontinens
11:35 Tokaji rapszódia

Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és 

Jelen
14:00 Labdarúgó 

közvetítés
15:55 Strandröplab-

da OB
17:00 Szabadidő
17:40 OTP Bank 

Liga
19:35 Bringasport
20:00 Építők
20:30 K&H női kézi-

labda liga
22:05 Nyár utca, nem 

megy tovább
Tévéfilm

23:20 Dokuzóna
00:20 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Új idők, 

új dalai
02:00 A humor 

forrása
Magyar tévéjáték

07:15 XXXII. 
Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

11:15 XXXII. 
Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

14:30 XXXII. 
Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

16:30 XXXII. 
Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

22:40 XXXII. 
Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

02:00 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

03:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 
- Tokió: Úszás 
döntők

05:20 A homok titkai
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:55 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsor.

09:25 Teleshop
10:25 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:05 Anyák gyöngye

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:45 Anyák gyöngye
Amerikai vígjáték-
sorozat

12:25 Itthon nyaralunk 
- Hajdúszobosz-
lói nyár

13:10 Hologram a 
királynak
Amerikai vígjáték

15:20 Egyik kutya, 
másik eb
Ukrán krimisor.

16:35 Egyik kutya, 
másik eb
Ukrán krimisor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Cobra 11
Német akciófilm-so-
rozat

20:00 Gorilla bácsi
Amerikai vígjáték

22:10 A sötét lovag - 
Felemelkedés
Amerikai-angol ak-
ciófilm

01:45 Castle
Amerikai krimisor.

02:50 Bosszú
Török filmsorozat

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék 

törpikék
Belga animáci-
ós sor.

06:30 Garfield és barátai
Am. animációs sor.

07:00 Garfield és barátai

Am. animációs sor.
07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
08:30 Magyar népmesék
08:35 Mesék Mátyás 

királyról
Magy. animációs sor.

08:50 Hupikék törpikék
Belga animációs sor.

09:20 Hupikék törpikék
Belga animációs sor.

09:50 Fald fel
10:20 Több mint TestŐr
10:55 SuperCar
11:25 Életmódi
12:00 Vándor Viadal
12:30 Extreme-E 

magazin
13:05 Énekelj!

Am. animációs film
15:20 Sztárom a párom

Brit, amerikai ro-
mantikus film

18:00 Tények
18:55 Tron: Örökség

Amerikai kaland 
film

21:45 Lucy
Francia, német ak-
ció film

23:45 Szerelem és más 
drogok
Amerikai vígjá-
ték film

02:15 911-Texas
Amerikai dráma so-
rozat

06:00 Híradó
07:10 Kenó
16:00 Hatoslottó sorsolás
16:05 Hogy volt?! - 

válogatás
16:55 SzerencsePerc
17:00 Magyarország 

finom
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó

18:45 Mallorcai 
bűnügyek
Angol bűnügyi té-
véfilmsorozat

19:35 Zsaruvér és 
csigavér
Magyar tévéfilm-
sorozat

20:40 Mary Poppins
Angol családi víg-
játék

22:55 Kenó
23:05 Banks úr 

megmentése
Angol családi film

01:10 Elveszettek
Angol bűnügyi té-
véfilmsorozat

02:15 Himnusz

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:15 Világ
07:35 Multiverzum
08:05 Mesterember
08:35 Novum
09:00 Noé barátai
09:30 Önök kérték 

válogatás
10:30 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
11:00 Térkép
11:25 Hazajáró
11:55 A Balaton 

hullámain
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és 

Jelen
14:00 Jövünk!
14:30 Építők
15:05 OTP Bank Liga
16:55 Szabadidő
17:30 Bringasport
17:50 K&H női kézi-

labda liga
19:30 Jövünk!
22:05 A becsület útján
23:00 A Nagyok

23:35 Hogy volt?! - 
válogatás

00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Portréfilm 

Keserü Ilona 
festőművészről - 
MMA portré

05:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

07:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

11:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

12:00 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 
- Tokió: Úszás 
előfutamok

14:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Női kézi-
labda

16:40 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 - 
Tokió

17:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Férfi ví-
zilabda

18:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 
- Tokió: Úszás 
döntők

19:55 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Női kézi-
labda

22:00 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

23:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 
- Tokió: Férfi 
triatlon

02:00 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió
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Véget ért az uborkatermesz-
tőknél a tavaszi fűtött hajtatá-
si szezon, a gazdák hozzá lát-
tak a másodvetés előkészítésé-
hez. Sajnos a termelők több-
ségénél csalódást jelentett az 
elért bevétel. Nosztalgiázva 
emlegették a tavalyi 
(2020-as) évet, hogy 
akkor milyen jó árak 
voltak, és mennyivel 
többet tudtak félre 
tenni a szezon végén. 
Különösen erős ez a 
vélemény a fűtetlen 
fóliasátrakban haj-
tató gazdáknál, míg 
a korai fűtött ubor-
katermesztőknél sokkal ár-
nyaltabb a kép. Ők a tavaly 
áprilisi időszakra emlékez-
nek úgy, mint egy rémálomra, 
amikor a COVID járvány mi-
att bezártak a piacok, és csak 
mélyen az önköltség alatt le-
hetett megszabadulni a meg-
termelt uborkától. 

Mint mérnök, én a számok 
embere vagyok, ezért megpró-
báltam kielemezni az árak alaku-
lását az elmúlt évek tavaszi sze-
zonjaiban, és ez alapján értékel-
ni az idei évet.

„Almát almával, körtét kör-
tével lehet csak összevetni!” 

Mielőtt neki látnánk a külön-
böző „évjáratok” összehasonlítá-
sához, pontosítanunk kell, hogy 
milyen konkrét időszakokról be-
szélünk. Vidékünkön a korai fű-
tött uborka-hajtatással foglalko-
zó gazdák többsége február el-
seje körül vetési időponttal in-
dítja a palántanevelési szezont, 
amit a március elseje környéki 
kiültetés követ. Megfelelő kö-
rülmények között a piacon ápri-
lis elseje körül jelenhetünk meg. 
Sokkal előbbre nem nagyon éri 
meg időzíteni a termelést, mi-
vel a februári időszakban ugrás-
szerűen megnőne a fűtési költsé-
günk, míg a piacon márciusban 

Korai uborkahajtatás

Milyen szezont zártunk idén?
még nem igazán van igény nagyobb 
mennyiségben uborkára. A szedési 
időszak végét általában a pravosz-
láv pünkösdhöz szoktuk időzíteni, 
azaz június első-második hetéig. 
Ekkor már érdemes felszá-
molni az állományt, ugyan-

is az uborka pia-
ci ára ezután le-
zuhan, a vásár-
lók csak a sok-
kal szebben ki-
néző, fűtetlen 
fóliasátrakban 
vagy már a sza-
badföldön ter-
mett salátaubor-
kát veszik meg. 

Ezen kívül idő kell a fólia-
sátrak előkészítéséhez is a 
másodvetésű uborka, vagy 
őszi paradicsom kiülteté-
séhez. Ha utánaszámolunk, 
akkor láthatjuk, hogy a ta-
vaszi fűtött uborka betaka-
rítási időszaka mintegy 10 
hétig tart, azaz április ele-
jétől július elejéig. Amikor 
a különböző évek uborka-
hajtatási szezonjait hason-
lítjuk össze, akkor általá-
ban ezt az időszakot vesz-
szük alapul. Így betartjuk az 
„almát almával, körtét kör-
tével” elvet.

Az átlagos 2021-es tavaszi 
uborkaszezonról

 Felhasználva az elmúlt évek 
feljegyzéseit a piaci árak alakulá-
sáról a nagyszőlősi nagybani zöld-
ségpiacon, elkészítettem egy grafi-
kont. A diagram alapján az idei ta-
vasz egy szokványos hajtatási sze-
zon volt. Az uborka nagybani felvá-
sárlási ára valamivel 40 hrivnya fe-
lett indult, majd a kínálat növeke-
désével csökkent az ára. Jól kiraj-
zolódik a húsvét előtti hirtelen ár-
emelkedés, valamint a húsvét utá-
ni megszokott áresés is. Ezt köve-
tően kisebb nagyobb kilengések-
kel, de többé-kevésbé a „trend-vo-
nalat” azaz egy átlagos áresési vo-

nalat követve csökkent az uborka 
felvásárlási ára a nyári dömpingre 
jellemző 8 hrivnya (+/-) 50% sáv-
ba, azaz a 4-12 hrivnya közötti árak-
ra. Ebben a sávban ingadozik azóta 
is. Összehasonlításul mellékelem a 
2019-es évre elkészített grafikont 
is, ami szinte ugyanolyan jellem-
zőkkel rendelkezik.

De hát akkor miért érzik úgy 
a gazdák, hogy ez az év gyengébb 

volt az előző éveknél? Ennek oka 
elsősorban az időjárásban keresen-
dő. A 2021-es év tavasza kifejezet-
ten hűvös volt, hideg éjszakákkal 
és borús nappalokkal. Ilyen körül-
mények között nagyon megnöve-
kednek a fűtési költségek, miköz-
ben a szedett termés mennyisége 
elmaradt a megszokottól. Példá-
ul az április hónap folyamán a be-
takarított uborka termésmennyisé-
ge mintegy 30-40%-kal maradt el 
az elvárttól, ezzel együtt az árbe-
vétel is. Miközben a fűtési költsé-
gek, mint már említettem, kiugró-
an magasak voltak. Nem sokat ja-
vított a helyzeten a májusi időszak 
sem. Annak ellenére, hogy ebben a 

hónapban is sokat kellett fűteni, 
az uborka aktuális ára általában 
a trendvonal alatt volt, tehát a vi-
szonylag nagyobb szedések sem 
eredményeztek magas árbevételt.

A „bolond” COVID-os 
2020-as év

Az uborka árának alakulásá-
ban a tavalyi, 2020-as év rendkí-
vülinek mondható. Mint már em-

lítettük, a COVID jár-
vány miatt elrendelt 
karantén intézkedé-
sek a piacokat is érin-
tették. Áprilisban a 
termelők sokszor nem 
tudták kinek eladni az 
árujukat, vagy csak ir-
reálisan alacsony árat 
ajánlottak érte. So-
kan feladták az értel-
metlennek tűnő erő-
feszítést a fűtött állo-
mány fenntartásáért, 
míg a fűtetlen hajta-
tással foglakozó gaz-
dák sokáig nem mer-
tek hozzáfogni a ter-
mesztéshez. Ez má-
jusra, amikor megnyi-
tották a zöldségpiaco-
kat, olyan hiányt ge-
nerált, hogy az ubor-
kaárak rég nem látott 
magasságokba emel-
kedtek, s ott is ma-
radtak egészen júni-
us végéig. Úgyhogy 
aki az „összeszorított 
fogak” taktikáját vá-
lasztotta, s nem adta 

fel, tetemes bevételre tett szert. 
Jól látható ez a mellékelt diag-
ramon is, hisz a trendvonal, ahe-
lyett, hogy csökkent volna, folya-
matosan emelkedett. De ez egy 
minden szempontból rendkívüli 
évnek bizonyult, ennek megis-
métlődésére számítani hiba volt. 
Sajnos idén nagyon sok termelő 
elkövette ezt a hibát, és csak na-
gyon későn kezdte el a szezont. 
Így lemaradtak a viszonylag elfo-
gadható májusi árakról, és bele-
szaladtak az önköltség közelében 
ingadozó nyári dömpingárakba.

Gál István falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A hirtelen felmelegedés meg-
gyorsította a szőlő növekedé-
si fázisait, ezért most a terme-
lőknek nagy figyel-
met kell fordítaniuk 
a kórokozók, kárte-
vők és a gyomok elle-
ni védekezésre. Most 
például a legnagyobb 
veszélyt, különösen 
az európai fajtáknál 
a gubacsatka okozza 
(második nemzedék). 
Egyes leveleken sötétbordó 
hupolykás (hólyagos) felület 
jelenik meg, a levél fonákolda-
lán fehér gyepet veszünk észre, 
ami arra mutat, hogy ezzel a 
kártevővel van megfertőzve a 
szőlő. Sokszor a gazdák a pero-
noszpóra betegséggel tévesztik. 

Ha nem védekezünk elle-
nük, nagyon nagy kárt okozhat-
nak a szőlőben, mivel megaka-
dályozzák a szőlőhajtások fej-
lődését. Ezért védekezni kell 
ellenük. A leghatásosabb spe-
ciális atkaölőszerek az úgyne-
vezett acaricidek – a Sanmite 
– 0,1% – 1kg 1 hektárra, vagy 
Envidor – 0,1% – 1kg 1 hektár-
ra. A felsorolt vegyszerek a kár-

Növényvédelmi munkálatok a 
szőlőültetvényekben

tevő minden stádiumát (tojás, lár-
va, nimfa, fejlett egyedek) kitűnő-
en pusztítja, ezért elég időben csak 

egy permetezést elvé-
gezni. A mostani időjárá-
si viszonyok (28–32°C) 
kedveznek a lisztharmat 
megjelenésének, különö-
sen az érzékeny fajtákon. 
Azért megelőző (preven-
tív) permetezést kell vé-
geznünk. Nagy a válasz-
ték a vegyszerekben, pl. 

a Topáz – 0,03 liter hektáronként, 
Talendo – 0,02 -0,03 liter hektá-
ronként. Biztos és hosszú időtarta-
mú védelmet biztosítanak, de a re-
zisztencia kialakulása miatt ezekhez 
a vegyszerekhez kéntartalmú vegy-
szereket keverünk fél dózisban, pl. 
Kumulus vagy Thiovit Jet 0,2%-os 
dózisban.

Különös figyelmet kell fordíta-
ni az elkövetkezendő időszakban az 
egyik legveszélyesebb betegségre – 
ami nemrég jelent meg, és már arról 
híres, hogy több szőlőtermesztőnél 
nagy mértékben elvitte a termést –, 
a fakó- vagy hókarothadásra. Ellen-
álló fajták nem léteznek, ezért idejé-
ben el kell végezni a megelőzési per-
metezéseket a következő szisztema-

tikus szerves gombaölőszerekkel: 
Cabrio Top (2 kg/ha, 0,2-0,3 %), 
Shavit, Aliette, Srtrobi. A perme-
tezéskor különös figyelmet kell 
fordítani arra, hogy a permetlé 
ne csak a leveleket érje, de a bo-
gyókat is. Az ukrán irodalomban 
ezt a betegséget fekete rothadás-
nak nevezik.

Nagy veszélyt okoz a szőlőül-
tetvényekben, különösen a tava-
szi időszakokban, a gyomok kár-
tétele. Különösen a többéves gyo-
moké, mint pl. a perje. Azért most 
optimális a (glifoszát) Raundap 
használata 5-6 liter/hektáron-
ként, ami elpusztít minden gyo-
mot, mert totális hatása van, és 
ami nagyon lényeges, környezet-
barát. Nincs negatív hatása sem 
az emberekre, sem a természetre.

A szőlőparcellákban különös 
figyelmet kell fordítani a tavalyi 
évben is nagy kárt okozó beteg-
ségre, ez pedig a szőlő peronosz-
póra, ami ellen nagyon jó haté-
konyságot nyújt a Kabrio-Top (2 
kg/ha). A permetezést szükség 
esetén megismételjük 7-10 na-
ponként, főleg csapadékos idő-
szakban.

Az elérhetőségeim változat-
lanok, akinek bármilyen kérdé-
se van, szívesen válaszolok a 
0975166318 és a 0503723469-es 
telefonszámon. 

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

A nálunk tömegesen, gyom-
ként jelentkező nagy csalán 
igen sokoldalúan hasznosítha-
tó növény: a rostjaiból finom 
fonal, abból előkelő vászon ké-
szíthető; a benne levő szerves 
savak nem csupán szúróssá te-
szik, de a csalánkötegeket szá-
mos országban használják re-
umás betegségek gyógyítására 
oly módon, hogy a fürdőkben 
csalánnal csapkodják a beteg 
testrészeket; a régi világban a 
szegény, falusi emberek a csa-
lán friss hajtásából levest és fő-
zeléket készítettek.

Az ökotermelés elterjedésé-
vel egyre több szakember ajánlja 
a termelőknek a csalánlével való 
permetezést a kártevők és betegsé-
gek leküzdésére. Ennek bizonyí-
tása még hosszadalmas kísérlete-
ket és vizsgálatokat igényel, de az 
kétségtelen, hogy a csalán leve-
lében levő vegyületek hatására a 
növények leveleinek bőrszövetei 
megvastagodnak és emiatt a kár-
tevők nehezebben tudják átszúrni, 
illetve a gombás betegségek is ne-
hezebben telepednek meg rajtuk.

A csalánlé készítése: állítson 
műanyag vagy fémhordót napos 
helyre, tegyen bele 5 kg friss csa-
lánhajtást és ezt öntse le 10 liter 
vízzel. A meleg és a napsütés ha-
tására a folyadék néhány nap múl-
va erjedni kezd, miközben átható 
bűz keletkezik, amelyet azonban a 
víz tetejére szórt perlittel enyhíte-
ni lehet. Ha a lé kierjedt, már nem 
pezseg, akkor leszűrheti és 1:5 
arányban hígítva a permetléhez 
vagy az öntözővízhez keverheti.

Hasznos a 
csalán levével 

permetezni

Hogyan védekezhetünk 
a meztelen- (házatlan) 

csigák ellen?

A nyirkos, meszes talajú helyeket kedvelik, de csapadékos nyáron 
mindenütt előfordulnak. „Ösvényeiket” fényes nyommal jelzik meg 
és a járt utat a járatlanért 
nem szívesen hagyják el.

Ha éjszakára benedve-
sített zsákdarabot vagy más 
textíliát helyezünk ki a fény-
lő váladékkal „megjelölt” 
helyekre, akkor hajnalban 
sok csigát foghatunk meg. Jó 
csapdának bizonyult a föld-
be süllyesztett konzerves do-
boz, amelyet víz és sör ke-
verékével töltünk meg félig.

A földre szórt konyhasó, szuperfoszfát vagy mészpor is sok csiga 
pusztulását okozza. A legradikálisabb módszer azonban az, ha gyári 
előállítású – metaldehidtartalmú – csigaölőszert szórunk ki a járataira.

Az összefogott csigákat elásással vagy elégetéssel semmisíthetjük meg.

Mikor és hogyan kell metszeni a 
málnabokrokat?

A gyümölcstermő növényeket általában tavasszal szoktuk meg-
metszeni. A málna e tekintetben is különbözik társaitól, mert a 
letermett és elszáradt málnavesszőket közvetlenül a gyümölcs-
termés betakarítását követően (azaz július végén) kell lemet-
szeni a tőről.

A vesszőket csonk meghagyása nélkül kell levágni, mert a csonkon 
sokszor taplógombák telepednek meg és elkorhasztják a málnatövet.

A letermett vesszők kivágásával levegősebbé tesszük a tövet és 
helyet kapnak a folyamatosan növekvő új sarjak is, amelyekből a kö-
vetkező évben termővesszők lesznek.

A levágott vesszőket haladéktalanul meg kell semmisíteni, mert 
rajtuk többféle kártevő és kórokozó szaporítóképletei helyezkednek 
el és tovább fertőzhetik a málnatöveket.

Késő ősszel szükség lesz még egy metszésre: a 150 cm-nél hosz-
szabbra nőtt vesszőket vissza kell vágni, mert a vessző csúcsán rit-
kán fejlődik virág és a gyümölcs ki-
fejlődése is korlátozott.

A meztelencsigák roppant sza-
pora és kártékony csúszó-má-
szói a kertnek. Gyorsan nőnek 
és a növényeket úgyszólván vá-
logatás nélkül megrágják, növe-
kedésüket megszakítják, termé-
süket tönkreteszik.
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Még több információ a karpatinfo.net-en

spOrtKrIMI

rovatvezető: jakab lajos

Halálos kimenetelű baleset történt 
Nagyszőlősön július 11-re virradóan 
az Ivan Franko utcában, adja hírül a 
pmg.ua.

Az információk szerint a Mercedes 
C250 típusú jármű sofőrje elvesztet-
te uralmát a gépkocsi felett, s egy fá-

Halálos kimenetelű baleset történt 
Nagyszőlősön

nak csapódott. A baleset következtében 
a 2002-es születésű sofőr és a 2004-es 
születésű utasa is megsérült, a járműve-
zető életét az orvosok nem tudták meg-
menteni.

A baleset körülményeit még vizs-
gálják.

Járókelők tehenek,  kecskék és 
disznók tetemét találták meg a 
Prjasivszka utca közelében, számol 
be a mukachevo.net. A rendőrség 
vizsgálatot folytat az ügyben, kere-
sik az elkövetőket.

A megyei rendőrség közleménye 

Háziállatok tetemeire bukkantak Munkácson
szerint a lakóházak közelében, a gya-
logút mentén ismeretlen emberek kido-
bálták a háziállatok tetemeit, amelyek 
legalább egy napig ott hevertek. Mos-
tanára az állatok tetemeit egy speciá-
lis vállalat alkalmazottai eltávolították 
a helyszínről.

Az elmúlt héten szörnyű balesetet szen-
vedett egy kárpátaljai család Lengyel-
országban, Tarnow közelében, adja hí-
rül a pmg.ua. 

A balesetben egy Volkswagen 
és  egy  Mercedes  Spr in te r  ü tkö -
zött össze. Az eset során négy sze-
mély szenvedett sérüléseket, köz-
tük  egy  kárpá ta l j a i  csa lád ,  ak ik 
gyermekükkel utaztak a járműben. 

Tragikus balesetet szenvedett külföldön egy 
kárpátaljai család

Mint kiderült, a család a rahói járá-
si Vidráspatakon él.

Az édesanyánál több zúzódást, ge-
rincsérülést állapítottak meg, férjén 
elvégeztek egy gerincműtétet és egy 
kézműtétet, sajnos több ujját is am-
putálni kellett. 11 éves gyerekük kó-
mában van, azonban már levették a 
lélegeztetőgépről, mert elkezdett önál-
lóan lélegezni.

Halálos kimenetelű baleset történt júli-
us 8-án délután Ungtölgyesen, melynek 
során életét vesztette egy 31 éves nő, szá-
mol be a pmg.ua.

A helyszínre kiérkező rendőrök 
megállapították, hogy egy kukásau-

Halálos baleset: kukásautó alá esett egy nő a 
hulladéklerakón

tó 57 éves sofőrje tolatás közben el-
ütött egy 31 éves nőt a helyi hulla-
déklerakón.

Az áldozat a mentőautóban vesz-
tette életét, az ügyben büntetőeljá-
rás indult.

Tűz ütött ki egy családi házban Király-
házán július 8-án éjjel, írja a pmg.ua. 
A lángokat az 50 éves tulajdonos vette 
észre, aki kimenekítette családját a ház-
ból, s értesítette a tűzoltóságot.

A helyszínre azonnal kiérkeztek a tűz-

Az édesapa mentette ki családját az égő házból 
Kárpátalján

oltók, akik körülbelül egy óra alatt telje-
sen megfékezték a lángokat. A tűz a tető-
szerkezetet tette tönkre, továbbá a szemé-
lyes holmikban is kárt okozott.

A tűz kitörésének okát és a kár értékét 
még vizsgálják a szakértők.

Csütörtökre virradóan végzetes bal-
eset történt a Técsői járásban. Hajna-
li 3 óra 20 perckor a rendőrséghez köz-
lekedési balesetről érkezett bejelentés 
Nyéresháza (Neresznica) faluból, szá-
mol be a pmg.ua.

A helyszínen a rendőrség megállapí-
totta, hogy egy Skoda Octavia típusú gép-
kocsi 19 éves sofőrje, Tiszaló (Tiszalovo) 
falu lakosa megelőzött egy másik Skoda 
Octaviát, amelyet egy 16 éves kökényesi 

Halálos ütközés: egy 19 éves fiú és egy 16 éves 
lány ült a volánnál

(Ternovo) lakos vezetett. A manőver köz-
ben elvesztette uralmát a jármű fölött és 
a gépkocsi egy betonoszlopnak ütközött, 
majd a korábban megelőzött autónak csa-
pódott.

A 19 éves sofőr a kórházba vezető úton 
belehalt sérüléseibe. A rendőrség bünte-
tőeljárást indított az ügyben. A rendőr-
ség vizsgálja a baleset okait és körülmé-
nyét, valamint azt, hogy ki engedte vezet-
ni a kiskorút.

Az Állami Határőrszolgálat jelentése 
szerint az egyik kárpátaljai határőregy-
ség őrnagya megpróbálta lefizetni a nála 
alacsonyabb ranggal rendelkező kollé-
gákat, hogy azok segítséget nyújtsanak 
migránsok illegális határátkelésében.

Migránsokat segítő határőrségi őrnagyot 
tartóztattak le Kárpátalján

A férfi fenyegetni is próbálta az al-
kalmazottakat, ezenkívül 500 dollárt 
és 600 eurót is felajánlott a „szolgál-
tatásért”.

A férfit előállították, a nyomozás meg-
kezdődött, írja a mukachevo.net.

Szombaton este halálos közúti baleset 
történt a Munkácsi járásban: kamion-
nal ütközött egy motorkerékpáros, írja 
a mukachevo.net.

Egy szemtanú fényképet tett közzé a 
baleset helyszínéről az Uvaha Radar (Fi-

Meghalt egy motoros
gyelem Radar) Viber-csoportban. Az elő-
zetes információk szerint a baleset 18 óra 
körül történt Kisanna (Hankovica) falu 
közelében. A szemtanú megjegyzi, hogy a 
motoros az ütközés következtében a hely-
színen életét vesztette.

Egy hónapnyi futballvarázslat ért vé-
get vasárnap a londoni Wembley-stadi-
onban, amikor az Anglia – Olaszország 
fináléval zárult az Európát, de talán a 
világot is 30 napig lázban tartó labda-
rúgó Európa-bajnokság.

Az elődöntőben Olaszország Spa-
nyolországot gyűrte le büntetőkkel, míg 
a torna nagy részében hazai pályán ját-
szó Anglia Dánia ellen diadalmaskodott 
a ráadásban.

A vasárnap esti döntőben az angolok 
már a 2. percben megszerezték a veze-
tést, de Bonucci egyenlített, és – mint oly 
sokszor ezen a kontinenstornán – túlórára 
kényszerültek a csapatok.

Mivel a kétszer 15 perc sem hozott 
döntést, így ismét a büntetők következ-
tek. Bár először az angolok kerültek előny-
be, de később Rashford, Sancho és Saka is 
hibázott ( vagy talán úgy is lehetne fogal-
mazni, hogy a remek teljesítményt nyújtó 
Donnaruma kapus volt jókor jó helyen), 
így Olaszország 1968 után hódította el is-
mét az Eb-trófeát.

Angliának továbbra sincs Eb-győzel-
me, ez a futball-nagyhatalom továbbra is 

Olaszország ülhetett fel az Eb-trónra!
az 1966-ban szerzett világbajnoki címnek 
örülhet egyedül.

A góllövőlistán a portugál C. Ronaldo 
és a cseh Schick végzett az élen egyfor-
mán 5 találattal.

Ejtsünk még két szót a magyar váloga-
tottat ért sérelmekről is…

Arról már korábban beszámoltunk, hogy 
a Marco Rossi által vezetett nemzeti csapat 
nagyszerűen helytállt a tornán, és közel volt 
a világszenzációt jelentő továbbjutáshoz.

A torna vége felé érkezett a mellbe-
vágó hír, miszerint az európai szövetség, 
az UEFA három zárt kapus mérkőzéssel 
,,honorálta” az Eb talán leghangulatosabb 
stadionjának, a Puskás Arénának a közre-
működését állítólagos szurkolói homofób 
megnyilvánulások miatt.

Úgy látszik a kettős mérce Magyaror-
szág irányába már a sportban is működik, 
és miközben a Wembley környékén sok-
szor állati módon viselkedő angolok vi-
selkedésével, a magyar himnusz alatt szi-
várványos zászlóval berontó személy ellen 
nem volt kifogás, addig a magyarok hang-
ját aggályosnak látták az UEFA irányából. 
Hát, lelkük legyen rajta…

Néhány sorban
A 9. forduló mérkőzéseit rendezték meg 
a hétvégén a beregszászi járási labdarúgó-
bajnokságban. A listavezetői pozícióba ke-
rülő kígyósiak ezúttal szabadnaposak vol-
tak, és a korábbi éllovas Beregvidék élt is a 
lehetőséggel, máris visszavette első helyét.

A Beregvidék Királyházát győzte le 
4-1-re, míg a harmadik dobogós együttes, 
a Mezőgecsei Baktyanec Fancsika ellené-
ben diadalmaskodott 3-1-re.

További eredmények: Mezővári – 
Szőlősvégardói Teszla 3-3, Tiszaújlak – 
Tiszakeresztúr 3-1.

A tabellát 19 ponttal vezető Beregvidék 
mögött Kígyósnak és a Baktyanecnek egy-
formán 17-17 pontja van.

***
A labdarúgó Európa-bajnoksággal egy 
időben zajlott Brazíliában a dél-amerikai 
kontinenstorna, a Copa America, amely-
nek ugyancsak vasárnap került sor a dön-
tőjére.

A fináléban Argentína Di Maria góljá-
val 1-0-ra győzte le a házigazda Brazíliát, 
megszerezve ezzel a trófeát.

Érdekesség, hogy a világ élvonalá-
ba közel két évtizede berobbanó Lionel 
Messinek ez volt hazája válogatottjával 
az első megnyert trófea.

***
A múlt héten pályára lépő három magyar 
labdarúgó kupacsapat közül csak a Ferenc-
város szerzett megnyugtató előnyt a visz-
szavágóra az európai kupákban.

A Bajnokok Ligája első selejtezőkö-
rében az FTC 70 percen át csak erőlkö-
dött ellenfelével, a koszovói Prishtinával, 
de aztán 7 perc alatt lerendezte a találko-

zót, és a 3-0-ás győzelemnek köszönhető-
en, bizakodva léphet pályára a lapzártánk 
után, kedden sorra kerülő visszavágón.

A másik két magyar együttes egyfor-
mán 1-1-es döntetlennel várhatja a csütör-
töki visszavágót, de amíg a Puskás Akadé-
mia hazai pályán fogadja majd a finn Inter 
Turkut, addig a Mol Fehérvárnak Jereván-
ban kellene kiharcolni a továbbjutást az 
Ararat ellen az itthoni döntetlent követően.

***
A  34 éves világelső szerb Novak 
Djokovics diadalával zárult vasárnap 
Wimbledonban az angol nyílt teniszbaj-
nokság férfi döntője, miután a negyed-
döntőben a magyar Fucsovics Mártont is 
búcsúztató Djokovics 6-7, 6-4, 6-4, 6-3-ra 
verte az olasz Matteo Berrettinit.

A szerb teniszező ezzel idei harma-
dik, pályafutása 20. Grand Slam győzel-
mét aratta, amivel a világranglistán beérte 
Roger Federert, és Rafael Nadalt.

A füves tornán remekül szereplő 
Fucsovics kilenc helyet javított a világ-
ranglistán elfoglalt helyezésén, amivel 
már a 39. helyet foglalja el.

***
A hamarosan kezdődő olimpiára készü-
lő magyar női kézilabda-válogatott Sió-
fokon kétszer is legyőzte leendő csoport-
ellenfelét, Brazíliát, miután azt megelő-
zően Montenegró ellen diadalmaskodott 
tíz góllal.

Elek Gábor csapata előbb 34-31-re, 
majd 24-23-ra nyert Brazília ellen, és biza-
kodással várhatja a tornát. A magyar csa-
pat az olimpia helyszínén még a világ ta-
lán legjobb csapatának számító Norvégi-
ával is megmérkőzik július 22-én.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

jármű

Ingatlan

szolgáltatás

Munka

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

aluplast-Beregszász
További ajánlataink: 
- külső és belső párkányok, 
- szúnyog háló (ajtóra is),
- Belorusz beltéri ajtók 
- reluxa, 
- anyag és bambusz roletta, 
- szalagfüggöny

Beregszász, Puskin tér 4.  (a szerb pékség mellett). 
Tel./fax: 4-31-29,  Mob.: +38097-9126146, +38099-7542543.

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Lakás eladó
Beregszászban a Mu-
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 18 000 f.e.  
Mob.: 066-2910418,                   
          068-2126127. 

Hirdessen!
066-2850283

németországi munka!
turistahajókra keresünk 

munkásokat kabinok burkolására.
Fizetés: 12,9 euró/órától
Vakolás, festés, csempézés, 

padlószőnyeg lerakása, bútorszerelés. 

szállás és szállítás a munkahelyre 
ingyenes a munkáltató költségén.

+380 (67) 15 24 160 (ukránul)

Ács, szerKezetépítő szakembereket 
keresünk vasbeton elemek 

gyártásához Németországba 
azonnali kezdéssel. 

Hivatalos bejelentés, versenyképes fizetés, 
hazautazás, szállás biztosított. 

Svetho Kft. Mob.: +3670 70 34 545

lakás eladó

Beregszászban háromszobás 
lakás eladó a Muzsalyi út 111. 
szám alatt (1. emelet, felújítás 
nélkül). Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 066-5351683. 

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás Be-
regszászban a Lónyai ut-
cában. Új típusú fa nyí-
lászárók, balkon, lodzsa. 
Önálló fűtés, internet. 
Mob.: 098-7050320. 

Beregszászban (Csigaszug) 
eladó 4 szobás lakás (127 m2) 
kertrésszel, garázzsal. Új fű-
tési rendszer, ablakok, lakás-
szigetelés. Alacsony rezsikölt-
ség. Irányár: 47000 f.e. Mob.: 
+38095-5583857. 

Ház eladó

Eladó Beregszászban egy 
összkomfortos családi ház 
a "Csizaj" borgyár mellett 
a Szilvás úton. Mob.: 099-
0212849, 098-2945705. 

Feketeardóban (Szőlősi 
járás) eladó egy 240 m2-
es összkomfortos családi 
ház, kétemeletes (víz, gáz 
bevezetve). Mob.: 099-
2393269 (17 óra után). 

Beregszászban a Tompa Mi-
hály u. 69. szám alatt ház el-
adó. Mob.: +38050-0394869. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorostól, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Bátyúban nagyon jó helyen – 
közel a középiskola, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba 
és egy konyha. Tartozik hoz-
zá 13 ár földterület. A földgáz 
bevezetve, a vízvezeték a ház 
előtt. Ár megegyezés szerint. 
Mob.: 098-8063947. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alatti 
ház eladó jó állapotban. Mob.: 
066-3967011. 

Beregrákoson 95 m2-es, 
magasföldszintes, össz-
komfortos családi ház el-
adó az országúttól 50 mé-
terre. Akár két generáció 
számára is alkalmas: a 
kövezett udvaron egy má-
sik, 50 m2-es ház is talál-
ható. Irányár: 35 000 f.e. 
Viber: 050-8065087. 

lakás kiadó

Lakás kiadó Beregszász 
központjában. Mob.: 095-
2087515, 050-1977011. 

Bérlés

Csendes, rendes nő (író-
nő) gyerek nélkül egyszo-
bás lakást bútorral vagy 
anélkül bérelne. Mob.: 050-
9130826. 

telek, föld eladó

Beregszászban, a Szőlőhegy 
utca 157. szám alatt eladó 
egy telek fundamentummal. 
A telek mérete 0,0926 ha. Tel: 
095-1399379 vagy Viber. 
Telek eladó (8 szotek) Be-
regszászban a Bolugyanszkij 
(Fedák Sári) út környékén. 
Mob.: +38066-2950218. 

egyéb jármű

Vadonatúj, kézzel hajtha-
tó rokkantkocsi eladó. Mob.: 
095-3260426. 

Tetőfedést, csatornázást 
vállalok anyaggal vagy 
anélkül, valamint metálcse-
rép, kerítéslemez, stablon 
lemezek méretre vágva 
(drágább és olcsóbb anyag-
ból). Mob.: 066-0820366. 

Utcáról, kertből, udvar-
ból veszélyes fa kivágását 
és sövény nyírását válla-
lok Beregszászban és kör-
nyékén, több év tapaszta-
lattal, garanciát is vállalok. 
Még vállalok betonozást, he-
gesztést és építkezést. Mob.: 
050-1948976. 
Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Festést, glettelés, gipszkarto-
nozást és külső szigetelést vál-
lalok. Tel: 099-0143082. 
Fűnyírást vállalok Bereg-
szászban és környékén. Tel: 
066-0916152. 

Villanyszerelői munkák: 
földelés, csillárok, konnekto-
rok és kábelek cseréi. Mob.: 
+38095-3260426. 
Teljeskörű lakásfelújítást 
vállalok Beregszászban és a 
környékén. Mob.: +38050-
0162988. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok 
kézbesítésére Péterfalván, 
Bökényben. Fizetés teljesít-
mény szerint. Minden eladott 
lap után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Csetfalván. Fi-
zetés teljesítmény szerint 
(1.5 hrivnya/db). Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Asztélyban. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesz-
tőségben: Beregszász, Kos-
suth tér 2. Mob.: +38066-
2850283. E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
hetilap kézbesítésére Gáton. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Tiszaújlakon. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

A Kárpátinfo hetilap 
reklámszervezőt keres 
a hetilap hirdetéseinek 
értékesítésére. Mob.: 
+38066-2850283. E-ma-
il.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Nagyszőlősön. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Nevetlenben. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Munkát keresek Beregszász-
ban 8 és 17 óra között. Mob.: 
066-5302098. 
Sürgősen munkát keresek 
Beregszász környékén. Mob.: 
+38095-1492868. 

A Farm Tojás Kft. keres 
tojásválogató és csomago-
ló munkatársakat kétmű-
szakos munkarendben, 
Győrhöz közeli üzemébe. 
Szolgálati lakást biztosí-
tunk. Jó kereset és hosz-
szú távú munkalehetőség. 
Más munka is szóba jöhet, 
lehetőségek vannak. Je-
lentkezni Bilanics Krisz-
tinánál lehet: Telefon: 
+3630-2175342. E-mail: 
kbilanics@farmtojas.hu. 

Kecskeméti áruszállító 
cég keres sofőröket EU-
ban történő munkavég-
zésre nemzetközi gya-
korlattal, B kategóriás 
jogosítvánnyal furgon-
ra. Bérezés: km-, hét-
végi pénz, üzemanyag-
megtakarítás. Akár net-
tó 270.000 Ft/hó. Jelent-
kezni a +3670/4279169-es 
telefonszámon, illetve a 
bito@bitointertrans.hu 
e-mail címen lehet. Bitó 
Intertrans Kft. 

Kárpátalján az Ukrán Álla-
mi Határőrszolgálat felvé-
telt hirdet a következő szerző-
déses katonai állásokra: határ-
őr felügyelő, összekötő, sofőr, 
felcser és szakács. Megfelelő 
szakmai végzettséggel rendel-
kező 18 és 60 év közötti fér-
fiakat várnak. Amit az állam 
garantál: stabil pénzügyi hát-
tér; egyszeri juttatás a katonai 

szolgálatra vonatkozó szerző-
dés megkötését követően – 20 
430 UAH; éves fizetett sza-
badság és egészségügyi ellá-
tások; karriernövekedés; ma-
gas színvonalú ingyenes orvosi 
ellátás; távoktatás lehetősége a 
felsőoktatási intézményekben 
a szolgálat megszakítása nél-
kül. Lakás biztosítása, albér-
let vagy bérleti díj kompenzá-
lása; nyugdíjhoz való jog 25 
év szolgálati idő után. Mob.: 
+38066-6896132. Cím: Mun-
kács, Nedecei út 45. 
Ács, szerkezetépítő szak-
embereket keresünk vasbe-
ton elemek gyártásához Né-
metországba azonnali kezdés-
sel. Hivatalos bejelentés, ver-
senyképes fizetés, hazauta-
zás, szállás  biztosított. Mob.: 
+38066-5605813. 

Visegrádi szálloda keres 
minőségi ingyenes szál-
lással egy párt. A férfit 
lehetőleg jogosítvánnyal 
karbantartó-udvaros, a 
hölgyet konyhai kisegítő 
munkára. E-mail: allas@
hotelvisegrad.hu. Mob.: 
+3620-2190303. 

építkezés, felújítás

Vadonatúj WC kagyló és 
mosdó kerámia állvánnyal 
komplettben eladó. Mob.: 
+38095-3260426. 

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

Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1000 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 

Hűtés, fűtés

Beregszászban brikett és ant-
racit szén eladó. Mob.: 066-
3967011, 

Bútor

Beregszászban eladó 
egy jó állapotban lévő 
sarokülő, fotelek nél-
kül. Ára: 5000 hr. Mob.: 
+38099-2725331, +38097-
9621454. 

Barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi fű-
rész, csákányok, kalapácsok, 
autóhoz való szerelő kul-
csok. Mob.: +38099-6608338, 
+38066-3967011. 

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 mé-
teresek, fóliának való kap-
ron cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Boroshordók eladók, 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Eladó boroshordók: 300 li-
teres, 65 literes. Ugyanitt ká-
posztagyalu és káposztáshor-
dó, 100 literes. Mob.: 066-
8243778. 
Eladó kitűnő állapotban lévő 
8 köldökös eke K-700-as trak-
torhoz, Quivogne-6 méteres 
nehéz tárcsa, kétsoros, jó ál-
lapotban lévő rögtörő henger 
3,7 m széles. Ár megegye-
zés szerint. Tel: 050-9667397, 
096-7003545. 
Eladó 1995-es évjáratú claas 
dominator 85-ös, jó állapotban 
lévő 4,5 méteres gabonaasz-
tallal és ötsoros kukoricaasz-
tallal. Bizon kombájnhoz ga-
bonaasztal befogadókamrával 
együtt eladó. Ár megegye-
zés szerint. Tel: 050-9667397, 
096-7003545. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
Eladó DON-1500A kom-
bájn 6 méteres gabonaasztal, 
6 soros Oros kukorica adap-
ter szárzúzóval, napraforgó 
lifterekkel. Azonnal munká-
ra fogható. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 050-9667397, 
096-7003545. 

Haszonállat

Eladó két fejőskecske és két 
kecskegida. Tel: 066-0498892. 

Baba, gyerek

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

sport, szabadidő, 
hobbi

Ukrajna férfibicikli és egy 
Szaljut női bicikli eladó. Mob.: 
+38066-5605813.
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Ne vágd le! Így mentheted 
meg a töredezett tincseket

A hajunk akkor is károsodik, ha többé-kevésbé vigyá-
zunk rá és odafigyelünk, hogy ne fessük túl és haj-
pakolást is gyakran használunk. A szmog, a stressz, 
sőt, ,ég a lófarokba kötés is megviseli a hajat és ha azt 
vetted észre, hogy sörényed nem olyan dús és fényes, 
mint volt, az alábbi pontok segíthetnek.

Töredezett hajvégek
Ehhez nincs szükség 

mikroszkópra: ha a hajad 
vége töredezett, az arra uta, 
hogy károsodott és száraz. 
Ilyenkor természetesen egy 
hajvágás a megoldás, amit a 
szakemberek szerint kétha-
vonta egyébként is meg kel-
lene ejtenünk. A vékonyszá-
lú haj különösen hajlamos a 
töredezésre és extra odafi-
gyeléssel kell kezelni.

A hajvégápoló széru-
mok hajvágások között se-
gíthetnek a töredezett vé-
geket minimalizálni, bár a 
hajvágást ezek sem helyet-
tesítik. Olyan hajregenerá-

ló terméket keress, ami po-
limereket tartalmaz, ezek 
ugyanis kitöltik a mikro-re-
pedéseket a hajszálakon.

Festés általi 
károsodás

A legtöbb nő már éget-
te el a haját festéskor, 
sőt, az is előfordul, hogy 
maga a fodrász használ 
túl erős szőkítőt, ami ká-
rosítja a hajat. Ha fodrász-
hoz mész, olyan szakem-
bert válassz, aki megbíz-
ható és a hajad egészségét 
szem előtt tartja.

Ha magadnak fested 
a hajad, mindig nézz utá-
na, hogy a termék mi-
lyen erősségű előhívószert 
(developer) használ, főleg 
akkor, ha a hajad göndör 
vagy vékonyszálú. 

Tudnod kell, hogy nem-
csak a szőke hajfestékek-
ben van hidrogén-peroxid 
és legjobb, ha féltartós vagy 
kimosható hajszínezőkkel 
dolgozol, hisz ezek nem 
károsítják a hajat. A festett 
haj táplálása fontos, ezért 
hajmosáskor a jó minősé-
gű balzsam és hetente egy 
hajpakolás elengedhetetlen.

Vegyszer általi 
roncsolódás

 A daueroláskor vagy 
tartós hajkiegyensítéskor 
használt vegyszer behatol 
a hajba és átalakítja annak 
szerkezetét, ami – mon-
danunk sem kell – erősen 
roncsolja. Mikor a haj egy 
ilyen kezelés után súlyosan 
károsodik, már nem lehet 
visszafordítani a folyama-
tot, viszont a további hajtö-
redezést gátolhatjuk.

Legalább hat héten ke-
resztül kell kúraszerűen 
visszatáplálni a hajat bal-

zsammal, maszkkal, pro-
teines ápolókkal és olajok-
kal. Sörényed sose fésüld 
nedvesen, ha mégis, akkor 
csakis bontófésűt használj 
és légy kíméletes, ne tépd.

Hőkárosodás
Napjainkban alig akad 

nő, aki ne használna napi 
szinten hajvasalót vagy 
hasütővasat. Ezekkel a 
szerkentyűkkel valóban 
fényes, sima hajat vagy 
csodás loknikat kapunk 
percek alatt, azonban en-
nek ára van, ugyanis a ha-
jat erősen károsítják. A 
hajszárító – főleg ha túl 

melegre van állítva – szin-
tén egészségtelen, hiszen 
szárítja a hajat és a fejbőrt.

Ügyelj arra, hogy a 
minden hővel formázó esz-
közödet olyan alacsony hő-
fokon használd, amilyen 
alacsonyan csak tudod. 
Hajsütés- vasalás előtt elen-
gedhetetlen a hővédő krém 
vagy spray használata.

Hajhullás
A haj kopása többféle-

képpen megmutatkozhat: 
egyre több hajszál a haj-
kefében fésülködés után, 
egyre vékonyabb copf, 
láthatóan szélesebb vá-
laszték a fejtetőn vagy ko-
pasz foltok a fejen. Ha ezt 
érzékeljük, mindenkép-
pen komolyan kell ven-
ni és fel kell keresni egy 
szakembert.

A hajhullásnak szám-
talan oka lehet, még fel-
sorolni is sok: hormoná-
lis változások, fogamzás-
gátló vagy más gyógy-
szer mellékhatása, terhes-
ség alatti vagy szülés utáni 
tünet, stressz, korpa, pik-
kelysömör, étkezési za-
varok, autoimmun beteg-
ség vagy allergiás reakció.

A túl szoros lófarok 
vagy konty szintén okoz-
hatja a haj kopását a hom-
lok körül és fontos, hogy 
minél vastagabb hajgu-
mit használjunk, továbbá 
soha ne aludjunk össze-
fogott hajjal. 

A kopasz foltok utal-
hatnak az alopecia nevű 
betegségre, de ilyenkor 
már mindenképpen bőr-
gyógyászhoz kell fordul-
ni, mert – a férfiakkal el-
lentétben – a nőknél a 
hajhullás jól kezelhető és 
visszafordítható folyamat.

Tippek a fiatalosabb, 
frissebb arcért

Tudtad, hogy az általad használt kozmetikumok akár 
éveket öregíthetnek? Összegyűjtöttünk pár titkot és 
tippet, hogy fiatalabbnak tűnj mint valaha.

A fiatalosabb külső 
a cél

Amikor bőrápolásról 
van szó, akkor megpróbál-
juk eltüntetni a kis ránco-
kat és vonalakat. Ha nem 

sikerül teljesen eltüntet-
nünk a meglévő ránco-
kat, néhány dolgot tehe-
tünk, hogy kevésbé legye-
nek láthatóak. A legfonto-
sabb világosan sminkelni 

ezeket a részeket.
A friss és tiszta bőr min-

dig ífjúságot sugároz. Köz-
ben hajlamosak vagyunk egy 
réteg alapozó alá rejteni az 
üde bőrünket, így a finom vo-

nalakat kihangsúlyozzuk. E 
helyett válasszunk egy köny-
nyű olajmentes szépségápo-
lási terméket, amely a bőr-
nek egy enyhe alapárnyala-
tot kölcsönöz.

A vonalak eltüntetése-
kor a legjobb egy természe-
tes alapozó kiválasztása, kis 
hidratálóval. Még több hidra-
táló segít megakadályozni a 
további ráncok kialakulását.

A szem alatti gödrök 
eltüntetése

Egy igen problémás terü-
lete arcunknak a szem alat-
ti rész. Nem csoda, hiszen 
az egyik legvékonyabb bőr 
testünkön. Gyakran besö-
tétedik és karikássá válik a 
stressz es bőrproblémák kö-
vetkeztében.

Használj egy világosabb 
árnyalatú korrektort a sze-
mek alatt, így megvilágo-
sítod a szem alatti részt és 
megnyitod a tekinteted. Ez 
segít eltűntetni a karikákat is. 
A korrektort (vagy jobb fedő-
képességű alapozót) oszlasd 
el az ujjbegyeddel, így nem 
sérted fel az érzékeny bőrt.

Az alapozó haszná-
la ta  után használ j  pú-
dert, a szemhélyadon pe-
dig egy világos árnyala-
tú szemhélypúdert. A sze-
mek belső részére (egészen 
az orrig) is kerüljön vilá-
gos szemhélypúder, illetve a 
szem alsó szempillái alá is. 
A műveletet fejezd be egy 
kis szempillafestékkel, és ké-
szen állsz az indulásra!

Arc- és ajaktitkok
Csak azért mert kezd 

meglátszani az idő raj-
tad, nem kell piros rúzst 
használnod. Bizonyos kö-
rülmények közt biztosan 
rendjén való, de minden-
napi használatát inkább 
kerüld.

Hogy fitalabbnak nézz 
ki, válassz egy üde fényes 
ajakrúzst. A legtöbb már-
kacégnek van ilyen tipusú 
rúzsa, ráadásul kipróbál-
hatod melyik szín áll ne-
ked jól.

Arcpirosítónak hasz-
nálj egy természetes vilá-
gos színt. A különböző ás-
ványokból készült pirosí-
tók természetes színűek.

Nézz egyenesen a tü-
körbe, húzd a szádat széles 
mosolyra, majd helyezd 
oda a pirosító ecsetet, ahol 
a legjobban kiemelkedik a 
pofacsont.

Tipp: ha túl sok pirosí-
tót vittél fel, használd a pú-
dert, hogy semlegesítsd az 
adott területet.

Míg egy speciális fia-
talító arckezelés segíthet 
egy hónapra, hogy fiata-
labbnak nézz ki, a helyes 
sminkelés naponta teszi ezt 
meg. Ne feledd, világosíts 
és hidratálj a lehető legfi-
atalabb kinézet érdekében.

6 hatékony megoldás 
narancsbőr ellen

A cellulitisztől minden nő retteg, hisz a narancsbőr 
csúnyítja a bőrt. Sokan hiába edzenek, diétáznak, a 
cellulitisz továbbra is rajtuk marad.

Úgy tatják, a nők mint-
egy 95%-ának van na-
rancsbőre, mindenki-
nek más mértékben. A 
cellulitisz kialakulásának 
oka a hormonokbn kere-
sendő. Tehát nem a túl-
súly közvetlen következ-
ménye, hanem a hormo-
nok hatása a bőr alatti zsír-
rétegre. Ezért küzdenek a 
vékony nők is narancs-
bőr-problémákkal. Gyak-
ran terhesség után vagy 
fogamzásgátló tabletták 
szedésének következté-
ben jelenik meg, amikor 
a szervezetet elárasztják 
az ösztrogének. Kiala-
kulásának oka lehet egy 
t raumat ikus  é lmény, 
egészségtelen táplálkozás, 
elégtelen vízfogyasztás is.

Min t  tud juk ,  ne -
héz megszabadulni a 
cellulitisztől. Íme a 6 leg-
hatékonyabb megoldás 
ellene.

1.  A legismertebb 
módszer, amely talán a 
leglátványosabban segít, 
az a testedzés – serkenti a 
vérkeringést, felgyorsítja 
az anyagcserét, feljavítja 
a szöveteket és javítja az 
izomtónust.

2. Kevésbé ismert 
megoldás narancsbőr el-
len a szervezet méregte-
lenítése, mivel a szervezet 
rendszeres tisztításával a 
zsírok jobban lebomlanak, 
így láthatóan kisimulnak a 
narancsbőrös teőületek is. 
Ezen túlmenően a szerve-
zet inden részecskéjének 
jót tesz a méregtelenítés.

3. A harmadik mód, 
hogyan harcolhatunk a 

cellulitisz ellen, az a meg-
felelő mennyiségű víz fo-
gyasztása. A tiszta víz se-
gít felbontani a cellulitisz 
zsírszöveteit és kidolgozni 
a szervezetből.

4. Az egészséges ét-
rend szintén nélkülözhe-
tetlen a narancsbőr meg-
szüntetéséhez. A nagy zöld-
ség és gyümölcsfogyasztás-

sal hatéknyan növeljük az 
anyagcserét és segítjük a zsí-
rok valamint a toxinok eltá-
volítását. A grépfrút külö-
nösen hatékony gyümölcs, 
diétázk figyelmébe különö-
sen ajánlott, ugyanis segít 
a zsírok égetésében. Tipp: a 
sima ivóvízhez facsarhatunk 
gérpfrútlevet.

Narancsbőr-romboló 
ÉLELMISZEREK
– Sovány tej, tojás, puly-

ka, csirke, extra sovány hú-
sok. Minden főétkezéshez 
fogyassz ilyen sovány fehér-

jéket, mert javítják a bőr kol-
lagénjét és elasztinját.

– Alapvető zsírok: a 
halzsírok, mandula, dió, 
kesudió , olajbogyó segí-
tenek a bőr hidratálásában, 
ami csökkenti a narancsbőr 
megjelenését.

– Fogyassz minél több 
piros és lila gyümölcsöt és 
zöldséget! A piros bogyók, 
a padlizsán, a vörös káposz-
ta és vörös hagyma segíte-
nek megerősíteni az ereket, 
amely egészségesebb bőr-
höz vezet.

– Fogyassz legalább öt 
adag gyümölcsöt és zöldsé-
get naponta! Ezek segítenek 
kivédeni a bőr belső rétegeit 
támadó káros külső hatások-

tól, mint a napfény és a kör-
nyezetszennyezés.

Elkerülendő: Gyors éte-
lek, sütemények, kekszek, 
tejszín és teljes zsírtartal-
mú tejtermékek – nem csak 
azért, mert sok kalóriát tar-
talmaznak, hanem azért, 
mert telített zsírok is vannak 
bennük, amelyek cellulitiszt 
okoznak.

5. A növényi illóolaj 
masszázs is népszerű mód-
ja a cellulitisz felszámo-
lásának. Készíthetünk tö-
kéletes masszázsolajat 4 
csepp borókaolajból, 4 csepp 

édesköményolajból és 2 
csepp fenyőmagolajból. 
Higítsuk fel ezt az egé-
szet 30 ml mandula- vagy 
jojobaolajjal. Masszíroz-
zuk mélyen a bőrbe, az 
olajkeverék ugyanis segít 
a bőr alatt levő zsírréteg 
lebontásában és kisimít-
ja a bőrt.

6. Élj stresszmentesen! 
Csak egy kiegyensúlyozott 
ember szervezete képes ki-
dolgozni a hulladékokat és 
sírlerakódásokat. A stressz 
még több narancsbőr kiala-
kulásához vezet.

A narancsbőr pusztító 
hatást végez minden nő 
önbecsülésében, megne-
hezíti a nyári öltözködést 

és egyre inkább testünk 
rejtegetésére ösztönöz. Ne 
tagadd meg ezért magad-
tól a narancsbőr kezelésé-
nek lehetőségét, egysze-
rűen menj el egy kelle-
mes cellulitisz masszázs-
ra és tartsd be az említett 
életmód változásokat! A 
narancsbőr nem múlik el 
egyik napról a másikra, 
ragaszkodnod kell a szi-
gorú edéstervhez is, és 
előbb-utóbb elérkezik az a 
pillanat, amikor elégedet-
ten szemlélheted magad 
a tükörben HÁTULRÓL!
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KOs (3. 21.-4. 20.)

BIKa (4. 21.-5. 20.)

IKreK (5.21.-6.21.)

rÁK (6.22.- 7. 22.)

OrOszlÁn (7.23.- 8.23.)

szűz (8.24.-9.22.)

Mérleg (9.23.-10.23.)

sKOrpIó (10.24.-11.22.)

nyIlas (11.23.-12. 21.)

BaK (12. 22.-1. 20.)

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

HalaK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

gyobb boldogság a család életében. 
Arra biztatjuk a büszke szülőket, 

nagyszülőket, küldjenek nekünk egy 
hagyományos vagy digitális képet az 
új családtagról (legfeljebb egyéves ko-
rig), mellékelve hozzá a legfontosabb 

információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba 
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és tele-
fonszámát. 

Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyene-
sen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.

A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail 
címre vagy a szerkesztőség címére  

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

www.karpatinfo.net

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 so-
rán, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eliga-
zodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!

Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjel-nappal várjuk hívását!
Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

XVIII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttmű-
ködve 2021. november 5-re meghirdeti a Fiatal Kár-
pátaljai Magyar Kutatók XVIII. Konferenciáját. A 
konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap dip-
lomával már rendelkező, de tudományos fokozattal 
még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók je-
lentkezését várjuk.

A NEVEZÉS:
● Nevezési adatlap kitöltése
● Pályamunka beküldése
A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs felü-

leten van lehetőség:
https://forms.gle/a4C6nVTcou16R8L97
 A regisztráció során elektronikus formában fel 

kell tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát (amely 
nem haladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűméret-
tel, másfeles sorközzel, Times New Roman betűtípus-
sal szedve).

A nevezési adatlapot és az elkészült pályamunkát 
postai úton is várjuk.

Nevezési határidő: 2021. október 4. 
(hétfő) 14.00 óráig.
 Postacímünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Részletes tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149-

es mellék) telefonszámon és a geniusja2019@gmail.
com e-mail címen kaphatnak.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Hata lmas  vágya t 
é rez  mos tanában 
arra, hogy valamit 
változtasson a kör-

nyezetén, az Önt körülvevő 
dolgokon, vagy esetleg saját 
magán. Leginkább egy fő-
nixre hasonlít, aki az őt él-
tető parázs miatt folyama-
tosan ég és állandóan láng-
ra lobban. Ezen a héten kis-
sé unja önmagát és valami 
új és változatos dolog után 
keresgél. 

Ez egy csodálatos hét 
az élete minden terü-
letén és elképesztő 
szerencsének örvend 

az elkövetkező napokban. Önt 
nagyon lenyűgözik és magá-
val ragadják a fiatalabb gene-
ráció energiái, ezáltal sokkal 
több ötlete támad és kibonta-
koztathatja a kreativitását is. 
Ez az időszak kétségtelenül 
nagyon inspiráló hatással lesz 
Önre. Most bele akarja vetni 
magát minden kihívásba.

Ez a bőség és az anya-
gi biztonság időszaka, 
ezért érdemes most 

befektetnie, mert ezzel meg-
alapozhatja az anyagi biz-
tonságát és a jövőjét. Min-
den kiadása most visszaszáll 
Önhöz, és a munka- és pénz-
ügyi élete az egekig repül. 
Ha ambiciózus és csak arra 
vár, hogy felfedezze az Önt 
körülvevő lehetőségeket, itt 
az ideje kapcsolatokat kiala-
kítani és általuk előre lépni.

Ez az időszak nagyon 
kedvez a házasság-
nak, ami már régóta 

a napirendi pontján van. Az 
Önből áradó szépség, báj és 
harmónia mindenkit lenyűgöz 
Ön körül. A héten emellett na-
gyon szentimentális lesz és 
felerősödnek Önben a nosz-
talgikus érzések is. Azt ve-
szi észre az elkövetkező na-
pokban, hogy sokkal bőke-
zűbben költekezik, amit a ki-
vételes ízlésének köszönhet. 

A kihívások által va-
gyunk képesek növe-
kedni és előre haladni, 

ezért az élet nehézségeit mindig 
tárt karokkal kell fogadni. Néha 
a legnehezebb helyzetekben tör-
ténhetnek meg a legcsodálato-
sabb dolgok. A tűz jegyei job-
ban szeretik a kihívásokat más 
csillagjegyeknél, hiszen szeretik 
megmutatni, hogy ilyen helyze-
tekben mire is képesek. Ezen a 
héten az élet számos nehézséget 
és akadályt gördít Ön elé.

A tanulás sohasem 
volt ellenére, hiszen 
oda van a kihíváso-

kért. Teljes mértében megér-
ti a tanulás értékét és fontos-
ságát, ezért szeretne kibonta-
koztatni minden Önben rejlő 
lehetőséget. Ezen a héten fel-
fedezi az Önben lakozó po-
tenciálokat, de fontos, hogy 
emellett kellő figyelmet for-
dítson a pihenésre, a rege-
nerálódásra is, és arra, hogy 
megtalálja a belső békéjét.

Ön könnyen észreve-
hető a kedvessége, a 
harmonikus lelkivi-
lága és a diplomati-

kus viselkedése miatt. Min-
dig is a tanárok kedvence 
volt, igaz? A Mérleg csillag-
jegyek bája az élet minden 
területén győzedelmeskedik. 
Ezen a héten csak úgy tündö-
köl a munkahelyén, és ha elő-
léptetésre, vagy egy új pozí-
cióra vetette a szemét, most 
könnyen eléri a célját.

Csodás idő köszönt a 
szerelemre, kifejezetten 
azok számára, akik há-
zasságban élnek. Meg-

látja az élet minden területén 
csodás változásokat tapasztal és 
teljesen új szintekre emeli a sze-
mélyes kapcsolatait. Itt az ideje 
megalapozni a jövőjét, nem csak 
a munkájában, de a magánéle-
tében is. Ne vesztegesse a drága 
idejét, inkább töltse azt a szeret-
teivel és azokkal, akik közel áll-
nak Önhöz!

Ez a hét nagyon meg-
határozza az anyagi 
helyzetét. Előfordul-
hat, hogy kissé túl so-

kat költ, vagy lelkiismeret fur-
dalása van az költekezéseivel 
kapcsolatban. Habár ez nem 
valami jó érzés, de meg kell 
értenie, hogy mit akar mind-
ez tanítani Önnek. Az Ön ke-
zében van a döntései feletti 
irányítás és olyan lépéseket 
kell meghoznia, ami a legjobb 
irányba egyengeti a karrierjét.

Itt az ideje, hogy 
megcsillogtassa vég-
re az Önben rejlő ve-

zetői készségeket. Ha esetleg 
még újdonság Önnek ez a sze-
rep, akkor könnyen rátörhet a 
félelem és a szorongás érzése, 
azonban mindez felesleges, 
mert a csillagok jelzése sze-
rint tündökölni fog és remekül 
veszi az akadályokat. Meg-
látja, olyan vezetői készségei 
lesznek, mintha egy született 
Nyilas csillagjegy lenne.

Ön akar lenni a sa-
ját sorsának kovácsa 
és nem hagy semmit 

a véletlenre, vagy a sorsra. 
Habár ez egy nagyon kedve-
ző és szerencsés időszak az 
életében, valamiért úgy érzi, 
mégsem azt az életet éli, amit 
gyermekként megálmodott 
magának. Ebből kifolyólag 
fontos, hogy most egy kissé 
feszegesse az élete minden 
területén a határait, ameny-
nyire csak teheti.

Habár Ön sohasem 
kereste a hírnevet, 
az mégis elér Önhöz 

a héten. Itt az ideje, hogy tu-
datosuljon az Önben lakozó 
erő és rájöjjön, hogy meny-
nyi mindenre képes. Lehet, 
hogy kissé aggódni fog az 
egészségét illetően, ezért bi-
zonyosodjon meg arról, hogy 
mindig kellően gyengéd, és 
figyelmes önmagával szem-
ben. Engedje meg magának, 
hogy kifejezze az érzelmeit. 

Zrínyi Ilona Kárpátaljai 
Magyar Szakkollégium

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Innováci-
ós és Technológiai Minisztérium által nyújtott támogatás 
felhasználásával felvételt hirdet a Zrínyi Ilona Kárpátal-
jai Magyar Szakkollégiumba a 2021. szeptember – 2022. 
június közötti tíz hónapra. Kutatásaikat kárpátaljai felső-
oktatási intézményekben folytató hallgatók jelentkezését 
várjuk. A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali 
tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok 
nevezhetnek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehet 
a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb.

A jelentkezési adatlap a „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány Agora Információs Központjában igényelhető 
vagy letölthető a www.genius-ja.uz.ua címről.

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 9. 12:00 óra
Részletes tájékoztatás az agora@kmf.uz.ua e-mail-cí-

men és a 0-241-4-29-68 -159 telefonon kapható.
Hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követő-

en nincs lehetőség!
Jelentkezni 2021. július 12-től lehetséges!
A teljes pályázati kiírás elérhető a „GENIUS” Jóté-

konysági Alapítvány honlapján.

ÖSZTÖNDÍJ FELHÍVÁS
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Magyarország 

Innovációs és Technológiai Minisztériuma által folyósí-
tott támogatás felhasználásával ösztöndíjat hirdet Ma-
gyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák) 
és PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támoga-
tására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű sze-
mélyek számára a 2021. évben.

Az ösztöndíjra jelentkezhet minden olyan ukrán ál-
lampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki 

– valamely magyarországi felsőoktatási intézmény-
ben megszerzett

– felsőoktatási alapképzéses (BsC), egységes, osztat-
lan képzéses vagy mesterképzéses (MsC) vagy doktori 
(PhD/DLA) képzésében szerzett fokozatát

Ukrajnában az illetékes állami hivatalnál* sikeresen 
honosítatta (elismertette, nosztrifikáltatta).

A jelentkezéseket 2021. július 12-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének 

határideje: 2021. szeptember 9. 12:00 óra
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy hiánypótlás-

ra nincs lehetőség!
A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott külde-

ményként– postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:
"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,
Agora Információs Központ
Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.
Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kap-

hatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a 
pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt):

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,
Agora Információs Központ
Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.
Tel.: 00 380-31-41-4-29-68/ 159 mellék
E-mail: agora@kmf.uz.ua
A teljes pályázati kiírás elérhető a „GENIUS” Jóté-

konysági Alapítvány honlapján.
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11 kis trükk, hogy kilókat veszítsünk A tej tényleg egészséges?

A diófélék egészségre gyakorolt hatása

Ha dolgozol, akkor a napi kalória bevi-
teled az 1400 és 1600 kalória körül mo-
zoghat.

Ilyenkor nagyon számít minden bevitt kalória. Bár 
egyenként nem tünnek nagyon hatásosnak, mégis ha az 
alábbi tippek mindegyikét figyelembe veszed, akkor már 
az első hónap után karcsúbb, erősebb tested lesz.

Pizza
Használj papírszalvétát, hogy leitatsd a pizza tetejérők 

a zsírt! Akár egy teáskanál zsírral kevesebbet is megvon-

hatsz így magadtól. Így akár fél kiló tiszta zsírtól óvod 
meg magad évente.

Ugyanezt megteheted a bundáskenyérrel vagy a rántott 
hússal is. A zsír leitatása után az étel könnyebben emészt-
hető és kevésbé hízlaló.

Igyál több tejet!
1,8 miligram kálcium napi fogyasztása megakadályoz-

za 80 kalória felszívódását. Nagyszerű, nem? Tölts meg a 
kávés bögrédet tejjel, majd igyál le róla annyi tejet, hogy 
a maradék elég legyen a kávédba.

Vásárolj vágott zöldségeket
Ezek bár drágábbak, de nagyobb valószínűséggel fo-

gunk belőlük csipegetni, mintha egészben és hámozatla-

nul feküdnének a hűtőszekrényedben. Ráadásul sokkal jobb 
ezekből nassolni, mint más egészségtelen élelmiszerekből.

Igyál sok vizet!
Egy mostani német kutatás kimutatta, hogy a vízivás 

égeti a kalóriákat. Két csésze hideg víz kb. 25 kalóriát éget 
el. Nem is olyan rossz! Igyál egy liter tiszta vizet naponta, 
és 2,5 kilót fogyhatsz egy hónapban!

Kis mennyiségek
Használd az előételes tányérokat amikor főfogást eszel! 

Ha kisebb tányért használsz, természetesen kisebb mennyi-
séget fogsz megenni. Ezt felmérések bizonyítják.

Gyümölcslevek
Adj vizet a kedvenc gyümölcsödhöz, készíts limonádét, 

narancsos vagy zöld citromos levet és égesd a kalóriákat.

A természetes folyadékok
Válts Cola Lightról répa- vagy paradicsomlére! Nem 

csak kirobbanóan egészséges, de ideiglenesen csökken-
ti az étvágyat.

Legyen mindig elkészítve egy erőt adó 
uzsonna

Keverj össze különbözőféle babokat, főzd meg és adj hoz-
zá valamilyen olasz öntetet! Kiváló energiadús falatoznivaló.

Gondolj az evésre
Amikor eszel, akkor csak ezzel foglalkozz: ne menjen 

a TV, ne olvass, ne dolgozz! Ha úgy eszel, hogy közben 
átadod magad a falatozás örömeinek, akkor kielégülve fe-
jezed be és nem kívánsz egy további adagot.

Ne csipegess!
Főzés közben jobb ha egy ízes rágógumit kezdesz rág-

ni, minthogy mindenbe belekóstólj és félig jól lakj még az 
étkezés előtt.

Húzd szorosabbra a nadrágszíjat!
Jobb, ha szem előtt tartod, milyen szeretnél lenni. Szo-

rítsd meg a nadrágszíjat annyira, amennyire csak tudod, így 
jobban látod még, hány centi lefaragása szükséges.

Ezek a közismerten magas zsírtartalmú 
ételek a szív egészségét támogatják.

A Harvardi Egyetem egyik tanulmányában a hosszú élet 
titkát kutatta, és megállapította, hogy azoknak a nőknek, akik 
hetente legalább 142 g diófélét fogyasztott, 35%-kal keve-
sebb valószínűséggel lett szívinfarktusuk, mint azoknak, akik 
egy hónapban kevesebb mint 28 g-ot fogyasztottak.

Ezen túlmenően, a héjas gyümölcsök sok fehér-
jét, rostot, egészséges telítetlen zsírokat, vitaminokat, 
antioxidánsokat tartalmaznak.

Ezért a diófélék megérdemelnek egy kitüntetett helyet 
a konyhában (feltéve, ha nem vagy rá allergiás). A nyers, 
sótlan diófélét fogyaszd!

Dió
Különösen egészséges, mert rengeteg 

omega-3 zsírsavat tartalmaz, ellentétben 
más keményhéjú gyümölccsel.

Omega-3 zsírsav található a sovány 
halakban, mint a tonhal és lazac. Azt tud-
juk, hogy az omega-3 zsírsavak csökken-
tik a triglicerid szintet, amely egyfajta 
zsírja a véráramnak. Még szakértők sem 
tudják egyértelműen megmagyarázni, 
miért ez a jótékony tulajdonság.

Mandula
Számos tanulmány kimutatta, hogy 

a mandulának valós egészségügyi elő-
nyei vannak. Nagyszerű fehérjeforrás, 
valamint magas antioxidáns-, magnézi-
um-, kálium-, kalcium-, vas- és vitamin-
forrás. Más keményhéjúhoz hasonlóan jó telítetlen zsírfor-
rás, amely elengedhetetlen a szív egészségéhez.

Egy amerikai kutató, David Jenkins, tanulmányában a 
mandula hatásaival foglalkozott. 27 magas koleszterinszint-
tel rendelkező férfin és nőn tesztelte három hónapon keresz-
tül a mandula hatását. Akik naponta egy marék mandulát 
megettek, 4,4%-kal csökkent a káros koleszterinjük. Azok-
nak, akik napi két marék mandulát fogyasztotak, 9,4%-kal 
csökkent a koleszterinszintjük.

Egyéb tanulmányok azt is kimutatták, hogy a man-
dula kielégíti az éhségérzetet, napi egy marék mandu-
la fogyasztása pedig fontos szerepet játszik a fogyó-
kúrában.

Brazil dió
Egy másik szükséges dióféle a brazil dió. Egy ameri-

kai tanulmány szerint a brazil dió fontos szerepet játszik a 
mellrák megelőzésében. Ezt a dió magas szeléntartalmá-
val magyarázzák.

A szelén hatékony antioxidáns, amely segít semlege-
síteni a káros szabadgyököket, amely az egészséges sejte-
ket támadja, ezzel megelőzve a szívbetegségek és rág ki-
alakulását – köztük a mellrák, tüdő-,bél- és prosztatarák.

Kesudió
A kesudió jelentős
– vas, nélkülözhetetlen a vörösvértestek működéséhez 

és az enzimaktivitás miatt;

– magnézium, amely elősegíti az energia-kibocsátást 
és csont-növekedést;

– foszfor, amely a csontokat és fogakat építi;
– cink, nélkülözhetetlen az emésztés és anyagcsere fo-

lyamatában; 
– szelén forrás.
Tehát a diófélék egészségre gyakorolt pozitív hatásai 

megszámlálhatatlanok, ezért iktassuk be napi szokásaink 
közé a natúr diófélék fogyasztását.

Figyelem – ha a családban bárki volt már dió-allergi-
ás, a terhes anya a várandósság ideje alatt kerülje a diók 
fogyasztását, illetve első pár évben gyermekének ne ad-
jon dióféléket.

A tej és a tejtermékek fogyasztása jótékony ha-
tással bír egészségünkre. Íme mi mindenre jó!

Csontok egészsége
A tej és tejtermékek gazdag kalcium, foszfor, mag-

nézium és fehérje források, melyek elengedhetetlenek 
a csontok egészséges növekedéséhez és fejlődéséhez.

A gyerekkorban kezdődő és a felnőttkorban folytatódó 
megfelelő tej és tejtermék fogyasztás segíthet az egészsé-
ges csontok kialakításában és megvédik azokat az olyan 
későbbi betegségektől, mint a csontritkulás

Fogak
A tejben és tejtermékekben található kalcium és foszfor 

mennyiség a fogak fejlődését és karbantartását is biztosítja.
A tejben található legbőségesebb fehérje a kazein, 

mely védő szereppel bír és amely egy vékony filmréte-
get képez a fogzománcon, megelőzve a fogzománc kal-
cium és foszfát veszteségét, mely állandóan ki van téve 
a szájban található savak támadásának.

A tanulmányok kimutatták, hogy a tej csökkenti 
fogszúvasódást okozó ételek hatásait. Valójában, a ví-
zen kívül a tej az egyetlen biztonságos ital, mely nem 
károsítja a fogakat.

Vérnyomás
Egyre több tanulmány sugallja, hogy napi 3 adag tejter-

mék fogyasztása, 5 adag gyümölccsel és zöldséggel, csök-
kentheti a vérnyomást úgy a gyerekeknél, mint a felnőtteknél.

Annak ellenére, hogy a pontos mechanizmusok nem 
egészen világosak, úgy vélik, a tejben található kalcium, 
kálium, magnézium és fehérje mind-mind felelős érte.

Szív- és érrendszeri betegségek
Számos tanulmány szerint a tej és tejtermékek fo-

gyasztása csökkenti a szív- és érrendszeri megbetege-
dések kockázatát.

Egy jelenlegi felmérés kimutatta, hogy azon férfiak 
körében, akik sok tejet fogyasztottak, kisebb a szívroham 
esélye, mint azok között, akik kevés tejet ittak, vagy egy-
általán nem fogyasztottak tejet.

Epidemiológiai kutatások kimutatták, hogy a magasabb 
szintű kalcium bevitel kapcsolatba hozható a szív- és ér-
rendszeri megbetegedések kockázatának csökkentésével.

Pontosabban, a magas szintű kalcium bevitel csök-
kentheti a vérben található rossz koleszterint, és növelheti 
az alacsony jó koleszterint, melyek okozhatnak szív- és 
érrendszeri megbetegedéseket.

Ráadásul, úgy vélik, hogy a kalcium összeköti a bele-
ken található káros zsírokat és megelőzi felszívódásukat.

Elhízás
A közhittel ellentétben, a kutatások szerint a tejet és 

tejterméket fogyasztó emberek soványabbak, mint eze-
ket nélkülöző társaik.

Ráadásul azok akik, diétájukba is beépítették ezeket 
a termékeket, több kilótól tudtak megszabadulni, főleg a 
has környékén. Ez kifejezetten jótékony hatású, hiszen a 
törzs körüli zsír veszélyezteti az egészséget.

2-es típusú diabétesz
A tanulmányok szerint a zsírszegény tejtermékek fo-

gyasztása csökkentheti a 2-es típusú diabétesz kockázatát, 
mely a felnőttek körében már régóta problémát jelent, és ma 
már egyre gyakoribb a gyerekkorban és serdülőkorban is.

Egy jelenlegi felmérésben 37000 középkorú nő vett 
részt, közülük a legtöbb tejterméket fogyasztó résztvevő-
nél jelentősen csökkent a 2-es típusú diabétesz veszélye.

A legerősebb kapcsolat a zsírszegény termékek ese-
tében mutatható ki.

Hasonlóképpen az extra adag tejtermékek fogyasztá-
sa még kisebb kockázatot jelent.

Úgy vélik, ezek a jótékony hatások a tejtermékekben 
található számos tápanyagnak köszönhető, mint a kalci-
um és a magnézium, illetve a tény, hogy a tejtermékek 
alacsony glycaemiás indexszel rendelkeznek, mely segí-
ti a vércukorszint karbantartását.

Rák
A megnövelt tejfogyasztás bizonyítottan véd a vas-

tagbél-ráktól és a mellráktól.
Egy svéd felmérés szerint azon férfiak körében, akik 

napi másfél pohár tejet fogyasztottak, 35%-kal csökkent 
a megbetegedés veszélye, mint azok esetében, akik ke-
vesebb, mint 2 pohár tejet fogyasztottak hetente.

40,000 norvég nő körében végzett kutatás szerint 
azok, akik gyerekkoruktól kezdve rendszeresen fogyasz-
tanak tejet, kisebb az esélyük a mellrák kialakulására.

Hidratálás
A megfelelő hidratálás elérésére ajánlott napi 6-8 po-

hár víz fogyasztása.
A kiszáradás koncentrációzavarhoz és gyenge memó-

riához és rossz közérzethez vezet.
A tej nagyszerű választás, ha folyadékról van szó, hi-

szen újrahidratálja a testet, sőt tápanyagokban gazdag és 
védi a fogakat.

Edzés után nagyon fontos az újrahidratálás, hiszen az 
elvesztett folyadékot pótolni kell, ráadásul ajánlott egy sze-
let tejcsokoládé fogyasztása, mely segít a kimerült testen.
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IDÉZET

FOSZFOR
FILMRENDEZŐ 

(LAJOS)
DÉL-AMERIKAI 

ÁLLAM

VILÁGHÍRŰ 
ELEKTRONIKAI 

MÁRKA

KÁLIUM
NÉMET ÍRÓ, 

TANÍTÓ

VAN RÁ MÓD

WOODY ALLEN 
EGYIK FILMJE

HELYSÉG A 
NAGYSZŐLŐSI 

JÁRÁSBAN 
(RÖVID NEVE)

KŐDARAB !

HUMORISTA 
(GÁBOR)

UNGVÁRI 
FESTŐ, 

GRAFIKUS

UTAT SIMÍT

BUDDHISTA 
SZERZETES

RÉNYI TAMÁS 
FILMJE

NEM GYÁRI 
FEHÉT ITAL

SIVA FŐISTEN 
FELESÉGE

EB...
SEMMIREKELLŐ 

(NÉPIESEN)

HEKTOLITER

CHARNY … - 
DUMAS-REGÉNY

…-SZIGETEK - 
ÁZSIAI ÁLLAM

RITKA NŐI NÉV

BÓR

KAUKÁZUSI NÉP 
TAGJAI

PÁRATLANUL 
CSÁBUL!
GÖRÖG 

ISTENNŐ, A NAP 
GYERMEKE

… KEATON - 
SZÍNÉSZNŐ

WALESI 
EREDETŰ NŐI 

NÉV

LATYAK

ZSIGULI

LASSAN 
FELEDÉSBE 
MERÜLŐ

RÖVIDEN SZÓLÍT

AGYVIZSGÁLÓ 
MŰSZER

HÚST 
BEVAGDOS

ÍRORSZÁG EGYIK 
SPORTJELE

RÉSZBEN 
RÖGZÍT!

SZERB VÁROS

SZUEZ RÉSZE !

SOMMAG !

MÁJBAN LEVŐ, 
VASAT 

TARTALMAZÓ 
FEHÉRJE
HAJLAT

… KAPOOR - 
INDIAI SZÍNÉSZ

ATTILA ELSŐ 
FELESÉGE

SZÉN

CARPE … - ÉLJ A 
MÁNAK!

KÉN

INTERNETHEZ 
KAPCSOLT

OPERAÉNEKES 
(SYLVIA)

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 4 tojás, 
25 dkg cukor, 15 dkg olvasztott vaj, 2 
evőkanál tejföl, 2 csomag vaníliás cu-
kor, 1 csomag sütőpor, 1 csipet só, 1 do-
boz darabolt ananászkonzerv (570 g), 1 
dl ananászlé.

Elkészítése: A tojásokat habosra ver-
jük a cukorral, vaníliás cukorral és a só-
val. Hozzáadjuk a tejfölt, az ananászlevet 
és az olvasztott vajat. Végül beleforgatjuk 
a sütőporral elkevert lisztet. Sütőpapírral 
bélelt (32 x 22) tepsibe öntjük a masszát, 
egyenletesen rászórjuk az ananászt. Elő-
melegített 180 °C-os sütőben, alsó-felső 
sütéssel, kb. 30-35 perc alatt megsütjük. 
Kihűtjük, kockákra vágjuk és porcukor-
ral meghintve tálaljuk.

A gyógyító ételek ABC-je

Amerikában az 1990-
es évek óta ,,superfood” 
(super-táplálék) jelöléssel 
különböztetik meg azokat 
az élelmiszerekkel, ame-
lyek kifejezetten egész-

ségesek és gyógyító ha-
tásúak.

Ma már végre nálunk is 
divat kezd lenni az egész-
séges táplálkozás, nagyobb 
figyelmet fordítunk arra, 
mit eszünk. Az alábbi-
akban 14 ételt emelünk 
ki, amely kiemelkedően 
egészséges.

A rendszeres étke-
zés, illetve a felsorolt éte-
lek bevitele megállítja 
a különböző betegségek 
növekedésének esélyét, 
mint például a  II-es típu-
sú cukorbetegség, magas 
vérnyomás, a rák egyes 
fajtái, az elhízás, és az 
Alzheimer-kór.

A tizennégy étel, mely 
megváltoztathatja az 
életünket:

1. Bab – csökkenti az 
elhízást

2. Áfonya – kisebb a 
kockáza a szív-és érrend-
szeri betegségeknek

3. Brokkoli – csökken-
ti a szürkehályog előfordu-
lását és csökkenti a szüle-
tési rendellenességek elő-
fordulását

4. Zab – csökkenti a 
II-es típusú cukorbetegség 
kockázatát

5. Narancs – stroke 
megelőzésére

6. Sütőtök – csökkenti 
a különböző daganatos be-
tegségek kockázatát

7. Szója – csökkenti a 
koleszterinszintet

8.  Spenót  –  csök -
ken az esélye a szív-
és érrendszeri betegsé-
geknek és az időskori 
makuladegenerációnak

9. Tea (zöld vagy fe-
kete) – segít megelőzni a 
csontritkulást

10. Paradicsom – a bőr 
napvédő faktora

11. Tyúkhús – segí-

ti az immunrendszer erő-
södését

12. Dió – csökkenti a 
koszorúér-betegség, cukor-
betegség, rák kialakulásá-
nak kockázatát

13. Lazac – csökkenti 
a szívbetegség kockázatát

14. Joghurt – erős cson-
tozat és egészséges szív.

További három gyógyí-
tó étel:

– Étcsokoládé (mini-
mum 70% kakaó) – magas 
fitonutrienseknek köszön-
hetően természetes gyulla-
dáscsökkentő és vérhígító, 
ez is segít szinten tartani a 
koleszterinszintet

– Méz – antioxidáns 
tartalmú, fokozza a szer-
vezet ellenálló képes-
ségét

– Kiwi – hígítja a 
vért,  nagy C-vitamin, 
E-vitamin, kálium, rost, 
karotinoid, polifenol, klo-
rofill, glutation, valamint 

pektin tartalmú, mégis vi-
szonylag alacsony cukor-
tartalmú.

Sok más gyógyétel lé-
tezik a világon, amelyeket 
folyamatosan fedeznek fel 
kutatók, ezért táplálkoz-
zunk úgy, hogy tanuljunk 
meg hallgatni szerveze-
tünkre, ha ez éppen bizo-
nyos gyümölcsöt, zöldsé-
get vagy egyéb táplálékot 
igényel.

Ne engedjük vezérel-
ni magunkat a különbö-
ző ízfokozóktól, aromák-
tól és más mű készítmé-
nyektől, mert az egészsé-
get könnyebb megtartani, 
mint visszaszerezni.

Egyes ételeknek gyógyító tulajdonságai vannak. Né-
hány ezek közül a lucerna, spirulina vagy az általunk 
is ismert brokkoli, bab vagy cékla.

A három megmaradó szóból a következő vicc csatta-
nóját állíthatja össze:

Fiatal orvos költözik a faluba. Egy huszonéves nőnek 
igencsak megtetszik a csinos doktor, mindenáron meg 
akar ismerkedni vele. Egyik nap el is megy a rendelésre.

– Hol fáj, kisasszony? – kérdi az orvos.
– …!

Kétbetűsek: DN, ES, 
FÓ, LA, LM, MR, OC, ŐN, 
PA, UF.

Hárombetűsek: AIR, 
ALO, ANA, ARI, BAK, 
DAB, EGÓ, EUR, ÉNY, 
JAR, MEÓ, MOB, ÓDA, 
PUN, TIR, TIZ.

Négybetűsek: AHOL, 
AMAN, ÁGAS, BARA, 
CSAK, ELIA, GIMI, KÁRÓ, 
KINT, RIZS.

Ötbetűsek: ARARA, 
ÁSATÓ, DARÓC, EPEDA, 
GARAT, GÁDOR, IGNÁC, 
IRODA, ISLER, KASZA, 
KÁROG, KORÁL, KÖRTE, 
KULKA, NYOLC, PRADA.

H a t b e t ű s e k :  A G I -
LIS, AKARJA, ANYA-
GI, ARAMIS, DALLAS, 
D U P L Á Z ,  E L R Á G Ó , 
KOLTAI, LEAKAD, LEIN-
TŐ, MÁGOCS, MURÁTI, 
TA R Á N D ,  Y O R I C K , 
ZELINA.

Hétbetűsek:  BOR-

A D A G ,  C A N T O N A , 
SZAKADÓ, TERILÉN. 
Nyolcbetűsek: ELMARADT, 
KIJÁRATI, KÖRÁTLAG, 
LILIOMOS.

Kilencbetűsek: AMAL-
GÁMOZ, ÁTFEKTETŐ, 
ESZTENDŐS, MICISAP-
KA.

T í z b e t ű s e k : 
PARAMARIBO, ROZSDA-
MARÓ.

Tizennégy betűsek: 
TA R K A L E P K E F É L E , 
ZSURNALISZTIKA.


