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Részletek a 3. oldalon

A földműves gondol-
kodásmódját egy-

aránt jellemzi a hagyo-
mánytisztelet és a kreati-
vitás. A gazdák többsége 
ma is azt vallja, amit az 
ősök már évszázadokkal 
ezelőtt így fogalmaztak 
meg: a földet nem lehet 
becsapni. Magyarán ez 
azt jelenti, hogy rendsze-
res szervesanyag-után-
pótlás nélkül a fóliás 

zöldségtermesztés csupán 
kínszenvedés. Ugyanak-
kor az új dolgok felé tör-
ténő nyitás szintén a ter-
melés fontos részét képe-
zi. Ez lehet egy új tech-
nológiai elem – például a 
termesztőközegben párá-
sító berendezés felszerelé-
se –, vagy egy új növény 
beemelése a vetésforgóba. 

Fedák Sári a legis-
mertebb beregszá-
szi, mondják oly 

sokan. De a legismer-
tebb magyarok sorában 
is előkelő helyet foglal el. 
Mindez nem véletlen, hisz 
az általa megformált (fér-

fi és női) alakok – többek kö-
zött János vitéz, Bob her-
ceg vagy Sybill – is oly kö-
zel állnak az egyszerű nép-
hez, hogy könnyedén befo-
gadják azokat. Fedák Sári 
a vidéki kisvárosból indulva 
meghódította nem csupán a 

főváros színházkedvelőinek 
szívét, de az ország határain 
kívül is hírnévre tett szert. 

Nem mindennapi élete, 
buktatóktól sem mentes pá-
lyája a mai nemzedéket is 
foglalkoztatja. A kárpátaljai 
származású Jászai Mari-dí-

jas színésznőnk, Szűcs 
Nelli fantáziáját is meg-
mozgatta ennek a sokak 
által kedvelt, ám pályája 
végén sorsüldözötté vált 
primadonnának az élete. 

Dobronyi rózsát Zsazsának

Augusztus elsején 
nagyszabású kon-

certre készült nem csu-
pán Beregszász, de a 
környező, sőt a távolab-
bi települések népe is. 
Az Ismerős Arcok nép-
szerű dalai sokakat von-
zottak volna ezen az es-
tén a Barátság Stadion-
ba. Ám az egész előadás 
pillanatok alatt meghi-
úsult. Az előkészületek 
már órákkal az előadás 
előtt elkezdődtek, a sza-
badtéri színpadon ösz-
szeszerelték a hangtech-
nikai eszközöket is, vi-
szont a hirtelen jött íté-
letidő miatt megrongá-
lódott a felszerelés, így 
az utolsó pillanatban le 
kellett mondani a kon-
certet. 

Vasárnap délután sötét 
felleg borult a tájra, majd 
hirtelen leszakadt az ég.

Hatalmas károkat okozott a vasárnapi vihar
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Elejét lásd az 1. oldalon

Koncert helyett ítéletidő
Hatalmas károkat okozott a vasárnapi vihar

Igazi ítéletidő tombolt végig ezen 
a napon a Vérke-parti városon és 
környékén – tőből kicsavart és 
derékba tört fákat, letépett vil-
lanyvezetékeket, megszaggatott 
vagy leszakított háztetőket, meg-
rongált épületeket, kidőlt fák alá 
temetett autókat, villámáradást 
hagyva maga után. A helyreál-
lítási munkálatok hétfőn és ked-
den is folytak.  

Babják Zoltán, a Beregszá-
szi kistérség polgármestere kö-
zösségi oldalán rendszeresen be-
számolt a helyzetről. Hétfőn a 
technogén és ökológiai, vala-
mint a rendkívüli helyzetek kér-
déseivel foglalkozó városi bi-
zottság soron kívüli ülést tartott, 
amelyen tájékoztattak a vihar kö-
vetkezményeiről. Kidőlt fák, le-
söpört tetők zárták el a forgal-
mat több utcában is. Jánosiban 
a szél fákat csavart ki, össze-
döntötte a központon lévő busz-
megállót, áramvezetékeket té-
pett le. Még hétfőn sem volt áram 
Badalóban, Nagybaktán, Kígyó-
son, Haláboron, Gecsében és 
Tasnádon, részleges áramszünet 
volt Beregszászban, Váriban, Gá-
ton, Muzsalyban, Sárosorosziban, 
Csetfalván és Tiszacsomán. 
Benében és Makkosjánosiban 
a villamosművek szakemberei 
gyorsan helyreállították az áram-
szolgáltatást. A városban akado-
zott a víz- és gázszolgáltatás is.

Az oktatási és művelődési fő-
osztály tájékoztatása szerint mint-
egy 75 ezer hrivnya kárt oko-
zott az oktatási intézményekben 
a vihar a Beregszászi kistérség-

ben. Az 58 intézményből 13-ban 
(Badalói Líceum, Beregszászi Pla-
tán Líceum, Gáti Líceum, Bereg-
szászi Potusnyak Líceum, Bereg-
szászi Horváth Anna Gimnázium, 
Muzsalyi líceum, Makkosjánosi Lí-
ceum, Beregszászi Mikes Kelemen 
Líceum, Beregszászi Zrínyi Ilona 
Líceum, Csomai líceum, a 12-es, 

13-as és 14-es beregszászi óvodá-
ban) keletkeztek különböző súlyos-
ságú károk. 

A bizottság ülésén megha-
tározták a helyreállítási munká-
latok sorrendjét. A kommuná-
lis szolgálatok munkatársai nagy 
erőkkel dolgoztak a vihar követ-
kezményeinek felszámolásán. 
Ilosváról és Nagyszőlősről is érkez-
tek katasztrófavédelmisek, hogy 
mihamarabb újraindulhasson az 
élet a városban és a kistérségben.

Visszatérve a koncertre. Marton 
Tibor, a Barátság Stadion egyik üze-

meltetője elmondta, hogy nagyon 
készültek erre az eseményre. Bol-
dogan szerveztek, építkeztek, va-
sárnap már lázasan készülődtek, 
aztán kidőlt fák, szakadt sátrak, 
beázott technikák, kitört szélvé-
dő lett az eredmény… „Nagyon 
szerettünk volna egy jó szerve-
zéssel bemutatkozni. Azt gon-
doljuk, rajtunk ez nem múlott, 
viszont a jó Isten másként gon-
dolta, és ha valakivel, akkor vele 
nem lehet perbe szállni. Az Isme-
rős Arcok koncert végül elmaradt, 
de nem vagyunk teljesen szomo-
rúak, mert ígéretet kaptunk, hogy 

egy későbbi időpontban sor kerül 
majd rá! Köszönjük a KMKSZ 
ISZ-nek és elnökének Dobsa Ist-
vánnak, hogy ránk gondolt, mi-
kor a helyszínt kijelölte. Remél-
jük, hogy ha a vihart nem is néz-
zük, akkor a zenekar és a szerve-
zők is mindent rendben találtak, 
és ha tehetik, visszatérnek majd 
hozzánk” – mondta reménykedve.

És mi is várjuk az Isme-
rős Arcokat. Azért pedig hálát 
adunk, hogy az ítéletidőben sen-
ki nem sérült meg.

Kovács Erzsébet

A levélben – amelyet 47-en 
írtak alá – rámutattak arra, hogy 
a gázvezetékről nemrég született 
amerikai-német egyezség veszé-
lyezteti a transzatlanti biztonság-
ba és az ukrajnai reformokba már 
befektetett amerikai támogatáso-
kat, és nem nyújt megfele-
lő biztonsági garanciákat a 
projekt által érintett orszá-
gok számára.

„A két ország által az 
Északi Áramlat-2-ről ki-
adott nyilatkozatban foglal-
tak az orosz állami költség-
vetésbe juttatnak több pénzt, 
amelyet az Egyesült Álla-
mok elleni cselekmények-
re és az Ukrajna elleni ka-
tonai agresszió finanszírozásá-
ra fordíthatnak. Ezt a pénzt ön-
kényuralmi rendszerek támogatá-
sára és az ukrán nép mellett a fe-
héroroszok, a grúzok és Oroszor-
szág többi szomszédja ellen for-
dítják annak megakadályozásá-
ra, hogy maguk dönthessenek a 
saját sorsukról” – hangsúlyozták.

Az amerikai elnök közbenjá-
rását kérők úgy vélik, Oroszor-
szágnak lehetősége nyílik arra, 
hogy Ukrajnát és Európát a gázel-
látás leállításával vagy megszün-

Ukrán közéleti személyiségek az amerikai elnökhöz 
fordultak az Északi Áramlat-2 ügyében

Ukrán közéleti személyiségek, ellenzéki parlamenti képviselők, új-
ságírók és aktivisták levelet küldtek Joe Biden amerikai elnöknek, 
arra kérve őt, hogy vizsgálja felül azt a döntést, miszerint az Egye-
sült Államok nem vezet be szankciókat az Északi Áramlat-2 orosz 
gázvezetéket üzemeltető vállalatokkal szemben – számolt be vasár-
nap az Ukrajinszka Pravda című hírportál.  

tetésével zsarolja, illetve szabotálja, 
és ellehetetlenítse az Ukrajnán ke-
resztüli gázszállítást.

Az aláírók ezért azt szorgalmaz-
zák, hogy töröljék el azt az előírást, 
amely szerint a szankciókról szó-
ló jelentéseket augusztus végéig 

be kell nyújtani az amerikai kong-
resszushoz, vonják vissza az Észa-
ki Áramlat-2 elleni szankciók in-
dokolatlan lemondását, és követel-
jék meg a gázvezeték beindításá-
hoz szükséges összes tanúsítvány 
megszerzését.

Kiemelték: az Északi Áramlat-2 
olyan európai üzleti körök gazdago-
dásához is hozzájárul, amelyek vé-
delmezik Vlagyimir Putyin orosz 
elnök szerintük önkényuralmi poli-
tikáját. „Ez nem az az út, amelyhez 
Amerika vissza kívánt térni. Nagyon 

nehéz lesz hinni a demokrácia ha-
talmának helyreállításában anél-
kül, hogy átgondolnák a dönté-
süket” – fogalmaztak levelükben.

A levél aláíró között van két 
képviselő a Petro Porosenko 
volt elnök vezette Európai Szo-
lidaritás és kettő a Hang párt 
frakciójából, valamint Aljona 
Hetymancsuk, az „Új Európa” 
elemzőközpont igazgatója, vagy 
Mihajlo Zsernakov, a DEJURE 
Alapítvány vezetője.

Az Egyesült Államok és Né-
metország másfél hete 
jelentette be, hogy hiva-
talosan megállapodott a 
gázvezeték építésének 
befejezéséről. Erről kö-
zös nyilatkozatot adtak 
ki, amelyben Ukrajnának 
is tettek néhány ígéretet. 
Berlin például pénzügyi 
segélyt ígért.

Az Északi Áramlat-2 
egy 9,5 milliárd eurós 

projekt, amelynek keretében két 
új, összesen évi 55 milliárd köb-
méter szállítási kapacitású veze-
tékkel bővül a Balti-tenger fe-
nekén húzódó Északi Áram-
lat. Nyomvonala az oroszor-
szági Viborgtól a németországi 
Greifswaldig tart. Kiépítésével 
Oroszország elvileg kiiktathat-
ná Ukrajnát mint tranzitországot, 
és egyetlen útvonalra terelhet-
né át az Európának szánt orosz 
gázszállítmányok 80 százalékát.

MTI

Ukrajna hamarosan kénytelen 
lesz korlátozásokat bevezetni azok 
számára, akik nem oltatták be ma-
gukat koronavírus ellen – írta a 
Facebookon Mihajlo Raduckij, a 
parlament egészségügyi bizottsá-
gának kormánypárti elnöke.

A képviselő emlékeztetett arra, 
hogy az egészségügyi miniszté-
rium már bevezette azt a korláto-
zást, amelynek értelmében csak 
azokban az oktatási intézmények-
ben folytatódhat az oktatás a szo-
kásos módon, amelyekben a taná-
ri kar legalább nyolcvan százaléka 
be van oltva. Eddig a pedagógusok-
nak mintegy fele vette fel a védő-
oltást – fűzte hozzá az Ukrajinszka 
Pravda hírportál.

A portál szerint logikus, hogy 
hasonló korlátozást vezessenek be 
a közösségi közlekedés, a vendég-
látóegységek, az üzletek, illetve az 
önkormányzati intézmények alkal-
mazottaira is, mivel ők szintén köz-
vetlen kapcsolatban vannak a la-
kossággal.

„Egy beteg buszvezető nem 
kevesebb embert fertőz meg, mint 
egy tanár” – indokolta álláspont-
ját Raduckij. Hozzáfűzte: Ukraj-
nában nem tették kötelezővé a vé-

Raduckij: Ukrajna kénytelen lesz korlátozásokat 
bevezetni a be nem oltottak számára

dőoltást senki számára, de szerinte 
igazságos lenne megkövetelni ezt 
azok számára, akik olyan munkát 
végeznek, amelynek során nagy-
számú emberrel érintkeznek. Rá-
mutatott arra, hogy míg korábban 
nem volt elegendő koronavírus el-
leni vakcina mindenki számára, az 
elmúlt két hétben több mint 4,5 mil-
lió oltóanyag érkezett Ukrajnába. A 
vállalatok pedig kérhetik, hogy ol-
tócsoport szálljon ki hozzájuk, és 
helyben adja be az oltást az ott dol-
gozóknak – emelte ki.

Ihor Kuzin országos tiszti főorvos 
az RBK-Ukrajina hírportálnak ugyan-
akkor azt mondta, hogy egyelőre nem 
tervez a kormányzat újabb korlátozá-
sokat bevezetni azon felül, amit már 
a pedagógusokra vonatkozóan meg-
tett. Hozzátette: mindenképpen meg-
vizsgálják viszont annak lehetőségét, 
hogy a beoltottaknak könnyítsenek a 
korlátozásokon.

Az egészségügyi minisztéri-
um közlése szerint az oltási kam-
pány február 24-i kezdete óta 3 599 
169-en kapták meg valamely védő-
oltás első, 2 033 616-an a második 
dózisát is a mintegy 42 millió lako-
sú Ukrajnában. 

MTI/Kárpátinfo

Vitrenko: Ukrajna nem is mérlegeli az 
orosz gáz beszerzésének lehetőségét

Jurij Vitrenko, a Naftohaz Ukraj-
na társaság igazgatótanácsának 
vezetője kijelentette, hogy Uk-
rajna nem is fontolgatja az orosz 
gáz beszerzését.

A tisztviselő elmondása szerint 
Ukrajna nem vesz orosz gázt és 
nem is fontolgat ilyen lehetőséget 
– közli az RBC Ukraina hírportál.

Egyáltalán nem mérlegelünk 
ilyen lehetőséget, nem beszélünk 
róla senkivel. Itt egy nagyon vi-
lágos álláspontunk van – mond-
ta Vitrenko, hozzátette, Ukrajna a 
gáz exportjára törekszik, nem pe-
dig az importra.

Elvileg azt akarjuk, hogy Uk-
rajna megkezdje a gázexportot, és 
ne importálja azt. Jelenleg évente 
mintegy 20 milliárd köbmétert állí-
tunk elő, és egész Ukrajna körülbe-

lül 30 milliárd köbmétert fogyaszt. 
10 milliárd köbmétert importálunk 
– jelentette be a tisztviselő.

Kifejtette továbbá, hogy Ukraj-
nának csökkentenie kell a nem ha-
tékony gázfogyasztást.

Van egységes gázszállító rendsze-
rünk, nem különítjük el a molekulá-
kat külön a lakosság számára, külön 
az ipar számára. Ez nem így műkö-
dik. Át kell térnünk arra, hogy tud-
junk gázt exportálni – hangsúlyozta.

Elmondása szerint ennek érde-
kében mindenekelőtt csökkenteni 
kell a nem hatékony gázfogyasz-
tást. Például az egyik legnagyobb 
és legproblémásabb ágazat, amely 
gázt fogyaszt, a távfűtés. Ukraj-
na képes a távfűtést leválasztani a 
gázról más energiaforrásra, például 
biomasszára vagy biogázra.

Kijevben júniusban az átlagbér 
meghaladta a 20 ezer hrivnyát

Ukrajnában egy év alatt a reál-
bér 12,9 százalékkal emelkedett.

Az országban a teljes munka-
időben foglalkoztatottak átlag fi-
zetése 2021 júniusában 2020 júni-
usához képest 23,6%-kal, 14 ezer 
hrivnyára emelkedett – számol be 
az RBC Ukraina hírportál az Álla-
mi Statisztikai Szolgálat nyomán. 

Ugyanakkor 2021 májusához 
képest az átlagos nominális bér jú-
niusban 6%-kal nőtt.

A reálbérek 2021 júniusában 
2020 júniusához képest 12,9%-kal 
emelkedtek.

Az Állami Statisztikai Szol-
gálat szerint egy teljes munka-
időben foglalkoztatott munka-
vállaló átlagos nominális fizeté-
se Ukrajnában 2021 júniusában 
2,4-szerese volt a minimálbér-
nek, amelyet 6000 hrivnyában 
határoztak meg.

Az ország legalacsonyabb átlag-
fizetését Kirovohrad megyében re-
gisztrálták, 11 497 hrivnyát, a leg-
magasabbat pedig Donyeck me-
gyében, 14 988 hrivnyát. Az átlag 
fizetés Kijevben júniusban 20 455 
hrivnya volt.

Horvátországban egy méregdrága 
jachton üdül Porosenko

Petro Porosenkót, Ukrajna volt 
elnökét és családját Horvátor-
szágban egy nyaraláson látták. A 
politikus a Katina elnevezésű 60 
méteres luxushajón tölti idejét.

Az említett jacht költsége csak-
nem 2 millió hrivnya naponta – tu-
datja az Unian.ua hírportál a TSN 
összeállítása nyomán.

Porosenko és családja egy olyan 
luxus jachtot bérelt, ahol minden 
megtalálható, amire vágyhat az em-
ber: szauna, medence, edzőterem, 
lift és két bár. A hajó csapata tizen-
öt tengerészből áll.

Ennek a jachtnak a bérlése fő-
szezonban heti 350 ezer euróba 

kerül. Az Ukrán Nemzeti Bank 
(NBU) árfolyama szerint ez 11 mil-
lió hrivnyát jelent hét napra, vagyis 
csaknem napi 2 millió hrivnyát.

Porosenko sajtószolgálata már 
kommentálta a helyzetet. Az ottani 
nyaralás költségeiről, időtartamáról 
és egyéb részleteiről szóló informá-
ciókat hamisnak nevezték.

Sőt, a volt elnök képvise-
lői Zelenszkij elnöki hivatalához 
fordultak azzal a kéréssel, hogy 
hagyják abba Porosenko megfi-
gyelését, ehelyett számoljanak 
be arról, hogy maga Zelenszkij 
hol és mennyit pihent az elmúlt 
két évben.
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Színház, zene, divat
Dobronyi rózsát Zsazsának

A Nemzeti Színház művészének 
előadásában már korábban is lát-
hattunk egy Fedák Sári önálló 

estet, most pedig Dobronyi ró-
zsát Zsazsának címmel elevení-
tette fel a nagyszerű előd életé-
nek néhány epizódját, a szülő-
föld iránt érzett soha nem múló 
szeretetét. Az előadást – mely-
ben narrátorként közreműködik 
az ugyancsak földink, és szin-
tén Jászai Mari-díjas színésznő, 
Tarpai Viktória – magyar nó-
tákkal (kísért a Zsazsa bandá-
ja együttes) és divatbemutató-
val fűszerezték: Hrivnák Tün-

de Pro Urbe díjas divattervező ru-
háin ezúttal a dobronyi keresztsze-
mes rózsák elevenedtek meg, me-
lyek a nagydobronyi Őrhidi Ágnes 
keze munkáját dicsérik.

 A Kárpátaljai Népfőiskolai 
Egyesület felkérésére, a Nemzet-
politikai Államtitkárság támogatá-
sával megvalósuló előadás premi-
erjére Nagydobronyban került sor 
július 27-én, másnap pedig a Mun-
kácsy Mihály Magyar Házban él-
vezhette az előadást a közönség. 
Mindkét helyszínen hatalmas si-
kert aratott. 

Molnár Eleonóra, a Kárpátal-
jai Népfőiskolai Egyesület elnöke 
köszöntőjében kiemelte, hogy az 

egyesület azt a célt tűzte ki, hogy 
a kárpátaljai hagyományok és ér-
tékek öregbítsék a magyar nem-
zet hírnevét a Kárpát-medencé-
ben és a világban. A Kárpátalja 
Kincsei nevet viselő programso-
rozat keretében művészi fotóki-
állítást szerveztek, ingyenesen 
elérhető online játék került ki-
dolgozásra, illetve elkészült két 
divatkollekció: az egyik beregi 
szőttessel, a másik nagydobronyi 
keresztszemes hímzéssel lett dí-
szítve. Molnár Eleonóra a mos-
tani előadásról szólva úgy fogal-
mazott, hogy az a próza, a nép-
zene és a divat egy különleges 
kombinációja.

V. Németh Zsolt miniszte-
ri biztos köszöntőjében kiemel-
te: Fedák Sári a magyar színház-
történetnek megkerülhetetlen fi-
gurája és az operett műfajának 
egyik legkiemelkedőbb tehetsé-
ge volt… Az operettprimadonna 
egyszeri és megismételhetetlen 
marad, attól függetlenül, hogy 
ki mit gondol társadalmi szerep-
vállalásáról vagy épp kissé bot-
rányos magánéletéről. Jó látni, 
hogy a kárpátaljai magyarság 
még mindig milyen büszkeség-
gel viseltetik szülötte iránt, fogal-
mazott a miniszteri biztos.

Szűcs Nelli pedig előadásá-
val tovább örökíti, tovább öreg-
bíti Zsazsa hírnevét. 

A Kárpátaljai KultúrKaraván 
szervezésében augusztus végén 
Tiszaújlakon, október 26-án pe-
dig, Fedák Sári születésnapján 
Beregszászban is bemutatásra 
kerül az előadás.

Kósa Eszter

A tábornak ezúttal is a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola adott otthont. A 
megnyitón a szervezők nevében 
Váradi Natália, a „GENIUS” 

Jótékonysági Alapítvány igaz-
gatója köszöntötte a résztvevő-
ket. Mint elmondta, a Jankovics 
Mária Alkotótáborba, mely a 
Magyar Kormány, a Miniszter-
elnökség Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság és a Bethlen Gá-
bor Alap támogatásával való-
sulhat meg, az „Alkoss kedved-
re!” c. rajzpályázat kárpátaljai 
résztvevői és díjazottjai kaptak 
meghívást, illetve azok a tizen-
évesek jelentkezhettek, akik ko-

Jankovics Mária Alkotótábor tizenegyedszer

Ifjú művészpalánták 
bevetésen

A nyári táborok általában a kikapcsolódásról szólnak. Ám van-
nak olyanok is, amelyekben a szórakozás mellett a gyermekek ér-
deklődési körének megfelelő fejlesztésekre is sor kerül. Ezek közé 
tartozik az ungvári festőművészről, az Irka gyermeklap egykori 
illusztrátoráról, Jankovics Máriáról elnevezett alkotótábor, me-
lyet idén immáron tizenegyedszer rendeztek meg.

molyan érdeklődnek a képzőművé-
szet iránt. A művészpalánták a hét 
folyamán szaktanárok segítségé-
vel különböző tematikus és fakul-
tatív foglalkozásokon többek kö-

zött kézművestechnikákat, festé-
szetet, origamikészítést, vonalgra-
fikát és korongozást sajátíthatnak 
el. A szaktanárok munkáját főisko-
lai hallgatók segítik.

Kulin Ágnes képzőművész, a 
tábor szakmai szervezője és vezető-
je, a Kárpátaljai Magyar Képző- és 
Iparművészek Révész Imre Társa-
ságának elnöke a megnyitón el-
mondta: a tábor célja elsősorban a 
közösségi lét erősítése, a közös al-
kotás örömének megismerése, a kü-

lönböző művészeti ágakba való 
betekintés, belekóstolás. Arról 
is tájékoztatott, hogy délelőttön-
ként különböző tematikus foglal-
kozásokon vesznek részt a gye-
rekek, szobrászati, festészeti és 
grafikai technikákkal ismerked-
hetnek ifj. Hidi Endre, Néger 
Krisztina, Fekete Gabriella és 
az ő vezetésével. Kalanics Évá-
val meg többek között a rongy-
babakészítésbe, a csuhéfonásba, 
a makramézásba kóstolhatnak 
bele. A hét folyamán készített al-
kotásokból aztán péntek este ki-
állítást is szerveznek. 

Persze a gyerekek ismere-
tének gyarapítására is töreked-
nek, így a délutánokat előadás-
sal nyitják. Olyan neves művé-
szek életét, munkásságát ismerte-

tik meg, mint például az 550 
évvel ezelőtt született Alb-
recht Dürer magyar szár-
mazású bajor festő, gra-
fikus, könyvkiadó és mű-
vészetelméleti íróét. Vagy 
a száz évvel ezelőtt szüle-
tett „rímhányó” Romhányi 
Józsefét, aki számos rajz-
film szövegének szerzője-
ként vált közismertté. Az ő 
nevéhez fűződik például a 
Mézga család, a Kérem a 
következőt!, a Mekk mes-
ter, vagy a Frédi és Béni. 
És megemlékeznek a ma-
gyar rajzfilm atyjáról, az 
animációs filmkészítés út-
törőjéről, az ötven éve el-
hunyt Macskássy Gyuláról 
is. Esténként pedig ezekből 

a magyar rajz- és animációs fil-
mekből kapnak ízelítőt a táborla-
kók. De kirándulást is szerveznek 
számukra. Ezúttal Nagyszőlősre 
látogatnak el, ahol Bartók Béla 
első koncertjét adta, megnézik a 
Farkasfalvai Falumúzeumot és a 
Péterfalvi Képtárat is. 

Emellett egész héten tartal-
mas társasjátékozás, meg sport-
játékok, ügyességi vetélkedők is 
várják a táborlakókat.  

Kovács Erzsébet

A színjátszó tábor hely-
színét idén is a Kárpátaljai 
Egán Ede Szakképző Centrum 
Nagydobronyi Képzési Központ-
ja biztosította.

A programra a színjátszás 
iránt érdeklődő 7–16 éves kor kö-
zötti fiatalok jelentkezhettek. Ez-
úttal 21 fiatal vett részt a színját-

szó tábor foglalkozásain. Ők be-
tekintést nyerhettek a színész-
mesterség sajátosságaiba és gya-
korlatot szerezhettek a színpadi 
mozgás, beszédkészség, kom-
munikációfejlesztés és drámajá-
ték terén. 

A tábor július 31-én zárult a 
már hagyományteremtő előadás-
sal, amely az átvitt és egyenes 
értelmű fal fogalma köré épült. 
Fal, ami elválaszt tereket, fal, 
ami elválaszt embereket. A 21 
gyermek megélt élményeiből 
épült fel az előadás, azokat a 
falakat mutatták be, melyekkel 

A VI. Színjátszó Táborban

Falak
Július 26–31. között valósult meg a VI. Színjátszó tábor, amely a 
Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Állam-
titkárság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és 
a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért fe-
lelős miniszteri biztos és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola támogatásával jött létre. A tábor oktatói voltak: Gál 
Natália, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház szí-
nésznője, Bagu Géza, a Fóti Ökumenikus Általános Iskola drá-
mapedagógusa és Mónus Dóra, a II. RFKMF Filológia Tanszé- 
kének oktatója, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Szín-
ház segédszínésze. Munkájukat 4 nevelő segítette.

élethelyzeteikben megütköz-
nek. Az előadás a 21 fiatal jele-
neteiből készült Séra Dániel és 
Polyák Anita kaposvári színmű-
vészszakosok közreműködésé-
vel. Munkájukat Hetei János se-
gédszínész és Élész Fanni, a II. 
RFKMF Szakgimnázium hall-
gatója is támogatta. A jelenete-

ket megelőzően a színészpalán-
ták koncentrációs, ismerkedős 
és stratégia játékokkal hango-
lódtak a közös munkára.

Az előadásra a Kárpátaljai 
Egán Ede Szakképző Centrum 
Nagydobronyi Képzési Központ 
udvarán került sor, melynek si-
keréhez gratulál az oktatóknak, 
nevelőknek és a résztvevő fiata-
loknak a „GENIUS” Jótékonysá-
gi Alapítvány.

Váradi Natália, 
a program szervezője,

a „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány irodaigazgatója

Átvehetők a védettségi igazolások az 
Ungvári Főkonzulátuson

Magyarország Ungvári Főkonzu-
látusa közösségi oldalán adott tá-
jékoztatás a koronavírus elleni ol-
tási igazolások átvételéről. 

A konzulátus bejegyzéséből 
megtudhatjuk, hogy aki magyaror-
szági oltáskor a védettségi igazol-
vány kézbesítési helyeként az Ung-
vári Főkonzulátust jelölte meg, és 
a védettségi igazolványa megérke-
zett a főkonzulátusra, azt az oltás-
kor megadott e-mail címen vagy 
telefonon értesítik erről és az átvé-
tel módjáról.

Ezért kérjük, csak az jelenjen 
meg személyesen a főkonzulátuson, 
aki kapott már értesítést munkatár-

sainktól – jegyzik meg a konzu-
látus munkatársai.

Kérik továbbá, hogy hoz-
zák magukkal az oltáskor ka-

pott „Igazolás SARS-COV-2 el-
leni védőoltásról / Certificate 
of SARS-COV-2 vaccination 
/ Сертифікат вакцинації від 
SARS-COV-2” A/4-es méretű 
igazolást, valamint azt az útle-
velet, melynek száma az igazo-
láson szerepel.

Ezek hiányában, a védettségi 
igazolványt nem tudják átadni.

Az ügyfélfogadó térbe csak a 
szájat és az orrot elfedő maszk-
ban lehet belépni!
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„Hamarosan megszabadul a 
megkötözött, nem hal meg, nem 
kerül a sírba, nem fogy el a ke-
nyere. Mert én az Úr vagyok 
a te Istened!” ( Ézs 51, 14–15)

Az Úr szereti azt a gyerme-
két is, aki elesik, besározódik, 
aki küzd az indulataival, vágyai-
val. Észrevesszük-e, hogy  meg-
kötözöttek vagyunk?   

Önvizsgálatot tartani nagyon 
nehéz ige nélkül. Pedig az Isten 
igéje olyan, mint a fény, a reflek-
tor. Sötét szobában hiába kere-
sem a tárgyakat, legfeljebb elbu-
kok, megütöm magam, kárt oko-
zok valamiben, vagy magamban. 

Ha semmi mást nem tennénk, 
csak olvasnánk az igét, hamar rá-
jönnénk, hogy mi a baj. Mert az 
ige olyan, mint a reflektor: ha 
rámesik a fénye, ha szívembe vi-
lágít, lelkiismeretem megszólal, 
sőt, még a bűn elkövetése előtt 
figyelmeztet... Ha pedig nem vi-
gyáztam és beleestem az ördög 
csapdájába, megkötözötté lettem. 

Isten gyermekei nem érzik jól 
magukat a „kötelékekben”. De a 
sátán gondoskodik arról is, hogy 
elaltassa, megnyugtassa, kitágít-
sa a lelkiismeretemet. Ügyesen 
dolgozik ő, és nagyon gyorsan. 
Nem vár arra, hogy felébredjünk, 
az ige reflektorfényében meglás-
suk, felismerjük beszennyezett 
lelki ruhánkat!

Általában megijedünk a bűn 
elkövetése után. Jaj, rosszul tet-
tem, csúnyán beszéltem, nem 
lett volna szabad ezt megnéz-
nem, ó, miért is vettem el... De 
azonnal jön lelkünk ellensége és 
megnyugtat: „Nem történt nagy 
baj! Nézd, Kis Péter, meg Ko-
vács Juli is ezt tette és lám, nincs 
semmi bajuk! Neked sem kell 
mellreszívni, megijedni. Nyu-
godj csak meg, nem nagy dolog 
az egész! Idő kérdése csupán és 
elfelejted te is, meg mások is!”...

A bűnömet elfelejthetem, de 
nyoma megmarad, és a bűnöm 
következményét viselnem kell!

Miért lenne a TV-nézés bűn? 
Igaz, hogy a mamám szenvedé-
lyesen nézi, még éjjel is, de hát 
ez csak nem bűn? Ha valakinek 
jó étvágya van és szereti a hasát, 
meg a jó falatokat, ez csak nem 
bűn? Hiszen nem árt senkinek... 
A fiamat nem lehet leválasztani 
a sportmérkőzésekről. Aranyos, 
jó gyerek, mindene a futball, kár, 
hogy vasárnap vannak a mérkő-
zések, ezért nem jár templomba.

Ó, kérem, ezek igazán nem 
nagy bűnök. Nem árt vele senki-
nek, mondják. Csak az idegeit te-
szi tönkre, csak álmatlan, nyugta-
lan, meg a látása is, igaz, a csa-
láddal sem törődik már anyit a 
mama, mert a TV  megkötözött-
je lett.

A mértékletességet nagyon 
könnyű elfelejteni a jó falatok lát-
tán. Először kicsit pocakosodik, 
majd elhízik, szuszogni alig bír, a 
járás nehezére esik, a vényomása 
magas, a szíve kalimpál és belép a 
diabétesz, a cukorbetegség is. Az 
étvágy és az evés nem bűn! Mér-
téktelenség az evésben, az már 
bűn! Vétkezünk testünk ellen és 
a lelkünk ellen is, mert a jó fala-
tok foglyává lettünk. Nem bűn a 
sport, sőt, jó lenne, ha fiataljaink 
a TV helyett  sportolnának, edze-
nék testüket. 

Az Úr szeret!
Ismerek embereket, akik na-

gyon eredményesen sportoltak, 
versenyeket nyertek meg, de le-
mondtak a nagy pénzzel és hír-
névvel  kecsegtető  versenydo-
bogóról, csak azért, mert va-
sárnap az Úr napja, és azt telje-
sen az Úrnak akarták szentelni. 
Tudom, hogy nem bánták meg 
soha döntésüket. Szomorú vi-
szont, ha gyermekeink szívében 
nem tudtuk elültetni az Isten utá-
ni vágyat. Netán mi is örültünk 
sportsikereinek, s reméltük, majd 
így lesz belőle híres ember? Mi-
nél előbb, minél korábban kell 
megtanítani, megszerettetni ve-
lük az Úr házát. Sportoljanak, 
és a sportban is keressék Isten 
dicsőségét! 

A bemutatott példák igazán 
nem tűnnek komoly bűnnek. En-
nél sokkal komolyabb a láthatat-
lan, s mégis bennünk lévő meg-
kötözöttségek, a különböző tit-
kos bűneink hatalma, ereje, ami-
vel esetleg évek óta küzdünk, 
amitől évek óta szenvedünk.

Nem is tűnik bűnnek, ha ke-
serűen azt mondom: „Nem sze-
ret engem senki”...Mennyi kese-
rűségnek, indulatnak lehet oko-
zója ez az érzés! Sokszor ez a 
szeretethiány, ez a mellőzött-
ség érzése a fölöslegesség érzé-
sét váltja ki. Ha fölösleges va-
gyok, ha nem szeretnek, akkor 
nem szeretek én sem! Gyűlölök, 
bizalmatlan vagyok, irigy, félté-
keny és rosszindulatú vagyok... 
Ki látja ezeket a megkötözöttsé-
geket rajtad vagy rajtam? Pedig 
kötődnek hozzánk, és személyi-
ségünk alkotó részévé válnak. 
Szeretteim, környezetem lehet, 
hogy érzik a bűneim hatását, de 
nem tudják, hogy rab vagyok, 
bilincseimtől szenvedő rab. Há-
nyan szeretnék megmutatni érté-
keiket, bizonyítani, megosztani a 
jó tulajdonságukat! Nem lehet, 
mert nem vesszük észre, mert fi-
gyelmetlenek vagyunk, túlságo-
san elfoglaljuk magunkat... Ez is 
bűn, de nem tartjuk annak. Pedig 
az ilyen „mellőzött személyből” 
lesz a féltékeny, irigy, lázadó 
vagy öntelt, hiú, kritikus, plety-
kakeverő... Annak ellenére, hogy 
benn a lelke mélyén ő is szenved, 
epekedik, szabadulásra vágyik.

Nagyon összetett a mi embe-
ri személyiségünk, tulajdonsá-
gunk. A bűn mindig elhúz, eltá-
volít a valóságtól, a megoldástól, 
Istentől. Olyan jó, hogy az életed 
még nincs lezárva, még nem be-
fejezett, még  lehet változni, van 
szabadulás titkos börtönödből, 
bűneimből. Megváltozni nem 
egy hangulat csupán, hanem Is-
ten dicsőségének, kegyelmének, 
erejének és hatalmának a meg-
nyilvánulása az ember életében.

Isten mondja: „Hamarosan 
megszabadul a megkötözött! 
Nem hal meg, nem kerül a sír-
ba... nem fogy el a kenyere. Mert 
én az Úr vagyok a te Istened!”

Áldott az Isten, aki nagyon 
szeret téged és engem is, annak 
ellenére, hogy semmi tökéletes 
nincs bennem. Kegyelemre és 
irgalomra szorulok naponként. 
S Ő adja mindig, mérték nélkül! 
Halleluja!

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

– Ennek a nagyszabású pro-
jektnek köszönhetően mi itt, Kár-
pátalján, százéves lemaradást pó-
tolhattunk be – kezdi beszélgeté-
sünket Zán Fábián Sándor, a Kár-
pátaljai Református Egyház püs-
pöke. – 1912–13-ban volt az ak-
kori magyar kormánynak egy 
nagy egyházat támogató projekt-
je. Akkor vidékünkön több temp-
lom, templomtorony, parókia 
épült, akkor készültek az első vas-
oszlopos karzatok stb. Ez akkor 
valóban hatalmas támogatás volt.

– Ám azóta eltelt száz esz-
tendő.

– Nem is akármilyen száz esz-
tendő! Világháborúkkal, nemzet-
szétszakítással. Kisebbségi lét-

be kerülve egy olyan egyházel-
lenes szovjet rendszerben kellett 
élniük a kárpátaljai magyarok-
nak, amikor élni sem hagyták az 
egyházakat, ingatlanjaikat elvet-
ték, templomaik egy részét töb-
bek között raktáraknak, sportter-
meknek használták, de még ate-
ista múzeumot is képesek voltak 
a szent hajlékból kialakítani! Az-
tán végre eljött a fordulat, ami-
kor 1992–1993-ban nagyon sok 
ingatlant visszaadtak a függet-
len Ukrajnában az egyházközsé-
geknek, de teljesen romos, hasz-
nálhatatlan állapotban. A gyüle-
kezetek az elmúlt három évtized 
alatt sokat fáradozva igyekeztek 
rendbe tenni azokat. Volt ehhez 
némi külföldi támogatás is, főleg 
német vagy holland gyülekezeti 
kapcsolatok, vagy kisebb segély-
szervezeteknek a diaszpórában, 
szegénységben élő protestánsok 
felé fordulása, törődése, gondos-
kodása révén. Ám ilyen nagymér-
tékű támogatásban eddig nem ré-
szesültek a kárpátaljai magyarok, 
az itteni egyházak, így mi, refor-
mátusok sem.

– Milyen mértékű támogatás-
ról van szó?

– Ez a nagy projekt, amely a 
templomok és parókiák felújítá-
sára, állagmegőrzésére irányult, 
1 milliárd 608 millió 880 ezer 
forintos beruházást jelent. Úgy 
indult, hogy csináltunk Kárpát-
alján egy felmérést, és minden 
gyülekezet lelkészének megad-
tuk a lehetőséget, hogy írja le a 
terveit, ötleteit, hogy ő mit kez-
dene az ingatlannal, ami az egy-
házközsége birtokában van. Ami-

Egyházi ingatlanok újultak meg a Magyar Templomfelújítási Program keretében

Száz év lemaradását sikerült pótolni
Miközben a nyugati világban templomokat zárnak be, a Magyar 
Kormány támogatásával, a Magyar Templomfelújítási Program 
keretében lendületesen folyik az anyaország és a Kárpát-medence 
egyházi épített örökségének megújulása. Kárpátalján a Tiszántú-
li Egyházkerület közreműködésével a Kárpátaljai Református Egy-
ház fejlesztései szakmai feladatok keretében több templom, egyhá-
zi intézmény, ingatlan újult meg. 

kor megtörtént ez az összeírás, ak-
kor ezt eljuttattuk a minisztérium-
ba, és 2017-ben körülbelül a terve-
ink 80%-ára megkaptuk a pénzösz-
szeget. Így indult el ez a terv. Eb-
ben benne lehetett minden egyház-
községi és egyházkerületi ingatlan 
is. Ennek a felújítási, karbantartá-
si, állagmegőrzési akciónak, amit 
a Magyar Kormánynak köszönhe-
tünk, a végére járunk lassan. Még 
egyszer hangsúlyozom, mert ez na-
gyon fontos számunkra, hogy száz-
éves lemaradást pótolhattunk így 
be, helyrehozhattuk a várfalaikon 
keletkezett réseket. 

– Milyen jellegű munkákat vé-
geztek el?

– Ezzel a támogatással nagy le-

hetőséget kaptunk arra, hogy meg-
újítsuk azokat a templomokat, ame-
lyek már nagyon rászorultak a ge-
nerális javításra. Többek között új 
faszerkezetet, sisakot, tetőt kap-
tak a templomok tornyai, a hajó-
részeket teljesen át tudták fedni, 
meg tudták csinálni a vízelveze-
tést, új padokat készítettek azok 
helyére, amelyeket valamikor na-
gyon megkárosítottak, összetör-
tek, és a 90-es években, ahogyan 
lehetett, megjavítottak és visszahe-
lyeztek a templombelsőkbe. Most 
mondhatom azt, hogy igazi mes-
termunkák kerültek az isteni haj-
lékokba, hogy csak Tiszabökényt, 
Tiszaújlakot vagy Salánkot említ-
sem. És olyan nagymértékű állag-
megőrzés és karbantartási munkák 
történtek, amelyek nem a követ-
kező 5-6 évre, hanem 50-60 évre, 
vagy akár ennél hosszabb időszakra 
fogják biztosítani a templomoknak 
az állapotát. És hogyha hihetünk a 
beépített építőanyagok garanciale-
veleinek – 60-70 éves garanciát is 
vállaltak egy-egy tetőfedő anyag-
ra –, akkor az akár ennyi is lehet.

– De nem csupán templomok 
újultak meg.

– Ebben a projektben most el-
sőbbséget élveztek a parókiák. A 
gyakorlat azt mutatja, hogy a gyü-
lekezet a templomára mindig szí-
vesebben adakozik, és a templo-
mát jobb állapotban tartotta, mint 
a parókiáját. Így a Kárpátaljai Re-
formátus Egyházkerület felújításra 
szoruló ingatlanjai – ott, ahol helyi 
fogadtatás is volt, ahol megfogták 
a munka végét – megújultak. Gya-
korlatilag nem tudok olyan helyet 
mondani, ahol vagy templom, vagy 

parókia ne újult volna meg. Ahol 
ez mégis elmaradt – egy-két ilyen 
hely van –, az a gyülekezet veze-
tésének nemtörődömsége, hozzá-
állása miatt történt.

– Tehát akkor szinte min-
den gyülekezetet érintett ez a 
program? 

– Így van. Ahol legalább a 
lelkészek partnerek voltak, ott 
vagy a templom, vagy a paró-
kia megújult. És arról is szeret-
nék szót ejteni, hogy nem csu-
pán gyülekezeti, hanem egy-
házmegyei és egyházkerüle-
ti intézmények is megújultak. 
Így például a Kálvin Kollégi-
um, a Bereg megyei konferen-
ciaközpont Balazséron, az Ung 
megyei Ráton, a diakóniai köz-
pont katasztrófavédelmi része, 
az idősek otthonának épülete, 
a dobronyi gyermekotthonban 
is voltak beruházások ebből a 
keretből, felépült a püspöki hi-
vatal udvarában a szolgálati la-
kás stb.

Mi úgy tekin-
tünk erre a támo-
gatásra, hogy ez 
nem a múltnak 
szól, hanem a jö-
vőnek. És úgy 
próbáltuk meg-
erősíteni az egy-
házközségeket 
az ingatlanok 
felújítása által, 
hogy azok a még 
számunkra isme-
retlen, de a jö-
vőben ránk váró 
próbákat is kiáll-
ják. A végvárakat 
a Magyar Kor-
mány az egyhá-
zak által így tud-
ta megerősíteni, 
hisz a végvárak 
őrzik a magyar 

hont, a magyar hitvilágot, a ma-
gyar anyanyelvet, a magyar kul-
túrát. És ezért a nagylelkű segítsé-
gért mi nagyon hálásak vagyunk. 

– Egy ilyen nagymértékű fel-
újítások után jöhet a pihenés?

– Nem, nem dőlhetünk hátra 
a hintaszékben, és nem tehetjük 
keresztbe a kezünket, mert van-
nak még fájó pontok, felújítás-
ra váró templomok. És ott van-
nak azok a műemlékek, amelyek 
nagyobb szaktudást és szakértel-
met igényelnek. A Teleki Lász-
ló Alapítvány azt ígérte, hogy a 
benei, a csetfalvai templomnak 
a felújításában ők közreműköd-
nek, segítenek és anyagi forrá-
sokat is elkülönítenek. Ugyan-
is ezek a templomok állagmeg-
őrzése és akár felújítása olyan 
szakmai tudást igényel, ami 
Kárpátalján nem áll rendelke-
zésre. De felújításra vár a huszti 
templom tetőszerkezete is. Tehát 
a zsindelyesek. Ezeknek a belső 
felújítása is megfelelő szakem-
berekre várnak. 

– Van némi remény arra, 
hogy ezek is megújulnak? 

– Ezt a projektet most lezár-
tuk, de van újabb 185 millió fo-
rintos keretünk templomfelújí-
tásra. Tehát – Istennek hála és kö-
szönet a Magyar Kormánynak – a 
munka folytatódik. 

Imatémája lehet ez minden 
gyülekezetnek. Kérjük Isten ál-
dását erre a munkára is, mert „Ha 
az Úr nem építi a házat, hiába 
fáradoznak az építők. Ha az Úr 
nem őrzi a várost, hiába vigyáz-
nak rá az őrök” (Zsolt 127, 1).

Marton Erzsébet



2021. 
augusztus 4. 5Itthon–otthon

– Ismerjük meg Simon Sa-
roltát!

– Batáron születtem, más-
féléves koromban elköltöztünk 
Tiszapéterfalvára, így ott nevel-
kedtem. Nagyon színes és él-
ményekben dús gyermekkorom 
volt. Már háromévesen énekel-
tem, majd iskolás koromban Cse-
le Gáza bácsi, az ottani zenekar 
vezetője felfigyelt a tehetségem-
re, tanítgatott engem. Így kezdő-
dött a zene iránti szeretetem. Ké-
sőbb a helyi zeneiskola zongo-
ra szakára jelentkeztem, Pál La-
jos és felesége, Kati néni voltak 
az oktatóim. Majd felvételt nyer-
tem az Ungvári Közművelődési és 
Művészeti Koledzs ének-karmes-
teri szakára. Meghatározó élmé-
nyem, hogy a Credo Verséneklő 
Együttes alapításának részese le-
hettem. Ivaskovics József vezeté-
sével született meg ez a kamarakó-
rus, melynek neve hitvallást jelent. 
Az együttes ma is sokakat megör-
vendeztet, azonban a szakközép-
iskola befejeztével én már nem 
tudtam folytatni velük a munkát.

– A népi hangszerek oktatá-
sát választotta.

Egyre sikeresebb a Nagypaládi Pengető Citerazenekar

Tehetség és tudásszomj
Vidékünkön egyre nagyobb népszerűségnek örvend a népzene ok-
tatása. Ahogy a kicsik megismerkednek hagyományos dallama-
inkkal, úgy szeretnék ők is különböző hangszereken megszólaltat-
ni azokat. A népi hangszerek művelői pedig örömest adják át tu-
dásukat az arra szomjazóknak. Nincs ez másként Nagypalád ese-
tében sem, ahol többek között citeraoktatásban vehetnek részt a 
fiatalok. A tanulók olyannyira megkedvelték ezt a hangszert, hogy 
mára megalapították a Nagypaládi Pengető Citerazenekart. Ala-
kulásukról, terveikről a zenekar vezetőjét kérdeztük.

– Az ungvári iskola befejezését 
követően a Nagypaládi Művészeti 
Iskola oktatója lettem. Kezdetben 
szolfézst tanítottam és énekkart 
vezettem, körülbelül tíz éve pedig 
a citera szépségeire tanítom a gye-
rekeket. Az emberek változnak, én 
is sok tapasztalatot gyűjtöttem az 
évek során. Visszagondolva, kez-
detben szigorúbb voltam, mára rá-
jöttem, hogy a kamaszok megérté-
séhez nem mindig a szigor vezet. 
Próbálom megtalálni velük a közös 
hangot, hogy eredményes munkát 
érhessünk el. Én magam is autodi-
dakta módon, különböző népzenei 
táborokba járva sajátítottam el a ci-
tera megszólaltatásának módját. De 
az évek alatt nagyon megkedveltem 
ezt a hangszert.

– Milyen módszereket alkal-
maz az oktatásban?

– Mint tudjuk, minden gyermek 
más, másképp kell hozzá közelíte-
ni. Így először az alapokkal ismer-
tetem meg őket, a pengetéssel, ho-
gyan kell bánni a hangszerrel. Majd 
megismerkedünk a hangokkal és az 
ujjrenddel. Idővel mindent jól be-
gyakorolunk, és csak ezek után kez-
dődik a dalok lejátszásának megta-

nulása. Én közben éneklem a dalo-
kat, majd a gyerekek is megtanul-
ják és csatlakoznak hozzám.

– Aztán megalapították a ze-
nekart.

– Több mint tíz évvel ezelőtt 
alakultunk a művészeti iskola di-
ákjaiból. Az akkori diákok lebal-
lagtak, majd újabbak és újabbak jöt-
tek, ennek fényében nincsenek ál-

landó tagjaink. Akkoriban még ne-
vünk sem volt, de mi lelkesen lép-
tünk fel különböző rendezvénye-
ken. Öt évvel ezelőtt az akkori ta-
nítványaimmal az első helyért járó 
díjat vehettük át a „Szól a fülemü-
le!” tehetségkutatón. A jelenlegi ta-
nítványaimmal az idei évben ismét 
megmérettettük magunkat, ekkor 
döntöttünk a Nagypaládi Pengető 
Citerazenekar név mellett. 

– A tehetségkutatók kapcsán a 
gyerekek hogyan mesélnek élmé-
nyeikről?

– Nagyon szeretik ezeket a meg-
mérettetéseket, mindig pozitív él-

ményekkel térünk haza. Mint min-
den évben, most is ellátogattunk az 
ungvári Szivárvány Csengő Folk-
lórfesztiválra és versenyre, ahol az 
első helyet sikerült megnyernünk. 
Rendkívül büszke vagyok a tanít-
ványaimra, és ez nekik is motiváci-
ót ad a további gyakorlásra. Ezeken 
a megmérettetéseken nem csupán a 
hangszeres játékot figyelik és jutal-

mazzák, hanem a megjelenést is, a 
népviseletet, összességében min-
dent, ezért tanítom arra a gyereke-
ket, hogy minden aprósságra oda 
kell figyelni.

– Hogyan élték meg a karan-
ténnal járó nehézségeket?

– Ez az időszak mindenki szá-
mára megterhelő volt. Egy hang-
szeres oktatást nem lehet online tér-
ben lebonyolítani, kell a személyes 
kontaktus. A gyerekeket a megfe-
lelő hanggal el kell indítani, emel-
lett megszokták, hogy én is játszom 
velük együtt, online térben ezt nem 
lehet kellőképen megoldani. Túlél-

tük ezt az időszakot, és reméljük, 
hogy a jövőben folytatódhatnak a 
jelenléti órák.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Számomra a gyerekek lel-
kesedése adja a legnagyobb örö-
met. Hála Istennek, olyan tanítvá-
nyaim vannak, akik kihozzák ma-
gukból a maximumot, nem félnek 
megmutatni azt, ami bennük van, 
és ha valami nem sikerül, addig 
gyakorolunk, amíg tökéletesen 
végre nem tudjuk hajtani. Úgy ér-
zem, hogy megérkeztem, ez az én 
utam, jó helyen vagyok.  

– Meséljen kicsit a család-
járól.

– Férjemmel huszonnégy éve 
kötöttünk házasságot. Mindketten 
a mezőgazdaságban dolgozunk, a 
zeneiskola mellett én is besegítek 
neki a munkában. Három fiú – a 
nagyobb 23 éves, a középső 20, a 
legkisebb 17 – boldog szülei va-
gyunk. Nagyobbik fiam szintén 
népzenész, nagybőgőn játszik, a 
középső még keresi önmagát, a 
legkisebb pedig felvételt nyert a 
Rákóczi Főiskola Egán Ede Szak-
képzési Centrumának agrár szak-
irányára. Mondanom sem kell, 
tartalmasan telnek napjaink.

– Milyen tervei vannak?
- Szeretném meghonosítani 

községünkben a népi ének, gye-
rekjáték oktatását, ehhez keresek 
partnereket. Terveim között sze-
repel, hogy havi rendszeresség-
gel táncházakat tartsunk, mert 
úgy látom, lenne rá igényük a la-
kosoknak. Emellett alakult fia-
tal és középkorú hölgyekből egy 
énekegyüttesünk, ezt szeretnénk 
tovább folytatni.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

Egy sor imponáló adat jellem-
zi a Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesületének te-
vékenységét. A közel egy évti-
zede alakult civil szervezethez 
mostanáig 858 család csatla-
kozott a megye 83 településé-
ről. Ami pedig az egyesület-
ben zajló munka minőségét 
jellemzi: a tagcsaládok összes-
ségében évente több mint har-

minc élményalapú, közösség-
építő programban vehetnek 
részt. Ezek legtöbbje olyan, 
amelyikre bármelyikünk szí-
vesen jelentkezne. Mert ugyan 
melyikünk hagyna ki egy csa-
ládi tábort, lovasnapot, sítúrát, 
néhány napos vízitúrát, vagy 
a horgászsulit, illetve a szüre-
ti bált! No és egy nagycsaládos 
hétvégét a festői szépségű Kár-
pátokban! És közülünk ugyan 

Élményalapú, közösségépítő programok sokasága

Nagycsaládban élni jó!
ki ne szeretné átélni egy fantasz-
tikus utazás keretében az anya-
lány, illetve az apa-fia együttlét 
intimitását?!

A kárpátaljai nagycsaládo-
soknál már rég megvalósult a ne-
mek egyenjogúságának magasztos 
elve, hisz évente rendszeresen meg-
tartják az édesanyák hetét, meg az 
édesapák napját. De hogy ennél to-
vább menjünk: a nagyszülők napja 

is programba van iktatva, hisz mint 
tudjuk, ők is a család elválasztha-
tatlan részét képezik. 

A minap nem akármilyen ke-
retek között, egy hangulatos hely-
színen, a Dédai-tónál, a fürdőzé-
si idényre az egyesület által bé-
relt szektorban került sor a helyi 
összekötők találkozójára, ahol a 
résztvevők kötetlen formában be-
szélték meg a mögöttünk hagyott 
időszak legérdekesebb programja-

it. De a nagycsaládosok egyesü-
leténél mi is a dolga egy össze-
kötőnek? Elsősorban a kapcso-
lattartás a reá bízott családokkal, 
az egyesületi élettel kapcsolatos 
legfrissebb információk eljutta-
tása az aktuális programokról, az 
azokon való részvétel feltételeiről 
való tájékoztatás. 

A minapi összejövetelre több 
mint harminc helyi összekötő jött 
el. Akik az árnyas fák alatt egy 
nagy kört formálva mondták el a 
nagycsaládosok eddigi tevékeny-
ségével és a jövővel kapcsolatos 
gondolataikat. Ahány résztvevő, 
annyi meglátás, annyi új javaslat. 

Ám mindegyik beszámolóból 
az derült ki, hogy a szervezet 
által lebonyolított programok 
rengeteg élményt nyújtanak, 
emellett család- és közösség-
építő jelentőségük is óriási.

A kívülálló számára úgy 
tűnt, hogy talán a házasság 
hete rendezvénnyel kapcsolat-
ban jött a legtöbb pozitív visz-
szajelzés. És ez valószínűleg 
nem véletlen. Hisz akár nagy-, 
akár kis-, akár csonkacsalád-
ban élünk, a mindennapok ki-
hívásaival valamennyiünknek 
szembe kell nézni. Természe-
tesen szó esett a legközelebbi 
programokról is. Az egyik a 
többnapos vízitúra a Dnyesz-
ter folyón, a másik szintén kel-
lőképpen izgalmas: vonatos 

kirándulás Lembergbe. 
Végezetül, hogy a nagycsalá-

dosok nem csupán kapni, de adni 
is szeretnek: döntés született ar-
ról, hogy idén októberben a Vad-
völgy panzióban ismét önkéntes 
napra kerül sor, ahol a résztvevők 
csinosítani fogják állandó hegy-
vidéki táborhelyüket, megannyi 
közös élmény, nagyszerű alka-
lom helyszínét. 

Kovács Elemér

Az elmúlt vasárnap késő dél-
után viharos erejű széllel ér-
kező zivatar csapott le Bereg-
szászra és környékére. Nyomá-
ban hatalmas pusztítás keletke-
zett: fák dőltek ki, tetők rongá-
lódtak meg stb.

A Beregszászi Meteorológiai 

állomás adatai szerint a szélvihar 
15-16 m/sec sebességgel söpört 
végig. Ez megfelel 150-160 km/
órás szélnek.

– Július közepén már volt ha-
sonló viharban részünk, ám akkor 
csak a város szélét érte, ezért volt 
kisebb a pusztító hatás – magya-
rázza Fedinisinec Erzsébet, az 
állomás vezetője. – Az ilyen ere-
jű szélviharok nem mindennapo-
sak vidékünkön, de évente azért 
többször is előfordulnak. Pusztí-
tó hatásuk nyáron érezhető leg-
inkább, hisz a vihar a fákat tel-

Megkérdeztük a meteorológust: mennyire gyakoriak az ilyen viharok?

Pusztító zivatar
jes lombozatukban éri. Olyan ez, 
mint ha egy vitorlásra akkor csap-
na le a vihar, amikor annak vala-
mennyi vitorlája ki van feszítve. 
Ilyen esetekben még nem beszé-
lünk orkán erejű szélről.

– Ezek szerint van ennél sok-
kal erősebb légmozgás?

– A Kárpátokban előfordul-
nak olyan viharok, amikor 20-22 
m/sec-mal száguld a szél. De 
mértek már 25-27 m/sec-os vi-
harokat is. Ilyenkor egész erdő-
részek pusztulnak el. 

– Hogy állunk az évi csapa-
dék tekintetében?

– A július folyamán esett 36 
mm-rel elértük a 300 mm-t, ami 
hét hónap tekintetében egy köze-
pes mutató. Tavaly a július egyéb-
ként csapadékosabbra sikeredett, 
akkor 57 mm eső esett. 

-ardai-
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Horváth Evelin – aki a Relax 
szépségszalonban várja ven-
dégeit – egy igazi maximalista 
egyéniség. Vendégeinek mindig 
tudása legjavát nyújtja, hogy a 
hölgyek igazán elégedettek le-
gyenek az általa elkészített fri-
zurákkal. Vele beszélgettünk ter-
vekről, kihívásokról.

– Hogyan indult a fodrász 
karrierje?

– A középiskola befejezését 
követően anyukám ösztönzésé-
re vágtam bele a szakma elsajá-
tításába. Nem voltam a fodrá-
szat rajongója, azt gondoltam, 
hogy megtanulom az alapokat, 
kipróbálom magam, aztán ha 
nem lesz hozzá hajlamom vagy 
tehetségem, tudok majd válta-
ni, mást tanulni. Azonban kelle-
meset csalódtam. Azt kell, hogy 
mondjam, teljesen beszippantott 
ez az ágazat, jó pár éve aktívan 
dolgozom a szakmában, és soha 
nem bántam meg, hogy ezt vá-
lasztottam.

– Hogy emlékszik a kezde-
tekre? Akadtak nehézségei?

– A szakma alapjait itt, Bereg-
szászban sajátítottam el, később 
pedig több tanfolyamon, tovább-
képzésen Budapesten, Kijevben, 
Lembergben stb. is részt vettem, 
hogy még inkább bővítsem a tu-
dásomat. Azt el kell ismernem, 
hogy egy jó fodrász évek alatt vá-
lik igazi szakemberré. Egy-két év 
alatt csupán minimális betekin-

Beszélgetés Horváth Evelin hajszobrásszal

„Egy jó fodrász évek alatt 
válik igazi szakemberré”

 A fodrászat művészete még az ókorba nyúlik vissza. Már az egyip-
tomiak is nagy hangsúlyt fektettek megjelenésükre. A hajápolás 
ekkor kapott igazán nagy figyelmet. A görögök az istenek ajándé-
kának tekintették a hosszú hajat, melyben a férfiak erejét és lel-
két vélték felfedezni. A hölgyek hajpompájukat szalagokkal copf-
ba vagy kontyba kötötték. Azóta többezer év telt el, de a hajszob-
rászat művészete nem ment ki a divatból. Sőt egyre jobban fej-
lődött, gondoljunk csak a mai szépen elkészített hajkoronákra!

tést lehet nyerni ebbe a szerteága-
zó szakmába. Mivel én elég maxi-
malista vagyok, így mindent azon-
nal tudni szerettem volna, és ügye-
sen csinálni. Be kellett látnom, hogy 
ez nem így működik. Idő, türelem, 
kitartás, gyakorlás és sok tanulás 
útján válhat jó szakember valaki-
ből. Az évek alatt több szalonban 
is megfordultam már, másfél éve 
pedig a Relax szépségszalon szu-
per csapatának vagyok a tagja, aho-
vá egy nagyon jól összekovácsoló-
dott kollektíva új tagjaként érkez-
tem. Örömmel tapasztaltam, hogy 
azonnal befogadtak. Ezért a mai 
napig hálás vagyok. Nagy Irénké-
nek, a szalon vezetőjének szakma-
ilag és emberileg is sokat köszön-
hetek neki.

– Milyen kérésekkel keresik 
meg leginkább?

– Én balayage és alkalmi fri-
zura specialista vagyok, tehát leg-
gyakrabban színátmenetes szőkí-
téseket és menyasszonyi, illetve 
alkalmi hajak elkészítését válla-
lom. Erre építem a marketinget is. 
A balayage évek óta töretlen nép-
szerűségnek örvend. Ennek oka va-
lószínűleg az, hogy nagyon sokol-
dalú, variálható, lehet játszani az 
arányokkal, így teljesen személy-
re szabható. Nem képez kontrasz-
tos lenövést, így hónapok múltán 
is igényes marad a festés. Alkal-
mi frizura trendek terén a roman-
tikus loknik, fonatokkal, feltűzés-
sel, esetleg különleges hajdíszek-

kel kombinálva nagyon közked-
veltek. Ezen kívül a klasszikusan 
elegáns kontyok – számomra is ez 
a kedvenc – szintén népszerűek a 
vendégek körében.

– Milyen lépései vannak egy-
egy hajkezelésnek?

– A joico négylépéses hajszer-
kezet újraépítő kezelést szoktam 
javasolni, valamint elkészíteni a 
vendégeimnek. A kezelésnek szá-
mos előnye van, például megjavít-
ja a haj sérült keratinláncát, feltöl-

ti nedvességgel a porózus kutiku-
lát, erőt és tartást ad a hajnak. Első 
lépésként egy mélytisztító sampon-
nal megmossuk a hajat, második lé-
pésként jöhet a kutikula kezelése, 
felvisszük a keratint, majd lemos-
suk azt. Utolsó lépésként egy hid-
ratálás következik, amivel biztosít-
juk a frizura rugalmasságát. Hoz-
záfűzném, hogy sokan vakon kö-
vetik a trendeket, ami nem mindig 
jó. Fontos, hogy a konzultáció so-
rán – a kezelés előtt mindig átbe-
széljük a vendéggel az elképzelése-
it – megtaláljuk azt a színt, formát, 
fazont, amelyet a vendég a sajátjá-

nak érez, és amitől magabiztosnak 
érzi magát. Lehet bármilyen diva-
tos egy frizura, ha neked nem áll 
jól, nem érzed magad komfortosan 
vele, ne készíttesd el!

– Mennyire szükséges fejlesz-
teni a szaktudást?

– Elengedhetetlen, hogy fej-
lesszük magunkat, mivel egy fo-
lyamatosan megújuló és fejlődő 
szakmáról van szó. Mindig van 
új a nap alatt a trendeket, tech-
nikákat illetően. Ezenkívül a kö-

zösségi oldalakról a vendégek is 
inspirálódnak különböző festési 
vagy frizura trendekből, amelye-
ket ki szeretnének próbálni, és ha 
a fodrász ezeket nem tudja meg-
valósítani, akkor az kellemetlen 
helyzetet tud szülni, a vendég pe-
dig könnyen egy másik szakem-
berhez fordulhat elképzeléseivel. 
Ahogy korábban említettem, fi-
gyelemmel követem az aktuális 
tanfolyamokat, országhatáron be-
lül és kívül egyaránt, hogy még 
inkább fejleszthessem meglévő 
tudásomat. 

– A szépségiparban dolgozó-

nak jó kommunikációs képes-
séggel kell rendelkeznie.

– Nem véletlenül szoktuk 
egymás között mondogatni a 
kollégákkal, hogy pszichológu-
sok is vagyunk, hiszen, ha va-
laki leül a székünkbe, sok min-
dent megoszt velünk, elmeséli 
az életét, munkáját. Nagyon sze-
retem hallgatni például, amikor 
a menyasszonyok a jövendőbeli 
férjükkel való első találkozásuk 
történetét osztják meg. A mun-
kánk sikerének nem csak a ki-
fogástalanul elkészített frizura a 
titka, hanem a kellemes légkör 
megteremtése, a jó kommuniká-
ciós készség, kedvesség, barát-
ságos viselkedés is.

– Mit jelent önnek a fod-
rászat?

– A vendégeim elégedettsé-
ge, az, hogy szeretnek hozzám 
visszajárni, feltölt. Emellett ki-
sebb tanfolyamokat is szoktam 
tartani kollégáknak, és nagyon 
jó érzéssel tölt el, amikor azt lá-
tom, hogy egy tőlem látott tech-
nikát, megoldást beépítenek a 
későbbi munkáikba. Sosincs két 
ugyanolyan haj, két egyforma 
vendég, amely nagy kihívást je-
lent számomra, de közben kiél-
hetem a kreativitásomat is. Vala-
mint motivációt is jelent nekem 
a munkám, hiszen évről évre fej-
lődik a szakma, és ha az ember 
lánya képben akar lenni, akkor 
nem ragadhat le egy szinten, tar-
tani kell a lépést, fejlődni kell. 

– További tervek…
– Sajnos a járványhelyzet ta-

valy keresztülhúzta a terveimet, 
de idén végre sikerül megvaló-
sítani egy régi vágyamat, hogy 
Budapesten dolgozzam tovább, 
remek szakemberek között egy 
szuper szalonban.  Új ország, új 
emberek, új szalon – nem kis vál-
tás, viszont biztos vagyok benne, 
hogy sok lehetőség is megnyí-
lik ez által előttem. A további-
akban, mint ahogy eddig is, sze-
retnék tanfolyamokat tartani fod-
rászoknak, leginkább alkalmi fri-
zura készítésében.

– Úgy legyen!
Kurmay Anita

„Én vagyok az életnek ke-
nyere” (Jn 6, 48) – hangzott az 
igei üzenet, buzdításként, hogy 
Jézus Krisztusból táplálkoz-
zunk. Mert a testi táplálék mel-
lett a lelki szükségletekre is fi-
gyelni kell. Isten legnagyobb 
ajándékát, a fiát elfogadni meg-
váltóként egy másfajta életmi-
nőséget jelent. A keresztyén fe-
leség türelmesebb lesz a férjé-
vel, megértőbb a gyermekével, 
és ami a legfontosabb: a keresz-
tyén szülő imádkozik családjá-
ért, a családjával. Ez utóbbi élet-
bevágó, hisz a tét nem más, mint 
szeretteink lelki üdve és ottho-
nunk békessége.

Hogy milyen feleség és 
anya, illetőleg milyen munka-
társ Isten gyermeke, arról már 
Molnár Erika nagyszőlősi hit-
oktató, négygyermekes édes-
anya és pedagógus beszélt. „A 
keresztyén nő napfényt tud vin-
ni oda, ahol a világosság hiány-

A Tiszabökényi Nőszövetség közgyűlése jótékonysággal

A terítéken: házi tarhonya

zik. A keresztyén nő Isten moso-
lya.” Ez a szép gondolat a köz-
gyűlés résztvevőit is megérintet-
te, ahogy a személyes bizonyság-
tétel is, ami az előadás részeként 
elhangzott. Nem lehet elég korán 
elkezdeni a gyermekek nevelését 
Jézus Krisztus nevének tiszteleté-
re. A Biblia az első számú forrás, 
hogy az Istennel való személyes 
kapcsolat kialakuljon. Minél ha-
marabb, annál jobb – a szülőnek, 
a családnak és a közösségnek. A 
gyermekek élő hitre jutásával min-
denki csak nyerhet. Áldássá válik 
a környezete számára. Molnár Eri-
ka még hozzátette: „Bár fiatal va-
gyok, kalandos utat jártam be éle-
tem során, sok tapasztalatot sze-
reztem. Több helyen dolgoztam, 
utaztam, tanultam és tanítottam, 
ezért is tudom elmondani, hogy a 
keresztyénség megélése a hétköz-
napokban csodákat jelenthet. Vál-
tozást hozhat más emberek életé-
be, akikre nem kell ráerőltetni a 

saját értékrendünket. Egyszerű-
en követni kell Jézust a békesség-
re törekvésben, amit megáld az Is-
ten. Az őszinteség mindig az Úrra 
mutat!”  Nem szomorkodó, sava-
nyú, örömtelen a keresztyén em-
ber, hanem mosolygós, másokat 

felüdítő, kellemes jelenség.  Nincs 
más dolgunk, mint az, hogy „fus-
sunk az úton a cél felé, amit Isten 
adott a számunkra”. A téma befe-
jeztével sok ragyogó szempár né-
zett az előadóra, aki Isten szolgá-
latában elkötelezett gyermekmun-
kás is többek között.

A közgyűlés második fele aktí-

Immár 2 hónaposnak mondható a Tiszabökényi Nőszövetség, mely-
nek kitűzött célja a keresztyén értékek megőrzése, továbbadása. A 
friss alapítású női tömörülés a közösség érdekeit szem előtt tartva 
próbálja megélni, mit mond a Biblia a nő szerepéről, helyéről és 
feladatairól. Július 31-én tartotta meg soron következő gyűlését a 
helyi művelődési házban.

vabban telt, itt már a kezek kaptak 
főszerepet. A tiszabökényi kultúr-
házból tálakkal és reszelőkkel, il-
letve a hozzávalókkal felpakoltan 
indult a csapat Péterfalvára. A jó-
tékonyság jegyében 30 kg tarho-
nya készült el a Berezovszki Pék-

ségben. A Tiszabökényi Nőszövet-
ség tagjai immár rutinosan gyár-
tották a kilókat egymás után, jó-
kedvűen telt el a délelőtt. A tarho-
nyát a Karácsfalvai Sztojka Sán-
dor Görögkatolikus Líceum nevé-
ben Szuszik Szergej, a Péterfalvai 
Református Líceum nevében pedig 
Váradi Mihály vette át. Az adomá-

nyozások kedvezményezettjei-
nek kiválasztásánál mindig el-
sőrendű szempont a helyi intéz-
mények, szervezetek és szemé-
lyek támogatása a megmaradás 
jegyében.

Jóleső érzéssel fejeződött 
be a nőszövetségi gyű-
lés, abban a reménység-
ben, hogy lesz folyta-
tás Isten segedelmével. 
A következő alkalom-
mal immár megvásárol-
ható formában, a helyi 
boltokban lesz kapha-
tó a tiszabökényi tarho-
nya, aminek az eladásá-
ból származó bevételt a 
településen élők támo-
gatására használja fel 
a Tiszabökényi Nőszö-
vetség. Mint végrehaj-
tó szerv, az Intéző Bi-
zottság végzi az őszi jó-
tékonysági vásár előké-
születeit, melyre ezúton 
is várjuk azok jelentke-
zését, akik saját kezű-
leg készített termékei-
ket szeretnék felajánla-
ni a jó ügy érdekében. A 

szeptember végi program nép-
művészeti kiállítással egybe-
kötött családi rendezvény lesz, 
melyre szeretettel hívogatjuk a 
tiszabökényieket. Helyi tehet-
ségekből nincs hiány, így a ki-
állítani szándékozó lakosok je-
lentkezését is várjuk! 

Bodnár Diána
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Elejét lásd az 1. oldalon

A II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola bázisán 
közel két évtizede folyik fel-
nőttképzés, melynek során a 
jelentkezők a munkaerőpiac 
elvárásainak megfelelő szak-
mákban mélyíthetik el tudá-
sukat. A Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetemmel 
együttműködve ezúttal Gyógy-
növények gyűjtése, termeszté-
se és felhasználási lehetőségei 

a Kárpát-medencében címmel 
hirdettek tanfolyamot, melyet 
tizenkilencen végeztek el sike-
resen. Ők július 29-én vehették 
át tanúsítványaikat a Rákóczi 
Főiskolán.

Váradi Natália, a Rákóczi 
Főiskola Felnőttképzési Köz-
pontjának vezetője az oklevél-
átadón elmondta, hogy a har-
minc órás képzés folyamán a 
résztvevők betekintést nyertek 
a gyógynövényeket, gyógynö-
vény-termékeket előállító ága-
zat működésébe, megismerked-
tek a gyógynövénygyűjtés, -ter-
mesztés és -felhasználás miként-
jével, módjaival, sajátosságai-

Új szakág a felnőttképzésben

Oklevelet kaptak a 
gyógynövények ismerői

val. Mint megtudtuk, az elméleti 
tudnivalók átadása online való-
sult meg, a gyakorlati képzésre 
pedig a főiskola egykori rekto-
rának, Szikura Józsefnek a nevét 
viselő botanikus kertben került 
sor Nagyberegen, illetve a kép-
zésben résztvevők Nagybaktai 
Kutatóállomáson ismerkedhet-
tek a gyógyteaalapanyagok ter-
mesztésével, a gyógyteakeveré-
kek összeállításával. 

Kérdésünkre válaszolva a 
képzés egyik résztvevője, ifj. 
Cseh András elmondta, hogy a 
tanfolyam elvégzése mindenki 
számára hasznos lenne, hisz a 
gyógynövények segítenek a be-
tegségmegelőzésben és a keze-
lésben is, éppen ezért egyre na-
gyobb a kereslet irántuk. Bár 
családja leginkább dísznövény-
termesztéssel foglalkozik, sze-
retnének e téren is lépni. Már a 
levendulatermesztésbe belevág-
tak, a most megszerzett ismere-
tek alapján pedig megpróbálkoz-
nak több keresett gyógynövény 
termesztésével is.

kme

Helyet követel a szamóca
Fóliás termesztés, kicsit másként (2.)

Ez utóbbival először próbál-
koztak a kisdobronyi Solymos 
Sándorék, akik a környé-
ken elsőként termesztettek 
hajtatóközegben szamócát. 

– Látni mindeddig testkö-
zelből még nem láttuk, csak az 
interneten tájékozódtunk alapo-
san, meg falugazdászunk, Mol-
nár Ádám árult el jónéhány fon-
tos részletet a fóliás szamócater-
mesztéssel kapcsolatban – fo-
gad a fóliaház bejáratánál a gaz-
da. Ám nagy meglepetésem-

re a termesztési közegben most 
uborka nő. 

– Ne tessék csodálkozni 
ezen! Tudni kell, hogy az in-
tenzív termesztésű frigó palán-
ták csak egy idényre hitelesítet-
tek – magyarázza Solymos Sán-
dor! Miután május végére, júni-
us elejére a tövek letermettek, 
és a Nagykönyv szerint ki kell 
szedni őket, hogy majd az újabb, 
a szaporatóanyagot előállító 
egyik multicégtől megvásárolt 
tétel augusztus végén – szeptem-
ber elején kerüljön kiültetésre. 
Mivel a szaporítóanyag beszer-

zése nem olcsó mulatság, mi nem-
rég úgy döntöttünk, hogy a legjob-
ban fejlődő, a legtöbb termést adó 
bokrokat meghagyjuk, és kora ősz-
szel pótoljuk a kieső részt. És hogy 
a fólia addig se álljon üresen, júli-
us közepétől uborkát termesztünk 
benne. Az már látható, hogy a két 
növény békésen megfér egymás 
mellett. Amikor tehát szeptember 
közepén elkezdjük pótolni a hiány-
zó szamócatöveket, az uborka még 
javában terem majd. 

– Túl vagyunk a kísérleti éven. 
Milyen eredménnyel zárult az első 
szamócás szezon?

– Ami a jövedelmezőségi muta-
tókat illeti, azzal maximálisan elé-
gedettek vagyunk – hangzik a vá-
lasz. – Természetesen az eladott 
mennyiséget tekintve jelentősen 
elmaradtunk a közösségi médiá-
ban megismert adatoktól. De mi 
már hozzászoktunk ahhoz, hogy 
nem minden év egyforma, s azt is 
megtanultuk, hogy nem kell ma-
ximálisan azt forszírozni, hogy a 
tövek mihamarabb meghozzák az 
első termést. 

– Holott úgy vélnénk, hogy ez 
a fóliás termesztés lényege. 

– Alapjában véve ez így van, 

de mégis… Az utóbbi két évti-
zed leghidegebb áprilisát tudhat-
juk magunk mögött, s ez bizony 
a fűtetlen fóliasátrakban nevelt 
növények fejlődésére is erősen 
kihatott. Kora tavasszal fátyol-
fóliás takarással serkentettük a 
szamócatöveket a gyorsabb fej-
lődésre. Bár ne tettük volna, mi-
vel a későbbiekben ez megbosz-
szulta magát! Az április elején 
jelentkező kemény fagyok – pe-
dig takarással ekkor is igyekez-
tünk megvédeni a zsenge hajtá-
sokat – elvitték a legkorábbi vi-
rágokat. Úgy számoltunk, hogy 
összességében ekkor mintegy 
80-100 kilogrammnyi termés 
veszett oda. Gondoljunk bele, 
hogy a korai szamóca kilójá-
ért ez idő tájt 170-180 hrivnyát 
is megadtak. De ne panaszkod-

junk, az első szedési tétel 
nálunk 150 hrivnyáért kelt 
el, s az utolsóért, a dzsem-
nek valóért is megadták a 
30 hrivnyát. Egy idő után 
a felvásárlók már házhoz 
jöttek, és korlátlan meny-
nyiségben vásárolták fel a 
legkorábbi gyümölcsünket. 
Egyébként azt tapasztaltuk, 
hogy tíz szedés fér bele egy 
szezonba, és nagyjából a 
nyolcadik szedés táján jele-
nik meg a szabadföldi sza-
móca, így az nem okoz iga-
zi konkurenciát.

– A család jövőre is bi-
zalmat szavaz ennek a nö-
vénynek. Semmiképp sem 
hagyunk fel ennek a szamó-
ca a termesztésével. Mos-
tanra már megismerhettük a 

technológia érzékeny pontjait, így 
joggal bízhatunk benne, hogy jö-
vőre a hozamok tekintetében si-
kerül előre lépni. Hadd mondjam 
el, hogy baráti, ismeretségi kö-
rünkben is nagy az érdeklődés a 
fóliás szamóca termesztése iránt. 
Arra bátorítok mindenkit, hogy 
vágjon bele. Már csak azért is, 
mert azt tapasztaltuk, hogy kora 
tavasszal, amikor az első termé-
sek szedésre kerülnek, messze 
nem telített a piac. Így inkább se-
gítő partnerei, és nem konkuren-
sei lehetünk egymásnak.  

Kovács Elemér

Az európai-mediterrán cser-
je nálunk is nagyon elterjedt 
és gyűjtik, nemesített fajtáit 
ültetvényekben termesztik. A 
bodza (Sambucus nigra) éve-
lő, fás bokor, akár 4-6 m ma-
gasra is megnőhet. Tőhajtások 
képzésével ritka, levegős bo-
korrá alakul. A fekete bodza 
Kárpátalján nagy alakgazda-
ságban fordul elő a lombos er-
dők cserje szintjén.

Virágai öttagúak, aprók sár-
gásfehérek és bogernyőben áll-
nak. Az álernyő virágzatát és 
bogyótermését az igen hosszú 
egyéves termővesszőkön kép-
ződő oldalhajtások végén hoz-
za. Ősidők óta használták szí-
nezőanyagként és virágát, ter-
mését gyógynövényként. Újab-
ban a szintetikus festékek he-
lyett nagymértékben használ-
ja az élelmiszeripar. Érett, fe-
kete (sötétlila) termés – gazdag 
színanyag-tartalma miatt – bor-
dóvörös színadalékot szolgál-
tat. Gyümölcse nagy mennyi-
ségben tartalmaz vitaminokat, 
makro- és mikroelemeket, cuk-
rokat, savakat, cseranyagokat 

Elfelejtett gyümölcsféléink, ritkaságok, újdonságok

A fekete bodza
és pektint. Legnagyobb értéke hét 
antocianin-komponensből álló gaz-
dag színanyagtartalma. Nemcsak 
színezékként alkalmazható, más 
gyümölcskészítményekhez vagy 
élelmiszerekhez, hanem önmagá-
ban is kiváló dzsem, ivólé, likőr, 
bor, pálinka is készíthető belőle. 
2004-ben egy budapesti bodza ter-
mékbemutatón több mint 30 önálló 
bodzaterméket számoltam meg. Az 
élelmiszerekben és gyümölcskeve-
rékekben felhasználása határtalan. 

Virágát a gyógyszeripar tea-
keverékekben megfázásos beteg-
ségek gyógyítására használja fel. 
Ehhez a virágzatát teljes virágzás-
kor gyűjtik, és kíméletesen szá-
rítják. A virágdrogból készült tea 
kellemes ízű, izzasztó, meghűlés 
esetén alkalmazzák, míg a szárí-
tott termés enyhe hashajtó tea ké-
szítésére jó.

A bodza egyenletes és jó gyü-
mölcsszíneződéséhez elegendő 
fény kell. Nevelhető bokorfor-
mára, ez a természetes előfordu-
lása, de törzses fácska is kiala-
kítható. Ültetvényben ez az elter-
jedt – 5x3 m, vagy 6x4 m térállás-
ban telepítve. A kompakt növeke-

désű fajták (Hashberg, Sambu) ter-
mesztésére általánosan alkalmazott 
tenyészterület az 5,5x3,5 m (520 
db/ha). A telepítés lehet 1 éves gyö-
keres dugványról, vagy 120-140 
cm magasságú suhánghoz hason-
ló ültetőanyagból. A bodzabokor 
hajtásainak csúcsdominanciája na-
gyon erős, ezért 2-2,5 méteres haj-
tást is fejlesztenek 1 év alatt. A gaz-
dasági cékitűzéseknek az 1-1,2 m 
törzsmagasságúra nevelt „bodza-
fa” felel meg leginkább.

A szaporítóanyagot fás dugvá-
nyozással állítják elő. Ennek erős 
gyökérzete és egy vagy két erős 
vesszeje van. Ültetés után csak egy 
vesszőt hagyunk meg, amit vissza-
metszünk az alsó két fejlett rügyre. 
Az első évben a növény két erőtel-
jes hajtást hoz a visszametszett vesz-
szőből, de rejtett rügyekből is kap-
hatunk gyenge hajtásokat. Május 
végén hajtásválogatással meghagy-
juk a felső rügyből keletkezett leg-
fejlettebb hajtást, ezt karóhoz kötjük 

(akár többször is nyolcas kötéssel), 
hogy egyenesen, fölfelé növeked-
jék. A meghagyott hajtás még ab-
ban az évben elérheti a 2 méteres 
magasságot. Ennek persze az opti-
mális tápanyagellátás a feltétele. A 
következő évben a kívánt törzsma-
gasság felett két nódusszal vissza-
metsszük a suhángot. Ennek hatásá-
ra négy erős koronavesszőt kapunk 
(sudár nélkül), és kifejlődik néhány 
gyenge törzserősítő hajtás is.

Első fázisban a koronavesz-
szőket (erős növekedés esetén, 
megfásodás után még abban az 
évben) két-két nóduszra metsszük 
vissza. Az ikerrügyekből alul gyen-
ge lelógó termővesszők képződ-
nek. A felső rügyekből feltörő erős 
vesszők fejlődnek, amelyeket a 
második fázisban újra két-két rügy-
re metsszünk vissza. Ezek alsó rü-
gyeiből újra lecsüngő termő vesz-
szők alakulnak ki. A felső rügyek-
ből fejlődő erős vesszők közül a 
külsőket hagyjuk meg, a belsőket 
tőből kimetsszük, hogy a korona 
belseje levegős legyen. Egyúttal a 
törzserősítőket is eltávolítjuk. Így 
kialakul a kívánt korona, ami 15-
25 különböző korú gallyból, illet-
ve vesszőből áll. A helyesen elvég-
zett koronaalakítás után a követke-
ző évek termőre metszése már ru-
tin munka. A siettetett vagy elhibá-
zott alakító metszés, a későbbiek-
ben sok többletmunkát és szakér-
telmet kíván.

A fekete bodza május-júni-
usban virágzik, illata jellemző-
en illatos. A kultúrváltozatok ál-
ernyőin belül 500-800 db bo-
gyó fejlődik ki. A megtermé-
kenyülés önporzással történik. 
A termése akkor érett szedés-
re, ha részterméskéinek 95%-a 
bordósfeketére színeződött. Az 
érés függvényében a szüret két 
menetben történik. A termést er-
nyővel együtt szüreteljük. A le-
szedett termés rosszul tárolható 
szabadban, ezért a feldolgozás 
folyamatos kell, hogy legyen. 
Hűtőben 0–20C és 90% relatív 
páratartalom mellett 14 napig is 
eltartható. A gyümölcsök mag-
jait és a kocsányt a feldolgozás 
során el kell távolítani. A fekete 
bodza termése nyersen nem fo-
gyasztható, mert mérgező. A fris-
sen préselt bodzalevet fel kell 
forralni, ugyanis a szambunigrin 
mérgező anyag 1000C-os hőmér-
sékleten lebomlik.

Jelenleg Magyarország Euró-
pában a bodzatermesztésben ve-
zető helyet foglal el. Az ezred-
forduló környékén, voltak olyan 
évek, amikor 500–1000 ha tele-
pítettek. Kárpátalján is felismer-
ték a fekete bodza termesztésé-
ben rejlő lehetőségeket. Bereg-
szász és környékén szintén több 
tíz hektárt telepítettek már.

Bodnár István 
kertészmérnök, Bakta



Csütörtök Augusztus 12.

Köszöntjük Klára, Dianna nevű olvasóinkat!

Hétfő Augusztus 9.

Köszöntjük Emőd nevű olvasóinkat!

Kedd Augusztus 10.

Köszöntjük Lőrinc nevű olvasóinkat!

Szerda Augusztus 11.

Köszöntjük Zsuzsanna, Tiborc nevű olvasóinkat!

2021. 
augusztus 4.8 Heti műsor

04:55 Teleshop
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 Meryem

Török filmsorozat
16:40 Meryem

Török filmsorozat
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsorozat
21:30 A mi kis falunk

Magyar vígjáték-
sorozat

22:45 Cápák között
00:10 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:45 CSI: A 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

02:00 Autogram

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Am. akció sorozat

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

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
22:10 Bezár a bazár!
00:00 A rezidens

Amerikai dráma 
sorozat

01:00 A vidéki doktor
Német romantikus 
sorozat

02:00 A vidéki doktor
Német romantikus 
sorozat

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Közelebb - 

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

Török tévéfilmso-
rozat

09:05 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmso-
rozat

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A fák történetei
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmso-
rozat

15:05 Zoo
Szlovák családi 
filmsorozat

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

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sorozat

20:30 A Durrell család
Angol tévéfilmso-
rozat

21:25 A bizalom ára
Angol bűnügyi tévé-
filmsorozat

22:15 Kenó
22:25 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi té-
véfilmsorozat

23:30 Hazug
Angol bűnügyi tévé-
filmsorozat

00:20 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

01:20 Új idők, 
új dalai

01:45 Divat & dizájn
02:15 Noé barátai

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: Duna 

menti Folklór-
fesztivál

09:00 Élő népzene
09:35 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:35 Isten kezében
11:00 Útmutató
11:45 Naftalin

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

Roma magazin
13:40 Domovina
14:15 Nyár 21
16:20 Itthon vagy!
16:50 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők: 

Nekézseny
17:50 Ízőrzők: 

Vitnyéd
18:25 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

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
21:30 Dokuzóna
22:30 MMA portrék
23:25 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 Az örökzöld 

örökzöldek
02:25 Naftalin

Magyar tévéjáték

05:00 Asztalitenisz 
magazin

05:45 Bringasport
13:55 Kékek
19:10 Ez történt 

az olimpián
19:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:05 Góóól!2
02:50 Fradi Tv

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:45 Született 

detektívek
Amerikai krimiso-
rozat

12:40 A mi kis falunk
Magyar vígjáték-
sorozat

13:55 Keresztanyu
Magyar filmsorozat

15:25 Meryem
Török filmsorozat

16:40 Meryem
Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsorozat
21:30 A mi kis falunk

Magyar vígjáték-
sorozat

22:45 Gyertek át!
23:55 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:30 CSI: A 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisorozat

01:45 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 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
22:10 Bezár a bazár!
00:00 A rezidens

Amerikai dráma so-
rozat

01:00 A vidéki doktor
Német romantikus 
sorozat

02:00 A vidéki doktor
Német romantikus 
sorozat

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:20 Unser Bildschirm
07:50 Itthon vagy!
08:15 Fogd a kezem!

Török tévéfilmso-
rozat

09:05 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmso-
rozat

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 A fák történetei
14:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmso-
rozat

15:10 Zoo
Szlovák családi 
filmsorozat

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

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sorozat

20:35 Önök kérték 
válogatás

21:35 A vörös ajtó
Olasz krimisorozat

22:30 Kenó
22:45 A legendák hivatala

Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

23:40 Hazug
Angol bűnügyi tévé-
filmsorozat

00:30 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

01:20 Új idők, új dalai
01:50 Divat & dizájn
02:20 Noé barátai

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
06:50 Magyar gazda
07:15 Hajnali 

gondolatok
07:25 Magyar válogatott
08:25 Táncház: Er-

délyi muzsikusok 
és táncosok, Gáts 
Tibor, Martenica 
ünnep

09:00 Élő népzene
09:35 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:40 Evangélikus 

magazin
11:10 Református 

magazin
11:40 A száztizenegyes

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Nyár 21
16:20 Itthon vagy!
16:55 Térkép
17:30 Ízőrzők: Igal
18:00 Ízőrzők: 

Szentkirály
18:30 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:25 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 L... mint Latabár
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Pastorale
22:35 MMA portrék
23:35 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 L... mint Latabár
02:20 A száztizenegyes

Tévéfilm

04:45 Golf
05:15 Pecatúra
05:45 Hajime
16:00 Góóól!2
16:55 Fradi Tv
19:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
22:15 Fradi Tv
02:00 OTP Bank Liga
03:50 Jövünk!

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:45 Született detektívek

Amerikai krimiso-
rozat

12:40 A mi kis falunk
Magyar vígjáték-
sorozat

13:55 Keresztanyu
Magyar filmsorozat

15:25 Meryem
Török filmsorozat

16:40 Meryem
Török filmsorozat
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsorozat
21:30 A mi kis falunk

Magyar vígjáték-
sorozat

22:45 Toplista: 
Címlaplányok

23:45 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:20 CSI: A 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisorozat

01:35 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 sor.

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

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
22:10 Bezár a bazár!
00:00 A rezidens

Amerikai dráma 
sorozat

01:00 A vidéki doktor
Német romantikus 
sorozat

02:00 A vidéki doktor
Német romantikus 
sorozat

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska

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

Török tévéfilmso-
rozat

09:00 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmso-
rozat

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 A fák történetei
14:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmso-
rozat

15:10 Zoo
Szlovák családi 
filmsorozat

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 Skandináv Lottó
20:40 Az élet dicsérete

Angol tévéfilmso-
rozat

21:30 Veszélyes 
gazdagság I-II.
Német tévéfilmsor.

23:00 Kenó
23:10 A bűn művészete

Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

00:05 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

01:00 Új idők, új dalai
01:25 Divat & dizájn
01:55 Novum: Globális 

egészség
02:20 Noé barátai

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

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

gondolatok
07:20 Magyar válogatott
08:20 Táncház: X. Or-

szágos Szezon-
nyitó Táncházi 
Mulatság

09:00 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:55 Neked szól!
11:05 Kérdések a 

Bibliában
11:15 A sokszínű vallás
11:50 Halál a pénztárban

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

Kronika
13:40 Ecranul nostru
14:15 Nyár 21
16:20 Itthon vagy!
16:45 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: Feked
17:50 Ízőrzők:

Nagymányok
18:20 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 Önök kérték 
válogatás

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Vásáry Tamás 

portréja 85. szü-
letésnapja alkal-
mából

22:30 A Tóásó dosszié - 
Túlélve Bolíviát

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

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

válogatás

04:15 Lendület
05:05 Öttusa
05:30 Szabadidő
15:55 Kerékpártúra
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Európai 

Szuperkupa
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
01:00 Kerékpártúra
01:35 Fradi Tv
02:05 Röpte

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:45 Született detektívek

Amerikai krimisor.
12:40 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
13:55 Keresztanyu

Magyar filmsorozat
15:25 Meryem

Török filmsorozat
16:40 Meryem

Török filmsorozat
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsorozat
21:30 A mi kis falunk

Magyar vígjáték-
sorozat

22:45 Főnök inkognitóban
23:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:25 CSI: A 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisorozat

01:40 CSI: A 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisorozat

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 
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
22:10 Bezár a bazár!
00:00 A rezidens

Amerikai dráma so-
rozat

01:00 A vidéki doktor
Német romantikus 
sorozat

02:00 A vidéki doktor
Német romantikus 
sorozat

04:00 Nyár 21
05:50 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:15 Kvartett
07:45 Itthon vagy!
08:10 Fogd a kezem!

Török tévéfilmso-
rozat

09:05 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A fák történetei
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsorozat

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

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sorozat

20:35 Egynyári kaland
Tévéfilm

21:35 Egynyári kaland
Tévéfilm

22:25 Kenó
22:35 Munkaügyek - 

IrReality Show
Magyar vígjáték-
sorozat

23:10 Tündérlaki Lányok
Tévéjáték

01:20 A bűn művészete
Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

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
06:45 Világ
07:10 Hajnali 

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

táncbemutató és 
táncház

08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Evangélikus 

ifjúsági műsor
10:35 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

10:40 Új nemzedék
11:10 Lajtai Lajos - 

Békeffi István
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
13:40 Kvartett
14:15 Nyár 21
16:20 Itthon vagy!
16:45 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők: Maglód
17:40 Ízőrzők: Kőszeg- 

szerdahely
18:10 ...és még 

egymillió lépés
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Magyar zenés film-
sorozat

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Emlékmű he-

lyett - Vaszi Já-
noska emlékére

22:30 MMA portrék
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

05:00 OTP Bank Liga
10:55 UEFA Európai

Szuperkupa
12:55 Bringasport
13:15 Góóól!2
14:15 Kerékpártúra
14:45 Puskás Suzuki 

labdarúgó kupa
16:10 Pecatúra
16:40 Skipper
17:10 Napos Oldal – 

DVTK
17:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
20:10 Napos Oldal – 

DVTK
20:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
01:45 Vívás
02:10 OTP Bank 

Liga



Szombat Augusztus 14.

Köszöntjük Marcell nevű olvasóinkat!

Vasárnap Augusztus 15.

Köszöntjük Mária nevű olvasóinkat!

Péntek Augusztus 13.

Köszöntjük Ipoly 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. 
augusztus 4. 9Heti műsor

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:45 Született detektívek

Amerikai krimiso-
rozat

12:40 A mi kis falunk
Magyar vígjáték-
sorozat

13:55 Keresztanyu
Magyar filmsorozat

15:25 Meryem
Török filmsorozat

16:40 Meryem
Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsorozat
21:30 A mi kis falunk

Magyar vígjáték-
sorozat

22:45 Életünk története
00:05 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:45 CSI: A 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisorozat

01:55 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
22:10 Bezár a bazár!
00:00 A rezidens

Amerikai dráma so-
rozat

01:00 A vidéki doktor
Német romantikus 
sorozat

02:00 A vidéki doktor
Német romantikus 
sorozat

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Itthon vagy!
08:10 Fogd a kezem!

Török tévéfilmso-
rozat

09:00 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmso-
rozat

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A fák történetei
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmso-
rozat

15:05 Zoo
Szlovák családi 
filmsorozat

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

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sorozat

20:35 Karol 2 - A pápa, 
aki ember maradt
Tévéfilm

22:05 Kenó
22:15 Álomgyár

Német romantikus 
dráma

00:25 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsorozat

01:20 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

02:10 Divat & dizájn

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:15 Hajnali 

gondolatok
07:25 Magyar válogatott
08:25 Táncház: X. 

Szlo vákiai Tánc-
ház találkozó, 
Komárom

08:55 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 Katolikus krónika
11:00 Önkéntesek
11:30 A sokszínű vallás
11:45 Muslicák a liftben

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

Seregélyes
18:10 ...és még 

egymillió lépés
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Sose halunk meg

Magyar játékfilm
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Székely László 

díszlettervező - 
MMA portré

22:35 MMA portrék
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Sose halunk meg

Magyar játékfilm

04:00 Forma-3 – 
Futam

05:00 Forma-3 – 
Futam

05:55 Strandröplab-
da OB

07:00 Forma-3 – 
Futam

13:50 Pecatúra
14:20 Skipper
14:50 Napos Oldal – 

DVTK
17:25 UEFA Európai 

Szuperkupa
19:25 FIFA VB 2022

magazin
20:00 Péntek 

Esti Foci
22:15 Péntek 

Esti Foci
02:20 FIFA VB 

2022 magazin
02:50 Röpte

04:55 A pampák királya
Brazil filmsorozat

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

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:00 Teleshop
10:00 Anyák gyöngye

Amerikai vígjáték-
sorozat

10:40 Anyák gyöngye
Amerikai vígjáték-
sorozat

11:20 Autogram
12:05 Privát kopók

Kanadai filmsorozat
13:15 Casanova

Amerikai kalandfilm
15:40 Tökös csaj

Amerikai vígjáték
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 Verdák 3.

Amerikai animációs 
kalandvígjáték

22:15 Tolvajtempó
Amerikai akciófilm

00:35 Gyilkos lövés
Amerikai 
akcióthriller

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

06:30 Garfield és 
barátai
Amerikai animációs 
sorozat

06:55 Garfield és 
barátai
Amerikai animációs 
sorozat

07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:10 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:25 Magyar népmesék
08:30 Magyar népmesék
08:40 Magyar népmesék
08:50 Magyar népmesék
09:00 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:10 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:40 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:10 Nagyító
10:45 Álomotthon 

folytatódik 4 ep
11:25 PURA VIDA - 

tiszta élet
12:00 Poggyász
12:40 Csapdába csalva
13:15 Feketék fehéren

Amerikai vígjá-
ték film

15:45 Columbo
Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Álommeló

Amerikai vígjá-
ték film

22:20 Taxi 3.
Francia akció film

00:15 Terminátor - 
Megváltás
Amerikai-német-
angol akció film

02:50 Az ételművész
Amerikai vígjá-
ték film

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Hazajáró
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:25 A világ madár-

távlatból
10:00 Nyár 21

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:20 Szeretünk, doki!

Tévéfilmsorozat
14:10 A maffia csak 

nyáron öl
Krimisorozat

15:15 Csárdáskirálynő
Magyar operettfilm

17:00 Főmenü: Lisztes
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:31 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:40 Ovizsaru

Angol családi víg-
játék

21:35 Karol 2 - A pápa, 
aki ember maradt
Tévéfilm

23:05 Kenó
23:15 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsorozat

00:20 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

01:20 Új idők, új dalai
01:50 Divat & dizájn
02:20 Noé barátai

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
06:15 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:05 Opera Cafe
07:35 Kincskereső
08:00 Evangélium
08:30 Hogy volt?! - 

válogatás
09:25 Ég, föld, férfi, nő: 

Bodrog
10:20 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

10:45 Öt kontinens
11:15 A Pendragon 

legenda
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
15:55 Strandröplab-

da OB
19:35 Triatlon
21:30 Napos Oldal – 

DVTK
22:05 A szivárvány 

harcosa
Magyar filmdráma

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

hírek
01:30 Csárdáskirálynő

Magyar operettfilm

04:10 CHI – A 
Belső Erő

05:30 Kékek
05:55 Vívás
06:25 FIFA VB 

2022 magazin
08:55 Szabadidő
09:30 Bringasport
15:45 Felvezető 

műsor: 
Labdarúgás

17:45 Értékelő 
műsor: 
Labdarúgás

18:00 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

20:00 Értékelő műsor:
Labdarúgás

20:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

22:20 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

22:45 Góóól!
03:55 Lendület

05:00 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:40 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:10 Teleshop
10:00 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:40 Anyák gyöngye

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:20 Anyák gyöngye
Amerikai vígjáték-
sorozat

12:00 Itthon nyaralunk 
- Hajdúszobosz-
lói nyár

12:50 Fehér agyar
Amerikai kaland-
film

15:20 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 Az oroszlánkirály
Amerikai animációs 
kalandfilm

22:35 Szemfényvesztők
Francia-amerikai 
akciófilm

01:10 A sors kegyeltje
Amerikai vígjáték

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

06:30 Garfield és 
barátai
Amerikai animációs 
sorozat

06:55 Garfield és 
barátai

Amerikai animációs 
sorozat

07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:05 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:20 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:30 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:30 Fald fel
10:05 Több mint TestŐr
10:45 SuperCar
11:20 Életmódi
12:00 VándorViadal
12:35 A Szmokinger

Amerikai vígjá-
ték film

14:45 Transformers
Amerikai akció film

18:00 Tények
18:55 Halálos iramban

Amerikai akció film
21:50 Deadpool 2.

Amerikai akció film
00:25 Mission: 

Impossible 3.
Amerikai akció film

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Nyár 21
08:00 Isten kezében
08:30 Kereszt-Tények
08:35 Katolikus krónika
08:55 Neked szól!
09:00 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:25 Találkozás
09:40 Jó emberek
09:50 Új nemzedék

10:20 Református 
magazin

10:50 Görögkatolikus 
Szent Litur-
gia közvetítése 
Máriapócsról

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:20 Gauguin - Vad-

ember vagyok
14:15 Édes anyanyelvünk
14:30 Fapados szerelem

Magyar játékfilm
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:05 Hogy volt?! - 

válogatás
17:05 Magyarország 

finom
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Mallorcai 

bűnügyek
Angol bűnügyi té-
véfilmsorozat

19:35 A dunai hajós
Tévéfilm

20:40 Ragtime
Angol filmdráma
23:10 Kenó
23:20 Isten nagy, én 

kicsi vagyok
Játékfilm

01:00 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsorozat

01:55 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

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
06:50 Esély
07:10 Hajnali 

gondolatok

07:20 Világ
07:40 Multiverzum
08:10 Mesterember
08:40 Noé barátai
09:10 Novum
09:40 Önök kérték 

válogatás
10:35 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
11:05 Térkép
11:30 Szerelmes 

földrajz
12:00 Mária országa
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Strandröplab-

da OB
16:55 Góóól!
17:55 Jövünk!
22:05 Tervek nélkül 

semmik leszünk
23:00 A Nagyok
23:35 Hogy volt?! - 

válogatás
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Kidöntött fáink 

suttogása - Port-
réfilm Ágh Ist-
ván költőről 
- MMA portré

02:25 Fapados szerelem
Magyar játékfilm

04:40 Strandröplab-
da OB

07:40 Múlt és Jelen
10:25 Góóól!
15:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
17:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
18:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 Értékelő műsor:

Labdarúgás
20:20 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
22:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:45 Triatlon
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Már többször írtam cikke-
imben erről a témáról, azért, 
mert aratás után több nagyon 
fontos, pontosabban 
nélkülözhetetlen ta-
lajjavító munkála-
tokat tudunk elvé-
gezni, amivel évről 
évre lényegesen na-
gyobb anyagi ráfor-
dítás nélkül jelentő-
sen javíthatjuk a ta-
lajaink minőségi mu-
tatóit. Ez azt jelenti, hogy hu-
musztartalom és a mikro- va-
lamint makroelemek növelését 
értjük a talajban. De ezenkívül 
még más pozitív folyamatok is 
kezdődnek el a talajban.

Az aratás után azonnal el kell 
kezdenünk a talajjavító munká-
latokat. Legelőször is azért, mert 
a csapadékos időjárás azt okoz-
ta, hogy aratás után rohamosan 
bezöldültek a tábláink gyom-
növényekkel. Különösen a par-
lagfű dominál, ami napról nap-
ra növekszik és a talajból kivon-
ja az értékes tápanyagokat. Ezt 
nekünk nem szabad megenged-
ni, pláne a mi szegény talajain-
kon. Régebben speciális totális 
gyomirtókat használtunk, de a 
mai helyzetben ezt nem enged-
hetjük, hisz ez a módszer nagyon 
drága (1000–1500 hr/ha). Ezzel a 
módszerrel is csak részben old-
juk meg a problémát, mert rö-
vid időn belül újra megjelennek 

Talajjavító munkálatok az 
őszi kalászosok aratása után

a gyomnövények. Azért szeretnék 
mindenkinek adni egy nagyon jó 
tanácsot, hogy lehet minőségesen 

és olcsóbban feljavíta-
ni talajainkat és egyszer-
re hatékonyan harcolni a 
gyomnövények ellen.

A legideálisabb az 
lenne, ha a szalmát fel-
aprózva otthagyjuk a 
talaj felületén. Utána 
biotrágyával ledolgoz-
zuk, és hogy ezt a le-

bomlási folyamatot felgyorsítsuk, 
30-40 kg karbamidot teszünk hoz-
zá és ezzel permetezzük le a szal-
mát, amit azonnal betárcsázunk 
a talajba. Ezzel a módszerrel el-
pusztítjuk a kikelt gyomnövé-
nyeket is és nem használunk drá-
ga gyomirtókat. 3-4 hónap alatt 
ez a nagy biomassza lényegében 
elrohad, pontosabban nagyon ér-
tékes humuszréteg alakul ki a ta-
laj felületén. 

Ugyanígy cselekszünk ak-
kor is, mikor a szalmát eltávo-
lítjuk a talaj felületéről, de sok 
biomasszamaradék ott marad a 
földön. Ez a módszer minden gaz-
dának elérhető (számítsuk ki, ha 
a biotrágya 500-600 UAH, 2 l 
biodesztruktor ára 500 UAH, mű-
trágya 300-400 UAH + a munka). 
Ezzel a módszerrel, mint látjuk ol-
csón a talajainkat feljavítjuk, amit 
majd a következő kultúrák fognak 
„észre venni”, mert jóval kevesebb 
műtrágyát kell használnunk.

Akinek lehetősége van, a 
biotrágya bedolgozása után olyan 
növényeket vethet zöldtrágyá-
nak, mint pl. a gabona, mustár, 
zab, repce, olajretek. Ezek a kul-
túrák a tél elejéig nagy biomasz-
szát nevelnének, amit utána be-
szántanának és újra még egy-
szer nagy mennyiségű szerves 
anyagot juttatnak a talajba (hu-
musz). Aki ezt igazán elvégzi, év-
ről évre tudjavítani a talaj minő-
ségi mutatóin, különösen a szer-
ves anyagok szinte megújítanák 
a talajainkat. Kevesebb gyomnö-
vény lenne, a zöldtrágyázással je-
lentősen csökkentenénk a talaj-
ban levő kórokozók és kártevők 
számát, amelyek az utóbbi idő-
ben nagy problémát okoznak ne-
künk évről évre. Ami a legfonto-
sabb, amit mindenkinek köteles-
sége tudni – a saját földjeit rend-
ben tartani és évről évre javítani 
azok minőségét.

Az idei év is azt mutatta, hogy 
csak ott lehet jó terméshozamot 
elérni, ahol a talajban sok szer-
ves anyag bomlik le. Ezekben a 
táblákban a növények jobban el-
lenállnak a betegségeknek is és 
a termés is magasabb és minő-
ségesebb.

Óvatosságra intem a ked-
ves termelőket a tarló égetéssel 
kapcsolatban, ami lényegében 
visszafordíthatatlan folyamatot 
idéz elő a talajéletben, és amit én 
szakemberként bűncselekmény-
nek tartok.

Várom továbbra is kérdé-
seiket a 0975166318 vagy a 
0503723469-es telefonszámokon.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

A nyár folyamán, az idő 
előrehaladtával egyre jobban 
szűkül azoknak a növényeknek 
a listája, amelyekkel másodnö-
vényként újra hasznosíthatjuk 
azokat a területeket, ahonnan 
lekerültek fő- vagy elővete-
ményeink. Az egyik 
ilyen növény, ame-
lyik még július végi 
– augusztus közepei 
magvetéssel jól be-
illeszthető másodnö-
vényként a vetésfor-
góba, az a téli retek 
egyik típusa, még-
hozzá a fekete retek. 
A kisebb fagyokat is károsodás 
nélkül elviseli, jól tárolható és 
ezáltal a téli zöldségszegényes 
időszakban is kiváló vitamin-
forrást biztosít a szervezetünk 
számára. Nagyon sokrétűen, 
de főleg nyersen fogyasztják. 
Mérsékelt fogyasztása kedve-
zően hat az emésztési zavarok 
megszüntetésére és étvágyger-
jesztőnek is ajánlják. Ebben a 
cikkünkben ennek a növény-
nek a termesztésével kapcso-
latos információkat és tenni-
valókat szeretnénk taglalni az 
olvasóink számára.

A növény jellemzése
A téli retkek, vagy ahogy 

még nevezik őket, tárolási ret-
kek élelmezési jelentősége és ér-
téke (szemben a hónapos reteké-
vel) elsősorban kiváló tárolható-
ságukban van, ami lehetővé te-
szi az egész téli fogyasztásukat. 
Ezek a fajták nem csak tömegük-
ben és színükben, de botanikai-
lag is különböznek a tavasszal 
termelt hónapos retektől.

A fekete retek egy lágyszárú, 

Másodnövények a kertjeinkben (4.)

 A téli fekete retek termesztéséről
a káposztafélék családjába tartozó 
kétéves növény. Az egyik legköny-
nyebben termeszthető zöldségnövé-
nyek közé sorolják őt. A szára és a 
gyökere egyaránt kiveszi a részét a 
gumó kialakításában. A növény le-
vélnyele húsos, szára magas, elága-

zó. Fürtvirágzatának szí-
ne fehér vagy rózsaszínű 
is lehet, amely többnyi-
re idegenbeporzó. A ma-
gokat általában másik év 
júniusában szedhetjük.

Fő növényként és 
másodnövényként is 
megállja a helyét. Ami 
a növénytársítást illeti, 

egy rendkívül rugalmas növénynek 
tekinthető, ugyanis jó társnövényei: 
a bab, a borsó, a burgonya, a 
cukkini, a káposztafélék, a ko-
riander, a kömény, a paradi-
csom, a petrezselyem, a sárga-
répa, a tök és a zeller. Csupán 
az uborka és az izsóp tekinthető 
számára ellenszenves növény-
nek a növénytársításban.

Hosszúnappalos, fényigé-
nyes növény, ezért a növény 
árnyékos helyre való veté-
sét kerüljük, különben a gu-
mók nem tudnak kifejlődni 
és a fajtára jellemző mérete-
iket elérni. A többi retektípu-
sokhoz képest a fekete retek-
nek magasabb a hőigénye. A 
reális hőmérséklet számára 
15°C körül van. Szárazságtű-
rő növényként tartják számon, de 
vízigénye magas, amely vízmeny-
nyiségre leginkább gumónöveke-
désekor tart igényt. Tápanyagigé-
nyük közepes, a tápanyag utánpót-
lást meghálálja a növény, főleg, ha 
ősszel szerves trágyával javítjuk a 
talajt. A makroelemek közül a ká-

liumot részesítik előnyben, míg a 
mikroelemek közül a bór hiányára 
a legérzékenyebbek.

A téli (fekete) retekfajták álta-
lában gömb alakúak, de akadnak 
hosszúkásabb fajták is. Vastag hé-
júak, jól tárolhatóak. Ízűk gyakran 
csípős. Tenyészidejük kb. 100-120 
napos. Termésük tömege 220-300 
gramm körüli. A legelterjedtebb 
fajták az Erfurti kerek fekete és a 
Black Spanish. Ezeket a téli fajtá-
kat, másodnövényként július vé-
gén – augusztus elején vethetjük, 
így október végére – november ele-
jére, még a téli fagyok beállta előtt 
már felszedhetőek.

Termesztése
Termesztésük elsősorban a kö-

zépkötött és a laza szerkezetű ta-
lajokon lehetséges. Tapasztalatok 
szerint a kötöttebb talajokon csípő-
sebbek lesznek és hamarabb megfá-
sodnak. A vetés előtt nem igényel-
nek szervestrágyázást, de egy ala-

pos ásás (talajforgatás) mindenkép-
pen ajánlott. Az elővetemények (jól 
trágyázott zöldségnövények) leke-
rülését követően jól megmunkált 
laza, de ülepedett talajba (2-3 cm 
mélyen) vessük. Mivel nagyobb 
gumót és lombozatot fejlesztenek, 
mint a hónapos retkek, ezért érde-
mesebb őket nagyobb sor- és tőtá-

volsággal vetni, kb. 35-40 cm 
széles sor- és 10-15 cm tőtávol-
ságra egymástól.

A fekete reteknek, a gondo-
zás tekintetében nincs nagy igé-
nye, csupán gyomlálásra, gyom-
talanításra van szüksége. Külö-
nösebb növényvédelmi kezelése-
ket sem igényel. Szükség esetén, 
amennyiben a talajunk cserebo-
gár lárvájával vagy drótféreggel 
fertőzött, akkor a vetést megelő-
zően talajfertőtlenítést végzünk. 
A fiatal leveles növényeken pe-
dig a keresztesvirágúak földi-
bolhái okozhatnak növénykáro-
sodást vagy súlyosabb esetben 
növénypusztulást. Ezt megelőz-
ve, vagy a tünetek megjelenése-
kor, ha szükséges, akkor 1-2 al-
kalommal a földibolhák ellen is 
beiktatunk növényvédelmi ke-
zeléseket.

Betakarítása, tárolása
A téli retket, különösen, ha 

tárolásra kerülnek, csak 
akkor szedjük fel, ha a faj-
tára jellemző méretet már 
elérték, mert csak az ilyen 
retkek alkalmasak a táro-
lásra. A téli retket egy me-
netben takarítjuk be táro-
lásra, vagy a piaci igények 
szerint friss fogyasztás-
ra „színelő” (elő) szedést 
végezünk. 

A termést még a hosz-
szabb fagyok beállta előtt, 
ásóval szedjük fel, mely-
nek értékesítése és táro-
lása is lomb nélkül, csak 
a szívleveleket meghagy-
va történjen. A fekete re-

tek esetében 15-20 t/ha átlagter-
mésre számíthatunk.

A téli retket ládákban, ned-
ves pincékben, 95 % relatív pá-
ratartalom mellett, 1-4 °C-on op-
timális tárolni.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Másodvetés 
augusztusban – 
még nem késő!

Akár a fagyokig kihasznál-
hatjuk a kertünket, ha az üres 
ágyásokat ezekkel a növények-
kel népesítjük be.

A konyhakertben nyár köze-
pére már a legtöbb ágyás termé-
nyét betakarítottuk. Ezeket most 
másodvetéssel még hasznosabbá 
tehetjük. Az üres ágyások talaját 
fel kell ásni és gereblyézéssel a 
felső, 15-20 cm-es talajréteget 
porhanyóssá kell tenni.

Másodvetésre alkalmas a 
zöld és sárga hüvelyű bokorbab, 
a cékla, a rövid tenyészidejű sár-
garépa (karotta), a tépősaláta, a 
téli retek, a hazai és az új-zélan-
di spenót, a sóska és a csemege-
kukorica. Ezek a jól művelt talaj-
ban, különösen, ha egy-két ön-
tözésben is részesülnek, gazdag 
termést adhatnak.

Szeptemberi ültetésre au-
gusztusban most kell elvetni a 
gumós kömény és a fodros kel 
magját, melyből 4-5 hét alatt 
fejlődnek ki az ültetésre alkal-
mas, két-három lomblevéllel 
rendelkező palánták. Érdemes 
nagyobb szerepet adni a ker-
tekben a fodros kelnek, amely 
teljesen télálló és a leveleiből 
a korszerű szakácsok sokféle 
igen értékes és ízletes ételeket 
tudnak készíteni. Az se hagy-
ható azonban figyelmen kívül, 
hogy a fodros kel 80-100 cm 
magas bokra valódi látványos-
ság a téli kertben, különös ha-
vas, zúzmarás időben!

Melyek az 
öntözés főbb 
szabályai?

8 szabály, amit érdemes betar-
tani öntözött kert esetén.

1. Az esti szürkületben vagy igen kora hajnalban öntözzön, mert 
ekkor a legkisebb a kiöntözött víz párolgása.

2. Tűző napsütésben semmi esetre se öntözze a növények leveleit, 
mert a nagy hőkülönbség következtében megperzselődnek.

3. Ritkábban és nagyobb vízmennyiséggel öntözzön! A gyakori, 
de felszínes „húsvéti locsolás” csak a talaj felszínét hűti le és nedve-
síti meg, de a növények gyökereihez nem jut el.

4. Ha öntözés után a talaj felszíne megszikkadt, azonnal kapál-
jon sekélyen. A porhanyós talajfelszín megakadályozza, hogy a ta-
lajba juttatott víz elpárologjon.

5. A talaj felszínét takarja le fűkaszálékkal, gyaluforgáccsal, ké-
regtörmelékkel, rostos tőzeggel vagy műanyag fóliával. Ezek hűvö-
sen tartják a talaj felszínét, mérséklik a nedvesség elpárolgását, meg-
akadályozzák a gyomosodást és (kivéve a műanyag fóliát) elbomol-
va növelik a talaj humusztartalmát.

6. Ha kannával vagy tömlővel öntöz, akkor juttassa a vizet köz-
vetlenül a növények tövéhez. Ez a legtakarékosabb öntözés, a leg-
kevesebb víz párolog el és legkevésbé kedvez a gombás betegségek 
elterjedésének.

7. A cserépben, edényben, balkonládában élő növények gyöke-
rei viszonylag meleg kis talajtömegben kénytelenek vegetálni. Ez a 
földtömeg a meleg nappalokon gyorsan kiszárad és módfelett felme-
legszik. Ezért az edényes növényeket a meleg, nyári napokon két-
szer-háromszor is meg kell öntözni.

8. A legkorszerűbb vízellátást a telepített öntözőberendezé-
sek teszik lehetővé. Az automata öntözőberendezés még akkor 
is öntöz, amikor a kert gondozója a tenger partján élvezi a sza-
badságát.

Mi kell a fának a kajszi szürete 
után?

A sárgabarack gyümölcse sok örömet szerzett, úgyhogy itt az ide-
je, hogy ezt megháláljuk a kimerült fáknak.

A kajszibarackfáknak a gazdag szüret után fokozott gondozás-
ra van szükségük ahhoz, hogy a következő hónapokban a termő 
rügyeiket kifejlesszék és új termő hajtásokat neveljenek ki. Ezért 
aszályos időszakban a fákat bőséges öntözésben kell részesíteni 
és ügyelni kell arra, hogy a gombabetegségek ne vezessenek ko-
rai lombhulláshoz.

A későn érő fajták gyümölcseit érdemes volna kiterjedtebb mér-
tékben, aszalással is hasznosítani. Erre az augusztusi meleg, napsüté-
ses napok még kiválóan alkalmasak, de a kereskedelemben kaphatók 
gyorsan aszaló eszközök is.
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Még több információ a karpatinfo.net-en

SPorTKRIMI

Rovatvezető: Jakab Lajos

Szörnyű baleset történt a Sztrij–
Ternopil–Kropivnickij–Znamjanka 
autóúton Cserkasszi megyében.

A kárpátaljai hatóságok megerősítet-
ték az információt, miszerint az eset során 
egy kárpátaljai rendőr, valamint annak fe-
lesége és 12 éves lánya vesztették életüket.

Kárpátaljai család vesztette életét egy 
balesetben Cserkasszi megyében

Az eset július 29-én történt a regge-
li órákban Mala Szevasztyanyivka tele-
pülésen. Az információk szerint a Volks-
wagen 40 éves sofőrje áttért a szemközti 
sávba, ahol összeütközött egy kamionnal.

A baleset pontos körülményeit még 
vizsgálják, írja a mukachevo.net.

Az Ungvári Járási Rendőrség munka-
társai operatívan azonosították a férfit, 
aki Ungváron egy többlakásos ház ud-
varában felajánlott a gyerekeknek egy 
játékot, és miközben a kiskorúak telje-
sítették az utasításait, a férfi ellopta a 
kerékpárjukat és a mobiltelefonjukat, 
számol be a zk.npu.gov.ua.

Július 27-én Ungvár új negyedében a 
károsult gyermekek szülei a rendőrséghez 
fordultak. A helyszínre érkező rendőröknek 
elmondták, hogy 3 gyermek egy nyilvános 
udvarban játszott, amikor egy ismeretlen 
férfi odament hozzájuk. A támadó beszélt 

Kerékpárokat és mobiltelefonokat lopott 
egy férfi

a lányokkal, és játékot ajánlott nekik, az ál-
tala szervezett verseny győztesének pénzt 
ígért. Amikor a gyerekek rohantak követ-
ni az utasításait, a férfi elvette a telefonju-
kat és a kerékpárjukat, majd elmenekült.

A környékbeli térfigyelő kamerák 
rögzítették a tettest, két 11 éves lány pe-
dig felismerte a férfit a felvételeken. Mi-
vel a 41 éves gyanúsított több korábbi va-
gyoni bűncselekményt is elkövetett már, 
a rendőrök tudták, hol keressék. Néhány 
óra alatt elkapták a tolvajt, az ellopott tár-
gyakat pedig lefoglalták. Az ügyben bün-
tetőeljárást indítottak.

A baleset július 27-én este történt a 
huszti járási Iza faluban.

Egy nyomozócsoport a helyszínen dol-
gozott. Mint kiderült, az Opel Astra típusú 
gépkocsit vezető 37 éves férfi elvesztette 
uralmát a jármű felett, és a sávjában par-
koló autónak hajtott. Ezt követően a fér-
fi továbbhajtott a gépkocsival és elütött 3 
gyalogost az útszélen. A gázolás követ-
keztében egy 31 éves férfi életét vesztet-

Parkoló autóba hajtott egy ittas sofőr, majd 
elütött 3 gyalogost

te, egy 34 éves nő a baleseti sebészetre 
került, egy 18 éves lányt pedig ambuláns 
kezelésre hazaengedték az orvosok, írja a 
mukachevo.net.

Az autó sofőrje ittas volt, vérmintá-
kat vettek tőle. Tekintettel arra, hogy a 
baleset során ő is megsérült, most egy 
külön kórházi szobában ápolják rendőri 
felügyelet mellett. Az ügyben büntető-
eljárás indult.

Két halálos kimenetelű baleset is tör-
tént megyénkben, a Huszti és Técsői 
járásban.

Az első bejelentés Felsőhidegpatakról 
érkezett. A rendőrség elmondása szerint a 
17 éves fiú egy motorkerékpáron haladt, 
hátánál egy utassal. Elvesztette uralmát a 
jármű felett, áttért a szemközti sávba, ahol 
összeütközött egy másik motorral, melyet 
egy 16 éves ittas fiatal vezetett. A 17 éves 
sofőr a helyszínen életét vesztette, a bal-
eset további áldozatait kórházba szállítot-

Fiatalkorúak vesztették életüket 
motorbalesetben

ták. Később kiderült, hogy a 17 éves halá-
los áldozat Dmitro Barnics sportoló. A bi-
atlonszövetség elmondása szerint egy ked-
ves, jószívű, tehetséges és nagy jövő előtt 
álló sportolót veszítettek el.

A másik baleset Alsóapsán történt. Egy 
35 éves férfi Ford Transit járművével el-
gázolt egy 16 éves lányt. A fiatal azonnal 
életét vesztette.

A hatóságok mindkét baleset kap-
csán eljárást indítottak, számol be a 
mukachevo.net.

Illegális fakivágás miatt áll bíróság elé 
egy huszti járási lakos, aki 347 ezer 
hrivnyás kárt okozott az államnak, adja 
hírül a goloskarpat.info.

Az ügyészek már átadták a vádiratot 

347 ezer hrivnyára büntettek meg egy huszti 
járási lakost illegális fakivágásért

a bíróságnak az égermezei férfi ügyét il-
letően. Az információk szerint a férfi 25 
bükkfát vágott ki törvénytelenül.

Az ügyben tart a nyomozás, a tárgya-
lásra hamarosan sor kerül.

Tűz ütött ki egy családi ház udvarán 
a munkácsi járási Kismogyoróson. Az 
édesapa és fia arra ébredt, hogy ropog 
a tűz, írja a 0312.ua.

Amikor kiszaladtak az udvarra, látták, 
hogy az egyik melléképület kapott lángra, 
s a tűz rohamosan terjedt. Azonnal értesí-
tették a tűzoltókat, s elkezdték kihordani 
a házból az értékes tárgyakat.

Tűz ütött ki egy családi ház udvarán a 
Munkácsi járásban

A helyszínre két tűzoltóegység érke-
zett, akik sikeresen megakadályozták, 
hogy a tűz átterjedjen a lakóházra. A lán-
gokat csak több óra alatt sikerült teljesen 
eloltani. A tűz teljesen megsemmisítette 
a melléképület egy részét, valamint egy 
VAZ–2107-es járműben is kárt tett.

Kitörésének oka és az általa okozott 
kár értéke még nem ismert.

Július 25-én bejelentés érkezett a ható-
ságokhoz, miszerint a huszti járási Rá-
koson súlyosan bántalmaztak egy fia-
talt. Az eset a Fő úton történt.

Egy 25 éves viski lakos késsel has-
ba szúrt egy 19 éves huszti fiatalt. 
Mint kiderült, a tettes féltékenység-

Féltékenység miatt csaknem megöltek egy 19 
éves fiatalt megyénkben

ből támadt rá az áldozatra, számol be 
a mukachevo.net.

A sérültet azonnal kórházba szállítot-
ták, a tettest előzetes letartóztatásba he-
lyezték. A rendőrség gyilkossági kísér-
let ügyében indított eljárást, a vizsgála-
tok megkezdődtek.

Kedd reggeli lapzártánkig mindhárom 
medáliából hármat szerzett a magyar 
küldöttség a Tokióban vasárnapig zajló 
nyári ötkarikás játékokon, de biztosak 
lehetünk benne, hogy ennél még jóval 
fényesebb is lesz a magyar éremtermés.

Szilágyi Áron aranyérmét követően, 
Milák Kristóf 200 méteres pillangóúszás-
ban állhatott fel a dobogó legfelső fokára 

(100 pillén második lett…), a legfrissebb 
aranyérmesünk pedig a férfi kajak egyes 
1000 méteren első Kopasz Bálint, aki mö-
gött Varga Ádám lett ezüstérmes (a ké-
pen). Az aranyesélyesnek számító Kozák 
Danuta, Bodonyi Dóra női kajak 500 mé-
teren bronzérmet szerzett.

A mai nap során Lőrincz Tamás 77 kg-
os súlycsoportban a döntőben lép szőnyeg-
re, testvére, Viktor is bejutott az elődön-
tőbe, míg a 97 kg-os Szőke Alex a bronz-
éremért mérkőzhet. Érmes esélye van még 
a vitorlázó Berecz Zsombornak is, aki a 
második helyről várhatja a döntő futamot.

Ami a csapatsportágakat illeti, mind-

Keddig három a magyar igazság 
Tokióban!

három magyar együttes bejutott a legjobb 
nyolc közé!

Itt elsősorban a női kézilabda-csapa-
tot illeti hatalmas elismerés, hiszen Elek 
Gábor lányai három vereséget követően 
a spanyolokat és a csoportelső svédeket 
is legyőzték, így a bombaerős Norvégi-
ával szemben mérkőzhetnek meg az elő-
döntőért.

A pólósainktól ez volt a minimális el-
várás. A női csapat nagy lehetőséget sza-
lasztott el azzal, hogy miután 10-9-re le-
győzte a verhetetlennek tűnő Egyesült Ál-
lamokat, utána 11-9-re alulmaradt Kínával 
szemben, így Hollandia lesz az ellenfele a 
negyeddöntőben.

A férfiak csoportjukban Görögország-
tól kikaptak, az olaszokkal ikszeltek, így 
aztán a 3. helyen léptek tovább, és a foly-
tatásban Horvátországgal játszhatnak ki-ki 
meccset az elődöntőért.

Tíz versenynap után Ukrajnának még 
nincs aranyérme, egy ezüst mellett 5 
bronzérmet is szereztek a sportolói.

Néhány sorban
Győztes meccsen debütált az országos 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2021-
2022-es idényében a Minaj FC, miután az 
egy héttel ezelőtti nyitófordulót a Dinamo 
Kijev ellen elhalasztó kárpátaljai együttes 
a szombaton lejátszott 2. játéknapon az 
ungvári Avangard stadionban 1-0-ra ver-
te az FK Olekszandriját.

A 90 perc során mindkét kapu előtt 
adódtak helyzetek, a győztes találatot 
Visnyevszkij szerezte a találkozó legvé-
gén.

A minajiakhoz hasonlóan ugyancsak 
halasztó címvédő Dinamo Kijev maga-
biztos, 4-0 arányú győzelmet aratott az 
újonc Veresz Rivne ellenében, mint ahogy 
biztosan hozta a kötelező sikert a Sahtar 
Donyeck is Lembergben.

A 2. forduló eredményei: Minaj FC 
– FK Olekszandrija 1-0, Dinamo Ki-
jev – Veresz Rivne 4-0, FK Lviv – 
Sahtar Donyeck 0-3, Kolosz Kovalivka 
– Metaliszt Harkiv 1-0, Csornomorec 
Odessza – Dnyipro 0-3, FK Mariupol – 
Gyeszna Csernyihiv 1-2, Vorszkla Poltava 
– Ruh Lviv 2-0,  Inhulec Petrove – Zorja 
Luhanszk 1-5.

Két játéknap után a Sahtar és Gyeszna 
hibátlan, 6 pontos teljesítménnyel áll az 
élen. A Minaj FC a hétvégén sorra kerü-
lő 3. fordulóban a Kolosz Kovalivkát lát-
ja vendégül.

***
Hatalmas meglepetésre, vereséggel mutat-
kozott be a labdarúgó NB-I hétvégén rajto-
ló idényében a címvédő FTC. Peter Ströger 
csapata hazai pályán kapott ki a helyzete-
it jól kihasználó Kisvárdától. A Fradinak 
nagy formajavulásra lesz szükség a szer-
dai Slavia elleni BL-selejtezőre. 

Az újoncok közül a Debrecen fölénye-
sen nyert Kispesten, míg a Gyirmót ikszelt 
az MTK ellen.

Érdekesség, hogy az utóbbi tíz évben 

először fordulhat elő, hogy minden csa-
pat hazai pályáján szerepelhet vendéglá-
tóként, bár, az első fordulóban ez nem szá-
mított előnynek, hiszen egyetlen helyszí-
nen sem született otthoni siker.

Eredmények: FTC – Kisvárda 1-2, 
Paks – Mezőkövesd 2-3, Gyirmót – MTK 
1-1, Honvéd – Debrecen 1-4, ZTE – Mol 
Fehérvár 1-1, UTE – Puskás Akadémia 
1-2.

***
Nem sikerült kijavítani az első forduló-
ban elszenvedett vereségét az Ungvári 
FC-nek az országos másodosztályú lab-
darúgó-bajnokságban, miután a Mihajlo 
Ivanicja által irányított megyeszékhelyi 
együttes a másodosztályban ugyancsak 
újonc Metaliszt Harkiv vendégeként ka-
pott ki 3-1-re.

Az ungváriaknak kétgólos hátrányban 
a 77. percben felcsillant a remény a pont-
szerzésre, miután Viktor Homcsenko szé-
píteni tudott, de az egyenlítés nem sike-
rült, sőt, a 89. percben kialakult a 3-1-es 
harkivi győzelmet jelentő végeredmény.

Két játéknap után a 16 csapatot szám-
láló mezőnyben a Metaliszt áll az élen 6 
ponttal, míg az ungváriak pont nélkül se-
reghajtók. 

A hétvégi, 3. fordulóban javulhat a 
mérleg, amikor az Obolony Kijev látogat 
el a kárpátaljai megyeszékhelyre.

***
Az ungváriaktól eltérően, a harmad-
osztályban ugyancsak újoncnak számító 
Munkácsi FC labdarúgó-csapata második 
bajnoki találkozóját is hibátlanul hozta le.

A Vitalij Sumszkij által vezetett Lator-
ca-partiak a Csernyivci Bukovina ottho-
nában nyertek 1-0-ra Makszim Hirnijnek 
a 89. percben szerzett találatával.

A hétvégén sorra kerülő harmadik já-
téknapon a munkácsiak, amolyan szom-
szédvári rangadó keretében, a Kárpáti 
Halics ellen léphetnek pályára.
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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!

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. 

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések 

felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re is.

Hirdessen!
066-2850283

PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY
A Nagyberegi Református Líceum pótfelvételt hirdet az 

5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2021-2022-es tanévben. 
A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat elmélyül-

ten, emelt óraszámban tanulhatják – a középiskolai osztályok-
ban humán-reál irányultság szerint –, művészeti képzésben ré-
szesülhetnek, lelki alkalmakon, missziói munkákban, kirán-
dulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek 
részt, ösztöndíjakban részesülhetnek. Az érettségizők számá-
ra személyre szabott felkészítő foglalkozásokat tartunk, tájé-
koztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről, segítjük a 
felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.

A felvételt nyert tanulók számára kedvezményes étkezést 
és kollégiumi elszállásolást biztosítunk.

Az 5., 6. osztályba felvételizőknek kommunikációs és 
alapvető matematikai készségekről, valamint szövegértésről 
kell számot adniuk. 

A 7., 8. és 9. osztályba felvételizőknek matematikából, ma-
gyar nyelv és irodalomból kell felvételi vizsgát tenniük, amit 
az általános iskola 5–6, 5–7 és 5–8. osztályainak a tananyaga 
alapján állítunk össze.

A 10. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar 
nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeretből kell felvé-
teli vizsgát tenniük az 5–9. osztály tananyaga alapján. 

A felvételi eljárás során lehetőség van többletpontok be-
számítására. 

A felvételire való jelentkezés online regisztráció útján 
történik, ami intézményünk honlapján, a Felvételi menüpont 
alatt érhető el (Pótfelvételi online jelentkezési lap) 2021. au-
gusztus 13-ig. 

A felvételi vizsga napján benyújtandó dokumentumok: 
– a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban csatolt 

ajánlólevele, 
– a születési bizonyítvány és 
– a kódszám másolata. 
Akik az áprilisi felvételi során nyújtották be jelentkezésü-

ket, azoknak csak e-mailben kell jelezniük felvételi szándéku-
kat, az online jelentkezési lapot nem kell újra kitölteniük, a do-
kumentumok ismételt benyújtása nem szükséges.
A felvételire való jelentkezés határideje: 2021. augusztus 13.
A felvételi vizsgák időpontja: 2021. augusztus 17., 7.30 óra.
A felvételi vizsga díjtalan.

A részletes információért kérjük, keresse fel az intézmény 
weboldalát, a www.nbrl.com.ua internetes címen.

Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre várjuk.
Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80. 
Mobil: +380 (99) 423 41 45

Szeretettel várja a felvételizőket 
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

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

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

Macsolán a Fő út 39. sz. 
alatt eladó egy 151,6 négy-
zetméteres négyszobás, 
összkomfortos családi ház 
(gáz-kazános cirkó), kiépí-
tett gazdasági udvar, a te-
lek művelhető területekkel 
együtt 0,6 ha. Ár megegye-
zés szerint. Mob.: +38099-
7742781. 
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. 

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. 

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó 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. 

Beregszászban eladó egy 
68 m2-es, összkomfortos, 3 
szobás, hőszigetelt fém-mű-
anyag nyílászárókkal felújí-
tott családi ház. A fűtés gáz-
kazános cirkó megoldású, a 
melegvíz-ellátást gázbojler 
biztosítja. Ár megegyezés 
szerint. Mob.: 050-6949178. 

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 beto-
nozást, hegesztést és építke-
zést. Mob.: 050-1948976. 
Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 

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 rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Nagyszőlősön. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Nevetlenben. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

A Farm Tojás Kft. ke-
res tojásválogató és cso-
magoló munkatársakat 
kétműszakos munka-
rendben, Győrhöz köze-
li üzemébe. Szolgálati la-
kást biztosítunk. Jó kere-
set és hosszú távú mun-
kalehetőség. Más mun-
ka is szóba jöhet, lehe-
tőségek vannak. Jelent-
kezni Bilanics Krisz-
tinánál lehet: Telefon: 
+3630-2175342. E-mail: 
kbilanics@farmtojas.hu. 

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

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. 

Sürgősen munkát kere-
sek Beregszász környékén. 
Mob.: +38095-1492868. 

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. 

Beszéled az ukrán és ma-
gyar nyelvet? Nyiss az EU 
felé! Elektronikai eszközök 
összeszerelésén túl a Te fel-
adatod lesz még, hogy uk-
rán nyelven add át a ma-
gyar munkautasításokat. 
Minden papírmunkát és 
az engedélyek ügyintézés-
ét is díjmentesen intézzük! 
Bővebb információért hívd 
Enikőt! +38095-7554053 
(Viber), e-mail: welcome@
robotica.hu. 

Kárpátaljai munkalehető-
ség! Ukrajnából végezhe-
tő adminisztratív munka! 
Kimagasló bérezés! Mob.: 
+3670-9449690. E-mail: 
toborzas@livita.hu. 

Takarító kolléganőt felve-
szünk betanítással: 1000 
Ft/óra, bruttó. Feladatok: 
üzlet polcainak portalaní-
tása, lemosása; termékek 
portalanítása, fényesítése; 
kirakati polcok, üvegek 
tisztítása kint és bent; pad-
ló tisztán tartása, felmosá-
sa, fényesítése; mosdó, zu-
hanyzó, WC takarítása, tel-
jes fürdőszoba; kozmetikai 
helyiség teljeskörű takarí-
tása; termékek címkézése, 
beárazása; pénztár keze-
lése; üzlet nyitása, zárása; 
vásárlók teljeskörű kiszol-
gálása; eladói tevékeny-
ség is. Feltétel: magyar út-
levél. Jelentkezés: fényké-
pes bemutatkozóval és el-
érhetőséggel: faurhada@
gmail.com. 

Építkezés, felújítás

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
066-2910418, 068-2126127. 
Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1000 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 

Bútor

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

Barkács, szerszám

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

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Eladó boroshordók: 300 li-
teres, 65 literes. Ugyanitt ká-
posztagyalu és káposztáshor-
dó, 100 literes, valamint sző-
lődaráló és szőlőprés. 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.
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Gyümölcsök, olajak, to-
jás, méz és megannyi más 
természetes szer hat fan-
tasztikusan a hajra. Lás-
sunk néhány hatékony 
házi receptet az egészsé-
ges, ragyogó hajért!

Az alábbiakban néhány 
praktikus, otthon elkészít-
hető hajmaszkot és hajke-
zelési technikát osztunk 
meg veled, különböző haj-
problémákra.

Korpásodás
– Masszírozz a fejbő-

rödbe kókuszolajat. Ez se-
gíti a hajat a növekedésben 
és a korpát is eltünteti.

– Keverj össze kó kusz-
olajat és hagymateát, majd öb-
lítsd át vele alaposan a hajat!

– Keverj össze mandula 
olajat és egresnek a levét! 
Dörzsöld a fejbőrbe, hagyd 
hatni 10 percig, majd öb-
lítsd le!

– Alkalmazd 
a következő me-
leg keveréket a 
fejbőrödre: olí-
vaolaj, citrom-
lé, kókuszolaj. 
Tekerj törölkö-
zőt a hajad köré, 
hagyd hatni 15 
perc ig ,  majd 
enyhén mosd 
meg samponnal!

– A görög-
szénát tartják a legfonto-
sabb korpaellenes szernek. 
Két evőkanállal áztass egy 
éjszakán át vízbe, majd ké-
szíts belőle finom pasztát 
reggel. Alkalmazd az egész 
fejbőrre, hagyd hatni 30 per-
cet, majd enyhén mosd meg. 
A száraz korpa ellen különö-
sen hatékony. Heti kétszeri 
kezelésre van szükség.

– Az utolsó öblítővízhez 
keverd hozzá egy limenak a 
levét! Ez nemcsak ragyogó-
vá teszi a hajat, hanem el-
távolítja a korpát és meg-
akadályozza a korpa újbóli 
kialakulását. Heti egyszer 
ajánlott alkalmazni.

– A cukorrépa is igen 
hatékony a korpa eltünte-
tésében. Forralj fel vizet, 
főzd bele a répát, majd 
masszírozd ezt a vizet a fej-
bőrödbe! A műveletet vé-
gezd el minden este.

Forrósíts fel olajat (kó-
kusz vagy mandulaolaj a 
legjobb) és keverj hozzá 
kámfort! Masszírozd 10 
percig ezzel a keverékkel 
a fejbőrt. Hagyd hatni még 
30 percet, majd mosd meg 
a hajad samponnal.
Egészséges, csillogó haj

– Egészségtől ragyogó 
hajad lehet, ha ricinusolajjal 
dörzsölöd be a hajszálakat. 
Utána mosd le samponnal!

– Moss hajat teával 
egyszer egy héten! A zöld-
tea különösen hatékony.

– Áztass egy marék eg-
rest egy csésze tejbe két 
órán keresztül! Készíts 
masszát belőle és kend rá 
a hajadra! Hagyd hatni 20 
percet, majd alaposan öb-
lítsd le!

– Alkalmazd a fejbőrre 
és a hajra a következő ke-
veréket: egy tojásfehérje, 
2 kanál ricinusolaj, 1 kanál 
glicerin! 10-15 perc után le 
lehet mosni.

23 otthoni hajápolási tipp 
természetes alapanyagokból

– Egy órával hajmo-
sás előtt masszírozz meleg 
kókuszolajat a hajadba! 
Tekerd törölközőbe a ha-
jad, majd egy óra múlva 
mosd meg!

– Ha vékony, hullásra 
hajlamos hajad van, for-
ralj fel hibiszkusz virá-
got kókuszolajban! Szűrd 
le és masszírozd a hajba 
és fejbőrbe! Hagyd hatni 
10-15 percet!

– Áztass 1 teáskanál 
görögszénát tejbe egy éj-
szakán át! Következő reg-
gel törd szét és alkalmazd 
a hajadra! 10 perc után 
mosd le alaposan!

– Forraljunk fel vizet, 
dobjunk bele curry levele-
ket, bazsalikomot, hibisz-
kuszvirágot és egrest! A 
,,teával” öblítsük le a hajat!

Vegyünk egy csésze 
kókuszolajat és egy csé-

sze mustárolajat, kever-
jük össze. Áztassunk egy 
marék curry levelet az 
olajkeverékben egy éj-
szakán át! Másnap me-
legítsük fel lassú tűzön, 
míg a levelek ropogóssá 
nem válnak! Vegyük le 
a tűzről, és adjunk hoz-
zá 2-3 teáskanál kámfort! 
Hagyjuk kihűlni az olajat! 
Masszírozzuk körkörös 
mozdulatokkal a fejbőr-
be, és aludjunk így vele! 
Másnap reggel sampon-
nal mossuk meg a hajat! 
Kétszer egy héten ismé-
telhetjük.

Őszülő hajra
– Keverj össze henna-

port egy tojással, fél cit-
rom levével és egy evőka-
nál instant kávéporral! Al-
kalmazd a hajra! 45 perc 
után mosd le!

Forraljunk fel egy 
csésze egrest 4 csésze 
vízben! Adjunk hozzá 
egy csipet cukrot is! Ad-
dig főzzük, amíg felé-
re csökken a mennyisé-
ge. Keverjünk hozzá egy 
csésze hennaport, egy to-
jást és egy citrom levét, 
majd alkalmazzuk a haj-
ra! 2 óra múlva mossuk 
le a hajat!

Természetes 
hajkondicionálók
– A henna mint gyógy-

növény jó kondicioná-
ló képességekkel rendel-
kezik.

– A tojásfehérjét is 
használhatod kondicioná-
ló képpen.

– Keverj össze túrót, 
sört és tojást! Nagyszerű 
hajkondicionáló.

Tutitipp: Keverj össze 
egy kis ecetet meleg víz-
zel, és ezzel öblítsd le a 
hajad! A fakó és élettelen 
hajat ragyogóvá és élette-
livé teszi.

A köröm funkcionális 
testrészünk, segít felven-
ni tárgyakat, serpenyőt 
tisztítani, vagy lekapar-
ni az árcédulát.

Egészséges körmök
A gyenge, töredezett 

körmök gyakran táplál-
kozási problémára utal-
nak. Az elhanyagolt kö-
röm keményedésekhez, 
gombás fertőzésekhez, 
fájdalmas benövésekhez 
vezethet.

Következő tippjeink 

biztosan segítségedre lesz-
nek a körmeid egészségé-
nek megőrzésében.

Hidratálás
Hogy a körmöd hidra-

tált maradjon, dörzsölj egy 
kis vazelint a kutikulára és 
a környező bőrre. Tedd ezt 
minden este lefekvés előtt, 
amikor úgy érzed száraz a 
körmöd.

Nem rajongsz a vaze-
lines kenőcsért? Helyette-
síthető ricinusolajjal. Ez 
egy sűrű olaj mely gazdag 
E-vitaminban és kíváló a 
kutikulákra.

A legegyszerűbb meg-
oldás az olívaolaj, majd-

13 tipp az erős körmökért
nem minden háztartásban 
jelen van.

Gumikesztyű
A háztartási munkákhoz 

használj gumikesztyűt, így 
megóvod kezedet és körme-
idet az erős mosószerek ha-
tásától, ráadásul tiszta ma-
rad a kezed.

A súrolás, mosogatás és a 
házimunka általában tönkre-
teszi a körmöket.

A vinilkesztyű után ext-
ra puha kezed lesz, ha előt-
te hidratáló krémmel be-

kened és így húzod rá a 
kesztyűt.

Kutikulák
A körömre nőtt bőrt óva-

tosan told vissza 45-fokos 
szögben. Ellenkező esetben 
a bőr felszakadhat, ami gyen-
gíti az egész körmöt.

Szárítás
Mosogatás, fürdőzés, zu-

hanyzás, úszás után szárítsd 
legalább két percig a keze-
det. Ha nedvesen hagyod, 
megnő az esélye a gombás 
fertőzésnek.

Szellőztetés
A gyakran használt sport-

cipőket, csizmákat jól szá-
rítsd vagy szellőztesd ki. 
Soha ne tedd vissza a lábad 
még nedves cipőbe, mert a 
láb gombás fertőzései na-
gyon kellemetlenek.

Zokni
Viselj 100%-os pamut 

zoknit. Ezeknek jobb a ned-
vesség elnyelő képességük, 
így megakadályozzák a gom-
bás fertőzések kialakulását.

Lakkréteg
Tedd hosszan tartóbbá 

a manikűrödet napi egy új 
réteg felvitelével. 

A festett körmök elvesz-
tik színüket és elkezdenek 
kopni a víz, nap és egyéb 
külső tényezők hatására. 
Napi egy újabb réteg fény-
nyel szebbé és tartósabbá te-
hető a manikűr. 

Erős és rugalmas
Ahhoz, hogy a köröm 

erős és rugalmas maradjon, 
szedhetsz napi 4-5 alkalom-
mal 500 mikrogramm B-vi-
tamin biotint.

Már régen felfedezték 
állatorvosok, hogy a biotin 
erősíti a lovak patáit, ame-
lyek keratinból vannak – ez 

az emberi köröm össze-
tevője is. Napi 2,5 milli-
gramm biotin szedésével 
keményebb és erősebb kör-
meid lesznek.

Cink
Fogyassz  napon ta 

egy pohár tejet és egy 
főtt tojást. Ezek gazda-
gok cinkben, amely cso-
dákat művel a köröm-
mel, különösen ha a kör-
mök foltosak (ez a cink-
hiány jele).

Körömreszelés
Soha ne reszeld a kör-

möd fürdés után, mert a 
puha köröm könnyebben 
szakad és törik.

Ahhoz, hogy a köröm 
erős legyen, kerüld az elő-
re-hátra mozdulatokat a 
reszelővel – csak egyetlen 
irányba reszelj.

Körömlakk
Használj körömlakkot 

akkor is, ha csak egy átlát-
szó fényt szeretnél adni a 
körmöknek. Ez megvédi a 
körmöket és erősíti.

Ha a színes körmöket 
szereted jobban, használj 
egy bázis lakkot, majd jö-
het két vékony színes réteg, 
a végén pedig egy átlátszó 
körömfény.

A rétegek közt hagyd, 
hogy a lakk jól megszárad-
jon. A színes lakkot maxi-
mum 10 napig lehet tarta-
ni, ez után le kell törölni.

Körömlemosók
Kerüld az acetont vagy 

formaldehidot tartalmazó 
körömlemosókat. Ezek na-
gyon kiszárítják a körmö-
ket. Használj acetát alapú 
ápolószereket.

Masszázs
A köröm masszírozás-

sal erősebbé és fényesebbé 
válik. A köröm dörzsölé-
sével nő a vérellátás, mely 
serkenti a köröm növeke-
dését és erősödését.

Hihetetlen, milyen cso-
dákat művelhet egy friss 
alapanyagokból előál-
lított házi arcpakolás. 
Lássuk a legjobbakat!

Lenmag maszk
Egy pohár vízbe önt-

sünk egy teáskanál len-
magot és főzzük meg, míg 
sűrű pépet nem kapunk. 
Hűtsük le szoba-hőmér-
sékletűvé! Tegyünk ned-
ves gézt az arcra és erre 
kenjük a lenmagos pépet! 
Hagyd hatni 20 percig, 
majd távolítsd el a pako-
lást. Mosd le a bőröd!

Ez a maszk puhítja a 
bőrt, rugalmassá teszi és 
enyhíti az irritációt. Va-
lószínűleg segítségre lesz 
szükséged, hogy az arcod-
ra tudd kenni.

Száraz és érzékeny 
bőrre

Keverj össze három tea-
adagnyi kamillát és egy ka-
nál őrölt zsályát forró vízzel! 
Adj hozzá pár csepp A- és 
E-vitamint, majd hűtsd le 
szobahőmérsékletre!

Márts a teába gézt és 
takard be az arcod vele! 
Hagyd hatni 20 percig 
majd mosd le!

6 hatásos házi arcpakolás
Tojássárgája maszk
K e v e r j  ö s s z e  e g y 

tojássárgát egy teáskanál 
olajjal! Kend az arcodra és 
hagyd hatni 20 percig, majd 
mosd le!

A tojássárgája táplál-

ja a bőrt, segít a pattanások 
gyógyulásában, bőrpuhító 
hatású, hidratál, így az arc-
bőrt simává és lággyá teszi.

Méz maszk
Egy teáskanál mézet ke-

verj össze egy teáskanál tej-
színnel! 20 perc után mosd 

le! Megnyitja és tisztítja a 
pólusokat, miközben hidra-
tálja és fiatalítja a bőrt.

A t e rmésze t e s  méz 
maszk egyszerű, hatékony 
és olcsó módja a bőrápo-
lásnak.

Túró és zöldség maszk
Keverj össze egy teáska-

nál sima tehén/juhtúrót egy 
teáskanál édestejszínnel és 
egy teáskanál sárgarépalével 
(vagy reszelt sárgarépával)! 
15 perc után mosd le!

Selymessé és rugalmas-

sá teszi a bőrt, miközben a 
sárgarépában levő A-vita-
min a bőrbe szívódik.
Bőrtisztító érzékeny 

bőrre
Érzékeny, könnyen 

irritálódó az arcbőröd? 
A legtöbb arctisztítóra, 
sminklemosóra is rosszul 
reagál?

A gyógyszertárban kérj 

olyan bőrtisztítót, amely 
lenmagolajat és kalcium 
vegyületeket tartalmaz. 
Keverj a bőrtisztítóhoz 
meleg bórsavoldatot vagy 
kamilla/ körömvirág teát 
és ezzel tisztítsd át napon-
ta az arcbőrödet!
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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!

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

Tisztelt Gazdatársaink!
A mindenkori gazdálkodók képe lebeg a szemünk előtt, 

aki teszi a dolgát, műveli földjét, magot vet, akkor is, ha nem 
tudja, hogy lesz-e mit és kinek learatni.

Rendkívüli éveket élünk meg. A ránk szakadt világjár-
vány a működő gazdasági kapcsolatokat szétzilálta, a közössé-
gi összetartozás erős kötelékeit megszaggatta, munkahelyeket 
szüntetett meg, sokakat taszítva a létbizonytalanságba és szá-
mos áldozat életét vette el. Most ezekben az embert próbáló 
időkben különleges szerepe van a gazdaszolidaritásnak, felka-
rolva a lemaradozókat, segítő kezet nyújtva a rászorulóknak.

De a jövőbe vetett hittel az idén is útjára indítjuk a Ma-
gyarok Kenyere adománygyűjtő kezdeményezésünket, amely 
része az összmagyar Magyarok Kenyere – 15 millió búza-
szem programnak. Az akció szervezésében kiemelkedő szere-
pet vállalnak a KMKSZ alapszervezetei, a történelmi egyhá-
zak és más civil szervezetek. A kárpátaljai gazdatársadalom, 
cégek, szervezetek a tavalyi évben 103 851 kg adománnyal 
támogatták a kedvezményezett intézményeket.

Ez a mennyiség jócskán meghaladta a más elszakított 
nemzetrészek által gyűjtött búza mennyiségét.

Az idén is az a célunk, hogy ne csak a mennyiség növe-
kedjen, hanem, hogy minél több gazda járuljon, akár csak jel-
képes mennyiséggel is a gyűjtéshez. Továbbra is fenntartjuk 
azt a célt, hogy minden magyarok lakta településről kerül-
jön a Magyarok Kenyerébe az éltető szemből.

Azt javasoljuk, hogy az eddigi jól bevált gyakorlat sze-
rint településenként a parókiákra avagy a településen mű-
ködő KMKSZ alapszervezeteken keresztül a legközelebbi 
(vagy a legszimpatikusabb) gyűjtőpontra kerüljön. Azt kér-
nénk, hogy a gyűjtés július 22-től induljon el és augusztus 
14-ig, a búzaösszeöntő ünnepség előtt záruljon be, ameny-
nyiben az időjárás engedi.

A gyűjtőpontok helyszínei a megszokottak (református líce-
umok, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja, a 
Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekott-
hon, a Munkácsi Szent Márton Karitász, a Munkácsi Szent Ist-
ván Líceum, a Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum).

A kárpátaljai búzaösszeöntő ünnepségre, amennyiben 
a karanténhelyzet engedi, 2021. augusztus 14-én (szom-
baton) kerül sor a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus 
Református Gyermekotthonban.

Kérjük a gazdákat, hogy az adomány a gyűjtőpontokon 
való leadás esetén szigorúan tartsák be a régióra vonatkozó 
karantén szabályokat.

Augusztus első hete na-
gyon gyümölcsöző és 
rengeteg remek lehető-
ségben fog bővelkedni 

az Ön számára. Egy nagyszerű 
hírt fog kapni egy szerettétől. A 
családjával való pozitív és erős 
kapcsolata segíti megtartani a 
lelkibékéjét és az otthona stabi-
litását. Hatalmas jutalomban ré-
szesülhet ezen a héten a kemény 
és kitartó munkájáért. Készül-
jön, hiszen a főnöke most fize-
tésemelésben részesítheti.

Ez egy nagyon jutal-
mazó hét a Bikák szá-
mára, hiszen Önt vá-
lasztják a munkahelyén 

egy új és izgalmas projekt meg-
valósítására. Itt az ideje befektet-
nie, mert most nagyon nagy jö-
vedelemre tehet szert. Figyeljen 
oda azonban az egészségi álla-
potára és ne hanyagolja el az 
esetleges egészségügyi problé-
máit! A hét közepén lehet, hogy 
el kell utaznia valahova, még-
hozzá munkaügyben.

Augusztus első hete 
sem szakmailag, sem 
a magánéletében nem 

éppen kedvező. Anyagi vesz-
teségek érhetik, de azt ta-
nácsoljuk, maradjon türel-
mes. Sajnos a munkahelyén 
is problémái adódhatnak, 
ami miatt megkérdőjeleződ-
nek Önben a saját értékei. A 
munkatársai aggodalomfor-
rást jelenthetnek, ezért job-
ban teszi, ha elkerüli a velük 
szembeni vitákat.

Ezen a héten hatal-
mas anyagi jutalom-
ban fognak része-

sülni a Rák lelkek. Itt az ide-
je, hogy befektessen valami-
lyen gyümölcsöző cél érdeké-
ben. Emellett rengeteg lehető-
sége lesz arra, hogy segítsen 
másoknak. A családtagjai ál-
lapota azonban aggodalomra 
ad okot, ezért mindenképp lá-
togassa meg őket a héten. Ma-
radjon nyugodt és üdvözöl-
je őket meleg fogadtatással.

Augusztus első hete 
nagyon pozitívan hat 
a magán- és a szak-
mai életére egyaránt. 

Ez egy nagyon sikeres hét 
azoknak, akik a művészet, 
vagy a szórakoztatás terüle-
tén dolgoznak. A hét köze-
pén pedig hatalmas anyagi 
növekedésre tehet szert. Azt 
tanácsoljuk, töltsön minősé-
gi időt a családjával, hiszen 
rá fog jönni, hogy az életben 
ők a legfontosabbak.

Augusztus első hetében 
a Szűz lelkek nagyon 
fontos döntések előtt áll-

nak. A szakmai életében való elő-
rehaladása azonban kissé vissza-
esik, mert a főnöke nem elégedett 
a munkateljesítményével. Egy 
fontos projektje, amire Önt vá-
lasztották, most sajnos mégsem 
valósul meg. Ne legyen mind-
ezek miatt elkeseredve, inkább 
maradjon türelmes. Minden ne-
hézség új ajtókat nyit meg valami 
remek dolog kezdete felé.

Ez a hét nem lesz 
olyan remek a Mér-
leg csillagjegyeknek. 
Valószínűleg sokkal 

kevesebb lesz az önbizalma 
és az önbecsülésén is csor-
ba esik, ami a gondolatait és 
az egész életét befolyásol-
ja. Meg kell értenie, hogy ha 
néha hibázik, azzal nincs vége 
mindennek és a dolgok idővel 
sokkal jobbra fordulnak. Tölt-
sön minél több minőségi időt 
a családjával és a barátaival!

Az anyagi és a szak-
mai fejlődése remek 
úton halad ezen a hé-
ten. Itt az ideje vala-

mibe befektetnie, hiszen ha-
talmas sikerre tehet szert ál-
tala. A szerencse az Ön olda-
lán áll, de ha nehéz döntése-
ket kell meghoznia, érdemes 
kikérnie egy idősebb ember 
véleményét. Remekül tudja 
egyensúlyban tartani a ma-
gánéletét és a munkahelyi 
kötelességeit.

Augusztus első heté-
ben a Nyilas csillagje-
gyek anyagi jutalmak-
ban részesülhetnek és 

a magánélete is nagyon nyu-
godt és kiegyensúlyozott lesz. 
Itt az ideje megmérettetnie ma-
gát az élete valamelyik terüle-
tén, mert ha maximális energi-
át tesz bele, biztosan remekül 
teljesít. Alapjában véve kivá-
lóan teljesíti a feladatait és na-
gyon sokan fordulnak Önhöz 
segítségért, tanácsért.

A Bak csillagjegyek 
nagy valószínűség-
gel visszaesést ta-
pasztalnak a magán-

életükben ezen a héten. Az 
otthoni veszekedések nega-
tív hatással lehetnek a lelki 
egészségére. Azt tanácsol-
juk, maradjon inkább pasz-
szív a családi vitahelyzetek-
ben és csak akkor beszéljen, 
ha muszáj. Vigyázzon az idős 
rokonai egészségére, különö-
sen az édesanyjáéra! 

Ez a hét tele lesz kihí-
vásokkal, különösen, 
ami a családi életét il-

leti. Bizonyosodjon meg róla, 
hogy történjen bármi is, nem 
reagál semmire agresszíven. 
Önnek most meg kell értenie, 
hogy milyen fontos a türelem, 
és ha így tesz, hamar megol-
dódnak a problémái. A mun-
kahelyen kiemelkedő teljesít-
ményt nyújt és teljesen lenyű-
gözi vele a főnökét. Meglátja, 
hamarosan előléptetik.

Augusztus első hete 
megnyugvást hoz a 
hektikus napirendjé-

be. Azt tanácsoljuk, menjen el 
egyedül valahova a hétvégén és 
pihenje ki magát. Lehet, hogy 
kisebb egészségügyi problé-
mákkal fog szembesülni, kü-
lönösen a hasi fájdalmak gyö-
törhetik. Mindenképpen vizs-
gáltassa ki, hogy elkerülje a ko-
molyabb problémákat! A mun-
katársai irigykednek a sikereire, 
de ne is törődjön velük.

Augusztus 2-án ünnepelte születésnapját 

Goncz Tibor, 
a Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egyesü-
lete és a Rákóczi Szövetség Beregszászi Szervezeté-
nek elnőke. Ebből az alkalomból köszönti őt a tag-
ság. Kívánunk számára erőt, egészséget, boldogsá-
got! A tagság nevében Bakó Jolika ügyvezető titkár
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3 zsírbontó zöldség a bombajó 
alakért 

6 ok, amiért igyunk vörösbort

A 7 legjobb zsírégető tea 

Sokszor eredménytelen fogyókúrába kez-
dünk, pedig egyszerűbb és könnyebb len-
ne a  fogyás, ha először a mérgeket és a 
salakanyagokat távolítanánk el a szerve-
zetünkből.

A következő zsírbontó zöldségekkel te is csúcsformá-
ba hozhatod a testedet. A következő cikkünkből megtud-
hatod, hogy miért is érdemes rendszeresen fokhagymát és 
paradicsomot fogyasztanod.

Méregtelenítő fokhagyma
Ez a zöldség az egyik legjobb méregtelenítő hatású étel 

lehet a mindennapi étkezésünkben, hiszen a benne találha-
tó illóolajok nem csupán fertőtlenítenek, de segítenek a fo-
gyásban is. A túlsúlyt sokszor a belekben és a gyomorban 
elszaporodott baktériumok okozzák, elsősorban erre a prob-
lémára van jó hatással a fokhagyma fogyasztása.

Ezek a baktériumok általában lelassítják az anyagcse-
rét, míg a fokhagyma hatására az okot kiváltó baktériu-
mok a gyomorban és a belekben elpusztulnak és újra meg-
felelő lesz az anyagcseréd. Emellett a fokhagyma remek 
antioxidáns is, amely nem csupán a zsíranyagcserét gyor-
sítja, de segíti a kiválasztó folyamatokat is. Fogyaszd te-
hát bátran ezt a hasznos zöldséget! Ízesíts vele húsokat, 
tedd salátába, vagy fogyaszd egyszerűen csak mindenféle 
étellel, amelynek az ízéhez megfelelőnek találod!

Kívánatos paradicsom
A paradicsom nyugtatja és erősíti a májat, így szintén jó 

hatással van a méregtelenítő folyamatokra. A fogyókúra ál-
talában nagyon sok stresszel és ingerültséggel jár, hiszen ha 
úgy véled, hogy kevesebb ételt fogyasztasz, könnyen nyű-
gössé válhatsz, azonban a paradicsomban található magnézi-
um segítségével nyugodt maradhatsz a fogyókúra ideje alatt.

Számos szempontból ez a neked megfelelő zöldség, 
hiszen kalóriatartalma alacsony, míg gazdag E- és C-vita-
minban, emellett kálciumot és foszfort is tartalmaz, melyek 

szintén fontosak a megfelelő anyagcseréhez. A paradi-
csom emellett vízhajtó hatással is rendelkezik, fokozza 
ezáltal a méreganyagok kiürülését a szervezetből, sike-
resebbé téve így a fogyókúrát.

Karcsúsító brokkoli
A brokkoli az alacsony szénhidráttartalmú zöldsé-

gek királya, 100g brokkoliban mindössze 1,1g szénhid-
rát van! Egyértelmű hát, miért ez a ,,legmenőbb”  fo-
gyókúrás zöldségünk. A karfiollal és káposztával rokon 
zöldség, a brokkoli is hatékony rákellenes étel, javítja 
a DNS-ek szerkezetét, serkenti az új sejtek képzését és 
támadja a rákért felelős szabadgyököket.

Ezen túlmenően a brokkoliban több C-vitamin van, 
mint a narancsban, amely mint tudjuk erősíti az immun-

rendszert és elősegíti a szép haj, bőr és fogak megőrzését. 
Magas rosttartalma miatt egészséges táplálék, megelőz-
hetjük a székrekedést és kiegyensúlyozott anyagcserénk 
lehet. Ezen kívül a brokkoli híres magas kálium tartalmá-
ról is, amelyre szükségünk van a csontsűrüségünk megőr-
zéséhez és a vér egészséges alvadásához.

Építsd bele ezeket a zöldségeket az étrendedbe és hidd 
el a hatás nem marad el. Fogyaszd minden nap bátran őket, 
akár magukban, akár kiegészítve az általad előnyben részesí-
tett ételeket. Fontos, hogy a méregtelenítéshez fogyassz meg-
felelő mennyiségű vizet és igyekezz elkerülni a nehéz és zsí-
ros ételeket. A legfontosabb pedig, hogy ne azzal próbálj le-
fogyni, hogy csak zöldséget veszel magadhoz, vagy egyálta-
lán nem eszel, hiszen az nem vezet eredményre. A megfelelő 
táplálkozás mellett mozogj rendszeresen, legyen a napirended 
része a mozgás, hiszen csak a megfelelő mozgással és étke-
zéssel érheted el és tarthatod meg a számodra ideális alakot.

A fogyasztó teák, mint például a zöld tea, 
Oolong, Cho-Yung vagy Tava tea segíte-
nek súlyt veszteni és számos más egész-
ségügyi előnyökkel is rendelkeznek. Lás-
suk a legjobb zsírégető teákat!

Oolong tea
Minden tea a Camellia sinensis nevű növényből szár-

mazik, ha nem, akkor gyógynövényről beszélünk és nem 
teanövényről. Az Oolong tea és zöld tea közti különbség 
a feldolgozásban rejlik. A zöld tealeveleket megszárítják, 
majd a leveleket hengerelik, hogy szándékosan felbont-
sák a sejtszerkezetét.

Az Oolong tea levelek ellenőrzött körülmények 
közt oxidálódnak és a sejtszerkezete általában ép ma-
rad. Az Oolong tea fogyasztásával a szervezetnek na-
gyobb energiaszükséglete van, ezért valójában több zsírt 
éget el. A tudósok szerint, koffein tartalmú fekete teá-
val kombinálva még hatékonyabb a tea, mert így inten-
zívebben ég a zsír.

Az Oolong teának rendkívül finom íze van, és meg-
fizethető ára. A legjobb, ha testmozgás előtt isszuk meg, 
így fokozottabb zsírmennyiséget tudunk elégetni.

Zöld tea általában
A zöld teában levő polifenoloknak nevezett kémai 

vegyületek aktiválják testünk ,,termogén tevékenysé-
gét”, ez pedig előmozdítja a kalóriaégetést és segíti fo-
gyókúránkat.

Fontos tudnivaló, hogy a polifenolok ,,természetes ví-
rusölők”, erősítik immunsejtjeinket, harcolnak a baktéri-
umok ellen és kitisztítják szervezetünkből a méreganya-
gokat. Egy Genfben végzett tanulmány a közelmúltban 
rámutatott, hogy a zöld tea természetes módon tartalmaz 
koffeint és ,,katechin polifenoloknak” nevezett vegyüle-
teket. Mindkét anyag bizonyítottan csökkenti a súlyun-
kat, serkenti az anyagcserét.

A zöld teában levő koffein a testzsírt energiává ala-
kítja, vagyis ,,zsírlebontó”. Semmilyen egyéb erőfeszí-
tés nélkül, csupán zöld tea fogyasztásával 4 százalékkal 
több zsírt égethetünk el, a placebo hatást kizárták. A dié-
ta és rendszeres testmozgás mellé ajánlott napi 3 csésze 
zöld teát is fogyasztani.

Wu-long tea
Az egészségügyi szektorban úgy is emlegetik a Wu-

long teát, mint a mágikus ,,zsírolvasztó”.
A Wu karcsusító teát bármikor ihatjuk étkezés köz-

ben, mert jót tesz az emésztésnek. Kína déli régióiban 
termesztik, speciális erjedési folyamattal készítik, ezért 
csodálatos illata, íze és hatása van.

Fehér tea
A fehér tea bizonyítottan gátolja az adipogenesist (a 

zsírsejtek felhalmozódását) és egyúttal serkenti a lipolízist 
(zsírégetést).

A fehér tea sokkal kevésbé kerül feldolgozásra, mint 
a zöld vagy fekete tea, ezért bőségesen rendelkezik ter-
mészetes vegyületekkel, amelyek aktívan befolyásolják 
az emberi zsírsejteket. 

Tava tea
A Tava tea lényegében egy speciális zöld tea ke-

verék, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy 
maximizálja a súlyvesztést. A legjobb választás, ha 
fogyni szeretnénk.

Természetesen más egészségügyi előnyei is vannak 
ennek a keveréknek, például, hogy erősíti az immunrend-
szert és jótékony az emésztésre. A Tava tea egyedülálló 
keveréke az organikusan termesztett Sencha, Wuyi Cliff, 
Oolong és Puerh teáknak. 

Cho-Yung tea
Ez a teakeverék is kifejezetten a fogyni vágyók-

nak lett kifejlesztve. Összetevői: Oolong tea, lótusz le-
vél, alisma rizóma, kasszia magok, juaogulan, galago-
nya és pioiria.

Köztudott, hogy a kasszia magok rendkívül hatéko-
nyak a vizvisszatartás megelőzésében, lényegében vize-
lethajtó tulajdonsága van. 

Fekete tea
A fekete tealevelek onnan nyerik fekete színüket és 

különleges aromájukat, hogy hosszabb ideig vannak oxi-
dálva, mint az Oolong vagy zöld tea fajták. A fekete tea 
általában erősebb ízű, és több koffeint tartalmaz, mint a 
zöld tea vagy Oolong. Ismert erős ízéről, ezért általában 
citrus ízű teákkal keverik.

Német tanulmányok bebizonyították, hogy a feke-
te tea segíti az emésztőrendszer működését, csökkenti a 
koleszterinszintet és a szívbetegségek kockázatát. Haté-
kony fogyókúra ital, ajánlott egy kiegyensúlyozott dié-
ta mellé fogyasztani, napi rendszerességgel. Kíváló he-
lyettesítője a kevésbé egészséges kávénak.

bien.hu

Az ünnepek alatt általában több alkoholt 
fogyasztunk, mint egyébként. Ezért is ér-
demes kicsit tájékozódni, hogy melyik ital 
milyen pozitív vagy negatív hatással van 
szervezetünkre. Mértékletes fogyasztás 
mellett a vörösbor kifejezetten jó hatással 
lehet egészségünkre. Hogy miért? Íme né-
hány igazán előnyös hatása:

Csersav
A vörösbor tannint, vagyis csersavat 

tartalmaz. Ez az anyag kifejezetten jó ha-
tással van a szív koszorúereire, védi azo-
kat, így erősíti a keringésünk egészségét.

A csersav emellett csökkenti a vér ko-
leszterinszintjét, így megvédhet bennün-
ket akár egy esetleges infarktustól vagy 
egyéb veszélyektől.

Emésztéssegítő
A vörösborok és a gyomorsav PH-ét-

éke megközelítően azonos, így olyan a 
gyomornak, mintha több emésztő savat 
termelt volna, de az ezzel járó káros ha-
tások és kellemetlen érzet nélkül.

A vörösbor fogyasztása így gyorsítja az emésztést és se-
gít, hogy a sok evés utáni telítettségérzet hamarabb elmúljon. 

Antioxidáns
A vörösbor kiváló antioxidáns hatású. Természetesen 

ettől függetlenül még mértékkel kell fogyasztani, de az 
tény, hogy kis mértékben segít a szervezetnek és megkö-
ti a szabad gyököket.

Köztudott, hogy betegségek, vagy stressz következté-
ben megnő a szervezetben a szabad gyökök száma, így kü-
lönösen fontos ilyenkor, hogy kellő antioxidáns bevitellel 
védekezhessünk ezek ellen. 

Sejtvédő hatás
A vörösborban megtalálható antioxidáns vegyületek 

nem csak a szabad gyökök megkötésében, semlegesíté-
sében játszanak fontos szerepet, de a gyomorba kerülve 
képesek meggátolni, hogy a vörös húsokból az emész-
tés alatt felszabaduló káros vegyületek tovább juthas-
sanak a vérbe. 

Menstruációs fájdalmak
Talán meglepő, de a vörösbor a menstruációs fáj-

dalmakon is képes enyhíteni. Ha nagyon erős gör-

csökkel, nagyobb fájdalommal járó menstruációs idő-
szakon mész át, próbáld, ki, hogy iszol 1 deci vörös-
bort esténként.

Meg fogod látni, hogy a fájdalom csökken, te magad 
pedig kevésbé leszel stresszes ebben az időszakban. Ha 
bevált, célszerű legközelebb néhány nappal a menstruáció 
kezdete előtt elindítani a kúrát. 

Értágító
A vörösbor tisztítja a vért és tágítja az ereket. Nem en-

gedi, hogy káros salakanyagok lerakódjanak az erek falára, 
és hogy az érfalak elveszítsék rugalmasságukat.

Ennek köszönhetően a friss vér könnyebben és nagyobb 
mennyiségben haladhat át a vérereken, így hatékonyabban 
tudja táplálni a test sejtjeit.
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Plusz egy vicc

2021. 30. szám meg   -
fej  tése: Az öregség-
ben a legrosszabb 
mások fiatalsága.

Plusz    egy vicc: – pe-
dig az apu mégis el-
ázott. 

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

Kókusz szelet

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

– Képzeld, mama, azt tanultuk az iskolában, hogy 
minden harmadik gyerek, aki a világra jön, kínai. 
Úgy örülök!

– És minek örülsz annyira?
– …

Kétbetűsek: BL, CN, 
DŰ, ÉE, FG, IJ, IR, KÖ, 
SY, ZK.

Hárombetűsek: AMI, 
ATT, EGY, ELÉ, ETE, NED, 
RAI, RAY, RÉG, TET, THE, 
TNT, UMA, VAN.

Négybetűsek: ANDY, 
C S A K ,  E D A M ,  F L I P, 
HOGY, ITAT, ÍRÁS, KELE, 
LANE,  LEVA, LOGÓ, 
NERO, NILS, SZED.

Ötbetűsek: ANNAK, 
BINGÓ, ETELE, FARAH, 
FERUS, LAKOL, NEKEM, 
ODETT, PUSKA, SIMUL, 

STRÉM, TELEK, TÉREY, 
TIGER, TREVI.

Hatbetűsek: BÜDZSÉ, 
CARUSO, ELINAL, EL-
ÜLÉS, FLINTA, LAIKUS, 
LEMEGY, LOGIKA, NIT-
TEL, ŐSALAK, PUTNOK, 
R E M É N Y,  R I N G AT, 
STREEP, SZUROK, TALÁ-
LÓ, TERMÁL, TRENDI.

Hétbetűsek: BARBA-
RA, IHLETÉS, ÖTELEMŰ, 
SPANYOL, SPÉKELŐ.

Kilencbetűsek: TEST-
VÉREM, TORNASZER, ZE-
NEBARÁT.

Tízbetűsek: ELEMÉSZ-
TÉS, LEELŐLEGEZ.

Tizenegy betűsek: AJ-
TÓHASADÉK, FELERŐ-
SÍTÉS.

Tizenhárom betűsek: 
FIZIKAFELADAT, KE-
RESZTGYEREK.
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JÁRÁSBAN

ULM 
CENTRUMA !

BÚTOR ALAP-
ANYAGA
INNOVÁL

A MÉLYBE

TÓNIKA

HIDROGÉN

SZERVEZETT 
MEG-

MOZDULÁS

ZABSZEM !

… DE JANEIRO - 
BRAZIL VÁROS

LÁGY ÍVBEN 
DOB

SALT … CITY - 
USA-VÁROS

SZENVEDÉLYT 
MEGVALÓSÍT

TORKON 
LEENGED

BEKÖVETKEZIK

OSZTRÁK 
VÁROS

FEJ RÉSZE

SVÁJCI 
TARTOMÁNY

AZ USA 16. 
ELNÖKE 

(ABRAHAM)
VÍZLELŐ 

KÉSZÍTŐJE

NÉMA KÍN!

RÓMAI 501

ÉSZAKI 
FÉRFINÉV

JÓD

NYIROK 
DARABKA !

TÉLI SPORT

RAJT

LITER

TONNA

ÉJFÉL !

A TALAJ 
ÉLŐVILÁGÁVAL 
KAPCSOLATOS

POPZENEI 
IRÁNYZAT

A HAJNAL 
GÖRÖG 

ISTENNŐJE

LENMAG !

BOLGÁR 
KÖZGAZDÁSZ 

(NATAN)

SVÁJCI HEGY

NEM SŰRŰ

HÉV

ALMAÉRÉS 
ELEME !

… TESANOVIC - 
SZERB ÍRÓNŐ

IDEGEN 
FÉRFINÉV
GRAMM

TALLIUM ÉS 
HIDROGÉN

KILOGRAMM

KERESZTÜL

CSÁKÁNY 
SZÉLEI !

NAPRENDSZER 
BOLYGÓJA

PÁROS SZÍV !

TOLVAJ MADÁR

BÓR

ÍRÓ (TIBOR)

2

Tészta: 50 dkg liszt, 10 dkg porcukor, 10 dkg mar-
garin,  1  púpos  teáskanál  szódabikarbóna,  2  db  ki-
sebb tojás, 3 evőkanál méz, 3 evőkanál kakaópor, tej 
amennyit felvesz;

Krém: 3 csomag kókusz ízű pudingpor, 8 dl tej, 
12 kanál cukor, 40 dkg vaj vagy margarin, 3-4 kanál 
finomra őrölt kókusz reszelék, 1 csomag vaníliás cu-
kor, ízlés szerint egy kis kókusz likör.

Elkészítése: 25 x 35 cm sütőlemezen 3 lapot sü-
tünk.

A pudingporokat egy kis tejjel csomómentesre ke-
verjük. A többi tejet a cukorral forrni tesszük és sűrűre 
főzzük, még melegen adjuk hozzá a kókuszreszeléket 
és a vaníliát, gyakori kevergetéssel hűtjük.

Közben a vajat kihabosítjuk és a pudinghoz adva 
újra jól kihabosítjuk, ekkor adható hozzá a likör, de 
az el is maradhat.

Betöltjük a lapokat, a tetejét is vonjuk be, és szór-
juk meg kókusszal.

Egy csecsemőé 80%-
ot, egy felnőtté 65-70%-ot, 
míg egy idős emberé már 
csak 50%-ban tartalmaz vi-
zet. A vízfogyasztás mér-
tékét több tényező befo-
lyásolja: az életkor, a fizi-
kai igénybevétel és a hő-
mérséklet.

Nyilván egy irodá-
ban dolgozó ember keve-
sebb folyadékot igényel, 
mint például egy aszfal-
tozó munkás. Ám álta-
lánosságban elmondha-
tó, hogy szervezetünk na-
ponta 2-2,5 liter folyadé-
kot igényel, nagy meleg-
ben vagy intenzív sporto-
lás után akár 3-4 litert is. 
A legjobb, ha tiszta vízzel 
pótoljuk az elvesztett ás-
ványi anyagokat és nyom-
elemeket. Az is nagyon 
fontos, hogy különösen 
figyeljünk oda az idősek-
re és a gyermekekre, mert 

ők kevésbé érzik a szom-
júságot, így könnyen ki-
száradhatnak.

Az emberek többsé-
ge sajnos alábecsüli a víz-
ivás fontosságát, pedig 
nagyon fontos, hogy be-
iktassuk a napi rutinunk-
ba a fogyasztását. A leg-
jobb módszer ennek ki-
vitelezésére, ha nem vár-
juk meg, amíg szomjasak 
leszünk, hanem óránként 
iszunk pár kortyot. Bárho-
va megyünk,  vigyünk ma-
gunkkal egy palack vizet és 
munka közben is tartsunk 
egyet az íróasztalunkon. 
Így mindig kéznél lesz és 
biztosan nem feledkezünk 
meg a napi mennyiség el-
fogyasztásáról!

A dehidratáció, vagyis 
a kiszáradás egyértelmű 
jelei:

– fejfájás, kimerültség, 
fizikai és szellemi telje-
sítőképesség csökkenése, 
izomgörcsök fogyókúrák 

11 ok, amiért fontos az 
elegendő mennyiségű vízivás
Az emberi szervezet megfelelő működéséhez létfon-
tosságú az elegendő mennyiségű vízfogyasztás. Tes-
tünk az életkor előrehaladtával egyre kevesebb vi-
zet tartalmaz.

hatékonyságának csökke-
nése, másnaposság, hiszen 
az alkohol vizet von el a 
szervezetből;

Most pedig felsorolunk 
11 jó okot arra, hogy miért 
érdemes elegendő mennyi-
ségű vizet inni!

Vérünk több mint 80%-
a vizet tartalmaz, ezért víz-
re van szüksége a vérkerin-
gés megfelelő működésé-
hez és az új vérsejtek kép-
zéséhez. Csontjaink több 
mint 20%-a víz, így szük-
séges az egészséges csont-
sejtek képzéséhez. A víz-
bevitel megindítja a nyi-
rokkeringést, így a szerve-
zetbe került és ott keletke-
zett méreganyagokat, mel-
léktermékeket és a felesle-
ges folyadékot kitakarítja. 
A vese, a belek, a bőr és a 
tüdő megfelelő működé-
sét is biztosítja, mert ezek 
a szervek is részt vesznek 

a méreganyagok eltávo-
lításában. A víz síkosítja 
az ízületeket, csökkenti az 
ízületi fájdalmakat és véd 
a porckopás ellen. Szabá-
lyozza az anyagcserét, ez-
által segít kordában tarta-
ni a testsúlyt. Szabályoz-
za a testhőmérsékletet. A 
víz biztosítja agyunk és 
idegrendszerünk számá-
ra a megfelelő működést. 
Agyunk több mint 75%-a 
víz, így elengedhetetlen 
a jó memória és az éles 
gondolkodás biztosításá-
ért. Építi a szöveteket, se-
gítségével jutnak el a lét-
fontosságú tápanyagok az 
összes sejtünkhöz Lehető-
vé teszi a tápanyagok oldá-
sát, szállítását és felszívó-
dását, ezáltal csökkenti a 
kiszáradás veszélyét. Sze-
münk több mint 95%-ban 
tartalmaz vizet, tehát látá-
sunk egészségének megőr-
zésében is fontos szerepet 
játszik a víz.


