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Áldott, reményteli 
húsvéti ünnepeket!

Folytatás az 5. oldalon

Húsvétvárás karanténban  

Ajándékok személyre 
szabottan

Dűlők, pincesorok, 
borházak

Folytatás a 6. oldalon

Öt az egyben

Folytatás a 3. oldalon

Van annak már leg-
alább ötven éve, 

amikor az első Kárpát-
alját ábrázoló térképet a 
kezembe vehetem. Az uk-
rán nyelvű kiadványnak 
többek között az volt az 
érdekessége, hogy min-
den járási székhelyet – 
természetesen a neve fel-
tüntetése mellett – egy, az 

Bormustra a beregszászi Bethlen-Rákóczi pincében

arra a településre jellem-
ző ikonnal jelöltek meg. A 
mai eszemmel Beregszász 
vonatkozásában több va-
riáció is eszembe jutott 
volna. Elsősorban termé-
szetesen a Rákóczi Főisko-
lának helyet adó törvény-
szék épületére gondolnék. 

Hát, igencsak meg-
változtatta életün-

ket a koronavírus! Az, 
hogy bezártak az isko-
lák, óvodák, és távokta-
tást rendeltek el, bizony 

próbára teszi a szülőket 
is. Akiknek ezúttal leg-
alább öt ember munká-
ját kell elvégezniük. 

A keresztény vi lág 
a legnagyobb ün-

nepre készül .  Nagy-
p é n t e k e n  m e g v á l t ó 
Jézusunk életét adta 
értünk,  bűnösökért . 
Szenvedett a kereszt-
fán érettünk, de har-
madnapon  fe l táma-
dott ,  reményt  adva, 
hogy örök életünk le-
het, ha hiszünk benne. 
A nagyhét – a böjt mel-
lett – az ünnepi készü-
lődésről, a nagy bevá-
sárlásokról, az ünnep 
pedig sokszor a ven-
dégjárásról, locsolko-
dásról szólt. Viszont a 
koronavírus-járvány 
árnyékában ez az ün-
nep  mos t  más  l e sz , 
mint ahogy megszok-
tuk. Ön és családja ho-
gyan készül,  hogyan 
ünnepel majd? – tet-
tük fel a kérdést.

Gál Adél és kislánya idén is elkészíti a hagyományos salánki 
hímeseket...

Otthontanulás a nagycsaládban
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A brüsszeli intézmény janu-
ár eleje óta készít kockázatelem-
zéseket a vírussal kapcsolatban.

Az első jelentést január 9-én 
küldték ki, melyben azt írták, a 
vírus európai megjelenésének va-
lószínűsége alacsony, nincs bizo-
nyíték arra, hogy emberről em-
berre terjed, az unión belüli to-
vábbterjedés kockázati szintje az 
alacsony és a nagyon alacsony fo-
kozat között mozog. A heti rend-
szerességgel készülő jelentés még 
február 14-én is arról szólt, hogy 
a fertőzés kockázata alacsony az 
Európai Unió és az Egyesült Ki-
rályság lakosságára nézve. Kíná-
ban akkor már több mint 65 ezer 
fertőzöttet tartottak nyilván.

Az Európai Betegségmegelő-
zési és Járványvédelmi Központ 
székhelye Svédországban talál-
ható. Nógrádi György biztonság-
politikai szakértő a Kossuth Rá-
dió Ütköző című műsorában el-
mondta, a svéd modell teljesen 
más. Svédországban máshogy 
állnak rengeteg kérdéshez, pél-
dául a migráció kérdéséhez is. Az 
Egészségügyi Világszervezet jól 
látta a helyzetet, és a magyar kor-
mány eszerint lépett, és nem az 
Európai Unió javaslatai szerint.

A járványt csak együtt 
győzhetik le

 Jelen helyzetben látható, 
hogy ez az intézet semmilyen 
módon nem felelt meg az elvá-
rásoknak. Súlyos bukás, súlyos 
hibát vétett, amelynek biztosan 
lesz következménye a járványt 
követően – hangsúlyozta Pócza 
István, az Alapjogokért Központ 
vezető elemzője. Hozzátette, az 
Európai Unió számára a legna-
gyobb tanulság, hogy a járványt 
csak a nemzetállamok, a tagál-
lamok győzhetik le. Az unió ön-
magában, láthatóan nem képes 
a válságok kezelésére. Megmu-
tatta ezt már a 2015-ös migráci-
ós válság, és megmutatja a mos-

Súlyos hibát vétett az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

Nem vette komolyan a koronavírus-járvány lehetséges veszélyeit az 
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ. Az euró-
pai uniós intézmény január eleje óta készít kockázatelemzéseket az 
új koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.

tani járványhelyzet is. „Annyi a 
különbség, hogy az előzőnél egy 
Jean-Claude Juncker vezette Eu-
rópai Bizottság működött, amelyik 
hátráltatta a tagállami cselekvése-
ket. Kommunikációs hadjáratot 
folytatott az aktívan cselekvő tagál-
lamokkal szemben. Az Ursula von 

der Leyen-féle bizottság az előd-
jéhez képest szintén nem tesz so-
kat, de legalább nem próbálja meg 
hátráltatni a tagállami cselekvése-
ket” – húzta alá az elemző.

Az Európai Parlament múlt hét 
csütörtökön, története során először 
videókonferencia keretében tartott 
plenáris ülésén a képviselők táv-
szavazás útján jóváhagyták a ko-
ronavírus-járvány elleni fellépés-
hez szükséges uniós intézkedése-
ket, ugyanakkor nem sikerült meg-
állapodniuk komoly lépésekről. Az 
elemző szerint az Európai Uniónak 
lehetne szerepe abban, hogy tudo-
mányos együttműködés keretében 
összehangolja a tagállami cselekvé-
seket, például a vakcinafejlesztést. 
Azonban nem látszik közös akarat 
kialakulni a károk kezelésére.

Az Európai Unió nem 
tesz semmit

Jelenleg a koronavírus elké-
pesztő méreteket ölt az olaszok-
nál, spanyoloknál, franciáknál. Ez 
a három ország a legveszélyezte-
tettebb, de nincsenek sokkal elma-

radva az osztrákok, németek és 
a svájciak sem.

„Boris Johnson brit minisz-
terelnök úgy fogalmazott, hogy 
18 hónapig fog tartani a korona-
vírus-járvány, amire nagyon sok 
vezető válasza az volt, hogy Eu-
rópa gazdasága nem éli túl, eny-
nyi ideig nem lehet az embere-
ket otthon tartani” – hangsúlyoz-
ta a szakértő.

A jelen súlyos helyzetben a 
közös adósságtörlesztést szor-

galmaz a leginkább a vírus által 
sújtott Olaszország miniszterel-
nöke, Giuseppe Conte, és támo-
gatta a javaslatot a másik euró-
pai járványgóc, a szintén közös 
adósságtörlesztést szorgalmazó 
Spanyolország vezetője is, Pedro 
Sánchez. Ezt azonban többek kö-
zött Németország, Hollandia és 
Ausztria sem akarja, mondván: a 
rendkívüli helyzet ellenére sem 
bíznak a többiek gazdasági fe-
gyelmében. A válsághelyzetre 
ráerősítve Emmanuel Macron 
francia elnök is azt hangoztatta 
a találkozón: ha nem sikerül po-
litikai szinten megfelelő válaszo-
kat adni a koronavírus megféke-
zésére, az Európai Unió akár bele 
is bukhat a járványba.

Nógrádi György szerint emi-
att úgy érzik a tagállami vezetők, 
hogy aki Európában segítséget 
szeretne a járvány megfékezé-
sében, csak Kínától tudja meg-
kapni, ami egy teljesen új hely-
zetet vázolna fel.

hiradó.hu

Életbe léptek hétfőn Ukrajnában 
azok az új korlátozó intézkedé-
sek, amelyeket a kormány a múlt 
héten rendelt el; a szigorítások 
értelmében egyebek mellett tilos 
arcmaszk és személyes iratok nél-
kül nyilvános helyen, illetve köz-
területen tartózkodni.

Ezenfelül kötelezővé tette a kor-
mány a hatvanévesnél idősebbek ön-
elszigetelését. Ők csak két kilométe-
res körzeten belül mehetnek ki ott-
honukból, és csakis élelmiszer- vagy 
gyógyszervásárlás, illetve napi leg-
feljebb kétszeri háziállat-sétáltatás 
céljából. A közterületeken legfeljebb 
kettesével járkálhatnak az emberek. 
Tiltott lett a szabadtéri sportlétesít-
mények, játszóterek, parkok és víz-
parti területek látogatása is. Háziál-
latokat mostantól egyszerre csak egy 
ember sétáltathat.

Az ukrán kormány utasításá-
ra keddtől összesen csak 19 közúti 
határátkelőhely marad nyitva, ame-
lyen kizárólag saját tulajdonú gép-
járművel lehet majd áthaladni, azaz 
a gyalogos átkelést teljesen meg-
szüntetik – közölte hétfőn Andrij 
Demcsenko, az állami határőrszol-
gálat szóvivője. Az Ukrajinszka 
Pravda hírportál érdeklődésére ki-
fejtette: ha a szomszédos állam a 
határátkelőhöz nem engedi be a 
gyalog érkezőket, akkor értelem-
szerűen megszűnik az a gyakorlat 
is, hogy az ukrán oldalról buszokat 
küldenek értük, és azokkal szállítják 
át őket a járművek számára fenntar-
tott, azaz nem gyalogos átkelőkön. 
A hírportál hozzátette, hogy jelen-
leg Ukrajnának 40 közúti határát-
kelője van nyitva.  

Ukrajnában hétfőre egy nap 
alatt hat új esettel, 38-ra emelkedett 
a koronavírus-járvány halálos áldo-
zatainak száma, az igazolt fertőzöt-
teké pedig 68-cal 1319-re. A beteg-
ségből eddig 28-an gyógyultak fel 
az országban.

Kárpátalja megyében meghalt 

Ukrajnában újabb szigorítások léptek 
életbe, tilos arcmaszk nélkül utcára lépni

két beteg – közölte a megyei kor-
mányzóság sajtóosztálya, hozzá-
téve, hogy jelenleg 35 igazolt fer-
tőzöttet tartanak számon a megyé-
ben, közülük kettő állapota súlyos. 
Ungváron egy 28 éves segédlelkész 
is megfertőződött egész családjával 
– feleségével, szüleivel és féléves 
kisgyermekével – együtt. Neje és 
a csecsemő kivételével valameny-
nyien kórházba kerültek – hoz-
ta nyilvánosságra az ungvári vá-
rosi tanács.    

Belehalt a Covid-19 beteg-
ség szövődményeibe hétfőn egy 
57 éves pap is a nyugat-ukrajnai 
Ternopil megyében. A hétvégén 
Umanban egy amerikai állampol-
gárságú haszid zsidó zarándok halt 
bele a betegségbe: mostanra kide-
rült, hogy felesége és két gyerme-
ke is fertőzött – tájékoztatott a kö-
zép-ukrajnai Cserkaszi megyében 
lévő város polgármestere.

Az Oroszország által Ukrajná-
tól önkényesen elcsatolt Krím fél-
szigeten április végéig meghosszab-
bították a karantént, vasárnapi ada-
tok szerint eddig 20 koronavírusos 
fertőzöttet regisztráltak a félszige-
ten – írta az RBK hírportál. Laká-
saikat az ottlakók csak munkavég-
zés, élelmiszer- vagy gyógyszervá-
sárlás, háziállat-sétáltatás céljából, 
illetve sürgős orvosi segítségnyúj-
tás szüksége esetén hagyhatják el.

Ukrajna már az 53. helyen áll 
az országok között a koronavírus 
elterjedtségében a Johns Hopkins 
egyetem statisztikája szerint – 
hozta nyilvánosságra hétfőn az 
Ukrajinszka Pravda. Viktor Ljasko 
ukrán egészségügyiminiszter-he-
lyettes, országos tisztifőorvos hét-
fői sajtótájékoztatóján közölte, 
hogy az igazolt fertőzések számá-
nak átlagos napi növekedése Ukraj-
nában az elmúlt 12 napban 27 szá-
zalékos volt, az elmúlt napban pe-
dig 7 százalékos.

MTI/Kárpátinfo

Szombaton csaknem 11 ezren 
tértek haza Ukrajnába, közü-
lük mintegy 5,2 ezren érkez-
tek gyalogosan a határátkelők-
höz – számolt be vasárnap köz-
leményben az ukrán állami ha-
tárőrszolgálat.

A gyalog érkezőket az ukrán ál-
lami hatóságok szállították át jár-
művekkel a határon. A jelentés sze-
rint sorok vasárnap reggel nem ala-
kultak ki az átkelőknél. A belépők 
testhőmérsékletét ellenőrizték, ko-
ronavírus-fertőzés jelét a határokon 
szolgálatot teljesítő orvosok senki-
nél sem észlelték.

Az ukrán egészségügyi minisz-
térium nap közben kiadott részletes 
jelentése szerint jelenleg Ukrajná-
ban 5493 SARS-CoV-2 koronaví-
rus-fertőzésgyanús esetet azonosí-
tottak, ebből 1251 a már igazolt. A 
betegek között 90 gyermek van, a 

Egy nap alatt csaknem 11 ezren tértek 
haza Ukrajnába

többségük viszont 50-59 éves kö-
zötti, 680 nő és 571 férfi. A beteg-
ség eddigi 32 halálos áldozata közül 
pedig nemek szerinti bontásban 21 
a nő és 11 a férfi. Eddig 164 egész-
ségügyi dolgozó fertőződött meg az 
országban.

Viktor Ljasko ukrán egész-
ségügyiminiszter-helyettes, orszá-
gos tisztifőorvos vasárnap közöl-
te, hogy az igazolt fertőzések szá-
mának napi növekedése Ukrajná-
ban most 14 százalékos, ami las-
sabb ütemű, mint Olaszországban, 
illetve Spanyolországban.    

A védelmi tárca vasárnapi je-
lentése alapján az ukrán fegyveres 
erők tagjai közül jelenleg 114-en 
vannak karanténban, illetve önel-
szigetelésben, eddig három kato-
na fertőződött meg igazoltan ko-
ronavírussal.

   MTI/Kárpátinfo

Volodimir Zelenszkij ukrán 
elnök telefonon beszélt Mike 
Pompeo amerikai külügymi-
niszterrel, és köszönetet mon-
dott neki azért, hogy az Egye-
sült Államok 1,2 millió dollár 
értékű humanitárius segélyt kü-
lönített el Ukrajna részére a ko-
ronavírus-járvány elleni küzde-
lemre – közölte hétfőn az ukrán 
államfő hivatala a Twitteren.

Zelenszkij egyúttal részvétét fe-
jezte ki azoknak az amerikaiaknak, 
akik hozzátartozóikat veszítették el 
a Covid-19 betegség miatt, mihama-
rabbi felépülést kívánt a betegeknek 
és sikereket az Egyesült Államok-
nak a járvány elleni küzdelemben.

A közlemény szerint meg-
vitatták annak lehetőségét is, 
hogy Ukrajna hitelgaranciákat 
kapjon az Egyesült Államoktól 
gazdasága stabilizálásához azon 
források mellé, amelyeket a Nem-
zetközi Valutalaptól (IMF), a Vi-
lágbanktól és más külföldi part-
nerektől várakozásai szerint a kö- 
zeljövőben kapni fog.

Az Egyesült Államok 1,2 millió dollár 
segélyt nyújt Ukrajnának

Zelenszkij hétfőn a koronaví-
rus-járvány elleni küzdelemben 
közvetlenül érintett kormányta-
gokkal folytatott hétfői értekezle-
tén kifejezte meggyőződését, hogy 
a korlátozó intézkedések bevezeté-
sét Ukrajna megfelelő időben tette 
meg, és azok beváltották a hozzá-
juk fűzött reményeket. 

A nyugat-ukrajnai Ternopil me-
gyei válságstáb eközben arról szá-
molt be, hogy a régióban 44 egész-
ségügyi dolgozónál erősítették meg 
a koronavírus-fertőzöttség tényét.  

Vitalij Klicsko kijevi főpol-
gármester hétfőn nyilvános-
ságra hozta, hogy a moszkvai 
patriarkátushoz hű ukrán ortodox 
Pecserszka Lavrában négy koro-
navírus-fertőzöttet találtak. A kije-
vi kolostor és templomkomplexum 
vallási vezetése vasárnap – két hét-
tel az ortodox húsvét előtt – közöl-
te, hogy valamennyien laboratóriu-
mi tesztet végeztettek magukon ko-
ronavírus jelenlétének megállapí-
tásához. Azt is bejelentették, hogy 
a Lavra mostantól bezárja kapuit a 

hívek előtt, és online tatja a szer-
tartásokat.  

Máris megjelentek közben 
az interneten olyan hirdetések, 
amelyekben kutyákat ajánlanak 
bérbeadásra fél-egyórás sétára, 
akár már 100 hrivnyától. A par-
kokat és pihenőhelyeket ugyan-
is hétfőtől Ukrajnában már csak 
háziállat-sétáltatásra lehet igény-
be venni a hétfőn életbe lépett új 
korlátozások értelmében.      

A hírekbe bekerült egy 21 
éves kijevi férfi is, aki minden-
áron be akart jutni egy sportpá-
lyára a Dnyeper folyó túlpart-
ján, de a rendőrök feltartóztat-
ták a hídon. Erre a férfi átúszta 
a folyót, de a túlparton is rend-
őrök várták és őrizetbe vették a 
karanténszabályok megsértésé-
ért. A szabálysértési bírság ezért 
Ukrajnában 17 ezer és 34 ezer 
hrivnya között szabható ki. Hét-
főtől ugyanis a Dnyeper-parti pi-
henő- és sportlétesítmények sem 
látogathatók.

MTI/Kárpátinfo

Makszim Sztepanov ukrán egész-
ségügyi miniszter kijelentette, 
hogy csak a közepesen súlyos 
és súlyos koronavírusos betege-
ket kezelik majd ingyen az or-
szágban.

Elmondása szerint, ami a köze-
pesen súlyos és súlyos betegek ke-
zelését illeti – arról az államnak kell 
gondoskodnia. Hozzátette, hogy 
már folyamatban van az egészség-

Ukrajnában csak a közepesen súlyos és 
súlyos koronavírusos betegeket kezelik 

majd ingyen
ügyi csomagok módosítása, s min-
dent megtesznek annak érdekében, 
hogy az állami garancia a Covid-19 
kezelésére is vonatkozzon.

Az említett kategóriába tar-
tozó páciensek kezeléséhez költ-
séges gyógykészítményekre van 
szükség, s ha minden igaz, az ál-
lam magára vállalja ezek finan-
szírozását.

karpat.in.ua
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Fotó: MTI/Komka Péter

Elejét lásd az 1. oldalon

 A kárpátaljai iskolák igazga-
tóinak egy része azonnal levelet 
kapott, hogy hozza összhangba 
az iskola alapszabályát, pecsét-
jét a törvénnyel. Többek között 
olyan iskolák is kaptak ilyen le-
velet, melyek pecsétjében szere-
pelt a „magyar tannyelvű iskola” 
kifejezés. A törvény 5. cikkelye 
szerint az oktatási folyamat nyel-
ve az államnyelv, az iskolák ke-

retein belül működhetnek olyan 
osztályok, ahol az oktatás rész-
ben a nemzetiségek nyelvén tör-
ténik. Az ukrán mint államnyelv 
funkcionálásáról rendelkező 
2074–VIII. számú, 2019. ápri-
lis 25-én elfogadott törvény ér-
telmében az államnyelv haszná-
lata a magánéleti érintkezésen és 
az egyházi szertartásokon kívül 
kötelező a társadalmi élet min-
den területén.

A középiskolai oktatásról 
szóló törvény 32. cikkelye ki-
mondja, hogy líceumokat (tehát 
a teljes középfokú képzést, érett-
ségit biztosító oktatási intézmé-
nyeket) létrehozni, bejegyezni, 
azaz engedélyezni vagy a me-
gyék, vagy az 50 ezer fölötti la-
kossággal bíró városok jogköre. 
Egy líceumban a 10–12. évfo-
lyamokon legalább 4 párhuza-
mos osztálynak kell lennie. Eb-
ben az esetben részesülhet csu-
pán a tanintézmény az állami 
szubvencióban, ezt egészítik ki 
a helyi költségvetések, a fenn-
tartók (kistérségek/hromadák). 
Tehát amennyiben egy líceum-
ban vannak kis létszámú osztá-
lyok, azokat a helyi büdzséből 

KMPSZ-állásfoglalás

A KMPSZ állásfoglalása az iskolák alapszabályának, 
nevének és pecsétjének megváltoztatásával kapcsolatban

2020. március 18-án életbe lépett az Ukrán Legfelsőbb Tanács ál-
tal 2020. január 16-án elfogadott 463–IX. sz. A teljes középfokú ok-
tatásról szóló törvény, miután aláírta az államelnök és hivatalosan 
közzétették a Holosz Ukraini központi lapban.

kell nagyobbrészt finanszírozni. 
A KMPSZ a következő kérésekkel 
fordul az Ukrán Oktatási és Tudo-
mányos Minisztériumhoz, és min-
den, az adott kérdésben döntési jog-
gal rendelkező hivatalhoz:

– Tudomásul vesszük azt a jogi 
státuszt, hogy Ukrajnában az okta-
tási folyamat nyelve az államnyelv, 
de továbbra is ragaszkodunk ahhoz, 
hogy azon iskolák alapszabályába, 

ahol magyar nyelven is folyik okta-
tás, kerüljön be, hogy az oktatási fo-
lyamat nyelve: „ukrán és magyar”, 
és a korábbi gyakorlatnak megfele-
lően ez tükröződjön az iskola nevé-
ben és pecsétjében is.

– Továbbra is ragaszkodunk ah-
hoz, hogy azon oktatási intézmé-
nyekben, ahol magyar tannyelvű 
osztály/osztályok működik/működ-
nek, a korábbi gyakorlatnak megfe-
lelőn használhassák a magyar nyel-
vet a személyközi és hivatali kom-
munikációban, magyar nyelven is 
lehessen rendezvényeket, értekez-
leteket vezetni, kitenni az óraren-
det, a felhívásokat, szemléltetőket, 
faliújságot stb.

– Kérjük a minisztériumot, 
hogy a kisebbségi nyelven mű-
ködő líceumok alapításánál ne le-
gyen előírás a 4 párhuzamos osz-
tály megléte, a gimnáziumi ta-
gozatokon a beiskolázandó tanu-
lói létszám alsó határát illetően a 
kisebbségek számára határozza-
nak meg alacsonyabb keretszá-
mot, ahogy a környező országok 
nagy részében teszik, amit pozitív 
megkülönböztetésnek neveznek. 
A KMPSZ felhívja az oktatási/ne-
velési intézmények jelenlegi fenn-

tartóinak, igazgatóinak, az isko-
lák tantestületeinek és a telepü-
lések önkormányzatainak a fi-
gyelmét arra, hogy a kistérségek 
kialakítása után dolgozzák ki az 
iskolák új alapszabályát, és ve-
gyék figyelembe az általuk kép-
viselt magyar közösség érdekeit:

– Az új alapszabályok kidol-
gozásánál és elfogadásánál ne 
építsék le az oktatási intézmé-
nyek jelenlegi státuszát, mert a 
későbbiekben már a megfelelő 
gyermeklétszám esetén is nehe-
zebb lesz visszaállítani azt, mint 
megőrizni a meglévő helyzetet.

– Az alapszabályok kidolgo-
zásánál/módosításánál minden-
képpen rögzítsék azt, hogy az ok-
tatás nyelve ukrán és magyar: ez 
továbbra is elengedhetetlen fel-
tétele annak, hogy magyar tan-
nyelvű osztályok/csoportok mű-
ködhessenek.

– Az oktatási/nevelési intéz-
mények új alapszabályának ki-
dolgozásánál és elfogadásánál az 
iskolákat nevezzék el neves ma-
gyar személyiségekről, hogy ez 
tükrözze az ott folyó munka szel-
lemiségét, az iskola sajátosságait.

– Ne zárják be a falvak okta-
tási/nevelési intézményeit. Töre-
kedjenek arra, hogy minden tele-
pülésen, ahol eddig működött ál-
talános iskola (1–9. osztály), ma-
radjon meg ez a szint, az új tör-
vény szerint a gimnázium. Ameny-
nyiben alacsony a tanulói létszám 
egy évfolyamon, legalább a 6. osz-
tályig biztosítsák a tanulási lehe-
tőséget helyben. Ez pedagógi-
ai szempontból indokolt, mert a 
gyerek abban a fejlődési korsza-
kában van, mikor nagyobb figyel-
met kíván a szülők részéről. Ok-
tatásszervezésileg ez megoldható, 
mert az 5–6. osztályban még nincs 
szükség szaktantermekre, néhány 
szaktanár megfelelő szinten ellát-
hatja az oktatást.

– Az iskolák bezárása helyett 
a különböző településeken műkö-
dő kislétszámú iskolákat, valamint 
az óvodákat vonják egy irányítás 
alá, mint tagintézményeket, bizo-
nyos jogkörök megtartása mel-
lett. Az összes tagintézményt ne-
vesítsék az alapszabályban (sorol-
ják fel, melyiknek mi a legmaga-
sabb státusza: óvoda, elemi isko-
la, gimnázium, líceum).

Beregszász, 2020. április 3.
A KMPSZ elnöksége

Öt az egyben
Otthontanulás a nagycsaládokban

Egyben kell ellátnia a szülői fel-
adatokat, de óvónő, tanító, ta-
nár is kell legyen, no meg pénz-
keresőnek is, hisz a családot el 
kell látni! Még az egy-kétgyer-
mekes szülőket is megviseli ez 
az új kihívás, hát még azokat, 
akik nagycsaládban több gyer-
meket is nevelnek! A minap az 
egyik apuka, aki a polgármes-
ter lakossági felhívására – arról 
tájékoztatta a polgárokat, hogy 
a magasfeszültségű vezetékek 
karbantartása miatt három na-
pig áramszünet lesz – felszaba-
dultan kiáltott fel: „Hurrá, vég-
re egy kis szünidő!”

Ezúttal nagycsaládos szü-
lőket kérdeztünk meg: ho-
gyan birkóznak meg az új fel-
adatokkal, hogyan élik meg 
a karanténba zárást? Hogy 
telik egy nap? A távoktatást 
hogyan sikerül megoldani? 
Nincs mindenkinek számí-
tógépe, hogy oldják meg? A 
szülők most a tanító szerepét 
is felvállalják. Milyen kihí-
vást jelent ez? stb.
Kiss Lívia (Visk)

– Amit most így három hét 
bezártság után látunk az iz-
galmas. Az életünk ugyanúgy 
pörög, csak most itthon, bent. 
De a távoktatás az nagyon ne-
héz. Most kilenc gyereket ne-
velünk: 5., 7., 8., 9., 11. osztályo-
sok. Ötféle osztály meg egy gim-
nazista. Egy végzős a zeneisko-
lában, kettő konfirmálás előtt áll. 
Van mivel foglalkozni. Talán a leg-
nagyobb gondjuk az érettségizők-
nek van, lesz. Egy matek példával 
jobban megbirkózunk, mert vagy 
tudjuk, vagy nem. De amikor van 
egy töri témazáró, ami kb. 30 ol-
dal, és ezt nekem is el kell olvas-
ni, vagy kémiai kísérletet végzünk 
és fotózzuk is... Hát nem könnyű. 
Ha lelkiismeretesen akarjuk vé-
gezni, arra nincs energiánk, meg 
kitartásunk sem. Merthogy főállá-
sú anyuka is vagyok. Mire megreg-
gelizünk, már azon filózok, mi le-
gyen az ebéd. De van jó is az egész 
helyzetben. Minőségi időt tudunk 
együtt tölteni. Együtt veteménye-
zünk, és ha elfáradtunk, focizunk 
egy nagyot. Takarítunk kívül is, be-
lül is. Mert hát talán több idő van 
az Isten előtti megállásra. Kihí-
vás-e? Inkább azt mondom: újra-
tervezés. Számítógép csak egy van, 
így mindenki telefonra szorítkozik. 
Az internet igencsak le van terhel-
ve. Hogy ez hosszú távon mennyi-
re lesz kivitelezhető? Ez az anyu-
káktól fog függeni. Vannak, akik 
elvesznek a technika világában, 
és akkor már bukta az egész. Én 
nem akarom hosszú távon folytat-
ni. Van egy szint, amikor el kell fo-
gadni, hogy nem vagyunk szakér-
tői a dolgoknak.
Kincses Tímea, Tiszabökény

– Nem egyszerű ez a hely-
zet. Minden gyermek itthon van, 
nagy a zsongás, a pörgés. A gye-
rekek egyelőre élvezik az itthon-
létet. Sokat vannak kint a szabad-
ban, kosaraznak, játszanak. Mi a 
férjemmel zöldségtermesztéssel 
és állattartással is foglalkozunk. 
Sokat dolgozunk, mert így tud-
juk előteremteni az anyagiakat a 
gyermekek neveléséhez. Sokfé-
le növényt termesztünk, itthon, 
a mezőn is. Ősszel pedig több 
ezer virágot nevelünk. A gyere-
keink már sokat besegítenek ne-
künk. A héten a fiúk az apjukkal 
sok-sok burgonyát vetettek el. A 

lányaink nekem segítettek a fólia-
házban, ahol 2000 bokor uborkát 
nevelünk. Közben paradicsompa-
lántát ültetünk ki poharakba, ami 
majd később kerül kiültetésre a 
kertben. Az online tanulás nem 
egyszerű ennyi gyermekkel. A 
nagyobbak szépen eligazodnak 
a netes tananyagokban, a kiseb-
beknek segítenem kell, sok házi 
feladatot közösen oldunk meg. 
Azt hiszem, eddig jól vettük az 
akadályokat. Szerencsések va-
gyunk, mert nagyon lelkiismere-
tes, aranyos tanító nénik tanítják a 
gyermekeinket a tiszabökényi is-
kolában. Olyan mennyiségű házi 
feladatot adnak a gyerekeknek, 

amennyivel haladnak, de nem 
terhelik őket túl. Én nagyon há-
lás vagyok ezért nekik. Mi 8 gyer-
mek boldog szülei vagyunk. 5 lá-
nyunk és 3 fiúnk van: 10, 12, 16, 
16, 16, 16, 17, 18 évesek. Anya-
ként egy kis csendnek azért tud-
nék örülni már egy picikét. És an-
nak is, ha egy jótündér néha-né-
ha telefőzné helyettem a 12 li-
teres fazekakat. Ennyi tinédzser 
mellett olyan, mintha lyukas fa-
zékba főznék: elkészülök vele, és 
hipp-hopp, már üres is az edény. 
Bíró Nóra, Nagybereg 

– Mi szerencsés helyzet-
ben vagyunk, mert kertes ház-
ban élünk, így sokkal kevésbé 
érezzük a bezártságot. A tavasz 
érkeztével egyre több a kinti, ker-
ti teendő, amiből kiveszi a részét 
az egész család. A délelőtti órák 
a tanulásról szólnak. Négy gye-
rekünk van, hárman már iskolá-
sok. A legidősebb gyerek hato-
dikos. Ő már önállóan (minimá-
lis segítséggel) tanul. Szerencsé-
re tavaly kapott egy használt lap-
topot, ami most nagyon jól jön. A 
tanárai messengeren küldik a fel-
adatokat, amit el kell végezni a 
füzetben, és aztán lefényképez-
ve visszaküldeni. Ritkábban elő-
fordul egy-egy tantárgyból, hogy 
bejelentkeznek és a tanár online 
csoportban magyaráz el dolgokat. 
Másik két gyerekünk harmadik és 
első osztályosok. Számunkra ne-
kem kell elmagyarázni a felada-
tokat, új témákat. Abban a sze-
rencsés helyzetben vagyok, hogy 
végzettségemnél fogva (tanító) ez 
nem jelent problémát, de így is 
nagyon nehéz két külön korosz-
tállyal és külön tananyaggal fog-
lalkozni. Emellett még van egy 
ovis is a családban, aki ilyenkor 
általában unatkozik vagy apának 
„segít”. Ezek után délutánra ma-
rad a házi munka és egyéb dol-
gok. A gyerekeknek a játék. 

Reménykedjünk, hogy ha-
marosan véget ér ez az állapot. 
Ennek érdekében addig is ma-
radjunk otthon!

Marton Erzsébet

Harmadik napja oltják a tűzol-
tók a tüzet egy erdős területen a 
csernobili tiltott övezetben – hozta 
nyilvánosságra hétfőn az UNIAN 
ukrán hírügynökség.

A Kijev megyei rendőrség va-
sárnap délután közölte, hogy kéz-
re kerítették azt a személyt, aki a 
Rahivka településnél kitört kiseb-
bik tüzet okozta, amely öt hektáros 
területen terjedt szét. A faluban lakó 
27 éves férfi beismerte, hogy "szó-
rakozásból" gyújtott fel három he-
lyen füvet és szemetet. A szél bele-
kapott a lángokba, és nem tudta el-
oltani, ami miatt szétterjedt a tűz. 
A férfi ellen büntetőeljárás indult.

Az ukrán katasztrófavédelmi 
szolgálat jelentése szerint a lángok 
még szombaton csaptak fel, és a ri-
asztás aznap kora délután érkezett 

Harmadik napja ég egy erdős terület a 
csernobili tiltott övezetben

be hozzájuk. A nagyobbik tűz a lakat-
lan Volodimirivka település közelében 
ütött ki a Kotovszkij erdőgazdaságban, 
és mintegy húszhektárnyi területre ter-
jedt ki. Jehor Firszov, az állami termé-
szetvédelmi felügyelet vezetője később 
a Facebookon közölte, hogy az aljnö-
vényzet kigyulladása miatt a tűz foko-
zatosan továbbterjedt, és mintegy 100 
hektár vált érintetté. Feltételezte, hogy 
emberi gondatlanság, a száraz fű felége-
tésének Ukrajnában még élő, környe-
zetvédők által hevesen bírált gyakorla-
ta, mások szerint törvénytelen szemét-
égetés vagy egyéb vandalizmus okoz-
hatta az erdőtüzet.

Vasárnap a katasztrófavédelem azt 
jelentette, hogy nyílt tűz már nincs az 
erdőségben, csak parázsló területeket 
oltanak. Ezzel szemben hétfőn közöl-
ték, hogy még két tűzfészek felszámolá-

sán dolgoztak a tűzoltók. A hétvégén 
összesen 124 szakember 28 technikai 
eszköz, köztük két AN-32-es típu-
sú tűzoltó repülőgép és egy Mi-8-as 
helikopter vett részt a lángok elleni 
küzdelemben. A légi eszközök együtt 
42 felszállással összesen 174 tonna 
vizet öntöttek a tűzre.

Az erdős terület nyugati szélében 
fekvő Rahivkánál vasárnap estére si-
került a tüzet lokalizálni. Az ottani 
helyszínen 14 tűzoltó négy műsza-
ki eszközzel látott neki az oltásnak.

A tüzek következtében személyi 
sérülés eddig nem történt, lakott terü-
let evakuálása nem vált szükségessé. 
A hatóságok közlése szerint a radio-
aktív sugárzás szintje Kijev megyé-
ben és az ukrán fővárosban nem ha-
ladta meg a megengedett mértéket.

MTI

Kincseséknél a gyerekek is 
besegítenek a munkába
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A hiszékeny ember élete során 
annyi sok mindent fogad el, beszél 
róla meggyőződéssel, amiről utó-
lag kiderül, hogy nem is volt igaz, 
sőt semmilyen alapja nem volt 
sem a hírnek, sem az ember meg-
győződéses állításának. Mégis hi-
edelmekből hiedelmekbe sodród-
va él az ember, sok-sok csalódás 
és kudarc után is. 

A fenti igeszakasz Isten gond-
viselő szeretetéről tesz elsősor-
ban bizonyságot. Teremtőnk és 
Megváltónk jól ismer minket, 

Békesség néktek!
„Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és 
így köszöntötte őket: Békesség nektek! Azok megrettentek, és félel-
mükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt 
hozzájuk: Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetek-
ben? Nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok! 
Tapintsatok meg, és nézzetek meg jól! Mert a szellemnek nincs húsa 
és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva, megmu-
tatta nekik a kezeit és a lábait. Amikor pedig még mindig hitetlen-
kedtek örömükben, és csodálkoztak, megkérdezte tőlük: Van itt va-
lami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat. Elvette, 
és szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk: Ezt mondtam 
nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, 
ami meg van írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsol-
tárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, és 
így szólt hozzájuk: Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenved-
nie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és 
hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden 
nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, 
én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a város-
ban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.” (Lukács 24, 36–49)

tudja, hogy a feltámadás tényét el-
hinni nagyon nehezére esik az em-
bernek, sőt bűnös állapota miatt 
rugdalózik ellene, és bátorkodik ta-
gadni is. A tagadás borzalmas buta-
ságairól nem kívánok szólni. De a 
sokakat tévesen megnyugtató hitről 
igen. Pál apostol az 1Kor 15:12–18 
részben egyértelműen tanít a feltá-
madásba vetett hit összefüggései-
ről. A mostani ünnepkörünkben is 
nagyon fontos ezeket az összefüg-
géseket látnunk. Jézus, amikor meg-
jelenik a tanítványainak és köszön-

ti őket – Békesség néktek! –, első-
sorban arról gondoskodik, hogy a 
tanítványaiban eloszlassa a békét-
lenséget, a félelmet, és feltámadása 
felől teljes meggyőződésre juttassa 
őket. Jézust a tanítványok láthatják, 
kezein, lábain ismertető jeleit meg-
tapinthatják – a tanítványok mind-
ezek ellenére hitetlenkednek örö-
mükben. Mivel Jézus a szíveknek 
ismerője, Ő minden kételyt – ami 
akár később, mások kételkedése 
által ébredhet a tanítványok szívé-
ben – el akar oszlatni. A tanítvá-
nyok azt hitték, hogy szellemet lát-
nak. Ez is hit, de téves! Jézus ezért 
kérdezi: „Van itt valami ennivaló-
tok?” A tanítványok adtak neki, Ő 
pedig evett a szemük láttára.

Ma is nagyon sok ember elfo-
gadja, hogy Jézus feltámadt a ha-
lottak közül, de nem tudja elhin-
ni azt, hogy ő maga is fel fog tá-
madni. Pál apostol a korinthusi-
akhoz írt első levelében pont erről 
beszél. A tévesen megnyugtató hit-
ről, akik csak azt hiszik, hogy Jé-
zus támadt fel. Meg kell értenünk: 
ha csak azt hisszük, hogy Jézus 
feltámadt – ez hiábavaló hit. A hi-
tünk akkor teljes, üdvözítő, Isten-
nek tetsző és embereket is gazda-
gító, hogyha Jézus feltámadásának 
hitével a saját feltámadásunkban is 
hiszünk. Jézusnak a Lukács evan-
géliumában leírt találkozása tanít-
ványaival meggyőz bennünket az 
Ő valóságos feltámadásáról. Nem 
szellem, nem egy látszat test volt, 

Csak az jut ki a sötét 
alagútból, aki, látva a pici 
kis világosságot, elindul 
feléje. Az, akinek mustár-
magnyi hite van, az már 
megmenekül e siralom 

völgyéből az örök boldog-
ság országába. Az, aki hit-
tel tekint fel a fára felszö-
gezett Jézusra, az megsza-
badul és meggyógyul a kí-
gyónak, e világ fejedelme 
halálosan mérgező hazug-
ságainak fertőzésétől.

Sartre-nak, a 20. szá-
zad nagy filozófusának fé-
lelmetes, lidérces látomá-
sa volt, hogy az emberiség 
egy végtelen sötétség felé 
tart, a nihilbe, a semmi-
be, de nem nyugodott bele 
ebbe a fájdalmas reményte-
lenségbe. Addig kereste az 
igazságot, míg élete végén 
rátalált az élő Istenre. Meg-
bánta minden bűnét, bo-
csánatot kért minden olva-
sójától, akiket megtévesz-
tett, és visszavonta minden 
ateista állítását.

Mi tudjuk, hogy Isten 
az Ő Fiában, Jézusban va-
lóban meghalt, sőt alászállt 
az alvilág sötétségébe – ez 
a nagyszombat titokzatos 
üzenete. Jézus teljesen ma-

A sötétségből a világosságba
Egész liturgikus életünk csúcsa, legszebb ünnepe a Jé-
zus halálára és feltámadására való emlékezés. Húsvét 
hitünk legnagyobb titka, amit Úrfelmutatás után így 
vallunk: „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk 
feltámadásodat, amíg el nem jössz”.

gára vette az ember sorsát, 
nemcsak a halálig, hanem 
azután is. Ezért Isten felma-
gasztalta Őt, feltámasztotta, 
és Ő az apostoloknak és több 
száz embernek személyesen 

bizonyította a halál fölötti 
győzelmét. Ezek mind ta-
núskodnak arról, hogy Ő 
valóban feltámadt.

Nietzsche, a 19. szá-
zad nagy német filozófu-
sa elhagyta hitét, s azt hir-
dette, hogy Isten meghalt 
és nem támadt föl. Azóta 
uralomra jutottak olyan 
emberek, akik magukat 
istenítették, és sokan hit-
tek bennük: pl. Hitler, 
Sztálin, Mao Ce-tung. Az 
első és a második világ-
háború és a lágerek bor-
zalmai mutatták ennek a 
bálványimádásnak félel-

metes következményeit. Ma 
a milliárdosok akarják ural-
ni a világot, nekik több pén-
zük lesz, és ugyanakkor lát-
juk: egyre több ország lesz az 
ő adósuk, látjuk a szegény-
ség és a nyomor növekedését, 
szörnyű, egyre súlyosabb jár-
ványok terjedését. „Hol van 
az Isten?” – kérdezik ma is 
sokan. „Alszik? Meghalt?” 
Sokan még a nagyszombat 
várakozásában élnek, sokan 
még azt gondolják, hogy Is-
ten valóban nincs, vagy na-
gyon távol van. Nagyszom-
bat titka: az Isten Fia „alá-
szállt a poklokra”. Vannak 
még sokan, akik megálltak 
itt, ebben a hitben, hogy Ő 
meghalt. De Ő, a mi Urunk 
feltámadt és él! Ha egy híve a 
nagy bajban csalódik is ben-
ne, de imádkozik, fel fog-
ja Őt ismerni, mint az apos-
tolok a viharzó tengeren, 
mint a szomorú tanítványok 
az emmauszi úton. Nekünk 
meg kell győződnünk, ha 
még nem győződtünk meg, 

a hitünk valóságáról; ad-
dig nem tudjuk bizonyíta-
ni másoknak, hogy az Is-
ten él, szeret és közel van, 
s mindenkit ki akar men-
teni a legnagyobb bajból: 
a hitetlenség sötétségéből 
és a reménytelenség kese-
rűségéből.

A keresztények tud-
ják, megtapasztalják a krí-
zisben is, hogy a nagypén-
tek és a nagyszombat is re-
ménnyel teli. Az Isten ve-
lünk van a keresztúton is, a 
halálban is. Akik vele tar-
tanak a keresztúton, azok 
meg fogják tapasztalni az 
Ő feltámadását, sőt már 
előleget, biztatást kapnak 
saját feltámadásukból is. 
Az emmauszi tanítványok 
esete a legjobb példa erre. 
Az ő nagy csalódásukra, 
hogy az ő Messiás kirá-
lyuk meghalt, Jézus nem 
a feltámadás tényét mutat-
ta meg nekik, nem mutat-
kozott be rögtön, hanem a 
szenvedéséről szóló pró-
féciákat sorolta fel nekik. 
A végén pedig rájuk pirít: 
„Hát nem ezeket kellett el-
szenvednie a Krisztusnak, 
hogy bemehessen dicsősé-
gébe?!” (Lk 24, 26) Nem 
jegyezték meg, elfelejtet-
ték, amit Jézus többször el-
mondott nekik: hogy előbb 
szenvednie kell, mert ma-
gára veszi a világ bűneit, 
hogy kifizesse a váltság-
díjat értünk, hogy mi meg-
szabaduljunk a bűneinktől 
és az örök haláltól. Aki hi-
szi ezt és elfogadja Jézus 
áldozatát, azt a hite üdvö-
zíti. Jézus teljesen szolidá-
rissá vált velünk. Aki tehát 
végigjárja vele saját ke-
resztútját, az, ha meghalt 
is, feltámad és élni fog, és 
addig is hitelesen fog tud-
ni válaszolni a húsvéti kö-
szöntésre: „Valóban feltá-
madt!”

Minden Olvasónak ál-
dott, kegyelemmel tel-
jes húsvéti ünnepeket kí-
vánok!

Majnek Antal
munkácsi római 

katolikus megyéspüspök

hanem valós. Ilyen valóságos az 
is, hogy a Krisztus-hitben elhunyt 
emberek is feltámadnak a maguk 
rendje szerint. Ezt nevezhetjük a 
hit teljességének, amikor a feltá-
madás kérdésében nemcsak a fel-
támadott Krisztusról beszélünk, 
hanem hitvallásként saját feltá-
madásunkról is. 

Jézus a tanítványokat így kö-
szöntötte: „Békesség néktek!” A 
mi békételen világunkat, félel-
mekkel és aggodalmakkal zsú-
folt mindennapjainkat Jézus az 
ő békességével kívánja betölteni. 
Ha teljes hittel éljük mindennap-
jainkat, akkor nem kerít hatalmá-
ba a félelem, a csüggedés, a ké-
telkedés. Ha mindez jelen is van 
az életünkben, és van remény-
ségünk az örök élet felől, ak-
kor – bár borzalmas szembenézni 
járványokkal, gyógyíthatatlan be-
tegségekkel, a meghalással – nem 
a rettegés és a békételenség uralja 
az életünket, hanem az örök élettel 
megajándékozó Krisztus. 

Lukács evangélumában a ta-
nítványok előtt megjelenő Krisz-
tus nem önmagáért jelent meg, és 
nemcsak azért, hogy bebizonyítsa a 
feltámadás tényét a tanítványainak, 
hanem azért, hogy maga a feltáma-
dás valóságát láttassa meg az em-
berekkel. Mert mi hasznunk lenne 
nekünk a Krisztus feltámadásával, 
ha mi magunk nem támadnánk fel? 
A Mindenható Isten nem egy fel-
támadás hírével akarta megajándé-

kozni a teremtett világot, hanem 
az örök élet ajándékával, ami üd-
vösség minden Benne hívőnek! 

Ezekkel a gondolatokkal kí-
vánok áldott ünnepet közösség-
ben és egyedüllétben lévő test-
véreimnek. A 2020-as esztendő 
húsvéti ünnepe a személyes hit-
vallás lehetősége is, abban a for-
mában, hogy most nem a meg-
szokott módon, hanem rendkívü-
li helyzetben éljük meg hitünket 
és úrvacsorai közösségünket hit-
testvéreinkkel szerte a világban.

Békesség néktek!
Zán Fábián Sándor, 

a Kárpátaljai Református 
Egyház püspöke

Húsvéti üdvözlet bet ugye egy fillérért árul-
nak? És egy sem esik kö-
zülük a földre a ti Atyátok 
tudta nélkül. Nektek azon-
ban még a hajszálaitok is 
mind meg vannak számlá-
va a fejeteken. Ne féljetek 
hát, hisz különbek vagy-
tok ti sok verébnél.” (Mt. 
10, 28–31)

Kívánunk mindnyája-
toknak húsvéti hitet, bi-
zalmat az Istenben, re-
ményt a feltámadott Úr-
ban és a Szentlélek erejé-
ben, a világ támadásainak 
legyőzésére! 

Adja Isten, hogy a 
megpróbáltatások ne fojt-
sák el szívünkben a húsvét 
örömét, a mi Urunk győ-
zelmét!

Főpapi áldással 
Krisztusban: 

Milán, munkácsi 
megyéspüspök 

és Nílus segédpüspök
Feltámadt Krisztus! 
Valóban feltámadt!

szítsük el a reményt! A nagy-
böjt során az egyház buz-
dít bennünket az Isten sza-
vának befogadására és a fá-
radhatatlan imádságra. En-
nek az iránymutatásnak mint-
egy mindennapi kenyérré 
kell válnia számunkra. Buz-
dítunk tehát benneteket a fá-
radhatatlan imádságra azért, 
hogy Isten keze óvjon meg 
bennünket mindenkor, min-
den járványtól. Hangoztas-
suk együtt: „Járványtól, éh-
ségtől, tűzvésztől, háborútól 
ments meg minket, Urunk!”

Isten szavának hallga-
tása segítsen nekünk remé-
nyünket Jézus Krisztusba he-
lyezni, mert Ő legyőzte a vi-
lágot „minden támadásával” 
együtt. Buzdítunk benneteket 
fegyelmezettségre, a higiéni-
ai szabályok és normák betar-
tására, amint azt nekünk az il-
letékes hivatalok javasolják. 

Kívánjuk mindnyájatok-
nak az Úr pászkájának békés 
megünneplését! Ne feledjük 
el, hogy ennek az ünnepnek 
a lényege az Úr fényes feltá-
madásának a megünneplése. 
Osszuk meg ezt az örömöt 
másokkal, még akkor is, ha 
nagy a távolság és nincs le-
hetőség személyes találko-
zásokra! Öleljük körül ezzel 
az örömmel rokonainkat, is-
merőseinket! 

Buzdítunk benneteket bá-
torságra, hogy ne féljetek a 
közös családi imádságtól a 
családegyházban, ahol a fő 
a családapa. Emlékezzünk 
arra, hogy minden Isten ke-
zében van. Ő minden látható-
nak és láthatatlannak az Ura. 
Krisztus mindnyájunknak 
mondja: „Ne féljetek azoktól, 
akik megölik a testet, de a lel-
ket nem tudják megölni. Fél-
jetek inkább attól, aki a lelket 
is és testet is el tudja pusztíta-
ni a gyehennában. Két vere-

„Bízzatok, én legyőz-
tem a világot!” (Jn 16, 33) 
– mondja a mi Urunk, Jé-
zus Krisztus evangéliumá-
ban. E világ teljes erejé-
vel: a római jog hatalmával 
– amely a birodalom tenge-
lye volt –, és a zsidó val-
lás szilárdságával – amely 
a nép hatalmas ereje volt 
–, halálra ítélte Krisztust. 
A főpapok, a farizeusok 
és az írástudók átadták Pi-
látusnak, és közös dönté-
sükkel az életadót halálra 
ítélték. De Jézus Krisztus 
legyőzte a világot, legyőz-
te a halált, a sírt, és halot-
taiból győztesként támadt 
fel. Ez az az örömhír, ame-
lyet az egyház történelme 
során hirdet: „Krisztus va-
lóban feltámadt!”

Kedves Testvérek! Az 
emberiség történelme so-
rán gyakran él át megpró-
báltatásokat, földrengése-
ket, járványokat, háború-
kat, amelyben a halál le-
aratja gyümölcsét. „E vi-
lág fejedelme” (Jn 16, 11) 
a megfélemlítés ezen esz-
közeivel felfegyverkez-
ve Isten népét igyekszik 
a halál és a reménytelen-
ség félelmébe űzni. Azon-
ban a keresztény remény 
Isten ajándéka, erény, ren-
díthetetlen meggyőződés, 
hogy Isten szeret bennün-
ket, teremtményeit, füg-
getlenül a körülmények-
től, és hogy megment ben-
nünket az örök haláltól, a 
pusztulástól.

Amikor a világon vala-
milyen ismeretlentől való 
félelem uralkodik, amely 
fenyegeti az emberi éle-
tet, mint ez az új járvány 
is, sok ember pánikba esik, 
és elveszti a reményt. Mi, 
Isten gyermekei, Jézus 
Krisztus testvérei, ne ve-

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye
híveinek és minden jóakaratú embernek

Krisztusban kedves Testvérek!
Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!
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 A tiszabökényi Bodnár házas-
pár kínálatában ezek mind megta-
lálhatóak, D&J Stúdiójuk pedig mi-
nőségi fotónyomtatásban, reklám-
anyagok elkészítésében, számítás-
technikai kellékek beszerzésében 
nyújt segítséget. A vállalkozás ve-
zetőjével, Bodnár Józseffel beszél-
gettünk sikerekről, tervekről.

– Milyen ötlet indította el az 
úton, hogy egyedi ajándéktár-
gyakat készítsen?

– Valójában ez a feleségem, 

Diána ötlete volt. Évekkel ezelőtt 
úgy kezdtük, hogy mi vettük fel 
a rendeléseket, átadtuk egy har-
madik félnek, aki elkészítette a 
tárgyakat. Azonban a minőség-
gel nem mindig voltunk megelé-
gedve. 2016-ban aztán álmodtunk 
egy merészet, és úgy döntöttünk, 
hogy mi magunk fogjuk elkészí-
teni a megrendeléseket. Befek-
tettünk, az Egán Ede pályázat-
nak köszönhetően megvásároltuk 
a szükséges eszközöket, és azóta 
is csináljuk fáradhatatlanul.

– Emellett pedig megnyitot-
ták a stúdiójukat.

– Igen. Mivel a több lábon 
állás nem elhanyagolható orszá-
gunkban, már korábban is foglal-
koztunk esküvői videók, albumok 
elkészítésével. Mindig is szeret-
tünk volna a saját lábunkra állni, 
és tavaly sikerült megnyitnunk a 
D&J Stúdiót, amely számítógé-
pes- és fotónyomtatási szolgál-
tatást nyújtó szaküzlet. Itt fotó-
kidolgozással, molinókészítéssel 
foglalkozunk, de írószerek, játé-
kok, elektrotechnikai eszközök is 
megvásárolhatóak nálunk.

– Hogyan emlékszik az in-
dulásra?

– Egy új kihívás volt ez szá-
munkra. Könyvekből, internetről 
sajátítottuk el az ajándéktárgyak 
készítését. Az eszközök beszer-
zése sem volt könnyű feladat, de 
megoldottuk. Szerettünk volna fa-
lun egy olyan boltot nyitni, ahol 
sok minden megtalálható. Ami 
hiánycikknek számít nálunk, azt 
próbáljuk beszerezni.

– Mit jelent személy szerint 
önnek a vállalkozása?

– Számomra a szülőföldön 
maradást jelenti. A lehetőséget, 
hogy megteremtsük az anyagi 
biztonságot, amellyel itthon tu-
dunk érvényesülni. Emellett na-
gyon szeretjük ezt csinálni, meg-
valósítani mások elképzeléseit. A 
beosztott munka egyfajta kötött-
séget jelent, azt kell tenni, amit a 

Beszélgetés Bodnár József tiszabökényi vállalkozóval

Ajándékok személyre szabottan
 „Egy kép többet mond minden szónál” – szokták mondani. En-
nek adhatunk igazat, ha egyedi ajándékkal szeretnénk kedves-
kedni szeretteinknek. Kedvenc fotóinkkal ellátott, vagy névre 
szóló kulcstartó, bögre, párna azt fejezi ki, hogy az ajándékozott 
személy igazán fontos nekünk. Ezek a személyre szabott ajándé-
kok tökéletesek lehetnek évfordulókra, ünnepekre, születésnap-
ra, anyák napjára, ballagásra stb. A kreativitással és kézügyes-
séggel megáldottak akár egyedül is elkészíthetik, de ha híján va-
gyunk ennek, vagy nincsenek megfelelő eszközeink, szakemberek 
segítségét is kérhetjük.

munkaadónk mond, ellenben mi a 
magunk urai vagyunk, úgy osztjuk 
be az időnket, ahogy szeretnénk.

– Egy vállalkozás folyamatos 
fejlesztésre szorul. Önnek milyen 
tervei vannak ezzel kapcsolatban?

– Természetesen folyamatosan 
fejleszteni kell mindenféle vállal-
kozást. Fontos, hogy újat nyújt-
sunk az ügyfeleinknek, mert kü-
lönben unalmas, megszokott le-
het a meglévő felhozatal, és emiatt 
elpártolnak a vásárlók. Mi is gon-

dolkodunk fejlesztésben, épp egy 
szélesvásznú nyomtatót szeret-
nénk megvásárolni, mellyel külté-
ri molinókat tudunk készíteni. Ez-
zel is bővíteni tudjuk kínálatunkat.

– A visszatérő vevői kör kiala-
kítása nem kis feladat. Hogyan 
sikerült?

– Úgy gondolom, hogy a vásárló-
ink megelégednek az elkészített esz-
közökkel, tárgyakkal, ezért is keres-
nek fel többször. Az elégedett kun-
csaft a legjobb reklám, mert mások-
nak is elmondja tapasztalatait, akik 
ezáltal igénybe veszik szolgáltatá-
sainkat. Valamint hűtőmágnesekkel, 
akciókkal is szoktunk kedveskedni 
megrendelőinknek.

– Gondolt-e arra, hogy csa-
ládjával más országban próbál-
na szerencsét?

– Ha azt mondanám, hogy nem 
gondoltunk erre, akkor nem mon-
danék igazat. Szerintem Kárpátal-
ján ez sok ember fejében megfor-
dul. Feleségemmel egy ideig él-
tünk Magyarországon. A tapasz-
talat pedig az, hogy ott is meg kell 
dolgozni a sikerért. Amíg nyugodt 
körülmények között tudunk élni, 
addig nem szeretnénk elmenni. 
Tiszabökényben nőttem fel, en-
gem nem vonz a nagyváros. Láto-
gatóba persze jó elmenni mondjuk 
Budapestre, de igazából itthon ér-
zem jól magam. Kárpátalja a szü-
lőföldem, és szeretnék itt maradni. 
A párom – aki egyébként felvidé-
ki származású – is hasonlóképpen 
gondolkodik, ma már ő is Kárpát-
alján érzi otthon magát.

– Milyen tanácsokkal látna el 
egy kezdő vállalkozót?

– Nagyon sok kitartás szük-
séges hozzá. Bármilyen siker el-
éréséhez rengeteget kell dolgoz-
ni, és imádkozni. Kiszámíthatat-
lan a gazdasági helyzetünk, ritkán 
vannak itthon az emberek, vásár-
lóhiány lépett fel, de nem szabad 
feladni, akkor sem, amikor rosz-
szabbul megy. 

Kurmay Anita

Húsvétvárás karanténban
Elejét lásd az 1. oldalon

Domáreckájá Júlia színmű-
vész, Borzsova:

– A mi családunkban mindig 
nagy hagyománya volt a húsvét-
nak. Mindig összegyűlt a család, 
mindenkinek megvolt a saját fel-
adata a készülődés során. A böjt 
lemondásai és elcsendesedése 
után alig vártam, hogy megszó-
laljanak a harangok és a meg-
váltás örömhírével telítődjön el 
a szívem. A jelenlegi helyzet-
ben némiképp másképp alakul. 
Nem lesz együtt a nagy család. 

Viszont a készülődés gyakor-
lati részét is szeretném ugyan-
úgy végigjárni. A pászkaszen-
telés sem lesz hagyományos, de 
a kosár ugyanúgy elkészül, tes-
tünket-lelkünket ünneplőbe öl-
töztetjük, és itthon éljük meg a 
húsvét szent titkát. Nincs olyan 
ember, akit ez az időszak ne vi-
selne meg, mi is jobban szeret-
nénk inkább közösségben ün-
nepelni, de hiszem azt, hogy ez 
egy lehetőség arra, hogy újra 
értékeljük, újra gondoljuk, újra 
átéljük az igazán fontos dolgo-
kat az életben. Hit nélkül ez na-
gyon nehéz, remélem ez a hús-
vét, ebben a helyzetben is min-
denkinek elhozza a megváltás 
örömhírét. Nyitott szívvel vár-
juk. „Ne félj, mert megváltotta-
lak, neveden szólítottalak, örök-
re enyém vagy.”
Herczeg Diána magánvállal-
kozó, Kisdobrony:

– Mi pozitívan állunk eh-
hez a karanténhoz. Összeho-
zott minket, olyan értelemben, 
hogy a párom és én mindig el 
vagyunk foglalva, a munka, a 
gyerek... Most kicsit többet tu-
dunk együtt beszélgetni, tervez-
ni. Látja az itthoni gondjaimat, 
amit amúgy nem vett észre, mert 
nem volt itthon. A húsvéti ké-
szülődésről most kicsit meg is 
feledkeztünk, mert a héten ki-
égett a sógornőmék háza, így 
ezzel voltunk elfoglalva. De lá-
tom, hogy sok jó ember van eb-
ben a helyzetben, sokan jöttek 
segíteni, adakoztak is. A nagy-
héten már jobban odafigyelünk 
a lelki készülődésre. Gyakrab-
ban vesszük elő a Bibliát, ol-
vassuk, hallgatjuk a mai igét. 
Ünnepben mindig elmegyünk 
szüleimhez, most viszont erő-
sen dilemmázok, hogy men-
jünk-e. Ha el is megyünk, csak 
az udvaron, távolságot tartva 
köszöntjük majd egymást, mert 
féltem őket... És kicsit tartok at-
tól is, hogy el fog húzódni soká-
ig ez a karantén. Nagyon vártam 
a nyarat, az esküvőket, készül-
tem a húsvétra is kedves aján-
déktárgyakkal… De hálás va-
gyok, hogy falun élünk, és hogy 
van hová kimenni, van kert, sa-
ját termés. Más ez a mostani 
húsvétvárás, most lélekben ké-
szülünk jobban. És örülök, hogy 
szerényebb lesz, mint máskor...

Balogh Sándor misszióslel-
kész, Kisdobrony:

– Mint református cigánymisz-
sziós lelkésznek a szent szolgála-
tok végzése és azokra való készü-
lődés, a családok látogatása, a ci-
gányóvodák, tanodák napi koor-
dinálása, három gyülekezet gond-
ja-baja hozta magával a napi teen-
dőket. Az Úrért való szolgálat, jö-
vés-menés adta meg a napi rutint, 
napi lüktetést, ebből kiindulva zaj-
lottak a napjaink feleségemmel 
együtt. Általában a nagy ünnepe-
ken csak álmodoztam arról, hogy 
a családdal töltsem azt. Mire a há-

rom gyülekezet szolgálataiból ha-
zaértem, már fáradt voltam az ott-
honi ünnepléshez. Persze azért min-
dig összeszedtem magam, hisz apa-
ként, férjként a család papja is va-
gyok. Most az új vírus megjelenése 
teljesen felborította az egész életün-
ket, a megszokott napi pörgés szin-
te teljesen leállt, és most próbálok 
minden energiámmal a családra és 
az itthoni teendőkre koncentrálni. 

Természetesen a húsvét szent ün-
nepe, Jézus Krisztus feltámadása 
és az abban való elmélyülés adja 
meg hitünk szent alapját és remény-
ségét. A mostani húsvét ünnepén 
sajnos templomaink ajtaja bezárva 
marad, de attól még megtartjuk az 
ünnepet, a család papjaként most a 
legkisebb gyülekezeti közösséggel 
lehetek, akit Isten reám bízott – ez 
a családom. Nagyhét alkalmával az 
igehirdetések itthonról szólnak, a 
nappalink a stúdió, ahol a fiaim se-
gítenek a technika működtetésében, 
és közben együtt imádkozunk, tar-
tunk bűnbánatot. Húsvétban én és a 
családom Isten szent rendelése sze-

rint itthon maradunk és bezárkó-
zunk, mint ahogyan egykor tette 
Isten népe Egyiptomban, a Gósen 
földjén. Az istentiszteletet itthon 
hallgatjuk, a Duna televízió csa-
tornáján lesz a Kárpát-medencei 
Református Egyház közös isten-
tiszteleti igehirdetése, mi azt fog-
juk hallgatni. Az Úr szent asztalát 
itthon terítjük meg, zárt ajtók mö-
gött, és kiosztom az úrvacsorát 
a családomnak. Ez egy páratlan 
helyzet, de bátorítok minden csa-
ládapát vagy anyát, hogy tartsák 
meg otthonaikban az úrvacsorai 
közösséget, vegyék a kenyeret 
és a bort, készítsék el és a litur-
gia szerint osszák ki a család fel-
nőtt tagjainak. Húsvét szent ün-
nepén nem tervezünk menni még 
a legközelebbi rokonokhoz sem. 
Itthon maradunk, eleget téve a 
törvény rendelkezésének, hiszen 
öntudatos református emberként 
a törvénynek és rendelkezések-
nek tisztelői vagyunk, ezzel is 
óvjuk magunk és mások egészsé-
gét. Tudom, hogy nehéz lesz ott-
hon maradni, kedves olvasó, de 
gondoljunk szeretteinkre, gyer-
mekeinkre, és várjunk Istenben 
megnyugodott lélekkel, míg el-
múlik a vész. A kedves olvasók-
nak kívánok áldott, a hitnek ere-
jében és a feltámadás dicső remé-
nyében való húsvéti ünnepeket. 
Tarpai Zsuzsa, nagycsaládos 
anyuka, Makkosjánosi:

– A lányaim mindig nagyon 
várják a húsvétot, a tojásfestést, a 
locsolkodást. Az idei évben nem 
jönnek locsolók, nem megyünk 
templomba, nem látogatjuk meg 
a rokonokat. Annak ellenére, hogy 
nem ünnepelhetünk a megszokott 
módon, igyekszünk lelki tartalom-
mal megtölteni az ünnepet. Nagy-

héten minden nap megnézünk egy 
szentmisét, és a húsvétra készítő 
elmélkedések segítségével igyek-
szünk majd minél megfelelőbb 
módon felkészíteni a szívünket 
legnagyobb ünnepünkre. A hús-
véti reggelihez biztos, hogy szé-
pen felöltözünk majd, és el fog-
juk készíteni a hagyományos éte-
leket is. Idén szűk családi körben 
ünneplünk, ami a mi esetünkben 
nem is olyan kis létszám, hiszen 
heten ülünk majd az asztalhoz. 
Remélem, ezt egészségben, meg-
értésben tesszük majd. Áldott hús-
vétot mindenkinek!

Kovács Erzsébet

A hímes idén is elkészül...

Nagydobronyban idén is állítottak 
virágvasárnapi zöldágat...
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Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

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

Dűlők, pincesorok, borházak
Egy lokálpatrióta feljegyzései

Vagy a volt vármegyeházára (je-
lenleg az egészségügyi líceum). 
De természetesen szóba jöhet-
ne a magyar szecessziós építé-
szet egyik igen szépre sikerült 
alkotása, az úri Kaszinó, a mai 
Arany Páva is. Igazából a város 
legrégebbi vallási jellegű épüle-
te, a XIV. században emelt római 
katolikus templom képviselné a 
Vérke-parti várost, de emellett 
szóba jöhetne az egykori Állami 
Királyi Gimnázium háromszin-
tes impozáns épülete is. 

De nem, és nem. A Bereg-
szászt jelölő név mellett a térké-

pen az egykori állami borospin-
ce tornyos épületének sziulettje 
volt látható. Jelezvén, hogy je-
lentős bortermő vidék központ-
járól van szó. Ami több szem-
pontból is igaz. Egyrészt, mert 
maga a város is jelentős szőlőte-
rülettel bírt – több mint tíz hek-
tárral – a szovjetek bevonulásá-
ig. Másrészt pedig az ikon azt is 
jelzi, hogy a történelmi bereg-
szászi borvidéken a szőlőter-
mesztésnek és a borkészítésnek 
több évszázadra visszanyúló ha-
gyománya van. De ha a várost 
körbeölelő, többnyire lecsupa-
szított, szederrel, csipkebogyó-
val benőtt domboldalakra tekin-
tünk, akkor bizony joggal merül 
fel bennünk a kérdés, hogy az 
egész nem csupán egy gyönyö-
rű legenda? Nos, a városban mű-
ködő Chizay és Cotnar szőlésze-
ti-borászati nagyüzemek jóvol-
tából az ezredforduló után tele-
pített ültetvények bizonyítják, 
hogy minőségi szőlőtermesztés-
re igencsak alkalmas ez a hely. 
Mégis, mi a konkrét bizonyíték 
arra, hogy a Beregszászt az észa-
ki és keleti hideg szelektől óvón 
körbeölelő hegyláncolaton már 
évszázadokkal ezelőtt szőlőt ér-
lelt a napsugár? Nos, erre legfő-
képpen azok a pincék és pinceso- 
rok a bizonyítékok, ahol a szőlő-
hegyek termését egészen az újig 
megfelelő körülmények között 
tudták tartani eleink. 

Azonban előállhat az a fur-
csa helyzet, hogy egy beregszá-
szi, vagy egy annak a környékén 
élő egyén hamarabb kóstol bort a 
Sárospataktól nem messze húzó-
dó hercegkúti, a maglódi pince-
soron, Villányban. Vagy éppen az 
Eger melletti Szépasszony völ-
gyében ízlelgetheti a hegyek tü-

zes levét. A mai Beregszász mintha 
ezt az évszázados múltját diszkré-
ten eltakarná. Nincs mit keresni az 
egykori Beregszászi Szovhozüzem 
hatalmas pincéiben, mint ahogy ke-
vés látnivaló akadna, ha valaki len-
ne szíves kinyitni a Csipás-dom-
bon megmaradt két-három pince 
egyikét-másikát. 

Ám a mai nyolcvan év fölöt-
tiek még emlékeznek rá, hogy itt, 
egészen a nevezett domb tetejé-
ig a sziklába vájt pincék sorakoz-
tak, ha nem is oly nagy számban, 
mint Magyarország egynémely hí-
res borvidékén. 

Hogy viszonylag kevés volt a 
beregszászi hegyeken a prés- és 

borház, azzal konkrét magyarázat-
tal tudunk szolgálni. Az 1920-as 
évektől kezdődően a cseh érában 
vidékünkön a bor jövedéki termék-
nek számított. Így szüret után, no-
vember végéig a gazdának dönte-
nie kellett: vagy megelégszik azzal 
a 200 literrel, s gondosan beosztja 

ezt a mennyiséget egészen az újig, 
amelyet a törvény megenged a szá-
mára, vagy busásan megfizeti az 
államnak az ezen felül megtartott 
mennyiséget. Létezett természete-
sen egy harmadik, nem legális út is, 
amikor egy-egy kisebb csobolyót a 
szénakazalban, a csűrben stb. pró-
bált elrejteni az élelmes atyámfia, a 
minden hájjal megkent, ugyancsak 
éber cseh fináncok elől, kockáz-
tatva az óriási büntetéseket. Mint 

ahogy az lenni szokott, a nagy-
szülők többnyire a sikeres akci-
ókról számoltak be. 

A legendák világából ideje le-
szállni a földre. Írásos dokumen-
tumok igazolják, hogy október 
közepétől a beregszászi hegyka-
putól a Bethlen-Rákóczi-kastély 
mellett haladtak a szüretelőkád-
dal megrakott szekerek, így a 
legtöbb gazda a papi tizedet itt 
helyben nyomban leróhatta. Aki 
járt már a Beregvidéki Múzeum 
szőlészeti-borászati részlegén, az 
meggyőződhetett róla, hogy az 
épület alagsorát elfoglaló hatal-
mas pince több ezer liter bor tá-
rolására alkalmas. Az imént szó 
volt az egykori vármegyeházá-
ról: ennek alagsorában szintén 
tágas pincerendszert alakítottak 
ki. Cikkünk elején már említettük 
az egykori szovhozüzem, illetve 
a Pacsirta termálvízkomplexum 
környékén található pincéket. 
Ám a legjelentősebb pincesor az 
amfiteátrum környékén, a Szőlő-
hegy utcában található. A gyanút-
lan járókelő el sem tudja képzeni, 
hogy az itt emelt modern lakóhá-
zak alatt 60-80 méter hosszan hú-
zódó pincék találhatók. Ami szo-
morú, hogy a 20-22 számon tar-
tott pince közül jelenleg csupán 
néhány tölti be eredeti funkcióját. 
A szovjet éra nem csupán a sző-
lőültetvényekben okozott rette-
netes károkat, hanem a különbö-
ző dűlőkben meghúzódó préshá-
zakban is. Ezek közül mára csak 
néhány maradt fenn, s azok sem 
kerülték el az átépítést. Van per-
sze már üde kiétel is. Például a 
beregardói hegy lábánál álló két-
szintes épület, melyet maga a vá-
ros újíttatott fel. 

A beregszászi lokálpatrióták 
gyakran felteszik a kérdést: ha 
ezt a borvidéket egykoron Kis 
Tokajént emlegették, hogyan tör-
ténhetett meg, hogy mára ennek 
alig maradt valami kézzelfogha-
tó nyoma? A titok nyitja valószí-
nűleg abban rejlik, hogy a várost 
körbeölelő, s Beregardótól egé-
szen a Kovászóig futó hegylán-
colaton húzódó közel négyezer 
hektárnyi szőlőterület többszáz 
gazda – orvos, tanár, ügyvéd ke-
reskedő stb. – tulajdonát képez-

te. Még a Schönborn család, illet-
ve maga a város is csupán 12-15 
hektárnyi ültetvénnyel rendel-
kezett. A kisbirtokokat az 1948 
táján kialakuló kolhozrendszer-
ben könnyen felszámolták, a he-
gyen álló családi pésházakra, ki-
sebb pincékre pedig a nagyüze-
meknek igazából nem volt szük-
ségük. Ezért jelentős részük ha-
mar enyészetté vált. 

Kovács Elemér

Beregszászi szőlőhegyek - ahogy anno Horváth Anna látta

Búcsú a baracklekvártól
Mínusz 9 fokot mértek március utolsó napján

Az idei esztendő márciusának 
utolsó napja biztosan bekerül 
a kárpátaljai gyümölcskerté-
szek feketekönyvébe. Mivel az 
ekkor mért éjszakai mínusz 8-9 
fokos fagyok elvitték a leendő 
kajszitermés túlnyomó részét, 
emellett jelentős veszteségeket 
okoztak az őszibarack-ültetvé-
nyekben is. 

A legnagyobb károk Muzsaly 
és Bene községekben, valamint 
az egykori ugocsai megyeszék-
hely, a Nagyszőlős mellett emel-
kedő Fekete-hegy gyümölcsösei-
ben keletkeztek, mivel megyénk-

ben ezeken a helyeken borulnak 
a legkorábban virágba a gyü-
mölcsfák.

– Lám, a koraiság olykor je-
lentős hátrányokkal is jár – ma-
gyarázza Bodnár István kertész-
mérnök, lapunk állandó szerző-
je. – Tudni kell, hogy a megye 
többi alföldi részén ez idő tájt 
még csak a pirosbimbós állapo-
tig jutottak el fejlődésükben az 
őszibarackfák, így, ha a további-
akban kedvezően alakul az idő-
járás, reális esély van arra, hogy 
elfogadható termést takarítsunk 
be a nálunk honos fajtákból. Az-
zal számolni kell, hogy március 
utolsó napjaiban síkvidéken is 
felgyorsult a kajszifák és a ko-
rai őszibarackfák vegetációja, 
a mínusz 9 fok pedig könyör-
telenül elvisz szinte mindent, 
nem csupán a teljes virágjukban 
pompázó fák termését. Vissza-
térve a kajszira: a késői virágzá-
sú Bergeron fajtának van némi 
esélye arra, hogy néhány szem 
kóstolóval örvendeztessen meg 
bennünket. Amúgy pedig már a 
mínusz két fokos hajnali fagyok 
is komoly károkat tudnak okoz-
ni a kajsziültetvényekben. 

– A laikusok joggal vélhet-
nék úgy, hogy a tudomány mai 
állása szerint igazán egyszerű 
lenne olyan fajtákat nemesíteni 
és elszaporítni, amelyek virág-

zása biztonságos időben a mos-
taninál mondjuk 10-12 nappal 
később történne.

– Annál is inkább szük-
ség lenne erre, mivel tapasz-
talatom szerint az utóbbi tíz 
évben legfeljebb két sikeres 
évet tudhatnak maguk mögött 
a kajszitermesztők. Más évek-
ben jégeső, hó, vagy mint most, 
a kora tavaszi fagy viszi el a ter-
mést. Természetesen folynak kí-
sérletek az olyan kajszifák ne-
mesítésével kapcsolatban, ame-
lyek virágzása későbbre tolódik 
el. Úgy tudom, hogy a kecske-

méti kutatóintézetben e vonat-
kozásban már biztató eredmé-
nyek születtek. Jellemző mó-
don a mediterrán országok tu-
dósai ezzel a kérdéssel nem fog-
lalkoznak azon egyszerű oknál 
fogva, hogy náluk nem jelent-
kezik ez a probléma. Ami pe-
dig a kérdés bonyolultságát ille-
ti: a legnagyobb gond az, hogy 
a kajszifáknál természetükből 
adódóan már januárban megszű-
nik a mélynyugalmi állapot, fo-
kozatosan megindul a vegetáció, 
ezért tudnak oly nagy kárt tenni 
a terméskezdeményekben a kora 
tavaszi fagyok. 

– A kajszitermés jelentős ré-
sze odavan, tehát most a töb-
bi gyümölcsfa gondozására kell 
jobban odafigyelni.

– Annál is inkább, mivel a ko-
ronavírus okozta új helyzetben je-
lentősen felértékelődik minden 
helyben termett gyümölcs. Ez-
zel kapcsolatban csak egy pél-
dát említenék: a citrom ára né-
hány hét alatt több mint a két-
szeresére nőtt. Meglehet, hogy 
a déli gyümölcsökből a kereske-
dők hamarosan pótolni fogják a 
hiányzó mennyiséget, ám bizto-
sak lehetünk benne, hogy a régi 
áron már nem lehet majd ezekhez 
a vitaminforrásokhoz hozzájutni. 
Becsüljük meg tehát, amink van.

Eszenyi Gábor

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása
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Már több cikkemben is ír-
tam, hogy az utóbbi 
10-15 évben az őszi 
ve t é sek  nem vo l -
tak olyan gyengék, 
mint most. Ezért na-
gyon oda kell figyel-
nünk, mikor végez-
zük el az agrotech-
nikai munkálatokat, 
hogy ne kövessünk 
el hibákat. 

Először is: mielőtt elhatároz-
zuk, mikor végezzük a vegysze-
res gyomirtást, minden parcel-
lát át kell vizsgálni, milyen álla-

Az őszi kalászosok vegyszeres gyomirtása

Problémák és megoldások
Az őszi kalászosok gyomirtása, úgy gondolom, mindenkinek kö-
telező, mert e nélkül lehetetlen jó terméshozamot elérni. Szeret-
nék ebben a kérdésben hasznos és jó javaslatot adni a kedves ter-
melőknek, mert a rendkívüli időjárási viszonyok arra késztetnek 
minket, hogy akkor és olyan gyomirtókkal végezzük a munkálato-
kat, amelyek maximális hatékonyságot nyújthatnak. Arra kérem a 
gazdákat, hogy időben és alaposan végezzék el a vegyszeres gyom-
irtást az őszi kalászosokban.

potban vannak a növények és mi-
lyen gyomnövények do-
minálnak a konkrét par-
cellán (egyszikűek vagy 
kétszikűek, egyévesek 
vagy többévesek), és csak 
ez alapján válasszuk ki a 
konkrét gyomirtót vagy 
azok kombinációit.

A mostani időjárási 
viszonyok (hideg, sze-

les időjárás, a nappali hőmérsék-
let 10-15 0C között van, éjjel fagy) 
arra késztetnek, hogy csak olyan 
gyomirtókat használjunk, ame-
lyek az alacsony hőmérsékleten 

is effektíven pusztítják a gyomo-
kat. Sok parcellát átnéztem vidé-
künkön, és arra a következtetésre 
jutottam, hogy ne siessük el az őszi 
kalászosoknál a gyomirtást. Igaz, 
a legtöbb gyomnövény már kikelt 
még ősszel, különösen a ragadós 
galaj, a többi gyomnövény – me-
zei acat stb. – később fog kikelni. 

Hogyan is válasszuk ki a kel-
lő gyomirtót, amelyik maximáli-
san eltünteti a gyomokat? A mai 
konkrét helyzetben a legalkalma-
sabb lenne a Granstar PRO 35g/
ha-ként. Nagyon jó kiszerelésben 
van forgalomban, 350 grammos 
kiszerelésben, ami pont 10 hek-
tárra elég. Az ára 75 hrivnya 1 
hektárra, kitűnően hat a kétszi-
kű gyomok ellen, kivéve a ra-
gadós galajt. Azok a parcellák, 
amelyeken dominál a ragadós 
galaj, ott a Grodyl Max gyomir-
tót használjuk, 10 ml/ha-ént, az 
ára – 180 hrivnya hektáronként. 
Megjelent egy új hatékony gyom-
irtó, a Triathlon (30-50 g hektá-
ronként), ami hatékony védelmet 
nyújt a legelterjedtebb gyomnö-
vények ellen is, beleértve a ga-
lajt. Már 8-10 Celsius foknál ha-

tékony. Nagyon hasznos len-
ne párhuzamosan a gyomir-
tással elvégezni a betegségek-
kel szembeni védekezést is. A 
gazdaboltokban rendelkezés-
re állnak gombaölő és gyom-
irtó szerek.

Hogyan is lehet növelni a 
gyomirtó hatékonyságát? Egy-
szerre a gyomirtókkal hasz-
náljunk 20-30 kg karbamidot, 
ami pozitívan hat a növények 
fejlődésére és ezen kívül nö-
veli a gyomirtó hatékonyságát 
is. Arra is különös figyelmet 
kell fordítani, hogy a gyomir-
tást szélmentes időben végez-
zük. Ne féljünk attól, hogy éj-
szaka eső lesz, másfél-két óra 
elég a gyomirtónak, hogy ki-
fejtse hatását. Célszerű len-
ne elvégezni a második fej-
trágyázást ammónium-nitrát-
tal (150-200 kg/ha).

Várom továbbra is kérdései-
ket és szívesen válaszolok Önök-
nek. Tel.: 0975166318 vagy 
0503723469.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Hogy a kecske is jó lakjon, de 
a káposzta is megmaradjon.

A klímaszabályozás célja, 
hogy optimális, de legalább is el-
viselhető szinten tart-
suk a fóliaházakban az 
életfeltételeket a nö-
vények fejlődéséhez. 
De mik is ezek a fel-
tételek?

● Hőmérséklet
● Páratartalom
● Széndioxid-szint
● Fényviszonyok.
A közhiedelemmel 

ellentétben ezek az életfeltételek 
egyenrangúak, egyformán fonto-
sak! Hisz a végeredmény szem-
pontjából mindegy, hogy a nö-
vényeink megfőnek, megfagy-
nak, megfulladnak, kiszáradnak 
vagy más miatt pusztulnak ki, 
jobb esetben áll le a fejlődésük. 
Tehát a fóliasátrak klímaszabá-
lyozását (szellőztetését, fűtését, 
árnyékolását, párásító öntözé-
sét) úgy kell végrehajtani, hogy 
minden egyes életfeltétel a még 
elfogadható határok között le-
gyen. Meg kell találnunk azt a bi-
zonyos „arany középutat”. Példá-
ul a szellőztetést nem csak azért 
kell elkezdeni, mert a hőmérsék-
let egy bizonyos határ fölé emel-
kedett. Már alacsonyabb hőmér-
sékleten is szellőztetni kell, hisz 
ugyanolyan fontos a páratartalom 
csökkentése, valamint a széndi-
oxid pótlása is a friss levegő be-
engedésével. Ez vonatkozik a bo-
rús, esős időjárás esetére is. Ilyen-
kor is fel kell nyitnunk a szellőz-
tetőket! Igaz ugyan, hogy a hő-
mérséklet így egy kicsit az opti-
mális alatt lehet, de az elviselhe-
tő határok között marad. Viszont 
csak így tudjuk biztosítani a nö-
vényeink számára az elviselhe-
tő páratartalmat és széndioxid-
szintet. Tehát egy kicsit inkább 
fázzanak a növényeink, de ne le-
gyen a betegségek melegágya, 
valamint tudjon párologtatni (te-
hát fejlődni).

A klímaszabályozásról általában
A szeszélyes tavaszi időjárás, sajnos, megmutatta, hogy több gaz-
dának is felületes elképzelése van a fóliaházak klímaszabályozásá-
nak fontosságáról. Előfordul, hogy a hatalmas fóliasátornak csak 
az egyik végén volt kinyitva egy ajtó, szellőztetés gyanánt – a déli 
órákban! A gőzfürdőnek talán kiváló növényházban aztán fel is lé-
pett szinte valamennyi jellemző gombabetegség. Ezért most meg-
próbáljuk felvázolni a legfontosabb tudnivalókat a fóliaházak klí-
maszabályozásáról.

Sokváltozós egyenletek – pa-
raszti ésszel.

Mint feljebb rávilágítattunk, 
a fóliasátrak klímaszabályozása 

egy kicsit olyan, mint 
egy sokváltozós egyen-
letrendszer megoldása. 
Csak míg a nálunk sze-
rencsésebb országok-
ban számítógépek szá-
molják ki, hogy az adott 
körülmények között mit 
és hogyan kell csinálni, 
s az automatika ezt el 
is végzi, addig nekünk 

csak a józan paraszti eszünk ma-
radt. De milyen módon tudunk be-
avatkozni a fóliasátrunk mikroklí-
májába?

● Fűtéssel
● Szellőztetéssel

● Árnyékolással
● Párásító öntözéssel
● Pótmegvilágítással
A kezdők kedvéért most rö-

viden végigfutunk ezeken a klí-
maszabályozási lehetőségeken.

A fűtéssel nemcsak a hőmér-
sékletet tudjuk emelni a fólia-
sátrunkban, hanem ezzel együtt 
a levegő relatív páratartalmát is 
csökkenthetjük. Megfelelő fűtő-
berendezéssel (vegetációs fűtő-
csövek) szárazon tudjuk tartani 
a lombozatot.

A szellőztetéssel csökkenteni 
tudjuk a hőmérsékletet, a páratar-
talmat, valamint pótolni tudjuk az 
elhasznált széndioxidot.

A fóliasátrak árnyékolásá-
val (mésztejes vagy rasselhálós) 
csökkenteni tudjuk a nappali fel-
melegedést.

Párásító öntözéssel növel-
ni tudjuk a fóliasátrakban eset-
leg túl alacsony páratartalmat 
(nyáron gyakori). De mivel „az 
ördög a részletekben lakozik”, 
a későbbi cikkeinkben részle-

tesen is kitérünk majd ezek-
re a klímaszabályozási lehető-
ségekre.

Gál István falugazdász
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A pázsit telepítésére április ele-
jén vagy szeptemberben kerül-
jön sor, amikor a hőmérsék-
let már elég magas, a napsütés 
nem szikkasztó és a levegő pá-
ratartalma sem kevés.

A terepet úgy kell elegyenget-
ni, hogy 1-2%-os lejtése legyen a 
csapadékvíz levezetése céljából. 
A talajt fel kell ásni, vagy talaj-
maróval 20–25 cm mélyen meg 
kell porhanyítani. A gyengébb 
talajokat – megművelés előtt – 
szerves trágyával kell gazdagí-
tani. Az így előkészített talajon 
10 nap alatt kikelnek a gyomok. 
Ezek ellen permetezze meg a ta-
laj felszínét Roundup, Medallon 
vagy Glialka nevű totális gyom-
irtó szerrel a későbbi gyomoso-
dás megelőzésére.

A legfelső, 2-4 cm-es talaj-
réteg lazítása után következzék 
a fűmag vetése. Négyzetméte-
renként átlagosan 30 gramm fű-
magkeveréket vessen (a nagyobb 
magvú füvekből kissé többet, 

Mikor telepítsük 
a pázsitot?

az apró magvúakból valamivel kevesebbet) és a magokat kever-
je be – gereblyézéssel – a talajba. (A föld felszínén maradó magva-
kat a galambok, a varjak és a fekete rigók szívesen lakmározzák.) 
Ezután a talajt hengerezéssel, vagy kisebb területen döngöléssel tö-
möríteni kell.

A telepítés befejező munkája az öntözés. A fűmagvetést napon-
ta kétszer is meg kell öntözni, de csak annyira, hogy tócsák ne ke-
letkezzenek!

A pázsit 10-12 nap múlva zöldülni kezd és 20-25 nappal a vetés 
után már kaszálható. A fűnyíró gépet magas fordulatszámmal kell 
üzemeltetni, nehogy a gyenge gyökérzetű füveket kitépje.

Véget ér a tavaszelő, nemsokára elnyílnak a tulipánok, a jácin-
tok, a nárciszok, a krókuszok és a többi hagymás virág. Ahhoz, 
hogy jövőre is hasonlóan gazdag virágzásban legyen részünk, 
egy-két szabályt érdemes megjegyezni.

A tulipánok megfelelő termőhelyen három évig maradhatnak 
bolygatás nélkül. Ezalatt a kisebb hagymák megnőnek, sarjhagy-
mák keletkeznek, a tulipánnal beültetett ágyás tovább gazdagodik. 
Most azzal segíthetjük a hagyma tápanyagokkal való feltöltődését, 
és azzal akadályozhatjuk meg a vírusfertőzés terjedését, hogy az el-
nyílt virágokat közvetlenül a virág alatt letörjük, és a virágokat el-

égetjük. Ennek hiányában a megtermékenyült magházban magok 
képződnek és ezek beérlelése a hagymától sok tápanyagot von el.

A megmaradt virágszárból és a levelekből a tápanyagok folya-
matosan a hagymába húzódnak olyannyira, hogy a szárak őszig el-
száradnak. A harmadik éve virágot hozó hagymákat visszahúzódá-
suk után (június-júliusban) szedjük fel, tároljuk hűvös kamrában au-
gusztus végi kiültetésükig.

A jácintok évekig a kertben maradhatnak. Hagymájuk nem fagy-
érzékeny, de arra számítani kell, hogy a virágok egyre kisebbek és 
ritkábbak lesznek. Igaz, a virágfüzér nagyságának csökkenéséért el-
lenszolgálatot nyújt a jácint utolérhetetlen illata és tiszta, élénk színe.

A nárciszok hagymáit csak akkor kell fölszedni, ha már túlsá-
gosan elterjedtek, sűrűn állnak vagy át akarjuk telepíteni őket. A 
krókusz és a kígyóhagyma hasonlóan viselkedik: őszig a lombjuk 
teljesen visszahúzódik. A felsoroltakon kívül a hazai kertekben még 
sokféle hagymás virág díszlik, amelyek érdemesek lennének az el-
terjesztésre. Közülük most csak a császárszakállt, a gyöngyvirágot, 
a ritkábban ültetett hóvirágot, a téltemetőt, az odvas keltikét, a ta-
vaszi tőzikét említem meg.

balintgazda.hu

Nyílás után: mi legyen a tulipán 
hagymáival?



Csütörtök Április 16.

Köszöntjük Csongor nevű olvasóinkat!

Hétfő Április 13.

Köszöntjük Ida nevű olvasóinkat!

Kedd Április 14.

Köszöntjük Tibor nevű olvasóinkat!

Szerda Április 15.

Köszöntjük Anasztázia, Tas nevű olvasóinkat!

2020. 
április 8.8 Heti műsor

04:15 Tini nindzsa 
teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

04:35 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

05:15 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
10:00 Tini nindzsa 

teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

10:25 Micimackó 
kalandjai
Am. animációs ka-
landvígjáték

11:55 Paddington 2.
Angol-am. animá-
ciós kalandvígjáték

13:55 Vasakarat
Am. kalandfilm

16:00 Egy bogár élete
Am. animációs ka-
landvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
19:15 Bosszúállók

Am. akciófilm
21:55 Jupiter 

felemelkedése
Am. akciófilm

00:20 Adaline 
varázslatos élete
Am. romantikus film

02:30 Autogram
03:00 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

05:00 001 - Az első bevetés
Német-angol-am. 
kalandfilm

06:50 TV2 ANIMÁCIÓ
07:25 A szeleburdi család

Magyar vígjáték
09:15 Időről időre

Angol vígjáték
11:55 Jack és Jill

Am. vígjáték
13:55 Johnny English

Angol-fr. akcióvíg-
játék

15:50 Johnny English 
újratöltve
Angol-fr.-izraeli 
vígjáték

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

Am. akcióvígjáték
00:30 Nem vagyunk mi 

angyalok!
Am. vígjáték

02:55 Télapu 
karácsonyra
Am. családi vígjáték

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:46 Roma magazin
07:15 Domovina
07:40 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Négy évszak a

magyar pusztán
08:50 Rab ember fiai

Tévéfilm
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ő és én: Sági Péter
13:10 Muzsika-szó: 

Húsvét Turán
13:45 Leányvásár

Magy. filmvígjáték
15:20 Univerzum - Ka-

lácsok, piték, sütik 
- Húsvéti varázs-
lat Európában

16:10 Sissi I-III
Német romantikus 
tévéfilmsor.

18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 A kis herceg

Fr. animációs film
20:35 Agatha Raisin: 

A vizes viszály
Bűnügyi tévéfilmsor.

21:30 Sherlock és én
Angol filmvígjáték

23:20 Kenó
23:25 Blue Valentine

Játékfilm
01:20 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:20 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:40 Unió27

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Öt kontinens - 
Válogatás

06:20 Summa
06:45 Család'20
07:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű 

hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:30 Ferenc pápa 

„Urbi et Orbi” 
áldásának köz-
vetítése Rómából

08:55 Isten kezében
09:25 Biblia és irodalom
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Dokuzóna - Vá-

logatás nemzeti-
ségi filmekből

11:10 Angol nyelvű hírek
11:15 Mozogj otthon!
11:25 Sok hűhó Emmiért

Magy. filmvígjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:00 Ő és én: Sági Péter
16:05 Divat & dizájn
16:35 Magyar Krónika
17:10 Öt kontinens - 

Válogatás
17:40 Ízőrzők
18:10 Ízőrzők
18:45 Az utolsó vacsora

Magyar animációs 
film felnőtteknek

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
22:35 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:05 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Illés `96 koncert
02:20 Sok hűhó Emmiért

Magy. filmvígjáték
03:40 Itthon vagy!

05:00 Öttusa
05:25 Múlt és Jelen
05:55 Jégkorong 

magazin
06:30 UEFA BL-

klasszikusok
07:00 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
08:35 Út az Eb-re
09:00 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
09:30 Kézilabda női ju-

nior világbaj-
nokság

11:05 Jövünk!
11:35 Labdarúgó 

mérkőzés
13:40 Labdarúgó 

közvetítés
15:50 Kézilabda 

közvetítés
17:30 Vizes Vb 2017
19:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
20:00 Vizes Vb 2017
21:30 FINA Vizes 

Világbajnokság

04:05 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:05 Muppet Show: 

Az ex-faktor
Am. animációs víg-
játéksor.

12:30 Fókusz
13:55 Drága örökösök

Magyar filmsor.
15:00 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:05 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:10 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:05 Barátok közt
22:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 Bosszúállók

Am. akciófilm
02:05 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:45 CSI: Miami 
helyszínelők
Am. krimisor.

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

04:45 Csapdába csalva
05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

12:00 Tények Délben
12:30 Tények Plusz
13:25 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
06:45 Srpski ekran
07:10 Unser Bildschrim
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
07:50 A kis herceg

Fr. animációs film
09:40 Szerelmes földrajz
09:41 Négy évszak a 

magyar pusztán
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ő és én: 

Greguss Anna
13:15 Vad vidékek –

 Brazília
14:20 Univerzum - Ka-

lácsok, piték, sütik 
- Húsvéti varázslat 
Európában

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:05 Mámoros 

szerelem
Sp. telenovella

17:05 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:40 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:35 Önök kérték
21:35 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
22:30 Kenó
22:40 A szálloda

Angol tévéfilmsor.
23:35 Magyarország, 

szeretlek!
01:00 4 összeesküvő és

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:50 Rúzs és selyem

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:15 Német nyelvű

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:35 Református 

riportok
09:00 Isten kezében
09:25 Vallás és 

szabadság
09:30 Biblia és irodalom
09:50 Mindenki 

Akadémiája
10:20 Néhány mondat 

a szabadságról 
- Dávid Gyula 
irodalomtörté-
nész portréja

11:15 Angol nyelvű hírek
11:20 Mozogj otthon!
11:30 Római karnevál

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschrim
14:20 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:00 Ő és én: 

Greguss Anna
16:05 Család'20
16:25 Novum
16:55 Térkép
17:20 Útravaló
17:35 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

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

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák -

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Van képünk hozzá

05:00 Bringasport
05:15 Pecatúra
05:45 UEFA BL-

klasszikusok
06:10 Múlt és Jelen
06:45 Labdarúgó 

közvetítés
08:40 Vizes Vb 2017
10:15 Kézilabda 

közvetítés
11:50 Szabadidő
12:25 Jövünk!
13:25 UEFA Bajnokok

 Ligája magazin
14:00 Labdarúgó 

közvetítés
15:55 Kézilabda 

közvetítés
17:30 Vizes Vb 2017
19:30 Fradi Tv
20:00 Vizes Vb 2017
23:45 Labdarúgó 

közvetítés
01:45 Öttusa

04:05 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:05 Muppet Show: 

Röfi a sötétben
Am. animációs víg-
játéksor.

12:30 Fókusz
13:55 Drága örökösök

Magyar filmsor.
15:00 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:05 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:10 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:05 Barátok közt
22:50 RTL Híradó -

 Késő esti kiadás
23:20 1945

Magyar film
01:15 Rejtjelek

Am. krimisor.
02:05 Rejtjelek

Am. krimisor.
02:50 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

03:30 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

12:00 Tények Délben
12:30 Tények Plusz
13:25 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
07:10 Ecranul nostru
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:10 Szerelmes földrajz
08:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ő és én: 

Zoltai Tibor
13:15 Madagaszkár
14:20 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:10 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

17:05 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:45 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:35 Skandináv Lottó
20:50 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:50 Tisztességtelen 
ajánlat
Angol játékfilm

23:45 Kenó
23:50 Szabadság tér ́ 89
00:35 4 összeesküvő és

 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:25 Hogy volt?!

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Család'20
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
08:55 Új nemzedék
09:30 A sokszínű vallás
09:50 Mindenki 

Akadémiája
10:25 Kézjegy - 

Lugossy László 
filmrendező

11:30 Angol nyelvű hírek
11:35 Mozogj otthon!
11:45 A miniszter

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

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:00 Ő és én: 

Zoltai Tibor
16:05 Magyar gazda
16:30 Mesterember
17:00 Hazajáró
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?! - 

Válogató adások
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Hogy volt?!
23:25 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Hogy volt?! - 

Válogató adások
02:20 A miniszter

Tévéjáték

05:00 Múlt és Jelen
05:30 Hajime
05:55 Szabadidő
06:30 Labdarúgó 

közvetítés
08:30 Vizes Vb 2017
10:00 Kézilabda 

közvetítés
11:30 Bringasport
11:50 Pecatúra
12:20 Jövünk!
12:50 Labdarúgó 

közvetítés
15:25 Fradi Tv
15:55 Kézilabda 

közvetítés
17:30 Vizes Vb 2017
19:30 Aranyoroszlánok
20:00 Vizes Vb 2017
21:30 Labdarúgó 

mérkőzés
23:25 Tenisz Davis Kupa
01:05 Jégkorong 

közvetítés

04:05 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:05 Muppet Show: 

Chelsea elcseszi
Am. animációs víg-
játéksor.

12:30 Fókusz
13:55 Drága örökösök

Magyar filmsor.
15:00 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:05 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:10 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:05 Barátok közt
22:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:25 Brandmánia
00:55 KölyökKalauz
01:25 ÉletmódKalauz
02:00 Garzonpánik - A 

011 Alkotócso-
port, a FÜGE és 
a Thália Színház 
előadása

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 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

12:00 Tények Délben
12:30 Tények Plusz
13:25 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 Slovenski Utrinki
07:05 Alpok-Duna-Adria
07:35 Napi áhítat
07:40 Mozogj otthon!
08:10 Szerelmes földrajz
08:35 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:40 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ő és én: 

Varga Krisztina
13:15 Skót birtokok
14:25 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:15 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

17:05 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!

18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
20:05 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

21:05 A napfény íze
Magy. filmdráma

00:00 Kenó
00:10 Dögkeselyű

Magy. bűnügyi film
02:00 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:45 Mesterember

05:25 Rejtélyes 
XX. század

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

a nóta
08:20 Német nyelvű 

hírek
08:25 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:35 A sokszínű vallás
08:50 Jézus és..: 

Fülöp apostol
09:00 Kereszt-Tények
09:10 Így szól az Úr!
09:20 Vallás és 

szabadság
09:25 Biblia és 

képzőművészet
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 „A Rettenetes 

Csíkhágói 
Zaddam” - Makkai 
Ádám portréfilm

11:10 Angol nyelvű hírek
11:15 Mozogj otthon!
11:25 II. József császár

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Slovenski Utrinki
13:50 Alpok-Duna-Adria
14:20 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:00 Ő és én: 

Varga Krisztina
16:05 Kék bolygó
16:25 Noé barátai
16:55 Szerelmes földrajz
17:25 Ízőrzők
18:30 Itthon vagy!
19:00 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
00:30 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.

04:05 Múlt és Jelen
04:30 Jövünk!
05:00 Hajime
05:30 Szabadidő
05:55 Múlt és Jelen
06:30 Bringasport
06:45 Labdarúgó 

közvetítés
08:40 Vizes Vb 2017
10:10 Fradi Tv
10:40 Kézilabda 

közvetítés
12:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
12:45 Labdarúgó 

közvetítés
14:55 Aranyoroszlánok
15:25 Pecatúra
16:00 Kézilabda 

közvetítés
17:30 Vizes Vb 2017
19:30 DVSC Tv
20:00 Vizes Vb 2017
21:15 UEFA Bajnokok

Ligája közvetítés
23:30 Férfi kosárlab-

da Európa-baj-
noki selejtező



Szombat Április 18.

Köszöntjük Andrea, Ilma nevű olvasóinkat!

Vasárnap Április 19.

Köszöntjük Emma nevű olvasóinkat!

Péntek Április 17.

Köszöntjük Rudolf nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

sának jogát minden 
tévéadó fenntartja!
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A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkeszté-
sének jogát fenntartjuk, azok recenzálását, visszaküldését, to-

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

20 szó                   15 hr.
21-40 szó              30 hr.

Keretes
20 szó                   30 hr.
21-40 szó              60 hr.

Kiemelt
20 szó                   20 hr.
21-40 szó              40 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2020. 
április 8. 9Heti műsor

04:05 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:05 Muppet Show:

Gyerünk, gye-
rünk, Gonzo!
Am. animációs víg-
játéksor.

12:30 Fókusz
13:55 Drága örökösök

Magyar filmsor.
15:00 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:05 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:10 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:05 Barátok közt
22:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 Mellékhatás

Magyar thrillersor.
00:40 Ha/Ver

Am.-angol akciófilm
02:55 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 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

12:00 Tények Délben
12:30 Tények Plusz
13:25 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.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 Életkerék
07:10 Öt kontinens - 

Válogatás
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:10 Szerelmes földrajz
08:50 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:10 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
11:00 A lipicai
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ő és én: Paholics 

Erzsébet
13:15 Tengerek, város-

ok, emberek
14:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:05 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

17:05 Ridikül
17:55 Mozogj otthon!
18:00 Híradó

18:30 Nemzeti 
Sporthíradó

18:40 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

19:50 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

20:50 Szerelmes SMS
Német romantikus 
vígjáték

22:45 Kenó
22:50 Ábrahám

Olasz tévéfilmsor.
00:30 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:20 Hogy volt?!
02:10 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:25 Orosz nyelvű hírek
08:26 Kínai nyelvű hírek
08:40 Isten kezében
09:05 Katolikus krónika
09:30 Biblia és 

képzőművészet
09:50 Mindenki 

Akadémiája
10:25 A Soha, a Mindig 

és a Pillanat - 
Kokas Ignác fes-
tőművész

11:25 Angol nyelvű hírek
11:30 Mozogj otthon!
11:40 Egymilliárd évvel 

a világvége előtt
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Életkerék
13:45 Öt kontinens - 

Válogatás
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
15:55 Ő és én: Paholics 

Erzsébet
16:00 Püspökkenyér
16:55 Kárpát-medence
17:15 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:05 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:20 Egymilliárd év

vel a világvége előtt
Tévéjáték

03:30 Itthon vagy!

04:30 Jövünk!
05:00 Múlt és Jelen
05:30 Fradi Tv
05:55 Pecatúra
06:30 Műkorcsolya és 

Jégtánc Euró-
pa-bajnokság

08:50 Vizes Vb 2017
10:15 Kézilabda 

közvetítés
11:50 DVSC Tv
12:20 Fradi Tv
12:55 Aranyoroszlánok
13:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:00 Labdarúgó 

közvetítés
15:55 Kézilabda 

közvetítés
17:30 Vizes Vb 2017
19:30 Mtk tv
20:00 Vizes Vb 2017
21:30 Labdarúgó 

közvetítés
23:35 Kosárlabda – 

Férfi Eb mér-
kőzés

01:25 Pecatúra

04:45 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

05:35 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:10 Tini nindzsa 

teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

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

Am. vígjátéksor.
13:05 1945

Magyar film
15:00 Szuperzsaru

Olasz akcióvígjáték
17:05 Apatigris

Magyar vígjátéksor.
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 A Tanár

Magyar filmsor.
21:00 Mellékhatás

Magyar thrillersor.
21:45 Vissza hozzád

Am. romantikus film
00:15 Elárulva

Am. akciófilm
02:05 Nyolc préda

Am. thriller

05:10 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

05:35 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
10:05 Innovátor
10:40 Adris Kitchen
11:10 Poggyász
11:45 Mancs

Magyar családi ka-
landfilm

13:45 Hős
Hongkongi akciófilm

15:50 Columbo
Am. krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Csatahajó

Am. sci-fi akciófilm
22:45 22 Jump Street -

A túlkoros osztag
Am. akcióvígjáték

01:00 A ferde ház
Angol-am. miszti-
kus krimi

03:30 Elrabolva
Am.-fr. akció-
film-sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:30 Szerelmes földrajz
07:55 Napi áhítat
08:00 Mozogj otthon!
08:10 Térkép
08:45 Noé barátai
09:15 Divat & dizájn
09:50 Nálatok, laknak 

állatok?
Tévéfilmsor.

10:25 Család-barát 
válogatás 2019

11:25 Büszkeségeink a 
Hungarikumok

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:25 Serengeti - Egy 

történet Afrika 
legkülönlegesebb 
lakóinak valós 
élete alapján

14:20 A Durrell család
Angol családi filmsor.

15:10 Ludas Matyi
Magyar játékfilm

17:00 Gasztroangyal
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 SzerencsePerc

18:46 Szerencse Szombat
19:40 A suttogó

Játékfilm
22:35 Harry Brown

Angol bűnügyi film
00:10 Kenó
00:20 4 összeesküvő és 

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:15 Hogy volt?!
02:10 Rúzs és selyem
02:35 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:35 Család'20
03:55 Esély

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

XX. század
05:50 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:10 Hogy volt?! - 

Válogató adások
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:25 Gasztroangyal
09:15 Magyarország 

finom
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:00 Rejtélyes 

XX. század
10:35 Öt kontinens - 

Válogatás
11:00 Angol nyelvű hírek
11:05 Mozogj otthon!
11:15 Bakaruhában

Magyar filmdráma
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Klasszikusok 

délidőben
14:35 Család-barát 

válogatás 2019
15:30 Mozogj otthon!
15:40 Büszkeségeink a 

Hungarikumok
16:05 Amerikában jár-

tunk - Mestersé-
ge címere...

16:35 Így készült az 
ARANY - Egy óra 
Arany Jánossal

17:05 Lola kicsi konyhája
17:35 Most a Buday!
18:00 Családi kör
19:00 Térkép
19:30 Ízőrzők
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Bagi Nacsa 

Orfeuma
22:35 Legenda - 

válogatás
23:05 Hagyaték
23:40 Opera Café
00:05 Evangélium
00:40 Biblia és irodalom
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:40 Ludas Matyi

Magyar játékfilm
03:20 Bakaruhában

Magyar filmdráma

05:00 Aranyoroszlánok
05:25 Műkorcsolya és 

Jégtánc Világ-
bajnokság

07:50 Szabadidő
08:25 Kézilabda 

közvetítés
09:55 Vizes Vb 2017
11:30 Labdarúgó 

mérkőzés
13:25 Mtk tv
14:00 Kézilabda 

közvetítés
15:30 UEFA Bajnokok

Ligája
17:30 Vizes Vb 2017
19:30 Kékek
20:00 Vizes Vb 2017
21:30 Férfi kosár-

labda Eb
23:35 Labdarúgó 

közvetítés
01:35 Mtk tv
02:05 Pecatúra
02:35 Labdarúgó 

közvetítés

04:55 Pasik!
Magyar vígjátéksor.

05:20 Fókusz Plusz
06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:50 Teleshop
10:45 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:15 Lila füge
11:50 Szuperzöld
12:30 Profi a 

konyhámban
13:10 Cobra 11

Német akciófilm-sor.
14:05 Cobra 11

Német akciófilm-sor.
15:05 A Tanár

Magyar filmsor.
15:55 Kicsi kocsi – 

Tele a tank
Am. kalandvígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

19:00 Apatigris
Magyar vígjátéksor.

19:45 A hihetetlen család
Am. animációs ka-
landfilm

21:45 A specialista
Am. akciófilm

23:45 Vissza hozzád
Am. romantikus film

02:00 Kevin, a minden6ó
Am. vígjátéksor.

02:50 Kevin, a minden6ó
Am. vígjátéksor.

04:20 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
10:05 EB TV
10:40 Tűsarok
11:10 Több mint TestŐr
11:45 Super Car
12:15 Életmódi
12:50 Hungarikumok-

kal a világ körül

13:20 Street Racers -
Formula E ma-
gazin

13:55 Nagydumás 
kiscsajok
Am. vígjáték

15:55 Az elvarázsolt
dollár
Magyar vígjáték

18:00 Tények
18:50 Kölcsönlakás

Magyar vígjáték
21:00 Mission: Impos -

sible - Utóhatás
Am.-kanadai akció-
thriller

23:25 Pompeji
Am.-német kalandfilm

01:45 Hunky Blues
03:55 Elrabolva

Am.-fr. akció-
film-sor.

04:25 In memoriam 
Gyurkovics Tibor

05:15 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:50 Kenó
07:00 Isten kezében
07:25 Kereszt-Tények
07:30 Katolikus krónika
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Így szól az Úr!
08:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
08:30 A sokszínű vallás
08:40 Református 

ifjúsági műsor
08:50 Metodista 

ifjúsági műsor
09:00 Római katolikus- 

mise közvetítése 
- Budapest - Ró-
zsák tere

10:00 Református 
riportok

10:25 Ortodox 
ifjúsági műsor

10:30 Evangélikus 
magazin

11:00 Református is-
tentisztelet - Bu-
dapest - Pozso-
nyi út

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:30 A Budapest-művelet
14:25 Édes anya-

nyelvünk
14:35 Kék bálvány

Magyar romanti-
kus film

16:00 Hatoslottó sorsolás
16:05 Hogy volt?!
17:00 Ízőrzők
17:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:45 Magyarország, 

szeretlek!
21:20 Csereüvegek

Játékfilm
22:55 Kenó
23:05 A medve

Román filmvígjáték

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:10 Világ
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:11 Orosz nyelvű hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:25 Önök kérték
09:20 Mindenki 

Akadémiája
09:55 Ízőrzők
10:20 Magyarország 

finom
10:40 Térkép
11:10 Angol nyelvű hírek
11:20 Mozogj otthon!
11:25 A szerelem nem 

szégyen
Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 ,,...Csak az ének”

- In memoriam 
Szabados György

14:15 Nagyok
14:50 Eötvös Loránd

Kutatási Hálózat 
Ökológiai Kuta-
tóközpont Bala-
toni Limnológiai 
Intézete

15:30 Csalétek
15:50 Mozogj otthon!
16:30 Kitüntetettek -

Szent István Díj 
2015

17:00 Lola kicsi konyhája
17:30 Most a Buday!
18:00 Divat & dizájn
18:25 Divat & dizájn
18:55 Öt kontinens -

Válogatás
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 JazzEmber
22:40 Hogy volt?!
23:35 Hagyaték

05:00 DVSC Tv
05:30 Szabadidő
05:55 Labdarúgó 

Magyar Kupa
08:05 Kékek
08:30 Múlt és Jelen
09:10 Jövünk!
09:40 Kézilabda 

közvetítés
11:20 Vizes Vb 2017
12:50 Út az Eb-re
13:20 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
16:00 Kézilabda 

közvetítés
17:45 Vizes Vb 2017
19:30 Vizes Vb 2017
21:00 Forma-1 Esport - 

Kínai Grand Prix
22:35 UEFA Bajnokok

Ligája
23:30 Tenisz Davis

Kupa
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Amit a húsvétról neked is 
illik tudni!

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, Jézus Krisztus fel-
támadásának emléknapja. De vajon hogyan kötődik hozzá a to-
jás, a nyúl és a locsolkodás? És vajon miért esik mindig más nap-
tári napra?

A húsvét a keresztény egy-
házak egyik úgynevezett mozgó 
ünnepe: 325-ben az első niceai 
zsinat döntött úgy, hogy minden 
évben a tavaszi napéjegyenlősé-
get követő első holdtölte utáni 
első vasárnap ünnepeljük hús-
vét vasárnapját.

Miért épp a nyúl?
A régi, pogány időkben a ter-

mészet újjászületésének és a ter-

mékenységnek az ünnepét tar-
tották az évnek ebben az idő-
szakában, vagyis a tavaszi nap-
éjegyenlőség környékén. A ger-
mán területeken az élet e két ré-
sze Ostra, a tavaszistennő fenn-
hatósága alá tartozott (róla kap-
ta az ünnep angol – Easter – és 
német – Ostern – nevét).

Az istennőt gyakran ábrázol-
ták fején tavaszi virágokból font 
koszorúval, kezében az újjászü-
letést jelképező tojással, körülöt-
te madarakkal és nyulakkal. Az 
egyik legenda szerint színes to-
jásokat tojó madarát változtatta 
nyúllá, innen a tojást tojó húsvéti 
nyúl alakja. Más források szerint 
viszont a nyúl egy félreértésnek 
köszönheti, hogy neki tulajdonít-

ják a húsvéti tojásokat: Németor-
szág egyes vidékein – immár a ke-
resztény közép- és újkorban – hús-
vétkor gyöngytyúkkal, vagy annak 
tojásával ajándékozták meg egy-
mást az emberek. A gyöngytyúk 
neve németül Haselhuhn, vagy rö-
vidítve Hasel, míg a nyúlé Hase. Va-
gyis elég volt egyetlen betűt elhagy-
ni, és a nyuszi máris megkezdhette 
karrierjét, mint a húsvét jellegzetes 

állata. Mivel a szaporaságáról híres 
állatka a termékenység egyik jelké-
pe is, jól illett a tavasz ünnepéhez.

A kivonulás ünnepe
A keresztény húsvét közel esik 

a zsidó vallás egyik nagy ünnepé-
hez, a Pészachhoz, amely az Egyip-
tomból való kivonulásra emlékezik. 
A kovásztalan kenyér ünnepének is 
nevezik, mivel ilyenkor kizárólag 
kovásztalan ételeket lehet fogyasz-
tani, felidézvén azt, hogy a zsidó 
nép olyan sietve hagyta el Egyip-
tomot, hogy a magukkal vitt tészta 
megkelesztésére már nem volt ide-
jük. A Pészach központi eseménye 
a Széder-este, amelyen olyan szim-
bolikus ételeket fogyasztanak a csa-
ládok, amelyek őseik rabszolgasor-
sára, szenvedésére és könnyeire em-

lékeztetnek, ugyanakkor az iste-
ni csodákat és az elnyert szabad-
ságot is felidézik.

A nagyböjttől húsvétig
A keresztény hagyományban 

a húsvéti ünnepi időszak kora ta-
vasztól egészen a nyár elejéig ter-
jed. Előkészületi ideje a nagyböjt, 
amely Jézus negyvennapos böjt-
jére utal, vége pedig a pünkösd. 
A böjt utolsó hete, a nagyhét a vi-
rágvasárnappal kezdődik, amely-
nek napjai, népszokásai Jézus je-
ruzsálemi tartózkodására utal-
nak. A bevonulás napján, virág-
vasárnap a hívek pálmaágakkal, 
barkákkal mennek a templom-
ba. Nagycsütörtök az utolsó va-
csora napja, nagypéntek pedig a 
keresztre feszítésé, ez a gyászün-
nep. Nagyszombaton indulnak a 
körmenetek, lezárul a böjt, hús-
vét vasárnapja pedig a feltáma-
dás örömünnepe. Ezen a napon 
mondja el a pápa a Szent Péter 
téri ünnepi misén "Urbi et Orbi" 
(a városhoz, azaz Rómához és a 
világhoz intézett) apostoli áldását 
és húsvéti üzenetét.

Szimbolikus ételek és 
népszokások

A húsvét elnevezés arra utal, 
hogy a böjti időszak után ekkor 
újra lehet húst enni. Az ünnep jel-
legzetes ételei részben bibliai je-
lentést hordoznak: a bárány pél-
dául Jézusra, az Isten bárányára 
utal, de a tojás is a feltámadás, 
az új élet jelképe. A piros tojások 
színe Jézus vérére utal. A locsol-
kodás hagyományának is bibliai 
eredetet tulajdonítanak: a Jézus 
sírját őrző katonák a feltámadás 
hírét vivő, ujjongó asszonyokat 
locsolták le, hogy lecsendesítsék 
őket. Más források szerint a tojás-
festés- és ajándékozás, valamint 
a lányok locsolása az ősi termé-
kenységvarázsló szertartásokat 
is felidézi.

A Dunántúlon a legények 
vesszőből font korbáccsal csap-
kodták meg locsolás helyett a lá-
nyokat, akik szalagot kötöttek 
a korbácsra és borral kínálták a 
férfiakat. A Felvidéken viszont a 
lányok korbácsolták meg a legé-
nyeket, sok helyütt pedig húsvét 
keddjén visszajárt a férfiaknak a 
hideg vizes locsolás.

life.hu

Miért változik a húsvét időpontja? 
Egy hónap eltérés is lehet

Március 22. és április 25. kö-
zött 35 különböző napra es-
het húsvét.

Míg a két legfontosabb vallá-
si ünnepünk közül az egyik, a ka-
rácsony állandó dátumhoz kötött, 
addig a húsvét aktuális időpont-
ját minden január elején ki kell 
vadászni a naptárból, rákeresni a 
neten, hogy épp milyen hónapra, 
napra esik.

2020-ban húsvétvasárnapot 
április 12-én, húsvéthétfőt ápri-
lis 13-án ünnepeljük. De miért is 
vannak mozgó ünnepeink?

Ezért változik a húsvét 
időpontja

Húsvétkor Krisztus feltáma-
dását ünnepeljük. A korabeli for-
rásokból tudható, hogy Jézus ke-
reszthalálának ideje a zsidó nap-
tár szerinti Niszán hó 14. napjára 
esett, feltámadása pedig harmad-
napon, vasárnap történt. Mivel a 
zsidó naptár hónapjai újholdtól 
újholdig tartanak, a számítás-
ban így kapott szerepet a Hold 
járása. Niszán hava pedig a ta-
vasz első hónapja, így a tavaszi 
napéjegyenlőség is jelentőséggel 

bír a húsvét időpontjának számítása 
során. Egyébként az ünnep pontos 
dátumának tekintetében még a ke-
leti és nyugati egyházak sem jutot-
tak évszázadokig közös nevezőre.

Végül a 325-ös niceai zsinaton 
sikerült a vallási vezetőknek egysé-

gesíteni a húsvét időpontját. Húsvé-
tot minden évben a tavaszi napéj-
egyenlőséget követő holdtölte utá-
ni vasárnap ünnepeljük. Amennyi-
ben a holdtölte vasárnapra esik, úgy 
a következő vasárnapra csúszik át 
az ünnep. A tavaszi napéjegyenlő-
ség napja általában március 21-én 
van, de a naptárrendszer és a Föld 
mozgásának eltérései miatt eshet 
március 20-ára, illetve ritkábban 
19-ére is. Tehát nagyon röviden: a 

húsvét időpontja azért változik, 
mert számításában nem csupán a 
Nap, de a Hold mozgása is lénye-
ges tényező.

További mozgó ünnepeink
● A húsvét mellett még szá-

mos további egyházi évhez kö-
tődő mozgó ünnepünk van. Ezek 
nem mindegyike munkaszüneti 
nap. Aktuális dátumuk – advent 
kivételével – mindig a húsvét idő-
pontjához igazodik.

● Hamvazószerda: a húsvét-
vasárnaptól visszaszámolt negy-
venedik hétköznap – a nyugati 

kereszténységben a nagyböjt 
kezdete.

● Mennybemenetel, más 
néven áldozócsütörtök: a hús-
vét utáni negyvenedik nap – 
az ünnepet általában a követ-
kező vasárnap tartják.

● Pünkösd: a Szentlélek 
eljövetelét a húsvét utáni he-
tedik vasárnapon és hétfőn 
ünnepeljük.

● Úrnapja: a pünkösd utáni ti-
zedik napra – csütörtökre – esik. 
Ezen a napon „Krisztus titokza-
tos testét”, az oltáriszentséget ün-
nepli az egyház, körmenet kötő-
dik hozzá.

● Advent: a karácsony napját 
megelőző negyedik vasárnaptól 
karácsonyig tart. Krisztus eljöve-
telét ünnepeljük, egyben az egy-
házi év kezdetét is jelenti.

femina.hu

Húsvéti jelképek, szimbólumok
Barka

A barka bolyhos virágainak 
különleges gyógyerőt tulajdoní-
tottak a régiek. Ha a családi tűz-
helybe dobták, megóvta a házat 
a bajoktól, lenyelve pedig gyógy-
szerként elmulasztotta a torok-
fájást.

Bárány
A legősibb húsvéti jelkép a 

bárány. Eredete a Bibliában kere-
sendő. Az ótestamentumi zsidók 
az Úr parancsára egyéves hibát-
lan bárányt áldoztak, s annak vé-
rével bekenték az ajtófélfát, hogy 
elkerülje őket az Úr haragja. A 
húsvéti bárány Jézust is jelképe-
zi. A Bibliában Krisztus előképe 
volt az a bárány, amelyet a zsidók 
Egyiptomból való kimenetelük 
alkalmával ettek, és amelyet nap 
mint nap feláldoztak a jeruzsále-
mi templom oltárán.

Az Újtestamentumban Jé-
zus Krisztus az emberiség vált-
ságára jött a földre: ,,Krisztus a 
mi bárányunk, aki megáldozta-
tott érettünk”.

Nyúl
A másik húsvéti állat, a hús-

véti nyúl megjelenésének magya-
rázata már jóval nehezebb. Az ün-
nep termékenységgel kapcsolatos 
vonatkozásában magyarázat lehet 
a nyúl szapora volta. Mivel éjje-
li állat, a hold-
dal is kapcso-
latba hozható, 
amely égitest 
a termékeny-
ség szimbó-
luma. Nyúl és 
tojás ősi kap-
csolata a ku-
tatók szerint 
a germán ha-
gyományok 
alvilági isten-
nőjének le-
gendá jában 
jelenik meg: 
eszerint a nyúl eredetileg ma-
dár volt, s az istennő haragjában 
négylábú állattá változtatta. E kü-
lönös tulajdonságú állat hozzánk 
is német közvetítéssel került, de 
kialakulását homály fedi.

Az is lehet, hogy tévedésről 
van szó, mert régen egyes né-
met területeken húsvétkor szokás 
volt gyöngytyúkot ajándékozni 
tojásaival együtt. A gyöngytyúk 
német neve Haselhuhn, röviden 
Hasel. A félreértés abból is ered-
het, hogy németül a nyúl neve 
Hase. Mindenesetre a tojáshozó 
nyúl igen népszerűvé vált, a múlt 
század végén a képes levelező-
lapok elterjedésével igen sokfe-
lé eljutott.

A tojás
A tojás az élet újjászületésé-

nek, a termékenységnek legősibb 
jelképe. Bármilyen kicsi is, ké-
pes a világegyetem nagyságát s 
az élettelenből az élőbe való át-
menet rejtélyét jelképezni.

Fontos szerepe van a húsvéti 
étrendben is, de a tojások színezé-
se, díszítése is régi korokra nyú-
lik vissza. A leggyakrabban hasz-
nált szín a piros, magyarázatát a 
színek mágikus erejébe vetett hit 
adhatja. A pirosnak védő erőt tu-
lajdonítottak. A tojások piros szí-
ne egyes feltevések szerint Krisz-
tus vérét jelképezi. A tojásfestés 
szokása, s a tojások díszítése az 
egész világon elterjedt.

A tojásfestés népszokásként 
elsősorban Kelet-Európában ma-
radt fenn a XXI. századig. Erede-
tileg egyszínűek voltak, pirosas 
színüket növényi festőanyagok-
tól kapták. Erre szolgált a vörös-
hagymahéj, a börzsöny, a bíborte-
tű. Később kialakultak a feliratos 

tojások. A díszítést viasszal ,,ír-
ták” a héjra, melyet festés után le-
kapartak. Lehetett a szöveg név, 
üzenet, esetleg a keresztény jelké-
pek valamelyike. A minták isme-
rői tojásfestéssel foglalkozó asz-
szonyok voltak, akiktől a lányok 
megvásárolták azokat.

Magyarországon a festett, dí-
szített tojás ajándékozása elsősor-
ban a húsvéti locsolkodáshoz kap-
csolódik. A díszített tojások fes-
tésének formái, a minták elren-
dezése tájegységenként változott. 
A nálunk leggyakrabban használt 
minták geometrikusak. A tojást 
hosszanti vonalakkal két, majd 
négy mezőre osztották. A hosz-
szanti vonalak számának növelé-
sével 16 mezős osztás is van, de 
igen ritkán. Ezt a művészetet rá-
mázásnak nevezik. Az így kiala-
kított, majdnem háromszögle-
tű mezők alkotják a geometrikus 
vagy virágdíszítés kereteit. Néha 
az osztóvonalakon is díszítenek. 
A díszítmények lehetnek: tulipá-
nos, fenyőágas, rózsás, almás, stb. 
A díszített tojás neve hímes tojás, 
s magát az eljárást tojáshímzés-
nek nevezik.

Különböző tojásgyűjtő nép-
szokások vannak, melyek célja, 
hogy a legények minél több to-
jáshoz jussanak a tojásjátékok-

hoz. Egyik ilyen játék például a 
Kecskemét környékén ismert to-
jásütés, tojáskoccintás. Ketten 
egymással szemben állva a tojá-
sokat egyre erősebben összeütö-
getik, s az nyer, akié épen marad. 
Másik játék a tojással való labdá-
zás. Úgy tartották, hogy aki a fe-
léje dobott tojást elejti, még egy 
esztendeig nem leli meg a párját.

Romániában a látogatók vit-
ték a gazdának a tojást, megütö-
gették vele, s közben köszön-
tést mondtak: ,,Krisztus feltáma-
dott.” Voltak azonban különleges 
felhasználásai is a tojásnak. Igen 
sok helyen szerepeltek a tojások, 
mint szerencsét hozó amulettek.

A görögök azt a tojást, melyet 
a tyúk először tojt nagypénteken, 
varázserejűnek tartották.

Német hiedelem szerint, hús-
vét reggel egy tojáson átnézve 
meg lehet látni a benne tánco-
ló bárányt.

Jóslásra is használták a tojást: 
ha nagypéntek éjjelén feltörték, s 
egy pohár vízbe csurgatták, a for-
mája megmutatta, milyen lesz a 
jövő évi termés. Volt, ahol a lá-
nyok tojáshéjat tettek a küszöbre 
húsvét előtti este, hogy megtud-
ják, mi lesz a férjük foglalkozása. 
Ugyanaz lesz, mint az első férfié, 
aki belép a házba.

A tojás, a belőle kikelő madár-
ral, a sírjából feltámadó Krisztust 
is jelképezi, amellett, hogy a ter-
mékenység ősi jelképe is. A téli 
időszak utáni első tojások éppen 
húsvét idejére estek, valószínűleg 
ezzel függ össze, hogy az embe-
rek a tavasz érkezése feletti örö-
müket a tojások kifestésével, hím-
zésével fejezték ki.

sulihalo.hu
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Az esetről március 29-én 17 óra 50 perc-
kor érkezett a rendőrségre a bejelentés. 
Egy munkácsi nő elmondta, hogy apja 
veszekedés közben meglökte az élet-
társát, aki földre esett, és azután nem 
adott életjelt.

A Munkácsi Rendőrség munkatársai 
azonnal kiszálltak a helyszínre. Kiderült, 

Halálra verte lánya élettársát
hogy a két férfi – a nő 71 éves apja és 61 
éves élettársa – között konfliktus alakult ki. 
Az apa egy deszkával ütlegelte lánya élettár-
sát, majd meglökte őt. A sérülések következ-
tében az áldozat a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség bűnvádi eljárást indított 
az ügyben. A tettest őrizetbe vették, tájé-
koztat a 0312.ua.

Április 4-én reggel 5 órakor értesítették 
az orvosok Munkácson a rendőrséget 
arról, hogy egy nőt valószínűleg meg-
gyilkoltak, adta hírül a karpataljala.
net a 0312.ua-ra hivakozva.

A helyszínre kiérkező operatív nyomo-
zócsoport tagjai megállapították, hogy az 
áldozat egy 54 éves munkácsi nő. A holt-
test mellkasán erőszakos halálra utaló je-

Ollóval szúrta halálra
let találtak szúrt seb formájában. Kiderült, 
hogy a nő egy 45 éves munkácsi férfival 
élt együtt. Éjjel, italozás közben konflik-
tus alakult ki közöttük, és a férfi egy olló-
val mellkason szúrta élettársát, aki a hely-
színen életét vesztette.

A férfit őrizetbe vették és előzetes letar-
tóztatásba helyezték. A rendőrség büntető-
eljárást indított, az ügyben tart a nyomozás.

Április 3-án reggel az ilosvai járási 
Bilke (Bilki) községben holtan találtak 
rá egy 1995-ös születésű lakosra, adta 
hírül a 0312.ua.

A férfira hozzátartozói leltek rá egy fára 
felakasztva a saját háza közelében. Az elő-
zetes információ szerint a holttesten nem 
találtak erőszakos halálra utaló jeleket.

Két öngyilkosság egy nap alatt
Ugyanezen a napon a rahói járási 

Bilin egy 18 éves fiatal akasztotta fel 
magát. A holttestre a nagymamája ta-
lált rá. Itt sem találtak erőszakos halál-
ra utaló jeleket.

A rendőrség mindkét esetben nyomo-
zást indított, vizsgálják a halál okát és kö-
rülményeit.

Március 31-én reggel Jánosiban fegy-
veres támadás történt, adta hírül a 
mukachevo.net hírportál.

Egyelőre annyit tudni az esetről, hogy 
a Fő (Holovna) utcán ismeretlen feke-
te ruhás személyek egészségügyi maszk-
ban megpróbálták kirabolni az egyik he-

Lövöldözés a Beregszászi járásban
lyi lakost. A tettesek szlovák rendszámú 
BMW márkájú gépkocsival (előzetes in-
formáció) érkeztek az utcai pénzváltással 
foglalkozó férfi lakhelyére, majd rálőttek.

Az áldozatot a Beregszászi Közpon-
ti Járási Kórházba szállították, ahol az in-
tenzív osztályon kezelik.

A múlt héten szerdán délután fegyve-
res támadás történt a munkácsi járási 
Nagylucskán (Veliki Lucski), ahol há-
rom személy szenvedett különböző sú-
lyosságú sérüléseket, akiket a Munkácsi 
Központi Járási Kórházba szállítottak.

Kómában a munkácsi lövöldözés legsúlyosabb 
sérültje

Az egyikük, egy munkácsi lakos ál-
lapota rendkívül súlyos volt. A férfi kó-
mában van, és lélegeztetőgépre kapcsol-
ták, majd több műtéten esett át. Állapo-
ta a fejsérülése miatt kritikus, tudatja a 
mukachevo.net.

Kárpátalja területén letartóztattak 
egy bűnszervezetet, mely megyénk la-
kosságának megfélemlítésével foglal-
kozott. A csoportosulás egyik vezető-
je egy szolyvai képviselő volt, írja a 
mukachevo.net.

Az információk szerint a bűnbanda 
főként a Munkácsi, Ungvári és Szolyvai 
járásokban tevékenykedett, mesterséges 
konfliktushelyzeteket hoztak létre, s pénzt 
követeltek áldozataiktól. Pszichológiai 

A kárpátaljai lakosság terrorizálásával 
foglalkozó bűnbandát tartóztattak le

nyomást gyakoroltak rájuk, s amennyi-
ben azok ellenkeztek, fizikailag is bán-
talmazták őket.

A figuránsoknál végzett házkutatás so-
rán a hatóságok fegyverekre, töltényekre 
és kábítószerre is bukkantak. A nyomozás 
során az is kiderült, hogy a bűnszervezet 
24 ezer dollárt követelt egy kárpátaljai la-
kostól. Ezenkívül fény derült arra is, hogy 
a bűnözők Ukrajna-szerte foglalkoztak ká-
bítószer-kereskedéssel és -előállítással is.

Nem átlagos külsejű házban ütött ki 
tűz a rahói járási Bila Cerkván a na-
pokban. A tüzet a nagybocskói, rahói 
és aknaszlatinai tűzoltóegységek pró-
bálták megfékezni.

A helyszínen 12 személy és három 

Tűz ütött ki egy lakóházban a Rahói járásban
tűzoltójármű tevékenykedett. A tűz kitö-
résének okát és az általa okozott kár érté-
két még vizsgálják a szakértők. A tűz 118 
négyzetméteren megsemmisítette a tető-
szerkezetet, valamint személyes holmik-
ban is kárt tett, írja a zakarpattya.net.ua.

Április 1-jén reggel 7 órakor tűzesetről 
érkezett bejelentés a tűzoltóság ügyele-
ti részlegére. A pmg.ua értesülései sze-
rint a Nagybereznai járásban Havasköz 
(Ljuta) településen egy 86 éves nő házá-
ban keletkezett tűz.

A tűzoltókat az egyik szomszéd érte-
sítette, aki reggel észrevette, hogy ég a 
ház. A férfi tudta, hogy az idős néni ott-
hon van, ezért azonnal a segítségére sie-
tett: betörte az ajtót, és bement a lángok-
ban álló épületbe. Megkereste az idős nőt, 

A szomszéd mentette ki az égő házból
s kivitte az udvarra. Mivel addigra a néni 
sok füstöt lélegzett be, azonnal kórház-
ba szállították.

Az oltási munkálatokat a 2. Számú 
Nagybereznai Állami Tűzoltó- és Men-
tőalakulat munkatársai végezték. 7 óra 58 
percre sikerült lokalizálniuk a tüzet, majd 
10 óra 10 perckor eloltották azt. A lángok-
ban tönkrement a tető mintegy 50 négy-
zetméteren, valamint a berendezés egy ré-
sze. A tűz keletkezésének okait és körül-
ményeit vizsgálják.

Az OTP Bank Liga belgiumihoz ha-
sonló lezárásával komolyabban egy-
előre nem foglalkozik a Magyar Lab-
darúgó-szövetség (MLSZ) versenybi-
zottsága, ugyanakkor nagyjából má-
jus közepén kellene elkezdődnie a csa-
patszintű edzéseknek ahhoz, hogy szer-
da-szombat ritmusban június 30-ig vé-
get érjenek az NB-I és a Magyar Kupa 
küzdelmei.

Erre sajnos napról napra kevesebb az 
esély. A dolgok jelenlegi állása szerint 
csoda lenne, ha június végéig be tudnák 
fejezni a bajnokságot és a Magyar Ku-
pát. A folytatással kapcsolatban renge-
teg a bizonytalanság, minden a koronaví-
rus-járvány terjedésének mértékétől függ.  
A 2019/20-as kiírásából még nyolc tel-
jes forduló, valamint a Ferencvárosnak a 
Debrecen és az Újpest ellen elmaradt mér-
kőzése, vagyis ötven találkozó van hát-

Kevés az esély az NB-I tavaszi 
folytatására

ra. A Magyar Kupában a két oda-vissza - 
vágós elődöntőt és a finálét kellene le-
játszani.

Ugyanakkor az élvonalban címvédő és 
listavezető Ferencváros kis csoportokban 
hetente háromszor edz a kényszerpihenő 
alatt. A Fradi labdarúgói hétfőn, szerdán 
és pénteken gyakorolnak a népligeti edző-
táborban, ilyenkor legfeljebb hat játékos 
van egyszerre a pályán, akik az edzés előtt 
otthon öltöznek át.

Az FTC keretében tíznél is több nem-
zet képviselteti magát, de Hajnal Tamás, a 
klub sportmenedzsere szerint egyetlen já-
tékostól sem érkezett olyan kérés, hogy a 
járvány kitörése előtt vagy után haza akart 
volna menni.

Az OTP Bank Ligában utoljára márci-
us 14-én rendeztek bajnoki fordulót, a 25. 
játéknap mérkőzéseire már zárt kapuk mö-
gött került sor.

Kapás Boglárka hivatalos Facebook-
oldalán jelentette be, hogy megfertő-
ződődött a koronavírussal. A világ- és 
Európa-bajnok sportoló hozzátette, jól 
van, egyelőre tünetmentes.

Nem sokkal később Kozma Dominik, 
majd Horváth Dávid és Bochus Richárd 
tesztje is pozitív lett.

Járványhelyzet tört ki az egyik 
legsikeresebb magyar sportágban

Később Soós Csaba, az úszók szövet-
ségi kapitánya – akinek a fia is elkapta a 
fertőzést – kijelentette, hogy a korábban 
külföldi edzőtáborokban járt úszók és 
edzők közül legalább 15 személynek lett 
pozitív a koronavírus tesztje, amiért az el-
nökség április közepéig felfüggesztette a 
keretedzéseket.

Néhány sorban
A Corriere dello Sport olasz sportnapi-
lap értesülései szerint a Seria A illetéke-
sei azt tervezik, hogy május végén újra-
indítják az olasz labdarúgó élvonal küz-
delmeit, amelyek zárt kapuk mögött júli-
us közepéig tartanának.

Az olasz élvonal volt  az első, 
amelyet a koronavírus-járvány miatt 
felfüggesztettek Európában, még már-
cius 8-án.

***
Ismét a figyelem középpontjába került 
Bernie Ecclestone, a Formula 1 koráb-
bi vezére: a 89 éves üzletember ismét 
apa lesz!

A Forma 1-et korábban évtizedekig 

irányító Ecclestone 2012-ben kelt egybe 
a brazil Fabiana Flosival, aki 45 évvel fi-
atalabb nála.

A Formula 1 korábbi első emberé-
nek első házasságából egy gyermeke és 
öt unokája van, míg a második házassá-
gából két gyermek született. Az új jöve-

vény fiú, a legidősebb nővére 65, a két fi-
atalabb 35 és 31 éves…

***
A német Bundesligában szereplő klubok 
közül négynél is megkezdték az edzése-
ket hétfőn. A Bayern München, a Borussia 
Mönchengladbach, a Wolfsburg és a 
Padeborn játékosai március közepe után 
tréningeztek újra.

A csapatok játékosai általában ötfős kis 
csoportokban edzettek az érintkezések el-
kerülésével.

***
Ugyan sem olimpia, sem labdarúgó Euró-
pa-bajnokság sem lesz az idén a világot le-
taroló koronavírus-járvány miatt, ám talál-
ni országokat, amelyben dacolnak ezzel és 
sportolnak tovább…

A sportokat tekintve futballoznak 
még Belaruszban, Burundiban, Nicara-
guában és Tadzsikisztánban is, de ezen 
kívül Belaruszban futsal-, jégkorong-, 
kézilabda- és röplabda-mérkőzéseket is 
rendeznek.
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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. 

Ház eladó

Benében a Petőfi u. 15. 
szám alatt családi ház eladó 
nagy kerttel. Ár megegye-
zés szerint. Mob.: +38099-
7753777. 

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

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt 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 helyen 
– közel a középiskola, üz-
letek, vasútállomás – eladó 
egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Eladó egy 3 szobás csa-
ládi ház Beregszászban a 
Szentföld utcában, garázs-
zsal. Irányár: 42000 f.e. 
Mob.: 050-1885911. 
Beregszászban, a Rozsos-
kert út 57. szám alatt csalá-
di ház eladó. Háromszobás, 
gáz, víz bevezetve, felújí-
tásra 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 méteres 
ház eladó melléképülettel. 
Cím: Balazsér, Orosz u. 74. 
Mob.: 068-8576219, 066-
8235072. 

Szép házat, szép portát 
adunk annak a párnak, akik 
öregségünkre gondunkat vi-
selik a házért cserébe. Mob.: 
097-7387034. 

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 szo-
bás 3. emeleti összkom-
fortos  lakás bútorral 
együtt sürgősen eladó a 
Muzsalyi út 117/35. szám 
alatt. Tel: +3670-5213667, 
+4474-35149606. Ema-
i l :  csabadelczegh69@
freemail.hu. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. eme-
leti 2 szobás, felújított, bú-
torozott lakás eladó. Tel: 
050-6491429. 

Ház kiadó

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. 

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. 

Ipari berendezések

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

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok. Mob.: 
050-8589288. 
Fák kivágása, darabolása, 
hasogatása. Árkok, udvarok, 
kertek kaszálása, takarítása, 
gyomirtása. Bozótok irtása, 
kertek ásása Beregszászban 
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, felújí-
tása, sírok ápolása, karban-
tartása Beregszászban. Mob.: 
066-5148589. 
Kertek tavaszi szántását, 
gyümölcsfák metszését, ta-
vaszi lemosó permetezését 
vállaljuk Beregszászon és 
környékén. Mob.: +38066-
5148589. 

A Vodokanal Kárpátvíz 
Kft. felvételt hirdet elektro-
mos gázhegesztő munkakör 
betöltésére (2 fő). Elvárá-
sok: szakképzettség, egy év-
nél 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. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 

2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
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 
Kár pátinfo 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. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 

+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben a 
Kárpátinfo és a Naplopó he-
tilapok kézbesítésére Nevet-
lenben. Fizetés teljesítmény 
szerint. Minden eladott lap 
után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@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 
állapotban faajtó eladó 
tok nélkül. Ára 2500 hr. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszász-
ban. Ár: 1200 hrivnya. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Barkács, szerszám

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

Lakásdekoráció

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

Hűtés, fűtés

Eladó jó állapotban lévő 
Ariston fali kazán, ké-
ményes, Beregszászban. 
Ára 5000 hr. Mob.: 099-
2393269. 

Eladó egy autó fa, tüzelésre 
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.: 
066-3967011. 

Mezőgazdasági eszköz

Tengerivetőgép, traktor 
utánfutó (pricep) és lajtkocsi 
e ladó .  Mob. :  +38050-
8614374. 
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 hor-
dó eladó, azonnali hasz-
nálatra. Mob.: +38066-
3967011. 

Termény, takarmány

Borsós zab eladó Jánosi-
ban kis és nagy tételben, 
6 hr/kg. Ugyanitt négyköl-
dökű eke és homokrakodó 
eladó. Érdeklődni: +38099-
2037555. 
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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

Egyet fizet, hármat kap!

HIRdESSEn 
A 2019-S ÁRAKon!

HA nÁLunK HIRdET,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

ÉRdEKLődnI LEHET:
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2.
Mob.: +380 (66) 285 0 283
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

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 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

Tisztelt Felvételizők!
A Nagyberegi Református Líceum a kiala-

kult helyzetben is igyekszik mindent megtenni leen-
dő felvételizőiért. Miután az oktatással egyetemben 
az előkészítő foglalkozások megtartását is fel kellett 
függesztenünk, arra az elhatározásra jutottunk, hogy a 
karantén ideje alatt távoktatás formájában szervezzük 
meg az előkészítő foglalkozásokat, ezáltal segítve a fel-
vételi vizsgára való hatékony felkészülést.

A technika adta lehetőség az egyetlen eszköz, ami-
vel jelen helyzetben el tudjuk érni a diákokat. Remél-
jük, hogy minden felvételiző rendelkezik megfelelő di-
gitális háttérrel: számítógéppel vagy okostelefonnal, va-
lamint interneteléréssel. Az előkészítős távoktatás egy 
erre a célra kialakított rendszerben valósul meg, mely-
nek segítségével az előkészítő foglalkozásoknak meg-
felelően, szombatonként küldjük majd az aktuális tan-
anyagokat. A felület jól követhető, de csak a regisztrált 
jelentkezők számára érhető majd el a Google felületen. 

Ennek használatához szükséges, hogy minden jelentke-
ző rendelkezzen gmail címmel. Aki eddig más levelező-
rendszert használt, kérjük, hogy nyisson Google fiókot.

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreatea
ccount?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fma
il.google.com%2Fmail%2F%3Ftab%3Drm%26ogbl&
ltmpl=default&gmb=exp&biz=false&flowName=Glif
WebSignIn&flowEntry=SignUp

  A sikeres regisztráció után kérjük, hogy tölt-
sék ki a jelentkezéshez szükséges Google űrlapot, 
melyet az alábbi linkre kattintva (https://forms.gle/
rmpVK7wWrWYyVxQq9) érhetnek el:

A linken a következők adatokat kell megadniuk:
1. A jelentkező neve
2. Születési év, hónap, nap
3. Az osztály, amelyikbe jelentkezik
4. A jelentkező jelenlegi osztálya
5. A jelentkező e-mail címe
6. A jelentkező mobiltelefonszáma
7. A jelentkező lakcíme magyar és ukrán nyelven
Ezen adatok megküldésével a távoktatási rendszer-

be, ezzel egyidejűleg a felvételi vizsgára is jelentkezik. 
(Akik még nem nyújtották be a jelentkezésüket, az itt 
megadott információn túli szükséges dokumentumo-
kat – a lelkészi ajánlást és a személyes dokumentumok 
másolatait – a felvételi vizsgára kell elhozniuk.) A ki-
töltött adatok elküldését követően, e-mailben kapják 
meg a további tájékoztatást és tölthetik le a küldött tan-
anyagot. A rendszer a frissen feltöltött, előkészítős tan-
anyagról rendszeres értesítést küld majd, ezért kérjük, 
hogy folyamatosan figyeljék elektronikus leveleiket.

Kérjük, kövessék kiemelt figyelemmel honla-
punkat (www.nbrl.com.ua) és líceumunk Facebook-
oldalát (Nagyberegi Református Líceum 1993).

Ha kérdésük merülne fel, írjanak nekünk az nbrl.
kre@gmail.com internetes címen.

 Jó egészséget és eredményes felkészülést kívánunk!
 Üdvözlettel: Kovács András igazgató

növény

Oltott csemege- és borszőlő 
oltványok eladók nagy faj-
taválasztékban, kis és nagy 
tételben. Mob.: +38099-
3211747. 
Díszfák  és  gyümölcs -
fák eladók Beregszász-
ban: selyemakác, gyors 
növésű tuja, csüngőeper, 
csüngőszilva és egyebek. 
Szilvafajtákból: Toppend+, 
Andzsel ino,  Debreceni 
muskotály. Mob.: +38095-
8905568. 

Háziállatok

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

Közlemények

Elveszett kedvenc cicám 
Beregszászban. Telefonál-
jon, aki látta. Mob.: 099-
4639620.

X. Jankovics Mária Alkotótábor
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2019/2020-

as tanévben tizedik alkalommal hirdeti meg a Jankovics 
Mária Alkotótábort a Magyar Kormány, a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gá-
bor Alap támogatásával.

Jelentkezési feltételek:
▪ elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik 

vonzódnak a képzőművészetek, festészet, szobrászat, 
rajz iránt

▪ a jelentkezők korhatára: 10–17 év
▪ orvosi igazolás kötelező
 Jelentkezési határidő: 2020. június 6.
A tábor időpontja: 2020. augusztus 3–7.
A tábor helyszíne:  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

gyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centruma (89463 
Nagydobrony, Róttag u. 3.)

A megpályázható helyek száma: 20
 Jelentkezni elektronikus úton 2020. január 24-től jú-

nius 6-ig lehet a következő linkre kattintva: https://docs.
google.com/forms/d/1EvwwC1wUtBISkMYW53FdZvy
W6qSXbbridK_Vnk4Ms7w/edit

A táborban a helyek száma korlátozott, a jelentkezé-
seket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.

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.
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KoS (3. 21.4. 20.)

BIKA (4. 21.5. 20.)

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

oRoSzLÁn (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKoRpIó (10.24.11.22.)

nyILAS (11.23.-12. 21.)

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

VízönTő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

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!

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Felhívás
V. Színjátszó Tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány színjátszó 
tábort hirdet immár ötödik alkalommal a „Fókuszban 
a tehetség a színjátszás terén” pályázati projekt kere-
tén belül. 

A táborba 12–16 éves kor közötti iskolások jelent-
kezését várjuk.

A tábor ideje: 2020. július 27–31.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-

iskola (Beregszász, Kossuth tér 6.)
A tábor oktatója: Gál Natália színésznő és Bagu Géza 

drámapedagógus.
Ha szeretnéd magad kipróbálni a színpadon és szíve-

sen részt vennél a táborzáró előadásában, akkor jelentkezz!
Jelentkezési határidő: 2020. június 6. 15:00 óra
A tábor maximális létszáma 32 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elekt-
ronikus úton egy jelentkezési adatlap és a nyilatkozat 
kitöltésével lehet. Az űrlap kitölthető és a nyilatkozat is 
letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány hon-
lapján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást 
hoznia a tábor kezdetekor.

Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-68 (149-es mellék)
honlap: www.genius-ja.uz.ua
e-mail: agora@kmf.uz.ua
A színjátszó tábor megvalósulását támogatja a 

Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt. lebonyolításával a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Kárpátalja együttműködésének fejleszté-
séért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési prog-
ram koordinálásáért felelős miniszteri biztos köz-
benjárásával.

www.karpatinfo.net

Rengeteg feladat és 
kihívás hárul a nya-
kába. Néha az az ér-
zése, hogy nem lesz 

képes mindegyikkel időben 
végezni. Már-már képtelen-
ségnek tartja, hogy a káosz-
ban rendet teremtsen. De ha 
a feladatra koncentrál, siker-
rel fog járni. A napokban sok-
szor sikerül majd kellemes 
meglepetést szereznie magá-
nak azzal, hogy mennyi min-
denre képes.

A napokban kulcsfon-
tosságú az, hogy meg-
bízzon egy közeli ro-
konában vagy barátjá-

ban. Segít magának olyan dön-
tő feladatok elvégzésében, il-
letve döntések meghozatalá-
ban, amelyek jelentősen be-
folyásolják a jövőjét. Viszont 
fontos lenne, hogy maga is fel-
ajánlja közeli szeretteinek a se-
gítségét, még akkor is, ha nem 
kérik. Hiszen tudja, nem min-
denki szeret kérni.

Türelmének és fele-
lősségtudatának se-
gítségével rengeteget 

elérhet a következő napok-
ban. Minden útjában lévő 
akadályt sikerül elhárítania. 
Szerencsére olyankor is hu-
moránál lesz, mikor kelle-
metlenség éri és ez impo-
náló hatással lesz másokra. 
Bármilyen gond is merüljön 
fel, szerencsésen megoldja, 
úgyhogy igazán büszke lehet 
magára a napokban.

Manapság a dolgok 
gyorsan zajlanak 
maga körül, és ké-

pesnek kell lennie arra, hogy 
gyorsan is cselekedjen, ha a 
szükség úgy hozza. Kapkod-
nia kell a fejét, ha nem akar 
lemaradni az eseményekről. 
Viszont mielőtt a családját 
érintő döntést hozna vagy 
esetleg már cselekedne is, 
előbb beszéljen velük róla, 
nehogy azt érezzék, hogy ki-
hagyja őket.

A hét kulcsszava a be-
csületesség. Tartson 
be bizonyos szabá-

lyokat, legyen fair és ne tér-
jen le a helyes útról! Máskü-
lönben kellemetlen helyzet-
ben találhatja magát, de még 
talán másoknak is problémá-
kat okozhat. Összpontosítson 
kötelességei ellátására. Sze-
rencsére a szeretteitől renge-
teg segítséget kap. A napok-
ban igazán érezheti, hogy 
szeretik és fontos nekik.

A napokban ne kérdő-
jelezze meg, főleg ne 
puffogjon amiatt, mi-

ért történtek váratlanul a dol-
gok, vagy késik. Hiszi vagy 
sem, de az Ön előnyeire fog 
válni minden, még akkor is, 
ha nem úgy tűnik. Kísérletez-
zen valami újjal, és figyelje 
meg, hogy tele van rejtett te-
hetségekkel és képességek-
kel! Ez majd megszabadít-
ja a szokásos és monoton ru-
tinjától.

Van néhány meglepe-
tés a héten az Ön szá-
mára, de ne aggódjon. 
Mindegyik kellemes 

lesz! Néhány olyan dolog 
is összejöhet, amelyre soká-
ig várt, valószínűleg a héten 
megvalósul. Pár olyan erő-
feszítés, amelyről korábban 
azt gondolta, hogy felesle-
ges, végre sikeres lesz. Te-
hát ünnepeljenek családjával 
és merjen végre bizakodni a 
szebb jövőben.

Ez a hét különösen ked-
vező a családdal való 
időtöltésre. A napok-
ban lehetősége lesz arra, 

hogy rendbe tegye a viszonya-
it. Még azokkal a rokonokkal, 
de akár barátokkal is felveszi a 
kapcsolatot, akikkel régen be-
szélt. Sok új dolgot megtudhat 
róluk és még a régi félreértése-
ket is sikerülhet velük rendezni. 
Ugyanakkor a napokban végre 
időt szakíthat olyan tevékeny-
ségekre, amikre régóta szeretne.

Manapság a dolgok 
gyorsan zajlanak, és 
képesnek kell lennie 
arra, hogy a váratlan 

helyzetekre is reagáljon. Emi-
att a hangulata is hullámzó le-
het, de szerencsére többnyire 
megőrzi a pozitív hangulatát. 
Eredeti és friss tervekkel fog 
előállni a problémáira és a jö-
vőjével kapcsolatban. Viszont 
a jövővel kapcsolatban érde-
mes lehet a szerettei vélemé-
nyét is meghallgatnia!

A héten megoldódnak 
bizonyos problémák. 
Talán régóta fennál-
lók vagy hirtelen jött 

kellemetlenségek, amik hamar 
rendeződnek is. Emellett képes 
lesz beismerni valamilyen té-
vedést, amelyet a múltban tett, 
és készen áll arra, hogy kijavít-
sa a hibáit, illetve bocsánatot 
kérjen, ha szükséges. Ennek 
során egy óriási tehertől sza-
badulhat meg, így sokkal job-
ban fogja érezni magát.

A héten kissé impulzív 
lehet és sokszor előbb 
cselekszik, mintsem 

gondolkodik, és ebből komoly 
kellemetlenségei származhat-
nak. Gyakran önti el a harag és 
nem fogja tudni magában tarta-
ni a mérgét, azonnal csattanni 
fog a magához legközelebbi 
személyen. A stressz csökken-
tése érdekében tornázzon vagy 
tanuljon valamiféle relaxáci-
ós technikát, csak vegye elejét 
ezeknek a helyzeteknek!

Egész héten nagyon 
elfoglalt lesz. Át-
szervezi a minden-

napjait, és próbál előrelá-
tóbb lenni minden tekintet-
ben. Szinte minden nap rend-
kívül aktív lesz és bár elfárad, 
mégis jóleső érzéssel borul 
az ágyba, mert eredményes-
nek érzi magát. Egyre elége-
dettebb önmagával és a tel-
jesítményével. A napokban 
megtalálja a lelki békéjét és 
a harmóniát.

Részvétnyilvánítás
A Kárpátinfo szerkesztősége őszinte részvétét fejez 

ki Hegedűs Csilla újságírónak, aki édesapját gyászolja.
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7 étel, amely lassítja az öregedést

5 étkezési trükk hasi zsírpárna ellen

A bőrünk állapota nagyon sok tényezőtől 
függ. Reagál arra, milyen környezetben 
élünk, hogyan bírjuk a stresszt, és milyen 
külső hatások érnek minket. Emellett fon-
tos odafigyelni az életmódunkra, és oko-
san kiválasztani, hogy mi kerüljön a 
tányérunkra.

Ismerős a mondás: az vagy, amit megeszel. Ez 
talán egy kissé túlzás, de van benne ráció. A leg-
több ember mindenféle terméket összevásárol, amit 
aztán a teste különböző részeire ken, pedig a leges-
legfontosabb az lenne, hogy a megfelelő ételeket vi-
gyünk be a szervezetünkbe. Hiszen ezt tudja igazán 
meghálálni a bőrünk.

Minden nő álma a fiatalos ragyogás. Illeszd be 
a következő ételeket az étrendedbe, így segíthetsz 
a bőrödnek is hamvasabbá válni!

1. Mandula
Egyél mandulát hetente többször, így elkerül-

heted az extra kilókat, de kiélvezheted az E-vita-
min áldásos hatását is! Ugyanis megvédi a bőrödet 
a napsugárzás okozta bántalmaktól.

2. Paradicsom
A likopinben gazdag paradicsom nagyon erős 

antioxidánst tartalmaz, és megköti azokat a szabadgyökö-

ket, amelyek az ultraibolya sugárzás miatt öregítik a bő-
rödet.

3. Görögdinnye
Főleg majd a nyári szezonban lesz kivételesen nagy 

a jelentősége, hogy mindig maradj hidratált! Hogy elke-
rüld a bőrszárazságot, fogyassz olyan ételeket, amelyek-
nek magas a víztartalma. Ilyen például a görögdinnye, il-
letve a már említett paradicsom is.

4. Édesburgonya
A gumós gyökerek C-vitaminban és karotinoidokban 

gazdagok, amelyek segíthetnek a kollagén termelésének 
növelésében. Ha megfelelő mennyiségű kollagén van a 
szervezetedben, akkor a bőröd ellenállóbb és rugalma-
sabb lesz.

5. Citrusfélék
A C-vitamin egy gyulladáscsökkentő antioxidáns, ame-

lyet leginkább a citrusfélékben találhatsz meg. Tökéletes 
délutáni nasi lehet a narancs, a citrom, a grapefruit 
vagy a mandarin!

6. Paprika
Az erőspaprika kapszaicinben dúskál, amely ja-

vítja a véráramlást. Ez a vegyület elősegíti a toxi-
nok felszabadulását is, így a bőröd mentesülni fog 
ezektől a káros szennyezőanyagoktól. Ha nem sze-
reted az csípős ételeket, jó alternatíva lehet a ka-
liforniai paprika. A piros a legjobb választás, mi-
vel ebben több C-vitamin található, mint a sárgá-
ban vagy a zöldben.

7. Zöldségek
Folsavban gazdag táplálékok, amelyek képesek 

a DNS javítására, és akár a bőrrák kialakulásának a 
kockázatát is csökkenthetik. Csupa finomság áll ren-
delkezésedre: spenót, karalábé, káposzta, brokkoli, de 
még a pitypanglevelek fogyasztásával is nagyon so-

kat tehetsz a bőrödért. A folsav mellett A- és K-vitamino-
kat és vasat is tartalmaznak.

Ha rendszeresen fogyasztod ezt a 7 ételt, hamar megje-
lenik majd az eredmény a bőrödön. Természetesen ez csak 
akkor működik igazán, ha kerülöd a dohányzást, és nem 
töltesz túl hosszú időt a napon, fényvédő nélkül pedig soha 
nem lépsz ki az utcára.
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Fogyókúra, edzés, testformáló harisnyák 
– semmi sem használ? Ne keseredj el: a 
következő tippek betartásával egy-kettőre 
lapos lesz a hasad!

A szakértők szerint a kockahas 20%-a az edzőteremben, 
80%-a pedig a konyhában készül: épp ezért, most nem az 
edzéshez nyújtunk segítséget, hanem olyan étkezési trük-

köket osztunk meg veled, melyeket könnyű betartani – és, 
amelyek garantáltan csökkentik a hasad körfogatát.

Fogd vissza a sófogyasztásodat
Minél több magas sótartalmú élelmiszert eszel, annál 

pufibb (azaz nagyobb) lesz a hasad. Ahhoz, hogy ez ve-
led ne forduljon elő, este 7 után már semmilyen sós élel-
miszert ne fogyassz – különös tekintettel a chipsekre, a 
nachosokra és a krékerekre –, mert ilyenkor már egyre ke-
vesebb kalóriát égetsz el.

Mondj le a cukorról és a fehér lisztről
Tudjuk, hogy nehéz, de megéri! Eleinte sokszor fogsz 

sóvárogni utánuk, de ha megtalálod a tökéletes alternatí-
vájukat (például a cukor helyett édesítőszert, a fehér liszt 
helyett pedig használj teljes kiőrlésű lisztet), akkor eszed-
be sem fog jutni.

Ne fogyassz több feldolgozott élelmiszert
Nemcsak felesleges kalóriákhoz és pluszkilókhoz, ha-

nem rossz koleszterinhez is vezethet, ha állandóan csak a 
feldolgozott, csomagolt és félkész ételeket eszel. Ha tehe-
ted, inkább iktasd ki ezeket az élelmiszereket az életed-
ből – az alakod meg fogja hálálni.

Egyél több rostot és fehérjét
Ez a két tápláló anyag hozzájárul az anyagcsere 

megfelelő működéséhez, az emésztési rendszer opti-
mális fennállásához, az éhségérzet csökkentéséhez és 
az édesség iránti vágy teljes elmulasztásához is! Ezek 
után talán nem meglepő, hogy a rostban és fehérjében 
gazdag étrendek milyen jótékony hatással vannak az 
alakodra.

Igyál többet
Naponta legalább 7-8 pohár víz elfogyasztása ajánlott 

(de ez az arány természetesen függ a fizikai aktivitástól, 
a hőmérséklettől és más emberi szükségletektől is) – épp 
ezért, ne spórolj a vízzel! Ez a fantasztikus ital többek kö-
zött hidratálja a bőröd, energiát ad, serkenti az agyműkö-
dést és eltelíti a hasadat is, ami miatt kevesebb ételt fogsz 
enni. Hát nem szuper?

wellandfit.hu

6 ital, ami durván 
hizlal

Igazi kalóriabombák ezek a fincsi italok 
– ha viszont diétázol, muszáj le lemon-
danod róluk, különben lőttek a tökéletes 
bikini alaknak! 

Kóla, szénsavas és cukros üdítők, alkoholos italok, 
milkshakek – köztudottan hizlalnak, de ez sajnos csak 
a kisebbik rossz: még bőven vannak olyan egészséges-
nek hitt finomságok, amiktől csak úgy felpörög a mér-
leg nyelve!

1. Kávés italok
Meglepődtél? Pedig igaz! A koffein felpörgeti az 

anyagcserét, de csak akkor, ha feketén iszod: bármi-
lyen tejet, kockacukrot vagy tejszínt is teszel bele, 
máris átestél a ló túloldalára! Épp ezért, a kávézók-
ban legalább annyi kalória fogy el, mint egy habos 
cukrászdában. 

Tudtad? Egy deci cappuccino például pontosan annyi 
kalória, mint a híres nevezetes Rigó Jancsi (320 kcal); 
egy méretes jegeskávé kalória- és cukortartalma pedig 
még a krémest is leveri (450 kcal/ 3 dl)!

2. Sovány tej
Nem viccelünk! Azok, akik zsírszegény vagy 1,5%-os 

tejet isznak, sokkal több centit tudhatnak a maguknak! Ez 
azért van, mert a legalább 2%-os zsírállagú tejből keve-
sebbet tudunk meginni, ráadásul sokkal több kalcium is 
van bennük, ami segít a zsírégetésben. Tehát minél zsí-
rosabb a tej, annál jobb!

Tudtad? A madulatej aranyat ér! Egy bögrényi adag 
csak 40 kalóriát és kevesebb mint 1 gramm cukrot (!)  
tartalmaz, ráadásul annyi kalcium van benne, ami fede-
zi a napi ajánlott mennyiséget.

3. Ice tea
Az egyik legrosszabb választás, ha étteremben vagy 

bisztróban rendeled: lehet gyári, vagy helyben készí-
tett, mindenképpen telerakják szódával és édesítősze-

rekkel. A legjobb, ha saját magad készíted el otthon 
egy teafilter és néhány jégkocka segítségével: nincs 
cukor, nincs probléma! A zöld teás változat ráadásul 
hashajtó hatású.

Tudtad? Az 1,5 literes gyári „ice tea” legalább 150 
kalóriát és 10 teáskanálnyi cukrot tartalmaz – márkától 
függetlenül. Megéri?

4. Gyümölcslé
Tudjuk, hogy imádod, de – hacsak nem te facsa-

rod, saját kézzel, IGAZI gyümölcsökből – rossz öt-
let. A dietetikusok szerint dobozos gyümölcslét inni 
a legnagyobb hiba, amit elkövethetsz: nincs bennük 
semmi más, csak színtiszta cukor, színezőanyag és 
gyümölcssűrítmény – ami igazából nem is gyümölcs!

Tudtad? Egy 1 decis 100%-os narancslé legalább 100 
kalóriát és 9 teáskanálnyi cukrot tartalmaz! Még vicc-
nek is rossz!

5. Smoothie
A gyümölcsökből, zöldségekből és gabonákból álló 

turmix csak szuperegészséges lehet? Hát nem! Például, 
mikor ülsz le, és eszel meg egy kiló narancsot? Nagy-
jából soha! Akkor miért is kéne azonnal lehúznod? Né-
hanapján jó választás lehet a smoothie, de csak akkor, 
ha nem mindennap iszol, és akkor is csak kis pohárnyi 
mennyiségekben.

6. Energiaital
Hivatalosan is a világ legegészségtelenebb élelmi-

szerei közé választották: a megannyi egészségrontó és 
veszélyes tulajdonsága mellett hiába kapható cukor-
mentes és kalóriaszegény változatban, még így sem éri 
meg bevinni a sok mesterséges anyagot a szervezeted-
be. Az energiaital igazából nem ital, hanem dopping-
szer, amely egy egészséges életmódot követő felnőtt ét-
rendjébe nem fér bele!
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Plusz egy vicc

2020. 14. szám meg   -
fej  tése: Boldogok a 
dadogók, mert több 
idejük van elmondani 
ugyanazt.   
plusz    egy vicc: ... 
csak az nem tart ilyen 
sokáig! 

 Hozzávalók: 15 dkg főtt agyvelő, 10 dkg reszelt sajt,  
5 tojás, 5 evőkanál olaj, 5 evőkanál tej,  10 dkg liszt, 1/2 
tasak sütőpor, só, ½ teáskanál fehérbors, 1 teáskanál csí-
pős fűszerpaprika, kis csokor medvehagyma.

Elkészítése: A főtt és lehűtött agyvelőt 2-3 cm-es dara-
bokra vágjuk. A fűszerpaprikát összekeverjük a fehérborssal 
és kevés sóval, rászórjuk a velőre és összerázogatjuk, hogy 
a paprikás keverék bevonja a velőt. A tojásokat szétválaszt-
juk, a sárgáját kikavarjuk az olajjal meg a tejjel, megsózzuk, 
és belekavarjuk a sütőporral összevegyített lisztet. A fehérjét 
kemény habbá verjük, majd beleforgatjuk a lisztes masszá-
ba, végül pedig belekavarjuk a megmosott és vastagabb csí-
kokra vágott medvehagymát. A masszát 25x30 cm-es, sütő-
papírral bélelt tepsibe simítjuk és előmelegített sütőben, 180 
fokon, 15-20 perc alatt megsütjük. Az asztalra egy  nagyobb 
sütőpapírt terítünk, ráborítjuk megsült tojáslapot, az aljáról 
lehúzzuk a sütőpapírt, amin sült, majd azonnal rászórjuk a 
reszelt sajtot, és az egyik hosszanti oldalára egymás mellé 
fektetjük a velőt. A velős résztől kezdve szorosan feltekerjük, 
belecsavarjuk a sütőpapírba, a két végét ellentétes irányba 
megcsavarjuk, majd további 5 percre visszatesszük a forró 
sütőbe. Kivesszük, nedves törlőbe csavarjuk és hűlni hagy-
juk. 2-3 óra múlva éles késsel szeleteljük.

Velős-medvehagymás tojástekercs

A hétvégi lustálkodás többet 
árthat, mint használ

Szombatonként te is „be szoktad hozni” a hétközna-
pok alkalmával kimaradt alvásodat? A kutatások sze-
rint ezzel igen sokat ártasz magadnak!

A legfrissebb kutatá-
sok szerint a hétvégenkén-
ti plusz szundival nem le-
het behozni a kimaradt al-
vásmennyiséget, ahogyan 
a korai kelést sem – sőt, 

még ártasz is magadnak, 
ha a megszokottnál többet 
lustálkodsz! 

Többek között a hét-
végi lustálkodás követ-
kező negatív hatásai de-
rültek ki:

1. Felborítja az 
alvásritmusod

A belső bioritmuso-
dat,  valamint az agy- 
és a hormonműködése-
det igencsak összezavar-
hatod, ha az egyik nap 
7-kor, a másik nap pedig 
11-kor kelsz fel. Jobban 
jársz, ha hétvégén is ra-
gaszkodsz a megszokott 
napi rutinodhoz, így sem-
milyen kényelmetlenség 
nem fog érni.

2. Nehéz lesz a 
visszaállás

A hétvégi szunyóká-

lásból visszazökkenni a 
hétfő hajnali kelésbe? 
Nem egyszerű, ezért sen-
kit sem irigyelünk érte! 
Épp ezért ne csodálkozz, 
ha úgy érzed magad, mint-
ha más földrészen, más 
időben járnál – a kutatá-
sok szerint a lustálkodás 
ugyanis jet-lag effektus-
hoz vezethet!

3. Gyengíti az 
immunrendszert
Ugyan pár hétig nem 

fogod megérezni a hatá-
sát, de ha rendszeressé vál-
nak a kialvatlan napjaid, az 
immunrendszered egy be-
tegség, fertőzés vagy ví-
rus kapcsán fog jelezni ne-
ked, hogy itt az ideje egy 
kis pihenésnek! Ha ránk 
hallgatsz: nem várod meg 
a betegszabit, inkább ren-
desen kialszod magad min-
den egyes nap!

4. Álmatlanságot 
okozhat

Ha hétvégenként az át-
lagosnál később kelsz fel, 
éjjel aligha fog álom jönni 
a szemedre, ami insomniát, 

azaz álmatlanságot okoz-
hat. Amennyiben neked is 
szoktak hasonló problémá-
id lenni, úgy próbálj minél 
korábban felkelni és aktí-
van tölteni a nap hátralevő 
részét – így éjjel is szuperül 
fogsz tudni pihenni!

5. Megnövelheti a 
vérnyomást

Extrém esetekben, il-
letve, ha rendszeressé 
válik a kialvatlanságod, 
megemelkedik a magas 
vérnyomás kialakulásá-
nak veszélye. Természete-
sen ez nagy valószínűség-
gel nem fog megtörténni, 
ha hétvégénként plusz 1-2 
órát alszol, de ha a szu-
nyókálás már rendsze-
resen felborítja az egész 
napodat, akkor már lehet-
nek bajok.

6. Befolyásolja az 
érzelmeidet

Nem meglepő, hiszen 
ha kialvatlanok vagyunk, 
akkor nyűgösek vagyunk. 
Ám egy friss kutatás bebi-
zonyította, hogy mentálisan 
és fizikailag is azok az em-
berek vannak a legrosszabb 
állapotban, akiknek felbo-
rult a bioritmusa.
Mit mond a szakértő?

Neurológusok sze-
rint hétvégenként plusz 
1-2 óra szunyókálás még 
belefér, azonban ha en-
nél több időt töltesz az 
ágyban, megzavarhatod 
az alvási ciklusodat, ami 
egészségügyi és mentá-
lis problémákhoz is ve-
zethet – arról nem is be-
szélve, hogy hétfő reggel 
mennyire nehéz is lesz 
felkelni az ágyból!
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Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

Gyónni megy egy öreg bácsika, és egy rettentő nagy 
vétkét vallja meg a papnak.

– Hát nem szólalt meg a lelkiismerete – kérdezi a 
tisztelendő –, amikor ezt a vétket elkövette?

– Lehet, hogy megszólalt, tisztelendő úr, kérem, …

Kétbetűsek: DE, EU, 
ÉK, ÉN, LS, NU, OA, RA, 
SI, ST, TO, ZH.

Hárombetűsek: ADA, 
AEK, ANI, ARK, ÁDI, ÁSZ, 
EAK, ELÉ, IFA, JER, KAB, 
KOT, KTO, ÓTA, PAN, SÍR, 
SPA.

Négybetűsek: ADÉL, 
AGÁR, AKÓS, AZRA, 
ÉRTE,  ÉVEK, KÁVÉ, 
MARI, NÉRA, OMOL, 
ZOLÓ.

Ötbetűsek:  AJKAI, 
ARARA, ARASZ, ERROR, 
IRTIS, MUTAT, PAPOL, 
RÉNFA, ROKKA, SASAD, 
SKALP, START, TARÁR, 
TASAK, TÁLKA, TEÁZÓ, 
TERKA, TROLI.

Hatbetűsek: ALPINA, 
BORZEB, BRUTTÓ, FRÁ-
ZIS, ILUSKA, KÁROLI, 
KORALL, LEÉGET, LE-
ZÁRÓ, MASZÁJ, OKO-
ZAT, RÁUNÁS, SIKLÁS, 
SZIKÁR.

Hétbetűsek: AKNÁ-
ZÁS, ÁTÁZOTT, KAZÁ-
ROK, LEKÉPEZ, ODA-
EVEZ, RESPEKT.

Nyolcbetűsek: BUKA-
REST, TÓT LAJOS.

Kilencbetűsek: FURA-
KODIK, ZSÍRKRÉTA.

T i z e n k é t  b e t ű -
sek:  KLARINÉTOZÁS, 
N A G Y O T H A L L O K , 
TRIATLONOZIK.

Tizennégy betűsek: 
KARALÁBÉKARIKA, 
LAKBÉRHÁTRALÉK.
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