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A turul jegyében 

Megalakulása óta a 
Kárpátaljai Ma-

gyar Borászok Egyesü-
lete rendszeresen szer-
vez szakmai délutáno-
kat, melyek során a szer-
vezet tagjai felkeresik 
egy-egy tagtársuk sző-
lészetét-borászatát, esz-
mét cserélnek az aktuá-
lis témákról, különös te-

kintettel a jelen kihívása-
ira és szem előtt tartva a 
jövő feladatait. 

A legutóbbi ilyen al-
ka lomra  Kígyóson ,  a 
Sass pincészetben került 
sor, ahol a család ifjú 
borásza, Sass Krisztián 
fogadta a vendégeket. 

A Rákóczi-szabad-
ságharc első győz-
tes csatájára em-

lékeztünk az elmúlt va-
sárnapon. A Tiszaújlak 
határában felállított tu-
rulmadaras emlékmű-
nél mintegy másfélezren 

gyűltek össze és tettek hi-
tet a kárpátaljai magyar-
ság megmaradása, szülő-
földjén való boldogulása 
mellett. Az 1989-ben felál-
lított emlékjelnél harminc-
két esztendővel ezelőtt elő-
ször ünnepelhetett együtt 

az itteni magyar közös-
ség, hangsúlyozták az ün-
nepség szónokai. Azóta is 
számos megpróbáltatás-
ban volt részünk, ám a ne-
hézségeket mindeddig sike-
rült legyőzni. Legfőképpen 
annak köszönhetően, hogy 

erőt merítettünk eleink, 
többek között a kuruc 
ősök nagyszerű helyt-
állásából. Remélhetőleg 
ez a továbbiakban is si-
kerülni fog. 

Mint az várható volt, 
csaknem másfél év-

nyi bezártság után sokan 
vágynak majd közösségi 
élményre. A Pro Cultura 
Sucarpathica által immáron 
kilencedszer megrendezett 
KurucFeszt ilyen nagysze-
rű alkalomnak bizonyult. 
A sokadalom helyszínén, a 
péterfalvi vidámparkban 
ezen a vasárnap délutánon 
lehettünk vagy ötezren.

Az érdeklődők – óvo-
dás és iskolás korú gyere-
kek, szüleik, illetve nagyszü-
leik – ezúttal is a bőség zava-
rával küszködtek, hisz több 
mint harminc sátorban vár-
ták őket a kézművesek, hogy 
megtanítsák őket egy-egy 
népi kismesterség alapfogá-
saira. A kínálatban korongo-
zás, gyertyasodrás, gipszön-
tés, gyöngyfűzés, üvegfestés 
éppúgy szerepelt, mint szö-
vés, hímzés, csuhéfonás, ne-
mezelés, fafaragás.

Turul-ünnepség, hit a megmaradásban

KurucFeszt, kilencedszer

Részletek a 6. oldalon
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Kárpátalja magyar szemmel – 
útikönyv-bemutató

Bemutatták a Kárpátalja ma-
gyar szemmel című útikönyvet 
hétfőn Budapesten.

Eddig még nem készült ilyen 
átfogó és szakmai mélységű úti-
könyv Kárpátaljáról – mondta 
a Miniszterelnökség Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Kár-
pátalja együttműködésének fej-
lesztéséért és a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program koordi-
nálásáért felelős miniszteri biz-
tosa. Grezsa István úgy fogal-
mazott: a könyv bemutatja Kár-
pátalja történelmét, földrajzát, a 
különböző régiókat, a térség tár-
sadalmi viszonyait. Hozzátette: 
hasonlóan a korábban megjelent 
Kárpátaljai Gasztrokalauz című 

kiadványhoz, ez az útikönyv is 
elérhető lesz ukrán nyelven ősz-
től. A cél, hogy ne csak Magyar-
országról utazzanak turisták Kár-
pátaljára, azt szeretnék, hogy mi-
nél több ukrán látogató ismer-
je meg ennek a területnek pá-
ratlan értékeit, szépségeit – han-
goztatta. Grezsa István közölte: 
az utóbbi években az ukrán uta-
zóközönség felfedezte magának 
Kárpátalját, és a magyar állam 
mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy a térség vonzóvá vál-
jon. Kárpátalja biztonságos, az 
ott élő magyarok és nem magya-
rok örömmel várják a magyar tu-
ristákat – tette hozzá.

Brenzovics László, a Kár-
pátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség (KMKSZ) elnöke hiány-
pótlónak nevezte az útikönyvet. 

Mint mondta, büszkeséggel töl-
ti el, hogy a könyvben számos 
olyan emlékhely szerepel, amely-
nek létrejöttéhez a KMKSZ nyúj-
tott segítséget; ilyen a könyv cím-
lapján látható beregszászi Rákó-
czi-szobor, vagy a vereckei Hon-
foglalás-emlékmű.

Brenzovics László közölte: so-
kat fejlődtek a kárpátaljai magyar 
turisztikai vállalkozások, amihez 
hozzájárultak a szakmai képzé-
sek, programok, támogatások. Re-
méljük, hogy a helyzet javulni fog 
Ukrajnában, a határok könnyeb-
ben átjárhatók lesznek, és ezzel 
újra felvirágozhat a határ menti és 
kárpátaljai települések turizmusa 
– fogalmazott a KMKSZ elnöke.

Mester András, a Kárpátaljai 
Magyar Turisztikai Tanács elnö-
ke elmondta: a szervezet azzal a 
céllal jött létre 2014-ben, hogy 
egyesítse a kárpátaljai magyar tu-
rizmussal foglalkozó szervezete-
ket. A 450 oldalas útikönyv minő-
ségi kiadvány, egész Kárpátalját 
felöleli – fogalmazott, hozzátéve: 
gondolkodnak a térség egyes ré-
gióit részletesen bemutató köte-
tek megjelentetésén is.

A Kárpátalja magyar szem-
mel útikönyv megjelenését a 
Grezsa István vezette miniszte-
ri biztosság finanszírozta, a ki-
advány elérhető elektronikusan, 
pdf-formátumban is. A könyvet 
Tarpai József, a Kárpátaljai Ma-
gyar Turisztikai Tanács alelnöke 
szervezte, kiadója a Shark Kft.

MTI

Hivatalba lépett Bacskai József, 
aki ismét Magyarország Ungvá-
ri Főkonzulátusának élén teljesít 
szolgálatot.

E z  a l k a l o m b ó l  A n a t o l i j 

Poloszkov, Kárpátalja kormányzó-
ja és Olekszij Petrov, a Kárpátaljai 
Megyei Tanács elnöke köszöntötte a 
diplomatát. Mindketten abbéli remé-
nyüknek adtak hangot, hogy Bacskai 
tovább fogja erősíteni az ukrán–ma-
gyar diplomáciai kapcsolatokat.

A diplomata 2008-tól 2010-ig Ma-
gyarország Beregszászi Konzulátu-
sán teljesített szolgálatot főkonzulként. 

Hivatalba lépett Bacskai József 
ungvári főkonzul

2010 és 2015 között az ungvári főkon-
zulátus vezetője volt. Idén januárig gaz-
dasági ügyekért felelős helyettes állam-
titkárként tevékenykedett. Most ismét 
Kárpátalján üdvözölhetjük.

Bacskai József korábban is so-
kat tett Kárpátalja fejlődéséért, az 
itteni magyarság életének javításá-
ért, Ukrajna és Magyarország, ezen 
belül a határmenti megyék gyümöl-
csöző együttműködéséért, emellett 
nevéhez fűződik több nagyszabású 
kulturális program megvalósítása. 

 Sikeres munkát, kitartást kívá-
nunk a diplomatának.

Az ukrán parlament második 
olvasatban, azaz végleges for-
mában jóváhagyta a nemzeti 
ellenállásról szóló, Volodimir 
Zelenszkij elnök által beterjesz-
tett törvényjavaslatot.

Az előterjesztést – amely lé-
nyegében arról szól, miként ké-
szítik fel a polgári lakosságot ál-
lampolgári feladatainak teljesíté-
sére háború esetén – 313 képvi-
selő szavazta meg a 450 fős tör-
vényhozásban.

A javaslat egyebek mellett 
olyan fogalmakat határoz meg, 
mint a nemzeti ellenállás, a te-
rületi védelem és az ellenállási 
mozgalom. A törvény szerint a 
nemzeti ellenállás „Ukrajna át-
fogó védelmének egyik alkotó-
eleme, amely magában foglal egy 
sor intézkedést, amelyeket Ukraj-
nában békeidőben egy speciális 
időszak alatt szerveznek és hajta-
nak végre az ukrán állampolgárok 
minél szélesebb körének bevoná-
sával a katonai biztonság, az ál-
lam szuverenitásának és terüle-
ti integritásának szavatolása ér-
dekében, ily módon elrettentve 
és visszaszorítva az agressziót, 
és elfogadhatatlan veszteségeket 
okozva az ellenségnek, ami miatt 
az kénytelen megállítani az Uk-
rajnával szembeni agressziót”.

A nemzeti ellenállás összete-
vői a területi védelem, az ellenál-
lási mozgalom és az ukrán állam-
polgárok felkészítése a nemzeti 
ellenállásra. A polgárok felkészí-
tése a nemzeti ellenállásra „olyan 
intézkedéscsomag, amelyet álla-
mi szervek és helyi önkormány-
zati szervek hajtanak végre a ha-
zafias tudat és a fenntartható 
motiváció kialakítása, az Ukraj-
na védelméhez szükséges ismere-
tek és gyakorlati készségek meg-
szerzése céljából”. A polgárok 
nemzeti ellenállásra való felké-

Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti 
ellenállásról szóló törvényjavaslatot

szítésének feladata a segítségnyúj-
tás ahhoz, hogy Ukrajna állampol-
gárai felkészüljenek arra, miként 
teljesítsék alkotmányos kötelessé-
güket a hazájuk, Ukrajna függet-
lensége és területi integritása védel-
mében, továbbá a lakosság felké-
szítése a sajátos életkörülmények-
re harcok sújtotta területen.

A parlament úgyszintén meg-
szavazta azt a törvényjavaslatot, 
amelynek értelmében az ukrán 

fegyveres erők létszámát 11 ezer-
rel megnövelik. Ebből 10 ezer fog 
tartozni a területi védelmi erőkhöz, 
ezer pedig különleges egységek-
hez. Eszerint az ukrán fegyveres 
erők teljes létszáma 261 ezer lesz, 
benne 215 ezer katonával. A terüle-
ti védelmi erőket kivonják a száraz-
földi csapatok kötelékéből, és kü-
lön finanszírozásban részesülnek.

Olekszandr Zavitnevics, a nem-
zetbiztonsági bizottság vezetője 
felszólalásában kiemelte, hogy az 
orosz agresszió körülményei kö-
zött a területi védelem megkövete-
li a NATO-tagországok tapasztala-
tainak figyelembevételét.

Az Ukrajinszka Pravda emlé-
keztetett arra, hogy Oroszország 
márciusban hadgyakorlatokra hi-
vatkozva jelentős katonai erőt – ko-

rábbi kijevi közlések szerint leg-
alább 80 ezer főt – és nagy meny-
nyiségű haditechnikát vont ösz-
sze Ukrajna keleti határainál és 
az általa 2014-ben önkényesen 
megszállt Krím félszigeten. A 
nyugati országok heves tiltako-
zása nyomán Moszkva bejelen-
tette, hogy április 23-tól vissza-
vonja csapatait az említett terü-
letekről, Kijev szerint viszont 
mindössze 3500 orosz katonát 

vontak ki a Krímből. Zelenszkij 
egy május végén tartott sajtótá-
jékoztatóján nem zárta ki, hogy 
Oroszország legalább szeptem-
berig fenyegetésben tartja Ukraj-
nát. Szavai szerint akkor mintegy 
30-35 ezer orosz katona tartóz-
kodott a Krímben, a Donyec-me-
dencei ideiglenesen megszállt 
területeken pedig mintegy 35 
ezer fegyveres, beleértve a há-
romezer fős orosz kontingenst. 
„Ezen felül még 47-80 ezret lá-
tunk a határok mentén, számuk 
időről időre változó, hol növek-
szik, hol csökken” – tette hozzá, 
megismételve, hogy csupán a 
Krím félszigetről vont ki Orosz-
ország 3500 katonát, a többi vi-
szont „helyben maradt”.

MTI

Kinevezte az ukrán parlament 
belügyminiszternek Denisz 
Monasztirszkijt, miután előd-
je, Arszen Avakov lemondását 
előző nap elfogadta.

Monasztirszkij kinevezését 
271 képviselő támogatta a 450 
fős törvényhozásban.

„Nem ígérem, hogy minden 
problémát azonnal megoldok. Ez 
lehetetlen. Ígérem viszont, hogy 
szakmailag és elsősorban minisz-
terként fogom végezni munká-
mat, és kész vagyok méltósággal 
szolgálni a nép és az állam érde-
két” – hangoztatta a politikus a 
szavazás előtti felszólalásában.

Szavai szerint munkájában 
elsősorban a szervezett bűnö-
zés elleni küzdelemre, a rend-
őrségen belüli törvénysértők fe-
lelősségre vonására, a regioná-
lis vezetéssel és a társadalommal 
való kapcsolatépítésre, a közúti 
biztonság erősítésére, a minisz-
térium valamennyi tevékenysé-
gi körének digitalizálására, a ká-
bítószerek terjesztése elleni küz-
delemre, a határvédelemre, vala-
mint az ország belső stabilitásá-
nak és védelmének fokozására, a 
krími és a Donyec-medencei ide-
iglenesen megszállt területek Uk-
rajnába történő visszaintegrálásá-
ra fog koncentrálni.

Kinevezte az ukrán parlament 
az új belügyminisztert

M o n a s z t i r s z k i j  e d d i g  a 
Volodimir Zelenszkij elnök mö-
gött álló, a törvényhozásban egye-
dül többségben lévő Nép Szolgája 
párt frakciójának a tagja és a parla-
ment rendészeti bizottságának el-

nöke volt. A 41 éves politikus jogi 
végzettséggel rendelkezik, ukrán 
sajtóforrások Avakov „emberé-
nek” tartják. Magát felszólalásában 
Zelenszkij „csapatának” a tagjaként 
aposztrofálta. Az elnöknek megkö-
szönte az iránta tanúsított bizalmat, 
és röviden beszámolt az eddig ál-
tala vezetett rendvédelmi bizottság 
munkájáról.

Monasztirszkijt Zelenszkij 
javasolta a Nép Szolgája frakció-
jának ülésén új belügyminiszter-
nek, hivatalosan Denisz Smihal 
miniszterelnök terjesztette a par-
lament elé kinevezését.

Elődje, Avakov múlt kedden 
nyújtotta be lemondását – nem 
indokolva meg döntését –, a par-
lament csütörtökön hagyta jóvá 
távozását a tárca éléről. Avakov 
több mint hét éven át vezette a 
belügyminisztériumot: 2014. 

február 27-én kapta meg kine-
vezését, azaz még Olekszandr 
Turcsinov ideiglenes elnöksé-
ge alatt, majd mindvégig Petro 
Porosenko államfősége idején ő 
volt a tárca vezetője, ezt követő-
en Volodimir Zelenszkij állam-
fői beiktatása után is megőriz-
te tisztségét.

MTI
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Az alkalom Szilágyi Ká- 
roly helyi lelkész igehirdetésével 
vette kezdetét. Aki arra a látszó-
lag paradox helyzetre hívta fel a 
jelenlévők figyelmét, hogy míg 
a presbitereket azért választják, 
hogy a lelkésszel együtt vezesse 
a nyájat, addig a gyülekezet azt 
várja el tőlük, hogy dolgozza-
nak a gyülekezetért, munkájuk-
kal szolgáljanak. De a Szentírás 

is erre szólít fel mindenkit: „Aki 
első akar lenni közöttetek, az le-
gyen mindenki rabszolgája” (Mk 
10, 44). Ezt tette maga Jézus is: 
„…az Emberfia sem azért jött, 
hogy neki szolgáljanak, hanem 
hogy ő szolgáljon, és életét adja 
váltságul sokakért” (Mk 10, 45). 
Ahogy a filippi levélben olvas-
suk: „... ő Isten formájában lé-
vén nem tekintette zsákmánynak, 
hogy egyenlő Istennel, hanem 
megüresítette önmagát, szolgai 
formát vett fel, emberekhez ha-
sonlóvá lett, és magatartásában 
is embernek bizonyult; megaláz-
ta magát, és engedelmeskedett 
mindhalálig, mégpedig a kereszt-
halálig” (Fil 6–8). Azzal, hogy Is-
ten feladatot bízott rád – előrébb 
léptetett, elhívott téged, kiválasz-
tott, hogy övé legyél. Ennek tu-
datában kell végezni a szolgála-
tot, mondta a lelkész.

A továbbiakban a gyüleke-
zet közgyűléssé alakult, melyen 

titkos szavazással ismét Gyurkó 
Miklósnak szavaztak bizalmat. 
A levezető elnök, Nagy Béla, a 
Kárpátaljai Református Egyház 
főgondnoka igével köszöntötte a 
résztvevőket: „Vigyázzatok, áll-
jatok meg a hitben, legyetek férfi-
ak, legyetek erősek! Minden dol-
gotok szeretetben menjen vég-
be!” (1Kor 16, 13–14) A presbi-
tereknek világítani kell, a lelkész 
segítője kell legyen, mert csak 
együtt, összefogással és szere-
tetben lehet Isten országát építe-
ni, mondta. 

Tisztújító közgyűlés a Presbiteri Szövetségben

Kapcsolat és gyümölcstermés
A Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség három egyházme-
gyéjében (Ung, Bereg, Máramaros-Ugocsa) a közelmúltban meg-
történt a tisztújítás, a kerületi közgyűlést pedig az elmúlt vasár-
napra hívták össze. A gáti református templomban megtartott fó-
rumon ismét Gyurkó Miklósnak szavaztak bizalmat.

Gyurkó Miklós székfoglaló-
jában két fontos dolgot emelt ki 
a célok közül: kapcsolat és gyü-
mölcstermés. Kapcsolat elsősor-
ban Istennel. De fontossá vált új-
raépíteni az emberi kapcsolatokat 
is, hisz az elmúlt másfél év igen-
csak megpróbálta tönkre tenni 
az Istennel és embertársainkkal 
való kapcsolatokat is. Ha Jézus-
sal helyreáll a kapcsolatunk – bár 

ezt a korszellem igencsak próbál-
ja megakadályozni –, akkor tu-
dunk együtt haladni a cél felé. Jó 
gyümölcsöt is úgy tudunk terem-
ni, hisz a gyümölcstermés nem 
emberi teljesítmény, hanem a Jé-
zussal való kapcsolatunk ered-
ménye. Az elnök a presbiter fel-
adatai közül kiemelte a hitre ve-
zetést és a hitben járók megerő-
sítését. Tehetünk bármi jót, ha 
nincs hitünk, nem érünk célba.

Hasonló gondolatokat fogal-
mazott meg záró igei szolgála-
tában Kacsó Géza bátyúi lelkész 
is, aki a Királyok 8, 1–11 alapján 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
mit sem ér a legszebben felépí-
tett, feldíszített templom, ha ab-
ban nem lakik az Isten. Az Úr di-
csősége kell betöltse az Úr házát. 
És nem csupán a kőből épültet, 
de a hús-vér templomot is. Mert 
ha a szívem mélyén nincs Isten, 
hiábavaló minden igyekezetem. 
Töltse be Isten dicsősége mind-

annyiunk szívét, hogy környeze-
tünkben élők azt érezzék: jó mel-
lettem állni. Isten rajtunk keresz-
tül másokat is meg tud változtat-
ni, zárta gondolatait az igehirdető.

Az alkalmat – melyen meg-
köszönték a Máramaros-Ugocsa 
egyházmegyei Presbiteri Szö-
vetség leköszönt elnökének ed-
digi szolgálatát is – a Mezővári-
ból érkezett Kovács család szív-
hez-lélekhez szóló csodálatos, 
embert bátorító, Istent dicsőítő 
énekei tették igazán felemelővé.

Marton Erzsébet

Közösség, küzdelem, összefogás
Turul-ünnepség, hit a megmaradásban

A hagyományoknak megfe-
lelően az alkalom a tiszaújlaki 
sóháznál vette kezdetét, ahol a 
jelenlevők megkoszorúzták az 
egykori kurucvezér, Esze Tamás 
emléktábláját. 

A turulmadaras emlékműnél 
tárogatószó jelezte az ünnepség 
kezdetét. Nem túl nagy létszá-
mú fegyveres csapatok küzdel-

me zajlott itt 318 esztendővel 
ezelőtt, ám a csata kimenetele 
sorsdöntőnek bizonyult, emlé-
keztetett rá megnyitó beszédében 
Szilágyi Mátyás, Magyarország 
beregszászi főkonzulja. Ugyan-
is ekkor dőlt el, hogy a felke-
lés megmarad helyi jellegűnek, 
vagy az egész országra kiterjedő 
szabadságharccá terebélyesedik. 
Mint a történelemből tudjuk, ez 
utóbbi következett be. Köszön-
hető mindez kuruc eleink helyt-
állásának, és nem utolsó sorban 
II. Rákóczi Ferenc szervezőkész-
ségének. Rákóczi egy évszázad-
dal megelőzte a korát, nagyban 
elősegítette a magyarság modern 
nemzetté válásának a folyama-
tát, amely száz évvel később, a 
reformkorban csúcsosodott ki. 
A kurucok szabadságküzdelme 
arra tanít mindannyiunkat, hogy 
a legreménytelenebb helyzetből 
is van kivezető út. A kurucok 
nem az egyébként igencsak sze-
gényes fegyverzetüknek, hanem 
óriási hitüknek köszönhették az 

itt aratott győzelmet, hangsúlyoz-
ta a szónok. Aki a jelen dolgaihoz 
visszatérve arról szólt, hogy a kár-
pátaljai magyarság ma hatékonyan 
működő érdekvédelmi és szakmai 
szervezetekkel, kiváló tanintézmé-
nyekkel rendelkezik. A közösség 
tagjait a megmaradás kitartó aka-
rása jellemzi. A magyar nemzet ma 
erős és egységes. Örvendetes, hogy 
a Kárpát-medence különböző tája-
in és a nagyvilágban élő magyarok 

mindenkor számíthatnak az anyaor-
szág támogatására, fejezte be beszé-
dét a főkonzul. 

Több mint 300 esztendővel ez-
előtt a vidékünkön élő különbö-
ző nemzetiségek tagjai egységesen 
léptek fel a Habsburg elnyomás el-
len, mutatott rá Olekszij Petrov, a 
megyei tanács elnöke. A szomszé-
dos népek összefogására, egymás 
segítésére ma is nagy szükség van. 
A szónok megköszönte a magyar 
kormánynak a kárpátaljai közössé-
gi intézmények felújításához, va-
lamint a járvány megfékezéséhez 
nyújtott segítséget. Számos nagy-
szabású közös projekt fut jelenleg 
is. Ezek mindegyike az élhető élet 
megteremtését célozza. 

Nehéz út vezetett a kurucok 
első győztes csatájához, fogalma-
zott beszédében Zubánics László, 
az UMDSZ elnöke, történész. Ez a 
küzdelmes sors jutott osztályrészül 
a továbbiakban is a szabadsághar-
cosoknak. Kemény akarat, rendít-
hetetlen hit és mélységes szabad-
ságvágy kellett ahhoz, hogy Rákó-

czi hívei nyolc éven át küzdje-
nek, kitartsanak. 

Az Ukrajnában élő nemze-
ti kisebbségek jogainak elisme-
rését szorgalmazta Jevhen Zsu-
pán, a Ruszin Szövetség vezető-
je. Aki azt sérelmezte, hogy az 
ukrán parlament sem a kárpátal-
jai magyarokat, sem az itt élő ru-
szinokat nem nyilvánította ősho-
nos népnek. 

Istenfélő és szabadságszerető 
nép a magyar, kezdte ünnepi be-
szédét Barta József, a KMKSZ al-
elnöke. Ez megmutatkozott a Rá-
kóczi-szabadságharc idején is, és 
szerencsére hasonló hozzáállást 
tapasztalunk manapság. Szük-
ségünk is van mindezekre, mi-

vel válságos időket élünk. A 
pandémia negatív következ-
ményeit még fel sem tudtuk 
mérni, s Európára az illegá-
lis bevándorlók részéről egyre 
nagyobb nyomás nehezedik. 
Eközben az öreg kontinens ér-
tékválsággal küszködik. A kár-
pátaljai magyaroknak nagy-
mértékű elvándorlással, és je-
lentős mértékű asszimilációval 
kell szembenézniük. És nem 
utolsósorban az ukrán oktatá-
si, illetve nyelvtörvény nega-
tív hatásaival. Ahogy Rákó-
czi idejében – igaz, most bé-
kés eszközökkel –, most ne-
künk is meg kell vívnunk sza-
badságküzdelmünket. És min-
denképpen szem előtt kell tar-

tanunk azt a történelmi tapaszta-
latot, hogy amiről önként lemon-
dunk, az örökre elveszett, de amit 
erőszakkal vettek el tőlünk, az 
még visszaszerezhető. Az alelnök 
az ukrán-magyar, a magyar-ukrán 
összefogás fontosságát hangsú-
lyozta, hisz közös szülőföldünket 
csak együttes erővel tudjuk felvi-
rágoztatni. A két ország viszonyá-
ról szólva pedig ezt mondta: az 
együttműködésnek csak nyerte-
sei lehetnek. 

Az ünnepségen Nagy Anikó 
Rákóczi korát idéző dalokat adott 
elő, Szabó Krisztina Vári Fábián 
László Útban Törökország felé 
című versét mondta el, Angalét 
Bianka és Iván Anna Horváth 
Sándor Mert a haza... megzené-
sített verség énekelte el. A törté-
nelmi egyházak jenlévő képvi-
selői Isten áldását kérték az ün-
neplőkre, a sokat szenvedett kár-
pátaljai magyarságra. A megem-
lékezés a Szózat eléneklése után 
koszorúzással ért véget.

Kovács Elemér 

Újra közösségben
KurucFeszt, kilencedszer

Az arcfestőknél most is so-
kan álltak sorban, mint ahogy 
a különböző gyerekjátékokat is 
rengetegen szerették volna ki-

próbálni. Harci bemutatót tartott a 
Szelíd Lovasközpont. Itt a pusztai 
népek egykori híres fegyverének, a 
visszacsapó íjnak a kipróbálására is 
lehetőség nyílott. 

A kora délutáni órákban Nagy 

Csaba magyarországi tárogató-
művész rendhagyó zeneórát tar-
tott. Ennek keretében a kuruckor 
népszerű hangszere, a tárogató 
segítségével képzeletbeli utazást 
tehettünk a Kárpát-medencében. 
Így többek között jártunk a Fel-
vidéken („Krasznahorka büsz-
ke vára”) és ellátogattunk Er-
dély több városába, végül Mun-
kácsra is. 

Ezt követően került sor a 
kárpátaljai népzenei együtte-
sek, néptánccsoportok és kóru-
sok több órás színpompás gá-
laműsorára. Ungvártól Téglá-
son, Dercenen, Tiszacsomán, 
Gecsén és Tiszabökényen át 
Nagypaládon keresztül egészen 
Viskig és Técsőig megismerhet-
tük, hogy a különböző formáci-
ókban a járvány ellenére milyen 
komoly szakmai munka zajlott 
a mögöttünk hagyott hónapok 
során. Talán megkockáztathat-
juk azt a véleményt, hogy most 
érkezett el a kárpátaljai népmű-
vészet aranykora. 

Az ízek és a borok utcájá-
ban ezen a délutánon mindenki 
kedvére olthatta éhét és szomját. 

Eszenyi Gábor
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„Mert ráépültetek az apostolok 
és a próféták alapjára, a sarokkő 
pedig maga Krisztus Jézus, aki-
ben az egész épület egybeillesz-
kedik, és szent templommá nö-
vekszik az Úrban, és akiben ti is 
együtt épültök az Isten hajléká-
vá a Lélek által.”  ( Ef 2, 20–22)

Egybeépülni, egymást elfo-
gadni, eltűrni, a mellettem lévő 
terhét is viselni, az építő mester-
nek engedelmeskedni – ez a fel-
adata az épületben lévő kőnek. 
Ezért romlanak meg a házassá-
gok, mert nem tudnak egybeépül-
ni. Nem illeszkedik a felek fel-
fogása, elvárása, elképzelése. A 
kapcsolat két idegen ember kö-
zött akkor egészséges, ha ketten 
ugyanazt akarják mindenben. De 
lehetséges-e ez? Hogyan? Nem 
lehet több az egyik, mint a má-
sik. Mindegyik felelős az épüle-
tért, a házért. Ugyanez vonatko-
zik a gyülekezeti életre is. Az ige 
azt mondja, hogy az épület, a ház 
alapköve és záróköve Jézus.

Most olvastam, hogy Peru-
ban – a hegyeken, az őserdőben – 
csodálatos épületeket találtak. Az 
inka indiánok építették több ezer 
évvel ezelőtt. Ez az inka törzs ki-
pusztult, meghaltak, de az épüle-
teik megmaradtak, legtöbbje ép-
ségben. Hogyan élték túl ezek az 
épületek a földrengéseket, viha-
rokat, az időjárás viszontagságait 
évezredeken keresztül? Mi a titka 
ezeknek az épületeknek? A tudó-
sok rájöttek az épület titkára. Ami-
kor az inkák építkeztek, a falakhoz 
különböző formájú köveket hasz-
náltak. Minden kő más nagyságú 
és más formájú. De az építő mes-
ter úgy helyezte egymás mellé és 
egymásra a köveket, hogy azok 
pontosan illettek egymáshoz. Ka-
paszkodtak egymásba, támogat-
ták egymást. Ezért élték túl a sok 
ezer éves idő viszontagságait, mert 
egyik kő támogatta a másikat.

Pál apostol nem járt az in-
kák országában, Peruban, de bi-
zonyára ő is látott építkezéseket, 
gondolkodott és Isten Szent Lel-
ke megmutatta neki: íme, így kell 
egybeépülni, közösségé, egy ház-
zá. A templom sarokköve – Jé-
zus Krisztus. Ő az alapja az épü-
letnek, és Ő a záróköve. Ő tartja 
meg, Ő tartja össze az épület kö-
veit. Benne illeszkedik egybe az 
épület templommá és házzá. A há-
zasság is így éli túl az élet viha-
rait. Jézusban van a növekedés, 
megmaradás.

Ha a szent házhoz, Isten 
templomához akarok tartozni, 
akkor elfogadom-e, hogy a Mes-
ter tetszése szerint rendelkezzen 
az életemmel és rendezze az éle-
temet? A helyemre tegyen, be-
építsen? Ha boldog házasság-
ra vágyom, engedem-e, hogy az 
Úr válasszon nekem hozzám illő 
társat? Vagy én választok az ízlé-
sem, fantáziám szerint? S ha már 
találtam társat, a házasságom-
ban mi a fontos? Ki a fontos? Ki 
a feje a háznak? El tudjuk-e fo-
gadni, hogy nem én, nem mi va-
gyunk a fontosak, hanem Ő, a 

Egymásra épülő kövek
Mester? Rendezze életemet az Ő 
akarata és tetszése szerint? Enge-
dem-e, hogy a Mester kiigazítsa, 
helyretegye az életemet?

Nagyon nehéz, ha alakítani, 
formálni akarja Isten a kőkemény 
szívemet. Képes vagyok-e belátni, 
elfogadni, hogy Isten vésője, ka-
lapácsa azért farag, formál, mert 
hasznosabbá, jobbá akar alakíta-
ni? Igen, a véső, a kalapács ütése 
néha fáj, nagyon fáj. De a Mester 
szeme látja és tudja, hol kell még 
egy kicsit faragni, alakítani raj-
tam, hogy alkalmas legyek a ne-
kem kijelölt helyen az épületben. 
Ha a mellettem lévő mellé nem 
tudok beilleszkedni, én magam 
okozok kárt az épület falában. Az 
Ő terve, hogy a ház, ahová beépí-
ti életemet, maradandó és szép le-
gyen. Nem lehet az Úr házát olyan 
könnyen otthagyni. Ha én kilé-
pek, kárt okozok magamnak el-
sősorban, de megrontom a közös-
séget is. A házasságban a Mester 
egymás mellé helyezett, nem lép-
hetsz ki, mert összeomlik a ház, a 
házasság… Aki megveti az épí-
tő Mestert, aki  otthagyja az „ala-
pot” – bűnt követ el! Elfogadottá 
tették az egyházakban is a válást, 
mert tömegessé vált, mert  meg-
állíthatatlan a bűn. Isten nem fo-
gadja el! Neki fáj, ha egyetlen kő 
kiesik, hiányzik, elcsúszik a fal-
ból. A Mester megpróbál újra és 
újra  minden követ igazítani, ren-
dezni, ha engedik. Milyen jó lenne 
belátni, hogy nem vagyok én érté-
kesebb, mint az, aki mellettem ül a 
templompadban. Ha vállalnám az 
ő terhét is, segíteném, ha kell fizi-
kai, anyagi erőmmel, imádságom-
mal, szeretetemmel – megváltoz-
na a közösségi élet, megszűnné-
nek a pletykák, bírálgatások. A 
Szentlélek ereje áradhatna, meg-
látnánk és gyönyörködhetnénk a 
mindennapi csodákban. Egység 
lenne az Úr népe között.

Nem kéne a házasságokat fel-
bontani, családokat, gyermekeket 
megnyomorítani akkor, ha meg-
alázkodva állnánk az Úr elé, ha 
elismernénk saját hibánkat. Ha 
mernénk kérni: formálj és ké-
szíts terved szerint, Uram, faragj 
le rólam mindent, ami házassá-
gomat megrontja, mindent, ami-
vel megszomorítom társamat. 
Milyen jó lenne, ha nem sajnál-
nánk azt, amit a Mester keze le 
akar faragni rólunk. Mert amit Ő 
elvesz, az nem veszteség, a há-
zasságnak csak előnye. Lehet az 
önzés, lustaság, figyelmetlen-
ség, robbanékonyság, haragtar-
tás, erőszak, uralkodási vágy és 
még sok minden más.

Megérteni Isten akaratát, ter-
vét csak az tudja, aki állandó és 
éber kapcsolatban van Vele. Az 
igeolvasás, a rendszeres imádko-
zás, a közösség összekapcsol az 
Úrral. Növekedni csak úgy lehet, 
ha Benne maradunk.

Segítsen ebben – és segít – az 
Ő Szent Lelke!

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

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

Mobil: +38(095) 600 80 05, +38(097) 600 80 05 

Első ballagás a Tündérkertből

„Óvó néni, megköszönjük 
meséid és a csodát”

A "GENIUS" Jótékonysági 
Alapítvány szervezésében idén 
tizenegyedszer tartják meg a 
Bereg-vidéki népzenei és nép-
tánc tábort. A tábor megnyi-
tójára július 19-én került sor a 
Rákóczi Főiskolán.

A jelenlévőket Váradi Natá-
lia, az alapítvány irodaigazgató-
ja köszöntötte. Elmondta, hogy a 
táborban való részvételét kilenc-
ven gyermek jelezte tizenkét kü-
lönböző településről, tizenhat ok-
tatási intézményből. Míg a világ 
a koronavírus elleni vakcinával 
oltakozik, a „GENIUS” Alapít-
vány munkatársainak célja, hogy 
a népzene szeretetét oltsák a gye-
rekekbe. A népzenét meg kell 
élni, és tovább kell adni, mi pe-
dig továbbadjuk ezt a felnövek-
vő generációnak – fogalmazott 
Váradi Natália.

Kepics Andzselika, a tábor 
szakmai referense, népdalok-
tató kifejtette, hogy a hét prog-

Bereg-vidéki népzenei és néptánc tábor tizenegyedszer

A zene mindenkié
ramjai között népdal-, népzene-, 
néptáncoktatás, valamint különbö-
ző kézműves foglalkozások lesz-
nek. A tábor ideje alatt a Csipkés ze-

nekar biztosítja majd a kiváló han-
gulatot. A táncoktatásban Szelesné 
Huszti Beáta, a Vermesy Péter Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tanára, Rásó Barnabás, a Bi-

hari János Táncegyüttes táncka-
ri asszisztense, Fábián Beregszá-
szi Boglárka, a Nyíregyházi Mű-
vészeti Szakgimnázium diákja és 
Rádik Krisztián, a Tulipán Tano-
da oktatója vesz részt. Népi játé-
kokat Szilágyi Gabriella és férje, 
László tanít majd, a kézművesség 
fortélyait pedig Mester Andrea és 
ifj. Hidi Endre mutatja be. A tán-

cosok a héten csallóközi táncokat 
tanulnak majd.

A tábor zárására július 23-án 
kerül sor.

Kurmay Anita

Eltelt három év, és a munka 
gyümölcsei érni kezdtek: elhagy-
ta az óvodát az első ballagó cso-
port. Július 16-án megható ün-
nepségen vettek búcsút ettől a 
meghatározó helytől a hatévesek. 
Fellépésükben – ahogy azt Ko-
vács Erika zenenevelő és hitokta-

tótól már megszokhattuk – benne 
volt minden, amit tánccal, ének-
kel, játékkal és verssel csak ki le-
het fejezni. Közben egy-egy kis-
filmről megismerkedhettünk kü-
lön-külön minden ovitól búcsú-
zó gyerekkel.

A rendezvényen Tóth Gizel-
la vezetőnő köszöntötte a vendé-
geket. Felidézte a kezdeti nehéz-
ségeket és szép emlékeket. Mint 

Településeink középületei árulkodnak annak lakóiról is. Megmu-
tatják, hogy melyek azok a területek, amire a közösség hangsúlyt 
fektet. A templomok, iskolák, óvodák, közterek állapota az ott élők 
adni tudásán is múlik. Főként, ha állami támogatásban nem, vagy 
csak alig részesülnek. Mezőváriban a magyar kormány Kárpát-me-
dencei Óvodafejlesztési Programja, a református egyház és számos 
adakozó kedvű ember híján talán nem épülhetett volna új óvoda, 
legfeljebb a régi, rosszul megtervezett épületet foltozgatták volna 
tovább. De ha már új épülhetett, az építők szerettek volna a tartal-
mon is némileg változtatni, így az államiak mellett indítottak egy 
református csoportot is. Igaz, az egyházi támogatásból valameny-
nyien részesültek. A Napsugárban a gyerekek étkezéskor hálát ad-
tak és lefekvéskor is imádkoztak. Volt hittanórájuk, népi ének- és 
zenefoglalkozásuk, ukrán, illetve angolóra.

mondta, törekedtek arra, hogy az 
intézményt a szeretet légköre has-
sa át, hisz e nélkül mit sem érnek a 
falak, a szép épület.

Könnyeivel küzdve búcsúzott 
a kicsiktől Olcsvári Ildikó, a min-
denki által szeretett óvó néni. De 
csak az egyik szeme sírt, hiszen 

azt mondta, a másik örül és büsz-
ke arra, hogy a kisóvodások nagy 
tudásvággyal indulnak tovább az 
iskolába.

Hogyan tovább? Miként alakul 
a gyerek jövője? – tette föl hango-
san az ilyenkor mindenkit foglal-
koztató kérdést Menyhárt István 
lelkipásztor, és felolvasta a Zsoltá-
rok verseit (91, 14–16). „Mivelhogy 
ragaszkodik hozzám, megszabadí-

tom őt, felmagasztalom őt, mert 
ismeri az én nevemet! Segítségül 
hív engem, ezért meghallgatom 
őt; vele vagyok háborúságában: 
megmentem és megdicsőítem őt. 
Hosszú élettel elégítem meg őt, 
és megmutatom néki az én sza-
badításomat.” Isten ezen a mai 
napon áldást akar adni. Az ígé-
retek beteljesülésének azonban 
vannak feltételei: hogy valaki is-
meri Istent és ragaszkodik hoz-
zá. Ebben gyökerezik minden ál-
dás, fogalmazott a lelkész. Majd 
beszélt arról, hogy a református 
óvodának épp ez a célja. Azon-
túl, hogy a lehető legjobb körül-
ményeket biztosítsák a gyerekek 
számára, megismertessék velük 
azt a nevet, akiben Isten segít-
sége közel van hozzánk: Jézus 
Krisztust, a Szabadítót. Mert 
a legfontosabb, amit tehetünk, 
hogy Jézus ismeretére neveljük 
gyermekeinket. Ezáltal kapasz-
kodót adhatunk számukra a ne-
héz időkhöz, hogy tudják, hol 
van a segítség.

A szülők köszönetét Kocsis 
Éva tolmácsolta az intézmény 
dolgozói felé. Beszélt arról, hogy 
az anyai aggodalmat gyorsan el-

oszlatta a gyerekek mo-
solya, amit az óvodából 
hazaérve láttak. Meg-
köszönte, hogy csodát 
ültettek el a gyermekek 
szívében, felkészítet-
ték őket a mindenna- 
pokra; miközben átél-
ték velük a mesék vilá-
gát, az élet dolgaira is 
tanították őket.

A ballagókat Zán 
Fábián Sándor püspök, 
az óvoda mindenkori 
patrónusa áldotta meg.

Az udvaron, ahogy 
az óvoda másik nagy-
csoportja is tette, a bal-
lagók egy platánfát ül-
tettek el közösen, emlé-
ket hagyva saját maguk 
és az elkövetkező óvo-
dások számára, akiknek 
majd nagyra nőve ár-

nyat adhat a fa. Nagy öröm övez-
te a héliumos lufik útra bocsátá-
sát is, melyek (nem lehet vélet-
len) épp az iskola felé vették az 
irányt. Az ünnepség végül a szü-
lők által készített szeretetven-
dégséggel zárult, ahol még egy-
szer együtt ehetett és mulatoz-
hatott a Napsugár csoport apra-
ja és nagyja.

Fábián Soós Katalin
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– Meséljen magáról!
– Tiszacsomán születtem, je-

lenleg is ott élek. Tanulmányaimat 
a Beregszászi 5. Számú Középis-
kolában kezdtem. Az általános is-
kolát követően felvételt nyertem 
a Munkácsi Humán-Pedagógiai 
Kollégiumba, ahol alsó tagozatos 
pedagógusként szereztem diplo-
mát. Jelenleg a Munkácsi Állami 
Egyetem angol nyelv és irodalom 
szakos hallgatója vagyok, emel-
lett négy éve tanítom az alsóso-
kat Beregszászban. Már kisgyer-
mekként eldöntöttem, hogy tanító 
akarok lenni, nagyon vonzott ez a 
szakma, nagyon szeretem a gye-
rekeket, és Istennek hála, sikerült 
is elérnem a céljaimat. Számom-
ra ez egy hivatás, amelyet teljes 
odaadással végzek.

– Milyen tapasztalatokkal 
gazdagodott?

– Azt kell mondjam, nekem 
nem okoz nehézséget a kicsik-
kel való munka. Mint említettem, 
mindig is szerettem a gyerekekkel 
foglalkozni, játékosan, az ő nyel-
vükön elmagyarázni az adott fel-
adatot. Igaz sokat kell őket nevel-
ni, a helyes útra irányítani, de az 
ő sikereik számomra is boldogsá-
got szereznek. Minden gyermek 
más, ezért meg kell őket ismer-
ni, és az ő tempójuk szerint ha-

Beszélgetés Biszku Évával

„Csak szívvel-lélekkel 
lehetünk jó pedagógusok”

 Kárpátalján magyarnak lenni nem egyszerű. Kultúránkat megőriz-
ni, átadni pedig csak egy igazán elhivatott pedagógus képes. Biszku 
Éva, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum alsós tanítója nemcsak a 
kicsik okítását tartja fontosnak, de azt is, bármilyen kérdéssel for-
duljanak hozzá, ő mindenben segíti tanítványait. Vallja, ezt a hiva-
tást csakis szívvel-lélekkel lehet végezni. Ismerjük meg őt!

ladni, mert van, akinek könnyeb-
ben megy, van, akinek nehezebben, 
hozzájuk kell igazodnunk. Persze 
közel harminc gyermek esetében 
ez nem mindig zökkenőmentes, de 
azért megoldjuk.

– Mennyire okozott gondot az 
online oktatás a kicsiknél?

– Kezdetben nem volt könnyű, 
ilyen esettel még nem találkoztunk. 
Voltak, akiknek a megfelelő eszkö-
zeik nem voltak meg az online ok-
tatáshoz, emellett az iskolán belül 
is létre kellett hoznunk egy egysé-
ges rendszert, ahová mindenki be 
tud csatlakozni. A kezdeti nehéz-
ségeket elhárítva azonban azt tu-
dom mondani, hogy mindenki na-
gyon élvezte ezeket a foglalko-
zásokat. A tananyag átadása mel-
lett próbáltam érdekesebbé tenni 
az online órákat, ezért többek kö-
zött versmondó versenyt szervez-
tem a közösségi oldalon. A gyere-
kek otthon felvették videóra a sza-
valásukat, majd ezeket feltöltöt-
tem a Facebook-ra, ahol lájkokkal 
lehetett jelezni, hogy kinek a vide-
ója tetszik. A legtöbb lájkot kapott 
videó tulajdonosa ajándékot kapott, 
emellett a többiek is részesültek ju-
talomban. Azt hiszem, így az otthon 
töltött idő is szórakozással telt el.

– A negyedik osztályosok már 
leballagtak, szeptembertől új gyer-

mekeket ismerhet meg. Hogyan 
érinti ez önt?

– Négy éve tanítok, ők az első 
tanítványaim, és az első ballagóim. 
Nagyon szép és egyben nehéz is. 
Ez az elválás kicsit olyan, mint egy 
gyászfolyamat, négy éven keresz-
tül minden napot együtt töltöttünk, 
örültünk, bosszankodtunk, 
egy család lettünk. Most pe-
dig feljebb lépnek egyet, 
aminek örülök, de nem köny-
nyű elengedni őket. Emel-
lett nagyon várom az új tan-
évet, tele lesz kihívásokkal, 
új gyerekekkel, akikkel szin-
tén kialakítunk majd egy kis 
családot. A volt tanítványa-
imnak pedig megígértem, 
bármilyen kérdésük, problé-
májuk lesz, továbbra is for-
dulhatnak hozzám.

– Szeptembertől kezde-
tét veszi az Új ukrán iskola 
program. Mennyiben változ-
tatja meg munkáját?

– Rengeteg újítást hoz ez 
a program számunkra. Első-
sorban bevezetik az integ-
rált oktatást, ami azt jelen-
ti, hogy egy fő megnevezés-
hez több tantárgy kapcsoló-
dik – pl. a Felfedezem a vi-
lágot megnevezés alá tarto-
zik a természetrajz, a társa-
dalomismeret, az egészség-
tan, az informatika. Az osz-
tálytermek is egyedi felsze-
relést, berendezést kapnak, 
ki kell alakítanunk egy olva-
só-, egy pihenő-, egy játszó-, egy új 
ismeretek sarkot. Emellett minden 
hétnek meg van a saját témája, ame-
lyet minden órán érinteni kell, pél-
dául, ha a család kerül sorra, akkor 
matematika, írás vagy olvasás órán 
is beszélnünk kell róla. Ez a prog-
ram arra épül, hogy a gyerekek ta-
nulási folyamatába a modern tech-
nika vívmányait is belecsempésszük 
játékos, szórakoztató formában.

– Nemcsak alsós pedagógus, de 
hitoktató is. Hogyan alakult ez ki?

– Egy görögkatolikus családba 
születtem, ahol mindig is jelen volt 
a hit. Az én életemet is mindig meg-
határozta, és hiszem, hogy amit ed-
dig elértem, Istennek köszönhetem. 
Marosi István atya pedig meggyő-

zött, hogy vállaljam el az alsósok 
hitoktatását is, így bele vágtam. Tel-
jesen más lendületű egy ilyen fog-
lalkozás, mint az iskolai tanórák, de 
amikor imádkozni kezdünk, átszel-
lemülünk és a hit kerül a középpont-
ba. Ezeken az órákon megbeszéljük, 
hogy a kereszténység fontos, hogy 
úgy kell élnünk az életünket, hogy 
Isten jelen van közöttünk, Ő segít, 
csak kérnünk kell.

– Emellett a Speak Up nyelv-
központban is tanít.

– Mindig is szerettem az ide-
gen nyelveket, és könnyen is ta-
nulom azokat, valamint az is min-
dig érdekelt, hogyan lehet jól ok-
tatni egy másik nyelvet. Mint em-
lítettem, jómagam is tanulom az 

angolt, ez egy világnyelv, 
amelyet szerintem célsze-
rű ismerni, mert bármely 
országban elboldogulha-
tunk vele. A tavalyi év 
során Czigler Alexandra, 
a nyelvközpont vezetője 
megkeresett, hogy nem 
vállalnám-e el a kisebbek 
tanítását. Hosszú gondol-
kodás után igent mond-
tam, és nagyon szeretek 
ott dolgozni. Három kor-
csoportot vezetek: a 3–5 
éveseket, az 1–4. osztá-
lyosokat és az 5–8. osz-
tályosokat. Ezek a fog-
lalkozások iskola idő után 
vannak, ezért a gyerekek 
már fáradtak, ilyenkor 
mozgásos feladatokkal, 
énekléssel tudjuk őket 
motiválni.   

– Mit jelent önnek a 
hivatása?

– Ezt a hivatást csak 
szívvel-lélekkel, odaadás-
sal lehet végezni. Más-
ként nem. A gyerekekhez 
sok türelem, odafigyelés 
szükséges, amit úgy nem 
tudunk megadni, ha csak 

egyszerű munkának tekintjük a ta-
nári szakmát. Számomra ez nagyon 
fontos. Törekszem arra, hogy a gye-
rekek alapos tudással és széles lá-
tókörrel rendelkezzenek, hogy ké-
sőbb majd tudatosan gondolkodó, 
intelligens, és ami a legfontosabb, 
becsületes felnőttekké váljanak.

– Mi pedig további eredmé-
nyes munkát kívánunk!

Kurmay Anita

Elejét lásd az 1. oldalon

Szakmai délután a Sass 
pincészetben

A találkozó különlegességét az 
adta, hogy Munkácsról és Ungvár-
ról is érkeztek olyan szakmabeli-
ek, akik mélységesen elkötelezet-
tek a kárpátaljai szőlőtermesztés 
és borászat ügye mellett. 

Az egyesület egyik legfőbb 
célja az ismeretek, a friss infor-
mációk átadásán túl a közösség-
építés, hangsúlyozta köszöntőjé-
ben Bereczky István elnök. Tisz-
tában vagyunk azzal, hogy vala-
mennyi borásznak saját, határo-
zott elképzelése van a szőlőter-
mesztés és a borkészítés egész fo-
lyamatáról – egyébként ez jelentős 
eltérést mutat egy-egy fajta eseté-
ben is –, azért jó tudni, hogy ép-
pen milyen kérdések foglalkoz-
tatják a szövetség tagjait, hiszen 
ezekből rengeteg ötletet meríthe-
tünk, s emellett azok jelentős moti-
vációs erővel is bírnak. Iván Pauk, 
akinek harminc hektáros szőlőül-
tetvénye van Pisztraháza környé-
kén, a családi szőlészetek és borá-
szatok szövetkezetbe való tömörü-
lését szorgalmazta. Ezt mind a sző-
lő termesztéséhez, mind annak fel-
dolgozásához szükséges anyagok 
beszerzése, valamint a kiállításo-
kon való együttes részvétel indo-
kolja. A szakember beszámolt ar-
ról, hogy kezdeményezésére fo-
lyamatban van egy ilyen, Kárpát-
alján működő egyéni szőlészete-

ket, borászatokat tömörítő szövet-
kezet létrehozása. 

Sass Krisztián az elmúlt évek ta-
pasztalatai alapján azt a következte-
tést vonta le, hogy hiába rendelke-
zünk jól kidolgozott technológiával, 
ha azt az időjárás gyakran felülírja. 
Ha például október második felében 
beáll az esős idő, akkor azon az éven 
nem tudunk készíteni testes vörös 
borokat. Egyébként úgy tűnik, hogy 
a klímaváltozásnak a legfőbb nyer-
tesei nálunk a vörösborszőlőfajták. 

Mivel éppen hogy a kedvező száraz 
őszi időjárásnak köszönhetően kito-
lódik a szüret időpontja. A kései szü-
retek segítenek abban, hogy való-

ra váljon egyes kárpátaljai borászok 
régi álma: Hárslevelűből, Furmintból, 
Muskotályból, esetleg más szőlőfajtá-
ból aszút készítsenek. Ugyan tu-
dunk róla, hogy az elmúlt másfél 
évszázad során vidékünkön ké-
szült aszúbor, ám mennyire más 
az, ha nem csupán a krónikákra 
és a különböző korabeli leírások-
ra hagyatkozunk, hanem mi ma-
gunk is részesei lehetünk a kirá-
lyok bora elkészítésének. 

A Munkácsról érkezett 
Olekszandr Harnovgyij arra 
emlékeztetett, hogy Ukrajna 
déli részein az elmúlt évtizedek 
során a szőlőtermesztésben és a 
borfeldolgozásban jelentős vál-
tozások történtek. A hatalmas 
borászati kombinátok mellett 
megerősödtek a családi szőlé-
szetek és borászatok is. Mind-

ez komoly kihívást jelent a vidé-
künkön működő, többnyire nem túl 
tőkeerős szőlészetek és borászatok 
számára. A megújulásra tehát épp-

úgy szükség van, mint a tradíciók 
tovább örökítésére. 

Hagyomány és megújulás – 

mindkettőnek helye van a hét-
köznapi munka során, hangsú-
lyozta Varga István, fiatal benei 
gazda. Az utóbbi hetek száraz 
időjárásának a mezőgazdász-
ok közül leginkább a szőlészek 
örültek, emlékeztetett rá Bíró 
Ernő, aki szintén Benéből ér-
kezett. Bízzunk egy kedvező 
évjáratban, amire nagy szükség 
is lenne, mivel a 2020-as év, az 
elmaradt népünnepélyek és a 
járvány okozta bezártság miatt 
a legtöbb szakmabeli számára 
csak ráfizetést hozott. 

A világra való nyitottság az 
életünk részévé kell, hogy vál-
jon, fogalmazott Dancs Eri-
ka ungvári somelier. Az általá-

nos felmelegedés miatt a kárpát-
aljai borok jellegzetes, karakte-
res savai még inkább felértékelőd-
nek, így kedvező rajtpozíciót vehe-

tünk. Barkaszi Ferenc (Beregsom) 
szintén a klímaváltozással kap-
csolatban osztotta meg gondola-

tait. Azokat a fajtákat, például a 
Müller Tourgaut, amelyek savai 
a nagy melegben könnyen elég-
nek, immáron nem tanácsos dé-
li-délnyugati fekvésű dombolda-
lakra telepíteni. 

Végül a jelenlevők egy-
más után megkóstolhattak egy 
aranyérmes francia bort (Merlot, 
Cabernet Souvignon cuvét), egy 
Odessza környéki borkombi-
nát hasonló házasítását, illetve 
a Sass pincészet 2018-as évjá-
ratú Carlot borát. Az összeha-
sonlító elemzést Olga Toicskina 
somelier végezte el. A jelenlé-
vők általános véleményként fo-
galmazták meg, hogy a házigaz-
da bora – köszönhetően elsősor-
ban a markáns savgerincnek és a 
tannin bársonyosságának – mél-
tó vetélytársnak bizonyult. 

Kovács Elemér

A klímaváltozásnak legfőbb nyertesei a vörös borszőlőfajták
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Ezekben a munkálatokban 
segít a Bereg Garden vállalko-
zás. Munkatársai gyep- és sö-
vénygondozást, fűnyírást, gyep-
szellőztetést, teljes kertfenntar-
tást vállalnak magas színvona-
lon. Mottójuk: „Hogy a szom-
széd fűje ne legyen zöldebb!” A 
vállalkozás vezetőjével, Birta 
Sándorral beszélgettünk tervek-
ről, kihívásokról.

– Ismerjük meg közelebbről 
Birta Sándort.

– Beregszászban születtem, 
itt is nevelkedtem. Tanulmánya-
imat a helyi 6. Számú Általános 
Iskolában kezdtem, majd a Be-
regszászi Bethlen Gábor Ma-
gyar Gimnáziumban folytattam. 
Ezt követően felvételt nyertem 
a Szent István Egyetem kihe-
lyezett kertészmérnöki szaká-
ra a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskolán. A dip-
lomám megszerzését követően 
a Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Karán sze-
reztem még elmélyültebb isme-
reteket. Mindig is közel állt hoz-
zám ez a terültet, hiszen szüle-
imnek is sokat segítettem a ker-
ti munkákban.

– Emellett a rádiózás vilá-
gába is belekóstolt.

– A budapesti tanulmánya-
im alatt megromlott édesapám 

Továbbra is várja megrendelőit a Bereg Garden

Merjünk belevágni az újba  
Jól tudjuk, hogy egy kert legnagyobb része növényekből áll. A dísz-
kertek 70%-a gyep, azaz valamilyen füves terület, amely mellett 
egyéb dísznövények találhatók. Ezeket pedig gondoznunk, szépít-
getnünk kell ahhoz, hogy udvarunk nyugalmat és intimitást biz-
tosítson otthonunknak, teret adjon egy hangulatos kerti partihoz.

egészsége, ekkor úgy döntöttem, 
hogy hazaköltözöm. Jött egy mun-
kalehetőség az akkor tájt bővülő 
Sion Rádióban, ahol hírszerkesz-
tőként, vágóként kezdtem el dol-
gozni. A Sion Rádiónál, majd 
később az ebből alakult Pulzus 
Rádiónál elöltött évek nagyon 
sok pozitív tartalommal töltöt-
ték meg az életemet, új dolog-
ba vághattam bele, kipróbál-
hattam magam olyan területen, 
amelyet addig nem is ismertem. 

– A műsorok összetételében 
helyet kaptak a keresztény ér-
tékeket bemutatók is. Az ön 
életében is nagy szerepet ját-
szik a hit megélése?

– A rádiós műsorok kereté-
ben minden olyan dologgal fog-
lalkoztunk, amely érték, a ke-
resztény értékrend pedig alap-
pillére az életünknek. Számom-
ra a hit olyan, mint az élet for-
rása. Ha az ember megtapasztalja 
Isten munkáját a saját életében, és 
hogy a hitnek valóban nagy ere-
je van, akkor a nehéz időkben is 
megtalálhatja azokat a kapaszko-
dókat, amelyek segítenek túljutni 
az élet problémásabb területein, hi-
szen emlékezhet, hogy a Teremtő 
a korábbi nehézségek idején sem 
hagyta magára. 

– A rádiózás után külföldön is 
szerencsét próbált.

– 2015-ben költöztem ki Dá-
niába megpróbálni magamat. Ter-
veim szerint két-három évet töltöt-
tem volna kint, majd haza akartam 
jönni és itthon boldogulni. A tervek 
kissé módosultak, és több mint öt 
évet töltöttem kint, ami szintén na-
gyon meghatározó volt az életem-
ben. Az eredeti szakmámtól ott sem 
távolodtam el, egy kertfenntar-
tó, kertrendező cégnél dolgoztam 
kezdetekben, később pedig sikerült 
egy kisvállalkozást is elindítanom, 
amely még a mai napig működik.

– Emellett idehaza is vállalko-
zásba fogott.

– A Bereg Garden vállalko-
zás ötlete még Dániában szüle-

tett meg, mintegy első feladat-
ként, miután Beregszászba haza-
költözök. A vállalkozás elindulá-
sát az Egán Ede gazdaságfejlesz-
tő pályázat tette lehetővé, mely-
nek köszönhetően sikerült megvá-
sárolni a működéshez elengedhe-
tetlen eszközöket. Azóta már so-
kat bővült a gépparkunk, így már 
teljes egészében el tudunk indulni, 
teljes körű kertfenntartó feladato-
kat vállani. A megnevezés szinte 

adta magát – Beregvidéken élünk 
és kerti munkálatokkal foglalko-
zunk. Jelenleg fűnyírást, gyep-
szellőztetést, műtrágyázást, tér-
burkolatok vegyszeres gyomirtá-
sát, járdatisztítást vállalunk, ősz-
szel lombtakarítással, télen pe-
dig hókotrással is megkereshet-
nek bennünket. Ezeket a munká-
latokat nagyobb területeken, akár 
focipálya méretűeken is el tudjuk 
végezni. 

– Milyen nehézségei vannak a 
szakmának?  

– Mint említettem, a tavalyi 
évben jöttem haza, és számom-
ra ez egy új ágazat itthon, ezért 
még van mit tanulnom. Sok eset-

ben a terület, ahol dolgozunk, 
okoz nagyobb kihívást. Az utol-
só ilyen volt például, mikor a 
fűnyíró traktor vágórendszeré-
ben történt komolyabb kár. Nem 
vettünk észre egy, a földből kiál-
ló nagyobb követ. De ebből is ta-
nulunk. Másként kell kezelni egy 
egyenletes felszínű, kőmentes 
díszkertet, mint egy dimbes-dom-
bos gaz borította telket. Továbbá 
probléma a benzin változó minő-

sége és a gépek alkatrészellátá-
sa, már csak azért is, mert mo-
dern, professzionális gépekkel 
dolgozunk, amely idehaza nem 
gyakori. Nincs közelben szer-
vizelési lehetőség, ami megne-
hezíti az ügyfelek felé tett kö-
telezettségeink teljesítését. Bí-
zok benne, hogy ez a későbbi-
ekben változni fog.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Számomra a legfonto-
sabb, hogy értéket teremtsek, 
hasznos legyek, és úgy hiszem, 
mindennek csak itthon, Kárpát-
alján van értelme. Mindig is az 
volt a tervem, hogy hazajöjjek, 

és itthon, a csa-
láddal lehessek, 
közösen viseljük 
az élet adta ne-
hézségeket, vagy 
örüljünk egymás 
sikereinek. Én a 
lényeges különb-
séget a külföldön 
való élet és az itt-
honi között első-
sorban az embe-
rek közötti szoros 
kapcsolatokban 
látom, ami szá-
momra nagyon 
fontos.

– További ter-
vek…

– Ezt a vállalkozást szeret-
ném tovább vinni, fejleszteni, 
a megrendelők igényeit maxi-
málisan kielégíteni. Emellett 
nyitott vagyok az új dolgok-
ra. Abba az irányba szeretnék 
fejlődni, hol értéket teremtve 
hasznos része lehetek kis kö-
zösségünknek.

– További sok sikert kívá-
nunk!

Kurmay Anita

A rendezvény a Rákóczi 
Szövetség Beregszászi Szer-
vezete kezdeményezésével jött 
létre a Rákóczi Szövetség tá-
mogatásával. Elsőként Bereg-

szászban hajtottunk fejet s he-
lyeztük el a megemlékezés ko-
szorúját Esze Tamás mellszobra 
előtt. A megemlékezést Dolhán 
Bodnár Olga, a Dolhai kistérség 
oktatási és művelődési osztály 
vezetője nyitotta meg, köszön-
tötte az egybegyűlteket. Arról 
szólt, hogy több mint 318 év-
vel ezelőtt a szabadságra vágyó 
magyarok, ruszinok, szlovákok 
összefogtak a közös osztrák el-
nyomók ellen. Goncz Tibor, az 
esemény főszervezője magá-
ról az ütközetről szólt, kiemel-
ve, hogy a nép emlékezetében 
mennyire elevenen él még ma 

Megemlékezés Dolhán
A Rákóczi Szövetség Beregszászi Szervezete idén is megemléke-
zést szervezett a dolhai csata évfordulója alkalmából. Kárpátal-
ján számos emlékmű található, amelyik II. Rákóczi Ferenc sza-
badságharcára történő emlékezést segítik. 

is ez az esemény. Csobolya Jó-
zsef történész beszédében el-
ismeréssel szólt arról, hogy a 
dolhaiak hagyománytisztelő 
emberek, toleránsak, így a tele-

pülés központi parkjában most 
is megfér békében egymás mel-
lett a szovjet hadsereg elesett 
katonáinak állított emlékmű, 
a kuruc emlékoszlop és a Szűz 
Mária szobor. 

A koszorúzás előtt elénekel-
tük a magyar himnuszt és elhe-
lyeztük a megemlékezés koszo-
rúit, majd megtekintettük a nem-
rég helyreállított Teleki kastélyt, 
ahol Bodnár Olga tartott tartal-
mas beszámolót. 

Goncz Tibor, 
a Rákóczi Szövetség 

Beregszászi Szervezetének 
elnöke

A Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótáborban

A turul jegyében
Alighanem sok kárpátaljai kis- és nagydiák vágya teljesült, ami-
kor a Covid okozta egyéves kényszerszünet után, 2021. július 12-én 
újra megnyitotta kapuit a Mikes Kelemen Hagyományőrző Alko-
tótábor (más néven Jurtatábor, Mikes-tábor). 

A Kárpátaljai Magyar Peda-
gógusszövetség (KMPSZ) tör-
ténelmi gyermektáborának ez 
évben is a Karácsfalvai Sztojka 
Sándor Görögkatolikus Líce-
um adott otthont. A korlátozá-
sok miatt harminc főben maxi-
malizált gyermeklétszám mel-
lett a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola öt történe-
lem és egy óvodapedagógia sza-
kos diákja végezte kötelező pe-
dagógiai gyakorlatát itt. A vidé-
künk különböző településeiről 
érkezett résztvevők csoportokra 
osztva vettek részt a tábor válto-
zatos programjaiban. 

A hagyományoknak megfe-
lelően a tábor munkája minden 
évben valamely kiemelt törté-
nelmi eseménynek, korszaknak 
van szentelve. Ez évben a hon-
foglalással és a Rákóczi-sza-
badságharccal ismerkedhettek 
meg részletesebben. Újdonság-
nak számított, hogy a történelmi 
és hagyományőrző foglalkozá-
sok mellett képviseltette magát 
a néprajzi vonal is: Kész Mar-
git tyúkanyó módjára gyűjtötte 
maga köré a gyermekeket és me-
sélt nekik a kárpátaljai népszo-
kásokról, hiedelmekről, hiede-
lemlényekről. A hallgatóság na-
gyon hálás volt, hiszen a résztve-
vők nagy része felismerte, sőt ki-
egészítette a saját lakóhelyéhez 
köthető népszokásokat, a hiede-
lemvilág különböző elemeit, pl.: 

betlehemezés, nagydobronyi zöld-
ágazás, sárosoroszi muzsákolás, 
házi csúszó stb. A közösségben, 
ahonnan jöttek, még elevenen él-
nek ezek a néprajzi értékek. Este a 
tábortűz mellett, napközben pedig, 
az elviselhetetlen déli forróság és 
a viharok idején a líceum díszter-
mében hallgathattak népmeséket, 
népmondákat, tanulhattak népda-
lokat és kuruc nótákat. Fehérlófia 
és a varázserejű turulmadár mellett 
szó volt a lovagi erényekről, kö-
zépkori várakról, a nemesi címe-
rekről is. A népdalok, kuruc-nóták 
tanítását Kész Réka vállalta ma-
gára, aki napközben nemezelt és 
oroszlánrészt vállalt a tábor töb-
bi programjának levezetésében is. 
A kézműves foglalkozások közül 
meg kell említenünk a korongo-
zást (Hidi Endre nagydobronyi ke-
ramikus művész vezette, aki emel-
lett saját alkotásaiból is bemutatót 
tartott); a szövés-fonást (Ilosvay 
Borbála); a rongybaba-készítést 
és csuhézást (Kalanics Éva). Fü-
löp Gábor irányításával a csapa-
tok elkészítették saját címereiket 
és egy kuruc vitéz fotóparavánját. 
A csapatok másik megméretteté-
se a vármakett-készítés volt. Eh-
hez Kész Barnabástól kapták meg 
az elméleti alapozást. Lehetőség 
nyílt a megmérettetésre az íjászat 
terén is. A honfoglaló magyarok le-
gendás fegyverének számító visz-
szacsapó nomád íjjal való gyakor-
lást ifj. Kész Barna felügyelte, aki 

emellett népi furfangos játékok-
kal, valamint a logikát és általá-
nos műveltséget fejlesztő társas-
játékokkal töltötte ki a gyerekek 
szabadidejét. Nem volt hiány a 
négylábúakból sem: az árnyas 
akácosban szelíd lovak (Csillag 
és Jucika) sétáltak fel-alá kezdő 
és gyakorlottabb lovasaikkal, 
a sorukra várók pedig a szom-
szédból átsettenkedő kutyusok-
kal barátkoztak. A lovagoltatást 
Kész Barnabás szakmai irányítá-
sa mellett Bota Sándor felügyel-
te. A tábornak helyet adó tanin-
tézmény mindenben biztosítot-
ta a résztvevő gyermekek tar-
talmas pihenését. 

A hét kiemelkedő eseménye 
volt a szerda délutáni honisme-
reti kirándulás a Tiszacsomai 
Honfoglalási Emlékparkba és 
Látogatóközpontba. Itt a gyere-
kek megismerkedhettek 10–11. 
századi elődeink viseletével, 
fegyverzetével, életmódjával, 
hitvilágával, temetkezési szo-
kásaival, valamint a honfogla-
ló magyarok vidékünkön fel-
tárt régészeti emlékeivel. A be-
regszászi süvegcsúcs, a szolyvai 
tarsolylemez, a Tiszacsomán 
talált kengyelek, nyílhegyek, 
ékszerek másolatai mellett a 
gyerekek megszólaltathatták a 
táltosdobot, beléphettek a sá-
mán jurtájába, megfújhatták 
a szarukürtöt, megemelhették 
az Árpád-kori páncéling repli-
káját. Hazatérőben rövid kité-
rőt tettek a tiszaújlaki turulos 
emlékműhöz, ahol felidézték 
a Rákóczi-szabadságharc első 
győztes ütközetét.

A közel egyhetes tábor vé-
geztével a résztvevők sok kel-
lemes emlékkel gazdagodva tér-
hettek haza. 

Kósa Eszter
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A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány július 12–17. kö-
zött első alkalommal szerve-
zett sporttábort a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola Egán Ede Szakképző 
Centrum Nagydobronyi Szak-
képzési Központjában kárpát-
aljai általános- és középiskolás 
diákok számára.

A sporttáborba negyvenkét 
fő nyújtotta be jelentkezését (12 
lány és 30 fiú).

A résztvevők Kárpátalja 10 
különböző településéről – Be-
regszász, Beregújfalu, Császlóc, 
Eszeny, Kisdobrony, Kisgejőc, 
Makkosjánosi ,  Mezővári , 
Nagydobrony, Szalóka – és 11 
tanintézményből jelentkeztek: Be-
regszászi Bethlen Gábor Líceum, 
Beregszászi Horváth Anna Gim-
názium, Eszenyi Líceum, Jáno-
si Líceum, Kisdobronyi Líceum, 
Kisgejőci Egry Ferenc Oktatási-
Nevelési Komplexum, Kereknyei 
Líceum, Mezővári II. Rákóczi 
Ferenc Líceum, Nagyberegi Lí-
ceum, Nagydobronyi Líceum, 
Nagydobronyi Református Lí-
ceum.

A tábor oktatói: Balogh 
János, a II. Rákóczi Ferenc 

Az I. Ung-vidéki Sport-
táborban

Ám azt is látni kell, hogy az 
európai fajták ezt a beavatkozást 
idén nagyon igénylik. Szerencsé-
re a szőlő virágzását ebben az év-
ben nem zavarták meg esőzések, 

így szépen kötöttek a bogyók. És 
bizony még laikus szemmel is jól 
látható, hogy ennyi fürtöt nem 
tudnak beérlelni a tőkék. Azok 
ebbe a teherbe beleroppanhat-
nak, akkor pedig nem egy-két 
fürt lesz a veszteség, hanem a 
tőke termésének teljes egésze. 

– De mit is kell tudni a fürt-
válogatásról? – kérdeztük Sass 
Krisztián fiatal kígyósi szőlész-
borászt, aki egyben növénydok-
tori diplomával is rendelkezik, 
tehát átfogóan tudja szemlélni 
az egész folyamatot. 

– Kezdjük talán azzal, hogy 
szerte Európában azok a gazdák, 

Vegyünk egy mély levegőt, és lássunk hozzá!

Fürtválogatás
Amennyi termést a Jóisten megadott, abból bűn lenne bármennyit 
is elvenni. Bármiféle indokkal történjen mindez. Nálunk a szőlős-
gazdák jelentős része továbbra is így gondolkodik, és mély meg-
győződéssel azt vallja: a termés mennyiségének beállításához ott 
van tavasszal a metszés. Ezt kell szakszerűen, átgondoltan elvé-
gezni. Sok igazság van ebben, s bevallom őszintén, jómagam sem 
gondolkodtam még el azon, hogy esetleg az Izabella tőkéken vé-
gezzek fürtválogatást. 

akik csúcsminőségű borokat szeret-
nének alkotni, már korábban elfo-
gadták az egy hajtás – egy fürt el-
vet. És továbbra is ragaszkodnak 
hozzá. Ám a gyakorlatban inkább 

ez úgy módosult, hogy egy haj-
tás – két-három fürt, mivel, gon-
doljunk bele, hogy a Rizling vagy a 
Leányka esetében csupán öklömnyi 
fürtről lehet szó. Ám a Furmintnál 
vagy a Hárslevelűnél, mivel ezek-
nek a fürtje az átlagosnál jóval na-
gyobb, már inkább életszerűnek tű-
nik a korábbi, egy-két fürtös meg-
oldásnál. Azok, akik nálunk a cse-
megeszőlőt piacra termelik – és 
ezek esetében sem ritkák a hatal-
mas méretű fürtök – szintén az egy 
hajtás – egy fürt elvet követik. 

– Bizonyára ebben az esetben 
is találunk kompromisszumos 
megoldást.

– Való igaz, ilyen például, 
hogy a nagy fürtök esetében nem 
az egész gerezdet távolítjuk el, 
hanem csupán annak alsó, ke-
vésbé értékes egyharmadát. És 
ezt ajánlatos mihamarabb meg-
tenni, hisz a gerezdek fejlődésé-
hez a növény rengeteg energiát 
használ fel, másrészt minél ko-
rábban történik a fürtök eltávolí-
tása, annál jobb ízű bort nyerünk. 
A csemegeszőlő esetében szintén 
finomabb ízű bogyókat kapunk. 
Az utóbbi napok esőzései bebi-
zonyították, hogy mindenképpen 
szükség van erre a beavatkozás-
ra. Ugyanis a bogyók – mivel vé-
kony a héjuk – ebben az időszak-
ban a legvédtelenebbek a külön-

böző fertőzésekkel 
szemben. Logikus, 
hogy minél kevésbé 
vannak leterhelve a 
tőkék, annál gyor-
sabban vastagszik 
meg a bogyók héja. 

– Hogyan lás-
sunk hozzá ehhez 
a beavatkozáshoz?

–  Ha  va l ak i 
most először vé-
gez fürtválogatást, 
például a ház mel-
letti lugast alko-
tó Zalagyöngyön, 
amely ebben az év-
ben a legtöbb por-
tán rengeteg fürtöt 

hozott, legalább arra ügyeljen, 
hogy egymást ne érjék a fürtök. 
Azok egymástól legalább tenyér-
nyi távolságra helyezkedjenek el, 
hogy szellősen álljanak. 

– Régi módszer az is, hogy a 
fürtöket kitakarjuk, tehát eltávo-
lítjuk az őket fedő leveleket, így 
gyorsítva fel az érési folyamatot. 

– Mióta szélsőségessé vált 
az időjárás és egymást követik a 
hőségnapok, ezt nem ajánlanám, 
mivel fennáll a napégés veszélye. 
A napégést a paradicsomnál pél-
dául már a korábbi években so-
kan megtapasztalhatták. 

Kovács Elemér

Kárpátaljai Magyar Főisko-
la Egán Ede Szakképző Cent-
rum Nagydobronyi Szakképzési 
Központ igazgatója, Bara Csaba, 
ifj. Kiss László a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főisko-
la Egán Ede Szakképző Centrum 
Nagydobronyi Szakképzési Köz-
pont testnevelő tanárai és Moca 
Valéria karatebajnok.

Az oktatók munkáját 3 ne-
velőtanár (Hidi Erika, Molnár 
Irén, Pinte Kornélia) és 3 főisko-
lás gyakornok (Beca Iván, angol 
szak, II. évfolyam, Gérus Nor-
bert, földrajz szak, III. évfolyam, 
Hadar Bianka, biológia, IV. év-
folyam) segítette.

A „Fókuszban a tehetség 
a sport terén” – I. Ung-vidéki 
sporttábort a Magyar Kormány, 
a Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkárság és a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt., vala-
mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Kárpátalja együttmű-
ködésének fejlesztéséért és a 
Kárpát-medencei óvodafejlesz-
tési program koordinálásáért fe-
lelős miniszteri biztosság támo-
gatta.

 „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány

Beltartalmi értéke és fel-
használhatósága sok vonatko-
zásban közel áll a málnáéhoz. 
Szárazanyag-, szénhidrát- és 
pektintartalma magasabb. C-vi-
tamin és összessav-tartalma ala-
csonyabb a málnáénál. Viszont 
íz-, aroma- és színanyagai je-
lentős mértékben különböznek 
a málnáétól.

A termesztésbe először az 
erős tüskékkel borított szeder-
fajták terjedtek el (Észak-Ame-
rika, Németország), de napja-
inkban a tüskementes szederfaj-
ták teljesen kiszorították az erős 
tüskékkel borított szederfajtákat.

A termesztett szederfajták 
kétéves föld feletti hajtásrend-
szert fejlesztenek. Félig kúszó 
típusúak, tehát önmagukat nem 
képesek megtartani. Többsé-

Elfelejtett gyümölcsféléink, ritkaságok, újdonságok

Szeder
A mérsékelt égöv ligetes, erdős vidékeinek és a folyóvölgyeknek az 
egyik legelterjedtebb és legrégebben gyűjtött gyümölcse. A ham-
vas szeder leveléből készítik a planta teát, ami megfázásos beteg-
ségekre és napi fogyasztásra is alkalmas energiaszegény ital. Meg-
szárított levelét élvezeti, koffeinmentes tea készítésére lehet felhasz-
nálni. Kellemes ízén kívül gyógyhatású is, a tea fogyasztása csök-
kenti a gyorsan lezajló, különösen nyáron jelentkező hasmenést. A 
gyümölcs íz, aroma és sötétlila szint adó antocianin-anyagai mel-
lett jelentős pektint, vasat, káliumot és B-vitaminokat tartalmaz. 
Antioxidáns és szabadgyök-megkötő sajátossága miatt a pektin 
és magmentes lé pasztőrözve kerül forgalomba. Különösen alha-
si műtétek után javallják a vitaminokban és nyomelemekben gaz-
dag, dús festéktartalmú italt. Mélyhűtve is tárolható. Tejes készít-
mény, likőr, bor, dzsem és szörp is előállítható belőle.

gük a gyöktörzs járulékos rügye-
iből fejlődő tősarjakkal újul meg. 
A tősarjak erőteljes növekedésű-
ek, alapjuknál 15-25 mm átmérő-
jűek, és elérhetik a 3-5 m hosszú-
ságot. Rendszerint bőségesen fej-
lődnek rajtuk másodrendű hajtások 
is. A 2-3 m hosszú és 8-12 mm vas-
tag másodrendű hajtások a szeder-
tő termésének jelentős részét adják 
a következő évben.

A tősarjak, illetve az azokon 
fejlődő másodrendű hajtások leve-
leinek mérete a nyár végén csök-
ken, bronzos árnyalatú lesz. Ezek 
a hajtáscsúcsok a talaj felé hajla-
nak és azt elérve, megfelelő ned-
vesség esetén járulékos gyökere-
ket fejlesztenek. A tüske nélkü-
li szedernek ez a természetes sza-
porodásmódja, a megnevezése pe-
dig fejbújtvány. Azon kívül köny-

nyen szaporítható zölddugvánnyal 
is. Termőhajtásai átlagosan 20–40 
virágból áll és 15–30 gyümölcsöt 
fejleszt. A virágok nagyok, fe-
hér vagy halvány rózsaszínű szir-
múak, illatosak és bőségesen ter-
melnek nektárt. A megporzásban 
a háziméh mellett más rovarok is 
részt vesznek, száraz időben a szél 
is szerepet játszik.

A termesztett tüskementes faj-
ták öntermékenyek. A későn vi-
rágzó gyümölcsfajokhoz tarto-
zik (május 20-tól június 15-ig). A 
megtermékenyítéstől a gyümölcs-
érésig átlagosan 40–60 nap telik 
el. A szedergyümölcs a málnához 
hasonlóan csonthéjas terméscso-
portba tartozik, de attól eltérő-
en a vacokkúpról nem választ-
ható el, azzal együtt szedhető és 
fogyasztható. A gyümölcs átlag-
tömege 5–8 g.

Gyökérzete a málnáénál erő-
teljesebb, de kevesebb oldalel-
ágazást nevel. Valamivel mélyeb-
ben, zömében a talaj felszínétől 
10–40 cm talajrétegben helyez-
kedik el. A vadszedertől fagyér-
zékenyebb, erősen károsodhat a 
mínusz 230C-ot elérő téli fagyok-
nál. Legbiztonságosabban a ki-
egyenlítettebb klímájú hegy- és 
dombvidéken termeszthető. Az 
erős szelek a nagytömegű hajtás-
rendszert és virágokat károsíthat-
ják, ezért ezek ellen szélvédő fa-
sorokkal védekezünk.

A talaj minőségével szemben 
kevésbé igényes, de alapkövetel-
mény a jó levegő- és vízgazdálko-
dás. A legkedvezőbbek a közép-
kötött levegős és humuszban gaz-
dag talajok. Ezeknek a követelmé-

nyeknek leginkább a homokos- és 
vályogtalajok felelnek meg. A ta-
lajvíz még átmenetileg sem emel-
kedhet a gyökérzóna közelébe. 
Kevésbé érzékeny viszont a talaj 
kémhatásával szemben, 4,5 és 7,5 
pH-tartomány közötti talajokon is 
eredményesen termeszthető. Szá-
razságtűrőbb, mint a málna, még-
is nagyon vízigényes. Biztonságo-
san csak 700–800 mm-t meghala-
dó csapadékmennyiség mellett ter-
meszthető. Különösen fontos a jú-
nius–júliusi és az augusztusi csa-
padék. Intenzív árutermelő szeder-
ültetvényt csak öntözési lehetőség 
esetén ajánlatos telepíteni.

A szederültetvényt 15-18 
évre tervezzük. Árutermelő ül-
tetvényekben a sortávolság 3,0–
3,5 m, de házikertekben sem ta-
nácsos 2,5–3,0 m-nél kisebb sor-
távolság. A tőtávolság 2,0–2,5 m. 
A sorok iránya lehetőleg kövesse 
az uralkodó szél irányát. Az ülte-
tés legkedvezőbb ideje a tavasz, 
őszi ültetés esetén a csemetéket 
felkupacoljuk, a fagy kivédése 
ellen.  Az ültetés fúrt vagy ásott 
ültetőgödörbe történik. Telepí-
tésre legjobb a konténeres cse-
mete. Vigyázzunk, nehogy a gyö-
kérzetről lehulljon a talaj, mert 
a szeder gyökérzete törékeny és 
sérülékeny. A nem konténeres 
csemetéket ültetés előtt agyag-
pépbe mártjuk. Tavasszal az ül-
tetést feltétlenül beöntözzük. Ta-
vaszi ültetéskor a csemetéket a 
talaj felszíne felett 1-3 rügyre 
visszametsszük.

A tüske nélküli fajták hosz-
szú, kúszó hajtásokat nevelnek, 
ezért csak támrendszer mellett ter-
meszthetők eredményesen. Az ülte-
tés után szőlőkarókat verhetünk le, 
amelyek az első évben támaszrend-
szerül szolgálnak, a későbbiekben 
pedig segédtámaszként a huzalos 
támaszrendszer mellett.

A termő- és a rajtuk talál-
ható másodrendű vesszőket ta-
vasszal, az erősebb fagyok után 
és a rügyfakadás közötti időben 
metsszük vissza. A terhelés egy 
tőre, a metszés után megmara-
dó termővesszők összes hossza 
12–20 m legyen. Ennek össze-

tevői 3-4 darab termő vessző 
a rajtuk lévő különböző hosz-
szúságban visszametszett má-
sodrendű vesszők.

A talajművelés és trágyá-
zás a málnáéval nagy hason-
lóságot mutat, de nem kell a 
gyökérsarjakat rendszeresen 
eltávolítani. A talajművelés 
sekély, mert a szeder gyökér-
zete sérülékeny. Öntözési le-
hetőség esetén a sorközöket 
füvesíthetjük is. 

Az ültetvény a harmadik-
negyedik évben fordul termőre. 
A szüreti időszak 5-6 hét. A jó 
kondíciójú ültetvény 15-25 t/ha 
gyümölcsöt is teremhet. Az át-
lagos szedési teljesítmény 6-8 
kg/óra. Hetente 2-3 alkalom-
mal kell a gurulós minőség el-
éréséhez szüretelni. A szüret 
időpontját nehezebb meghatá-
rozni, mint a málnáét, mert a 
fekete színeződés kialakulása 
után csak 3-5 nap múlva szed-
hető a gyümölcs. A leszüre-
telt gyümölcsöt árnyékos, hű-
vös helyre tegyük. A napsütés 
hatására a leszedett gyümölcs 
veszít fekete színéből és víztar-
talmából is. Legjobb, ha szüret 
után 2-4 órával hűtésre vagy 
gyorsfagyasztásra kerül. 

A vesszőbetegségek elleni 
védekezés hatékony módja a 
letermett vesszők eltávolítása. 
A szederkártevők elleni véde-
lem kevés beavatkozással meg-
oldható. A rügyfakadást köve-
tően jelentkező alkalmi kárte-
vők (pl. a szamócaeszelény, 
a tarka kis szövő vagy sodró-
molyok) észlelésekor fozalon 
(Zolone 35 EC) hatóanyagú 
szerrel védekezünk. A rügyek-
ben áttelelt szedergubacsatka 
ellen a rügyfakadás és a vi-
rágzás közötti  időszakban 
endoszulfán (Thiodán 35 EC) 
hatóanyagú készítmény ismé-
telt kijuttatásával védekezhe-
tünk. Esős időben a botritiszes 
gyümölcsrothadás ellen is kell 
védekeznünk.

Bodnár István 
kertészmérnök, 

Bakta



Csütörtök Július 29.

Köszöntjük Márta, Flóra nevű olvasóinkat!

Hétfő Július 26.

Köszöntjük Anna, Anikó nevű olvasóinkat!

Kedd Július 27.

Köszöntjük Olga, Liliána nevű olvasóinkat!

Szerda Július 28.

Köszöntjük Szabolcs nevű olvasóinkat!

2021. 
július 21.8 Heti műsor

05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:45 Meryem

Török filmsor.
13:05 Született 

detektívek
Amerikai krimisor.

14:05 Házasodna a 
gazda

15:25 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 A Tanár

Magyar filmsor.
22:55 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
Amerikai akció sor.

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

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

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

Amerikai drá-
ma sor.

00:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

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

02:35 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
16:00 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 A Durrell család
Angol tévéfilmsor.

21:30 A bizalom ára
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

22:20 Kenó
22:30 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi té-
véfilmsor.

23:30 Elveszettek
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

00:35 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:25 Magyar 
Krónika

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 Öt kontinens
06:25 Summa
06:55 Család'21
07:15 Hajnali 

gondolatok
07:25 Magyar 

válogatott
08:25 Táncház: Fekete-

tói vásár, 
mezőkölpényi 
muzsikusok

08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Isten kezében
10:55 Tanúságtevők: A

sivatag szentje
11:25 Kerek Ferkó

Magyar romanti-
kus film

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

magazin
13:40 Domovina
14:15 Erdélyi 

történetek
15:15 Zene, táj, város
16:15 Öt kontinens
16:45 Itthon vagy!
17:10 Magyarország 

finom
17:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
18:30 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon: Bajától 
Tokajig - Berety-
tyóújfalu

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:25 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 Az örökzöld 
örökzöldek

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Dokuzóna
22:30 Mma: „A Ret-

tenetes Csíkhá-
gói Zaddam” 
- Makkai Ádám 
portréfilm

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

Gyerekjáték
00:50 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Az örökzöld 

örökzöldek
02:25 Kerek Ferkó

Magyar romanti-
kus film

07:00 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Vízilabda

08:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Női vízi-
labda

10:00 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 - 
Tokió

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

14:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

16:30 Öttusa
17:00 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 - 
Tokió: Férfi vízi-
labda

18:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 
- Tokió: Úszás 
döntők

23:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Triatlon 

05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:45 A Tanár

Magyar filmsor.
13:05 Született 

detektívek
Amerikai krimisor.

14:05 Házasodna a 
gazda

15:25 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 A Tanár

Magyar filmsor.
22:55 Gyertek át!
00:05 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:45 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:55 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
Amerikai akció sor.

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

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

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

Amerikai drá-
ma sor.

00:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

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

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
12:00 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 – 
Tokió

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.

20:25 SzerencsePerc
20:30 Önök kérték 

válogatás
21:30 A vörös ajtó

Olasz krimisor.
22:25 Kenó
22:35 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

23:35 Elveszettek
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

00:40 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:30 Új idők, új dalai
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 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:20 Magyar 

válogatott
08:20 Táncház: Fonó 

Budai Zeneház
08:55 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 Evangélikus 

riportok
11:00 Baptista magazin
11:30 Hamis orr és 

álszakáll
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:40 Unser Bildschirm
14:15 Erdélyi 

történetek
15:25 Zene, táj, város
16:25 Térkép
16:55 Itthon vagy!
17:20 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
18:25 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
21:30 Pastorale: Mun-

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

22:30 Mma: A Soha, 
a Mindig és a 
Pillanat - Kokas 
Ignác festőmű-
vész

23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:50 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Retró kabaré
02:20 Új idők, új dalai

05:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

07:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

11:00 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Férfi vízi-
labda

12:45 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Úszás elő-
futamok

14:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

16:30 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 
- Tokió: Úszás 
döntők

18:00 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Női kézi-
labda

22:45 Fradi Tv
23:15 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 - 
Tokió: Férfi vízi-
labda

00:30 Jövünk!
01:00 Öttusa
02:00 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 - 
Tokió

05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:45 A Tanár

Magyar filmsor.
13:05 Született 

detektívek
Amerikai krimisor.

14:05 Házasodna a gazda
15:25 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 A Tanár

Magyar filmsor.
22:55 Toplista: Tragi-

kus sorsú sztárok
23:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:30 CSI: A 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

01:45 Bosszú
Török filmsor.

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
Amerikai akció sor.

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

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

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

Amerikai drá-
ma sor.

00:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

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

02:35 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
12:00 Déli 

harangszó
12:01 Híradó
16:00 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.

20:25 SzerencsePerc
20:30 Skandináv 

Lottó
20:40 Az élet dicsérete

Angol tévéfilmsor.
21:30 A kegyelem

Angol életrajzi film
23:05 Kenó
23:15 Elveszettek

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

00:20 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:15 Új idők, új dalai
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 Család'21
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Magyar válogatott
08:15 Itthon vagy!
08:40 Táncház
09:05 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:10 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:45 Ő és én: Wolf 

Richárd
10:50 Metodista magazin
11:15 Református 

magazin
11:45 Aki mer, az nyer

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

Kronika
13:40 Ecranul nostru
14:15 Erdélyi 

történetek
15:15 Zene, táj, város
16:15 Hazajáró
16:45 Itthon vagy!
17:05 Magyarország 

finom
17:25 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 Önök kérték 
válogatás

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Túlélés vagy 

népszolgálat?
22:35 Mma: Horváth 

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

Igaz vagy hamis?
00:50 M2 matricák -

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték 

válogatás
02:25 Aki mer, az nyer

Tévéfilm

05:30 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 - 
Tokió

06:45 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Női vízi-
labda

08:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

11:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

12:00 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Úszás elő-
futamok

14:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

16:30 CHI – A Belső Erő
17:00 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 - 
Tokió: Női vízi-
labda

18:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 
- Tokió: Úszás 
döntők

00:25 Fradi Tv
01:00 CHI – A Belső Erő
02:00 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 - 
Tokió

05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:45 A Tanár

Magyar filmsor.
13:05 Született 

detektívek
Amerikai krimisor.

14:05 Házasodna 
a gazda

15:25 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 A Tanár

Magyar filmsor.
22:55 Főnök 

inkognitóban
00:05 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:45 Éjféli látomás

Amerikai thriller

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
Amerikai akció sor.

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

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet 
lánya
Török romanti-
kus sor.

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

Amerikai drá-
ma sor.

00:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

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

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
16:05 A hegyi 

doktor
Német családi film-
sor.

16:55 SzerencsePerc
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.

20:35 Egynyári 
kaland
Tévéfilm

21:35 Egynyári 
kaland
Tévéfilm

22:25 Kenó
22:35 Munkaügyek - 

IrReality Show
Magyar vígjá-
ték-sor.

23:05 Lopott 
boldogság
Játékfilm

00:40 Elveszettek
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

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 Novum
06:25 Summa
06:55 Világ
07:30 Magyar 

válogatott
08:10 Táncház: Muzsi-

kás együttes, Se-
bestyén Márta

08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Új nemzedék
10:55 Útmutató
11:30 Papucshős

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
14:15 Erdélyi 

történetek
15:25 Zene, táj, város
16:25 Szerelmes 

földrajz
16:50 Itthon vagy!
17:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:45 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
18:15 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:25 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 Szenes Iván írta
Magyar zenés film-
sor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Túlélés vagy 

népszolgálat?
22:35 Mma: A dialó-

gus építé-
sze- Portréfilm 
Turányi Gábor 
építészről

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

Igaz vagy ha-
mis?

00:50 M2 matricák - 
Igaz vagy ha-
mis?

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

hírek
01:30 Szenes Iván írta

Magyar zenés film-
sor.

02:20 Papucshős
Tévéjáték

06:00 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

07:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

11:15 XXXII. Nyári
 Olimpia 2020 - 
Tokió

12:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Női kézi-
labda

14:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

16:30 Strand-
kézilabda

16:45 Röpte
17:15 Vollé!
23:00 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 - 
Tokió: Női kézi-
labda

00:35 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 
- Tokió: Úszás 
döntők

02:00 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió



Szombat Július 31.

Köszöntjük Oszkár, Ignác, Elena nevű olvasóinkat!

Vasárnap Augusztus 1.

Köszöntjük Boglárka, Alfonz nevű olvasóinkat!

Péntek Július 30.

Köszöntjük Judit, Xénia nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

sának jogát minden 
tévéadó fenntartja!
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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 21. 9Heti műsor

05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:45 A Tanár

Magyar filmsorozat
13:05 Született 

detektívek
Amerikai krimiso-
rozat

14:05 Házasodna a gazda
15:25 A mentalista

Amerikai krimiso-
rozat

16:40 Meryem
Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:20 Házasodna a gazda
21:40 A Tanár

Magyar filmsorozat
22:55 Életünk története
00:10 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:45 CSI: A 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisorozat

02:00 Bosszú
Török filmsorozat

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
Amerikai akció so-
rozat

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció so-
rozat

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella 
sorozat

15:40 A nagykövet lánya
Török romantikus 
sorozat

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sorozat

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

Amerikai dráma so-
rozat

00:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció so-
rozat

01:35 A vidéki doktor
Német romantikus 
sorozat

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
11:25 Forma-1 – 1. 

szabadedzés
14:50 Forma-1 – 2. 

szabadedzés
16:05 A hegyi 

doktor
Német családi film-
sorozat

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmso-
rozat

19:35 A hegyi doktor
Német családi film-
sorozat

20:30 Száz szög
Játékfilm

22:05 A pénz színe
Angol játékfilm

00:00 Kenó
00:10 Elveszettek

Angol bűnügyi tévé-
filmsorozat

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 Multiverzum
06:25 Kárpát-

medence
06:50 Kék bolygó
07:25 Magyar 

válogatott
08:25 Táncház: Mező-

ségi muzsikusok
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Útmutató
10:50 Mai hitvallások
11:20 Iphigeneia 

Auliszban
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
14:10 Erdélyi 

történetek
15:20 Zene, táj, város
16:15 Itthon vagy!
16:40 Folkudvar
17:05 Kárpát-medence
17:30 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
18:25 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:25 Szindbád
Magyar játékfilm

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Portréfilm 

Keserü Ilona 
festőművészről - 
MMA portré

22:35 Mma: Akár ka-
merával, akár 
kamera nélkül - 
Buglya Sán-
dor filmrendező 
portréja

23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét 

kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy ha-
mis?

00:50 M2 matricák - 
Igaz vagy ha-
mis?

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

hírek
01:30 Szindbád

Magyar játékfilm

05:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

07:00 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

11:00 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Női vízi-
labda

12:45 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 
- Tokió: Úszás 
előfutamok

14:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

23:10 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: 
Úszás 
előfutamok

00:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Triatlon 
- csapat

02:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

05:10 A homok titkai
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:55 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:25 Teleshop
10:25 Anyák gyöngye

Amerikai vígjáték-
sorozat 

10:55 Anyák gyöngye
Amerikai vígjáték-
sorozat

11:25 Autogram
12:10 Privát kopók

Kanadai filmso-
rozat

13:20 Privát kopók
Kanadai filmso-
rozat

14:30 Privát kopók
Kanadai filmso-
rozat

15:45 Jég veled!
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 Verdák

Amerikai animációs 
kalandvígjáték

22:25 Jackie Chan - 
Új csapás
Amerikai akcióvíg-
játék

00:50 Elit játszma
Amerikai krimi

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

06:30 Garfield és 
barátai
Amerikai animációs 
sorozat

07:00 Garfield és 
barátai
Amerikai animációs 
sorozat

07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:10 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:30 Magyar népmesék
08:40 Magyar népmesék
08:45 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:30 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:00 Az alkotók - egy 
ház átalakításá-
nak története

10:30 Nagyító
11:05 Az álomotthon
11:35 PURA VIDA - 

tiszta élet
12:10 Poggyász
12:40 Életmódi Plusz
13:15 Forrest Gump

Amerikai vígjá-
ték film

16:20 Columbo
Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Csontdaráló

Amerikai vígjá-
ték film

22:30 Taxi 2
Francia akció film

00:30 A csodálatos 
Pókember
Amerikai akció film

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
11:50 Forma-1 – 3. 

szabadedzés
14:45 Forma-1 – 

Időmérő edzés
16:20 Legendás autók
17:00 Főmenü: 

Ősmagyar
18:00 Híradó
18:25 SzerencsePerc
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó

18:45 Szerencse Szombat
19:40 Volt egyszer az

Egyes Stúdió
Olasz romantikus 
tévéfilmsorozat

21:30 Felül semmi
Angol romantikus 
vígjáték

23:15 Kenó
23:25 A titkosügynök

Angol tévéfilmso-
rozat

00:15 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

01:05 Új idők, új dalai
01:30 Divat & dizájn
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
06:45 Itthon 

vagy!
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Opera 

Cafe
07:40 Folkudvar
08:05 Evangélium
08:35 Hogy volt?! - 

válogatás
09:30 Ég, föld, férfi, nő: 

Dunakanyar
10:25 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

10:50 Öt kontinens
11:25 Budai 

cukrászda
Magyar játékfilm

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

Jelen
14:00 Lendület
16:30 Forma-3 – 

Futam
17:30 Pecatúra
20:30 Forma-3 – 

Futam
21:30 Szabadidő
22:00 Az ajtó

Magyar játékfilm
23:35 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Dögkeselyű

Magyar bűnügyi 
film

05:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

06:45 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Férfi ví-
zilabda

08:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

11:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

12:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Női kézi-
labda

14:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

16:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 
- Tokió: Úszás 
döntők

18:00 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Női kézi-
labda

22:45 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Férfi ví-
zilabda

00:05 Forma-1 – 
Időmérő edzés

01:55 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

05:20 A homok titkai
Brazil filmsorozat

06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:05 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:35 Teleshop
10:40 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:10 Anyák gyöngye

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:45 Anyák gyöngye
Amerikai vígjáték-
sorozat

12:30 Itthon nyaralunk 
- Hajdúszobosz-
lói nyár

13:15 Örök kaland
Amerikai film

15:15 Egyik kutya, 
másik eb
Ukrán krimisorozat 

16:35 Egyik kutya, 
másik eb
Ukrán krimisorozat

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Cobra 11
Német akciófilm-so-
rozat

20:00 Neveletlen 
hercegnő
Amerikai vígjáték

22:40 Holmes és Watson
Amerikai 
krimivígjáték

00:40 Vissza a csúcsra
Amerikai film

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék

törpikék
Belga animációs 
sorozat

06:30 Garfield és 
barátai
Amerikai animációs 
sorozat

07:00 Garfield és 
barátai

Amerikai animációs 
sorozat

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
08:45 Magyar népmesék
08:55 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:10 Hupikék 
törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:40 Hupikék 
törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:10 Fald fel
10:40 Több mint 

TestŐr
11:15 SuperCar
11:45 Életmódi
12:20 VándorViadal
12:50 Street Racers-

Formula E ma-
gazin

13:25 Bazi nagy fran-
cia lagzik 2
Francia vígjá-
ték film

15:45 Álmomban 
már láttalak
Amerikai romanti-
kus film

18:00 Tények
18:55 Star Wars VII. 

rész - Az ébre-
dő Erő
Amerikai kaland 
film

21:55 Barry Seal
Amerikai akció film

00:25 Mission:
Impossible
Amerikai akció film

02:50 911-Texas
Amerikai dráma so-
rozat

06:00 Híradó
07:00 Kenó

07:01 Nemzeti 
Sporthíradó

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
14:30 Forma-1 – Ma-

gyar Nagydíj 
futam

17:25 Legendás autók
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Mallorcai 

bűnügyek
Angol bűnügyi tévé-
filmsorozat

19:30 Hatoslottó 
sorsolás

19:40 Zsaruvér és 
csigavér
Magyar tévéfilm-
sorozat

20:45 Roy Bean bíró 
élete és kora
Angol westernfilm

22:45 Kenó
22:55 Két apának 

mennyi a fele?
Francia akcióvíg-
játék

00:45 A titkosügynök
Angol tévéfilmso-
rozat 

01:30 Új idők, új dalai
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 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:15 Világ
07:35 Multiverzum
08:05 Mesterember
08:30 Novum
09:00 Neked szól!
09:05 Noé barátai
09:35 Önök kérték 

válogatás
10:30 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
11:00 Református is-

tentisztelet 
- Csillagpont - 

Közvetítés Deb-
recenből

12:00 Budapest inferno 
- A Molnár Já-
nos-barlang titka

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Jövünk!
14:30 Bringasport
20:30 Forma-3 - Fu-

tam: Magyaror-
szág - Főfutam

21:30 Golf
22:05 A becsület útján
23:00 A Nagyok
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Folytonosság és 

időtörés - Port-
réfilm Sulyok 
Miklós művé-
szettörténészről 
- MMA portré

02:25 #Sohavéget nemérős
Magyar zenés film 

05:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

06:45 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Női vízi-
labda

08:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

11:15 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió

16:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 
- Tokió: Úszás 
döntők

18:00 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 - 
Tokió: Női vízi-
labda

19:40 Napos Oldal –
DVTK

22:45 Forma-1 – Ma-
gyar Nagydíj futam
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A növényvédelmi munkálatok 
a gyümölcsösökben és a sző-
lőben a befejező fázisba ér-
keztek. De még van-
nak egyes tenniva-
lók, amelyek befo-
lyásolják a termés 
minőségét és meny-
nyiségét.

Az almatermésű-
eknél (alma, körte, 
birs) különös figyel-
met kell fordítani az 
almamoly és a keleti moly el-
leni védekezésére. Nagyon in-
tenzív a második nemzedék 
rajzása, ami azt jelenti, hogy 
még most is célszerű ellenük 
védekezni. Az almát inkább 
az almamoly károsítja, a kör-
tét és a birset a keleti moly. 
A biológiai tényezők hason-

Az almatermésűek és a szőlő 
növényvédelmi munkálatai

lóak, azért ugyanazt a szerves 
rovarölőszereket használjuk, pl. 
Carate Zeon 0,5 liter/hektáronként 

(5 ml 10 liter vízhez), 
Lumax 0,5-0,6 liter/
hektáronként (5-6 ml 10 
liter vízhez), Mach 0,5 
liter/hektáronként (5 ml 
10 liter vízhez). A fel-
sorolt rovarölőszereket 
meg lehet venni a gaz-
daboltokban kis kisze-
relésekben is, és enge-

délyezve vannak a háztáji gazda-
ságokban is. Ugyanezt a techno-
lógiai módszert használjuk a kör-
ténél és a birsnél is. 

A szőlőültetvényekben az 
idén jelentős kárt okozott a fa-
kórothadás, és támad amiről már 
többször is írtam, a lisztharmat. 
Aki idejében elvégezte a vegy-

szeres védekezést, megvédte 
szőlőjét, sokan meg is köszön-
ték ezt nekem. A késői szőlő-
fajtákat, ahol be tudjuk tar-
tani az élelmezési várakozá-
si időt, még most is célszerű 
permetezni. A meleg csapadé-
kos időjárási viszonyok nem-
csak a szőlő lisztharmat be-
tegségeit idézi elő, hanem új-
ból megjelent a peronoszpóra 
és a szürkepenész is. Ott, ahol 
még célszerű permetezni ezek 
ellen a betegségek ellen, még 
jó eredményt tudunk elérni, ha 
a védekezést Cabrio Top vagy 
Cabrio Duoval végezzük el. A 
felsorolt gombaölőszerek ha-
tékonyan védik a szőlőültet-
vényeket a felsorolt betegsé-
gek ellen és megvásárolhatók 
a gazdaboltokban. 

Várom továbbra is kérdé-
seiket és szívesen válaszolok 
Önöknek. Tel. 0975166318 vagy 
0503723469

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Másodnövények a kertjeink-
ben cikksorozatunk legutóbbi 
részében egy újabb növénnyel, 
méghozzá a fejes káposzta be-
mutatásával, annak fajtakivá-
lasztás szempontjainak ismer-
tetésével kezdtünk el foglalkoz-
ni. Most pedig ugyan-
ezen növény másod-
növényként alkalma-
zott termesztési tech-
nológiáját fogjuk tü-
zetesebben áttekinte-
ni olvasóinkkal.

Ahhoz, hogy a fe-
jes káposztát július kö-
zepei kiültetéssel má-
sodnövényként tudjuk 
termeszteni, szükségünk lesz egy 
megfelelő fejes káposzta fajtára 
(70–100 napos tenyészidő, sa-
vanyíthatósági hajlam), és az ül-
tetési időpontra legalább 4-5 he-
tes, fejlett, a palántanevelő kö-
zeget gyökérzettel beszőtt kész 
palántára.

Palántanevelés
A fejes káposzta palántane-

veléséhez nincs szükség palán-
tanevelő létesítményre és pót-
megvilágításra, mivel a május 
végén, június elején elvetett ma-
gok kikeléséhez és fejlődésé-
hez megfelelőek a szabadtéri vi-
szonyok (hőmérséklet és fény). 
Csupán a megfelelő nedvessé-
get és a palánta fejlődéséhez ele-
gendő tápanyagot (foszfor domi-
náns) kell biztosítani a termelő-
nek ahhoz, hogy egyenletes ke-
lést és megfelelő fejlettségű pa-
lántákat kapjon.

A magokat vethetjük előre el-
készített palántanevelő ágyások-
ba is, ahol szálas (szabad gyöke-
rű) palántákat kapunk, de a ta-
pasztalatok azt igazolják, hogy 
egy viszonylag kései (július kö-
zepi) kiültetés esetén érdeme-
sebb sejt tálcás (4-5 hetes, leg-
alább 7×7 cm tápkockás) palán-
tákat alkalmaznunk, mivel ezek a 
palánták jobban átvészelik az ez 
idő tájt okozott hőség miatti nagy 
stresszt, és jobb foganást mutat-
nak a szálas palántákkal szem-
ben. Ez pedig hamarabbi, lendü-
letesebb fejlődést mutat, ami a 
továbbiakban megfelelő fejmé-
reteket és időben való betakarí-
tást eredményez.

Másodnövények a kertjeinkben: avagy, mit vethetünk, ültethetünk nyáron a kiskertünkben? (III/2.)

Az őszi-téli fejeskáposzta
Talajelőkészítés, 

tápanyagutánpótlás
A f e j e s  k á p o s z t á t  i s  a 

tápanyagigényesebb növények 
közé soroljuk. A 2%-os humusz-
tartalmú és a 6,5-7 pH közöt-
ti talajokat kedvelik a legjobban. 

Kellően meghálálják a 
szervestrágyával bőven 
ellátott (40-50 t/ha) te-
rületeket. 1 tonna termés 
képzéséhez 3,5 kg nitro-
gént, 1,3 kg foszfort és 
4,3 kg káliumot hasz-
nál fel. Ez megközelí-
tőleg 3:1:4 NPK arányt 
jelent. Fontos, hogy a 
tápanyagutánpótlást a 

talajvizsgálati eredmények meglé-
te után végezzük el.

A talajelőkészítés szempontjá-
ból, az elővetemény lekerülését kö-
vetően nincs különösebb tenniva-
lónk a földdel, mint egy 20-25 cm 
mélyen átlazítani (kultivátorozni) 
a területet. Ezt követően, amennyi-
ben az elővetemény előtt nem volt, 
akkor kihelyezzük az érett szer-
ves trágyát és kiszórjuk: a terület-
re szánt alaptrágyákat (kálium fe-
lét és a foszfor túlnyomó részét), a 
talaj és növénykondicionáló készít-
ményeket, és ha a területünk talaj-
lakó kártevőktől fertőzött, akkor a 
talajfertőtlenítőt is, majd ezeket be-
lemunkáljuk (belefrezázzuk) a ta-
lajba. A fejes káposzta termeszté-
sével kapcsolatban fontos megje-
gyeznünk, hogy amennyiben a ta-
lajunk pH-ja alacsony (savanyú) 
számos tápanyagfelvételi problé-
mát és gyökérbetegségek kialaku-
lását okozhatja. Ebben az esetben 
viszont elengedhetetlen a talajunk 
meszezése, mész pótlása, amelyet 
szintén a talajelőkészítés alkalmá-
val munkálunk be a talajba.

A talaj elmunkálását követően 
kijelöljük (kisoroljuk) a sorokat, 
amellyel kis barázdákat alakítunk 
ki, ezek a későbbiek során az ülte-
tést megelőző és az azt követő be-
iszapoló öntözések folyamán fog-
nak döntő szerepet játszani, ugyan-
is a sorokat jelző kis „kanálisok” 
jobban megtartják a vizet, ame-
lyek jobb foganást eredményeznek 
a nyári nagy hőségben.

Ültetés
Az ültetést megelőzően a ki-

jelölt sorokban beiszapoló ön-

tözést végzünk, amely esőztet-
ve, csepegtető rendszerrel vagy 
akár slaggal is történhet. Ami a 
tenyészterületet illeti, a másodnö-
vényként alkalmazott 70–100 na-
pos tenyészidejű fajták legtöbbje 
nem nevel túl nagy fejeket. Ezek-
nél a fajtáknál a fejméret átlag-
tömege 1,5–3 kg közötti, amely 
egy sűrűbb tőszámot engedélyez 
a hosszabb tenyészidejű fajták-
hoz képest. Ezeknél a fajtáknál az 
50–60 cm sor-, és a 30–40 cm tő-
távok a legbeváltabbak. Az ennél 
hosszabb tőtávok nagyobb, míg a 
rövidebb tőtávok kisebb fejmére-
teket eredményezhetnek.

Az ültetést elvégezhetjük kéz-
zel (furkóval) és géppel is. Mind-
két ültetési forma esetében na-
gyon fontos, hogy az ültetést is 
egy újabb beiszapoló öntözés kö-
vessen, amely nem árt, ha foszfor-
ban gazdag. Amennyiben sejtálcás 
palántákat ültetünk, akkor abban 
az esetben ügyeljünk az ültetési 
mélységre, hogy a gyökérnyaki 
rész ne kerüljön mélyebbre a ta-
laj szintjétől, mert ebben az eset-
ben megkímélhetjük magunkat 
és a pénztárcánkat is egy esetle-
ges kései palántadőlés elleni be-
avatkozástól.

Ápolási munkák
Gyomirtás. Az egyik legfon-

tosabb ápolási munkák közé a 
gyomok elleni védekezést sorol-
juk. Vegyszeres gyomirtást az ül-
tetést megelőzően: pendimetalin, 
metazaklór és s-metolaklór ható-
anyagú készítmények valamelyi-
kével végezhetjük el, amelyek a 
magról kelő egyszikű és néhány 
magról kelő kétszikű gyomok 
ellen hatásosak. Ezeknek a ké-
szítményeknek a hatékonyságát 
nagyban fokozza a gyomirtó ta-
lajra történő kijuttatását követő 
némi csapadékmennyiség, mert 
így a készítmény bemosódik a ta-
laj felső 3-5 cm rétegébe és job-
ban kifejti hatását a magról kelő 
gyomok ellen. Az ültetéstől a be-
takarításig mechanikusan (kapá-
lással) tudunk védekezni a gyo-
mok ellen, amelyre a szezon fo-
lyamán esetleg 2-3 alkalommal 
lesz szükség.

Öntözés. A fejes káposztát a 
vízigényesebb növények közé so-
roljuk. Fontos, hogy a káposztát az 
ültetést követően ne kényeztessük 
el túlzottan vízzel, hagyjuk, hogy 
a „növény menjen a víz után”, és 

a lehető legnagyobb gyökérze-
tet fejlessze ki. A fejes káposzta 
vízigénye a fejesedési időszaktól 
indul meg drasztikusan. Fontos, 
hogy ettől az időszaktól kezd-
ve egyenletesen öntözzük növé-
nyeinket, főként azokat a vék-
nyabb levelű fajtákat, amelyek 
repedésre (csattogásra) hajla-
mosak. A fejes káposzta kedveli 
úgy az esőztető, mint a csepeg-
tető öntözést. Az öntözések és a 
mechanikai gyomirtások alkal-
mával, vagy azt megelőzően ejt-
hetjük meg az év közbeni fejtrá-
gyázásokat vagy tápoldatozáso-
kat. Ilyenkor juttatjuk ki a káli-
um fennmarad és a nitrogén túl-
nyomó részét.

Növényvédelem. A további 
ápolási munkák közé még a nö-
vényvédelmi kezeléseket sorol-
juk. A rovarkártevők elleni nö-
vényvédelmi kezelések számát 
csökkenthetjük, ha az ültetést 
megelőzően a növényeinket fel-
szívatjuk actarás vízzel, ezzel a 
módszerrel az ültetést követően 
a földibolhák egy jó időre bé-
kén hagyják növényeinket. Ezt 
követően, a szezon folyamán a 
növényvédelmi kezeléseink túl-
nyomó része a bagolylepkék és a 
káposztalepkék hernyói ellen irá-
nyulnak. De az utóbbi években 
a nagy számban megjelenő sza-
badföldi molytetvek is okoztak 
fejtörést a gazdáknak. Hosszan-
tartó csapadékos időjárás esetén 
a rovarkártevők elleni védekezé-
seket 2-3 alkalommal gombaölős 
kezeléssel is ki kell egészíteni 
ahhoz, hogy megelőzzük vagy 
megakadályozzuk a káposzta 
peronoszpórás és alternáriás be-
tegségeit.

Betakarítás
A fejes (téli) káposzta beta-

karítása akkor kezdhető, amikor 
a fejek elérték a fajtára jellem-
ző alakot és tömöttségi állapo-
tot. A betakarítás nagy gazdasá-
gok esetében géppel is elvégez-
hető (ehhez egyszerre érő faj-
tákra van szükség), de nálunk, 
Kárpátalján a kézi betakarítás a 
jellemző, amelyet egy éles kés-
sel végeznek. A levágott fejeket 
pedig vagy legyalulva, vagy fe-
jesen zsákokba rakva értékesí-
tik. A téli káposzta betakarításá-
val érdemesebb a besavanyítási 
időszakot (október–november) 
megcélozni.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Ha nyáron 
elveti, ősszel már 

szedheti
Ne engedjük, hogy a konyha-
kertünk ebben a gyönyörű, 
termékeny nyári időben üres 
ágyásokból álljon!

A zöldségfélék többségének a 
magját tavasszal vetjük el; ezek vi-
szonylag gyorsan kikelnek, kifej-
lődnek és fogyasztásra alkalmas-
sá érnek. A tavasszal elvetett hó-
napos retek, a kerti zsázsa, a zöld-
borsó, a kipalántázott karalábé, a 
fejes saláta a nyár közepére már 
csak egy kellemes emlék a kony-
haművészek és a hálás fogyasz-
tók számára, a helyük pedig a ve-
teményes kertben üresen tátong.

Pedig a mi időjárásunkra jel-
lemző a hosszú és napsütéses 
szeptember, sőt még októberben 
is kellemes, szabadba csaloga-
tó napok szoktak lenni, vagyis a 
klímánk alkalmas a másodtermé-
nyek vetésére, ültetésére.

Nyár közepi másodvetés: 
hogyan kezdjük?

A munka a talaj előkészítésé-
vel kezdődik, amelyet éppen olyan 
gondosan kell elvégezni, mint 
ahogy tavasszal tette! A gyomnö-
vényeket szedje ki, és az előző ter-
mény maradványaival együtt rakja 
a komposzttárolóba. Ha eközben 
esetleg cserebogár pajorra, vagy 
más kártevőre lelne, akkor azo-
kat is semmisítse meg.

A talajt ezután 25-30 cm mé-
lyen fel kell ásni, hogy megke-
veredjék és fellazuljon, a rögök 
szétessenek és az apró, nyirkos 
morzsák az elvetett magokat min-
den oldalról körülvéve lehetővé 
tegyék a gyors csírázást és a nö-
vények kikelését.

Milyen zöldséget vethetünk 
nyár közepén?

Másodvetésre azok a zöld-
ségfélék alkalmasak, amelyek az 
első, őszi fagyokig fogyasztásra 
alkalmassá fejlődnek, tehát a rö-
videbb tenyészidejű fajtákat ré-
szesítsük előnyben. A hagyomá-
nyos zöldségek közül erre a cél-
ra kiválóan megfelelnek a karot-
ta-sárgarépák, a rövid gyökeret 
fejlesztő petrezselyem fajták, a 
cékla és az őszi retekfajták. Érde-
mes most vetni zöldbabot, amely-
nek fajtái közül különösen aján-
lom a nálunk ritkábban termelt 
zöldhüvelyűeket, amelyek nem 
szálkásak és kiváló köretek ké-
szülnek belőlük.

Akár augusztus közepéig ültethetünk
Augusztus közepéig palántázható az uborka, az áttelelő kelkáposz-

ta és a sokféle saláta (kötöző, tépő, mezei, radiccsió stb.).
Ilyenkor lehet vetni a gumós kömény és az indokolatlanul elfelej-

tett leveles kel magját. Ez utóbbi egyike a legértékesebb téli zöldség-
féléknek: a 80-100 cm magasra fejlődő növény nagy, húsos levelei 
tökéletesen fagyállóak és szépen díszítik a télen kopasz kerteket, de 
étrendileg igen értékes ételek is készíthetőek belőlük. Nem véletlen, 
hogy Nyugat-Európa számos országában ez egyike a legkedveltebb 
késő őszi zöldségféléknek. A legújabb csemegekukorica fajták között 
már beszerezhetőek a mindössze 70-75 napos tenyészidőt igénylőek is.

A másodvetemény ápolása
A másodvetésű zöldségfélék ápolása a gyomok irtásából és – 

szükség esetén – a növényvédelemből áll, ez utóbbit azonban lehe-
tőleg korlátozzuk a beteg növények és növényi részek eltávolításá-
ra. Hosszabb szárazság esetén a növények gyors fejlődését jelenté-
kenyen elősegíti az öntözés és a tápoldatozás is.

És ha túl korán érkezik a fagyos idő?
Egyes években október közepén számítani lehet enyhébb fagyos 

hajnalokra is, amelyeknek a veszélyét fóliás takarással kerülhetjük 
el. A fagyveszély elmúltával a vegetáció rendszerint november kö-
zepéig zavartalanul folytatódik.

Mi okozza a körtefa levelein a sárga foltokat?
A nyár közepén a körtefák leveleinek a színén narancsszínű fol-

tok keletkeznek. A levél fonákán kidudorodó gombaképletek jelennek 
meg. Ez a körterozsda kártételére utal; ennek gazdanövénye a boróka.

Erős fertőzés esetén permetezni kell gombaölőszerrel (Dithane vagy 
Score). Ősszel a lehullott leveleket össze 
kell gyűjteni és meg kell semmisíteni.
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A baleset Nagyszőlősön, a Cskalov ut-
cában történt szombaton, adja hírül a 
0312.ua.

A megyei rendőrség közölte, hogy 
az előzetes adatok szerint a baleset a 
főutcán közlekedő busz és egy olyan 
kerékpáros ütközése miatt következett 
be, aki nem győződött meg a manőver 

Autóbusz elé hajtott egy kerékpáros
biztonságosságáról. A térfigyelő kame-
rák felvételén jól látszik, hogy a bicik-
lis egyébként egy mellékutcából hajtott 
ki lassítás nélkül. Az ütközés következ-
tében megsérült a 62 éves nagyszőlősi 
lakos, őt súlyos állapotban kórházba 
szállították.

Az ügyben büntetőeljárást indítottak.

A határőrök már figyelték a férfiakat és 
a határ közelében őrizetbe vették őket, 
írja a mukachevo.net.

A Csapi Határőrség sajtószolgála-
tának információja szerint a két sza-
bálysértőt először az ungvári vasútál-
lomáson szűrték ki. Olyan dokumen-
tumok voltak náluk, melyek azt iga-
zolták, hogy algériai állampolgárok. A 

Két algériai megpróbált az erdőn keresztül 
Szlovákiába jutni

határőrök úgy döntöttek, hogy követik 
őket. A külföldiek a szlovák határ kö-
zelében fekvő Onokóc faluba értek, és 
megpróbáltak átjutni az EU-ba. Ekkor 
vették őrizetbe őket.

Az eset körülményeinek tisztázása 
után eljárást indítanak ellenük Ukrajna ál-
lamhatárának illegális átlépése vagy ille-
gális határátlépési kísérlete miatt.

Az Állami Adóügyi Szolgálat Kárpátal-
jai Megyei Főosztálya csalókra figyel-
meztet, számol be a mukachevo.net.

Az adóhatóság közleménye szerint 
ismeretlen személyek a 0993098471 és 
a 0993099625 telefonszámról hívják a 
vállalkozókat a főosztály vezetőjének, 
Olekszij Petricsenkónak a nevében. A „ha-

Ismét „hamis” adóügyi szakember telefonálgat
mis” adóügyi szakemberek arra kérik őket, 
hogy utaljanak át pénzt egy bankkártyára 
„az ellenőrzésekkel kapcsolatos kérdések 
rendezése érdekében”.

Az adóügyi szolgálat arra kéri az ál-
lampolgárokat, hogy legyenek figyelme-
sek és körültekintőek, s ilyen tények ese-
tén vegyék fel a kapcsolatot a rendőrséggel.

Július 12-én 5 ember szenvedett gáz-
mérgezést a Perecsenyi Erdészeti Vegyi 
Üzemben. Egy dolgozó meghalt a mér-
gezés következtében, és további 4 em-
bert kórházba szállítottak, adja hírül a 
mukachevo.net.

Szvitlana Szelebinka megbízott főor-
vos szerint két alkalmazottat már hazaen-
gedtek a kórházból, mivel állapotuk ki-
elégítő volt, a másik kettő még kezelés-
re szorul.

A Kárpátaljai Megyei Állami Mun-
kaügyi Főosztály vezetője, Bohdan 
Doros közölte, hogy mérgezést szen-
vedett személyek hivatalosan dolgoz-
tak a cégnél, így jár nekik a társadalom-

A rendőrség nyomoz a perecsenyi vegyi 
üzemben történt gázmérgezés ügyében

biztosítási pénztár juttatása. „Elhunyt 
egy 38 éves pirolízist végző technikus, 
aki gázpárlat-mérgezést szenvedett. A 
másik négy dolgozó között ott volt a 
termelési igazgató, a műszakvezető 
és az őt segítő technikusok” – mondta 
Bohdan Doros.

Oleh Lebegyev, a vegyi üzem vezető-
je elmondta, hogy az eset kapcsán a vál-
lalatnál hatósági ellenőrzést végeznek. A 
megyei rendőrség büntetőeljárást indí-
tott egy perecsenyi lakos biztonsági sza-
bályok megsértése miatt magas kockáza-
tú munkavégzés során bekövetkezett ha-
lála, illetve további 3 személy egészség-
károsodása ügyében.

A megyei vezetőség és a mentőegységek 
helikopterről mérték fel a viharkárokat 
a Rahói járás területén.

Az előzetes információk szerint 
171 udvart és 101 házat öntött el a 
víz, ezenkívül egy lakóház összeom-
lott. A vihar 10 járműben okozott ká-

Viharkárok a Rahói járásban
rokat, valamint helyenként az utat és 
a házakhoz vezető kisebb hidakat is 
tönkretette. 

A mentőegységnél elmondták, hogy a 
vihar során eltűnt 1956-os születésű fér-
fi holléte továbbra is ismeretlen, számol 
be a pmg.ua.

Július 11-én, vasárnap egy férfi holttesté-
re bukkantak Munkács egyik többszin-
tes lakóépületében, adja hírül a pmg.ua.

A holttestet az egyik lakásban találták 
meg. A szomszédok panaszkodni kezd-

Holttestet találtak egy munkácsi tömbházban
tek a lakásból áradó irtózatos szag miatt. 
A testet az ágyon találták meg, amely már 
bomlani kezdett.

Az egyelőre nem ismert, hogy a férfi 
halála erőszakos volt-e vagy sem.

A tragédia július 11-én reggel történt a 
Munkácsi járásban.

A mentők 7 óra 30 perckor kaptak be-
jelentést egy ember haláláról, aki Kisan-
na (Hankovica) falu közelében a Latorca 

A Latorcába fulladt egy 39 éves férfi
folyóba fulladt. Az áldozat egy 1982-es 
születésű férfi.

A holttestet 9 órakor emelték ki a víz-
ből, és átadták a rendvédelmi szerveknek, 
számol be a mukachevo.net.

Az eset július 12-én történt a Kijevi par-
ton. Egy gyermektábor iskoláscsoport-
ja a városban sétált, amikor az egyik 
fiú közülük felmászott az Ung-parti 
korlátra.

A nevelőnő megpróbálta meggyőzni 
a 10 éves fiút, hogy másszon le a korlát-
ról, de a gyerek nem volt hajlandó, sőt 
még a telefont is elővette, és videofel-

Komoly baleset történt egy gyerekkel 
Ungváron

vételt készített arról, hogy a nevelő mi-
lyen dühös.

Ennek eredményeként a gyerek el-
vesztette az egyensúlyát, és leesett a 
korlátról a folyó partjára. Amint arról az 
Incident–Ungvár Facebook-csoportban 
beszámoltak, az iskolás életben maradt, 
de a vállától lefelé nem érez semmit, 
írja a pmg.ua.

Hosszadalmas és aggályos előkészüle-
tek után, pénteken végre kezdetét ve-
szi az eredetileg 2020-ra tervezett, de a 
világjárvány miatt mostanra elhalasz-
tott Tokiói Nyári Olimpia. A játékok 124 
éves történetében most először fordul 
elő, hogy a versenyszámok nézők nél-
kül zajlanak majd.

A július 23-án kezdődő és augusztus 
8-ig tartó tokiói nyári ötkarikás játéko-

kon Magyarországot 173, míg Ukrajnát 
158 sportoló képviseli majd. A viszonylag 
szerényebb ukrán részvételi arány rész-
ben azzal magyarázható, hogy Ukrajnának 
egyetlen csapatsportágban sem sikerült 
kiharcolni a részvételt a zárt kapuk mö-
gött, nézők nélkül rendezendő eseményre.

A Japánba történő elutazás előtt 
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, fe-
leségével, Olenával együtt látogatta meg 
az ukrán olimpikonok egy csoportját, akik 
éppen az olimpiai formaruha felpróbálá-
sával voltak elfoglalva.

– Meggyőződésem, hogy az elkövetke-
zendő hetekben éppen önök lesznek majd 
az ország legjobb nagykövetei, hiszen a já-

Indul minden idők legpáratlanabb 
olimpiája!

tékokon nyújtott kiemelkedő szereplésükkel 
világszerte jó hírét vihetik Ukrajnának – 
mondta bátorításként az ország első embere.

Az olimpián szereplő 158 sportoló 25 
sportág 30 versenyszámában próbál majd 
szerencsét.

A valamivel népesebb magyar csapat 
174 fős is lehetett volna, amennyiben a ka-
jak-kenu szlalom szakágban kvótát szer-
ző Schmid Júlia nem mond ellent a Ma-

gyar Olimpiai Bizottság (MOB) döntésé-
nek, miszerint a játékokon csak a korona-
vírus-elleni oltásban átesett sportolók ve-
hetnek részt Magyarországról. De mivel ő 
erre nem volt hajlandó, így lemaradt élete 
egyik nagy lehetőségéről.

A magyarok most is elsősorban kajak-
kenuban, úszásban, esetleg birkózásban, 
vagy lövészetben számíthatnak érmekre, 
de a férfi és női pólósaink is odaérhetnek 
a dobogó valamelyik fokára. És, persze, 
ne feledkezzünk meg a fiatal, de rendkívül 
elszánt női kézilabdázókról sem ( a képen 
a csapat egy része látható), akik nehéz cso-
portba kerültek ugyan, de nagyon fogad-
koznak a jó szereplést illetően.

Néhány sorban
Futballtörténelmi jelenségnek számít, 
hogy Kárpátalja az első négy legerősebb 
szintű ukrán labdarúgó-bajnokságban is 
képviselve legyen.

A napokban vált biztossá, hogy az Uk-
rán Premier Liga hétvégén induló 2021-
2022-es idényében az onnan nemrég utol-
sóként kipottyanó Minaj FC személyé-
ben szűkebb pátriánknak mégiscsak lesz 
képviselője, ugyanis a második osztályba 
száműzött Olimpik Donyeck helyét a régi-
új tréner által irányított Vaszil Kobin ve-
zette Minaj FC foglalja el a mostantól im-
máron 16 csapatosra duzzadt elitligában.

A másodosztályba frissen feljutott 
Ungvári FC is új trénerrel, Volodimir 
Vaszjutik helyett a Tarpáról visszatért 
Mihajlo Ivanicjával próbálhatja meg ki-
harcolni a bennmaradást labdarúgásunk 
második vonalában.

A kétcsoportos harmadik osztályban a 
Munkácsi Labdarúgó Akadémia együtte-
se képviselheti majd Kárpátalját, míg az 
erősségi sorrendben negyedikként számí-
tódó Amatőr Ligában Huszt csapata indul 
majd vidékünkről.

A napokban éppen a Minaj FC és az 
Ungvári FC találkozott egymással felké-
szülési mérkőzésen, amelyen 2-0 arányú 
minaji győzelem született.

***
Egy veszteséggel hozták le a magyar lab-
darúgó-kupacsapatok a nemzetközi kupák 
első selejtezőjét.

Az Európa-Konferencialigában a Mol 
Fehérvár okozott kellemetlen meglepe-
tést azzal, hogy kiesett az örmény Ararat 
Jerevannal szemben. A hazai 1-1-et köve-

tően, a Vidi idegenben 2-0-ra kikapott, így 
búcsúzott a további küzdelmektől.

Ugyanitt, a Puskás Akadémia az ide-
genbeli 1-1 után, 2-0-ra nyert a finn Inter 
Turku ellen, és biztosan jutott a 2. körbe, 
ahol a lett FK Rigas lesz az ellenfele. A 
küzdelmekbe most bekapcsolódó Újpest a 
liechtensteini Vaduz ellen kísérelheti meg 
a továbblépést.

A Bajnokok Ligája selejtezőjének 
első körében a legutóbb a főtábláig me-
netelő FT a hazai 3-0 után idegenben is 
biztosan (3-1) nyert a koszovói Prishtina 
ellen, és lapzártánk után, kedden este 
már a litván Zalgiris Vilnius ellen lép 
pályára a Groupama Arénában a 2. for-
dulóban.

A továbbjutás már biztosan legalább 
Európa-Konferencialigás csoportkört je-
lentene a Fradinak, de Peter Ströger veze-
tőedző ezzel még biztosan nem lenne elé-
gedett, hiszen a cseh bajnok Slavia Praha 
ellen a BL-selejtezőkörének 3. fordulójá-
ban is szeretne helyt állni.

***
A címvédő brit Lewis Hamilton, a Mer-
cedes pilótája győzött vasárnap a Formu-
la 1-es Brit Nagydíjon.

Másodikként az 50. körig élen álló 
monacói Charles Leclerc (Ferrari) ért cél-
ba, míg a dobogó harmadik fokára a finn 
Valtteri Bottas (Mercedes) állhatott fel.

Az összetettben vezető holland Max 
Verstappen (Red Bull) számára már az 
első körben véget ért a verseny, mivel 
Hamiltonnal ütközött és feladni kénysze-
rült a futamot.

Két hét múlva a Magyar Nagydíjjal 
folytatódik a Forma-1-es szezon.
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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.: 0662910418,                   
          068-2126127. 

Eladó háza, lakása?
HA nÁLunK HIRdET, aprója megjelenik: 
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283

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 háromszo-
bás lakás eladó a Muzsalyi 
út 111. szám alatt (1. eme-
let, felújítás nélkül). Ár meg-
egyezés szerint. Mob.: 066-
5351683. 
Kétszobás, összkomfortos 
lakás eladó Beregszászban 
a 3. emeleten, saját fűtés-
sel vagy cserélhető egyszo-
bás lakásra. Mob.: +38066-
0214460. 

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 rezsi-
költség. 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 csalá-
di ház, kétemeletes (víz, 
gáz bevezetve). Mob.: 
099-2393269 (17 óra 
után). 

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, üz-
letek, vasútállomás – eladó 
egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-

rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 

Beregrákoson 95 m2-es, 
magasföldszintes, össz-
komfortos családi ház 
eladó az országúttól 50 
méterre. Akár két gene-
ráció számára is alkal-
mas: a kövezett udva-
ron egy másik, 50 m2-es 
ház is található. Irány-
ár: 35 000 f.e. Viber: 
050-8065087. 

Lakás kiadó

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

Telek, föld eladó

Beregszászban, a Szőlő-
hegy utca 157. szám alatt el-
adó egy telek fundamentum-
mal. 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 hajtható 
rokkantkocsi eladó. Mob.: 
095-3260426. 

Tetőfedést, csatornázást 
vállalok anyaggal vagy 
anélkül, valamint me-
tálcserép, kerítéslemez, 
stablon lemezek méret-
re vágva (drágább és ol-
csóbb anyagból). Mob.: 
066-0820366. 

Utcáról, kertből, udvarból 
veszélyes fa kivágását és sö-
vény nyírását vállalok Bereg-
szászban és környékén, több 
év tapasztalattal, garanciát 
is vállalok. Még vállalok be-
tonozást, hegesztést és épít-
kezést. Mob.: 050-1948976. 
Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Festést, glettelés, gipszkar-
tonozást és külső szigetelést 
vállalok. 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. 

Konyhai kisegítőt és moso-
gatót keresünk az Újlak ha-
tárában lévő Kiserdő kávé-
zónkba, heti 3-4 napos mun-
kaidővel. Tel: 095-6264332. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. 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 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére 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 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den 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 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den 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 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Sürgősen munkát kere-
sek Beregszász környékén. 
Mob.: +38095-1492868. 

A Farm Tojás Kft. ke-
res tojásválogató és 
csomagoló munkatár-
saka t  ké tműszakos 
munkarendben, Győr-
höz közeli üzemébe. 
Szolgálati lakást biz-
tosítunk. Jó kereset és 
hosszú távú munkale-
hetőség. Más munka 
is szóba jöhet, lehető-
ségek vannak. Jelent-
kezni Bilanics Krisz-
t inánál  lehet:  Tele -
fon: +3630-2175342. 
E-mai l :  kbi lanics@
farmtojas.hu. 

Munkát keresek Bereg-
szászban 8 és 17 óra között. 
Mob.: 066-5302098. 

Kecskeméti áruszállító 
cég keres sofőröket EU-
ban történő munkavég-
zésre nemzetközi gya-
korlattal, B kategóriás 
jogosítvánnyal furgon-
ra. Bérezés: km-, üzem-
anyag-megtakarítás, 
hétvégi pénz. Akár nettó 
270.000 Ft/hó. Jelentkez-
ni a +3670/4181428-es 
telefonszámon, illetve a 
bito@bitointertrans.hu 
e-mail címen lehet. Bitó 
Intertrans Kft. 

Ács, szerkezetépítő szak-
embereket keresünk vasbe-
ton elemek gyártásához Né-
metországba azonnali kez-
déssel. Hivatalos bejelentés, 
versenyképes fizetés, haza-
utazás, szállás biztosított. 
Mob.: +38066-5605813. 

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

Nyiss az EU felé! Dol-
gozz Magyarországon 
betanított gépkezelő-
ként! Minden papír-
munkát, a munkahely-
re történő utaztatást 
és az engedélyek ügy-
intézését is díjmente-
sen intézzük! Ingyenes 
szálláslehetőség! Ext-
ra bónuszok! Hosszú 
távú, biztos munkahely! 
Bővebb információért 
hívd Enikőt! +38095-
7554053 (Viber), e-mail: 
welcome@robotica.hu. 

Beszéled az ukrán és 
magyar nyelvet? Nyiss 
az EU felé! Elektronikai 
eszközök összeszerelésén 
túl a Te feladatod lesz 
még, hogy ukrán nyelven 
add át a magyar mun-
kautasításokat. Min-
den papírmunkát és az 
engedélyek ügyintézés-
ét is díjmentesen intéz-
zük! Bővebb információ-
ért hívd Enikőt! +38095-
7554053 (Viber), e-mail: 
welcome@robotica.hu. 

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 kagy-
ló eladó Beregszász-
ban. Ár: 1000 hrivnya. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Bútor

Beregszászban eladó egy 
jó állapotban lévő sa-
rokülő, fotelek nélkül. 
Ára: 5000 hr. Mob.: 099-
2725331, 097-9621454. 

Barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szerelő 
kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 

Mezőgazdasági eszköz

B e re g s z á s z b a n  e l a d ó 
3/4-es 5/4-es csövek, 5-7 
méteresek, armatúra va-
sak, 3-4 méteresek, desz-
kák, 5-7 méteresek, fó-
liának való kapron cső. 
Mob.: 066-3967011, 099-
6608338. 
Eladó boroshordók: 300 li-
teres, 65 literes. Ugyanitt 
káposztagyalu és káposz-
táshordó, 100 literes. Mob.: 
066-8243778. 
Eladó kitűnő állapotban 
lévő 8 köldökös eke K-700-
as traktorhoz, Quivogne-6 
méteres nehéz tárcsa, két-
soros, jó állapotban lévő 
rögtörő henger 3,7 m szé-
les. Ár megegyezés sze-
rint. Tel: 050-9667397, 
096-7003545. 
Eladó 1995-es évjáratú 
claas dominator 85-ös, jó 
állapotban lévő 4,5 méte-
res gabonaasztallal és ötso-
ros kukoricaasztallal. Bizon 
kombájnhoz gabonaasztal 
befogadókamrával együtt 
eladó. Ár megegyezés sze-
rint. Tel: 050-9667397, 096-
7003545. 

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. 

Baba, gyerek

Eladó egy nagyon megkí-
mélt állapotú összecsukha-
tó négykerekű babakocsi. 
Nagyon olcsó áron. Mob.:+ 
38095-3260426. 

Sport, szabadidő, 
hobbi

Ukrajna férfibicikli és 
egy Szaljut  női  bicikl i 
e l adó .  Mob . :  +38066-
5605813.
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7 házi bőrtisztító arcpakolás
A szép bőr elsődleges feltétele a pórusok tisztítása és a 
bőr egészségének visszaállítása. Erre a legjobb mód-
szer egy vitamindús tisztító maszk, mely megtisztítja 
bőrünket a méreganyagoktól.

Paradicsom pakolás
A paradicsom kíváló 

fekete foltok ellen. Para-
dicsomszeletekkel dör-
zsöld végig az arcod, 
hagyd hatni öt percig, 
majd mosd le vízzel! 
Annyiszor ismételheted, 
ahányszor csak szeretnéd.

Kék alga maszk
Különleges készít-

mény, visszaadja a bőr 
rugalmasságát, miközben 
tisztítja és fiatalítja, ráadá-
sul számos ásványi anyag-
gal látja el a bőrt.

A s z a k b o l t o k b a n 
spirulina pornak neve-
zett kék alga port lehet ta-
lálni. Ezt keverjük el any-
nyi langyos vízzel, hogy 
pasztássá váljon és ken-
jük arcunkra. Masszíroz-
zuk a bőrbe három percen 
keresztül és hagyjuk hat-
ni tíz percet! Tiszta hideg 
vízzel öblítsük le.

Uborka és tojás 
maszk

100-150 ml uborkale-
vet keverjünk el egy to-

jásfehérjével és egy evőka-
nál tejporral! Addig kever-
jük, amíg sűrű krémet nem 
kapunk (ha kell, adjunk még 
hozzá tejport).

Alkalmazzuk körkörös 

mozdulatokkal az arcra és a 
nyakra. Hagyjuk húsz per-
cig hatni, majd távolítsuk el 
meleg vízzel, majd hideg-
gel, hogy lezárjuk a póruso-
kat! Frissítő hatása van, táp-
lálja a bőrt, simává és lágy-
gyá teszi.

Mentás maszk
Hozzávalók: kb. 70 ml 

víz, 1 púpozott evőkanál 

zabkorpa, néhány csepp va-
nília kivonat, 10-15 friss 
mentalevél és egy kis to-
jás. A vizet és zabkorpát 
keverjük el és melegítsük 
mikróban 1-2 percig, majd 
hűtsük szobahőmérsék-
letűre! Blenderrel pépesít-
sünk minden hozzávalót.

Alkalmazzuk a száraz 
arcbőrre, és hagyjuk 15-20 

percig hatni, amíg megszá-
rad. Vigyázzunk, kerüljük 
a szemet! Mossuk le lan-
gyos vízzel, majd hirtelen 
hideg vízzel öblítsük le a 
bőrt, hogy lezárjuk a pó-
rusokat.

Joghurt-méz maszk
Keverjünk össze 2 te-

áskanál mézet, 1 teáskanál 
friss citromlevet, 120 ml zsí-

ros joghurtot és 1 tojás fel-
vert fehérjét!

Alkalmazzuk az arcra 
és a nyakra, hagyjuk 5-10 
percet hatni és mossuk le!
Arctisztítás illóola-

jas gőzben
Melegítsünk vizet egy 

lábasban, ha forr, vegyük 
le a tűzről! Öntsük a vi-
zet egy öblös tálba, ad-
junk hozzá néhány csepp 
levendula illóolajat (szárí-
tott levendula is jó)! Adha-
tunk még hozzá borsmen-
tát, citromfüvet vagy roz-
maringot is.

Hajolj a meleg gőz 
fölé, takarj a fejedre tö-
rölközőt és párolj 5-10 
percig! Fordítsd úgy az 
arcod, hogy a gőz min-
denhol érni tudja! Ami-
kor befejezted, mosd le 
az arcod langyos vízzel, 
majd hideg vízzel, hogy 
lezárd a pórusokat! Ez-
után alkalmazhatsz hid-
ratáló krémet.

Banán maszk
Félelmetesen jó maszk 

az olajos bőr tisztítására. 
Keverj össze 1 evőkanál 
mézet 1 érett banánnal és 
három csepp citromlével!

Miután pépesítetted  
egy turmixgéppel, alkal-
mazd az arcra, hagyd hatni 
20 percig, majd hideg víz-
zel öblítsd le!

Az örök szépítő 
csodaszer: a citrom

Már szinte minden hónapban felfedeznek valami új 
kozemetikumot, de azért jó érzés tudni, hogy ottho-
nunkban is vannak olyan gyümölcsök, melyek renge-
teg jótékony hatással bírnak.

Ezt az örök érvényű 
csodaszert méltán nevez-
hetjük a természet egyik 
legkitűnőbb ajándékának. 
Az egész évben könnye-
dén beszerezhető citrom 
nem csak a konyhában 
lehet nagy segítségünkre 
a sütés-főzés alatt, de ta-
lán sokan nem is tudják, 
hogy a legtöbb kozmeti-
kai szer egyik alapanya-
ga is. Évszázadokkal ez-
előtt is alkalmazták már, 
mivel felfedezték kitű-
nő regeneráló hatását. Az 
arc, a kéz, a test és a haj-
ápolásban is nagyon fon-
tos szerepe van.

Nem mellékesen pe-
dig rengeteg jótékony és 
egészséges hatással bír. 
Hidratál, ráctalanít, tisz-
tít, fertőtlenít és méregte-
lenít is. Legyen szó házi 
praktikákról vagy mester-
ségesen előállított kozme-
tikumokról, a citrom ereje 
mindenben kifejti és meg-
mutatja rendkívüli képes-
ségeit. Most megtudhatod, 
mennyiféle képpen tudod 
hasznosítani ezt a kitűnő 
gümölcsöt!

Arctisztítás
A citrom kitűnő fer-

tőtlenítő és pórusösszehú-
zó tulajdonságokkal ren-
delkezik, így méltán ha-
dat üzenhet és legyőzhe-
ti a különböző pattanáso-
kat és aknéket. Tökélete-
sen összehúzza a tágabb 
pórusokat, megszünteti a 
miteszereket, miközben 
tisztítja a bőrt. Korlátlan 

mennyiségben lehet hasz-
nálni, ám bőven megteszi, 
ha heti háromszor végig-
tisztítod vele arcbőröd, egy 
vattakorong segítségével. A 
legjobb eredményt termé-
szetesen akkor érheted el, 
ha frissen facsart citrom le-
vét használod! Dörzsöld át 
a bőröd, és rögtön érezni fo-
god a hatását!

Bőrradír
Ha egy citrom kifacsart 

levével, összekeversz egy 
kis marék sót, akkor kitű-
nő és nagyon olcsó bőrradírt 
kaphatsz! Hetente egyszer 
bártan alkalmazhatod, leg-
jobb, ha a kora reggeli mo-
sakodás vagy zuhanyzás al-
kalmával dörzsölöd át vele a 
kívánt bőrfelületet. Fantasz-
tikusan frissít és üdít, és tö-
kéletesen megszabadít az el-
halt hámsejtektől.

Ránctalanítás
Kiváló ránctalanító ke-

veréket tudsz csinálni a kö-
vetkező módon: egy üveg-
tálba tégy két citromkari-
kát. Figyelj arra, hogy a cit-
rom ne érintkezzen az üve-
gek falával! Önts rá fele-fe-
le arányban tejet és tejszínt, 
majd fedd le és hagy állni 
pár órán keresztül, lehetőleg 
a hűtőben! Ügyelj arra, hogy 
a tej és a tejszín épphogy 
csak elfedje a citromkari-
kákat, nem szabad ugyan-
is túlzásba vinni az összete-
vők arányát! Ha elkészült, 
akkor körkörös mozdulatok-
kal masszírozd bele a bőröd-
be ezt a pakolást!

Leginkább arcra és de-
koltázsra ajánlott, bár lénye-
gében, minden bőrfelületen 
hasznos lehet. Hagyd, hogy 
teljesen rászáradjon az ar-
codra, majd óvatosan mosd 
le! A bőr sokkal feszesebb, 
és simább lesz! A legkivá-
lóbb hatást viszont azzal tu-
dod elérni, ha a végén ráse-
gítesz egy kis olivaolajjal! A 
citrompakolás lemosása után 
egy-két cseppel mosd át az 
arcod! Erősíti és biztosítja a 
pakolás tartósságát!

Májfoltok ellen
A ci t rom nagyszerű 

megoldás lehet a különbö-
ző májfoltok ellen, ugyanis 
rendelkezik egy enyhe fehé-
rítő hatással is, tehát képes 
az elszíneződött bőrt némi-
leg halványítani. Otthon, 
a saját háztartásodban is 
könnyedén össze tudsz ál-
lítani egy olyan kúrát, amit 
aztán bármikor nyugodtan 
alkalmazhatsz. Egy vatta-
korongra, tégy pár csepp 
citromlét, majd egy öt perc 
erejéig dörzsöld át vele fo-
lyamatosan a kívánt részt! 
Naponta többször végezhe-
ted ezt a műveletet, pár hét 
leforgása alatt garantáltan 
halványodni fog a citrom-
mal kezelt májfolt!

Csillogó haj
A következő pénztárca-

kímélő trükk segítségével 
sokat javíthatsz fakó és 
színtelen hajad minőségén, 
különösen, ha szőkés, vilá-
gosabb és vékonyszálú ha-
jad van! Apríts fel egy cit-
romot egy tálban! Egy lá-
basban forralj vizet, majd 
tegyél rá egy kisebb, lehe-
tőleg fém tálat, ami illesz-
kedik a lábas pereméhez! 
Ebbe tedd bele a felszele-
telt citromot, és adj hozzá 
két csésze vizet. Ezt addig 
kell párolni, amíg teljesen 
el nem fő róla a víz.

Ha készen van a citrom- 
oldat, akkor nincs más dol-

god, mint leszűrni! Sze-
rencsés választás, ha egy 
pumpás flakonba töltöd, 
és naponta többször ez-
zel permetezed be a hajad. 
Többször is használhatod 
minden nap, kitűnően erő-
síti és fényesebbé vará-
zsolja a hajat. Arra viszont 
ügyelj, hogy egy hétnél to-
vább ne használd ugyanazt 
az oldatot, pár naponként 
mindig készíts frisset!

Kézápolás
Amennyiben a kéz-

b ő r ö d n e k  s z e r e t n é d 
visszadni a fiatalságát, 
akkor próbáld ki a kö-
vetkező fortélyt: fél cit-
rom levét keverj össze pár 
csepp olivaolajjal. Ezzel 
kend be a kezeidet, ugyan-
úgy, mintha kézkrémet 
használnál. Sokkal sely-
mesebb és puhább lesz a 
kézbőr tapintása, ráadásul 
külön előnye, hogy a ki-
sebb szennyeződéseket és 
konyhai szagokat is kitű-
nően eltávolítja szagsem-
legesítő tulajdonságának 
köszönhetően!

Pakolás gyanánt
A könyök és a térd, 

szárazabb és kikopóbb bő-
rének kezelésére nagyon 
hatásos lehet az alábbi 
módszer: 2 dl olivaolajat 
keverj össze, 2 db citrom 
teljes levével. Ezt a folya-
dékot itasd át gézzel, vagy 
fáslival, helyezd rá a kí-
vánt testfelületre, és hagyd 
rajta a pakolást, legalább 
15-20 percig. Utána szedd 
le a gézt, viszont semmi-
képpen ne mosd le a kezelt 
bőrfelületet. Legjobb, ha 
lefekvés előtt alkalmazod 
ezt a műveletet, ugyanis 
ilyenkor bőven van ideje 
regenerálódni a bőrnek, 
és az alapanyagok is sok-
kal hatékonyabban fel tud-
nak szívódni nyugalmi ál-
lapotban!

bien.hu

Hogyan szépülnek a 
világ különböző népei?

Egyre többen és egyre többször fordulunk a házi szép-
ségápolási megoldásokhoz. Ezeket nagyrészt nagyszü-
leinktől hallottuk, hiszen ők is ezt használták. Ezeken 
a tapasztalatokon kívül érdemes a világban is körül-
nézni, hogy mit tanítottak a modern kor nőinek a ja-
pán, orosz, olasz, kínai vagy akár afrikai nagymamák.

Orosz bőrfeszesítés
Oroszországban is 

mindig fiatalok és ham-
vas bőrűek szerettek vol-

na lenni a nők. Erre egy 
kocka jeget, vagy ennek 
hiányában a havat hasz-
nálták.

Próbáld ki te is: min-
den reggel egy percig si-
mítsd át az arcod egy jég-
kockával, és meglátod, a 
bőröd bársonyosabb lesz, 
a ráncok eltűnnek és a 
szem alatti karikák is hal-
ványodnak.

Orosz bőrradír
Állítólag Oroszország-

ból indult az a megoldás, 

hogy a kávézaccot használ-
ják a nők bőrradírozásra és 
cellulitis elleni szerként. Ez 
abból állt, hogy só és kávé-
zacc keverékét vitték fel a 
vizes bőrre.

Az egész testet bemasz-
szírozhatjuk vele, majd kb. 
10-15 perc elteltével mos-
suk le langyos vízzel. Sza-
unázás után a leghatéko-
nyabb.

Olasz bőrápolás a 
kézre

Talán nem túlságosan 
meglepő, hogy az olasz nők 
hagyományosan az olíva-
olajra esküsznek, mint ha-
tékony bőrápolóra. Külön-
böző citrusokkal összeke-
verve, vagy csak magában 

alkalmazva is puhítja, ápol-
ja a bőrt.

Az arc bőre érzékeny 
lehet a keverékre, ezért mi-
nimális mennyiséggel pró-
bálkozzunk. Az igazi hatást 
a kéz bőrén fejti ki.

Kínai arcpakolás
A kínaiak a rizst hasz-

nálták szépségük megőr-

zésére is. Megfőzték a 
rizst, a keletkező habot 
pedig vagy önmagában, 
vagy rizsliszttel besűrű-
sítve felkenték az arcuk-

ra. 10-15 perc hatóidő 
után lemosták.

Arcuk így szép és fi-
nom tapintású lett, rá-
adásul így elkerülték az 
arc túlzott csillogását is, 
hiszen a pakolással egy-
ben a felesleges zsírré-
teget is eltávolították.

Hawaii lábápolás
Hawaiin jellemző-

en különböző illóolajo-
kat használtak a szépség 
megőrzésére, a bőr fiata-
lon tartására. A leghíre-
sebb a lábápolási techni-

kájuk, hogy meleg vízbe 
eukaliptusz olajat csep-
pentettek, majd ebben áz-
tatták lábukat.

Kövekkel, tengeri szi-
vacsokkal dörzsölték át 
közben a bőrüket, hogy a 
hatóanyagok jobban fel-
szívódjanak.

Afrikai testradír
Az Afrikában nép-

szerű házi szépségápo-
lás elengedhetetlen kel-

léke a kókusz. Ezt cukor-
ral vagy bármi más kris-
tályos anyaggal össze-
keverve kiváló testradírt 
kapunk.

Érdemes az egész 
testre alkalmazni, a bőr-
keményedéseknél pedig 
alaposabban bemasz-
szírozni a bőrbe. 15-20 
perc hatóidő után bő-
rünk máris látványosan 
felfrissült.
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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
Kárpátalja hírforrása

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.

A Beregszászi Bethlen Gábor 
Líceum pótfelvételt hirdet 

a 2021/22-es tanév első osztályába, illetve  a II–VII. 
osztályaiba jelentkezni kívánó tanulók számára.

A jelentkezők BEIRATKOZÁS útján válhatnak a lí-
ceum diákjaivá. 

A jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.
A www.bermagim.org weboldalon, valamint a lí-

ceum Facebook-oldalán található felvételi kérelmet a 
bermagim@gmail.com e-mail-címre várjuk, vagy ki-
nyomtatott és kézzel kitöltött formában eljuttathatják 
a líceumba (Beregszász, Szőlőhegy u. 25.), munkana- 
pokon reggel 8.00 és délután 16.00 óra között (közép-eu-
rópai i. sz.). 

További információ kérhető a következő telefonszá-
mokon: +380965608131, +380509971878

Válassz minket, ha vonzanak a kihívások, szereted a 
versenyszellemet, érték számodra a tudás, a becsület, az 
összetartozás!

A Bethlen-líceum életfelfogás, életre szóló válasz-
tás. Majd csak felnőtt korodban érted meg, de gyermek-
korodban dönthetsz, hogy milyen alapokkal kezded önál-
ló életedet. Mindenben támogatunk, hogy stabil alapok-
ra építhesd a sorsodat. Mert a jó alappal rendelkező ház 
állja ki az élet viharait.

Bárhogy alakul a sorsod, abból, amit megtanulsz, min-
dig, minden időben talpra tudsz állni.

Pályázati felhívás!
Első lépés szociális program

A Pro Agricultura Carpatika Kárpátaljai Megyei Jó-
tékonysági Alapítvány újból várja a kiskorú gyere-
ket vagy gyerekeket nevelő kárpátaljai magyar csalá-
dok jelentkezését az „Első lépés” szociális program-
ban való részvételre.

A szociális program célja: életképes családi gazdasá-
gok létrehozásának és beindításának segítése.
A pályázathoz szükséges dokumentumok:

● a családi összetételről szóló igazolás;
● személyigazolvány és identifikációs kód másola-

ta, jól látható minőségben;
● az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén 

igazolás a tanintézményben való tanulásról (a gyerekü-
ket magyarul taníttató gazdák a pályázat elbírálásakor 
előnyt élveznek);

● Kérelem, benne rövid indoklás arról, hogy miért 
szeretnének részt venni a kedvezményes programban;

● gazdálkodási terv.
A szükséges űrlapok letölthetők a facebook oldalunk-

ról: https://www.facebook.com/ProAgriculturaCarpatik
aJotekonysagiAlapitvany/
A program részleteiről részletes tájékoztatást kap-
hatnak

● az Alapítvány irodájában (Beregszász, Timoscsuk 
Mihály utca 6.), Tel.: 0959131021, 0673124295;

● Nagydobronyban, Hidi Lászlónál, Tel.: 0673124353
Falugazdászainknál:
● Gál István, Tel.: 0961700744
● Molnár Ádám, Tel.: 0673136258
● Tihor-Sárközi Mónika, Tel.: 0673136398
● Nagy Csaba, Tel: 0676567679
A pályázat benyújtható: 2021. július 19 - től szep-

tember 3 - ig.
A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tá-

mogatja.
A Pro Agricultura Carpatika Alapítvány

A tűz jegyeinek iga-
zán újító és innovatív 
energiáik vannak. Ön 
mindig a változásra vá-

gyik, de nagyon kevés türel-
me van ahhoz, hogy megvár-
ja, míg a dolgok beteljesülje-
nek. Nagyon szereti, ha a világ 
gyorsan forog Ön körül, hiszen 
az állandó pörgés az, ami élte-
ti, és ami színt visz a minden-
napjaiba. Nagyon vágyik arra, 
hogy valami változás követ-
kezzen be az életében.

A földi jegyek ha-
talmas szerencsével 
vannak megáldva és 
Ön nem csak értékeli 

mindezt, hanem remekül ki is 
tudja használni. Folyton elő-
rehalad és valóságos, kézzel 
fogható lépéseket tesz a céljai 
elérése felé, amíg csak még 
szerencsésebbé és boldogab-
bá teszik az életét. Ha szeret-
ne fiatalos gondolkodásmód 
szerint élni, itt az ideje, hogy 
belekezdjen.

Ha a héten a szakmá-
jában vagy az anyagi 
helyzetével kapcso-

latban kell meghoznia a dön-
tését, a legbölcsebb, ha át-
gondolja, hogy merre halad 
az életében. Csak így tudja 
tovább folytatni az Ön által 
járt utat. Mint ahogy azt Ön 
is tudja, nagy dolgokra hiva-
tott és nem csupán a sötétben 
tapogatózik, hanem pontosan 
tudja, hogy melyik úton kell 
haladnia.

Ön nagyon érzékeny 
a szép, kellemes és íz-
léses dolgokra. Az ér-

zékeinek ugyanis mindig ele-
get kell tennie, és a finom dol-
gokért való rajongása is ebből 
származik. Mindezek miatt 
fontos, hogy egy megfelelő, 
nyugodt környezetben éljen, 
hiszen csak így tudja fenntar-
tani a belső békéjét. Ha meg 
tudja tartani a fiatalos és játé-
kos hangulatát, akkor hatalmas 
előnyre tehet szert mindebből. 

Ha valamit elhatároz, 
akkor semmi sem tánto-
ríthatja el. A határozott 

természete miatt nagyon céltu-
datos és csak úgy sugárzik Ön-
ből a kitartás és az akaraterő. Ez 
a hét valamilyen új dolog kezde-
téről szól, ami lehet akár egy új 
szerelmi románc, vagy akár egy 
személyiségbeli fejlődés is. Le-
het, hogy bizonyos kihívások-
kal kell szembenéznie ezen a hé-
ten, de ne aggódjon, mert nincs 
olyan, amit ne tudna megoldani.

Ezen a héten a legna-
gyobb vágya az, hogy 
felfedezze a világot és 

olyan oktatási lehetőségek után 
nézzen, amik nyitva állnak Ön 
előtt és tárt kapukkal várják. A 
levegő jegyeként nagyon fon-
tos Önnek, hogy fejlődjön és ki-
terjessze a tudását. Az állandó-
ság és stagnálás romboló hatás-
sal lehet a Szűz lelkekre. Ez a 
hét remek lehetőség lehet arra, 
hogy elkezdje a mesterképzést, 
vagy egy hasonló tanfolyamot.

Ön sohasem volt fel-
lengzős a sikereivel 
kapcsolatban, és min-
dig a földön járt. Re-

mekül tud másokkal szót 
érteni és ez egy hatalmas 
előnyt jelent mind a mun-
kahelyén mind a magánéle-
tében, ez azonban a héten 
még inkább felerősödik. Az 
emberek nagyon szeretnek 
az Ön társaságában lenni és 
emiatt mindig szívesen vár-
ják minden csapatban. 

A Skorpiók számára 
nagyon fontos a kö-
tődés és a lelki biz-
tonság. Nagyon hisz-

nek a lélek erejében, és ha 
azt érzik, hogy a másik em-
ber társaságában biztonság-
ban vannak, akkor nagyon 
mélyen tudnak kötődni. Azt 
veszi észre, hogy ez a hét tel-
jesen elmélyíti a szeretteivel 
való kapcsolatát, és ismét ké-
pes lesz szorosabban kötődni 
másokhoz. 

Az anyagiak nem az 
élete legkedvezőbb 
területe, azonban 
nem kérdés, hogy 

milyen fontos szerepet ját-
szik az életében. Ha kiter-
jeszti a pénzügyekkel kap-
csolatos tudását, akkor a leg-
nagyobb dolgokat is képes 
lehet elérni, amiket kitűzött 
magának. Ez a hét nagyszerű 
alkalom arra, hogy szembe-
süljön az pénzügyekkel kap-
csolatos valósággal.

Lehet, hogy egy kis 
időbe kerül, míg bekö-
vetkezik, de egy dolog 
biztos, kedves Bak: 

Ön egy vezetői szerepben talál-
ja magát ezen a héten. Nagyon 
fontos, hogy felelősségteljes, 
megfontolt és kellően higgadt 
tudjon maradni minden hely-
zetben. Szerencsére nem fél be-
piszkítani a kezét. Ezen a héten 
hatalmas előrelépést érhet el, és 
nagyon gyors iramban haladhat 
előre az Önnek kijelölt úton.

Ez a hét hatalmas bol-
dogságban fog telni, 
és az élete számos 

terén nagyon szerencsésnek 
mondhatja magát. Kellőkép-
pen összeszedettnek és ener-
gikusnak érzi magát, és úgy 
érezheti, hogy egy láthatat-
lan erő vezeti végig az útján. 
Ebben az időszakban szin-
tén nagyon sikeresnek érez-
heti magát. Ön egy határo-
zott jellem és nem fél kilép-
ni a komfortzónájából.

A hírnév kissé idegen 
kifejezés Önnek, hi-
szen nagyon zárkó-

zott és magának való szemé-
lyiség. Nem is érti, hogy mi-
ért akar bárki is feltűnősködni, 
vagy magára vonzani mások 
figyelmét. Néha azt érzi, hogy 
túlságosan is esendő és sebez-
hető, ám ezen a héten nagyon 
bátor és határozott lesz. Azt 
érzi, hogy itt az ideje kiállnia 
önmagáért és ki kell lépnie a 
komfortzónájából.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton fejezzük ki köszönetünket a Magyar Kormány-

nak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, az Em-
beri Erőforrások Támogatáskezelőjének, illetve a Csoóri 
Sándor Alapnak a Nagybégányi Művelődési Ház hagyo-
mányőrző néptánccsoportjainak támogatásáért, amely so-
rán népviseleti ruhákkal és technikai eszközökkel bővült 
eszköztárunk, illetve hozzájárult a néptánc csoportok uta-
zásához. A 2019-es pályázat szerint. 

Hálásan köszönjük!
***

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a Magyar Kormány-
nak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, az Em-
beri Erőforrások Támogatáskezelőjének, illetve a Csoóri 
Sándor Alapnak a Mezőkaszonyi Művelődési Ház hagyo-
mányőrző néptánccsoportjainak támogatásáért, amely so-
rán népviseleti ruhákkal és technikai eszközökkel bővült 
eszköztárunk, illetve hozzájárult a néptánc csoportok uta-
zásához. A 2019-es pályázat szerint. 

Hálásan köszönjük!
***

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a Magyar Kormány-
nak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, az Em-
beri Erőforrások Támogatáskezelőjének, illetve a Csoóri 
Sándor Alapnak a Beregvidéki Petőfi Sándor Nyugdíjas 
Egyesület énekkarának támogatásáért, amely során ének-
kari ruhákkal és technikai eszközökkel bővült eszköztá-
runk. A 2019-es pályázat szerint. 

Hálásan köszönjük!
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Mi történik a testeddel, ha minden 
nap eszel tojást? 

5 tápanyag az energiáért

Nálad is gyakran megesik, hogy reggelire 
vagy akár vacsorára is tojást eszel? Noha 
finom, és könnyű elkészíteni, érthető, ha 
benned is felmerül a kérdés: vajon meny-
nyire tesz ez jót a testednek?

A tojás jellemzője, hogy rengeteg vitamin és ásványi anyag 
található benne: gazdag kalciumban, vasban és foszforban is, 

így számtalan egészséges összetevőt juttatsz be a szervezeted-
be, amikor tojást fogyasztasz. Azonban érdemes tudnod, hogy 
van egy határ, ami fölé nem szabad menni, a saját érdekedben. 
Ugyanis a pozitívumok mellett magas a koleszterin tartalma, 
ami hosszú távon komoly egészségügyi problémákhoz vezethet.

Mennyit ehetsz naponta maximum?
Szakértők szerint alapjáraton nincs azzal baj, ha min-

den nap eszel valamennyi tojást. Azonban kettő darabnál 
többet semmiképp se fogyassz 24 órán belül!

Már csak azért se, mert napi szinten 300 milligramm 
koleszterinnél többet nem lenne szabad bejuttatni a szer-
vezetedbe (ez az ajánlott határérték), egy tojás pedig nagy-
jából 185 milligrammot tartalmaz ebből.

Akik testépítéssel foglalkoznak, hajlamosak akár hat-
ra is emelni ezt a számot, hiszen fehérjetartalma miatt az 
izomépítésben segítő szerepet nyújt ez az étel, ám az ő 
egészségükre is káros ez az adag.

A legjobb, ha te is megállsz a napi maximum kettő to-
jásnál!

Mi történik, ha mégis többet eszel?
Amellett, hogy a koleszterin szinted fokozatosan el-

kezdhet megemelkedni, a tojások fogyasztása során több 
hőt termel a tested. Emiatt nem csak kellemetlenül érez-
heted magad, de a gyomrod is megfájdulhat. Egy-egy al-
kalommal nincs baj, hiszen amennyiben nem minden nap 
fogyasztasz tojást, belefér, hogy időnként kettő helyett né-
gyet egyél reggelire. Azonban hosszú távon ez az orvosok 
szerint sem ajánlott.

Milyen előnyei lehetnek?
Mert azért igenis van előnye annak, ha előszeretettel fo-

gyasztasz tojást. Mivel rengeteg vitamin és ásványi anyag 
van benne, így segít abban, hogy erősítse az immunrend-
szeredet (ezért javasolják, hogy télen fogyaszd). Egy ku-
tatás szerint például ha naponta legalább egy tojást meg-
eszel, azzal csökkentheted az esélyét annak, hogy elkapj 
valamiféle vírust vagy fertőzést.

Egy másik felmérés pedig bebizonyította, hogy azok, 
akik reggelire ezt fogyasztották, sokkal gyorsabban tudtak 
lefogyni; részben azért is, mert a tojás hatására hosszabb 
időn keresztül érezték magukat jól lakottnak.

Sőt, D-vitamin tartalma miatt a téli időszakban külö-
nösen jó ötlet fogyasztani, hiszen a téli depresszióra ilyen-
kor hajlamosabb lehetsz te is, ez az összetevő viszont se-
gít abban, hogy jobb kedvre derülj.

Ráadásul itt még nincs vége a pozitív hatások lis-
tájának. Kutatók kiderítették, hogy a tojásban talál-
ható B-vitamin segít a testednek a vörös vértestek 
termelésében, így kevésbé leszel hajlamos a vérsze-
génységre. Mindemellett a benne lévő kalcium erősí-
ti a csontjaidat, miközben az aminosav-kolin fejlesz-
ti a memóriádat is.

Ezek után valószínűleg számodra sem kérdés, hogy ösz-
szességében napi két tojás fogyasztását bátran bevállalha-
tod, hiszen fogyasztásával rengeteg pozitív hatást tapasz-
talhatsz magadon.

Főtt vagy buggyantott tojást érdemes a leginkább enni, 
hiszen ennek készítése során nem kell olajat használnod, 
így nem emeled tovább a koleszterinszintedet.

5 oka is van, amiért NE irtsd 
ki a csalánt a kertedből

Mindannyiunknak vannak emlékei arról, mi-
lyen kellemetlen tud lenni, ha megcsíp a csa-
lán. Azt viszont talán nem is gondolnád, hogy 
az egyébként nem túlzottan mutatós növény 
rendkívül sokoldalú, mi több, egyáltalán nem 
érdemes kiirtanod a kertedből. Hogy miért?

A csalánt már évezredekkel ezelőtt sem kezelte min-
denki gyomnövényként. Az ókori Görögországban egyes 
feljegyzések szerint kígyóharapásra, skorpiócsípésekre és 
egyéb mérgezésekre használták. Sok száz évvel történt már 
az is, hogy elkezdték salaktalanítóként, lázcsillapítóként és 
a reuma kezelésére is alkalmazni, és ez még csak a kezdet!

Manapság a felhasználási területe sokkal szélesebb 
körű, és jótékony hatásai miatt egyértelműen kijelenthet-
jük, hogy minden kertben helye van.

1. Fokozza a vese működését
A csalán az egyik legjobb vértisztító, méregtelenítő, 

gyulladáscsökkentő és salaktalanító növény. Fokozottabb 
vízkiválasztásra ösztönzi a vesét, ezzel csökkentve a vér 
húgysavszintjét. Ha hajlamos vagy a vesekőképződésre, ak-

kor mindenképp ajánlott rendszeresen csalánteát fogyaszta-
nod, ugyanis segít időben kiválasztani a vesehomokot. Tisz-
tító hatásának köszönhetően pedig a gyomor- és bélhurut ke-
zelésében is fontos szerepet tölthet be. További előnye, hogy 
csökkenti a vizelési ingert és gyorsítja a vizeletáramlást.

2. Enyhíti több betegség tüneteit
A csalán teáját vértisztító és vizelethajtó hatása miatt 

már széles körben használják olyan betegségek kezelésé-
re is, mint a reuma, a hólyaghurut vagy a köszvény. Mi-
vel csökkenti a szervezet folyadék-visszatartását, enyhí-
ti a prementstruációs tüneteket.

Különböző kutatások pedig azt is bizonyították, hogy 
a csalán egyes összetevői csökkentik a prosztata megna-
gyobbodását, pozitívan hat a hormonanyagcserére, vala-
mint gyulladáscsökkentő és immunerősítő hatása is van. 
Fontos azonban megjegyezni, hogy inkább gyógynövény-
nek, mintsem gyógyszernek tekinthető, ezért bármilyen 
egészségi panasz esetén csak akkor ajánlott használni, 
ha azt a kezelőorvos is támogatja.

3. Kitűnő növényvédő
A csalán olyan értékes összetevőket tartalmaz, mint 

a kálium, a vas, a foszfor, a magnézium vagy a nitrogén, 
amelyek egytől-egyig fontos tápelemei a növényeknek. 
Ha szedsz néhány maréknyi csalánlevelet, majd kifőzöd 
a levét – lehetőleg nyitott ablak mellett, mivel a szaga 
meglehetősen erős és szúrós –, néhány nap állni hagyás 
után máris trágyázhatod vele a kerted ékességeit.

Emellett a leveleiket is érdemes lefújnod vele, mivel 
remek segítséget nyújt abban is, hogy megelőzd a gom-
bás megbetegedéseket, a támadó kártevőket, sőt a már 
megjelent levéltetvekre és atkákra is megoldást nyújthat.

4. Konyhai alapanyagként is hasznosítható
A csalán bizony levélzöldségként is megállja a he-

lyét. Friss hajtása magas B-, C-, és K-vitamin tartalmú, 
valamint zöld színanyaga, a klorofill is jó hatással van a 
szervezetre. Éppen ezért érdemes a konyhában is hasz-
nosítani, például levesként, főzeléknek, tojásrántottába 
és körözött összetevőjeként is hasznosítható.

Mivel, ahogyan arról korábban is szó volt, a csalán alap-
vetően kellemetlen szagú, ezért csak a hajtásvéget érdemes 
felhasználni, és a forró vízből való kivétele után egyből hi-
deg vízzel ajánlott leönteni. Így nemcsak a szúrós szag, ha-
nem a furcsa íz is megszűnik. Az is fontos, hogy fiatal le-
veleket válassz, mivel az idősebb csalánlevelek az azok-
ban felhalmozódó cisztolit kristályok irritálhatják a vesét.

5. Szépségápolási termékként sem utolsó
A csalánt szépségápolási célokra is bátran használ-

hatod. A csalános samponok erősítik a hajhagymákat, új 
erőt és rugalmasságot kölcsönöznek a hajnak. Javítják a 
haj szerkezetét, aminek köszönhetően könnyen fésülhe-
tő, fényes és selymes lesz.

Ehhez nincs is másra szükség, mint egy csalánfő-
zetre, amit vízzel higítva a megmosott hajra kell tenni, 
megtörölni, és várni, hogy megszáradjon. Kovasav-tar-
talmának köszönhetően erősíti a körmöket. Csalánvizes 
fürdőként használva kitűnően kezeli a pattanásos bőrt. A 
zsenge leveleit megfőzve arcgőzölőként is használható.

Fáradtnak érzed magad?
A következő 5 kulcsfontosságú tápanyag segítségével 

legyőzheted a kimerültséget, javíthatsz az edzéseden és le-
győzheted a betegségeket.

E-vitamin
Azt már mindenki tudja, hogy kalciumra, folsavra és 

C-vitaminra szükségünk van. Azonban a legújabb felméré-
sek alapján kiderült, hogy sokan nem biztosak benne me-
lyek a további szükséges tápanyagok, főleg diéta idején. 
Íme melyek azok amelyek hiányoznak és mit te-
hetsz ellene.

Tény: Az emberek 28%-a nem jut elegendő 
E-vitaminhoz.

Miért van szükség napi 15 mg-ra: Véd a szív-
betegség kialakulásától és felpörgeti az immun-
rendszert.

Miért hagyod ki: Valószínűleg étrended ala-
csony zsírtartalmú. Az E-vitamin a természetesen 
zsíros ételekben található, mint az olajok, diófé-
lék és magvak.

Hogyan juthatsz hozzá: Kezdj el egy vitaminok-
ban gazdag gabonapelyhet fogyasztani. Egy tálka 
fedezi a napi 15 mg szükségletet.

Vas
Tény: Az emberek 12%-a vashiányban szenved.
Miért van szükség napi 18 mg-ra: Segít az oxigén szét-

áramlásában az egész testben.
Miért hagyod ki: Egyre több hús nélküli ételt fogyasz-

tasz. Csak a húsokban található vas szívódik fel közvetle-
nül a szervezetben. A növényekben fellelhető vas nem szí-
vódik fel ilyen hatékonyan.

Hogyan juthatsz hozzá: Minden nap próbálj meg be-
iktatni sovány állati eredetű fehérjét a napi étrendedbe, a 
legjobb választás ilyen szempontból a marhahús. 10 darab 
párolt kagyló 26,6 mg vasat tartalmaz és csak 141 kalória.

Kálium
Tény: A legtöbb ember kevesebb káliumot fogyaszt, 

mint az előírt napi mennyiség.
Miért van szükség napi 4,700 mg-ra: Segíti az izom ösz-

szehúzódást, izzadáskor összeigazítja a folyadék és az ás-
ványi anyag szintet.

Miért hagyod ki: Még most sem fogyasztasz elég gyü-
mölcsöt és zöldséget.

Hogyan juthatsz hozzá: Legtöbb káliumot a burgonya 
(926 mg), a fehér bab (502 mg egy fél pohárban) és a pa-
radicsomszósz tartalmaz (453 mg egy fél pohárban).

Cink
Tény: Az emberek több mint fele nem jut elegendő 

cinkhez.

Miért van szükség napi 8 mg-ra: Segít szabályozni az 
anyagcserét.

Miért hagyod ki: Évek óta nem vásároltál búzacsírát, 
pedig egy fél pohár elegendő lenne.

Hogyan juthatsz hozzá: Fogyassz babot!

Magnézium
Tény: Az emberek többsége csupán a napi magnézium 

szükséglet 72%-ához jut hozzá.
Miért van szükség napi 320 mg-ra: Esszenciális az ener-

giaképződéshez és az izmok működéséhez.
Miért hagyod ki: Nem fogyasztasz elegendő tenge-

ri halat.
Hogyan juthatsz hozzá: Irány horgászni! Ha pedig nem 

szereted a halat, fogyassz gabonapelyhet, spenótot vagy 
fekete babot.
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Plusz egy vicc

2021. 28. szám meg   -
fej  tése: A vállalat 
olyan univerzum, 
ahol a munka vég-
célja az értekezlet.

Plusz    egy vicc:  – 
Ahol csak akarja! 

Kakaós-gyümölcsös 
pillesüti

Hogyan készíts gyógynövényből 
tinktúrát vagy főzetet?

Imádjuk a gyógynövényeket, finom teákat tudunk főz-
ni belőlük, de nagyon sok más dologra is jók. Például 
macerátumot is lehet belőlük készíteni. Hogy mi az a 
macerátum? Olvass tovább…

Gyűjtsd magad és 
gyűjtsd jól!

Már maga a gyógynö-
vény-gyűjtés is élmény, 
hiszen egész évben lehet 
benne részünk. Minden év-
szak tartogat valamit, amit 
le lehet szüretelni.

De vajon mire kell fi-
gyelni a gyógynövények 
begyűjtésénél?

▪ Válaszd meg jól a 
gyűjtés helyét! Ha ugyan-
is olyan helyen gyűjtö-
getsz, ahol növényvédőt 
használtak, vagy egy for-
galmas út van a közelben, 
akkor a növények is szeny-
nyezettek. Így viszont nem 
veszed hasznukat.

▪ Válaszd meg jól az öl-
tözékedet! Sokszor tüskés 
és szúrós növények között 
zajlik a gyűjtés, nem mel-
lesleg még rovarok is rej-
tőzhetnek ott, ahol gyűjtö-
getnél. A megfelelő öltö-
zékben viszont elkerülhe-
ted a kellemetlen csípéseket.

▪ Vigyél magaddal 
többféle célszerszámot, 
hiszen kézzel igencsak ne-
héz dolgod lenne például a 
gyökerekkel!

▪ Nézz utána a gyűjtés 
előtt, hogy mely növényt 
mikor kell begyűjteni! Ak-
kor szedd a gyógynövé-
nyeket, amikor azoknak a 
legmagasabb a hasznos ha-
tóanyagtartalmuk.

▪ Gyűjtögetés előtt érde-
mes egy kis tudásanyagot is 
begyűjtened. A gyökereket 
érdemes akkor szedni, ami-
kor a növény a nyugalmi 
időszakban van, vagyis ta-
vasz elején vagy ősz végén.

▪ Gyűjtés közben min-
dig egy puha kefe segít-
ségével szabadulj meg a 
portól, homoktól, a föld-
től, ami a növényekre ra-
kódott! Ez azért fontos, 
mert a begyűjtött és szárí-
tásra szánt gyógynövénye-
ket nem szabad megmosni.  

▪ A leveleket még a vi-
rágzás előtt érdemes be-
gyűjteni, csakis az egész-
séges leveleket. 

▪ A fák kérgét tavasz ele-
jén gyűjtsd, és még ott, gyor-
san szabadítsd meg a külső 
és belső rárakódásoktól.

▪ Amint a virágok ki-
nyílnak, már be is gyűjt-
heted azokat is.

▪ Szintén virágzáskor 
érdemes gyűjteni az ún. 
herbákat, amelyek virág-
zó, leveles szárak.

▪ A magvak és a külön-
böző termések begyűjtése 
akkor esedékes, ha azok 
már érettek.

▪ Mindig csak annyit 
szedj, amennyire szükséged 
van, és mindig úgy, hogy 
ne merítsd ki a növényt és a 
szedési területet sem.

▪ Védett növényeket 
soha ne szedj le!

Vizes kivonatok 
Az összes eljárás közül 

ez a legegyszerűbb és leg-
elterjedtebb. A tavasszal 
először nyíló növényeket 
érdemes vizes kivonatok 
céljára gyűjteni. Ezeknek a 
legmagasabb a hatóanyag-
tartalmuk. 

1. Áztatás: A növények 
részeit hideg vagy langyos 
vízben kell áztatni hosszú 

időn át. Ez szavatolja, hogy 
a hatóanyagok nem káro-
sodnak. Áztatással készül 
például a csipkebogyótea. 
Ha hideg vízben áznak a bo-
gyók, a bennük lévő C-vi-
tamin nem semmisül meg.

2. Forrázat: Bizonyára 
te is sokszor készítettél már 
teát. A tea egy forrázat, ami-
kor forró vizet kell önteni a 
szárított növényi részekre. 
Minden tea más hőmérsék-
leten készül, de annyi közös, 
hogy csak rövid ideig ázik a 
növény a vízben.

3. Főzet: A növényeket 
(főleg fás részeket) főz-
ni kell… Ehhez először is 
hideg vagy langyos vízbe 
kell őket áztatni, majd las-
san melegíteni kezdjük, és 
hosszú ideig főzzük őket. 
Arra nagyon figyelni kell, 
hogy ne forrjon a főzet!

Tinktúrák, avagy 
alkoholos kivonatok 

Az a legjobb a tintúrák-
ban, hogy amennyiben he-
lyesen készítik őket, na-
gyon sokáig – akár kor-
látlan ideig – megőrzik a 
gyógynövények gyógyító 
tulajdonságát. Tinktúrák-
hoz olyan növényeket vá-
lassz, amelyeknek magas 
az illóolaj-tartalmuk. 

A tinktúrákat különböző 
töménységben készítheted. 

A receptúrához a nö-
vényre, tiszta etil-alko-
holra (kiváltható nagyon 
jó minőségű, tiszta pálin-
kával) és vízre van szük-
ség. A receptek megadják, 
hogy miből mennyi kell, ál-
talában a száraz növény: al-
koholos elegy aránya 1:5, 
vagy 1:10.

A tinktúrákat hosszú ide-
ig tartó áztatással, érleléssel 
kell készíteni, sötét helyen. 
Sokkal töményebbek, mint 
a vizes oldatok, ezért óvato-
sabban is kell velük bánni a 
felhasználás során.

Macerátumok, avagy 
olajos kivonatok
Nemcsak vízzel és al-

kohollal készíthetsz a sa-
ját magad által szedett 
gyógynövényekből kivo-
natokat. Fantasztikusak a 
macerátumnak nevezett 
olajos kivonatok. 

Macerátum készítésé-
hez nagyon fontos száraz 
gyógynövényt választani 
(a friss növények hatására 
megromolhat a keverék). A 
növényt tehát szárazon és 
hidegen tesszük a hordozó-
olajba, ami lehet bármilyen 
hidegen sajtolt növényi olaj, 
például olíva- vagy napra-
forgó olaj, kukorica- vagy 
mandulaolaj, de választ-
hatsz avokádóolajat is. 10 g 
szárított gyógynövényhez 
100 g olajat számolj.

A növényeket tedd egy 
csírátlanított üvegbe, majd 
öntsd rá az olajat! Hagyd 
érni, ázni mintegy 3-4 hé-
tig! Minden nap óvatosan 
rázd össze a keveréket! Ha 
letelt az idő, akkor szűrd le 
a macerátumot, és az olajat 
öntsd egy jól záródó üvegbe! 
Ezzel a keverékkel – persze 
a növénytől függően – sok 
mindent kezelhetsz: fájdal-
mat csillapíthatsz, ekcémá-
ra is jó lehet, de hámosításra 
is alkalmazható.
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EZEN A NAPON CÍMERMADÁR 2 ZAMBIAI VÁROS FELÉM GRAMM

1 P

FÉLÉV !

I

CARL 
GUSTAV 
JUNG-
IDÉZET

EZZEL MŰKÖDIK 
AZ 

ECHOLOKÁTOR

NITROGÉN
HELYSÉG A 

RAHÓI 
JÁRÁSBAN
TALLIUM

KISSÉ 
ZSUGORI!

INDONÉZIAI 
SZIGET

LITER
A MÉLYBE 

NYÚJT

KISSÉ LOMHA!

SZÉN

JAPÁN HARCI 
FEGYVER

MINDEN OK 
NÉLKÜL

NÉMET-
ORSZÁGI 

TENYÉSZÁLLAT

VILÁGOS ANGOL 
SÖR

HOZZÁILLESZT

TONNA

3
… KIRÁLYA - 
LALO-OPERA

FÉLELEM !

GÁRDONYI 
GÉZA MŰVE

COMPUTER 
TOMOGRÁF

NYÍLAS 
SPORTÁG

SZÍNESFÉM

ÉNEKESNŐ 
(BOGLÁRKA), 
MŰVÉSZNEVE 

BOGGIE
FŰTŐANYAG

AMERIKAI 
SZÍNÉSZNŐ 
(CAMERON)

FRANCIA FOLYÓ

KOPÓ

TŰZÁLLÓ 
TÉGLAFAJTA

RÁDIUM

SVÁJCI 
LABDARÚGÓ 
(ALEXANDER)

KORSZAK

TÁLI SPORT

ALLŰR RÉSZE!

CSÍRA ELŐBÚJIK 
A FÖLDBŐL

KORGÓ 
GYOMOR 

JELEZTE ÉRZET

ÜRES CSŐ!
KÉMIKUS , 

KIRÁLYI 
TANÁCSOS 

(MÓRIC)

FORINT

ERBIUM ÉS 
ITTRIUM

DOHÁNYZÓ-
ESZKÖZ

FŐOSZTÁLY 
RÉSZE !

PAKSI 
SPORTKLUB

GAMAL ABDEN-
… - EGYIPTOMI 
KÖZTÁRSASÁGI 

ELNÖK 
ZABSZEM !

RÓKA KICSINYE

MUSTÁRMAG !

… ARONSON - 
SVÉD ÍRÓ

UBORKA-
SZELET!

DZSIDÁS 
KATONA

MÉTER

EGYSZEMÉLYES 
SZÁMÍTÓGÉPES 
LOGIAKAI JÁTÉK

Hozzávalók: 5 közepes tojás, 17 dkg kristálycukor (vagy 10 
dkg kristálycukor + 7 dkg cukornak megfelelő folyékony édesítő), 
0,8 dl tej (80 ml), 0,8 dl olaj (80 ml), 10 g sütőpor, 20 dkg finom-
liszt, 1 púpos evőkanál holland kakaópor és 1 evőkanál tej, ízlés 
szerint gyümölcs – kb. 30-40 dkg.

Elkészítés: A sütőt előmelegítjük 170 fokra, a tepsit enyhén ki-
kenjük vajjal vagy olajjal, a gyümölcsöket megmossuk, kimagoz-
zuk, lecsöpögtetjük, pici lisztben meghempergetjük. (A nagyobb 
gyümölcsöket feldarabolhatjuk.

Az egész tojásokat a kristálycukorral habosra keverjük a kézi 
mixer legmagasabb fokozatán kb. 4-5 percig. Hozzákeverjük a te-
jet, az olajat, végül beleszitáljuk a sütőporral elkevert lisztet. Ek-
kor már csak alacsonyabb fokozaton keverjük simára a masszát.

Nagyjából megfelezzük és az egyik felébe beleszitáljuk a ka-
kaóport, hozzáadjuk az 1 evőkanál tejet és simára keverjük.

A világos tésztát a kivajazott tepsibe öntjük, erre ráöntjük ide-
oda a kakaós tésztát. Ne ijedjünk meg, mivel a kakaós tészta nehe-
zebb, ezért le fog folyni a világos tészta alá! Rádobáljuk a gyümöl-
csöket, melyek szintén le fognak menni a tepsi aljára, mivel ez egy 
elég híg tészta, nem tömény. De így lesz nagyon-nagyon finom puha!

A négy megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

– Papa, ki az a diplomata?
– Az az ember, kisfiam, aki kétszer is meggondol-

ja, …

Kétbetűsek: ÁI, EB, 
KO, NÉ, OK, OR, SE, SZU, 
US, ZN.

Hárombetűsek: ARD, 
EKA, ERŐ, ÉMI, FEZ, IGE, 
MAR, MON, NEM, OPA, RAK.

Négybetűsek: ALEF, 
AMÁL, BELE, FELE, IKER, 
INAL, IRÓN, KERN, KORI, 
LEÉL, MOND, NANÁ, RILA, 
SZEL, TLAN, VALA, ZOLA.

Ötbetűsek:  AKELA, 
ARIKA, BÖLCS, KOLJA, 
LIGET, MAORI, PÁTER, 
SAKÁL, STEFI, TILTÓ.

Hatbetűsek: ANETTA, 
ATLÉTA, BARAKK, EL-
VÁRT, KATLAN, MANI-
LA, MEDIKA, ÓVODAI, 
SEMMIT, SZERÁJ, TÁJ-
KÉP, ÜTEMEZ, VARRÁS.

Hétbetűsek: AFRIKAI, 
ALAKZAT, ELLÖKÉS, 
FELIDÉZ, MANSELL, MI-

ELŐTT, NEGÁLÁS, ÓRA-
LÁNC, RÉMALAK.

Nyolcbetűsek: FETA 
SAJT, FÜRÖSZTŐ, KÜ-
LÖNÁLL, OMLADOZÓ, 
ZSINEGEL.

Kilencbetűsek: BELE-
SZOKÓ, EZ ESETBEN, KA-
LAMITÁS, KARAKARÁK, 
SZLETETT, ZSARÁTNOK.

Tizennégy betűsek: EU-
RÓPAI MORMOTA, KALI-
FORNIAI DIÓ.


