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Kis boltok nagy felelőssége  

Élet a tavaszi 
határban

Hogyan és miért viseljünk 
szájmaszkot? 

Folytatás a 3. oldalon

Pangás a zöldségpiacon

A koronavírus fenye-
getettsége alapo-

san felforgatta és meg-
változtatta mindany-
nyiunk életét. Egy jó 
ideje már, és egy ide-
ig még biztosan bezárt-
ságra vagyunk ,,ítélve”. 
De mindannyiunknak 
van lehetősége – a kor-
látozási szabályok be-
tartásával – bevásárlás-

ra, többen pedig munká-
ba is járnak napi rendsze-
rességgel. Ilyenkor aján-
latos szájmaszkot visel-
ni. Hogy azt hogyan, és 
mi módon tegyük, illetve 
mit kell tudni a szájmasz-
kok szakszerű viseléséről, 
arról Jakab Lajos család-
orvost kérdeztük.

Folytatás a 6. oldalon

Az már világosan lát-
szik, hogy nagyon 

sok vesztese lesz a vi-
lágméretűvé szélesedett 
koronavírus-járvány-
nak. Ami viszont már 
most egyértelmű, hogy 
a fóliás zöldségtermesz-

tők komoly bevételtől es-
nek el. Különösen azo-
kat sújtja ez a rendkívü-
li helyzet, akik a fűtött 
hajtatóközegben a leg-
korábbi primőröket ál-
lítják elő. 

Minden jel szerint a 
koronavírus okozta 

első pánikrohamon a kár-
pátaljai magyarság már 
túljutott. A lakosság az 
alapvető élelmiszerekből 
bekészletezte azt a meny-
nyiséget, amennyi az el-
következő időszakra ele-
gendőnek tűnik. Amúgy 
pedig túlköltekezni nincs 
is nagyon miből. Jó hír to-
vábbá, hogy a többségé-
ben magyarok által lakott 
falvakban – megpróbál-
tuk ezt szondázni – hiány 
legfeljebb fertőtlenítősze-
rekből van, de az is csak 
ideiglenesnek mondható.

Ami a lényeg: a települé-
seinken működő, többnyire 
élelmiszert árusító vegyes-
boltok tulajdonosai egyelő-
re urai a helyzetnek. Min-
den alapvető élelmiszerből 
annyit hoznak folyamatosan 
a nagylerakatokból, hogy 
ezekből ne legyen hiány. 

A jóléti társadal-
makban – s ez-
úttal kivételesen 

ide sorolnám Ukrajnát 
is – hozzászoktak az em-
berek ahhoz, hogy sza-
badon járnak-kelnek, azt 
teszik, ami éppen tetszik, 

oda mennek, ahová akar-
nak, ott és azt vásárolnak, 
amire vágynak, vagy ép-
pen, amit a pénztárcájuk 
megenged. Most minden 
megváltozott. Sokan érzik 
úgy, hogy a szabadságuk-
tól fosztották meg őket az-

zal, hogy karanténba kell 
vonulniuk, s próbálnak ki-
törni ebből, lázadnak elle-
ne, s felelőtlenül megszegik 
a szabályokat. Míg a több-
ség – hallva, látva a rémísztő 
híreket –, önként eleget tesz a 
Maradj otthon! felhívásnak. 

A koronavírus-járvány 
próbára teszi az embert, 
az emberi kapcsolatokat. 

Az utóbbi napokban 
ezrek tértek haza kül-
földről Kárpátaljára is. Nagyüzem Borzonéknál, 2019-ben

Mitől függ a kárpátaljai magyarok élelmiszerellátása?
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Elejét lásd az 1. oldalon

Beregvidéken egyelőre nincs 
koronavírusos beteg

Egyetlen pozitívuma mégiscsak 
van a rohamosan terjedő koro-
navírus-járvány megfékezése 
miatt közel egy hónapja beve-
zetett korlátozásoknak. Mint 
Henagyij Andrejev, a Linner 
Bertalan nevét viselő Bereg-
szászi Járási infektológiai osz-
tályának főorvosa lapunknak 
elmondta, az utóbbi két évti-
zedben soha nem tapasztalt 
alacsony szinten van az influ-
enza-szerű tünetekkel hozzá-
juk bekerülő betegek száma.

Szerencsére rendkívüli ala-
csony betegszámról számolt be 
telefonos megkeresésünkre Mijó 
Erika zápszonyi és Bidzilja Vi-
vien nagybégányi családorvos is, 
amikor arról érdeklődtünk, hogy a 
mostani, rendkívüli helyzetben va-
lójában beszélhetünk-e influenza-
járványról. A doktornők elmondá-
sa szerint, míg a tavalyi év hasonló 
időszakában naponta 7-8 beteg is 
felkereste az általuk vezetett ren-
delőt megfázásos és influenzasze-
rű betegségekkel, addig mosta-
nában napi szinten egy-két ilyen 
esettel találkoznak. Az egészség-
ügyi szakemberek szerint mind-
ez várható volt, hiszen nagyjából 
három hete a megye minden okta-
tási intézménye zárva tart, s emel-
lett a legtöbb munkahely, piac is 
,,kényszerkaranténba” vonult, és 
más olyan közösségi helyeken 
sem fordulnak meg olyan nagy 
számban az emberek, amelyek nö-
velhetnék az influenza terjedését.

A beregszászi járási kórház 
fertőző osztályának kihasznált-
sága jelenleg tehát alig néhány 
százalékos, de szükség is van a 
szabad kapacitásra, mert ha – ne 
adj Isten – szűkebb környeze-
tünkben is beindul a járvány, ab-

ban az esetben az enyhébb tüne-
tekkel kórházba kerülő koronaví-
rus-betegeket éppen ezen az osz-
tályon helyezik majd el. 

Henagyij Andrejev vasárnap 
arról számolt be, hogy egyelőre 
a Beregszászi járásban még nyu-
godt a helyzet. Akadnak ugyan 
gyanús esetek, amelyek a koro-
navírus betegséghez hasonló tü-
netekkel jelentkeznek, de az ala-
pos vizsgálat és a páciensek kór-
története és anamnézise kiderítése 
után mostanáig szerencsére senki-
nél sem diagnosztizáltak ilyen be-
tegséget. Néhány napja egyébként 
már a beregszászi kórházban is le-
hetőség nyílik koronavírus teszt 
elvégzésére, és egyelőre ezek al-
kalmazásánál a vizsgálatok kivé-
tel nélkül negatív eredményt mu-
tattak ki. Ezek a tesztek ugyanak-
kor csak a betegség ötödik napjá-
tól tudják kimutatni a kór meglé- 
tét, és még pozitív eredmény ese-
tén is szükség van egy úgynevezett 
referens laboratóriumi vizsgálatra 
is a vírus meglétének bizonyításá-
ra. Ilyen laboratóriumi vizsgála-
tot sokáig csak Kijevben végez-
tek Ukrajnában, de tudomásunk 
szerint néhány napja már Ungvá-
ron is van rá lehetőség.

Elbizakodottságra ugyanak-
kor egyáltalán nincs okunk, mivel 
a mögöttünk maradt hétvégén is 
több száz vendégmunkás érkezett 
haza járásunkba, és elsősorban ők 
jelenthetik a potenciális veszély-
forrást. Ezért is fontos továbbra 
is betartani az ő esetükben a szi-
gorú, 14-15 napos karantént és a 
velük egy háztartásban élő, több 
ezer ,,kontakt” személyeknek is 
csak azt lehet javasolni, hogy MA-
RADJANAK OTTHON!

(felvégi)

Helyzetkép koronavírus idején
A külföldről hazatérők számára 
a törvény kötelezővé teszi a két-
hetes otthoni elzártságot. Hála Is-
tennek, hogy nem betegen jöttek 
meg! De meg kell érteni: bárki ví-
rushordozó lehet. Halljuk, hogy a 
fiatal, egészséges szervezeteket 
nem támadja olyan könnyen a ví-
rus – s a külföldi munkavállalók 
többsége ebbe a kategóriába tar-
tozik –, viszont az itthon maradt 
idős, sokszor immunhiányos, be-
teg embereket akaratlanul meg-
fertőzhetik. Ezért fontos, hogy 
betartsák a karantén szabályait. 

Ezúttal néhány település ve-
zetőjét kértük meg telefonon, 
számoljanak be, hogyan állnak a 
koronavírus megfékezése terén? 
Mennyien jöttek haza külföldről, 
s betartják-e a karantén szabálya-
it? Ezt hogy felügyelik? Hogyan 
szerzik be az önelzártságban lé-
vők a szükséges élelmiszereket? 

– A járás polgármestereitől 
kapott információk szerint márci-
us 19-től – a mai napig (március 
30., a szerk.) 1300-an jöttek haza 
ukrán útlevéllel – kezdi válaszát 
Petruska István, a Beregszászi 
Járási Közigazgatási Hivatal el-
nöke. – Persze már a korábbi he-
tekben is érkeztek haza – ha nem 
is ilyen tömegesen – külföldön 
dolgozó földijeink. Velük együtt 
jelenleg mintegy kétezer ember-
ről tudunk a járásban. Március 
19-től a határőrségről immáron 
folyamatosan kapjuk a hazaér-
kezők listáját, amit továbbítunk 
a települések polgármestereinek 
és családorvosainak is. A külföld-
ről hazatérők vállalják – ezt alá-
írásukkal is megerősítik a határon 
–, hogy kéthetes otthoni karan-
ténba vonulnak. Ők megérkezé-
süket követően kötelesek felhív-
ni a polgármestert és a családor-
vost, s rendszeresen beszámolni 
egészségi állapotukról. 

– Be is tartják a szabályokat?
– Természetesen minde- 

nütt ellenőrizzük a karantén sza-
bályainak betartását. Az elmúlt 
nap például 114 helyszínre men-
tek ki megbízottjaink többek 
között Borzsova, Gát, Kis- és 
Nagybégány, Déda, Gát települé-
seken, azelőtt pedig Szvobodán, 
Bátyúban, Váriban, Macsolán tar-
tottak az ungváriakkal együtt el-
lenőrzéseket. Örvendetes, hogy 
szinte minden karanténban lévőt 
otthon találtak. Egyébként szeret-
ném elmondani, hogy Ukrajnában 
ez a szigorú ellenőrzési rendszer 
csupán Kárpátalján működik, de 
mindannyiunk érdeke, hogy meg-
fékezzük a járványt, s ez egyelőre 
hatékonynak bizonyult. 

– Várhatóak-e újabb szigo-
rítások?

– Sokkal szigorúbban fogunk 
fellépni azokkal az ABC-kel szem-
ben, ahol „fusiban” újra működte-
tik a kávézót, azon belül az italki-
mérést. Mind az élelmiszert, mind 
a mezőgazdasági termékeket, ve-
tőmagokat árusító egységekben 
tervezzük a munkaidőcsökkentést, 
hogy ne legyen egész nap „séta-
fikálás”, hogy minél jobban ele-
get tegyenek az emberek a Ma-
radj otthon! felhívásnak. Már az 
is örvendetes, hogy a karanténnak 
köszönhetően nem növekszik a 
„sima” influenzamegbetegedések 
(grip) száma. 
Baksa Tibor, Csongor (Mun-
kácsi járás) polgármestere: 

– Mi egy kicsit megelőztük 
a történéseket. Nem vártuk meg 
a kormányrendeletet, a megyei 
vagy járási hivatal által hozott tör-
vényintézkedéseket, rendelkezé-

seket. Hallva a híradásokat, hogy 
milyen drasztikusan nő világszer-
te a fertőzöttek és az elhalálozottak 
száma, már március 16-án megbe-
szélést tartottunk a képviselők, in-
tézmény- és egyházi vezetők rész-
vételével, megalapítottunk egy ki-
lenctagú operatív csoportot. Már 
ekkor rendeletet hoztunk például 
a halottak virrasztásával, a teme-
tésekkel kapcsolatosan (az csak a 
szabadban történhet szűk családi 
körben), kötelezővé tettük a száj-
maszk használatát. A külföldről ha-
zaérkezőknek pedig be kell jelen-
teniük hazatértüket a polgármes-
teri hivatalban, illetve a családor-
vosnál. Ezt megtehetik telefonon, 
vagy a zárt csoportos facebook ol-
dalainkon. Őket tájékoztatjuk a rá-
juk vonatkozó szabályokról, érvé-
nyes törvényekről, s kérjük tőlük 
azok betartását. Az általam létre-
hozott közösségi csoport mellett 
nemrég Popovics Angéla gyer-
mekorvos direkt erre a célra még 
egy ilyen oldalt indított, ahol na-
gyon sok hasznos információt ta-
lálnak a csongoriak – ide csak őket 
vesszük fel. 

– Sokan tértek haza külföldről?
– Az elmúlt két hétben (már-

cius 29-i adat) mintegy 60 sze-
mély érkezett haza különböző or-
szágokból. Ők a kötelező házi ka-
rantént általában betartják. A netes 
csoportban folyamatosan tájékoz-
tatom a lakosságot a vírussal járó 
veszélyekről és az újabbnál újabb 
rendelkezésekről, törvényekről és 
nem utolsó sorban a nem kis ösz-
szegű büntetésről. De örülök, hogy 
községünkben az emberek törvény-
tisztelő állampolgárok, így erre 
még nem került sor. A kereskede-
lemben dolgozókkal és a vállalko-
zókkal sincs gond, betartják az elő-
írásokat, törvényeket.

– Hogyan gondoskodnak az 
idősekről?

– Hála Istennek, településünkön 
az idősek ellátása is meg van old-
va. A református gyülekezeten be-
lül már régóta működik az idősek 
és betegek ellátása. A másik két fe-
lekezet vezetői ugyanígy vállalták 
az ellátásukat, hogy az idősek és 
betegek otthon tudjanak maradni. 
A cigánytelepen a roma ajkú lako-
sok között van néhány olyan csa-
lád, akiknek semmilyen jövede-
lemforrásuk nincs. Most még a fa-
luban sem találnak alkalmi munkát, 
érthető okokból. De róluk is gon-
doskodunk. 

– Polgármesteri rendelet (is) 
előirányozza a szájmaszkok hasz-
nálatát…

– Ezekkel a karantén elején vol-
tak gondjaink, mert nem lehetett 
kapni sem patikában, sem üzletben. 
Viszont a netes zárt csoportban köz-
zétett segítségkérésemre az emberek 
otthonról új ágyneműket, lepedőket 
és más, szájmaszkra alkalmas anya-
got hordtak össze a községházára. 
Azonnal jelentkezett 8 olyan sze-
mély, akinek van otthon varrógépe. 
Azonkívül a falunkban működő ci-
pőfelsőrész-készítő kisüzem összes 
munkása átállt a maszkok varrásá-
ra, a patikusunknál meg átvehetők 
ingyenesen ezek a mosás vasalás 
után többször használatos maszkok. 
Köszönetet szeretnék mondani ifj. 
Pocsai Sándor református lelkész-
nek, az orvosi rendelő egészségügyi 
dolgozóinak és az operatív csoport 
minden tagjának, hogy ebben a ne-
héz időszakban önzetlenül kiveszik 
részüket a munkából. Ezért is egye-
dül az Istené a dicsőség! 
Gyurkó Miklós Sárosoroszi 
(Beregszászi járás) polgár-
mestere:

– Mivel nincs vakcina jelen-
leg a koronavírus ellen, így nagy 

hangsúlyt kell fektetnünk a vé-
dekezésre. Ezalatt azt értem, 
hogy a higiéniai előírások betar-
tása, majd pedig az otthonmara-
dás. Személyesen kértem főleg 
falunk frissen hazaérkezett tag-
jait a szabályok betartására. Azt 
látom, hogy általában minden te-
lepülésen gond az, hogy – tisz-
telet a kivételnek – vannak, akik 
nem igazán látják és érzik en-
nek a súlyát, próbálnak kibúj-
ni a karantén alól. Próbáltam el-
magyarázni, hogy két dologgal 
kell szembesülniük a szabály-
talankodóknak: az egyik a tör-
vény, a másik pedig a saját lel-
kiismeretük. Polgármesterként 
járva a falut próbálom felügyel-
ni ezt a helyzetet. Nagy segítség 
ebben számomra a helyi egész-
ségügyi munkatárs, akivel napi 
szintem tartom a kapcsolatot. Az 
élelmiszer beszerzését a karan-
ténban lévők számára a családta- 
gok végzik. Viszont van még szo-
ciális munkásunk is állami rész-
ről, aki szintén segít a rábízott idő-
seknek. Bízom abban, hogy meg-
értik az emberek, ennek a járvány-
veszélynek a súlyát, és minden te-
rületen igyekeznek vigyázni, ez-
zel is segítve azokat az erőfeszí-
téseket, amelyek mindannyiunk 
védelmére irányulnak. Az Úr ol-
talmazzon bennünket. 
Nagy Gizella jegyző, Nagy-
dobrony (Ungvári járás):

– Nagydobronyban az utób-
bi időben 153-an tértek haza kül-
földről, 42 személynek már le-
telt a karantén időszaka. Egyéb-
ként minden nap frissítjük a lis-
tát, amit leadunk a járási hivatal-
ba, és az üzletekbe is eljuttatjuk, 
kik nem léphetnek be oda egy-
előre. De ugyanúgy a karantén-
ból feloldottak listáját is ismer-
tetjük, a honlapunkon is.  Létre-
hoztunk egy 18 személyből álló 
operatív stábot, amelyik min-
den karanténban lévőt ellenőriz, 
hogy betartják-e a szabályokat. 
Egyelőre azt tapasztaljuk, hogy 
rend van ezen a téren. Gondok 
inkább a roma lakossággal van-
nak, ők jelentik a rizikófaktort, 
mert sokan nehezen értik meg, 
hogy most nem mászkálhatnak 
szabadon, nem szórakozhatnak 
többen együtt, mint ahogy azt 
eddig megszokták. Közöttük és 
rászorulók között egyébként 500 
darab maszkot osztottunk szét. 

– Bevásárlás…
– Az időseknek, a karantén-

ban lévőknek általában család-
tagok vagy szomszédok vásárol-
nak be. Az üzletekben felhívják a 
figyelmet, hogy csak szájmaszk-
kal és kesztyűben lehet vásárolni, 
és arra is figyelmeztetnek, hogy 
tartsák be a távolságot egymás 
között. Dobronyban egyébként 
egymásra odafigyelő nép lakik. 
Az egyik vállalkozó például fel-
ajánlotta, hogy napi 45-60 liter te-
jet biztosít a sokgyerekeseknek, 
rászorulóknak, amit a községhá-
za előtt letesz, s onnan veheti el, 
akinek szüksége van rá. 

– Itt van a tavaszi vetés, ül-
tetés ideje. Köztudott, hogy ezt 
leginkább kalákában végzik az 
emberek. Most ez hogy zajlik? 

– A régebben kalákában törté-
nő tavaszi munkákat most – a vé-
dekezés jegyében – igyekeznek 
gépekkel elvégezni. Ahol kézzel 
vetnek, ott pedig nincsenek töb-
ben az engedélyezett tíz embernél. 

– Örvendetes, hogy az embe-
rek többsége megérti az intézke-
dések szükségességét. Tovább-
ra is vigyázzunk magunkra, vi-
gyázzunk egymásra!

Kovács Erzsébet

Leváltotta posztjáról az ukrán 
parlament hétfői rendkívüli ülé-
sén Illja Jemec egészségügyi és 
Ihor Umanszkij pénzügyminisz-
tert a koronavírus-világjárvány 
elleni küzdelem közepette.

Többnapi tétovázás után végül 
hétfőn mégiscsak plenáris ülést tar-
tott az ukrán parlament, a képviselők 
valamennyien védőmaszkot és gumi-
kesztyűt viseltek. Az ülés elején 292 
képviselő jelent meg a 450 tagú tör-
vényhozásból, ami elegendő volt a ha-
tározatképességhez. Az egészségügyi 
miniszter menesztését 271, a pénzügyi 
tárcavezető leváltását 249 képviselő 
támogatta. Mindkét miniszter keve-
sebb mint egy hónapig volt a poszt-
ján, március 4-én léptek hivatalba az 
új miniszterelnök, Denisz Smihal ka-
binetjének tagjaiként.  

Egyes források szerint maguk 
a miniszterek nyújtották be lemon-
dásukat, Jemec sajtótitkára azonban 
még hétfőn is cáfolta, hogy a tárca-
vezető felmondólevelet írt volna. 
Sajtóhírek szerint az egészségügyi 
miniszter a koronavírus elleni küz-
delemben a korlátozások drákói szi-
gorításának híve volt, és az elmúlt 
napokban többször fenyegetőzött 
lemondással, ha nem kap támoga-
tást a vezetésben elképzeléseihez.

Az ukrán parlament menesztette az 
egészségügyi és a pénzügyminisztert

Elsőre kellő támogatás híján 
nem sikerült megszavaznia a par-
lamentnek a két leváltott minisz-
ter utódját. A délelőtti ülést bere-
kesztették, délután viszont ismét 
összehívták ezúttal már Volodimir 
Zelenszkij elnök részvételével, s a 
törvényhozás 256 szavazattal jóvá-
hagyta Szerhij Marcsenko kineve-
zését pénzügyminiszternek, 246-tal 
pedig Makszim Sztepanovot az 
egészségügyi tárca új vezetőjének.

Nem hagyta jóvá a parlament a 
kormány által az idei állami költ-
ségvetéshez benyújtott módosítási 
javaslatot sem, hanem az előterjesz-
tést visszaküldte további felülvizs-
gálatra az illetékes bizottságnak.

Elfogadott viszont egy válság-
ellenes törvényjavaslatot, amely a 
munkavállalóknak és a vállalkozá-
sok biztosít bizonyos garanciákat a 
válság időszakában, például meg-
tiltja a bankoknak a hitelek kamat-
lábainak emelését, továbbá kimond-
ja, hogy jár segély részleges munka-
nélküliség címén a koronavírus-jár-
vány miatti korlátozások miatt is.

A képviselők módosítást fogad-
tak el, amelynek értelmében bünte-
tőjogi felelősségre vonás alá helyez-
ték a nagy mennyiségű járványelle-
nes áruk kivitelét az országból.  MTI

Dél-Korea jelentős segélyben ré-
szesítette országunkat, március 
30-án 100 ezer PRC-tesztet kül-
dött a Covid-19-es koronavírus 
kimutatására. A hírt az Elnöki 
Hivatal közölte.

A segélyrakományt a vámkeze-
lést követően az ország megyéi kö-

100 ezer PRC-tesztet kapott Ukrajna 
Dél-Koreától

zött osztják el, ahol megfelelő labo-
ratóriumi körülmények között tárol-
ják majd a teszteket. Az informáci-
ók szerint a SolGent tesztek minden 
szükséges komponenst tartalmaznak 
a vizsgálat elvégzéséhez, mely körül-
belül 105–120 percet vesz igénybe.

Karpat.in.ua
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Kis boltok nagy felelőssége
Mitől függ a kárpátaljai magyarok élelmiszerellátása?

Elejét lásd az 1. oldalon

Természetesen kérésre a nagy-
kereskedők maguk is megszer-
vezik az igényelt árumennyiség 
kiszállítását. 

– A lakosság megnyugtatásá-
nak legegyszerűbb módja az, ha 
a hozzánk betérő vásárló a ko-
rábban megszokott módon min-
dent megtalál a pultokon – ma-
gyarázza Knobloch Sándor, aki 

Beregszászon két élelmiszerbol-
tot is üzemeltet. Mivel kollégái-
val, akikkel a munkácsi nagybani 
élelmiszer lerakatokon összefut, 
szinte naponta elemzi a kialakult 
helyzetet, így van rálátása, mi-
ként zajlik a megye élelmiszerrel 
való ellátása. Nos, ami a tömbben 
élő kárpátaljai magyarok élelmi-
szerellátását illeti, az most attól 
függ, hogy a Latorca-parti vá-
rosban működő élelmiszer nagy-
kereskedelmi raktárakon miként 
tudják pótolni a kétségkívül je-
lentősen megnövekedett keres-
letet. 

– Ismerjük el – mondja a 
szakember –, eddig kollégáink 
jól állták a sarat. Ami pedig a sa-
ját tapasztalatokat illeti: a néhány 
napig tartó pánikroham mostan-
ra lecsendesült. Amikor a hoz-
zánk betérők látják, hogy a bolt-
ban semmiből sincs hiány, gyor-
san megnyugszanak. 

Knobloch Sándorék egyik 
élelmiszerboltja Beregszász észa-
ki szegletében, a Csigaszugban 
található, nem messze a Pacsirta 
fürdőkomplexumtól. Korábban a 
turisták előszeretettel keresték fel 
ezt az üzletet. Most, hogy a ven-
dégforgalom a nullára esett visz-
sza, az itteni elárusítók azt tapasz-
talják, hogy nagyjából ugyanany-
nyi áru fogy el, mint a rendkívüli 
helyzet beállta előtt. 

A kereskedelemben foglalko-
zó ismerőseim hasonló tapaszta-

latokról számolnak be. Tehát a 
kárpátaljai magyarok többsége 
józan megfontolásból sem enge-
di meg magának, hogy egy-két li-
ter olaj, két-három csomag liszt, 
rizs, grecska, mindenféle száraz-
tészta ne legyen bespájzolva, meg 
nagyjából ugyanennyi zöldség, és 
valamivel több burgonya. Amikor 
a közelben élők azt látják, hogy 
a különböző fajtájú kenyér pon-
tosan abban az időben érkezik, 

ahogy az korábban is megszokott, 
akkor mindenki megnyugszik. 

– Sokan attól féltek, hogy az 
árak gyorsan elszabadulnak…

– Az ineternet, a mobiltele-
fonok korában egyik kiskereske-
dő sem teheti azt meg, hogy ké-
nye-kedve szerint változtassa az 
árakat – magyarázza Knobloch 
Sándor. – Mondjuk el gyorsan, 
hogy a legtöbb termék esetében 
mostanáig kilogrammonkén-
ti 5-6 hrivnyás áremelkedés tör-
tént. Akadnak persze kivételek is, 
a grecska kilója ennél nagyobb 
mértékben drágult, mint ahogy 
a burgonya ára is emelkedett né-
hány hrivnyával. Megjelentek az 
első hiánycikkek is: ilyen a cit-
rom és a gyömbér. Ezért ne a kis-
kereskedőket tessék hibáztatni. 
Valahol a fenti irányító rendszer-
ben döntöttek így erről.

Hogy egyre inkább fegyelme-
zettebbek a vásárlók, arról szintén 
kaptunk néhány friss információt.

– Az általunk üzemelte-
tett élelmiszerbolt bejáratánál 
kifüggesztettük, hogy kérjük a 
vásárlóinkat, csak szájmaszkkal 
és gumikesztyűvel lépjenek be 
az eladótérbe – tájékoztat Viktó-
ria az egyik tóháti településről. 
– Néhány nap telt el, s ma már a 
többség így jár be hozzánk. S azt 
is mindenki belátta: közös érdek, 
hogy csak egyenként szolgálják 
ki a vásárlókat. 

Kovács Elemér

Elejét lásd az 1. oldalon

Hogyan és miért viseljünk 
szájmaszkot?

Vírusveszély, félelem és védekezés

– Bevallom őszintén, hogy 
hivatásomnál fogva az alapve-
tő dolgokkal a szájmaszkok vi-
selésével kapcsolatban tisztában 
voltam ugyan, de néhány dolog-
nak azért utána kellett néznem, 
és kollégákkal is konzultáltam 
ez ügyben – kezdi lapunk állan-
dó egészségügyi szakértője, Ja-
kab Lajos. Kezdjük azzal, hogy, 
úgymond, ,,békeidőben” a pa-
tikákban is bármikor beszerez-
hető általános, sebészeti száj-
maszknak is nevezett eszközt 
azért kell viselni, hogy ezáltal 
csökkentsük annak a rizikóját, 
hogy bármilyen cseppfertőzé-
ses formában terjedő betegséget 
elkapjunk, illetve átadjunk em-
bertársainknak. Egy ilyen, álta-
lában három réteges szájmaszk-
nak van egy fehér vagy világos, 
illetve egy kékes színű, vagy 
sötétebb oldala. Ha betegek va-
gyunk és nem akarunk másokat 
fertőzni, akkor a levegő megszű-
résére, filtrálására alkalmas fe-
hérebb oldallal befelé kell fel-

vennünk a szájmaszkot, és a se-
bészek is így használják a mű-
tétek során. Amennyiben ma-
gunkat akarjuk megvédeni a kí-
vülről jövő esetleges fertőzés-
veszélytől, abban az esetben az 
antibakteriális anyaggal bevont 
kékes oldallal befelé használ-
juk helyesen a szájmaszkot, va-
gyis a mostani járványveszélyes 
időszakban is így helyes az esz-
köz viselése.

– Meddig lehet használni 
egy ilyen szájmaszkot? Mosta-
nában, hogy hiánycikké vált, 
sokan napokig hordoznak ilyet 
a zsebükben, és csak olyankor 
veszik fel, ha emberek közé kell 
menniük…

– Egy átlagos sebészeti száj-
maszk szavatossági ideje nagy-
jából 2-3 órát tesz ki, tehát, aki 
ennél tovább viseli azt, az már 
gyakorlatilag védtelenné válik a 
külső kórokozók, baktériumok, 
vírusok ellen. Háromórányi vi-
selés után a szájmaszkokat tu-
lajdonképpen a szeméttárolóba 
kell kidobni, és egy újat feltenni.

– Az arcunknak mely része-
it kell, hogy eltakarja a száj-
maszk, és van-e valamilyen 
szabálya azok felöltésére és vi-
selésére?

– A maszk fel- és levétele-

kor mossunk alaposan szappannal 
kezet. Mindenképpen úgy helyez-
zük fel az arcunkra, hogy az or-
runkat és a szánkat teljes egészé-
ben takarja el, hiszen a szem mel-
lett az orr és a száj nyálkahártyá-
ján keresztül kerülhetnek szerve-
zetünkbe a mikroorganizmusok és 
vírusok. Minden szájmaszk egyik 
szélén van egy puha drótocskával 
ellátott úgynevezett orrfikszátor, 
amelynek felfelé, az orrunk hajla-
tán kell lennie, és amelyet úgy iga-
zíthatunk, hogy lehetőség szerint 
ne hagyjon rést a külső levegő be-
jutásához. Ami a szájmaszkok he-
lyes viselését illeti, figyeljünk rá, 
hogy használata közben ne fogjuk 
meg, kezünkkel ne nyúljunk hoz-
zá az arcunkhoz, szemünkhöz, or-
runkhoz és szánkhoz, mert a víru-
sok gyakran pont a szennyezett ke-
zünkről kerülnek az említett szer-
veink nyálkahártyájába.

– Mi a helyzet a régebbi idők-
ből ismert többréteges gézmasz-
kokkal. Sokak szerint ez sokkal 
hatékonyabb védettséget nyújt az 
egyszeri használatú maszkoknál...

– Ha a régi, szovjet időkben 

használt többréteges gézmasz-
kokra gondolunk, akkor azok va-
lóban hatékony védettséget nyúj-
tottak, mert az akkori gézek még 
nem voltak ilyen ,,szellősek”, mint 
a maiak. Emlékszem, amikor még 
a 80-as évek végén dolgoztam egy 
ideig felcserként a mentőállomá-
son és az intenzív osztályon, akkor 
azokban a 3-4 réteges gézmaszkok-
ban nem volt egyszerű a levegővé-
tel sem, azok valóban hatékonyan 
szűrtek. A mostani gézek sűrűsége 
olyan, hogy legalább 6 rétegesnek 
kell lenniük ahhoz, hogy védettsé-
get nyújtsanak. Igaz, az előnyük 
az, hogy kimoshatóak és kifertőt-
leníthetőek… Egyébként ha nin-
csen maszkunk, legalább sállal ta-
karjuk el a szánkat!

– A Nemzetközi Egészségügyi 
Szervezet (WHO) álláspontja sze-
rint az egészséges embereknek 
nem kell szájmaszkot viselniük, a 
maszk elsősorban azoknak java-
solt, akiknek légúti tünetei – kö-
högés, tüsszögés, orrfolyás – van-
nak, hogy ne fertőzzenek máso-
kat. A mostani időszakban viszont 
a legtöbb helyen kötelezővé tették 
a szájmaszk viseletét, sőt, gyakran 
gépkocsivezetők is maszkban ül-
nek a volánhoz…

– A mostani egy egészen kü-
lönleges helyzet, ilyenben még 

nem volt, és nagyon bízom ben-
ne, hogy nem is lesz az emberi-
ség… Most azért javasolt min-
denkinek a szájmaszk viselése, 
mivel nem tudhatjuk, hogy ki a 
beteg, vagy a potenciális vírus-
hordozó, így valamilyen szinten 
mindenki gyanús, amíg az ellen-
kezője be nem bizonyosodik. A 
mostani súlyos járványidőszak-
ban a szájmaszk viselete egyfaj-
ta biztonsági érzetet nyújt az em-
bereknek, hiszen önmagunkon kí-
vül a mellettünk lévő embertársa-
inkat is kötelességünk óvni a ví-
rusfertőzéstől. Azt viszont bizto-
san tudom ajánlani mindenkinek, 
hogy aki mostanában influenza-
szerű betegségben szenved, eset-
leg köhög vagy tüsszög, az még 
arcmaszkban se menjen az embe-
rek közelébe, a maga és a környe-
zete érdekében maradjon otthon!

– A hagyományos szájmasz-
kok viselete mellett mostanában 
látni olyan embereket is, akiknek 
szeleppel ellátott, úgynevezett 
légzésvédelmi maszk (respirátor) 
takarja el az orrát és a száját. Ez 
nagyobb védettséget nyújt?

– Az úgynevezett FFP1, 
FFP2 és FFP3 respirátorokat el-
sősorban az egészségügyi dol-
gozóknak ajánlott viselni, mert 
ezek az eszközök a levegőben 
lévő részecskék 80–94, illet-
ve 96%-át is képesek megszűr-
ni a bennük lévő puha szivacs-
réteg segítségével. Egy koro-
navírus-gyanús beteget példá-

ul mindenképpen egy FFP3-as 
respirátorban ajánlatos megvizs-
gálni. Hozzá kell tennem azon-
ban, hogy ezek az eszközök sem 
használhatóak állandóan, legfel-
jebb 8 órányi használat után ki 
kell dobni őket… 

– Ha már szóba hoztuk a ko-
ronavírust, ez a kórokozó meny-
nyi ideig képes megmaradni a 
környezetünkben, mire érzékeny 
a leginkább?

– Jó hír, hogy az egyszerű 
fertőtlenítő szerek szinte azon-
nal elpusztítják a vírust, ezért is 
hangsúlyozzák annyira a gyako-
ri kézmosás és személyes higié-
nia szigorú betartását. Egy beteg 
vagy vírushordozó ember tüsz-
szentése során a kórokozó mint-
egy 2 méterre kerülhet távol a 
betegtől – ezért is javasolják az 
egymás közötti 1,5-2 méternyi 
távolság betartását – és a levegő-
ben mintegy 45 percig életképes 
marad. Az ember bőrén 1-2 órát, 
a kesztyűn, ruhán vagy maszkon 
8-10 órát, a fa felületén 12 órát, 
a fémen 2 napot, a papír felüle-
tén, így a papírpénzen is(!) 4-5 
napot, az üvegen 5 napot, a mű-
anyag palackokon pedig akár 6-8 
napot is képes életképes marad-
ni a koronavírus.

Marton–Tamási

Éjszakába nyúló, többórás ülé-
sezés után az ukrán parlament 
keddre virradóra megszavaz-
ta végleges olvasatban a termő-
föld piacának megnyitásáról szó-
ló törvényt.

    A termőföld adás-vételére je-
lenleg érvényben lévő moratórium 
eltörlése a Nemzetközi Valutaalap 
(IMF) egyik fő feltétele volt ahhoz, 
hogy folytassa Ukrajna hitelezését, 
és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 
a koronavírus-járvány okozta gaz-
dasági válság miatti aggodalmában 
sürgette a parlamentet hétfőn a tör-
vény még aznapi elfogadására.

A földreformot eleve ellen-
ző Moszkva-barát Ellenzéki Plat-
form és a Julija Timosenko volt 
kormányfő vezette Haza párt kép-
viselői többször megakasztották 

Az ukrán parlament elfogadta a 
földpiac megnyitásáról szóló törvényt

az éjszakai szavazást a jogszabály-
hoz benyújtott több ezernyi módo-
sító indítványból még fennmaradt 
mintegy 700 elfogadása közben. 
Többször is azt követelték a leve-
zető elnöktől, hogy ellenőrizze, je-
len van-e még elegendő képviselő 
a határozatképességhez.

A 450 fős törvényhozásban 
végül 259 szavazattal jóváha-
gyott változat értelmében két 
évig csak fejenként 100 hektár 
földterületet, 2023-tól legfel-
jebb 10 ezer hektárt vásárolhat-
nak meg kizárólag magánszemé-
lyek, azaz három évig jogi szemé-
lyek még nem vehetnek földet, a 
külföldiek termőföldszerzésének 
engedélyezéséről pedig népsza-
vazáson kell dönteni.

MTI
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„Minden helyen híre ter-
jedt a ti Istenben vetett hite-
teknek, annyira, hogy szük-
ségtelen arról valamit szóla-
nunk.” (1Thes 1, 8)

Bizonyára nagyon ked-
vező hírek terjedtek el a 
thessalonikabeliekről, ezért 
említi meg őket Pál apostol. 

Milyen hír terjedt el én-
rólam? 

Vajon tudok-e mindről?
Milyen hír terjedt el te-

rólad? 
Nem érdekel? 
Pedig nem árt, ha tudjuk. 

Ha a hír jó, hálát adhatunk 
Istennek és dicsőítjük érte 
az Urat. Ám ha rossz hírünk 
van, az bizony baj, azon vál-
toztatnunk kell minél előbb, 
mert miattunk beárnyékoló-
dik a család és a rokonok hír-
neve is, és Isten nevére is szé-
gyent hozunk.

Milyen a híred az iskolában, 
a munkahelyeden, a családban, 
ismerősök között? Mondják, 
hogy milyen rendes, kedves, 
szeretetre méltó személy vagy? 
Tudják-e rólad, hogy te az Úr 
Jézus követője vagy?

 Még nem? 
Miért nem? 
Szégyellsz beszélni a hited-

ről, kicsúfolnak majd, esetleg 
mellőzni fognak, félsz, hogy 
nem lesz jó bizonyság előttük 
az életed? Nem kell hangos 
szónoklatba kezdened, de ne 
szégyelld elmondani: Isten tette 
ezt velem, azért vagyok ilyen.

Vagy elbuktál valamiben? 
Ne szégyelld bevallani és ren-
dezni ezt nemcsak Istennel, ha-
nem embertársaiddal is, ha kell, 
bocsánatot kérni, mert te is em-
ber vagy, megkísérthető.

Az emberek felnéznek arra, 
aki nem csak az okosságában, 
ügyességében, tanultságában, 
kedvességében „sütkérezik”, 
de alázattal elismeri, hogy em-
ber vagyok, vétkeztem, Isten 
kegyelmére szorulok. 

Valaki titkon kíséri léptei-
det, azzal a céllal, hogy rajta-
kapjon valami könnyelműsé-
gen, apróbb-nagyobb hibák ta-
kargatásán, s amint alkalmas 
pillanat adódik, megszégyenít-
sen, leleplezzen. Miért? Mert ő 
a te lelked ellensége, a Sátán. 
Rossz híredet akarja terjeszteni.

Légy óvatos, vigyázz! Te 
mindenhol a „követ” vagy. Egy 
ország képviselője, egy nép 
képviselője, a Király képvise-
lője. Felelős vagy, megváltott 
vagy, Isten országának a polgára 
vagy. Terjedjen rólad jó hír, mert 
te más vagy, mint a többi! Illa-
tozzon életed Isten dicsőségé-
re! Tudja meg mindenki, hogy 
Jézus Krisztus megváltott gyer-
meke vagy! Ne titokban élj hívő 
életet! Hirdesd Krisztust maga-
tartásoddal, életed másságával, 
a tisztasággal, a megszenteltség-
gel! Szóval is tégy bizonyságot 
arról, mit végzett az életedben 
Isten! Ha kell, vigasztalj, de ne 
a szép szavakat keresd, hanem 
az Igét! Vesd a jó magot!

Úgy szeretnék én szent len-
ni, add Atyám, hogy az legyek! 
E világi élet forgolódása közben 
sokszor vétkezem. Fáj nekem, 
bocsáss meg, Istenem. Szeret-
nék fényt árasztani, a Te fénye-
det. Add nekem a Szentlélek ere-
jét, hogy akik figyelik életemet, 
dicsőítsék a Te nevedet! Ámen.

Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Milyen a híred?

Ítéletes idők

Feketevasárnap után 
virágvasárnap jön!

Textus: Ez 37,1–14

Böjt 5. vasárnapja különleges nevet visel a régi egyházi beosztás-
ban: Judica vasárnapja, vagy népies elnevezéssel feketevasárnap. 
Ilyenkor olvasták fel a gyülekezetekben a 43. zsoltárt, amelyik ez-
zel a szóval kezdődik, a Károlyi fordítás szerint pedig így hangzik: 
ítélj meg engem, oh Isten! A következő vasárnap már a virágva-
sárnapot fogjuk ünnepelni, azonban most maradjunk meg az ősi 
témánál és kérjük Istent, világítson át, szolgáltasson nekünk igaz-
ságot, ítéljen meg minket.

Azért is időszerű ezt kérni 
Istentől, hiszen jogosan érezzük 
úgy, hogy ítéletes időkben élünk. 
És egyesek felelőtlenek, veszé-
lyeztetik mások életét, minden 
híradásban szó esik a járványról. 
Ehhez a helyzethez mindannyi-
an megpróbálunk alkalmazkod-
ni, megoldásokat keresni benne, 
esetleg magyarázni. Én ma még-
sem szeretnék magyarázatokkal 
szolgálni, hanem arra kérem a 
testvéreket, képzeletben kísérje-
nek el arra a helyre, ahol Ezékiel, 
Isten különleges prófétája szem-
besült Isten ítéletével, de azzal is, 
hogy az ítéletet kiérdemlő népet 
nem hagyja elveszni az Úr.

Ahhoz, hogy teljes egészé-
ben megértsük ezt az igeszakaszt, 
vissza kell mennünk időben a ba-
biloni fogság idejébe. A kiválasz-
tott nép bálványimádása és enge-
detlensége miatt elveszti az ígéret 
földjét, Jeruzsálem városa Sala-
mon templomával együtt elpusz-
tul és a nép nagy részét a távoli 
Babilonba telepítik át. Ezen a he-
lyen Isten elhív egy Ezékiel nevű 
prófétát, akit megbíz az igehir-
detés feladatával. Ő az a prófé-
ta, aki rengeteg jelképes cseleke-
dettel, szokatlan és megrázó mó-
dokon közvetítette az Úr üzenetét 
és akinek a szolgálata úgy kezdő-
dik, hogy látomást kap az Úrtól 
egy völgyben és egy különös pa-
rancsot: zárkózz be és hallgass! 
Isten karanténba küldi Ezékielt, 
mert a prófétának most ezzel kell 
hirdetni az ítéletet: ahogy én be-
zárkózom, titeket is bezár a fog-
ságba Isten, ahogy én hallgatni 
fogok, a ti imádságaitokra sem 
fog felelni az Isten, mert betelt a 
harag pohara és az ítélet elkerül-
hetetlen. Ezután jön az ítélet és 
a harminchetedik fejezetben Is-
ten ugyanarra a helyre viszi visz-
sza a prófétát, csak ekkor már a 
völgyben látszik az ítélet nyo-
ma: tele van csontokkal. Testvé-
rek, én nem szeretnék ijesztget-
ni senkit, a kegyes fenyegető-
zést pedig folyamatosan igyek-
szem elkerülni, de megérdemel-
nénk, hogy Isten ugyanígy bán-
jon velünk. Ő mégsem teszi ezt. 
Magamban forgatva ezt az Igét, 
megköszöntem neki, hogy bár le-
szűkültek a mozgáslehetősége-
im, nem vagyok véglegesen be-
zárva, illetve van még hangom, 
így is elérhetem azokat, akikkel 
most másképp nem tudok talál-
kozni. Akármilyen helyzetben 
voltunk és vagyunk, Isten rólunk 
sem mondott le – imádkozzunk 
azért, hogy ne kelljen végigzon-
goráznunk a nyomorúság teljes 
skáláját ahhoz, hogy megtanul-
juk, amit ebben a helyzetben meg 
akar tanítani velünk!

A harminchetedik fejezet-
ben tehát egy ítéletes helyre vi-
szi el Isten a prófétát, ahol meg-
engedi, hogy a próféta rálásson 
a nép aktuális lelkiállapotára. A 
völgy úgy néz ki, mint egy csa-
tatér, ahol temetetlenül hagy-
ták a holtakat, mindenütt fehér-

lenek a csontok, Isten körbevezeti 
a prófétát és Ezékiel meglátja, mit 
tesz magával az ember és hová ve-
zet az Istennel való szövetség felrú-
gása. Mert a háború, a járványok és 
a nép fogsága mind-mind arra esz-
méltetnek rá, hogy Isten nélkül a 
gyors önpuszításban él a világ és ezt 
a tempót, illetve életstílust mi is fel-
vettük. Talán nem olyan felelőssé-
günk van bolygónk és országunk ha-
nyatlásában, mint vezetőinknek, de 
a magunk helyén mi is meghoztuk 
az önpusztító döntéseinket, amik-
kel egészségünket, családunkat, kö-
zösségünket romboltuk. Most pedig 
Isten megállít és engedi, hogy köze-
lebbről ránézzünk a hibáinkra és mu-
lasztásainkra, mintha azt mutatná ez 
által: látod, ember, itt kötsz ki nélkü-
lem. Kegyelem, hogy Isten nem áll 

meg itt, és a fogságban élő népnek, 
meg nekünk is egy lehetőséget kí-
nál: ha ennek vége, újrakezdheted. 
Én mostanában sokat gondolok arra, 
milyen lesz majd az a reggel, ami-
kor az utolsó rendelkezést is vissza-
vonják, hogyan fog újraindulni az is-
tentiszteleti rend és ez az egész vi-
lág. Mindannyian újrakezdjük majd. 
Ugye te is szeretnél ott lenni? Eset-
leg azt is tudod, min változtatnál, ha 
elmúlik ez az időszak? Kezdj már 
ma a változtatásba!

…Én úgy látom magam előtt 
Ezékiel sétáját a csonttemetőben, 
mint egy hosszabb időt, míg a pró-
féta szemügyre veszi a szétszórt 
maradványokat és van ideje két-
ségbeesni. Természetes emberi re-
akció ez, az élet elmúlása és a ha-
lál pusztítása mindnyájunkat meg-
rendít, és járvány idején, betegség 
alatt, balesetkor távolinak érezzük 
az Urat. Ezékiel is így érezhetett, 
mikor feltette neki az Úr a kérdést: 
„Emberfia! Életre kelhetnek még 
ezek a csontok?” Ezzel mintha a 
próféta belső kétségeit hangosítot-
ta volna ki Isten. Ezékielnek pedig 
felelnie kell, ahogy nekünk is. Az 
elmúlt héten Szőlősgyulán és Új-
akliban is ott voltam a templomok-
ban, az üres padsorok között. Félel-
metes volt végignézni az üres he-
lyeken, amik az élet legapróbb je-
léről sem árulkodtak, és megkér-
deztem, lesz-e folytatás? Eljön-e 

az idő, amikor újra együtt lehetünk, 
vagy ebben az időben még jobban 
elkényelmesedünk és már hiányoz-
ni sem fog nekünk az élet, az iga-
zi élet? Talán ez volt az a pillanat, 
amikor átérezhettem a mélységét 
annak, amit Ezékiel is mondott, hi-
szen én is ennyire jutottam: Uram, 
te tudod. Találgathatnék, de bennem 
annyi kétség, bizonytalanság van. 
Annyi rémhír kerül elém és befo-
lyásol akkor is, ha nem olvasom vé-
gig. Nekem nehéz remélnem és em-
berileg nézve a jelenlegi helyzet ha-
lálos kimenetelű a gyülekezeteink-
re, amik nem lehetnek közösség-
ben. Bennem annyi a kérdés, és ta-
lán benned is, Testvérem. Azonban 
legyen ezen a vasárnapon elég szá-
munkra az a válasz, amit Ezékiel ad: 
Te tudod, Uram. Én ebben a néhány 
szóban nyertem nyugalmat: Uram, 
te tudod, hogy a családokban leül-
nek-e közös igehallgatásra ma, vagy 
mindenki magának, külön hallgat-
ja ezt az egyszerű üzenetet, ha hall-
gatja egyáltalán?! Te tudod, mit for-
mál ki ez a karantén az emberekben. 
Te tudod, életképes marad-e a gyü-
lekezetünk, lesznek-e megtérések 
és szolgálatok? Mindezt te tudod…

Testvérek, mi sokszor hagy-
juk, hogy a kétségbeesésünk irá-
nyítsa a nyelvünket, a szavainkat. 
Beszélünk mi, de folyamatosan a 
bennünk lévő bizonytalanság be-
szél belőlünk. Mi lenne, ha most 
Ezékiel példájából okulva félreten-
nénk mindezeket és azt mondanánk: 
Uram, te tudod! Te tudod, hogy áll 

majd az egészségem, megmarad-e 
a családom, visszakapom-e a sze-
retteimet, vállalhatok-e szolgálatot 
a gyülekezetben – te tudod, mert 
csak te tudhatod! Ezékiel alázato-
san szól, mert tudja, Istennek az sem 
lehetetlen, ami emberi szempontból 
már valóban reménytelen. Erre vá-
laszul Isten két csodát is tesz: egy-
felől Ezékielt felhatalmazza arra, 
hogy prófétáljon, másrészt Ezékiel 
szavait felhasználja a csontok ösz-
szegyűjtéséhez. 

Azért mondom, hogy itt két cso-
da is történik, mert már az sem ma-
gától értetődő, természetes dolog, 
hogy Isten ebben a szorult helyzet-
ben megszólítja a prófétát. Testvérem, 
szinte teljesen biztos vagyok benne, 
hogy el tudnál mondani az életedből 
egy csodát, amikor irgalmas és türel-
mes volt hozzád az Úr. Miért várnál 
vele holnapig, tedd meg ma! Bizto-
san van valaki a közeledben, aki szí-
vesen meghallgat téged. Ezékiel is ki-
mondja azt, amit Isten rábízott, aztán 
hálát ad azért, hogy látja, Isten mun-
kálkodik. Isten egy abszurd, lehetet-
len dolgot kér Ezékieltől: Prófétálj 
e csontokról! Mondd el, hogy életre 
kelnek és élni fognak! A próféta pe-
dig megteszi. Én úgy gondolom, ma 
nem vagyok sokkal jobb helyzetben, 
mint Ezékiel. A hideg is kiráz, hogy 
most egy üres templomban kell pré-
dikálnom a hideg, üres padoknak és 
esetleg egy-két elrejtőzött póknak, 

egérnek. Ilyet tenni isteni meg-
bízatás nélkül valódi bolondság. 
Imádkozzunk azért, hogy velünk 
is megtörténjen az, ami Ezékiel lá-
tomásában megtörtént! Mert ami-
kor a próféta kimondta a megpa-
rancsolt szavakat, Isten munkába 
lépett és megtette azt, ami elkép-
zelhetetlen volt, ami bele sem fért 
a lehetőségek halmazába a prófé-
ta és népe számára. Az emberi szót 
újjáteremtő igévé tette az Isten. 
Ez a második csoda itt. Imádkoz-
zunk azért, hogy a szolgáit felké-
szítse az Úr ilyen igehirdetésekre, 
amikre már nem azért hallgatunk, 
mert valaki nagytekintélyű kéri tő-
lünk, hanem mert Isten munkálko-
dik bennünk Igéje által!

… Imádkozz azért, hogy Is-
ten könyörüljön rajtad, és ahogy 
virágvasárnapkor Jézus bevo-
nult a városba, a te szívedben 
is foglalja el az őt megillető he-
lyet a trónon! Maradj ott, ahol 
Isten Igéje szól és bízz ben-
ne – Ő ki akar téged szabadí-
tani ebből az állapotból! … 
Szívből remélem, hogy megta-
lálják a koronavírus ellensze- 
rét, hogy talpraáll a gazdaság…, 
ha lesz új élet – és én hiszem, 
hogy lesz új élet –, az az Isten 
kegyelméből fog történni velünk, 
és csak az övé a dicsőség ezért 
is. Ahogy Ezékielnek, nekünk 
is rálátást ad Isten arra, amit ér-
demelnénk: halljuk a híradások 
aggasztó adatait a fertőzöttekről 
és a halottakról, látjuk a gyüle-
kezeteink lelki életképtelensé-
gét, de Istené az utolsó szó, s ki-
mondja a végső ítéletet. A vég-
ső ítélet pedig, Jézus Krisztus-
ban ez: élj. Mindegy, mit hagy-
tál magad mögött és hogy pusz-
títottad a magad és mások életét, 
ha megtérsz, élni fogsz!

Ebbe a reménységbe kapasz-
kodjuk ezekben a napokban! Ezt 
kellett Ezékielnek is prófétálnia. 
S a próféta szavai által Isten meg-
próbált reményt lopni a nép szí-
vébe. Testvérek, Őszintén remé-
lem, hogy ezt a mi közössége-
inkben, rajtunk is elvégzi majd 
a Mindenható. Reményt ad oda, 
ahol mi reménytelenséget gyűj-
tünk, erőt, ahol mi csak erőtlen-
séget érzünk. És hadd legyen ez 
a mi küldetésünk azok felé is, 
akik még a lelki halál állapotá-
ban, Jézus Krisztus nélkül van-
nak: reményt adni. Virágvasárnap 
és húsvét előtt állunk, a remény-
re pedig nagy szükségünk van. A 
tizenharmadik versben azt olvas-
suk: „Akkor megtudjátok, hogy 
én vagyok az Úr, amikor felnyi-
tom sírjaitokat, és kihozlak sírja-
itokból, én népem!” A sírban lévő 
maradványok semmit sem tehet-
nek azért, hogy az Isten szabadí-
tása megtörténjen. Isten szabadon 
dönt így – velük és velünk kap-
csolatban is. Az első húsvétkor 
és az első pünkösdkor teljesedik 
majd be ennek a próféciának a tel-
jes valósága. Jézus azóta is jön és 
hitet ajándékoz. Jön és új lehető-
séget ajánl. Nem érdemeljük meg, 
talán élni sem tudunk vele, ő még-
is jön és kínálja ajándékait… Ki-
szabadít már ebben a földi életben 
a lelki halálból és a bűn sírkamrá-
jából és kihozza a sírból, járvány-
ból az ő csüggedt népét. Ebbe az 
ígéretbe kapaszkodva legyen a 
mai imádságunk és húsvétra ké-
szülésünk vezérgondolata egyik 
énekünk részlete: „Hol van, ko-
porsó, hatalmad? Elveszett nyert 
diadalmad. Hová lett, ó, halál, a 
fúlánk, melyet fensz már régóta 
reánk? Már nem rettegünk miat-
ta, mert Jézus meghódoltatta ama 
félelmek királyát, megnyitván sír-
jának száját...”

Laskoti Zoltán református 
lelkész, Szőlősgyula
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– Mikor indult útjára ez a 
nagyszerű család- és közösség-
építő vetélkedő?

– A Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesületénél ez idá-
ig hét ízben szerveztük meg ezt a 
játékos vetélkedőt, amelybe lel-
kesen kapcsolódtak be a csalá-
dok. Évről évre új témákkal, tar-
talommal és izgalmas feladatok-
kal készültünk – mondja Szilvia.

– Legújabb felhívásukból ki-
derül, hogy idén az egész Kár-
pát-medencéből bekapcsolódhat-
nak a játékba.

– Így van. A Nemzeti Össze-
tartozás évében a Kárpát-meden-
cei Családszervezetek Szövetsége 
szervezésében nagyobb teret kap 
ez a vetélkedő, így a Kárpát Haza 
bármely régiójából bekapcsolód-
hatnak a kihívásokra, közös játék-
ra vevő családok. Az izgalmas, ér-
tékes nyereményekkel is kecsegtető 
játék ezúttal a (H)azám! címet viseli.

– Mit kell tudni a játékról, a 
játékszabályokról?

– A játék három fordulóból 
áll – folytatja a feleség. –  Az első 
forduló kérdései, feladatai a ma-
gyar történelem, felfedezések, tu-
domány, irodalom és sport téma-
köreiből merítenek. A második 
forduló a magyar művészeteket, 
néprajzot, meséket, nyelvjáráso-
kat, hagyományokat és egyéb ér-
dekességeket helyez középpont-
ba. A két első forduló kérdéssora-
ira és alkotó feladataira a megol-
dásokat a világhálón keresztül le-
het beküldeni. A harmadik fordu-
ló az élő döntőt jelenti: ide az elért 
pontszámok alapján kapnak majd 
személyes meghívást a családok. 
A döntő egy élménydús együttlétet 
jelent majd, ahol elsősorban nem a 
családok tárgyi tudása, hanem le-
leményessége, vállalkozó szelle-
me és alkotó kedve számít majd.

Kárpát-medencei Nagy Családi Vetélkedő

Összetartozunk. Együtt 
játszik a magyar család!

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete megalakulá-
sa óta arra törekszik, hogy tartalmas programokat szervezzen 
tagcsaládjai számára. Ezek közül évek óta igencsak népszerű a 
Nagy Családi Vetélkedő, amelynek első fordulóit interneten hir-
detik meg – itt különböző közös kreatív feladatokat kell teljesí-
teni –, majd a legjobbak élőben is vetélkednek. E program kiöt-
lője és vezetője a beregszászi Kurmai házaspár – akik maguk is 
négy gyermeket nevelnek nagy szeretetben –: Szilvia a játék tar-
talmi, férje, István pedig a technikai felelőse.

– Hogyan lehet jelentkezni 
a játékra?

– A játékban való részvétel a 
www.ncsv.hu honlapon törté-
nő regisztráció után lehetséges 
– válaszol István. – A kérdések és 
feladatok egy előre jelzett időtar-
tamon belül lesznek elérhetőek, 
megválaszolhatók. Az adott idő-
tartam lejárta után a megoldások 
beküldésére már nincs lehetőség.

– Kik regisztrálhatnak a já-
tékra?

– Bármely, a Kárpát-meden-
cében élő kis és nagy magyar 
család.

– Hogyan zajlik majd a játék?
– Az első két forduló felada-

tait a jelentkező családok oda-
haza oldják meg, majd küldik 
be azt a címünkre – folytatja Ist-
ván. A helyes megoldások pon-
tokat jelentenek, amelyek köze-
lebb viszik a családot az élő dön-
tőben való izgalmas részvételre. 
Pontegyezőség esetén a beküldés 
gyorsasága dönt a helyezésről. 

– Mikor indul a játék?
– Az első online fordulót már-

cius 28-án indítottuk, de még 
nem késett le senki, hisz a bekül-
dési határidő április 17. A máso-
dik forduló április 25-én kezdő-
dik és május 10-ig kell végez-
ni azzal. A budapesti élő döntőt 
május 23-ra terveztük, de a jelen 
helyzet miatt ez még változhat.

– Hány család kerülhet a 
döntőbe? 

– Hat. Egy Magyarországról, 
egy Erdélyből, egy Felvidékről, 
egy Kárpátaljáról, egy Délvidék-
ről és még egy abból a térségből, 
ahonnan a legtöbb helyes meg-
fejtés érkezik – mondja Szilvia. 
– Ily módon jelképesen egyesül-
nek az egymástól határokkal el-
szakított területek.

Kovács Erzsébet

A test, de különösképpen a bőr 
ápolása, az arc szépítése és a 
haj fényének fokozása már ős-
idők óta foglalkoztatja az em-
bereket. Az egyiptomiak pél-
dául illatos olajokat kentek ha-
jukra, hogy megőrizzék annak 
csillogását. 

A mai modern kozmetikában 

nem egy olyan szerrel találko-
zunk, amelyet már három-négy 
ezer évvel ezelőtt is használ-
tak. A szépségszalonok megje-
lenésével egyre többen vesszük 
igénybe szolgáltatásaikat. Fod-
rászat, manikűr, pedikűr, koz-
metika – csak néhány azok kö-
zül, melyek szolgáltatásait elő-
szeretettel igényelnek nemcsak 
a nők, hanem a férfiak is.

Ilyen szépségszalon a Be-
regszász központjában találha-
tó Erzsébet Ház. Vezetőjével, 
Drobcsák Gyöngyivel beszélget-
tünk tervekről, álmokról.

– Ön fodrászként indult. Ho-
gyan alakult ki a szakma irán-
ti szeretete?

– Az egész még tinédzser ko-
romban kezdődött. Hétvégén a 
csajokkal mindig összejöttünk 
közülünk valakinél, hogy közö-
sen készüljünk el az esti diszkó-
ra. Emlékszem, sminkeltük egy-
mást, ruhát választottunk, be-

Beszélgetés Drobcsák Gyöngyi vállalkozóval

Merj álmodni, de ne 
feledkezz meg céljaidról  

szélgettünk és persze nagyon so-
kat nevettünk. Egy idő után vala-
hogy mindenki azt szerette vol-
na, hogy én készítsem el a frizu-
ráját. Ekkor jöttem rá, hogy jó va-
gyok benne. Egyre jobban kezdett 
érdekelni a dolog, és persze gya-
koroltam, de valahogy ez megma-
radt hobbi szinten, mert akkoriban 

nem nagyon gondolta sen-
ki – legfőképpen a szüle-
im –, hogy a fodrászatból 
meg lehet élni. A közép-
iskola elvégzése után fel-
vételiztem a Rákóczi Fő-
iskolára, óvodapedagógia 
szakra. Visszatekintve, az 
évek hamar elszaladtak, 
de talán úgy tudnám jelle-
mezni, mint a fiatalságom 
legszebb időszakát. Sokat 
köszönhetek a főiskolá-
nak, hisz rengeteget tanul-
tam a szakmáról és alap-
vetően az életről. Mivel a 
szakmám hiányszakmának 
számított, a gyakorlat után 
hamar sikerült állást talál-
nom. Azonban valahogy 
mégsem találtam a helyem 
benne, bár nagyon szeret-
tem a gyerekeket. 

– Mikor indult a vál-
lalkozása?

– A férjem vállalkozó 
családból származik, aki-
től azt a biztatást kaptam, 
hogy merjek álmodni és azt 
csinálni, amit valóban sze-

retek. Valamikor 2010-ben, a gaz-
dasági válság idején sok vállalko-
zás bezárt, a párom családjának a 
tulajdonában lévő ingatlan második 
emelete is felszabadult. Ekkor jött 
az ötlet, hogy mi lenne, ha kitanul-
nám a fodrász szakmát, úgy is üre-
sen áll a hely. Volt egy kis megspó-
rolt pénzem, és környezetem bizta-
tására megtanultam a szakma alap-
fortélyait.

– Hogyan emlékszik a kezde-
tekre, könnyen indult?

– Először elég döcögősen indult 
az egész, és félve, hogy két szék 
közé esek, egy ideig megtartottam 
még az óvodai állásomat. Mindig 
is szerettem volna a saját lábamon 
megállni. Akkor ismerkedtem meg 
első kolléganőmmel is, Abloncai 
Szabinával, akivel együtt kezdtünk 
dolgozni. Ő műkörmösként. Akko-
riban nagy volt a bizonytalanság 
minden szempontból, de párom-
mal mindketten nagy álmodozók 
vagyunk. Jól tudtuk, hogy az ál-

mok mellé célok is kellenek. Bár 
neki megvolt a saját vállalkozá-
sa, mellette sokat segített nekem, 
arra biztatott, hogy mindent el le-
het érni, csak azt jól meg kell ter-
vezni és végig kell csinálni. Ezért 
is döntöttünk úgy, hogy a környék 
legjobb szépségszalonját hozzuk 
létre, ahol a vendégekkel mindig 
kedvesek, és a legjobb és legszín-
vonalasabb szolgáltatást kapják, 
ahol a szakemberek büszkék arra, 
hogy a csapat tagjai lehetnek.

– Milyen szolgáltatásokat ve-
hetnek igénybe önöknél?

– Fodrászaink a hajápolás 
minden csínját-bínját elsajátítot-
ták. A keratinos kezeléstől a fes-
tésen át egészen az alkalmi kon-
tyokig bármit kérhetnek tőlük. 
Kozmetikusaink a legszebb hét-
köznapi és menyasszonyi smin-
ket el tudják készíteni, manikű-
röseink pedig a körmök ápolá-
sában nyújtanak segítséget. Ni-
koletta, Györgyi és Brigitta sza-
lonunk oszlopos tagjai, akik nél-
kül nem válhatott volna valóra 
az álmom.

– Mint minden ágazatot, ezt is 
fejleszteni kell. Milyen elképzelé-
sei vannak ezzel kapcsolatban?

– A vállalkozásom bevéte-
lének nagy részét fejlesztések-
re költöttük, továbbképzésekre, 
berendezésekre és anyagokra. 
A sok újítás és szakmai verseny 
egy idő után meghozta az ered-
ményeket, a csapatunk elkezdett 
bővülni. A többiek szintén azt 
a filozófiát kezdték képviselni, 
hogy a vendégeink csakis bol-
dogan távozhatnak, így mindig 
visszatérnek. Olyan marketing 
stratégiát használtunk, amely 
első hallásra őrültségnek hang-
zott, vagy legalábbis nem meg-
szokott egy fodrászatnál. Azon-
ban pont emiatt sikerült ismert-
té válni és kitűnni a többi hason-
ló vállalkozás közül. Az évek 
múltával megvalósítottunk egy 
nagy álmot, és bővítettük az 
szépségszalont. Az Egán Ede pá-
lyázatoknak köszönhetően pedig 
a legmodernebb berendezéseket 
is beszereztük. Szakembereink 
száma tizenkettőre növekedett, 
de még így is maradtak betöl-
tendő helyek, most is folyama-
tosan keresünk manikűröst, pe-
dikűröst és kozmetikust.

– Milyen tanácsokkal látna 
el egy kezdő vállalkozót?

– Úgy gondolom, ha azt sze-
retjük, amit csinálunk, és szak-
mailag komolyan állunk hozzá, 
vidékünkön is meg tudunk élni 
tisztességesen. Persze, nekem 
is megfordult a fejemben, hogy 
külföldön próbáljak szerencsét, 
de csak úgy, hogy ott is nyissak 
egy szalont. Ez talán egy másik 
álom, egy másik cél.

Kurmay Anita

Országunk egészségügyi viszo-
nyai mellett a koronavírus-fer-
tőzés terjedése közösségünk-
re nézve hatalmas veszélyt je-
lent! Megdöbbentő felvétele-
ket láthattunk már arról, hogy 
a nálunk jóval fejlettebb or-
szágokban is milyen állapotok 
uralkodnak a kórházakban.

Tudjuk, hogy jelenleg az 
alapvető egészségügyi felté-
telek sem biztosítottak: nincs 
felszerelés, nincs gyógyszer, 
nincs maszk, s nincs elegendő 
lélegeztetőgép sem. A Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövet-
ség (KMKSZ) ezért úgy döntött, 
hogy minden tőle telhetőt meg-
tesz annak érdekében, hogy elő-
segítse a szükséges orvosi fel-

Kétszer ad, ki gyorsan ad!
szerelések biztosítását vidékünkön.

Az összefogásnak hála már 
kiszállításra került egy 153 ezer 
hrivnya összértékű adomány a Be-
regszászi Alapellátási Központ ré-
szére. A csomag kesztyűket, masz-
kokat és fertőtlenítőszereket tartal-
maz, továbbá hétfőn 500 db orvosi 
köpeny is érkezett.

A Beregszászi Alapellátási 
Központ után a Nagyszőlősi La-
boratóriumi Centrumba is sike-
rült latex kesztyűket, respirátoros 
szájmaszkokat, fertőtlenítőszere-
ket és különböző védőfelszerelése-
ket (sapkákat, kötényeket, overal-
lokat, magas cipőhuzatokat) eljut-
tatni. A leszállított eszközök össze-
ge 30 400 hrivnya volt.

Március 30-ig 420 965 hrivnya, 

1 875 euró és 36 000 forint érke-
zett az adományszámlára. Ebből 
az összegből 272 000 hrivnya jogi 
személyek, 32 500 hrivnya vállal-
kozók, a többi 116 465 hrivnya, 
1 875 euró, illetve 36 000 forint 
magánemberek felajánlása. Ösz-
szesen 75 utalás érkezett. Adomá-
nyok futottak be Lengyelország-
ban, Spanyolországban és Svéd-
országban élő magyaroktól is.

Eddig sikerült megvásárolni: 
130 db FFP3-as maszkot, 1100 
db orvosi maszkot, 20 db fertőt-
lenítéshez szükséges koncentrá-
tumot, 5100 pár egyszer haszná-
latos kesztyűt, 270 liter kézfertőt-
lenítőt, 500 db védőruhát, illetve 
orvosi védőeszközöket összesen 
210 614 hrivnya értékben.

Mindenkinek köszönjük a 
hozzájárulást és a segítséget! 
Csak így tovább!

karpataljalap.net
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– Kedves szerkesztő úr! 
Nem fogja elhinni, hogy a liszt, 
a cukor, az olaj után a krízishely-

zet okozta pánikroham idején a 
legkelendőbb portéka nálunk a 
vetőmag volt – mondja Viktó-
ria, az egyik tóháti élelmiszer-
üzlet alkalmazottja. – Még olya-
nok is vettek egy-két csomag 
sárgarépa, petrezselyem, cékla, 
saláta, borsó szaporítóanyagot, 
akik köztudottan évek óta nem 
művelik a kertjüket. Annak fel-
ügyeletét a szomszédokra bíz-
ták. De most, láss csodát, ők is 

Honnan szerezzük be a vetőmagvakat?

Előtérben az öngondoskodás
A szociológusok szerint a koronavírus okozta világjárvány min-
denképpen új helyzetet teremtett a társadalom tagjainak az ön-
gondoskodáshoz való viszonyában. Felerősödött az az érzés, ami-
kor is a többség úgy gondolja, hogy csak magamra, csak a szeret-
teimre, és jó esetbe a szűkebb környezetemre számíthatok. 

ásót fogtak kezükbe, hogy előké-
szítsék néhány ágyásnyi vetemény 
helyét. Mondanom sem kell, meg 

is csappant rendesen a készletünk. 
– Látjuk, tapasztaljuk: ha jó 

az idő, mindenki a kertjében mun-
kálkodik. 

– Visszatérve a vetőmaghoz. 
Úgy tűnik, faluhelyen ez még csak-
csak beszerezhető, ám városon, a 
zárva tartó boltok miatt ezekhez 
már nehezebb hozzájutni. Bár tu-
domásunk szerint a gazdaboltok tu-
lajdonosai előzetes egyeztetés után 
elkészítik a szükséges vetőmagcso-

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

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

Élet a tavaszi határban
Az agrárium stratégiai ágazat

Sokunk jámbor óhaját a kö-
vetkezőképpen fogalmazhat-
nánk meg: ebben a felboly-
dult világban legalább a ter-
mészet tartsa magát a megszo-
kott rendhez. Úgy tűnik, job-
bára így is van, hisz ezekben a 
hetekben a napsütéses idősza-
kokat rendre csapadékos peri-
ódusok váltják fel, úgy, ahogy 
kikeletkor a mérsékelt égöv-
ben az már lenni szokott. 

Bár most az emberéletek 
mentése a legfontosabb, vala-
mint az, hogy a karantén szülte 
bezártságot elviselhetővé tudjuk 
tenni, azért a jövőről sem feled-
kezhetünk meg. Arról a fontos 
dologról például, hogy mi lesz a 
mindennapi kenyerünkkel.

– Óriási kihívás előtt áll a 
kárpátaljai gazdatársadalom – 
magyarázza Huszár Tibor fiatal 
falugazdász, aki Beregardó ha-

tárában maga is több mint száz 
hektáron gazdálkodik. – Társa-
immal idén azt a célt tűztük ki 
magunk el, hogy liszt minősé-
gű gabonát fogunk termelni. Eh-
hez a Kárpátaljai Magyar Vál-
lalkozók Szövetsége biztosí-
totta a kiváló szaporítóanyagot. 
Mondanom sem kell, hogy a ta-
karmánygabonához viszonyít-
va a malomi minőségű búzának 
mindig jobb ára van. A jelen-
legi, nem mindennapi helyzet-
ben ennek a jelentősége mind-
inkább felértékelődik. Az okos 
emberek régóta mondogatják, 
hogy az élelmiszer stratégiai 
árucikk. Most aztán senkinek 
sem lehet kétsége afelől, hogy 
ez így is van. 

– Az autójából az országút 
melletti vetéseket szemlélő kí-
vülálló azt tapasztalja, hogy a 
vetések körül nagyjából min-
den rendben van. 

– Igaz ugyan, hogy hiány-
zott a téli hótakaró, ám az őszi-
ek így is szerencsésen átvészel-
ték a mögöttünk hagyott hóna-
pokat. A legtöbb helyen mostan-
ra megtörtént a táblák fejtrágyá-
zása is. Tudni kell, hogy a gaz-
daember előrelátó, így a több-
ség a műtrágyát még december-
ben, vagy még korábban besze-
rezte. Elárulom, hogy az év vé-
gén a legolcsóbb a tápanyag. 
Furcsa módon tavaly az év utol-

só hónapjában még a szokottnál 
is kedvezményesebb áron jutot-
tunk hozzá a műtrágyához. Az 
agrárium irányítói ezt azzal ma-
gyarázták, hogy Ukrajnában je-
lentős mennyiségű kukorica hal-
mozódott fel, így a nagybani ter-
melők most igencsak megfontol-
ják, hogy tavasszal milyen kultú-
rába is fektessék a pénzüket.

– Élet a koronavírus árnyé-
kában. Gondolom, önöknek sem 
lehet könnyű.

– Mint említettem, a fejtrá-
gyázáson már szerencsésen túlju-
tottunk, ám jól tudjuk, hogy előt-
tünk sorakozik a sok-sok teendő. 
Néhány helyen a gazdák már hoz-
záláttak a zab és borsó vetéséhez, 
emellett már egyre inkább aktuá-
lissá válik az őszi kalászosok nö-
vényvédelme. Az utóbbi hetek-
ben hullott csapadék után már 
erőteljesen jelentkeztek a gom-

bafertőzés tünetei. Aki a védeke-
zést nem veszi komolyan, az na-
gyon pórul járhat. 

– A növénytermesztők mi mó-
don szerezhetik be a permetezés-
hez szükséges hatóanyagokat?

– A rendkívüli helyzetre való 
tekintettel gazdaboltjaink csak 
az egészségügyi előírásokat ma-
ximálisan szem előtt tartva szol-
gálják ki a vevőket. Emellett az 
alternatív postai szolgálat útján 
is gyorsan és biztonságosan be-
szerezhetők a szükséges vegy-
szerek. Többször kipróbáltuk, ha 
például Kijevből rendeljük meg a 
szükséges tételt, az két napon be-
lül megérkezik hozzánk. Hasonló 
módon tudjuk pótolni a meghibá-
sodott alkatrészeket is.  

– Mit kell tudni a következő 
hetek legfontosabb teendőiről?

– Nyakunkon az április, amely 
köztudottan a kukorica vetésének 
az optimális ideje. Hadd mond-
jam el, hogy legfontosabb ta-
karmánynövényünk termesztése 
mellett gazdatársaim közül idén 
sokan próbálkoznak napraforgó-
val is, hisz szinte biztosak lehe-
tünk benne, hogy a termés nem 
marad a nyakunkon. Természete-
sen mindig van új a nap alatt. Az 
egyik ismerősöm étkezési borsót 
vetett egy nagyobb parcellán, ab-
ban bízva, hogy majd azt jó áron 
tudja értékesíteni.

Kovács Elemér

magot, és azt a megrendelő – a 
karantén szabályainak betartásá-
val – átveheti. Jó néhány nap telt 
már el a szigorítás óta, s úgy tű-
nik, ez a rendszer biztonságosan 
működik. 

– Hasonló módon én is, ha 
ismerőseim telefonálnak, előre 
elkészítem a kért vetőmagvakat, 
aztán ha megszólal a kapu-
csengő, gyorsan lebonyolít-
juk az üzletet – magyarázza 
Mátyfalvi Sándor kiskereske-
dő, aki a vesztegzár előtt a be-
regszászi piacon vetőmagvakat, 
növényvédőszereket árusított. 
– Ne tessék problémázni, nyug-
tatgatom a klienseimet, még ide-
jében vagyunk. Az utóbbi napo-
kig mínuszokra ébredtünk, tehát 
nem késtünk el még a hidegtű-
rő zöldségfélék vetésével sem. 

– A többség nem is ettől fél, 
hanem attól tart, hogy elfogynak 
a készletek.

– A kollégákkal beszélget-
ve világossá vált, hogy a kár-
pátaljai zöldségmagkereskedők 
az idei esztendőre szánt készle-
tüket még a vírus okozta rend-
kívüli helyzet előtt feltöltötték. 
Tehát pánikra semmi ok. Így, ha 
megtaláljuk a forgalmazók el-
érhetőségét, biztosak lehetünk 
benne, hogy a számunkra szük-
séges zöldségmagvak náluk be-
szerezhetők. Mondanom sem 
kell, a szaporítóanyag bizalmi 
termék, így biztosak lehetük 
benne, hogy az ismerős kiske-
reskedőtől jó minőségű mag-
vakhoz jutunk hozzá. Remél-
jük, megfelelő áron. 

-ardai-

Úgy segíthetünk, hogy közben magunk is teszünk egészségünk védelméért

Pangás a zöldségpiacon
– Az elmúlt héten kezdtük el 

az uborka szedését, ám a koráb-
ban bevált értékesítési lánc sehogy 
sem akar működni – vá-
zolja a jelenlegi helyzetet 
Borzon Katalin beregszá-
szi őstermelő. – Ugyan-
is az a viszonteladó, aki 
immáron három éve terí-
tette az általunk megter-
melt korai zöldségfélét, 
csak nagyon kevés meny-
nyiséget hajlandó átven-
ni, s azt is nyomott áron. 
Még 30 hrivnyát sem ad 
az uborka kilójáért, holott 
más években ebben az idő-
szakban az 50-55 hrivnya 
körüli ár volt az általáno-
san elfogadott.

– Ha nincs vásárló…
– Kereskedelmi part-

nerünk valóban arra pa-
naszkodott, hogy az álta-
la felkeresett üzletek ve-
zetői felvilágosították: a 
jelenlegi helyzetben az 
emberek többsége fejé-
ben meg sem fordul az, 
hogy – úgymond – mé-
regdrága primőrt vásárol-
jon, mikor annak is örül, 
ha az alapvető élelmisze-
reket be tudja szerezni. Külön-
ben is a potenciális vevők több-
ségében él egyfajta beidegződés: 
a kárpátaljai családoknál majd 
csak a húsvéti ünnepi asztal-
ra tesznek fel először friss alap-
anyagból készült zöldségsalátát. 

– Megszokás kérdése lenne 
az egész?

– Nyilvánvaló, hogy többről 
van szó, hisz 48-50 hrivnyát ki-

adni egy kilogramm uborkáért ak-
kor, amikor másra kell a pénz, nos, 
talán ez első hallásra felelőtlen-
ségre vall. De mi, őstermelők, azt 
mondjuk, hogy messze nem szük-

séges egyszerre ennyit megvásá-
rolni. Ám azt is tudatosítani kell, 
hogy ebben a vészhelyzetben a 
friss, vitaminban gazdag uborká-
ból, zöldhagymából, hónapos re-
tekből összeállított zöldségsaláta 
jelentős mértékben hozzájárulhat 
immunrendszerünk megerősítésé-
hez. Amit a jelenlegi helyzetben 
nem lehet túlértékelni. 

– Mire szólítja fel tehát a po-
tenciális vásárlókat?

– A csúcsra járatás idősza-
káig ugyan még maradt két he-
tünk, ám, mint mondtuk, az ér-
tékesítés már most nagyon aka-
dozik. A hágón túli felvevőpi-
ac – a sok bezárt bazár, meg 
más, bizonytalanságot oko-
zó tényezők miatt – beszűkült. 
Én a jelenlegi helyzetben arra 

szólítanék fel minden 
kárpátaljait, hogy aki 
megteheti, vásároljon 
mind több helyben 
termesztett primőr-
árut. Ezek a zöldség-
félék valóban egész-
ségesek és komoly 
vitaminforrásul szol-
gálnak. Mi, zöldség-
termesztők, még nem 
elégszer hangsúlyoz-
tuk: a fóliaházi zöld-
ségféléket olyan ta-
pasztalt termelők ál-
lítják elő, akik a nö-
vények gondozása 
során a minimális 
vegyszermennyisé-
get alkalmazzák. Kü-
lönösen a korai idő-
szakban nem szük-
ségesek az ilyen ké-
miai beavatkozások. 
Arra szólítom fel te-
hát a vásárlóközön-
séget, hogy a mosta-
ni rendkívüli helyzet-
hez igazodva a szo-

kottnál korábban kezdje meg 
a megyénkben megtermelt pri-
mőrök fogyasztását. Azokban az 
élelmiszerboltokban, ahol még 
nem kaphatók ezek a zöldségek, 
kérjék a tulajdonost, rendeljen 
belőlük néhány kilogrammot. 
Ezzel úgy segítenek nekünk, fó-
liás zöldségkertészeknek, hogy 
egyben maguk is sokat tesznek 
egészségük védelme érdekében. 

Eszenyi Gábor

Beregsomban, Nagy Csabáéknál 
szállításra kész az áru
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 Először is kezdjük a csont-
héjasokkal (őszibarack, kajszi-
barack, meggy). Aki valamilyen 
oknál fogva nem tud-
ta elvégezni a lemosó 
permetezést, most a 
továbbiakban már nem 
lenne szabad kihagyni 
a többi permetezést. 
Például a meggy és a 
kajszibarack legveszé-
lyesebb betegségére, a 
moníliára hívnám fel 
a figyelmet. Sajnos a termelők 
az utóbbi években sokszor ráfi-
zettek arra, hogy nem idejében, 
vagy egyáltalán nem védekeztek 
ez ellen a veszélyes betegség el-
len, ami lényegében elviheti az 
egész termést. Gondolom, ebben 
senki sem kételkedik, mert ez a 
betegség a tömeges virágzáskor 
jelenik meg, és sokan úgy gon-
dolják, hogy fagykár okozza a 
problémát, mert a szirmok meg-

Növényvédelmi munkálatok a 
gyümölcsösökben

Szeretném részletesen megismertetni a termelőket azokkal a nö-
vényvédelmi munkálatokkal, amit feltétlenül el kell végeznünk. 
Ezek nagyon fontosak, mert szinte itt dől el a termés sorsa. Most 
szeretnék pár sort írni azokról a védekezési módszerekről, amit el 
kell végezzünk a virágzás végéig.

barnulnak és idő előtt lehullanak. 
Azért szeretném erre felhívni a fi-
gyelmet, hogy sikerüljön idejé-

ben és hatékonyan meg-
védeni a gyümölcsfákat 
ezek ellen a betegségek 
ellen. A kajszibarackfák 
már fehér bimbós álla-
potban vannak, ilyen-
kor nem ajánlatos réz-
tartalmú szereket hasz-
nálni, azért a tömeges vi-
rágzáskor és sziromhul-

lás után egymás után két permete-
zést végzünk el. Különösen akkor 
veszélyes a járvány, terjed gyor-
san a betegség, amikor a virágzás 
idején csapadékos, hideg idő van, 
15-18 0C. Nem kell félnünk, mert 
a permetezéskor méhkímélő tech-
nológiát fogunk használni, mert 
csak olyan gombaölőszereket ves-
sünk be, amelyek nem veszélye-
sek a méhekre – integrált növény-
védelem. Ezek közül, amit meg 

lehet vásárolni a gazdaboltokban, 
például a Strobi – 0,02% vagy 2 
gramm 10 liter vízhez, vagy Score 
– 0,03% 3 milliliter 10 liter vízhez, 
Topsin-M – 0,1% 10 gramm 10 li-
ter vízhez.

Az őszibarack legveszélyesebb 
betegsége a tafrinás levélfoltosság. 
Azok a gazdák nagyon helyesen 
cselekedtek, akik már a fák nyugal-
mi állapotában 3%-os bordói lével 
lemosatták a fákat, ezzel lényegé-
ben részben meg is oldották a vé-
dekezést. A bordói lének pozitív ha-
tása van a baktériumos rák terjedé-
se ellen is, ami a vázágakat pusztít-
ja. De a biztonság kedvéért virág-
zás előtt és végén célszerű védekez-
ni olyan gombaölő szerekkel, mint 
például Score – 0,03% 3 milliliter 
10 liter vízhez + Delan – 0,1% 10 
gramm 10 liter vízhez.

Almatermésűek védelme 
(alma, körte, birs). Az almatermé-
sűeknél a legtöbb problémát a be-
tegségek közül a varasodás, a liszt-
harmat és a tűzelhalás okozza, amit 
még a virágzás előtt kell megelőzni. 
Olyan védekezési módszereket kell 
használnunk, amik megvédik a gyü-
mölcsfákat ezektől a betegségektől. 

Legelőször is, ami az utóbbi 
időkben nálunk elterjedt, itt, Kár-
pátalján, ez egy nagyon veszélyes 
baktériumos betegség, ami rohamo-
san terjed: a tűzelhalás. A védekezé-
si munkálatokat még virágzás előtt 
el kell végezni réztartalmú szerek-

kel, például Cuproxsat-Cuproxsil 
– 0,7%-0,8%, Champion – 0,5%. 
A fertőzés rovarokkal terjed vi-
rágzási időszakban. Azért ilyen-
kor 2-3 permetezést végezzünk 
biológiai szerrel: Kasumin – 2L 
0,3%. Lisztharmat és varasodás 
ellen réztartalmú és kén tartalmú 
gombaölő szereket használunk: 
Champion 0,3 – 0,5% (30-50 
gramm) + Thiovit Jet 0,5% (50 
gramm). A kártevők közül eb-
ben az időszakban a levéltetvek 
és az atkák jelennek meg, azért 
védekezzünk ellenük. A levél-
tetvek ellen és különösen az at-
kák ellen a fák pirosbimbós ál-
lapotában használjunk Sanmite 
0,1% atkaölőszert, amely az at-
kák minden fejlődési stádiu-
mát pusztítják, a tetvek ellen a 
Carate-Zeont – 0,03% (3 milli-
liter 10 liter vízhez) használjuk. 
A kórokozók és kártevők elleni 
védekezést egyszerre egy folya-
matban használjuk. Virágzáskor 
a Chorus gombaölőszert hasz-
náljuk – 0,05% (5 gramm 10 liter 
vízhez), különösen akkor, ha vi-
rágzáskor hideg, csapadékos idő-
szak van.

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

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Tel.: 2-41-74

Az édesburgonyát főként a 
gumójáért (megvastagodott tá-
roló gyökeréért) termesztik, de a 
föld feletti részéből is készíthe-
tünk salátát. Beltartalmi értékei-
nek köszönhetően a cukorbetege-
ken kívül fogyaszthatják még di-
étázók, fogyókúrázók, kisbabák, 
illetve bárki, aki egészséges élet-
módot folytat. Mielőtt belefog-

nánk a termesztésébe, néhány 
dolgot azért érdemes tisztázni a 
batátával kapcsolatban. Ez a nö-
vény egy trópusi, szubtrópusi ég-
hajlatról származó melegkedve-
lő növény, és a legkisebb fagyra 
is (00C) érzékeny, elveszíti a föld 
feletti vegetatív részeit. Ezért is 
szükséges az ültetését teljesen 
május végéig, június elejéig ki-
tolni. Igen, jól olvasták, az ülteté-
sét, mert neve ellenére rendszer-
tanilag nem rokona a burgonyá-
nak, ezáltal termesztése és sza-

 Az édesburgonya Kárpátalján
Kárpátalján még sokan nem ismerik, de egyre több embert érde-
kel, hogy miféle növény az édesburgonya, vagy más nevén, a ba-
táta. Míg a fejlettebb európai országokban és Magyarországon 
is már több évtizede ismerik és termesztik, a fogyasztók köre év-
ről évre bővül, addig Kárpátalján még sokan nincsenek tisztában 
eme különleges növény tulajdonságaival. Fontos növény, mivel vi-
dékünkön is szinte már népbetegséggé vált a cukorbetegség, és az 
édesburgonyát ők is nyugodtan fogyaszthatják. Ezért is döntöt-
tünk úgy, hogy belevágunk a termesztésébe és a vidékünkön való 
meghonosításába. Ezúttal összegyűjtöttem és megosztok önökkel 
néhány dolgot, amit érdemes tudni az édesburgonyáról, valamint 
rávilágítok termesztési sajátosságaira is.

porítása is különbözik a hagyomá-
nyos burgonyáétól.

Palántanevelés
Már a palántanevelése sem a 

szokványos módon történik, mi-
vel ezt a növényt nem magról sza-
porítjuk. A gumókat átteleltetésük 
után, fűtéssel ellátott palántaneve-
lőben már február végén, március 
elején elkezdjük hajtatni. A batá-
tákat tőzeggel megrakott ládák-
ba helyezzük. 300C hőmérsékle-
ten és 70–80%-os páratartalom 
mellett a gumókon lévő szemek-
ből hajtások keletkeznek. Az 5. il-
letve 6. hét után, amikor a hajtá-
sok elérik a megfelelő hosszúsá-
got, egy fertőtlenített ollóval el-
kezdődhet az első hajtások meg-
szedése. Ezután a levágott 15-20 
cm hosszú hajtásokról eltávolítjuk 
a leveleket, majd a dugványokat 
szintén tőzeggel megtöltött ládák-
ban gyökereztetjük és edzetjük, 
hogy a májusi fagyok elmúltával 
kiültethetőek legyenek.   

Ültetés, talajelőkészítés
Az édesburgonya elsősorban 

a laza, homokos, jó vízelvezeté-
sű talajt kedveli, de a Kárpátaljára 
leginkább jellemző kötött, középkö-
tött talajokon is eredményesen ter-
melhető, viszont a megtermelt batá-
ta formája változó lehet. A talaj elő-
készítése őszi középmélyszántással 
kezdődik (25 cm). Tavasszal a szán-
tás elmunkálását követően megtör-
ténik az alaptrágya és a talajfertőt-
lenítő bedolgozása a talaj felső ré-
tegébe (15 cm). A talajfertőtlenítés 
nagyon fontos, mert a pajorok, fér-
gek nagyon szeretik az édes gumó-
kat és komoly károkat tudnak okoz-

ni. Ha fellazítottuk a talajt, máris jö-
het a bakhátak kialakítása. A növény 
ugyan bakhát nélkül is termeszthető, 
de ebben az esetben nehezebb a gu-

mók felszedése a talajból. Az édes-
burgonya termesztésénél nagyon 
praktikus a bakhátas ültetési mód. 
Így formásabb gumókat nevelhe-
tünk. A bakhát szélessége 40 cm, 
magassága 15 cm legyen. Pár-
huzamosan egymás mellé ala-
kítsuk ki őket úgy, hogy a felső 
középvonalukra ültetett palán-
ták sortávolsága 1 m, tőtávolsá-
guk pedig 30 cm legyen. A pa-
lántázás hagyományos ültetőfá-
val történik, ügyelnünk kell arra, 
hogy a növény felső két levele 
legyen a felszín felett. Az ülte-
tést követően a palántákon be-
iszapoló öntözést végzünk.

Évközi munkák
Ha a talaj hőmérséklete 

meghaladja a 150C fokot, meg-
kezdődik a növény intenzív nö-
vekedése. Mint sok más növény 
esetében, így a batáta esetében 
is a kapálás, kézi gyommen-
tesítés elengedhetetlen, mivel 
vegyszeres gyomirtása nem ismert. 
Az indák elterülése után kapálásra 
már nincs szükség.

Az ültetéstől kezdve folyama-
tosan nedvesen tartjuk a földet. A 
szárazságot jól bírja, de a jó ter-
méshozam érdekében folyamato-
san öntözni kell. Erre a legmegfe-
lelőbb a csepegtető öntözés, de bár-
milyen más módon is öntözhető. A 
talajfertőtlenítésen kívül semmilyen 

más év közbeni növényvédelmet 
nem igényel.

Betakarítás
A növény tenyészideje 100-

110 nap. A betakarítás augusz-
tus végétől október végéig is 
eltarthat. Mivel a növény na-
gyon érzékeny a hidegre, ezért 
lényeges, hogy a felszedés az 
első fagyok beálltáig megtör-
ténjen. A bakhátak fellazítása 
után a batáta felszedését le-
hetőleg kézzel kell elvégezni, 
mert a gumók nagyon töréke-
nyek, héjuk sérülékeny. Ezt 
követően minél hamarabb el 
kell végezni a hőkezelést, ami 
3-7 napig tart 300C fokos hő-
mérsékleten. Ez a fontos mű-
velet a sebek begyógyítására, 
és nem utolsó sorban a kuliná-
ris élvezet növelésére szolgál.

Az édesburgonya termesz-
tése egész éves odafigyelést és 

fáradságos munkát igényel. Je-
lenleg a legnagyobb kihívást az 
értékesítés jelenti, mivel sokan 
nem ismerik, de hiszem, hogy 

ahogyan Magyarországon, úgy 
itt, Kárpátalján is a kereslet fo-
lyamatos nő majd iránta. Szeret-
nénk úttörők lenni, és meghono-
sítani ezt a növényt, mert rend-
kívül egészséges, ezért nálunk 
is mindenkinek ismernie és fo-
gyasztania kellene.

Nagy Csaba, 
a Pro Agricultura Carpatika 

Alapítvány falugazdásza

Az operák többségében em-
beri kapcsolatokról van szó, 
barátságok, szerelmek, embe-
ri kapcsolatok, ellenségeske-
dések adják meg a zene drá-
mai keretét.

Nos, a növények társadal-
mában is vannak barátságok és 
ellenszenvek. Ezekről szeret-
nék ma egyet-mást elmondani.

A mai világ kertészének, 
gazdájának sokféle lehetősége 
kínálkozik a termesztett növé-
nyek betegségeinek és kártevői-
nek leküzdésére: a gyümölcsfák 
metszése, a sűrűn kikelt palán-
ták megritkítása, ellenálló faj-
ták ültetése stb. Ezek közé tar-
tozik egy régen ismert, de mos-
tanában – éppen a műtrágyák 
és a növényvédő szerek bűvö-
letében – elhanyagolt módszer-
nek, a vetésforgónak az alkal-
mazása is.

Miért fontos a vetésforgó?
Ennek a lényege az, hogy 

ugyanazt a növényt nem sza-
bad két, egymást követő év-
ben ugyanarra a helyre ültetni, 
mert a növény következetesen 
ugyanazokat a tápanyagokat ve-
szi fel a talajból és ugyanazok a 
kártevők és gyomok szaporod-
nak el. Ezért alakultak ki a ve-
tésváltó rendszerek, amelyek 
hatásukban hasonlóak az em-
ber változatos táplálkozásához.

Allelopátia a kertben
De vannak ma még tel-

jességgel meg nem határoz-
ható szimpátiák és ellenszen-
vek, konkurenciák és egymás-
ra utaltságok is a növények tár-
sadalmában. Egyesek kedvelik 
egymás társaságát, segítik egy-
mást, sőt megvédik a másikat 
a kártevők, a betegségek ellen. 
Mások pedig nem viselik el a 
növénytársuk közelségét.

Hadd mondjak erre egy pél-
dát. Van egy gyakran vetett ta-
karmánykeverék, amelynek a 
neve: zabos bükköny. Ez úgy ke-
letkezik, hogy a zab és a bükköny 
magját összekeverik és így vetik 
el. A kikelt zab támasztékot ad a 
rajta felkúszó bükkönynek, amely 
viszont átadja a gyökérgumó-
in gyűjtött nitrogén tápanyagot a 
zabnak. A modern tudomány fel-
fedezte, hogy nem csupán kémi-
ai szerekkel lehet a gombák, sőt a 
rovarkártevők ellen eredménye-
sen védekezni, hanem bacilusok 
elszaporításával is. E tekintetben 
egyre biztatóbb gyakorlati ered-
ményekről tudunk.

De tudok szolgálni egysze-
rűbb példákkal is. A zeller pa-
lánták erős illatukkal távol tart-
ják a közelükben ültetett káposz-
ta, vagy bab növényektől a levél-
tetveket. A kapor nagyon vagány 
növény: a magját elhullatja és 
vetés nélkül is kikel, ha vetjük, 
akkor meg gyakran nem hajlan-
dó felcseperedni. A jó szagú ka-
por növények szinte fertőtlení-
tő hatásúak éppen úgy, mint a 
humán gyógyászatban is hasz-
nált fokhagyma, a körömvirág, a 
rozmaring, a kakukkfű, a bazsa-
likom és más gyógynövények.

Egy nagyon hasznos nö-
vényt szeretnék a figyelmük-
be ajánlani. Nem először, de 
azért ismétlem ezt meg, mert 
mostanában is sokan kérdez-
ték. A vakondok sok kertészke-
dő embernek okoz bosszúságot 
azzal, hogy feltúrja a gyepet, a 
virág és a veteményes ágyáso-
kat. Nos, ez a kis bundás jószág 
nem viseli el egy növénynek, 
a nagy sárfűnek a jelenlétét és 
ahol a sárfüvet megtelepítették, 
onnan a vakondok távol tartja 
magát. Érdemes ezt a növényt 
ültetni vagy a magját elvetni.

balintgazda.hu

Növényi barátságok 
és ellenszenvek: az 

allelopátia titka



Csütörtök Április 9.

Köszöntjük Erhard nevű olvasóinkat!

Hétfő Április 6.

Köszöntjük Vilmos, Bíborka nevű olvasóinkat!

Kedd Április 7.

Köszöntjük Herman nevű olvasóinkat!

Szerda Április 8.

Köszöntjük Dénes nevű olvasóinkat!
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04:05 Győzike
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:40 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

Török filmsor.
17:10 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:20 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:15 Barátok közt
23:00 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
23:35 Kapcsolat

Am. filmsor.
00:40 Autogram
01:15 Skalpvadászat

Am. akciófilm
03:00 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

04:50 Csapdába csalva
05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 #maradjotthon
20:10 Exatlon Hungary
22:50 Pénzt vagy éveket!
00:15 Magánnyomozók
01:15 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:20 Tények Este

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Roma magazin
07:05 Domovina
07:35 Napi áhítat
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ő és én: Biró Csaba
12:55 Hej Páva
13:10 Bolygónk, a Föld II
14:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:30 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:30 Agatha Raisin: 

A halál harangjai
Bűnügyi tévéfilmsor.

21:20 A maffia 
nyomában
Olasz krimisor.

22:20 Kenó
22:30 Nők vész-

helyzetben
Tévéfilmsor.

23:35 Hogy volt?!
00:35 4 összeesküvő és 

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:25 Rúzs és selyem
02:00 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:35 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:35 Unió27

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Rejtélyes 

XX. század
05:50 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'20
07:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű

hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:35 Új nemzedék
09:00 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:05 Dokuzóna
11:05 Angol nyelvű hírek
11:20 Mit csinált felsé-

ged 3-tól 5-ig?
Magy. filmvígjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Család-barát
16:00 Divat & dizájn
16:25 Magyar Krónika
16:55 Öt kontinens
17:25 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Illés `96 koncert
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

magyar
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
01:35 Illés `96 koncert
02:20 Mit csinált felsé-

ged 3-tól 5-ig?
Magy. filmvígjáték

03:45 Itthon vagy!

04:50 Múlt és Jelen
05:20 Ute tv
06:15 Tollaslabda
08:50 Labdarúgó 

közvetítés
12:00 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
12:30 Jövünk!
13:10 Kézilabda 

közvetítés
14:55 Rövidpályás 

gyorskorcso-
lya Európa-baj-
nokság

16:25 Labdarúgó 
közvetítés

18:20 Kézilabda 
közvetítés

20:00 Labdarúgó EB 2016
21:50 Labdarúgó 

mérkőzés
23:50 Labdarúgó Ma-

gyar Kupa Dön-
tő mérkőzés

02:25 Kétváll

04:05 Győzike
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:40 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

Török filmsor.
17:10 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:20 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:15 Barátok közt

Magyar filmsor.
23:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
3:35 Csillagok között

Am. kalandfilm
02:45 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

03:25 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:00 Magánnyomozók
04:50 Csapdába csalva
05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 #maradjotthon
20:10 Exatlon Hungary
22:50 Pénzt vagy éveket!
00:15 Magánnyomozók
01:15 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:20 Tények Este

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 Srpski ekran
07:10 Unser Bildschrim
07:35 Napi áhítat
07:50 Ridikül
08:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:30 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ő és én: Zöldy Pál
12:55 Hej Páva
13:10 Vad vidékek – 

Brazília
14:05 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:30 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

21:30 Az első köztársaság
Cseh tévéfilmsor.

22:30 A szálloda
Angol tévéfilmsor.

23:15 Kenó
23:25 Magyarország, 

szeretlek!
00:55 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:45 Hogy volt?!
02:40 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

03:05 Magyar Krónika
03:35 Esély

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:40 Unitárius 

magazin
09:05 Görögkatolikus

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

09:15 Evangélikus 
ifjúsági műsor

09:20 Református 
ifjúsági műsor

09:40 Mindenki 
Akadémiája

10:10 Csűrből imaház 
- Portréfilm Za-
kariás Attila épí-
tészről

11:05 Angol nyelvű hírek
11:20 Az aranyifjú

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschrim
14:15 Család-barát
15:45 Ő és én: Zöldy Pál
15:50 Család'20
16:15 Novum
16:45 Térkép
17:15 Útravaló
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Van képünk hozzá
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

magyar
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Van képünk hozzá
02:25 Az aranyifjú

Tévéjáték

04:55 Pecatúra
05:20 Szabadidő
05:50 Múlt és Jelen
06:20 Tollaslabda
07:20 Férfi kosárlab-

da Európa-baj-
noki selejtező

09:35 Labdarúgó 
közvetítés

11:30 Kézilabda 
közvetítés

13:15 Labdarúgó EB 2016
15:05 Hajime
15:35 Labdarúgó 

közvetítés
17:35 Vezetők - veze-

téstechnika 
Wéber Gáborral

17:50 Kézilabda 
közvetítés

19:20 Fradi Tv
20:00 Labdarúgó EB 2016
22:45 Labdarúgó 

mérkőzés

04:05 Győzike
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:40 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

Török filmsor.
17:10 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:20 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:15 Barátok közt
23:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:30 Rejtjelek

Am. krimisor.
00:30 Rejtjelek

Am. krimisor.
01:25 Rejtjelek

Am. krimisor.
02:20 Rejtjelek

Am. krimisor.
03:05 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

04:50 Csapdába csalva
05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 #maradjotthon
20:10 Exatlon Hungary
22:50 Pénzt vagy éveket!
00:15 Magánnyomozók
01:15 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:20 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 Hrvatska

Kronika
07:05 Ecranul nostru
07:30 Napi áhítat
07:45 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:20 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ő és én: Dani 

Gyöngyi
12:55 Hej Páva
13:10 Madagaszkár
14:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:35 Skandináv Lottó
20:45 A nyomorultak

Angol tévéfilmsor.
22:05 A kis szemtanú

Angol thriller
23:55 Kenó
00:00 Rododendron

Magy. kisjátékfilm
00:25 Szabadság tér ́ 89
01:05 Hogy volt?!
02:00 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:45 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:40 Kárpát-medence

05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Rejtélyes 

XX. század
05:50 Család'20
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:05 Isten kezében
09:30 Biblia és irodalom
09:50 Mindenki 

Akadémiája
10:25 Szürke fények - 

Benkő Imre fo-
tográfus

11:25 Angol nyelvű hírek
11:45 Oszvald képmása

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Hrvatska 

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:50 Ő és én: Dani 

Gyöngyi
16:00 Magyar gazda
16:25 Mesterember
16:55 Hazajáró
17:25 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Misszió
22:30 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

magyar
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Hogy volt?!
02:30 Oszvald képmása

Tévéjáték
03:30 Itthon vagy!

04:20 Kétváll
05:00 Hajime
05:30 Múlt és Jelen
05:55 Tollaslabda
06:55 Labdarúgó 

közvetítés
09:40 Férfi kosárlab-

da Európa-baj-
noki selejtező

11:30 Fradi Tv
12:05 Labdarúgó EB 2016
14:50 Műkorcsolya és 

Jégtánc Világ-
bajnokság

17:10 Vezetők - veze-
téstechnika 
Wéber Gáborral

17:25 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

17:55 Labdarúgó 
mérkőzés

20:00 Labdarúgó EB 2016
21:55 Labdarúgó 

közvetítés
00:00 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:40 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

Török filmsor.
17:10 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:20 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:15 Barátok közt
23:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:35 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:35 Brandmánia
01:05 Szuperzöld
01:40 KölyökKalauz
02:10 ÉletmódKalauz
02:40 Ecc-pecc kime-

hetsz - A Thália 
Színház elő-
adása

04:50 Csapdába csalva
05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i

 kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 #maradjotthon
20:10 Exatlon Hungary
22:50 Pénzt vagy éveket!
00:15 Magánnyomozók
01:15 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:20 Tények Este

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:50 Rondó
07:45 Napi áhítat
08:00 Ridikül
09:00 Krizmaszentelő 

mise közvetítése
11:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ő és én: Berei 

Mózes József
12:55 Hej Páva
13:05 Skót birtokok
14:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:30 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:30 Fábry

21:50 Salsa
Játékfilm

23:30 Kenó
23:40 Klapka légió

Tévéjáték
01:30 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:20 OJD – Irodalom
és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Magyar gazda

05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Rejtélyes 

XX. század
05:50 Novum
06:20 Summa
06:45 Világ
07:05 Útravaló
07:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:50 Jó ebédhez szól

a nóta
08:20 Német nyelvű 

hírek
08:25 Orosz nyelvű hírek
08:35 Kínai nyelvű hírek
08:50 Útmutató
09:20 Így szól az Úr!
09:25 Kereszt-Tények
09:30 Vallás és 

szabadság
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 A létezés szakmá-

ban dolgo-
zom - Portréfilm 
Kodolányi Gyu-
la költőről

11:15 Angol nyelvű hírek
11:30 Nem válok el!

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Rondó
15:45 Ő és én: Berei 

Mózes József
16:00 Kék bolygó
16:25 Noé barátai
16:55 Szerelmes 

földrajz
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

magyar
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
02:25 Nem válok el!

Tévéjáték
03:40 Itthon vagy!

04:35 UEFA BL-
klasszikusok

05:00 Múlt és Jelen
05:30 Öttusa Világkupa
05:55 Tollaslabda
06:55 UEFA Bajnokok 

Ligája
08:50 Kosárlabda – 

Férfi Eb mér-
kőzés

10:45 Labdarúgó EB 2016
12:40 Kézilabda 

közvetítés
14:25 Pecatúra
14:55 Skipper
15:30 Labdarúgó 

mérkőzés
17:25 Napos Oldal - 

DVTK
18:00 Labdarúgó 

mérkőzés
20:00 Labdarúgó EB 2016
21:50 Vízilabda Bajno-

kok Ligája 
Final 8

23:35 Vízilabda Euró
pa-bajnokság



Szombat Április 11.

Köszöntjük Leó, Szaniszló nevű olvasóinkat!

Vasárnap Április 12.

Köszöntjük Gyula nevű olvasóinkat!

Péntek Április 10.

Köszöntjük Zsolt nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

sának jogát minden 
tévéadó fenntartja!

Lapalapító-főszerkesztő: Szoboszlai István. Felelős szerkesztő: Kovács Erzsébet. 
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.: 066-2850283. E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com
Lapengedély száma: ZT 301 Kelt: 2003.07.01. Példányszám: 3 710 Rendelési szám: 734
Készült: A-Print Nyomda (Ternopol, Teksztilna u. 28.). Telefon. 52-27-37. 

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

Реєстраційне свідоцтво ЗТ № 301 від 01.07.2003.  Газета віддрукована у видавництві "А-Прінт" 
Україна  м. Тернопіль, вул. Текстільна, 28. тел. 52-27-37. Web: a-print.com.ua. Офс. друк.

Номер замовлення: 734  Тираж: 3 710

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
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04:20 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

05:05 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

06:10 Teleshop
06:40 Kölyökklub
09:15 Tini nindzsa 

teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:45 Csingiling és a 
Soharém legendája
Am. animációs ka-
landfilm

11:15 Shaun, a bárány 
- A film
Angol-fr. animációs 
kalandvígjáték

12:50 Alaszka aranya
Am. kalandfilm

14:50 Trója
Am.-angol kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Solo: Egy Star 
Wars-történet
Am. kalandfilm

21:10 Valerian és az 
ezer bolygó városa
Fr.-belga-német-
am. kalandfilm

23:50 Mellékhatás
Magyar thrillersor.

01:15 Lila füge
01:45 Profi a konyhámban
02:15 Alaszka aranya

Am. kalandfilm

04:50 Csapdába csalva
05:00 Egy rém rendes

család
Am. filmsor.

05:20 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:45 Van, aki forrón 
szereti
Am. vígjáték

08:25 A leghosszabb hét
Am. vígjáték

10:20 Forrest Gump
Am. filmdráma

13:20 A Föld után
Am. akció sci-fi

15:25 Az igazi kaland
Am. családi vígjáték

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 Exatlon Hungary
22:15 Stephen King:

Halálsoron
Am. fantasztikus film

02:20 Szerepcsere
Am. vígjáték

04:00 Kék bolygó
04:20 Himnusz
05:50 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:45 P'amende
07:10 Öt kontinens
07:35 Napi áhítat
07:50 Ridikül
08:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Angélique nővér 

- Isten mosolya
10:55 Keleti kereszté-

nyek - Kereszt és 
reménység

11:25 Bajnoki szív
12:00 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Ő és én: Gulyásné 

Vastag Irén
12:50 Gyöngy a sárban
13:45 Gasztroangyal
14:50 „Fák között 

kiválasztott”
15:40 Salamon király

kincse
Kalandfilmsor.

17:05 Nekem közöm 
van a világhoz…

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Vad Kunság - A 

Puszta rejtett 
élete

19:40 Ferenc, a nép 
pápája

Olasz életrajzi film
21:15 Quo vadis?

Olasz történelmi 
filmsor.

22:10 Quo vadis?
Olasz történelmi 
filmsor.

23:05 Kenó
23:15 Fátima

Filmdráma
01:05 Hogy volt?!
02:00 Új idők új dalai
02:30 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:55 Magyar Krónika
03:25 Élő egyház
03:45 Itthon vagy!

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Rejtélyes 

XX. század
05:50 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:45 Kék bolygó
07:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:35 Isten kezében
09:00 Kereszt-Tények
09:10 A sokszínű vallás
09:25 Mindenki 

Akadémiája
10:00 In memoriam 

Cserny József
10:55 Angol nyelvű hírek
11:10 Nyári játék

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:50 Öt kontinens
14:20 Hilarion Alfejev 

ortodox püspök
16:25 Ő és én: Gulyásné 

Vastag Irén
16:35 Multiverzum
17:05 Kárpát-medence
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
21:10 Via Crucis - Fe-

renc pápa ke-
resztútjának 
közvetítése Ró-
mából

22:55 Hogy volt?!
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
02:30 Nyári játék

Tévéjáték

04:30 Hajime
05:00 Pecatúra
05:25 Múlt és Jelen
05:55 Skipper
06:25 UEFA Bajnokok

Ligája
09:05 Férfi kosár-

labda Eb
11:10 Labdarúgó 

EB 2016
12:55 Rövidpályás 

gyorskorcso-
lya Európa-baj-
nokság

14:25 Kézilabda 
közvetítés

16:10 Kézilabda 
közvetítés

17:50 Labdarúgó 
közvetítés

20:00 Labdarúgó 
EB 2016

21:55 OTP Bank Liga 
labdarúgó mér-
kőzés

23:45 Vezetők - veze-
téstechnika 
Wéber Gáborral

00:00 Műkorcsolya és 
Jégtánc Euró-
pa-bajnokság

04:20 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

05:05 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

06:05 Teleshop
06:40 Kölyökklub
09:05 Tini nindzsa 

teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:35 KölyökKalauz
10:10 Teleshop
11:05 Brandmánia
11:40 ÉletmódKalauz
12:15 Autogram
12:45 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
13:15 Solo: Egy Star 

Wars-történet
Am. kalandfilm

15:55 Aranyeső Yuccában
Olasz akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A Tanár

Magyar filmsor.
21:00 Mellékhatás

Magyar thrillersor.
22:10 Adaline varázs-

latos élete
Am. romantikus film

00:15 Csajkeverők
Am. vígjáték

02:10 Bambanők 
akcióban
Am. vígjáték

04:25 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

05:10 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:35 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
10:45 Trendmánia
11:15 Innovátor
11:50 Adris Kitchen
12:20 Poggyász
12:55 SzÉpítők
13:25 Street Racers - 

Formula E ma-
gazin

14:00 Csapdába csalva
14:30 Dr. Dolittle

Am. családi vígjáték
16:20 Columbo

Am. krimi
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Bérgyilkos a 

szomszédom
Kanadai-am. akció-
vígjáték

22:00 21 Jump Street - 
A kopasz osztag
Am. akcióvígjáték

00:25 Soha ne felejts!
Am. akció-krimi

02:30 Elrabolva
Am.-fr. akció-
film-sor.

03:20 Elrabolva
Am.-fr. akció-
film-sor.

04:10 Fátima
Filmdráma

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Hazajáró
07:55 Napi áhítat
08:10 Térkép
08:45 Noé barátai
09:15 Divat & dizájn
09:55 Nálatok, laknak

állatok?
Tévéfilmsor.

10:30 Szamárbőr
Fr. játékfilm

12:00 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
13:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:35 Jeruzsálem, a 

szent város
14:35 Salamon király 

kincse
Kalandfilmsor.

16:10 Sissi I-III
Német romantikus 
tévéfilmsor.

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Ferenc, a nép 

pápája
Olasz életrajzi film

21:15 Quo vadis?
Történelmi filmsor.

22:15 Quo vadis?
Történelmi filmsor.

23:10 Kenó
23:20 Vannak vidékek
00:15 Hogy volt?!
01:15 Új idők, új dalai
01:45 Hagyaték
02:15 Rúzs és selyem
02:40 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

03:10 Magyar Krónika
03:35 Család'20

05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Rejtélyes 

XX. század
05:50 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:10 Hogy volt?!
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű

hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:35 Gasztroangyal
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:05 Rejtélyes 

XX. század
10:40 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvű hírek
11:30 Ember a híd alatt

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Klasszikusok 

délidőben
15:50 Amerikában jár-

tunk - Mestersé-
ge címere...

16:20 Hit, erkölcs és 
hűség – A Ma-
gyar Corvin-lánc 
kitüntetettjei

16:55 Lola kicsi 
konyhája

17:25 Most a Buday!
17:55 Családi kör
18:55 Térkép
19:25 Ízőrzők
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Fábry
22:55 Legenda - válogatás
23:30 Hagyaték
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Gasztroangyal
02:25 Vannak vidékek
03:20 Világörökség 

Portugáliában
03:45 Ember a híd alatt

Magyar játékfilm

04:40 Bringasport
05:00 Hajime
05:30 Jégkorong 

közvetítés
07:40 Skipper
08:15 Szabadidő
08:40 Labdarúgó 

mérkőzés
10:50 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
12:10 Férfi kosárlab-

da Európa-baj-
noki selejtező

14:05 Kézilabda 
közvetítés

15:25 UEFA Bajnokok
Ligája magazin

16:00 Labdarúgó EB 2016
18:00 Labdarúgó 

EB 2016
20:00 Labdarúgó 

EB 2016
22:40 Labdarúgó 

közvetítés
00:40 Labdarúgó 

közvetítés
02:40 Pecatúra
03:05 Női kosárlabda 

Magyar Kupa 
döntő

04:20 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

05:10 Fókusz Plusz
06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:25 Tini nindzsa 

teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:50 Star Wars: 
Lázadók
Am. animációs 
kalandfilmsor.

10:20 Herkules
Am. animációs ka-
landfilm

12:15 Valerian és az
ezer bolygó városa
Fr.-belga-német-
am. kalandfilm

14:55 A Tanár
Magyar filmsor.

15:50 Paddington 2
Angol-am. animáci-
ós kalandvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Apatigris
Magy. vígjátéksor.

20:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

21:30 Micsoda nő!
Am. vígjáték

23:50 Trója
Am.-angol kaland-
film

03:00 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

03:20 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:10 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

05:00 A Las Vegas-i lovas
Am. romantikus víg-
játék

07:35 TV2 ANIMÁCIÓ
08:20 A zöld urai

Am. animációs film
10:25 A főnököm lánya

Am. romantikus 
vígjáték

12:20 Éjszaka a múze-
umban 3. - A fá-
raó titka
Am.-kanadai csalá-
di kalandfilm

14:25 János vitéz
Magyar rajzfilm

16:15 Hamis a baba
Magy. akcióvígjáték

18:00 Tények
18:50 Last Vegas

Am. vígjáték
21:15 Kingsman: 

Az aranykör
Angol-am. akció-
vígjáték

00:20 B13 - Az Ultimátum
Fr. sci-fi akciófilm

02:25 Bibliothéque 
Pascal (Gyöngéd 
kezelés)
Magyar-német-
román filmdráma

04:25 Jelbeszéd - Port-
réfilm Sára 
Ernő tervező-
grafikusról

05:15 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
07:00 Isten kezében
07:25 Kereszt-Tények
07:30 Katolikus krónika
08:00 Így szól az Úr!
08:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
08:30 A sokszínű vallás
08:40 Jézus és..: 

Fülöp apostol
09:00 Református is-

tentisztelet - 
Kispest

10:00 Vallás és szabadság
10:05 Református 

magazin

10:30 Új nemzedék
11:00 Római katolikus

szentmise - Bu-
dapesti Bazilika

12:00 Ferenc pápa
„Urbi et Orbi” 
áldásának köz-
vetítése Rómából

12:45 Jó ebédhez szól 
a nóta

13:15 Jeruzsálem, a 
szent város

14:25 Édes anya-
nyelvünk

14:35 Magyarország 
finom

14:50 Ízőrzők
15:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
16:00 Hatoslottó sorsolás
16:10 Sissi I-III

Német romantikus 
tévéfilmsor.

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Családi kör
19:45 Magyarország, 

szeretlek!
21:10 Olasz városok: 

Roma
21:15 Quo vadis?

Történelmi filmsor.
22:10 Quo vadis?

Történelmi filmsor.
23:15 Kenó
23:25 Kaland

Magyar játékfilm

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Térkép
06:15 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Világ
07:30 Multiverzum
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:05 Orosz nyelvű hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
09:20 Mindenki 

Akadémiája
09:50 Ízőrzők
10:25 Térkép
10:55 Angol nyelvű hírek
11:15 Gábor diák

Magyar zenés film
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó

13:10 Időjárás-jelentés
13:20 Táj és lélek -

 Portréfilm 
Erfán Ferenc 
festőművészről

14:20 Nagyok
14:50 Pásztorének
15:45 Amerikában jár-

tunk - Mestersé-
ge címere...

16:15 Hit, erkölcs és 
hűség – A Ma-
gyar Cor-
vin-lánc kitünte-
tettjei

16:50 Lola kicsi 
konyhája

17:25 Most a Buday!
17:50 Divat & dizájn
18:20 Divat & dizájn
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Emberek az em

bertelenségben - 
Két hazát adott 
végzetünk…

22:35 Hogy volt?! - 
Válogató adások

05:05 Szabadidő
05:30 Hajime
06:00 Labdarúgó 

EB 2016
08:00 Múlt és Jelen
08:30 Jövünk!
09:05 Labdarúgó 

EB 2016
11:15 Labdarúgó 

EB 2016
13:10 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:40 Kézilabda női ju-

nior világbaj-
nokság

15:15 UEFA Bajnokok 
Ligája közvetítés

17:30 Vizes Vb 2017
21:30 Labdarúgó 

EB 2016
21:55 Labdarúgó 

EB 2016
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5 dolog, amit tudj a 
fokhagymáról!

Évről évre, amikor beköszönt a hideg idő, az interneten elkezd 
terjedni a mézzel és fokhagymával teli befőttesüveg képe, ami azt 
hirdeti: ez a biztos módszer a torokfájásra.

Itt az ideje megnézni, hogy – 
méz nélkül is – mennyi minden-
re jó a fokhagyma, mennyi gyó-
gyítást képes elvégezni az embe-
ri szervezetben.

A pirospaprika mellett a fok-
hagyma a másik közkedvelt fű-
szere a magyar konyhának. Alig 
van olyan étel, amihez ne hasz-
nálnánk, de amellett, hogy kivá-
ló ízt ad az ételeknek, rendkívül 
egészséges is.

A fokhagyma antimikrobiális 
hatását már Arisztotelész és Hip-
pokratész is ismerte. Mikrobaölő 

hatása miatt a második világhá-
borúban is alkalmazták a sebek 
elfertőződésének megelőzésé-
re. Mára pedig már azt is tudjuk, 
hogy a teljes szervezetet képes 
megújítani.

A legjobban akkor jársz, 
ha a fokhagymát megpucolva, 
úgy, ahogy van, nyersen jutta-
tod be a szervezetbe. Ám tény, 
hogy sajátos, átható ízével és 
illatával nem tartozik a ked-
venc rágcsálnivalók közé. Rá-
adásul nem csak akkor büdös, 
amikor eszed, hanem magas il-
lóolaj-tartalma miatt másnap a 
bőrön keresztül fog távozni, így 

te magad is könnyen fokhagy-
maszagúvá (illatnak nehezen 
neveznénk) válsz.

A hagymák közül a fokhagy-
mának a legmagasabb a nitro-
gén- és a foszfortartalma, de 
ezen kívül kálium, kalcium és 
magnézium is található benne. 
Tartalmaz még A-, B-, C-, és 
E-vitamint is. A komplex össze-
tevőknek köszönhetően jelentős 
immunerősítő hatása van, és fő-
zéssel csak a C-vitamin tartal-
ma vész el.
1. Csökkenti a rák kialaku-

lásának esélyét
A fokhagyma rég ismert 

egészségvédő hatásait a ben-
ne lévő antibiotikus elemek-
nek és antioxidánsoknak kö-
szönheti, melyek segítenek a 
rákos megbetegedések elle-
ni védekezésben is. Napi egy 

gerezd fokhagyma fogyasztá-
sával csökkentheted a mell-, 
gyomor-, prosztata-, bél- és 
nyelőcsőrák kialakulásának 
esélyét.

2. Az érrendszer barátja
Érelmeszesedés ellen, vér-

nyomás-csökkentőként, bélfer-
tőtlenítésre, és az emésztés se-
gítésére is alkalmas. Rendszeres 
fogyasztásával megakadályozha-
tó a vérrögképződés is, ugyan-
is hatóanyagai nem engedik a 
vérlemezkék összetapadását. Je-
lentős szerepe van az úgyneve-

zett rossz koleszterinszint csök-
kentésében is.

3. Méregtelenít
 A fokhagyma elősegíti az 

ólom kiürülését is a szerveze-
tünkből, így a méregtelenítés-
ben is segítségedre lehet. Ez a 
folyamat különösen hatásos, ha 
egy kis citromot is hozzáadsz. 
A kettő együttesen olyan hatást 
fejt ki, hogy sokkal intenzíveb-
ben indul be a méregteleníté-
si eljárás.

4. Ideális szinten tartja a 
vércukrot

Talán kevésbé ismert hatá-
sa, hogy segíti az egészséges 

cukorszint alakulását is, ezért 
cukorbetegek számára kifeje-
zetten ajánlott a fokhagyma fo-
gyasztása. Elég, ha a főzés so-
rán rendszeresen használod, de 
itt is igaz, hogy a nyersen való 
fogyasztása növeli a hatékony-
ságot.

5. Tisztít és fertőtlenít
A f o k h a g y m a  e r ő s e n 

antibakteriális és gombaellenes 
hatását először Louis Pasteur írta 
le, majd a 20-as években a sváj-
ci Sandoz gyógyszergyár izolálta 
az antibakteriális hatóanyag ve-
gyületeit: az alliin-t és az abból 
kialakuló allicin-t. A fokhagyma 
ebből kiindulva erősen vírus- és 
baktériumölő, fertőtlenítő hatá-
sú. Ezért képes védelmet nyújta-
ni a nátha és a meghűléses beteg-
ségek ellen is.
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Vírusölő és fogyasztó 
gyümölcs – mi az?

Licsi – Ismerkedj meg te is ez-
zel a fantasztikus csemegével!

Te ismered a licsit? Nem? 
Pedig ez az egzotikus gyümölcs 
már hazánkban is egyre elterjed-
tebb. Ha egészségtudatos vagy, 

és a külsődre is nagyon figyelsz, 
mostantól az alma és narancs 
mellé időnként dobj a kosárba 
néhány licsit is.

A különleges hangzású licsi 
Dél-Kínából származik, de na-
gyobb bevásárlóközpontokban, 
piacokon már Magyarországon is 
fellelhető. A viszonylag kemény 
héjú, dió nagyságú növény bel-
sejében fehér, puha, édes húsú 
gyümölcs lakozik. Fogyasztha-
tó nyersen, befőttként, sőt egyes 
országokban szárított formában 
is az asztalra kerül.

Erős, egészséges csontok
Gyenge a csontozatod? Tar-

tasz a csontritkulástól? Akkor itt 
az ideje, hogy megkóstold ezt a fi-
nom gyümölcsöt. Foszfor- és mag-
néziumtartalma ugyanis hozzájá-

rul a törékenyebb csontozat meg-
erősödéséhez, illetve csontritku-
lás ellen is kiváló. Mivel csontja-
ink alkotják testünk vázát, ezért 
mindenképpen fontos, hogy ép-
ségüket megőrizd.

Vírusölő C-vitamin
Ugye nem kell taglalnunk a 

C-vitamin pozitív hatásait a szer-
vezet működésére? Mint ahogy a 
szépségünkre, bőrünkre gyakorolt 
jótékony előnyöket sem, ugye? A lé-
nyeg az, hogy ha sok licsit fogyasz-
tasz, nem csak egészséges, de gyö-
nyörű is leszel.

Daganatos betegségek 
ellenszere

Sajnos Magyarországon a rákos 
megbetegedések általi halálozások 
igen gyakoriak. A kulcs a megelő-
zés. Egészséges életmóddal sokat 
tehetünk azért, hogy elkerüljük a 
betegségek kialakulását. Például 
aki rendszeresen eszik licsit, a ben-
ne található flavonoidok segítenek 
a rákos sejtek kialakulásának meg-
előzésében.

Edd a szívedre
Felmenőid között előfordultak 

szívbetegek? Esetleg néha neked 
is rakoncátlankodik a ketyegőd? 
Akkor kötelező ezt a növényt be-
iktatnod az étrendedbe. Ha rend-
szeresen fogyasztod, megakadá-
lyozhatod a különböző szívbeteg-
ségek kialakulását, és még a vér-
nyomásodat is normalizálja.

Koleszterinmentes 
finomság

Aki fogyni szeretne, nincs 
is ideálisabb desszert számára 
a licsinél. Súlycsökkentő hatá-
sa abban rejlik, hogy nincs ben-
ne telített zsír és koleszterin sem. 
Így annyira kevés kalóriát jut-
tatsz szervezetedbe, hogy a mér-
leg biztosan nem fog többet mu-
tatni, ugyanakkor a nassolás irán-
ti igényedet is kielégíted.

Azért túlzásba se vidd
Az aranyszabály itt is érvé-

nyes: mindent csak mértékkel. A 
gyümölcs áldásos hatásai valóban 
csodásak, ám könnyen áteshetsz a 
ló túloldalára, ha korlátlan meny-
nyiségben fogyasztod. Ha ugyanis 
féktelen módon falod a licsit, a ma-
kulátlan bőr helyett pattanásokat 
és bőrkiütéseket kaphatsz cserébe.
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Kihagyod az étkezéseket? 
Ne tedd!

Átaludtad a reggelit? Végig-
dolgoztad az ebédidőt? Este 
már nem vacsorázol, mert ret-
tegsz a hízástól? Tudod mik a 
következményei?

Hasi elhízáshoz vezet
Egy étkezés kihagyása két-

ségtelenül jelentősen csökkenti 
a napi kalóriabevitelt, azonban a 
kihagyott étkezés és a fogyás kö-
zött nem egyértelmű a kapcsolat. 
Az Ohio Állami Egyetem kuta-
tásai szerint rövidtávon valóban 
fogyáshoz vezet, ám később hasi 
elhízás formájában még több is 
visszajöhet, mint amennyit le-
adtunk. Az összes kutatás azt tá-
masztja alá, hogy a kihagyott ét-
kezések következményeként iz-
mot vesztünk, és nem zsírt. Ha a 
fogyás a cél, jobb, ha nem teljes 
étkezéseken spórolsz.

Tápanyaghiány lép fel
Már egy-egy étkezés elha-

gyása is tápanyaghiányhoz ve-
zethet, amelynek főbb jelei a fá-
radékonyság és az agyi funkciók 
lelassulása. Ha nagyon mozgal-
masak a napjaid, és ezért kény-
telen vagy elhagyni bizonyos 
étkezéseket, pótold a vitamino-

kat és az ásványi anyagokat táplá-
lék-kiegészítőkkel.
Nő a cukor- és a szívbetegség 

kockázata
Ha te is azok közé tartozol, akik 

felesleges étkezésnek tartják a reg-
gelit, nagy bajt okozhatsz magad-

nak. A kutatások szerint, azok a 
nők, akik kihagyják a nap első ét-
kezését, 20%-kal növelik a 2-es tí-
pusú cukorbetegség kialakulásá-
nak esélyét. Más tanulmányok pe-

dig a szívbetegségek kialakulásával 
is szoros összefüggésbe hozták. A 
testünknek rendszeresen tápanyag-
ra van szüksége, hogy fenntartsa a 

vérnyomást, az inzulin- és a ko-
leszterinszintet. Ha a hosszú éj-
szaka után még a reggelit sem ad-
juk meg a szervezetünknek, az in-
zulinrezisztenciához, 2-es típusú 
cukorbetegséghez vagy vérnyo-
más-problémákhoz vezethet.

Energiahiány jelentkezik
Az üres gyomorra való edzés 

igen népszerű a fogyókúrázók kö-
rében, azonban valójában gyenge 
teljesítményhez vagy akár kiha-
gyott edzéshez is vezet. Az ala-
csony vércukorszint és a napi te-
vékenységekhez szükséges kaló-
ria miatt szinte lehetetlenné válik 
elegendő energiát nyerni a test-
mozgáshoz.

Legyengül az 
immunrendszer

A hosszú, intenzív edzés után 
a kortizol növekedett jelenléte 
legyengíti az immunrendszert. 
Ezért kiemelten fontos, hogy 
edzés után mihamarabb szénhid-
ráthoz jussunk. Lehet, hogy úgy 
érzed, kár a mozgás hatását étke-
zéssel elrontani, de minél tovább 
nélkülözöd a tápanyagot, annál 
nagyobb az esélyed, hogy fejfá-
jás, fáradtság, extrém éhségérzet 
vagy influenza tör ki rajtad. Edzés 
után két órán belül fogyassz fe-
hérjében és szénhidrátban egy-
aránt gazdag táplálékot, hogy új-

ratöltsd a szervezet energiaraktá-
rait, és elkezdődhessen az izom-
építés.
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Az Ungvári járás egyik településén 
március 26-án éjjel kigyulladt egy la-
kóház.

A tűzoltók Felsőszlatinán (Verhnya 
Szolotvina) az oltási munkálatok köz-
ben két holttestre bukkantak: az egyik 

Két ember vesztette életét egy tűzesetben
személy a 71 éves tulajdonos volt, a má-
sik pedig egy 63 éves ismerőse. Az elő-
zetes információ szerint mindketten füst-
mérgezésben vesztették életüket, írja a 
mukachevo.net.

A tűz oka egyelőre ismeretlen.

Kárpátalján továbbra is sokan képte-
lenek felhagyni azzal a „hagyomány-
nyal”, hogy tavasszal elégessék a szá-
raz növényzetet.

Március 26-án, csütörtökön 23 hely-
ről értesítették a tűzoltókat avartü-
zekhez. Többek között Ilosván, Csa-
pon, Ungváron, Munkácson, Técsőn, 
Onokócon, Ökörmezőn, Szerdenyén, 
Nagybocskón és megyénk más tele-
pülésein gyújtották meg a száraz nö-
vényzetet.

A gyújtogatókra 340 hrivnyától 1360 
hrivnyáig terjedő összegű büntetés szab-
ható ki, de még a nagy összegű bírsá-
gok sem rettentik vissza az embereket, 
írja a 0312.ua.

Március 26-án este a Huszti járás-
ban száraz növényzet égetése miatt 
égett le egy ház Berezna (Berezovo) 
községben. A Centralna utcában a la-
kók arra lettek figyelmesek, hogy lán-
gol a tető. A lángokban tönkrement a 
tetőszerkezet és az épületben lévő be-
rendezés. A tűzoltóknak köszönhetően 
sikerült megakadályozni, hogy a tűz 
átterjedjen az új házra. Személyi sérü-
lés nem történt.

Mind gyakrabban pusztít a felelőtlen 
száraznövényégetés

Szakemberek vizsgálják a tűz kelet-
kezésének okait, de nagy valószínűséggel 
a száraz növényzet égetése miatt égett le 
a ház. A család takarított az udvaron és a 
kertben, majd úgy döntöttek, hogy elége-
tik az összegyűjtött száraz növényzetet és 
szemetet. Este a régi ház közelében égő 
tüzet őrizetlenül hagyták. Idővel a lángok 
átterjedtek a melléképületre, ahol a tűzi-
fát tárolták, majd elérték a lakóházat, írja 
a prozahid.com.

A mukachevo.net tudósítása szerint 
csaknem felgyújtották a Nárciszok völ-
gyét. A történtekről a Rendkívüli Hely-
zetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) 
kárpátaljai kirendeltsége számolt be. Az 
információk szerint a DSZNSZ március 
27-én bejelentést kapott, miszerint a Nár-
ciszok völgyénél avartűz keletkezett. A 
tűzoltók azonnal kiérkeztek a helyszín-
re, s néhány órán belül teljesen likvidál-
ták a tüzet.

A DSZNSZ munkatársai arra ké-
rik a lakosságot, hogy fejezzék be 
az avarégetést, ehelyett inkább fog-
lalkozzanak azzal, hogy megőrizzék 
a természetet a felnövekvő generá-
ció számára.

A megyeszékhelyen egy férfi és egy nő 
holttestére találtak a rendőrök egy bé-
relt lakásban, számol be a goloskarpat.
info.

A rendőrségi szóvivő közleménye sze-
rint a holttesteket a fürdőszobában találták 
meg. A többlakásos ház, amelyben a pár 
élt, a Szabadság sugárúton van. Reggel a 
lakás tulajdonosa bejelentést tett a rendőr-
ségen, mert elmondása szerint bérlői nem 
vették fel a telefont, s a lakásba sem tu-
dott bejutni, mivel az ajtó be volt csukva 
belülről. A nő utoljára március 24-én be-

Két holttest Ungváron egy lakásban
szélt a bérlőkkel. A helyszínre kiérkezett 
operatív nyomozócsoport bejutott a lakás-
ba, ahol holtan találtak rá a két fiatalra. Az 
előzetes vizsgálat alapján a rendőrök nem 
találtak erőszakos halálra utaló jeleket.

Egyes értesülések szerint az 1997-es 
születésű nő a Csapi Határőrosztag tiszt-
je volt, az 1998-as férfi nem helybéli. A 
holttestek mellett egy konnektorba bedu-
gott hajszárítót is találtak.

A rendőrség vizsgálja a halál okát és 
körülményeit. Az ügyben bűnvádi eljá-
rást indítottak.

Péntekről szombatra virradóan tűz ke-
letkezett a Roszvihovo lakónegyedben. 
Kigyulladt egy kereskedelmi pavilon a 
Zöld utcában található „Lohojda” pi-
acon, tájékoztat a pmg.ua.

A tűzoltók gyorsan lokalizálták, 
majd eloltották a tüzet, így megakadá-

Tűz volt egy munkácsi piacon
lyozták, hogy a lángok átterjedjenek a 
szomszédos kereskedelmi egységek-
re. De az abban a pavilonban lévő va-
gyon egy része, ahol a tűz keletkezett, 
tönkrement.

Szakemberek vizsgálják a tűz keletke-
zésének okait és tart a kárfelmérés.

Március 26-án a rendőrség bíróság ál-
tal szankcionált házkutatást végzett a 
Szolyvai járásban. A házkutatást egy 
március elején elkövetett bűncselek-
mény miatt indult eljárás keretein be-
lül végezték, írja a pmg.ua.

Az említett bűncselekmény során a 
gyermekek számára kialakított megyei 
szociális-rehabilitációs központból fém-

Jelentős mennyiségű hamisított alkoholt 
találtak egy szolyvai férfi lakásában

szerkezeteket loptak el. A gyanúsított 
egy 28 éves fiatalember volt, nála végez-
tek házkutatást a hatóságok. A rendőrök 
ezenkívül egy 50 éves férfit is felkeres-
tek, akinek a tettes átadta a lopott tárgya-
kat. Házában jelentős mennyiségű hami-
sított alkoholra bukkantak.

Az ügyben eljárás indult, a bíróságot 
megelőző nyomozás még tart.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 
jelentős mennyiségű csempészáru átjut-
tatását akadályozta meg Európai Unió 
területére, írja a goloskarpat.info.

A nyomozás során kiderült, hogy a 
munkácsi határőregység egyik felügyelője 
pénz ellenében garantálta az „exportőrök-
nek” az akadálymentes cigarettacsempé-

1000 dollárt követelt egy határőr a 
Nagyszőlősi járásban

szetet az ukrán–magyar határnál. Az infor-
mációk szerint legutóbb 1000 dollár kenő-
pénzt követelt közel 17 ezer doboz ciga-
retta kicsempészésének hozzásegítéséért.

A tisztviselőt a pénzösszeg első rész-
letének átvételekor érték tetten, az ügy-
ben büntetőeljárást indítottak, a vizsgá-
lat folyik.

Az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) hivatalos oldalán közölte, hogy 
április elsejére újabb tanácskozást hí-
vott össze, amelyen mind az 55 tagor-
szág képviselteti magát. A mérkőzé-
sek új időpontjának kijelölése mellett 
a szerződésekről és átigazolásokról is 
tárgyalnak.

Az UEFA a koronavírus-járvány mi-
att két akciócsoportot állított fel, ame-
lyek a nemzetközi kupák, valamint a vá-
logatott mérkőzések átszervezésén dol-
goznak. Az európai szövetség közlé-

Továbbra is a koronavírus 
béklyójában a sportvilág

se szerint a szerdai konferencia-beszél-
getésen a tagországok főtitkárai elé tár-
ják javaslataikat az új időpontokkal kap-
csolatban. 

Mint ismeretes, az idén nyárra kiírt Eu-
rópa-bajnokságot jövő nyárra halasztot-
ták, és a három nemzetközi kupasorozat 
(Bajnokok Ligája, Európa-liga, női Baj-
nokok Ligája) döntőit elhalasztották. Ezek 
időpontját – a kontinenstornával szemben 
– még nem tudjuk, a szerdai megbeszélé-
sen az UEFA a tagországok képviselőivel 
vitatja meg javaslatait.

A futballvilágban most egyvalami biz-
tos – a bizonytalanság.

A Ferencvárosnál sincs ez másképpen, 
a csapat még március közepén, a karan-
tén előtt könnyed játékkal 5–0-ra győz-
te le a sereghajtó Kaposvárt, a zöld-fehé-
rek az első pillanattól fogva irányították 
a bajnokit, a vége pedig kiütés lett. A ha-
zaiak huszonhárom gólszerzési lehetősé-
get alakítottak ki, a támadások egymást 
követték, ha a koronavírus-járvány mi-
att nem lett volna zárt kapus a találkozó, 
alighanem nyolc-tíz ezer ember ünnepelt 
volna a lelátókon. A csapat jól játszott, a 
Fradi szakmai stábja érthetően elégedett 
lehetett a látottakkal.

„Ezekben a napokban, hetekben nem 
létezik tökéletes ráhangolódás – mond-
ta Szerhij Rebrov, a Ferencváros ukrán 
vezetőedzője. – A Kaposvár elleni mérkő-
zésre is alaposan felkészültünk, feltérké-
peztük az ellenfél gyengeségeit, amelye-
ket ki is használtunk. Úgy voltunk vele, 
ha játszani kell, természetesen pályára lé-
pünk, ha nem lesz bajnokság, azt is elfo-
gadjuk, hiszen a klubnál abban mindenki 
egyetért, az egészségnél, az emberéletnél 
nincsen fontosabb a világon!”

A koronavírus-járvány okozta bizony-
talanságban a mentális felkészítésnek leg-
alább akkora jelentősége van, volt ezekben 
a napokban, mint a taktikainak.

Azt a szakember is elismerte, nem 

Rebrov próbálja tűzben tartani csapatát
könnyű a játékosok helyzete, hiszen az 
egyik fő motiváló erő a ferencvárosi kö-
zönség volt, s legutóbb már üres lelátók 
előtt kellett futballozniuk.

A napokban Máté Csaba, a Ferencvá-
ros másodedzője fogalmazta meg, hogy az 
NB I-ben alighanem a Ferencváros került 
a legnagyobb hátrányba a zárt kapuk mi-
att, hiszen az övé a legnagyobb szurkoló-
tábor, hazai pályán a Fradit buzdítja a leg-
több ember hétről hétre.

A zöld-fehérek bánhatják a kialakult 
helyzetet, hiszen a bajnokság szünetel-
tetése óriási bizonytalanságot tartogat. 
Egyfelől nem lehet tudni, mikor folyta-
tódhat az idény, ha egyáltalán belátha-
tó időn belül újra játszhatnak mérkőzé-
seket. Európában több országban felve-
tődött már a bajnoki kiírás törlése, noha 
erről az NB I-ben még korai beszélni, ki 
tudja, mit hoz a jövő.

Márpedig a Ferencváros feltartózta-
tatlanul robog (robogott) harmincegye-
dik bajnoki címe felé. Másfelől azt is ne-
héz megjósolni, a bajnokság szünetelteté-
se után ki milyen fizikai és mentális álla-
potban tér vissza a pályára, hiszen a most 
kialakult helyzet alighanem a labdarúgó-
kat is alaposan megviseli, legtöbbjüknek 
kisgyermeke van, idős szülei, családtag-
jai, akikért aggódhatnak. Az ő figyelmü-
ket ugyanúgy elvonhatja a hétköznapok 
problémája, mint bárki másét.

Belaruszban továbbra sem veszik ko-
molyan a koronavírus-járványt, amel-
lett, hogy folyik a labdarúgó-bajnok-
ság, most még az ország elnöke is újra 
villantott egyet.

A The Guardian beszámolója szerint 
a fehérorosz államelnök szándékosan 
azért szervezett jégkorongtornát, hogy 
megmutassa a világnak, nem kell fél-
ni a vírustól.

Belaruszban az elnök nem veszi 
komolyan a járványt

A korábban a vírusjárvány leküzdésére 
vodkát és szaunát javasló Lukasenko most 
közölte, náluk egyáltalán nincs jelen a jár-
vány.

„Itt nincs vírus! Nem látta sehol rep-
kedni a vírust, ugye? Ez olyan, mint egy 
hűtőszekrény, itt nem marad meg a koro-
navírus. Ez a legjobb védekezés a járvány 
ellen!” – mondta büszkén a belarusz elnök 
a riporternek.

Andrij Sevcsenko ukrán szövetségi ka-
pitány a csernobili atomerőmű-kataszt-
rófához hasonlította a koronavírus-jár-
vány miatt kialakult helyzetet.

A Milan volt csatára még nem volt 10 
éves, amikor 1986. április 26-án Ukrajná-
ban bekövetkezett az eddigi legnagyobb 
nukleáris katasztrófa.

„London mellett élünk, tíz napja be 
vagyok zárva, de jól vagyok – mond-
ta a 111-szeres válogatott futballista a 
Sky Sportsnak. – Az egyetlen, amit tehe-
tünk, hogy betartjuk a szabályokat, ott-
hon maradunk, és hagyjuk az orvosokat, 
hadd végezzék a munkájukat. Emberfe-
letti, amit ők, a nővérek és az önkénte-

Sevcsenko Csernobilt hozta fel 
példaként

sek tesznek, ők ennek a nehéz időszak-
nak a legnagyobb hősei. Egyszer már át-
éltem hasonlót, amikor kilencéves korom-
ban bekövetkezett a csernobili katasztró-
fa. Ilyenkor bíznunk kell a kormányban, 
ne hozzuk felelőtlen, ostoba döntéseket, 
mert ezzel másokat is veszélybe sodorha-
tunk. Fontos, hogy ne hagyjuk el az ott-
honunkat, mert az is lehet, hogy nincse-
nek tüneteink, de vírushordozóként meg-
fertőzünk másokat.”

Andrij Sevcsenko irányításával az uk-
rán válogatott a címvédő portugálokat 
megelőzve az 1. helyen végzett az Eb-se-
lejtezőcsoportjában.



2020. 
április 1.12 Hirdetések

A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
Folytatás a 13. oldalon

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

technika

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 épületében). 
Tel./fax: 4-31-29,  Mob.: +38097-9126146, +38099-7542543.

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

nyílászárók, beltéri ajtók, 
garázskapuk, automatikák, 
VELUX tetőtéri ablakok.

akció
-20 -40 

%!

Mobil: +380 50-507 65 60
Tel.: +3803141-4-33-41

Cím: Beregszász, Zrínyi u. 3.
www.jakisnivikna.ucoz.ua

Lakás eladó
Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 20 000 f.e.  
Mob.: 0662910418,                   
          068-2126127. 

telek, föld eladó

A Beregi-halastónál 5 
szotek privatizált telek eladó 
a víz mellett. Ár megegyezés 
szerint. Mob.: 066-2891117. 
Nagybaktán két privati-
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő gyü-
mölcsfával és 300 db lugas 
csemegeszőlővel eladó. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 

Ház kiadó

Nagybaktán összkomfor-
tos kertes házban 3 szoba 
kiadó diákok, egyedülállók 
vagy turisták részére, rö-
vid vagy hosszú távra. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 
Beregszászban kertes csa-
ládi ház kiadó, csak hosz-
szú távra (3 szoba, konyha, 
2 fürdőszoba, 2 WC, folyo-
só, előszoba). Az udvaron 
nagy garázs, térfigyelő ka-
mera és riasztó. A ház nem 
frontra nyíló, központi fűté-
ses, összkomfortos, újonnan 
bútorozott, elektronikai be-
rendezésekkel ellátva. Mob.: 
066-0060133. 

Ház eladó

Batáron a Béke utcában össz-
komfortos családi ház eladó 
(melléképületek, nagy kert, 
víz és gáz bevezetve). Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-9842389 (magyarul). 
Benében a Petőfi u. 15. szám 
alatt családi ház eladó nagy 
kerttel. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 099-7753777. 

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

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt kertes 
ház bútorostól, víz, gáz, 3 fá-
zisos villany. Ára: 50000 f.e. 
Mob.: 099-6608338. 
Beregszászban a Munkácsi 
út 145. szám alatt kétgene-
rációs családi ház eladó több 
melléképülettel, nagy kerttel. 
Tel: 095-7676364. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Beregszászban csendes ut-
cában összkomfortos csa-
ládi ház eladó (nyári kony-
ha, melléképület, garázs) 
10 szotek kerttel. Ár meg-
egyezés szerint. Mob.: 095-
8873230. 

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. 

B e r e g s z á s z b a n  e m e -
letes családi ház eladó a 
Zaporizsszka u. 41. szám 
alatt. Gyümölcsös és építke-
zésre alkalmas területtel. Ár 
megegyezés szerint. Érd.: 
066-5292856. 
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. 
Eladó egy 3 szobás csa-
ládi ház Beregszászban a 
Szentföld utcában, garázzsal. 
Irányár: 42000 f.e. Mob.: 
050-1885911. 
Beregszászban, a Rozsoskert 
út 57. szám alatt családi ház 
eladó. Háromszobás, gáz, víz 
bevezetve, felújításra szorul. 
Ár megegyezés szerint. Tel: 
050-6913079. 
Családi ház eladó Gáton 
a Puskin u. 45. szám alatt, 
nagy kerttel és melléképü-
lettel. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 095-6314498 
(magyarul). 
Balazséron 10x15 méte-
res ház eladó melléképület-
tel. Cím: Balazsér, Orosz 
u. 74. Mob.: 068-8576219, 
066-8235072. 

Lakás eladó

Beregszászban a Muzsalyi 
úton 2 szobás lakás eladó 
az 5. emeleten, új tetővel. 
Ár megegyezés szerint. 
E-mail: serbanne1977@
gmail.com. Mob.: +3620-
2333062 (érdeklődni dél-
után 4 órától). 

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás sa-
ját fűtéssel Beregszász-
ban a Lónyai úton. 
Mob.: 098-7050320. 

Beregszászban 2 szobás 3. 
emeleti összkomfortos lakás 
bútorral együtt sürgősen 
eladó a Muzsalyi út 117/35. 
szám alatt. Tel: +3670-
5213667, +4474-35149606. 
Email: csabadelczegh69@
freemail.hu. 

Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. eme-
leti 2 szobás, felújított, bú-
torozott lakás eladó. Tel: 
050-6491429. 

Beregszász Csigaszug 
körzetében eladó egy 
négyszobás 132 m2-es, 
szigetelt lakás, melyhez 
3 szotekes saját kertrész, 
garázs, pincék, két er-
kély és a konyha/étkező-
ből nyíló kertre néző te-
rasz tartozik, beépített, gé-
pesített konyhával és be-
épített hálószobaszekré-
nyekkel. Befektetésként, 
kiadásra kiválóan alkal-
mas. Irányár: 79 000 f.e. 
Mob.: +38095-9318073. 

Kerékpár

"Phoenix" magas vázas, 
agyváltós (új), dobfékes, 
patinás állapotú férfi kerék-
páromat elcserélném 28-as, 
gömbölyű vázas, bordó színű 
nőire, esetleg eladnám. Tel: 
050-1568133 (csak este). 

Háztartási gép

Gáton eladók újszerű álla-
potban lévő német használt 
hűtők, kombinált hűtők, fa-
gyasztóládák, automata mo-
sógépek, gáztűzhelyek és 
kombinált gázkazánok nagy 
választékban, garanciával. 
Házhozszállítás megoldható. 
Mob.: 095-4460916. 

televízió

Samsung televízió távirányí-
tóval eladó. Mob.: +38095-
3260426. 

Ipari berendezések

K750 fekete motor, kör-
fűrész, terménydaráló, oxi-
génhegesztő komplett el-
adó. Mob.: 099-2628970, 
095-4452917. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok. Mob.: 
050-8589288. 
Fák kivágása, darabolá-
sa, hasogatása. Árkok, ud-
varok, kertek kaszálása, ta-
karítása, gyomirtása. Bozó-
tok irtása, kertek ásása Be-
regszászban és környékén. 
Mob.: 066-5148589. 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását és gyümölcsfa 

metszését vállalom Bereg-
szászban és környékén. Va-
lamint hegesztést, betonozást 
és kéménypucolást is. Mob.: 
050-1948976. 
Síremlékek tisztítása, fel-
újítása, sírok ápolása, kar-
bantartása Beregszászban. 
Mob.: 066-5148589. 
Kertek tavaszi szántását, 
gyümölcsfák metszését, ta-
vaszi lemosó permetezé-
sét vállaljuk Beregszászon 
és környékén. Mob.: 066-
5148589. 

A Vodokanal Kárpátvíz 
Kft. felvételt hirdet elektro-
mos gázhegesztő munkakör 
betöltésére (2 fő). Elvárások: 
szakképzettség, egy évnél 
nem kevesebb elektromos 
gázhegesztőként való mun-
kaviszony, jó fizikai erőn-
lét, megbízhatóság és tanu-
lás/fejlődési készség. Fizetés 
szerződés szerint. Alapbér: 
12000 hrivnya. Cím: Bereg-
szász, B. Hmelnickij u. 99. 

Szőlészet-borászatba 
(Kö zép-Magyarország) 
munkatársakat keresünk, 
jöhet házaspár is. Magyar 
adó- és tajkártyával rendel-
kezők jelentkezését vár-
juk! Szállást biztosítunk! 
Mob.: +3630-8608818. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó heti-
lapok kézbesítésére Péter-
falván, Bökényben. 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 Vodokanal Kárpátvíz 
Kft. felvételt hirdet szerelő 
munkakörbe, a kanalizáció 
hálózat meghibásodásainak 
a helyreállításához. Elvárá-
sok: középfokú vagy általá-
nos iskolai végzettség, jó fi-
zikai erőnlét. Nem kötelező 
előzetes munkaviszony. A 
jelentkezők szeressenek ta-
nulni és jól elvégezni a mun-
kát. Fizetés szerződés sze-
rint. Alapbér: 12000 hrivnya. 
Érdeklődni: Beregszász, B. 
Hmelnickij u. 99. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
t i lapok kézbes í tésére 
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. 
A Vodokanal Kárpátvíz 
Kft. felvételt hirdet lakatos 
munkakör betöltésére. Elvá-
rások: szakképzettség, vagy 
általános, illetve középfokú 
végzettség, jó fizikai erőn-
lét. Egy évnél nem keve-
sebb lakatosként való mun-
kaviszony. Fizetés szerző-
dés szerint. Alapbér: 12000 
hrivnya. Cím: Beregszász, 
B. Hmelnickij u. 99. 

Siófoki étterembe pul-
tost, felszolgálót, szaká-
csot, konyhai kisegítőt, 
és ABC-be pénztárost/el-
adót keresek. Kiemelt bé-
rezés és szállás biztosított. 
Érd.: +3630-9973264; 
e-mail: vasmaria1962@
freemail.hu. 

L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 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 Kár pátinfo 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. 
Tisztelt Munkavállaló! Ma-
gyarországi szarvasmarha te-
lepre keresünk munkaválla-
lókat. A szükséges képzést 
helyben elvégezzük. Szállást, 
versenyképes jövedelmet 
biztosítunk. Mob.: +3620-
5692722 (Kovács András). 
Magyarországra, Somogy 
megyébe, Tab városába ke-
resünk gondozót egy 93 
éves idős úrhoz. Tel: 066-
0162484. 
Beregszászi irodából vagy 
otthonról végezhető mun-
kára keresek: tanítható, ked-
ves, precíz, jó kommuniká-
ciós készséggel rendelkező 
kollégákat. Amit kínálunk: 
európai bérek, igényes mun-
kakörnyezet, ingyenes ok-
tatás, remek kollégák, beje-
lentett munkaviszony. Mob.: 
099-1653227. 

Építkezés, felújítás

Beregszászban hagyomá-
nyos tégla eladó. Mob.: 066-
3967011. 
Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
+38066-2910418, +38068-
2126127. 
Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1200 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 

Barkács, szerszám

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

Lakásdekoráció

Jó állapotban lévő szőnyeg 
eladó, 3x2 méter. Mob.: 
099-2393269 (17 óra után). 
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Újságárusokat 
keresünk!

A Kárpá t in fo  he t i -
lap szerkesztősége ÚJ-
SÁGÁRUSOKAT ke-
res a Beregszászi és a 
Nagyszőlősi járásokban, 
akik előfizetőket tobo-
roznak és kiviszik az új-
ságot. Fizetés teljesít-
mény szerint. Jelentkezés 
a szerkesztőségben: Be-
regszász, Kossuth tér 2. 
Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Hirdessen!
066-2850283

FELVÉTELI A 2020/2021-es 
TANÉVRE

Szeretnél továbbtanulni, de még nem döntötted el, 
hogy hol?! Szeretnél időtálló, használható tudást szerez-
ni?! Szeretnél egy jó diákközösség részévé válni és egy 
jól felszerelt iskolában tanulni?!

Akkor vár rád a Nagydobronyi Református Líce-
um! Iskolánk a református  értékeket és használható tu-
dást modern formában adja át a tanulni vágyó fiataloknak. 

Iskolánk felvételt hirdet a 2020/2021-es tanévre
A felvételi időpontja: 2020. május 1. délelőtt 9:00 óra.
A 10. osztályba várjuk a felvételizni vágyó diákokat. 

A jelentkezőknek felvételi vizsgát kell tenniük bibliais-
meretből, egyháztörténelemből, magyar nyelvből és ma-
tematikából, valamint egy szóbeli ismerkedésre kerül sor 
iskolánk vezetőségével.

Jelentkezési határidő április 26.
A felvételiről bővebb információt találsz és 

lelöltheted a jelentkezési lapot iskolánk honlapján www.
dobronyigimi.at.ua

Felvételi hirdetés
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium sze-

retettel várja az általános iskola 4. osztályt végzett kisdi-
ákjait a 2020/21-es tanévben az első osztályba!

A felvételi vizsgák időpontja: 
2020. június 2., 8.00 (matematika); 
          június 4., 8.00 (magyar nyelv)
A felvételi vizsgákat megelőzően február–május fo-

lyamán előkészítő tanfolyamot terveztünk (a karantén 
idején szünetel). 

Az előkészítő befejezésekor a gyerekek záró próba-
tesztet írhatnak, amellyel pluszpontokat lehet szerezni a 
felvételihez.

Az előkészítő ingyenes, és nem kötelező az előzetes 
jelentkezés. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Kedves Gyerekek!
Ha szeretnétek minél többet megismerni a tudomá-

nyok tárházából, a tanórákon kívül érdekes itthoni és ma-
gyarországi programokon, versenyeken részt venni, vál-
tozatos szakkörökre járni – jöjjetek a beregszászi gim-
náziumba!

Ha szeretnétek minél alaposabban felkészülni a fel-
vételi vizsgákra, közelebbről megismerni a gimnázium 
mindennapjait, megismerkedni leendő osztálytársaitok-
kal – vegyetek részt az előkészítőn!

A részletekről bővebben gimnáziumunk honlapján 
(www.bermagim.org), illetve e-mail-címén (bermagim@
gmail.com) kaphatnak információt.

FELVÉTELI HIRDETMÉNY
A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet a 

7., 8., 9. és 10. osztályba. Azon diákok jelentkezését vár-
juk, akik 2020-ban fejezik be a 6., 7., 8. vagy 9. osztályt. 

Iskolánkban a 10-11. osztályok univerzális profil sze-
rint működnek. Emellett lehetőség van emelt óraszám-
ban elmélyíteni a tudást angol és ukrán nyelvből, mate-
matikából, informatikából, fizikából, kémiából, bioló-
giából, magyar nyelvből és irodalomból, történelemből, 
földrajzból, egyházi tantárgyakból. 

A líceum diákjai lelki alkalmakon vehetnek részt. If-
júsági és szövetségi órák, csendeshétvégék, gyülekeze-
ti látogatások, evangelizációk, keresztyén előadások, is-
tentiszteltek keretében mélyíthetik hitüket, kátéórákon 
vehetnek részt.

Intézményünkben lehetőség nyílik tanórákon kívü-
li művészeti képzésre, melynek keretében a felvételt 
nyert diákok gitár, zongora, ének és néptánc oktatásban 
részesülhetnek.

A diákok kirándulásokon, cserediák programokban, 
missziós munkákban vehetnek részt. Hazai, magyaror-
szági és Kárpát-medencei tanulmányi versenyeken, mű-
veltségi vetélkedőkön mérethetik össze tudásukat. Az 
érettségizők pályaorientációs előadások, személyes ta-
nácsadások formájában kaphatnak segítséget a tovább-
tanulásukhoz, a felvételi ügyintézéshez.

A felvételt nyert tanulók számára kedvezményes ét-
kezést és kollégiumi elszállásolást biztosítunk. 

A 7., 8. és 9. osztályba felvételizők matematikából, 
magyar nyelv és irodalomból tesznek felvételi vizsgát, 
amit az általános iskola 5–6., 5–7. és 5–8. osztályainak 
a tananyaga alapján állítunk össze.

A 10. osztályba felvételizőknek matematikából, ma-
gyar nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeret-
ből kell felvételi vizsgát tenniük az 5–9. osztály tan-
anyaga alapján. 

A felvételi eljárás során lehetőség van hozott pontok 
beszámítására. A hozott pontokról részletesen a líceum 
honlapján olvashatnak. 

Jelentkezni az intézményben igényelhető és a 
honlapról is letölthető jelentkezési lappal lehet, 
melyhez szükséges a helyi lelkipásztor zárt borí-
tékban csatolt ajánlólevele, a születési bizonyít-
vány és a kódszám másolata. (A lelkipásztori aján-
lólevél formai követelményeiről szintén a honla-
pon olvashatnak.)

A felvételire való jelentkezés határideje: 2020. április 23.
A felvételi vizsgák időpontja: 2020. április 25., 7.30 óra. 
A felvételi vizsga díja: 100 hr. 
További tájékoztató a felvételivel kapcsolatban 

az iskola honlapján: www.nbrl.com.ua és líceumunk 
Facebook-oldalán érhető el.

Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail cím-
re 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!

Felvételi hirdetés
A Péterfalvai Református Líceum felvételt hirdet a 

következő, 2020–2021-es tanévre. Jelentkezhet minden 
diák, aki 2020 júniusáig befejezi az általános iskola 4., 5., 
6, 7., 8. vagy 9. osztályát. A kisebbek számára, 7. osztá-
lyig, a környező településekről való beutazásról gondos-
kodik a líceum, 8. osztálytól kezdve a végzősökig az in-
tézmény minden diák számára kollégiumot és teljes el-
látást biztosít. Végzőseink elsöprő többsége tovább foly-
tatja tanulmányait elsősorban kárpátaljai és anyaországi 
felsőfokú intézményekben.

A felvételi vizsgára a 8., 9., és 10. osztályokba je-
lentkezőknek 2020. április 4-én szombaton, fél 8-ig kell 
megérkezni. 

Az 5., 6. és 7. osztályokba jelentkezőket 2020. áp-
rilis 18-án várjuk szeretettel a felvételi vizsgára, amely 
számukra – a szóbeli ismerkedés mellett – magyar nyel-
vű tollbamondás lesz és néhány egyszerű, alapvető ma-
tematika feladat.

 Személyes érdeklődésre bővebb felvilágosítást és je-
lentkezési lapot szívesen adunk a líceumban.

„Hű az, aki elhívott titeket, és Ő meg is cselekszi 
azt.” 1Thessz 5, 24

Tájékoztató 
A „Szól a fülemüle!” – VI. Kárpátaljai Népzenei és Nép-

tánc Tehetségkutató elődöntőjének dátuma módosul
Tisztelt Oktatók! Kedves jelentkezők!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket/Titeket, hogy a ko-
ronavírus következtében kialakult járványhelyzet miatt a 
„Szól a fülemüle!” – VI. Kárpátaljai Népzenei és Néptánc 
Tehetségkutató eredetileg 2020. április 4-re tervezett elő-
döntőjét egy későbbi időpontban tartjuk meg!

Ennek értelmében a jelentkezési határidő is kitolódik!
Jelentkezni 2020. április 8-ig van lehetősé-

ge a 7 és 16 év közötti, kárpátaljai tanintézmé-
nyekben tanuló hagyományápoló hangszeres szó-
listák, hangszeregyüttesek, szólótáncosoknak és 
néptáncegyütteseknek.  

A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportban van 
lehetőség jelentkezni:

I. korcsoport: 7–11 évesek
II. korcsoport: 12–16 évesek.
Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bár-

mely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.
Jelentkezni elektronikus úton 2020. április 8-ig lehet.
A tehetségkutató megvalósításának új időpontjáról 

a jelentkezetteknek a későbbiekben adunk tájékoztatást.
A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kár-

pátaljai Magyar Főiskola.
(Beregszász, Kossuth tér 6.)
Felkészítő tábor időpontja: 2020. május 8–9.
Döntő időpontja: 2020. május 10.
A tehetségkutató megvalósulását támogatja a Magyar 

Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Állam-
titkárság és a Bethlen Gábor Alap a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesz-
téséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 
koordinálásáért felelős miniszteri biztosság közbenjárá-
sával. A program szakmai partnere a Hagyományok Háza 
Hálózat kárpátaljai kirendeltsége és az Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesület.

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány irodájában (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.) 
személyesen vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mel-
lék) telefonszámon lehet kérni munkanapokon 8.00-tól 
17.00-ig.

Hűtés, fűtés

Eladó jó állapotban lévő 
Ariston fali kazán, ké-
ményes, Beregszászban. 
Ára 5000 hr. Mob.: 099-
2393269. 
Eladó egy autó fa, tüzelés-
re (hasított). Ára 4000 hr. 
Mob.: 066-3967011. 

Mezőgazdasági eszköz

Eladó JuMZ 6 KL traktor 
4 soros krumplivető, 5 so-
ros kapálógép, 3 korpuszos 
eke, fésűs kasza. Mob.: 096-
8038603. 
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. 
Jó állapotban lévő 300 és 
100 literes szőlőszedő hordó 
eladó, azonnali használatra. 
Mob.: 066-3967011. 
Vadonatúj vetőgép eladó. 
Mob.: 095-3260426. 
Eladó egy újszerű állapotban 
lévő lengyel Wirax Z-069, 
1,4-es rotoros kasza. Mob.: 
+38096-2596558. 
Eladó mezőgazdasági tár-
csa, és egy háromkorpu-
szos eke elérhető áron. Tel: 
068-4354466. 

termény, takarmány

Borsós zab eladó Jánosiban 
kis és nagy tételben, 6 hr/kg. 
Ugyanitt négyköldökű eke és 
homokrakodó eladó. Érdek-
lődni: 099-2037555. 

Növény

Oltott csemege- és borszőlő 
oltványok eladók nagy fajta-
választékban, kis és nagy té-
telben. Mob.: 099-3211747. 
Gyümölcsfa, szőlőoltvá-
nyok, konténeres dísznövé-
nyek és diófaoltványok nagy 
fajtaválasztékban eladók. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 
Díszfák és gyümölcsfák el-
adók Beregszászban: se-
lyemakác, gyors növésű tuja, 
csüngőeper, csüngőszilva 
és egyebek. Szilvafajták-
ból: Toppend+, Andzselino, 
Debreceni muskotály. Mob.: 
+38095-8905568. 

Háziállatok

Jánosiban két hosszú szőrű, 
vörös és szürke cica ingyen 
elvihető. Tel: 098-5614069. 

Baba, gyerek

Összecsukható babako-
csi eladó, kitűnő állapotban. 
Mob.: 095-3260426. 
Babaülés eladó 2-12 éves 
korig. Mob.: 095-3260426. 

Elveszett

Elveszett kedvenc cicám 
Beregszászban. Telefonál-
jon aki látta. Mob.: 099-
4639620.
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Kaleidoszkóp2020. 
április 1.14

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!

Támogatókat keresünk!
A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szer-

vezet  (GISZ) 
a 2019–2020-
as tanévben is 
meghirdette a 
Szent  Margi t 
Programot.

A program 
célja: 

A Szent Margit Program célja, hogy összekösse a 
Kárpát-medence, illetve a világ magyarságának jó szán-
dékú támogatóit általános- és középiskolás gyerekekkel, 
ezáltal előmozdítsa a támogatott gyerekek tanulmányi 
eredményeit, hitbéli életét, valamint a magyar közösség 
életében való szerepvállalását. 

A támogatás módja:
A programban támogatóként bárki részt vehet, aki 

vállalja annak kötelezettségét, hogy egy tanéven keresz-
tül (10 hónap) havi fix 10 euróval támogat egy gyerme-
ket. A GISZ Kárpátalja szerte egy jelentős adatbázist ál-
lított fel a támogatásra rászoruló gyermekekről. Az adat-
bázisban szereplő adatok alapján a támogató dönti el, 
hogy kit szeretne támogatni. A támogatás összegét lehe-
tőség van készpénzben, illetve banki átutalás formájá-
ban – egy összegben vagy havi rendszerességre lebont-
va – eljuttatni a GISZ számára.

● A GISZ ezt az összeget eljuttatja a kiválasztott 
gyereknek.

● A támogatott egy átvételi elismervény aláírásával 
tanúsítja, hogy megkapta az összeget. 

● Amennyiben a támogató igényt tart rá – a GISZ-en 
keresztül – felveheti a kapcsolatot a támogatottal, leve-
lezés által. 

● A program befejezése után a támogató dönt, hogy 
tovább szeretné-e támogatni a kiválasztott gyereket. 

A 2018-2019-es tanév folyamán 137 gyerek került 
támogatásra 76 támogató által.  

A következő tanévben szeretnénk ezt a számot kibőví-
teni, s minél több gyerek számára biztosítani ezt a cse-

kély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com 

e-mail címen, illetve a +380 964434906-os telefonszá-
mon lehet jelentkezni.

A Karácsfalvai Sztojka Sándor 
Görögkatolikus Líceum felvételt 

hirdet a 2020/2021-es tanévre
Szeretnél továbbtanulni, eredményesen felvételizni 

egyetemre, főiskolára?
Jelentkezz intézményünkbe, ha idén fejezed be az ál-

talános iskola 4–9. osztályát!
Várunk, itt a helyed!

Hogy mit ajánlunk?
• egyénre szabott személyiség-fejlesztést
• igényes, széles körű általános műveltség megszerzését
• idegennyelvek magas szintű oktatását
• személyes hit- és lelki életre nevelést
• közösségi életre nevelést
• családias légkört
• szociális érzékenységre és aktív közéletiségre 
  való felkészítést
• egészséges- és környezettudatos életre nevelést
• európai színvonalú tornatermet, tanuszodát
• felsőfokú továbbtanulásra való felkészítést

Diákjainknak ingyenes különórákat biztosítunk, 
tartalmas programokon vehetnek részt: külföldi-bel-
földi kirándulásokon, lelkigyakorlatokon, hagyo-
mányőrző és néptáncesteken, tantárgyi vetélkedő-
kön, filmklubokon, lelki beszélgetéseken. Magavi-
selet függvényében ingyenes kollégiumi lakhatást 
és étkezést kapnak.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Felvételi vizsgákat a következő tantárgyakból kell 

tenni: magyar nyelv és irodalom vagy ukrán nyelv és 
irodalom, matematika, hittan

A felvételi vizsgák időpontja: 2020. május 2., 8:00 óra
Jelentkezési határidő: 2020. április 28.
Elérhetőségeink:
Karácsfalva, Béke u. 54., UA-90320
Tel./fax.: (+3803143) 36-8-17, mob.: +380993188523
e-mail: karacsfalvaisztojkaliceum@gmail.com, 

facebook/karácsfalvai líceum
honlap: www.sztojkaliceum.com
SZTOJKA-LÍCEUM – TÖBB, MINT ISKOLA!

Kárpátaljai Lelki 
Elsősegély Telefonszolgálat

095-600-8005 / 097-600-8005
Bizalommal hívhat minket!

Telefonáljon, ha úgy érzi, nincs kivel megbeszélnie 
a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait!
Ha úgy érzi, elakadt a megoldások keresése so-
rán, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eliga-
zodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!

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

www.karpatinfo.net

Увага-конкурс
Кідьошська сільська рада оголошує конкурс по 

визначенню надання послуг зі збирання та вивезення 
твердих побутових відходів з території Кідьошської 
сільської ради, Берегівського району Закарпатської 
області на міське сміттєзвалище м. Берегове.

Для участі в конкурсі запрошуються юридичні та 
фізичні  особи, які мають відповідну матеріальну базу 
для надання послуг по вивезенню твердих побутових 
відходів, транспортні засоби яких відповідають 
вимогам статті 35 Закону України «Про відходи».

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 
30 календарних днів з дня опублікування оголошення 
– до 30 квітня 2020 року за адресою: с. Кідьош, вул. 
Петефі, 57, Берегівського району Закарпатської 
області.

Конкурсну документацію, умови проведення 
конкурсу та іншу додаткову інформацію можна 
отримати за вищевказаною адресою або за тел. 
0997108529.

Конкурс відбудеться 04 травня 2020 року о 10.00 
год. в приміщенні  Кідьошської сільської ради.

Оголошення
Варівська сільська рада оголошує конкурс з 

відбору суб'єктів оціночної діяльності на проведення 
експертно-грошової оцінки земельної ділянки 
площею 0,0663 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі за адресою: с. Вари, вул. Малом, 
1А та 0,0424 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі за адресою: с. Вари, вул. Малом, 1В. 
Претензії, пропозіції приймаються протягом 10 днів з 
часу публікації оголошення.

Претендентам необхідно подати такі документи: 
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою, 
посвідчену копію установчого документа претендента, 
копії документів, що підтверджують кваліфікацію 
оцінювачів, які залучаються до виконання експертних 
оцінок, один конверт із зазначенням адресу учасника 
конкурсу, інформацію про претендента, в якій 
зазначаються досвід роботи з виконання подобних 
робіт: пропозиції учасника конкурсу щодо умов 
оплати відповіднодо калькуляції витрат та терміну 
виконання робіт (пропозиції подають в запечатаному 
конверті).

Конкурсний відбір відбудеться 10.04.2020 року. 
Документи приймаються до 01.04.2020 року за 
адресою: с. Вари, вул. Малом 6.

Az Ön intuíciója 
rend kívül erős lesz a 
héten, és jó útmuta-
tást fog adni magának 

abban, mit és mikor csinál-
jon! A szerencse Önnek dol-
gozik a héten és ezt érdemes 
lehet kihasználnia. Ugyanak-
kor érzelmek kavalkádját ta-
pasztalhatja meg. Régi bará-
tok és új ismerősök egyaránt 
rengeteg örömöt és kelle-
mes élményt okoznak majd 
magának.

A héten túlzottan 
kritikus lehet önma-
gával szemben. A 
legtöbb aggodalma 

megalapozatlan, és ezt maga 
is tudja, de ennek ellenére 
aggódik. Az egyetlen módja 
ennek kezelésére, ha a félel-
meit közli valakivel, aki se-
gíthet Önnel. Második véle-
ményre van szüksége a prob-
lémák súlyosságáról, mielőtt 
meggondolatlan dolgot kö-
vetne el.

Pozitív gondolkodása 
segít pozitív lépések 
megtételében a napok-

ban különböző helyzetekben. 
Ez hosszú távú előnyöket hoz 
majd Önnek. A héten nagy ér-
deklődést mutathat az okkult 
tudományok és a spiritualitás 
iránt is, mivel megismerked-
het valakivel, aki épp ezekkel 
foglalkozik. Viszont a napok-
ban egyesek megpróbálhatják 
befolyásolni bizonyos dönté-
seit. Legyen óvatos!

A becsületesség a hét 
kulcsszava. A héten 
behozhatja a lemara-

dásait és kijavíthatja az eset-
leges hibáit. Végre olyan dol-
gokra is jut ideje, amelyekre 
eddig nem volt. Lehet, hogy 
nincs kedve az unalmas ru-
tinfeladatokhoz, de ha egy-
szer nekiáll, hogy elvégezze 
őket, akkor nagyon gyorsan 
elvégzi őket. Továbbá ren-
geteg szeretetet és figyelmet 
kap a napokban szeretteitől.

Egész héten roppant el-
foglalt lesz. Nemcsak 
az elintézendő felada-

tok sokasága miatt, hanem mert 
több találkozót is betervezett a 
hétre. Egyesek pedig megkezdik 
házuknak a felújítási munkáit, 
vagy új házat vásárolnak, eset-
leg elköltöznek. Noha egész hé-
ten nagyon aktív lesz és pörög-
ni fog, szeretni és élvezni fogja 
minden percét. Vigyázzon egy 
idős rokon egészségére, támo-
gassa, amiben csak tudja!

Lehetősége adódhat 
ingatlant vásárolni 
vagy eladni a héten. A 

héten a pozitív gondolkodás 
az igazi erőssége, és ez több 
tekintetben meg is fog látsza-
ni. Szerencsére, valaki a kör-
nyezetében különösen moti-
válni fogja. Képes arra, hogy 
élvezze az élet örömeit, és 
közben jelentős szellemi nö-
vekedést tapasztalhat, hála a 
nyitottságának és gyors tanu-
lási képességének.

Manapság a dolgok 
gyorsan zajlanak maga 
körül, és képesnek kell 
lennie arra, hogy a vá-

ratlan helyzeteket is orvosolja. 
A napokban egyre több minden 
kezdi érdekelni, szíve szerint 
beléjük is vágna, de nem len-
ne szerencsés, ha egyszerre túl 
sok irányba szórná az energiá-
it. Eredeti tervekkel rukkol elő 
a családi élettel vagy helyzettel 
kapcsolatban, de fontos lenne 
ezekbe a szeretteit is beavatnia!

Jelentős időmennyi-
séget és erőfeszítést 
szentelt egy projekt-
nek, és a héten vég-

re kifizetődő lesz. A kemény 
munka és az elszántság, vala-
mint a távollátó tervezésnek 
köszönhetően célba ér. A hé-
ten felettébb kreatív lesz és 
nemcsak problémamegoldás 
terén, hanem a mindennapok-
ban is, ha programot kell ki-
találni vagy rátör magára az 
alkotási láz.

A héten kimondottan 
ingatag ízű lesz ér-
zelmi téren. Az egé-
szen apró történések 

is melankóliát válthatnak ki 
magából vagy egy boldo-
gabb időre emlékeztetheti. 
Ahelyett, hogy bezárkózna és 
menekülne a tudat elől, hogy 
elégedetlen a jelenével, ki-
elégítő megoldást kellene ta-
lálnia a jelenlegi problémájá-
ra vagy egyszerűen változtat-
nia kellene az életén.

A régi kapcsolatok 
és tapasztalatok fon-
tos szerepet játszhat-
nak az életében. Óri-

ási nyomás alatt fog állni, 
hogy minden területen jól tel-
jesítsen, de fel kell ismernie, 
hogy ezeknek a nyomásoknak 
a nagy része az önmaga által 
kitűzött, lehetetlenül magas 
elvárásokból származik. Bár-
mivel is csábítsák a napokban, 
szerencsére hű maradjon saját 
hiedelmei és eszményei iránt.

Fontos hírt kaphat 
a héten. Egy folya-
matban lévő bírósági 

ügyet az Ön javára rendez-
nek. A héten úgy tűnik, hogy 
az élete pozitív irányba kezd 
változni. Még anyagi hely-
zete is számottevően javul-
hat. Élvezze ezt az idősza-
kot a családjával, akik renge-
teg örömet okoznak Önnek. 
Ne kételkedjen abban, hogy 
ennyi jó dolog történik Ön-
nel, csak merjen örülni neki!

Ez a hét érzelmileg 
intenzív lesz az Ön 
számára. Nagy szen-

vedélyt fog felmutatni mind-
abban, amit csinál, és a siker 
elkerülhetetlen eredménye-
ként jár majd a nyomában. 
Lehet, hogy eddig került bi-
zonyos kérdéseket, mert túl-
ságosan érzékenyen érintik, 
de a héten muszáj lenne fog-
lalkoznia velük. Szerencsé-
re kapni fog hozzá támoga-
tást is!

Részvétnyilvánítás
A Kárpátaljai Magyar Nyugdíjasszervezetek Szö-

vetsége őszinte részvétét fejezi ki Gazdag Mártának, a 
Kígyósi Ezüst Alkony Nyugdíjas Egyesület elnökének 
szeretett menye korai elvesztése miatt.

Pocsai Miklós elnök



Felhívás 2020. 
április 1. 15

FELHÍVÁS
XIV. Kárpátaljai Tudományos 

Diákköri Konferencia
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rá-

kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nél-
kül (HTDK) programjával együttműködve a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt., az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma, az Emberi Támogatáskezelő és a Nem-
zeti Tehetségprogram támogatásával meghirdeti a  
XIV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát 
(XIV. KTDK).

A KONFERENCIA IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE:
2020. május 15., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

gyar Főiskola, Beregszász
A KONFERENCIA CÉLJA:
A KTDK konferenciasorozat eredeti célja, a kárpát-

aljai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai ön-
képzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése.

A XIV. KTDK-t olyan, Kárpát-medencei hatókörű 
tudományos-művészeti hallgatói fórumként szervezzük, 
amely segíti e teljes régióban az egyetemista-főiskolás 
fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között új tudomá-
nyos és emberi kapcsolatok megteremtését, a már létező 
kapcsolatok elmélyítését.

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőok-

tatási intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben 
résztvevő hallgatója nevezhet pályamunkát.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos te-
vékenységet dokumentáló pályamunkával lehet, amibe 
beleértendők az alapszakos diplomamunkák is.

A konferencia nyelve a magyar. Kivételt jelentenek 
az idegen nyelvű filológiai témájú munkák, amelyek a 
célnyelven is bemutathatók.

A konferencia a kárpátaljai felsőoktatásban résztve-
vők számára a XXXV. OTDK-ra delegáló első fordulós 
(intézményi) konferencia is.

A Szervezőbizottság kéri a pályázókat, hogy a pálya-
mű és az összefoglaló elkészítésénél tartsák be az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferencia megfelelő szek-
ciójának formai követelményeit, melyek a http://otdk.hu/
hu/palyamunkak-kovetelmenyei oldalon találhatók meg.

A KONFERENCIA TÉMÁI:
A konferencia szekciói lefedik a kárpátaljai magyar 

vonatkozású felsőoktatásban szereplő valamennyi szak-
területet, amelyek az OTDK szekciók sorrendjében a kö-
vetkezők: agrártudomány, biológia, fizika, földtudomá-
nyok, matematika; humán tudományok, informatika, ké-
mia, vegyipar, közgazdaságtudomány, műszaki tudomá-
nyok, művészetek és művészettudomány, orvos- és egész-
ségtudomány, pedagógia, pszichológia, tanulás- és taní-
tásmódszertan, társadalomtudomány.

E szakterületeken kívüli témák nevezése előtt, kér-
jük, egyeztessenek a szervezőkkel.

A NEVEZÉS:
A konferenciára nevezni a nevezési lap kitöltésével 

és beküldésével lehet.
A nevezési laphoz csatolni kell elektronikus formában 

a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalóját (a hall-
gató és a vezetőtanár aláírásával ellátva), a munka ere-
detiségét (plágium kizárását) igazoló becsületbeli nyilat-
kozatot, valamint az összes szerző hallgatói jogviszonyát 
igazoló dokumentumot.

A nevezési lap letölthető „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány oldaláról, vagy személyesen igényelhető az 
Alapítvány irodájában.

A nevezési dokumentumokat legkésőbb 2020. márci-
us 10-ig várjuk az agora@kmf.uz.ua vagy a ktdk.info@
gmail.com címre.

 A PÁLYAMUNKA BEKÜLDÉSE:
A bemutatásra szánt pályamunkát (dolgozat) kizáró-

lag elektronikus formában legkésőbb 
2020. március 14-ig lehet elküldeni az agora@kmf.

uz.ua vagy a ktdk.info@gmail.com címre.
A határidő után érkezett pályamunkák szakmai bírál-

tatására és bemutatására nincs mód!
A PÁLYAMUNKÁK SZAKMAI BÍRÁLATA:
Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálato-

kat kap.
A bíráló szakértők és a konferencia zsűritagjainak fel-

kérése az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK 
Határok Nélkül (HTDK) programjának szakmai segít-
ségével történik.

A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok el-
készülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb 
a konferencia előtt egy héttel megkapják.

A pályamunkákat három opponens értékeli, akik pont-
számokkal látják el a munkákat. Minden hallgató az op-
ponensek által adott pontszámokkal indulnak a konfe-
rencián.

A pályamunka és az előadás értékelési szempontjai 
megtekinthetőek a www.kmf.uz.ua és a www.genius-ja.
uz.ua honlapokon.

RÉSZVÉTEL A KONFERENCIÁN:
A konferencián résztvevő előadók számára nevezési, 

regisztrációs díj nincs.
 TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ ALÁBBI ELÉRHE-

TŐSÉGEKEN KAPHATÓ:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,
90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna
tel.: + 380-31-41-4-29-68
e-mail: agora@kmf.uz.ua
honlap: www.genius-ja.uz.ua

Виконавчий комітет Берегівської міської ради 
оголошує конкурс на перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування.

Організатор перевезень – виконавчий комітет 
Берегівської міської ради.

Об’єктом конкурсу вважається кожний окремий 
маршрут.

Перелік маршрутів, які виносяться на конкурс:

Умови перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування:

У конкурсі щодо визначення автомобільного 
перевізника можуть брати участь пасажирські пе-
ревізники:

1. Які мають ліцензію на той вид послуг, що 
виноситься на конкурс, на законних підставах вико рис-
товують у достатній кількості сертифіковані автобуси 
відповідного класу.

2. Які мають достатню кількість транспортних 
засобів для виконання перевезень, затвердженої 
обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які 
повинні виконуватися відповідно до чинних договорів. 
Достатня кількість транспортних засобів визначається 
як кількість автобусів, необхідних для виконання 
перевезень, та кількість резервних транспортних 
засобів, яка становить 10 відсотків для міського 
сполучення. 

3. Відповідають вимогам, які викладені у статті 34 
Закону України “Про автомобільний транспорт”, а саме:

– виконують вимоги законодавчих і нормативно-
правових актів України в галузі транспорту;

 – утримують транспортні засоби в належному 
технічному і санітарному стані та забезпечують їх 
зберігання відповідно до законодавства;

 – забезпечують контроль технічного і санітарного 
стану транспортних засобів перед виїздом на 
маршрут;

– організовують проведення періодичного навчання 
водіїв методам надання першої медичної допомоги 
потерпілим від дорожньо-транспортних пригод; 

– забезпечують умови праці та відпочинку водіїв 
згідно з вимогами законодавства;

– забезпечують стажування та інструктажу 
водіїв у порядку, визначеному центральним органом 
виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;

– забезпечують безпеку дорожнього руху;
– забезпечують водіїв відповідною документацією 

на перевезення пасажирів;
–  автомобільні  перевізники з  к ількістю 

транспортних засобів десять і більше організовують 
підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів 
автомобільного транспорту, діяльність яких пов’язана 
з наданням послуг автомобільного транспорту, у 
термін один раз на п’ять років, а з питань безпеки 
перевезень, охорони праці та пожежної безпеки – у 
термін один раз на три роки в порядку, визначеному 
центральним органом виконавчої влади з питань 
автомобільного транспорту.

4. Забезпечують виконання вимог законодавства з 
питань охорони праці;

5. Здійснюють організацію та контроль за 
своєчасним проходженням водіями медичного огляду, 
забезпечують їх санітарно-побутовими приміщеннями 
й обладнанням;

6. Забезпечують обґрунтовану структуру парку 
автобусів, що працюватимуть в межах визначеного 
об’єкта конкурсу на маршруті загального користування, 
технічними та екологічними показниками, а саме: 

– автобуси місткістю не менше 18 пасажирів, крім 
водія, класу А, які призначені  для перевезення сидячих 
пасажирів та мають місце для стоячих пасажирів;

– автобуси місткістю понад 22 пасажирів, крім 
водія, I класу , які призначені для перевезення 
сидячих і стоячих пасажирів, конструкція яких дає 
змогу пасажирам безперешкодно переміщуватись 
по салону;

– строк експлуатації автобусів не повинен 
перевищувати п’ятнадцять років (з дати випуску 
транспортного засобу) на день оголошення конкурсу.

7. Забезпечують резерв автобусів для зміни 
рухомого складу на автобусних маршрутах загального 
користування, не нижче класом передбачених в  умовах 
конкурсу, у випадках виходу їх із ладу.       

8. Здійснюють перевезення пільгових категорій 
пасажирів безкоштовно. 

9. Здійснюють перевезення пасажирів та багажу 
тільки на підставі квитка для проїзду.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ  КОНКУРС!
10. Здійснюють перевезення пасажирів у межах 

об’єкта конкурсу.      
11.  Дотримуються державних соціальних 

нормативів у сфері транспортного обслуговування 
населення. 

12. Забезпечують належний рівень заробітної плати 
водіям.       

13. Забезпечують роботу на об’єкті конкурсу 
транспортних засобів, пристосованих для перевезення 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, в кількості до 35 відсотків загальної 
кількості автобусів до 31 грудня 2019 р. та до 50 
відсотків – з 1 січня 2020 року.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, повинні бути пристосовані для користування 
інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-
рухового апарату, а також передбачати можливість 
встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера 
і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових 
систем у салоні для оголошення зупинок. Загальний 
перелік відповідних вимог встановлюється згідно з 
порядком визначення класу комфортності автобусів, 
сфери їх використання за видами сполучень та 
режимами руху, затвердженого Мінінфраструктури.

14. Перевізнику забороняється використовувати 
на маршрутах автобуси, переобладнані з вантажних 
транспортних засобів.

15. Автобуси повинні відповідати вимогам безпеки, 
комфортності, охорони праці та екології, перебувати в 
належному технічному і санітарному стані.

16. У разі відсутності в перевізників-претендентів 
автобусів, що відповідають умовам  конкурсу,  вони  
мають  право  подавати  до конкурсного комітету 
заяву на участь у конкурсі та  документи, що містять       
характеристику наявних автобусів, які перевізник-
претендент пропонує використовувати на даному 
маршруті, а  також  інвестиційний  проект-зобов'язання  
щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на 
визначений період до п'яти років. 

17. У разі відсутності перевізників-претендентів, 
які мають автобуси, що відповідають умовам 
конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, 
які пропонують використовувати на даному маршруті 
автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але 
не відповідають умовам конкурсу за класом, 
пасажиромісткістю, параметрами  комфортності, 
з урахуванням поданих інвестиційних проектів-
зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які 
будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін 
до п'яти років. 

Подання документів для участі у конкурсі:
Для участі у конкурсі перевізник-претендент 

подає окремо щодо кожного об’єкта конкурсу 
документи, визначені статтею 46 Закону України 
“Про автомобільний транспорт”, за формою згідно 
з додатками 1-4. Постанови Кабінету Міністрів України 
від 03.12.2008р. № 1081 “Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування”.

Якщо перевізник-претендент бере участь на 
кількох об’єктах конкурсу на міських автобусних 
маршрутах, які проводяться на одному засіданні 
конкурсного комітету, а поданих ним пропозицій 
достатньо для виконання перевезень тільки на 
частині об’єктів конкурсів, він повинен визначити 
пріоритети щодо визнання його переможцем у 
конкурсах, про що робиться запис в пункті 1 заяви 
на участь у конкурсі. У разі визнання перевізника-
претендента переможцем у конкурсі (конкурсах) 
з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах 
він не допускається. При цьому плата за участь у 
конкурсах не повертається щодо тих об’єктів, щодо 
яких він не став переможцем конкурсу.

Документи для участі в конкурсі прону-
меровуються, прошиваються, підписуються 
уповноваженою особою перевізника-претендента 
та скріплюються печаткою з позначенням кількості 
сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються 
перевізником-претендентом у двох закритих 
конвертах (пакетах):

– конверт (пакет) з позначкою "N 1", який 
містить документи для участі в конкурсі. 

– конверт (пакет) з позначкою "N 2", який 
містить документи з інформацією про те, на який 
об'єкт конкурсу подає документи перевізник-
претендент. 

Видача бланків заяв на участь у конкурсі 
встановленого зразка та прийом документів проводиться 
з дня оголошення конкурсу до 29 квітня 2020 року за 
адресою: м. Берегове, вул. Б.Хмельницького, 7 (кабінет 
відділу економічного розвитку і торгівлі). 

Проведення конкурсу відбудеться 14 травня 2020 
року об 11.00 год за к.ч. у залі засідань  Берегівської 
міської ради (2 поверх, вул. Б.Хмельницького, 7). 

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу:
(03141) 2-21-09, 2-44-92, 050-25-26-544. 

№

 

№

маршруту

Найменування

маршруту 

Найменування

кінцевих

зупинок 

Кількість

оборотних

рейсів 
Режим руху

Періодичність

виконання

перевезень в

тиждень

1 11 «Вул. Мужайська –  

пр. Геологів (через 

вул. Кутузова)»

Вул. Мужайська,

пр. Геологів 

8 Звичайний 1-7

2 5 «вул.  Мужайська  –

залізничний  вокзал

ч/з вул. Сечені» 

Вул. Мужайська,

залізничний 

вокзал 

5 Звичайний 1-7

3 23 «Вул. Мужайська – 

Чопівка через 

Затишне, вул. 

Суворова, ЗОШ № 10 

(Кільцевий)»

Вул. Мужайська,

Чопівка 

9 Звичайний 1-5

4 6-7

4 4 «вул. Мужайська – 

Хутір Запоріжський» 

Вул. Мужайська,

Хутір 

Запоріжський

5 Звичайний 1-5

2 6-7
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Plusz egy vicc

2020. 13. szám meg   -
fej  tése: Az egyház ar-
ról szól, hogy követni 
kell a tömeget.   

plusz    egy vicc: ... 
megismételjük az 
első felvonást! 

Sport szelet
Tészta: 50 dkg liszt, 3 evőkanál cukrozatlan kakaópor, 

30 dkg porcukor, 1/2 csomag sütőpor, 1 kávéskanál szódabi-
karbóna, pici só, 15 dkg margarin, 2 tojás, 2-3 evőkanál tej

Krém: 1, 2 dl tej, 3 csomag étcsokoládé ízű pudingpor, 
2 csomag vaníliás cukor, 1/2 dl rum, 1 rum aroma, 2x31 g 
sport szelet, 25 dkg margarin, 25 dkg porcukor

Máz: 5 dkg margarin, 3 evőkanál tej, 5 dkg porcukor, 
2 evőkanál kakaópor, 3x31 g sport szelet

Elkészítése: A tészta száraz anyagait egy tálban össze-
keverjük, margarinnal elmorzsoljuk, majd a többi anyaggal 
összegyúrjuk. Négy fele osztjuk. Szilikonos 33 x 28 cm-es 
sütőlapon kinyújtjuk, ráhelyezzük a tepsi hátuljára ( vigyáz-
ni kell mert elég törékeny, azért kell papíron kinyújtani) 180 
°C-on, 5-6 perc alatt megsütjük, puha legyen. Krémhez a 
pudingot megfőzzük. Tűzről levéve belekeverjük a vaní-
liás cukrot, sport szeletet és a rumot vagy aromát. Kihűt-
jük. A margarint porcukorral kikeverjük, a kihűlt krémmel 
összedolgozzuk. Lapokat megtöltjük a krémmel, kicsit le-
nyomkodjuk. Máz: Margarint, tejet, porcukrot, kakaót, ki-
csi lángon felfőzzük. Tűzről levéve bele keverjük a sport 
szeletet. Mikor elolvadt benne a csoki, bevonjuk vele a sü-
temény tetejét. Másnap tetszőlegesen szeleteljük.

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

– Hol voltál ilyen sokáig? – kérdezi többórás késés-
sel hazaérkező urát Padlizsánné.

– Hazafelé jövet elgázolt egy kerékpáros...
– Jó kifogás, …

Kétbetűsek: AZ, IR, 
KO, LR, NY, OB, ON, VG, 
ZR.

Hárombetűsek: ALÓ, 
ARE, ASA, ATL, ÁDI, BEA, 
CEL, GÁL, HÁP, IMI, IRL, 
KÓS, LÉA, NEM, POR, 
RAD, RÉN, RIO, STO.

Négybetűsek: AMUR, 
ANOA, AUTO, CSAK, 
IRAK, IVÁS, JAKE, KULI, 
LEHR, LOTZ,  OVÁL, 
PEDZ, POLC, STOP, SUZI, 
TAEL, TART, TÓDI.

Ötbetűsek: AARAU, 
ABÁLT, ALIAS, HASAS, 
ILYEN, LILLA, NETTI, 
NIKLA, NOVÁK, ÓLMOZ, 
RIADÓ, RODEÓ, STERC.

Hatbetűsek: AZONOS, 
CARUSO, DARÁLÓ, ERE-
DÉS, JOLIOT, KIHALL, 
KISDOB, RETINA, SAL-
LER, SOKÁIG, TORZUL, 
UTÓKOR.

Hétbetűsek: APOTÉKA, 
CSATTAN, EKEKAPA, 
IDEVONZ, LUCIANO, 
URÁNIUM.

Nyolcbetűsek: BARA-
BOLY, CIZELLÁL, LESZA-
VAZ, ZÓNAÉTEL.

Kilencbetűsek: MU-
TATVÁNY, SÉVDTUDÁS.

Tízbetűsek: IGAZOLÓ-
LAP, MISS SAIGON.

Tizennégy betűsek: KU-
KORICA JANCSI, NYÁR-
SAS SZARVAS.

Ezért egyél 
citromsárga ételeket
Ha a sárga színre gondolunk, szinte biz-
tos, hogy elsőként a napfény jut eszünk-
be. A melegséget, életet adó napfény 
ugyanúgy energiával, egészséggel és fitt-
séggel tölt fel, mint a citromsárga zöld-
ségek és gyümölcsök.

Antioxidáns hatással rendelkeznek
A citromsárga növények kiváló antioxidánsok. Ezért 

ha sokat eszel belőlük, nem csak szépségedet őrizheted 
meg sokáig, de egészségedet is. Az öregedési folyama-
tok késleltetése mellett ugyanis az antioxidánsok ered-
ményesen harcolnak a daganatos megbetegedések, az ér-
elmeszesedés és számos más kór ellen is.

Regenerálják a test sérüléseiből adódó 
problémákat

A C-vitamin – amiktől a sárga színű zöldségek és gyü-
mölcsök hemzsegnek – jelentősen felgyorsítja a horzso-

lások, sebek, műtét utáni forradások gyógyulásának fo-
lyamatát és a hegképződést. Ezért ha egy komolyabb be-
avatkozás után lábadozol, esetleg csúnyán lehorzsoltad a 
bőrödet, vagy egész egyszerűen arctisztítás utáni napo-
kat élsz, érdemes még inkább odafigyelned a megfelelő 
mennyiségű C-vitamin bevitelre, hogy bőröd gyógyulá-
si folyamatát felgyorsítsd.

Felvértez bennünket a betegségek ellen
Ilyenkor, ebben az időszakban kifejezetten nagy 

hangsúlyt kell fektetnünk a betegségek megelőzésére. 
Szerencsére a sárga ételek rendszeres fogyasztásával na-
gyon sokat tehetsz a különböző vírusok, baktériumok ál-
tal terjesztett kórok ellen. Így egészségesen, kirobbanó 
formában várhatod a tavasz érkezését.

Védenek a szív- és érrendszeri betegsé-
gekkel szemben

Szíved és érrendszered védelme kiemelt fontossá-
gú, hiszen tested motorjaként rengeteget dolgozik a nap 
minden pillanatában. Előzd meg a komolyabb problémá-

kat sárga gyümölcsök és zöldségek fogyasztásával. Fek-
tess erre még nagyobb hangsúlyt, ha a családodban már 
fordultak elő hasonló megbetegedések, de az óvatosság 
egyébként sem árt.

Csökkentik a koleszterinszinted
Természetesen a rossz (LDL) és nem a jó koleszte-

rin értékét csökkentik. Ezzel is hozzájárulnak az erek 
védelméhez és az egészséges szívműködéshez. Erősítik 
az artériák kollagénszerkezetét, sőt a vérrögképződést is 
megakadályozzák.

Csökkentik a vérnyomást
A sárgák közül is elsősorban a banán az, amelynek 

rendszeres fogyasztásával csökkenthető a vérnyomás. 
Mivel nagyon sok baj okozója a magas vérnyomás, ér-
demes rendszeresen ellenőrizned, és ahhoz, hogy a nor-
mál értékeken belül tartsd, egyél rendszeresen banánt. Ez 
természetesen az orvosi konzultációt és javaslatot nem 
helyettesíti, de egy próbát mindenesetre megér.

Miket fogyassz?
Citrom, sárga paprika, banán, csemegekukorica, édes-

burgonya, sárga alma, sárgabarack, mangó, papaya, kör-
te, ananász, grépfrút.
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