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Folytatás az 5. oldalon

Ak i  s z e re n c s é s e n 
megért már vagy 

fél évszázadot, az pon-
tosan tudja, hogy vidé-
künkön a falun élők so-
hasem mondtak le arról 
a jó szokásukról, hogy a 
nekik juttatott nadrág-
szíjnyi parcellán – ame-
lyet a háztáji kiegé-
szítőjeként tartottak 
nyilván – ne termesz-
szenek napraforgót. A 
termést a betakarítás 
és a magvak kicsépelé-
se után valamelyik kö-
zeli olajütőbe vitték el, 
ahonnan aztán megér-
kezett a friss háziolaj. 
Amelynek illata betöl-
tötte a házat és sem a 
felnőttek, sem az apró-
nép nem tudott betel-
ni az olajos kenyérrel, 
később a vele ízesített 
savanyúkáposztával, 
a z  o l a j b a n  s ü t ö t t 
fánkkal. 

A címben felsorolt elvá-
rások mindegyike a 

saját vállalkozási szintjén 
egyelőre megvalósítha-
tónak tűnik, vallja Nagy 
Barna fancsikai kisvállal-
kozó. Az ugocsai települé-

sen élő nagycsaládos gazda 
néhány évvel ezelőtt azért 
kezdett el natúr levek ké-
szítésével foglalkozni, hogy 
garantáltan egészséges ita-
lokkal lássa el szeretteit. 

Natúr gyümölcslevek Fancsikáról

Napraforgótermesztés: új növény, új kihívások

Az utóbbi hetek-
ben egyre több 
olyan esetről ér-

keznek hírek, hogy egész-
ségügyi dolgozók fertő-
ződtek meg a koronaví-
russal kórházainkban. 

Ami elsősorban azzal ma-
gyarázható, hogy az egész-
ségügy nem volt felkészül-
ve ilyen járványra. Nem 
csupán a súlyos betegek 
számára nélkülözhetetlen 
lélegeztetőgépek hiányoz-

nak, de nincs a dolgozók 
számára sem megfelelő vé-
dőöltözet. Egy ideig még a 
szájmaszkok is hiányoztak. 
Mint oly sokszor a nehéz 
helyzetekben, ismét Ma-
gyarország sietett Kárpát-

alja megsegítésére: ez-
úttal a COVID-19 vírus 
terjedésének megféke-
zéséhez nélkülözhetetlen 
felszereléseket küldött.

Magyarországi gyorssegély Kárpátaljának

A megye fóliás zöld-
ségtermesztői évti-

zedek óta arra töreksze-
nek, hogy az első fordu-
ló termésének túlnyo-
mó részét közvetlenül 
a két húsvét előtti idő-
szakban értékesítsék. A 

vásárlói szokások rég-
óta úgy alakultak, hogy 
a családok döntő többsé-
ge ilyenkor vásárol elő-
ször primőrt, s gazdagít-
ja vele az ünnepi asztalt. 
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A képviselői jogokkal való 
visszaéléssel szembeni fellépés-
ről szóló előterjesztés értelmé-

ben mostantól többségi támoga-
tással különleges eljárás alá ve-
szik azokat az eseteket, amikor 
a második olvasathoz benyújtott 
módosító indítványok száma öt-
szörösével, vagy annál többel ha-
ladja meg a benyújtott törvényja-
vaslat cikkelyeinek, valamint zá-
radékainak számát, illetve a be-
nyújtott módosítók meghaladják 
az ötszázat.

A különleges eljárás során a 

Az ukrán parlament a házszabállyal vetne 
véget fontos törvények elodázásának

Az ukrán parlament megszavazta csütörtöki rendkívüli ülésén azt 
a házszabály-módosítást, amely megakadályozza, hogy a képvise-
lők töménytelen mennyiségű módosító javaslattal odázzák el fon-
tos törvények végleges olvasatban való elfogadását.

frakcióknak két napjuk lesz arra, 
hogy az illetékes bizottság elnöke 
elé tárjanak legfeljebb öt módosító 

indítványt, amelyet a bizottság nem 
támogatott, de ragaszkodnak hozzá, 
a függetleneknek egy ilyen módosí-
tóra lesz lehetőségük. A bizottság-
nak szintén két napja lesz arra, hogy 
összesítse a módosító indítványokat 
a plenáris ülés előtt.

A házelnök jelezte, hogy a most 
elfogadott házszabály-módosítás 
csak a koronavírus-járvány megfé-
kezésére bevezetett országos karan-
tén időszakában és a rá következő 

30 napban lesz érvényben.
A házszabály módosítását 

elsősorban az tette szükségessé, 
hogy a bankokról szóló, úgyne-
vezett „Kolomojszkij-ellenes” 
törvényjavaslat második olvasat-
ban történő tárgyalásához mint-
egy 16 ezer módosító javaslat 
érkezett be, miután a parlament 
március végén első olvasatban 
megszavazta a javaslatot. A tör-
vény elfogadása egyik feltétele 
annak, hogy a Nemzetközi Va-
lutaalap (IMF) folytassa Ukraj-
na hitelezését.

Az előterjesztés egyebek 
mellett kimondja, hogy a piac-
ról kivont – azaz csődbe ment, 
államosított – pénzintézetek volt 
tulajdonosai bírósági úton nem 
szerezhetik vissza tulajdonukat, 
azért legfeljebb pénzbeli kárté-
rítést kaphatnak.

Ihor Kolomojszkij oligar-
cha volt a főrészvényese Ukraj-
na legnagyobb lakossági bank-
jának, a Privatbanknak, ame-
lyet 2016 végén államosított 
az ukrán kormány, azt állítva, 
hogy így mentette meg a csőd-
től. Kolomojszkij szerint a bank 
nem volt csődhelyzetben, ezért 
pert indított, és tavaly április-
ban egy kijevi bíróság törvény-
telennek is minősítette a bank ál-
lamosítását. Az ukrán állam vi-
szont addigra milliárdokat köl-
tött a pénzintézet feltőkésítésére.

MTI

Őrizetbe vették kedden az Uk-
rán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 
munkatársai az SZBU egyik tá-
bornokát, Valerij Sajtanov ve-
zérőrnagyot, akit azzal gyanúsí-
tanak, hogy éveken át Oroszor-
szágnak kémkedett, valamint ter-
rorcselekményekben vett részt.

A tábornok leleplezését maga 
Ivan Bakanov, az SZBU főnöke je-
lentette be a Facebookon. Az SZBU 
felderítési részlege egyebek mellett 
azzal gyanúsítja a tábornokot, hogy 
részt vett az Adam Oszmajev elle-
ni merénylet kitervelésében. 2017. 
október 30-án ismeretlenek tüzet 
nyitottak Kijev közelében Adam 
Oszmajev, a Vlagyimir Putyin 
orosz elnök elleni merényletkí-
sérlettel vádolt férfi és felesége, 
Amina Okujeva autójára. A nő éle-
tét vesztette, Oszmajev megsérült. 
Mindketten önkéntesként harcoltak 
ukrán oldalon a Donyec-medencei 
fronton. Ezt megelőzően is volt egy 
merényletkísérlet Oszmajev ellen. 
2017. június 1-jén egy fegyveres 
Kijev belvárosában pisztollyal tü-
zet nyitott Oszmajevre, aki akkor 
is megsebesült.

Sajtanov vezérőrnagy – aki az 
„A” különleges műveleti központ 

Az ukrán titkosszolgálat kémkedő 
tábornokot leplezett le

egyik vezetője volt – ezzel egy 
időben Oroszországnak kémke-
dett, amit alátámasztanak a ható-
ság birtokába került anyagok, köz-
tük hang- és videofelvételek – írta 
közleményében az SZBU sajtószol-
gálata. Az SZBU felderítési részle-
ge szerint még 2014-ben szervezte 
be az orosz Szövetségi Biztonsági 
Szolgálat (FSZB). Igor Jegorov ez-
redessel állt ügynöki kapcsolatban, 
aki az FSZB-nél annak a részlegnek 
a munkatársa, amely más országok-
ban – köztük Ukrajnában – végre-
hajtandó felderítő, illetve diverziós 
műveletek, terrorcselekmények ki-
tervelésére, megszervezésére és le-
bonyolítására szakosodott.

Az SZBU tudomása szerint 
Sajtanov információkat gyűjtött 
és adott át az FSZB-nek egyebek 
mellett a Donyec-medencei fegy-
veres konfliktus övezetében zaj-
ló fedett műveletekről, valamint 
az azokban részt vevő személyek-
ről, az ukrán titkosszolgálatok 
nemzetközi együttműködéseiről, 
az SZBU hírszerzési és műveleti 
részlegeinek vezető munkatársai-
ról, hírszerzők kiválasztásáról és 
kiképzéséről.

MTI/Kárpátinfo

A csernobili és a zsitomiri tü-
zek miatt szabotázsellenes mű-
veletet indított az ukrán nem-
zeti gárda, a hatóságok felté-
telezik ugyanis, hogy szándé-
kos gyújtogatást követtek el 
az erdőkben – közölte Arszen 
Avakov belügyminiszter hétfőn 
a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt 
be, hogy vasárnap, a cser-
nobili övezetben tartott 
esti megfigyelési repü-
lés során négy „jelensé-
get” fedeztek fel körülbe-
lül 100 méteres területen 
belül. Közzétett egy fotót, 
amelyen az látható, hogy 
egy fát tűzgyűrű vesz kö-
rül. Utalást tett arra, hogy 
az ilyen „jelenség” szán-
dékos gyújtogatásra em-
lékeztet. Szavai szerint az 
új tűzfészkeket a szakem-
berek gyorsan eloltották.

Avakov felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy igen 
komoly szárazság van most a 
térségben. „Szörnyen száraz volt 
a tél, az ökoszisztémában a víz 
szintje másfél-két méterrel csök-
kent. Az erdő és a tűlevelű avar 
különösen ki van téve a tűz veszé-
lyének. A tőzegek kiszáradtak, és 
ez egy kivételesen nagy problé-
ma” – magyarázta.

A miniszter tájékoztatása 
alapján hétfőre a szakemberek a 
csernobili övezetben lokalizálták 
a négy nem jelentős parázsló góc 
egyikét, a Kijev megyével szom-
szédos Zsitomir megyében pedig 
két tűzfészket. Hozzáfűzte ugyan-
akkor, hogy az előrejelzés hétfő-
re „nem túl kedvező”, akár 54-72 
kilométer/órás is lehet a szél. Ez 

Az ukrán nemzeti gárda szabotázsellenes 
műveletet indított

azzal a kockázattal jár, hogy a tűz 
ismét fellángol és új területekre is 
átterjedhet.

Az ukrán katasztrófavédelem 
hétfő reggeli jelentésében azt írta, 
hogy a csernobili övezetben to-
vábbra is öt erdős területen oltják 
az egymástól elkülönült parázsló 
gócokat. Négy alapvető góc oltá-
sán dolgoznak Korohod, Rozszoha, 

Kriva Hora, valamint Rugyki és 
Burjakivka falvaknál. Zsitomir 
megyében pedig – ahol április 16. 
óta oltják a tüzeket – Rudnya és 
Visztupovicsi falvak közelében. 
Zsitomir megyében már öt másik 
helyen lokalizálták a tüzeteket a 
hétvégén, korábban a kiterjedése az 
Ukrajinszka Pravda hírportál szerint 
elérte összterületben a 4390 hektárt.

A csernobili tiltott övezet te-
rületén már április 4-e óta küz-
denek a tűzoltással. A nyílt tüze-
ket sikerült eloltaniuk, de a feltá-
madt szél miatt helyenként ismét 
fellángoltak. Legutóbb múlt csü-
törtökön történt ilyen, de a lángo-
kat még aznap megfékezték. A pa-
rázsló gócok oltásához azonban a 

katasztrófavédelem szerint még 
napokra van szükség.

A hatóságok eddig két em-
bert gyanúsítottak meg a cserno-
bili zónában elkövetett tűzoko-
zással, de őrizetbe nem vették 
őket. Mindketten azt vallották, 
hogy véletlenül okoztak tüzet.

A radioaktív sugárzás szintje 
a hatóságok szerint továbbra is a 

megengedett mértékű a főváros-
ban és Kijev megyében. Közben 
hétfőre már a IQAir nemzetközi 
légszennyezettségi adatokat köz-
lő internetes oldal a legszennye-
zettebb települések között már 
csak a 88. helyre sorolta Kijevet, 
és levegőjét „jónak” minősítette. 
Az ukrán meteorológiai központ 
igazgatóhelyettese szerint ez azt 
jelenti, hogy már megközelítet-
te az ilyenkor, tavasszal szoká-
sos légszennyezettségi szintet.

A IQAir múlt péntektől minő-
sítette Kijevet a világ legszennye-
zettebb levegőjű váro-sának, mi-
után a szél odavitte a csernobili, 
de főként a zsitomiri tüzek füstjét.

MTI/Kárpátinfo

Április 18-án több hírportálon is 
megjelent a hír, miszerint ápri-
lis 27-ig bezárják a munkácsi pi-
acokat. Az információk szerint 
hasonló intézkedéseket tettek a 
megyeszékhelyen is.

Bohdan Andrijiv polgármester 

Bezárják a munkácsi és az ungvári piacokat
közölte, hogy a rendkívüli helyzete-
kért felelős bizottság azt javasolta, 
hogy zárják be Ungvár piacait áp-
rilis 18. és 24. között. Ez idő alatt 
a piacok vezetőinek fertőtlenítést 
kell végezniük a bazárok területe-
in, írja a zak.depo.ua.

Biró Erzsébet, a Kárpátaljai 
Megyei Állami Adminisztráció 
(ODA) Egészségügyi Főosztá-
lyának vezetője elmondta, hogy 
megyénk több mint 113 millió 
hrivnyát különít el a koronavírus 
elleni küzdelemre.

A főosztályvezető hozzátette, 

Kárpátalja 113 millió hrivnyát különít 
el a koronavírus elleni küzdelemre

hogy az egészségügyi intézmé-
nyek körülbelül egy hónapra ele-
gendő védőfelszereléssel rendel-
keznek. A szükséges egészség-
ügyi felszerelések vásárlását fo-
lyamatosan végzik majd, a költ-
ségvetés havi érkezését követő-
en, írja a mukachevo.net.

A Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkársága fontos-
nak tartja, hogy a jelenlegi hely-
zetben is tartsa és erősítse a kap-
csolatot a külhoni magyar közös-
ségekkel, ezért online találkozót 
hirdet a Kárpát-medencei ma-
gyar vállalkozók számára.

Potápi Árpád János nemzetpoli-
tikáért felelős államtitkár közösségi 
oldalán közzétett videóüzenetében 
úgy fogalmazott: „Minden magyar 
felelős minden magyarért. Ebben a 

nagyon nehéz, megváltozott gazda-
sági helyzetben szükség van arra, 
hogy kitartsunk egymás mellett és 
tanácsainkkal segítsük egymást, 
ezért a Nemzetpolitikai Államtit-
kárság szakmai segítséget nyújt a 
külhoni magyar vállalkozóknak.” 
Kiemelte: az elmúlt évek során in-
dított gazdaságfejlesztési progra-
mokkal párhuzamosan erős kap-

Online találkozót szervez a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság a 
külhoni magyar vállalkozóknak

csolati háló épült ki a határon túli 
magyar vállalkozókkal, ezeket a 
szálakat szeretnék tovább erősíteni.

Hozzátette: tavaly negyedik al-
kalommal rendezték meg a Kár-
pát-medencei magyar vállalkozók 
találkozóját Mezőkövesden, amely 
idén sem marad el: online formában 
megtartják, szakmai partnerük idén 
is a Design Terminal. Kiemelte: az 
online találkozóra május 8-9-én ke-
rül sor, a jelentkezés pedig április 
16-án, csütörtökön 10 órakor in-

dul a www.kulhonimagyarok.
hu oldalon. Hozzátette: a ta-
lálkozón 200 külhoni vállal-
kozó részvételét tudják bizto-
sítani, akik hasznos előadáso-
kon, workshopokon vehetnek 
részt, és kapcsolatot építhet-
nek az anyaországi szakem-
berekkel és más külhoni vál-
lalkozókkal.

A Nemzetpolitikai Állam-
titkárság felmérései szerint a 
külhoni magyar vállalkozá-
sok több mint 90%-ban ma-
gyar embereket foglalkoztat-

nak, így egy-egy mikro- vagy kis-
vállalkozás 4-5 vagy akár több ma-
gyar család megélhetéséhez járul 
hozzá. Az államtitkár kiemelte: a 
szakmai segítségnyújtás a jelenle-
gi helyzetben rendkívül fontos, így 
arra kért mindenkit, hogy maradja-
nak egymással és az anyaországgal 
szoros kapcsolatban.

karpataljalap.net
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Elejét lásd az 1. oldalon

Csak közös erővel győzhetjük 
le a bajt

Magyarországi gyorssegély Kárpátaljának

A Magyar Külgazdasági és 
Külügyminisztérium felkérésé-
re a Magyar Ökumenikus Se-

gélyszervezet közreműködésé-
vel, az Ungvári Főkonzulátus 
technikai támogatásával április 
17-én megérkezett az a Magyar 
Kormány által felajánlott 63 mil-
lió forint értékű gyorssegély, ami 
a kárpátaljai egészségügyi intéz-
ményeket segíti ebben a korona-

vírus-járvány okozta helyzetben. A 
védőfelszerelések és higiénés esz-
közök kiosztását az egyik legna-
gyobb, nemzetközileg is elismert 
magyar karitatív szervezet, az Öku-

menikus Segélyszervezet végzi. 
Az átadásra április 18-án Be-

regszászon került sor. Az Ökume-
nikus Segélyszervezet ukrajnai 
programkoordinátora, Gerevich 
János a megye, a járás és a város, 
illetve Magyarország kárpátaljai 
külképviseletei vezetőinek jelenlé- 

tében köszönetet mondott első-
sorban a magyar kormánynak a 
felajánlásért, illetve az ukrán ha-
tóságoknak a segélyszállítmány 
zökkenőmentes „határátlépte-
téséért”, kitűnő együttműködé-
séért. Hangsúlyozta: rendkívül 
fontos és előremutató ez a hatá-
rokon átívelő összefogás, hiszen 
csak így, közös erővel győzhet-
jük le a bajt. 

Mint megtudtuk, a mint-
egy 8,5 tonna össztömegű kül-
deményben olyan létfontossá-
gú egyéni védőfelszerelések ér-
keztek, amelyek segíthetnek a 
helyi járványügyi helyzet keze-
lésében, így többek között mint-
egy 36 ezer védőruha, 100 ezer 
védőmaszk, 5000 flakon fertőt-
lenítőszer és több tízezer egyéb 
védekezéshez szükséges eszköz.

Gerevich János a sajtó jelen-
lévő képviselőinek elmondta, 
az eszközökből a térség számos 
egészségügyi ellátást nyújtó in-
tézménye kap akár több hónap-
ra is elegendő készletet. A be-
regszászi járási kórház mellett 
támogatásban részesül az ung-
vári, a munkácsi, a nagyszőlősi, 
a técsői, a rahói, a huszti és az 
ilosvai járási kórház, valamint a 
megyei kórház, az infektológiai 
kórház, a gyermekkórház, a kar-
diológiai intézet, családorvosok, 
a megyei mentőszolgálat, emel-
lett segítik a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyház Diakóniai Köz-
pontja által működtetetett idő-
sek otthonát. 

Marton Erzsébet

Nagyjából egy hónappal a leg-
utóbbi soron kívüli ülést köve-
tően ismét a járványügyi helyzet 
áttekintése és a koronavírus-fer-
tőzés terjedésének megfékezésé-
re irányuló kérdések szerepeltek 
napirenden a Beregszászi Járá-
si Tanács április 15-i soron kívü-
li ülésén. A sorrendben 26. ülé-
sen a 34 képviselőből 21-en vet-
tek részt. 

Az utóbbi hetek járványügyi 
helyzetének óvintézkedéseit be-
tartva, a képviselők és a fórum 
résztvevői ismét igyekeztek szi-
gorúan betartani a közösségi he-
lyekre vonatkozó szabályokat, az 
egymástól való másfél méteres 
távolságot, illetve a szájmaszk 
használatát.

Elsőként Ivan Males, a Linner 
Bertalan nevét viselő Beregszászi 
Járási Kórház főorvosa tartott be-
számolót az elmúlt négy hét során 
az intézmény által a hatékony vé-
dekezés érdekében eszközölt in-
tézkedésekről. Mint elmondta, a 
kórház B-szárnya szinte teljesen 
kiürítésre került, így a belgyó-
gyászati (ide tartoznak a jövőben 
a kardiológiai betegek is), ideg-
gyógyászati, baleseti sebészeti 
osztályait más helyre költöztették. 
Jelen állás szerint a szárny ötö-
dik emeletén az igazolt koronaví-
rus-betegséggel kezelt páciensek 
intenzív ellátása zajlik majd, a ne-
gyediken pedig egyfajta elkülöní-
tő kórtermeket alakítottak ki a fer-
tőző betegek számára, ahol köze-
pes és enyhébb tüneteket produ-
káló COVID-19-es betegeket is 
ellátnak majd az itt rendelkezésre 
álló 49 ágyon.

A harmadik emeleten azok-
nak az egészségügyi dolgozók-
nak alakítottak ki pihenőszobákat, 
akik közvetlen kapcsolatba kerül-
nek majd a fertőző betegekkel, és 
ezért előfordulhat az is, hogy na-
pokig ezekben a kórtermekben 
kell élniük...

Ülésezett a Beregszászi Járási Tanács

Ismét a járványügyi helyzet a 
fókuszban

A főorvos beszámolt arról is, 
hogy a legutóbbi tanácsülésen a kór-
ház számára kiutalt félmillió hrivnyát 
védekezési eszközök beszerzésére 
fordították, illetve a lélegeztetőgépek 
számára létfontosságú oxigén-pa-
lackok megvásárlása is folyamatban 
van. Mint mondta, ezeknek a téte-
leknek a meglétével, és a korábban 
a KMKSZ Jótékonysági Alapítvá-
nya által folyósított adományok ré-
vén, illetve magánszemélyeknek és 
más jellegű felajánlásoknak köszön-
hetően a kórház jelenleg nagyjából 
egy hónapra el van látva a legszük-
ségesebb eszközökkel.

Ivan Males beszélt arról is, hogy 
a járványügyi helyzetre való tekin-
tettel a járási kórház azon munkatár-
sai, akik közvetlenül nem vesznek 
részt a koronavírusos betegek ellátá-
sában, szabadságolva lettek, ugyan-
akkor igyekeznek megoldani azok-
nak a kollégáknak az időben történő 
munkába jutását, és szükség esetén 
elszállásolását, akikre a mostani idő-
szakban a legnagyobb szükség van.

Képviselői kérdésre a főorvos 
elmondta, hogy a kormány által az 
egészségügyi dolgozók premizálá-
sára ígért fizetési kiegészítések még 
nem érkeztek meg, mindenesetre a 
kórház vezetése már korábban be-
terjesztett egy anyagi tételt ezekre 
az igényekre.

Ezt követen Vizauer-Zselt vay Mag-
dolna, a járás család orvosi rende-
lőit és felcserközpontjait tömörítő 
Beregszászi Alapellátási Központ 
főorvoshelyettese tartott beszámolót, 
amelyben elmondta, hogy a Vérke-
parti városban és a falvakban műkö-
dő egészségügyi intézmények mun-
katársaival napi szinten, még a hétvé-
géken is tartják az állandó kapcsola-
tot. Folyamatosan figyelemmel kísé-
rik azon személyek egészségi állapo-
tát, akik az elmúlt hetekben külföld-
ről érkeztek haza, és házi karanténban 
töltik a betegség lappangási idejének 
számító 14 napos elkülönítést. Mint 
elmondta, jelenleg minden intézmény 

el van látva a legszükségesebb véde-
kezési eszközökkel, de mivel ezeket 
folyamatosan pótolni kell, és a medi-
kusok mobilitását is szükséges bizto-
sítani, ezért a főorvoshelyettes újabb 
pénzügyi támogatást kért eszközbe-
szerzésre, illetve üzemanyagra.

A járási tanács korábban már fél-
millió hrivnyával támogatta a járá-
si kórházat és alapellátási közpon-
tot, most arról született döntés, hogy 
ezt az összeget újabb 100-100 ezer 
hrivnyával növelik. Mivel a kórház 
április 1-től egy új finanszírozási 
rendszerbe tartozik, és közvetlenül a 
Nemzeti Egészségügyi Szolgálattól 
kapja a juttatásokat, az átmeneti idő-
szakban hiányozhatnak még azok az 
összegek, amelyek elengedhetetle-

nek a működés folyamatos biztosítá-
sához. Ezért a járás döntéshozó tes-
tülete a korábbi költségvetésből meg-
maradt tételek átcsoportosításával, to-
vábbi 1 millió hrivnyával támogatja 
az intézményt.

Ihor Car, a Kárpátaljai Megyei 
Központi Laboratóriumi Szolgá-
lat beregszászi részlegének vezetője 
beszámolójában elmondta, hogy az 
utóbbi hetekben a legkülönbözőbb 
médiafelületeken elhangzó, megle-
hetősen elrettentő számadatok halla-
tán az amúgy is térbeli korlátozásokra 
kényszerített emberek többsége igen-
csak feszült idegállapotban van, és 
nem kivételek ez alól az ezekben a na-
pokban fokozott fertőzésveszélynek 
kitett egészségügyi dolgozók sem. 

Összehasonlításképpen külön ki-
tért az európai gócpontnak számí-
tó olaszországi Lombardia beteg-
ségi rátájára, ahol ezer emberre va-

lamivel több mint 7 fertőzés jutott. 
Mint mondta, ekkora járványt Uk-
rajna egyetlen régiója sem bírna el, 
mert például Beregszászban ez any-
nyit jelentene, hogy 500 beteggel kel-
lene számolni, akik közül nagyjából 
250 szorulna kórházi kezelésre... De 
még az országon belül jelenlegi leg-
súlyosabb helyzetben lévő Csernyivci 
megyének a fertőzési rátáját is nehéz 
lenne kezelni, ahol 0,5 beteg jut ezer 
főre, hiszen ebben az esetben Bereg-
szász 35 esettel számolhatna, akik kö-
zül legalább 17-en szorulnának kór-
házi ellátásra.

Mint mondta, nehéz megjósol-
ni, hogy meddig tart majd a járvány, 
mikor lesz annak a tetőzése és a le-
csengése, de megítélése szerint má-

jus közepéig még növekvő tenden-
ciát mutatnak majd a megbetegedé-
si számok, a meleg bekövetkeztével 
várhatunk némi javulást. 

A szakember is megerősítette, 
hogy állandó kapcsolatban állnak a 
járási kórház és az alapellátási köz-
pont vezetőivel, családorvosokkal, és 
szükség esetén bármilyen fertőzésre 
utaló esetben intézkedni tudnak. Be-
tegfelvételnél tesztelnek minden ma-
gas lázzal bekerülő pácienst, minden 
tüdőgyulladást, és a COVID-19 be-
tegségre utaló bármilyen gyanús pá-
cienst.

Elhangzott, az egészségügyi szak-
emberek áldozatos munkája mellett 
továbbra is nagy szükség van a pol-
gármesterek, falusi, járási és városi 
képviselők, a rendvédelmi szervek, 
lelkészek, papok, szociális munká-
sok segítségére is, akiket arra kérnek, 
hogy figyeljenek a környezetükben 

élő, elsősorban idősebb korosztály-
hoz tartozó személyekre, segítse-
nek számukra a bezártságot okozó 
kényszerlét elviselésében, és a leg-
alapvetőbb élelmiszerek, gyógy-
szerek beszerzésében.

A beszámolók és napiren-
di pontok megvitatása végén Ja-
kab Lajos, a KMKSZ frakciójának 
tagja intézett kérdést Petruska Ist-
vánhoz, a Beregszászi Járási Álla-
mi Közigazgatási Hivatal elnöké-
hez, amelyben az Ukrán Fegyve-
res Erők Kárpátalján történő gya-
korlatozásának mikéntjére kérde-
zett rá. Mint személyes tapasztala-
taként elmondta, ennek keretében 
egy nappal húsvéthétfőt követően 
Badaló lakói április 14-én ukrán 
harci járművek felvonulásának le-
hettek szemtanúi. A legtöbben kö-
zülük aggódva figyelhették, amint a 
golyószórókkal és mindenféle har-
ci cselekményre alkalmas fegyve-
rekkel felszerelt három hadi jármű 
végigrobogott a település utcáin, il-
letve a zsákutcának számító Pető-
fi utcába is betévedtek, nem kis ré-
mületet okozva ezzel a Tisza-par-
ti település lakóinak. A képviselő 
meglátása szerint a járvány okoz-
ta aggályoktól terhelt és kedvezőt-
len hírekkel napi rendszerességgel 
szembesülő helyi közösség nyugal-
mi állapotát meglehetősen károsan 
befolyásolják az ilyen és ehhez ha-
sonló jelenségek.

Petruska István a maga részé-
ről ígéretet tett rá, hogy a napokban 
Beregszászban tartózkodó ukrán 
hadügyminisztertől igyekszik vá-
laszt kapni a kérdésre. Mint meg-
tudtuk, ez később meg is történt, de 
érdemleges válasz nem érkezett rá. 
A járási közigazgatás első embe-
re elmondta, az illetékesektől azt a 
tájékoztatást kapta, hogy az ukrán 
fegyveres erők ukrajnai közterüle-
ten történő gyakorlatozásának me-
netéről, annak helyszíni és időpon-
ti egyeztetéséről az érintett telepü-
lésen élő közösséggel nincs szük-
ség egyeztetésre, és ugyanúgy nem 
szükségeltetik ehhez a járási és me-
gyei vezetőkkel történő egyeztetés, 
netán engedélyeztetés sem...

(Egy rendkívül sok félelemmel, 
szorongással tele, karanténnal ter-
helt időszakban azért ennél valami-
vel toleránsabb és megértőbb vá-
laszt reméltünk volna... A szerző)

(felvégi)

Az ukrán Miniszteri Kabinet 
ezen a héten enyhíteni tervezi 
a karanténintézkedéseket.

Az ukrán Miniszteri Kabi-
net folytatja a karantént, ugyan-
akkor egyes területeken enyhí-
tené az intézkedéseket – mond-
ta el a miniszterelnök az RBC-
Ukrajna portálnak adott exklu-

zív interjújában. Denisz Smihal 
megemlítette az Ukrán Nemze-
ti Tudományos Akadémia nekik 
eljuttatott közelmúltbeli számítá-
sait, amelyek szerint két fertőzé-
si csúcspont várható. „Ez körül-
belül április vége és május 3–8. 
között lehet” – mondta a minisz-
terelnök. Ugyanakkor hozzátet-
te, hogy a tervek szerint néhány 

Meghosszabbítják a karantént Ukraj-
nában, de enyhítenek a feltételeken

intézkedést enyhíteni kell ezen 
a héten. 

Ukrajnában április 24-én 
megkönnyítik a koronavírus 
okozta karantén-intézkedéseket. 
Erről Volodimir Zelenszkij el-
nök beszélt a Szólásszabadság 
című műsorban. „Ha az embe-
rek minden karanintézkedést be-

tartanak, biztos vagyok benne, 
hogy képesek leszünk normáli-
san túllépni a koronavírust... A 
számunkra nagyon fontos ipar-
ágak megnyílnak, s májusban le-
hetséges a közlekedés részleges 
visszaállítása, de minden a jár-
vány mértékének alakulásától 
függ” – idézte Zelenszkij szava-
it a Korrespondent.net hírportál.
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A koronavírus járvány nyo-
mában megrendült életkeretek 
alakulnak ki, s e helyzet az élet-
megújító diakónia aktivizálását 
kéri és teszi szükségessé. Ennek 
az átalakulásnak a területei, az új-
jáélesztő diakónia jelen küldeté-
si területei. Ugyanis a koronaví-
rus-járvány, akármilyen módon 
is (az összehasonlító realitáso-
kat elhallgató média egy irányba 
fókuszálásának eredményeként 
létrejött hisztéria hangulatával 
is), de az ismert világunk szöve-

tét és formáját átszabja (ezen fel-
forgató hatás miatt, függetlenül 
attól, hogy akár több közöttünk 
lévő betegségnek is nagyobb a 
halálozási aránya, más ez a jár-
vány, mint a többi ismert megbe-
tegedési hullám). Ez az átalaku-
lás Európa-szerte (és miránk fó-
kuszálva) negatívan érinti (a tel-
jesség igénye nélkül) a követke-
ző területeket:

● a korosztályi arányokat 
(a társadalom legszélesebb ré-
tegét alkotó, 65 év felettieknél 
legmagasabb a halálozási arány, 
16-18%);

● a szociális ellátórendszert 
(nyugdíjrendszer, egészségügy, 
biztosítási megtakarítások; ui. a 
legveszélyeztetettebb idős euró-
pai korosztály rendelkezik a leg-
több megtakarítással);

● az európai identitást és a ke-
resztyénséget (ui. az idősebb eu-
rópai korosztály hordozza legin-
kább az európai keresztyén ön-
azonosságot; s a legkevésbé ve-
szélyeztetett fiatal Európában 
élő korosztály jelentős része, 
már nem tekinti saját identitásá-
nak a keresztyénséget, ill. nem is 
keresztyén vallású; lásd, egyes 
nyugat-európai országrészekben, 
évek óta a születések több mint 
70%-a muzulmán);

● az egyház ismert közösségi 
kereteit (mert az indokkal ellátott 
nyomásra felbontott istentiszte-
leti keretbe szerveződött keresz-
tyén közösségek újjászerveződé-
se nehezen, vagy a volt formában 
egyáltalán nem képzelhető el);

● a családok személyes és 
anyagi kapcsolatrendszerét (mert 
a távollévő és a helyben maradó 

A diakónia, mint az 
újjáélesztő küldetés

A diakónia jelentése: valami általi megújítás, szeretetszolgálat. A 
kifejezés magában foglalja e szolgálat célját: az elrontott, meg-
rekedt, megterhelt életet valami által ismét haladóan és kibonta-
kozóan élhetővé tenni. A „valami által” (mint segítő eszköz) nem 
konkretizált homályossága e szeretetszolgálat sokszínűségét, va-
gyis személyre és alkalomra szabottságát mutatja (mert minden 
a diakóniához tartozhat, ami az élet megújulását elősegítheti). Te-
hát ott van a diakóniának a jogosultsága, ahol az élet megrendült 
(akár egyéni, akár közösségi értelemben). 

családtagok egymástól hosszabb 
távon elszakadnak és a nehezen fé-
ken tartott elhidegülés sok helyen 
fokozódik; ill. a családok több-
ségét két oldalról éri anyagi nyo-
más: mert egyfelől bevételeik ki-
esnek, a legtöbb helyen külföldről 
származó forrást biztosító család-
tag munkától, vagy családtól való 
elszakadottsága miatt, a másik ol-
dalról a kiadásaik növekednek, mert 
a szabadpiac és kapzsiság határának 
elmosódása, az árak emelkedését 
eredményezi);

● gazdaságot (itt hatalmas a lis-
ta: logisztika, turizmus, ipar, mező-
gazdaság stb., s az ezekre települt 
ágazatok; megj.: ez a legkönnyeb-
ben helyrehozható terület).

Az egyház szeretetszolgálatá-
nak kihívása ez a kialakuló új hely-
zet, ami a diakónia megéledését és 
bölcsen rugalmas átszervezését te-
szi szükségessé. Ebben az átszerve-
ződésben, a konkrét segítség-meg-
testesülések előtt előbb a diakónia 
mechanizmusának alapelveit kell 
ismételten magunkban feléleszte-
ni és az alkalmazásnál figyelembe 
venni. Ezen mechanizmusi alapel-
vek: a diakónia

1. nem cél, hanem eszköz (ami 
nem önmagáért van, hanem az élet 
kibontakozott teljessége felé hala-
dó fejlődést előmozdítva, egyre fe-
leslegesebbé válik);

2. nem uniformizált, hanem 
speciálizált (ami nem mereven lerög-
zített és mindenkire érvényes meg-
nyilvánulási forma, hanem az egyén 
aktuális kihívásához állandóan al-
kalmazkodva ad segítő támogatást);

3. nem ember központú, hanem 
Isten központú (ami nem az ember 
dicsőségét és érdemét, hanem az Is-
ten dicsőségét és szerető kegyelmét 
ábrázolja ki; s így a diakónia, az Is-
ten felé való végtelen hálának és az 
egymás iránti felelős szeretetnek az 
újjáteremteni akaró Istenről való bi-
zonyságtétele).

Ezen alapelvek tisztázása után 
lehet a járvány hatása után olyan 
életkibontakoztatási irányok segí-
tése, melyek hosszú távra, az ellen-
erők kivédésének az érdekében, az 
élettér beláthatóságát és biztonsá-
gát jelenthetik, úgy mint (a teljes-
ség igénye nélkül):

● a helyi személyes kiskö-
zösségek erősítése (tematikus 
kisközösségek szervezése; pl. 
nagyobb és hivatalosabb hang-
súlyt kapjanak a házi biblia-
órák, a kiskörzeti szolgaközös-
ségek, a lelkigondozói jelleg-
gel is működő csoportok stb., 
s minden érintett személyünk, 
a nagy közösség folyamatosan 
és fokozatosan hangsúlyozott 
és erősített védőburkában, még 
egy külön kis személyes közös-
ségnek is legyen a része, mely-
ről tud és melyet érez, ahol róla 
is tudnak és vele együtt is érez-
nek, akire számíthat és akik rá 
számítanak);

● a kommunikációs formák 
alakulásának követése (pl.: kö-
zösségi tereken való szerve-
zett, felügyelt, stratégiai, rugal-
mas, professzionális értékmeg-
jelenítés);

● a személyes és közösségi 
identitásforrás területek erősí-
tése és személyes érintettségeik 
kialakítása (pl.: a hitélet, a törté-
nelem, az irodalom, a filozófia, a 
néprajz stb. személyessé és ak-
tuálissá tétele, a közösségi terek 

és a kiscsoportok kereteinek fel-
használásával);

● az önfenntartó hagyo-
mányos gazdálkodás segítése 
(médiatámogatással, tanítással, 
anyagiakkal; a függetlenséget 
és az egészséget hangsúlyozva),

● a helyben való boldogu-
lás segítése (helyi munkahelyek 
és kedvezmények kialakítása, 
ill. erre programok szervezése a 
fenntarthatóságot jelentő megfe-
lelő kapcsolathálón belül, hang-
súlyozva a családi kapcsolatok 
elsőbbségét a magasabb anyagi 
helyzettel szemben);

● a kereset-kínálat/bevéte-
lek-árak egyensúlyának komp-
romisszumos kialakítása és 
megtartása (központi szabályo-
zás által is; mert e munkaérté-
kű egyensúlyban tartó szabály-
zás, a társadalom irigység- és fe-
szültségmentes kiegyenlítődését 
és hosszú távú tervezhetőségét, 
tehát vonzási képességét ered-
ményezi).

Jól át kell gondolni, hogy mi-
lyen eszközök által lehet a meg-
újulást elősegíteni. Ezért fent 
említettek, inkább előrelátó és 
irányokat meghatározó gondol-
kodásra serkentenek, mint ex 
catedra kijelentések. De min-
denképpen, mi református ma-
gyar keresztyének, akiket e hely-
zet egyre inkább önmagunkon 
túli, európai felelősségvállalás-
ra ösztönöz, halljuk meg és va-
lósítsuk meg a jelen járványhely-
zet, diakóniánk irányába meg-
nyilvánuló kihívásait. Történel-
mi jelentőségünk lehet!

Radvánszky Ferenc 
református lelkész

„Mózes hit által hagyta oda 
Egyiptomot, nem félvén a ki-
rály haragjától, mert erős szívű 
volt, mintha látta volna a látha-
tatlant.” (Zsid 11, 27)

Mózes szerette és félte az 
Urat. Szerette népét, a héber né-
pet. Szegény, üldözött család 
gyermekeként látott napvilágot. 
Később, Isten csodálatos gondos-
kodása folytán, hercegi rangban, 
a nagy fáraó palotájában töltötte 
fiatal éveit. Nagy sikerek és nagy 
jövő várt rá ott. De Mózes jobban 
szerette a nyomorgó, szenvedő 
népét, mint önmagát, híres jövő-
jét, a fáraó pompás udvarát, a biz-
tos sikerek útját. Mózest kiskorá-
ban istenfélő zsidó édesanyja ne-
velte hitre, hűségre, szeretetre, az 
egy igaz Isten félelmére! Ez a ne-
velés, ez a tananyag elég volt Mó-
zesnek egy életre. Nem felejtette 
el soha. Amikor elérkezett az ide-
je, inkább vállalta a népével való 
együtt-nyomorgást, mint a fáraó 
minden ígéretes ajándékát és a si-
kereket. Vállalta a pusztai bolyon-
gást, éhezést, szomjazást, fáradsá-
got, nehéz munkát, és mindemel-
lett népének lázadásait, értetlen-
kedéseit, hűtlenkedéseit.

Mózes elkötelezte életét az 
Úrnak. Hitt, rendíthetetlenül hitt 
az Úrban. A körülmények sokszor 
elkeseríthették, visszatéríthették 
volna útjáról. Mózes tudta, hogy 
kinek hisz, kit követ, kinek szol-
gál. Szerette Istent! A láthatatlan 
Isten, a valóság, a „vagyok” betöl-
tötte életét. Évtizedeken keresz-
tül bolyonganak a pusztában. Ki-
merülten érkeznek az ígéret föld-
jének határához, Kánaán határá-
hoz. Követeket, kémeket küld, ti-
zenkettőt, nézzék meg, kémleljék 
ki, milyen emberek lakják, milye-
nek a mezők, a földek, a termés. 
Vissza is jön tíz nemsokára. „Ret-
tenetes az a hely. Félelmetes em-
berek lakják. Erősek, nagyok, iz-
mosak, sokan vannak, legyőzhe-
tetlenek.”

Na, most mit csinál Mózes? 
Ijedjen meg, rettegjen, fordítsa 
vissza a népet Egyiptomba? Szök-
jön meg előlük és keressen ma-
gának egy nyugodt helyet? Nem, 
nem. Igaz, már fáradt nagyon, de 
a hite és az emlékezete még ép! 
Emlékszik, hogy mit ígért az Úr 

Jézus vezet a vándorutadon
ennek a népnek. Emlékszik a cso-
dákra a fáraó előtt, a tengeri átke-
lés, a manna, a fürjek, a víz a szik-
lából, hát az nem semmi! Azokat 
nem lehet elfelejteni. Aki csele-
kedett eddig, a „vagyok” Isten, 
most is cselekedni fog!

S megérkezik az elmaradt két 
megfigyelő, Józsué és Káleb, ha-
talmas gyümölcsöt cipelnek a 
vállaikon. És beszámolnak ők 
is: „Magas, nagy emberek lak-
ják, igaz, sokan is vannak, de a 
föld csodálatos, nézzétek milyen 
gyümölcsöt terem, ízleljétek és 
higgyetek. Olyan, mint ahogy Is-
ten mondta. Nem erősebbek ezek, 
mint a fáraó hatalmas serege volt! 
Akkor sem mi győztünk, hanem 
az Úr. Menjünk, ne féljünk, ke-
zünkbe fogja adni Isten”. Ez a két 
ember a lehetetlen, a félelmetes, 
az ijesztő körülmények mögé is 
látott. Hittek. És most Mózes hite 
is új erőre kap. A nagy nehézsé-
gek, gondok mögött is meglát-
ta Isten jóságát, a nagy ígéret le-
hetőségét, a valóságos Kánaánt.

Mit látsz, óriás gondokat, a 
lehetetlent, a reménytelent, a ve-
szedelmet, a megoldhatatlant? 
Nézz Jézusra! Reméld a holna-
pot, a megoldást, amit Ő ad, ne 
ijedezz és ne rémüldözz!

Szeret az Úr téged. Menj utá-
na, kövesd az úton, a láthatatlan, 
az ismeretlen úton! Ő tudja, hol 
van a határa a te Kánaánodnak, 
az ígéretnek. Engedd, hogy ve-
zessen! Erősödjön meg a szíved. 
Most még nem látod a láthatat-
lant, de ha Jézus irányításának 
átengeded az életedet, minden 
szenvedés és fájdalom, félelem 
ellenére is Ő elvisz a célig. Mert 
az Ő öröme a te örömöd.

Fogd a kezem, Úr Jézus, és 
vezess ez ismeretlen pusztai ván-
dorúton! Rémítenek a hírek, a 
körülmények, a kilátástalanság, 
a sok nincs. De hiszek Benned. 
Emlékszem, mennyi sok jót tettél 
már életemben. Köszönöm, hogy 
Te legyőzöd életem óriás problé-
máit. Segíts szeretni Téged hű-
ségesen! Segíts elhinnem, hogy 
amit ma én még nem értek és nem 
látok, Te azt már ismered, és a ja-
vamat akarod! Ámen.

Dr. Tapolyainé Bartha 
Gizella: Morzsák 1.

Az újságírót a legnagyobb öröm akkor éri, ha cikke az olvasók 
körében széles visszhangra talál. Számos visszajelzést kaptunk 
a Dűlők, pincesorok, borházak című nemrég megjelent írásunk-
ra. Ezzel kapcsolatos gondolatait a 84. életévét taposó beregszá-
szi Kishegyi Elemér vetette papírra. Aki a néhai Balla József sző-
lő és borosgazdáról, illetve az általa használt borospincéről a kö-
vetkezőket írta:

Balla József (1879–1962) a beregszászi hegyen négy dűlőben 
termesztett szőlőt. Ezek a következők voltak: Teje, Rivaj, Rigó és a 
Veresbegy. A termés feldolgozására és a bor érlelésére a Szőlőhegy ut-
cában található présházban, illetve borospincében került sor. Könnyű 
megjegyezni: az egykori Fácán étterem után a sorpince első borospin-
céje és présháza a Balla bácsié volt. A pincét sziklába vájták valamikor 
a Rákóczi-korban. Később épült hozzá a téglából emelt présház. Úgy 
tudom, hogy a Szőlőhegy utcában nagyjából 25 présház, illetve boros-
pince működött. Ifjúkorom kellemes emlékei közé tartozik, hogy min-
den évben október második felében megélénkült az élet a pincesoron. 
Jöttek a szekerek a szőlővel megrakott kádakkal és a présházakban ke-
mény munka folyt. Sokszor csak éjfélre sikerült ledarálni az aznap le-
szedett és behordott fürtöket. Arra is emlékszem, hogy Balla József 
ilyenkor a közelben lakó Derecskei bácsit hívta segítségül. 

A beregszászi hegyen található szőlők államosítása 1947-1948-
ban történt meg. Ekkor vették el Balla József példásan rendben tar-
tott szőlőparcelláit is.

Dűlők, pincesorok, borházak

Néhai Balla József borospincéje
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– Hogyan kezdődött a kézi-
munka iránti szeretete? Mi ösz-
tönözte erre?

– Gyermekkorom óta horgol-
tam, kötöttem. Édesanyámmal 
sokat hímeztünk, több kereszt-
szemes képet is készítettünk. Esti 
elfoglaltságunk gyakorta a hím-

zés, kötés volt. Viszont akkor a 
varrás eléggé távol állt tőlem.

– Ma mégis rongybabákat 
varr. Hogyan emlékszik a kez-
detekre?

– A textilbabák készítése 
iránt 2016-ban kezdtem érdek-
lődni. Egyik nyaralásunk alatt 
láttam meg egy hasonló babát, s 
akkor határoztam el, hogy meg-
próbálkozom az elkészítésével. 
Akkor még csak kézzel varr-

Papp Viktória szeretetteli textilbabái

Te és a hasonmásod
A kislányok legkedvesebb játéka a baba. A boltokban pedig kedvük-
re válogathatnak is belőlük. Az egyszerű műanyag babáktól kezd-
ve a Barbie-kon át egészen az etethető, fésülhető, gőgicsélő babákig 
széles a választék. Azonban egy puha rongybaba még kedvesebb 
lehet a piciknek. Sőt, a nagyobbacska leánykák még inkább tud-
ják azt értékelni, főleg, ha az személyre szabottan nekik készült, 
s még hasonlít is rájuk! A beregszászi Papp Viktória igazi művé-
sze ennek a mesterségnek. Kezei közül szebbnél szebb babák ke-
rülnek ki. Vele beszélgettünk álmokról, sikerekről, nehézségekről.

Egészséges, olcsó és finom
Natúr gyümölcslevek Fancsikáról

Aztán az elmúlt év szeptem-
berében elérkezett az idő ahhoz, 
hogy tovább lépjen, másoknak 
is felajánlja cukor és tartósí-
tószer hozzáadása nélkül ké-
szült természetes alapanyagú 
termékeit.

– Kezdjük talán a követke-
zőkkel: engem rettenetesen bosz-
szantott, amikor minden év késő 
nyarától kezdődően azt láttam, 
hogy a háztáji kertekben meg-
termett gyümölcs jelentős része 
ott megy tönkre a fákon, illetve 
később a fák alatt, mivel a tulaj-
donosoknak nem áll módjukban 
a felesleget a piacra vinni, illetve 
egyéb módon értékesíteni. Tud-
ni kell, hogy a kiskerttulajdono-
sok jelentős része errefelé idős 
ember, akiknek se energiájuk, 
se lehetőségeik nincsenek arra, 
hogy nagy mennyiségben befőt-
teket vagy lekvárt készítsenek 

a rendelkezésre álló alapanyag-
ból. Pedig mondanom sem kell, 
hogy vegyszermentes gyümöl-
csökről van szó. 

– Nem kétséges, ahhoz, hogy 
valaki, akárcsak a legkisebb gyü-
mölcsfeldolgozó manufaktúrát 
létrehozza, annak bizony mélyen 
a zsebébe kell nyúlnia.

– Nekem sem ment minden 
egyszerre. Évek alatt úgy raktam 
össze a feldolgozáshoz szük-
séges gépsort, szereztem be a 
pasztörizáló meg a csomagoló 
berendezést. Hosszú időn át Né-
metországban dolgoztam, min-
den megtakarítható fillért a csa-
láddal félreraktunk. A manufak-
túra megtervezésénél figyelem-
be vettem azoknak a magyaror-
szági és kárpátaljai ismerőse-
imnek a tapasztalatait, akik eb-
ben az ágazatban néhány éve 
már sikeresen működnek. Nagy 
lendületet adott a vállalkozá-
somnak az Egán Ede Gazda-
ságfejlesztési Program, mely-
nek segítségével sikerült meg-
vásárolnom egy olyan darálót, 
amelyhez prés is csatlakozik. 
A lényeg: mostanában egy mű-
szak alatt 500 kg almát, 200 kg 
céklát és nagyjából ugyaneny-
nyi sárgarépát tudok feldolgoz-
ni. Elárulhatom, hogy nálunk a 
műszak többnyire 18-20 órán 
át tart, mivel a kipréselt levek 
pasztörizálása, kiszerelése nem 
tűr halasztást. A csomagolásra 
öt-, illetve háromliteres lengyel 
gyártmányú bag-in-a-box-okat 
használok, ami lehetővé teszi a 
vákuumos csomagolást. Ki van 
próbálva, natúr zöldség és gyü-

mölcsleveink ebben a speciális, 
csappal ellátott alufóliában né-
hány hónapig is eltarthatók. Je-
lenleg egyébként ötféle levet ál-
lítok elő alma, cékla és sárgarépa 
felhasználásával. Egyébként iga-
zi családi vállalkozás a miénk. Az 
édesanyám, illetve a legnagyobb 
fiam, a 14 éves Jonatán segít az 
alapanyag válogatásában, mosá-
sában, előkészítésében, a fele-
ségem, Zita látja el a szervezé-
si – modern szóhasználatban a 
menedzsment – feladatokat. Je-
lenleg a vevőkörünkhöz mintegy 
120 fő tartozik, s ők a környező 
településeken, illetve a szomszé-
dos járásokban élnek. Ez idő tájt 
az áru terítését többnyire magam 
végzem. A facebook-oldalunkon, 
illetve telefonon érkezik a meg-
rendelés, s én – általában heten-
te egy alkalommal – kiszállítom. 

– Mennyire ütközik nehézsé-
gekbe az alapanyag beszerzése?

– Almából bőségesen el va-

gyunk látva, mivel a már emlí-
tett és a magyar kormány által a 
kezdetektől fogva felkarolt gaz-
daságélénkítő program nyomán 
telepített gyümölcsösök már ter-
mőre fordultak. A mostani rend-
kívüli helyzet ellenére a cékla és 
a sárgarépa beszállítását is sike-
rült megszervezni. Több gazda-
társam, amikor megtudta, hogy 
mennyi az átlagos heti szükség-
letünk ezekből a zöldségfélékből, 
felajánlotta, hogy idén ők is szí-
vesen megtermelik az alapanyag 
egy részét. 

– Milyen a feldolgozott alap-
anyagok lékihozatala, és mi tör-
ténik a „hulladékkal”?

–  Á l t a l ában  60%-os  a 
lékihozatal. Ősszel, míg friss a 
gyümölcs, a zöldség, természete-
sen nagyobb, a 70%-ot is eléri. A 
préselt anyagot a falubeli jószág-
tartó gazdáknak ajánlottam fel, ter-
mészetesen ingyen, hisz ők hasz-
nosítani tudják, feletetik azt az ál-
latokkal, főleg a tehéntartók, ne-
kem meg csak trágya lenne belőle. 

– A közeljövőben milyen fej-
lesztések megvalósítását tervezi?

– A szőlőlé készítését az ősz 
folyamán mindenképpen sze-
retném elindítani, bár tisztában 
vagyok vele, hogy ez valami-
vel bonyolultabb, mint az ed-
digi munkafolyamatok. Elárul-
hatom, hogy legutóbb egy gyü-
mölcsmagoló berendezésre pá-
lyáztam. Ha sikerül nyernem, 
akkor nincs akadálya annak, 
hogy nyáron őszi- és sárgaba-
rackkal, illetve szilvával bővít-
sem a termékpalettát.

Kovács Elemér

tam, varrógépem nem volt. Ez az 
első ilyen baba sokaknak megtet-
szett, ekkor kezdtem jobban be-
lemélyedni a varrás folyamatá-
ba. Könyveket vásároltam, illet-
ve az internet segítségével tanul-
tam a fortélyokat. Kezdetben óri-
ási kihívás volt számomra, hogy 

saját egyéniségemet is bele tud-
jam vinni a termékeimbe. Ez ta-
lán mostanra sikerült, bár mindig 
van egy-egy újabb ötlet, amit fel-
használok.

– Milyen típusú babákat ké-
szít? Hol találhatjuk meg a ter-
mékeit?

– Az én babáimat orosz és svéd 
alkotók munkái ihlették. A Til-
da baba világhírű, ennek alapján 
dolgozom. Jellemzője, hogy nincs 

szája, és csak egy pontszemet kap 
a baba. Ez adja, hogy azt az érzel-
met láthatjuk a baba arcán, amit 
mi érzünk. Rendelésre is szok-
tam készíteni, ilyenkor főként ha-
sonmás babákat varrok. Ebben az 
esetben fotó alapján készítem el a 
babát. Ruhája, a hajának a színe 
és formája, illetve a kiegészítők 
azok, amelyek az „eredetire” em-
lékeztetnek. A babák arca minden 
esetben ugyanaz: két pont sze-
mecskét kapnak, s egy kis pírt. A 
munkáimat a facebookon, illetve 
az instagramon találhatják meg a 
kedves érdeklődők, illetve feszti-
válokon is találkozhatnak velem. 
Nagy öröm számomra, hogy ba-
báimmal idehaza és külföldön is 
bemutatkozhattam már.

– Mit jelent személy szerint 
önnek a rongybabakészítés?

– Úgy érzem, itt találtam meg 
a helyem. Bár a végzettségem 
földrajztanár, ennek ellenére a 
textilbaba-készítésben tudok ki-
teljesedni.

– Mint minden mást, ezt is fej-
leszteni szükséges. Vannak-e ter-
vei ezzel kapcsolatban?

– Természetesen! Itt is, mint 
minden szakmában, folyamato-
san meg kell újulni, az állandó 
trendeket is követni kell. Bár 
igyekszem a saját stílusomnál 
maradni, azonban a varrás terén 
is állandó tanulásra van szük-
ség. Szeretném, ha mind több 
emberhez eljutnának a munká-
im. Sajnos manapság rengeteg 
műanyag játékkal vannak kö-
rülvéve a gyerekeink, emiatt 
is szeretném, ha közelebb ke-
rülnének ismét a természetes 
anyagokhoz.

– Hogy érzi, mitől sikeresek 
a termékei?

– Főleg az egyedisége a mérv-
adó, úgy érzem. A hasonmás ba-
bák a leginkább kelendőek, ezek 
igazán szívhez szóló ajándékok.

– Mit üzenne az olvasóknak?
– Tartsunk ki, s reméljük, ha-

marosan ismét találkozhatunk a 
fesztiválokon.

Kurmay Anita

Oda a haszon
Primőrök: lecsengett az első forduló

Ezt a megszokott menetrendet 
borították fel a koronavírus-
járvány megfékezésére hozott 
hatósági intézkedések. Mely-
nek következménye a hajtatott 
zöldségtermesztéssel foglalko-
zók számára igencsak siralmas 
lett. A mostani szomorú mér-
leg: a megtermelt hónapos re-
tek fele áron alul került érté-
kesítésre, a másik fele pedig el 
sem jutott a fogyasztóhoz. 

– Sajnálatos módon megsza-
kadt az az értékesítési lánc, ami 
mostanáig a fóliaházi termékek-
nek a terítését biztosította – ma-
gyarázza Barkaszi Ferenc falu-
gazdász, őstermelő. – Konkré-
tabban szólva: a hágón túli nagy-
városok piacainak bezárása vagy 
részleges üzemeltetése miatt 
erőteljesen visszaesett a keres-
let. Tudvalevő, hogy a Kárpát-
alján megtermelt korai zöldség-
félék jelentős hányada az ottani 
vevőket célozza meg. A felvá-
sárlók és viszonteladók egy ré-
sze ugyan megpróbált az ottani 
élelmiszerboltokba eljuttatni né-
hány kisebb tételt – hónapos ret-
ket és a fűtött fóliasátorból kike-
rült uborkát –, ám ez a kezdemé-
nyezés egyelőre kevés sikerrel 
járt. Hasonlóképpen a környék-
beli élelmiszerboltokban sem si-

Elejét lásd az 1. oldalon kerül néhány kilogrammnál többet 
eladni ezekből a termékekből. 

– Pedig most viszonylag olcsón 
hozzá lehetne jutni a friss vitamin-
forráshoz. 

– Való igaz, ez aztán teljesen vá-
ratlanul érte a helybéli fogyasztókat. 
Egy szempontból érthető is a vissza-
fogott érdeklődés: az emberek száz-
szor is meggondolják, mire költik a 
pénzüket. Hisz a tartalékok, ha van-
nak is ilyenek, vészesen fogynak, s 
nem tudjuk, mikor lesz vége ennek 
az áldatlan helyzetnek. Visszatérve 
a korai retek értékesítéséhez: annak 
csomójáért a felvásárló még a leg-
több esetben sem volt hajlandó 3-3,5 
hrivnyánál többet adni érte, de hal-
lottam olyan esetről is, amikor a ter-
melők már 1-2 hrivnyáért veszteget-
ték. Ami messze elmarad már az ön-
költségi ártól is. Ennyiért nem érde-
mes felszedni, megmosni, csomóz-
ni, az ezt a feladatot ellátó napszá-
mosokat megfizetni. 

– Elképzelem, milyen lelkiálla-
potban készülnek a gazdák a követ-
kező fordulóra, amely már itt van 
a nyakunkon. 

– A felszedett retek helyére a rég 
jól bevált forgatókönyv szerint a leg-
több helyen uborka kerül, melynek 
magvát még a karantén előtt elvetet-
ték. A mostani nagy dilemma: bízva a 
kedvezőbb folytatásban a kész palán-
ták kerüljenek kiültetésre, vagy hagy-
juk azokat sorsukra. Mi a családom-

mal télen úgy döntöttünk, hogy idén 
a fóliaházakban a paradicsomot fa-
vorizáljuk. Így van még időnk törni 
a fejünket azon, hogy miként fogjuk 
a termést értékesíteni. 

– Visszatérve a hónapos re-
tekhez. Úgy tudom, akadnak a 
gazdák között olyanok, akik sza-
badföldön, fátyolfólia alatt ter-
mesztik ezt a kultúrát.

– Számuk azért jóval keve-
sebb, mint a fóliázóké, így re-
mélhető, hogy a hamarosan fel-
szedésre kerülő termés esetében 
nem alakul ki olyan erős túlkíná-
lat, mint történt ez a hajtatásban 
nevelt reteknél. 

– Ilyenkor a fűtött fóliasát-
rakban az uborkaállomány már a 
csúcsrajáratás korszakába lépett. 

– Sajnos az uborka-értékesí-
téssel kapcsolatban is óriási gon-
dokat tapasztalunk. Elmondhat-
juk, hogy az első tételektől fog-
va a zöldségkertészek feleannyi-
ért adták oda a termést, mint más 
években. Hatvan hrivnya helyett 
átlagosan 25-30 hrivnyáért. Most, 
hogy a húsvéti nagybevásárlást 
már magunk mögött hagytuk, ál-
talában bő kéthetes pangás idő-
szaka köszönt be. Ez így volt a 
korábbi években, most pedig va-
lószínűleg még inkább egy sajá-
tos uborkaszezonnak nézünk elé-
be. Annyit tehetünk, hogy min-
den egyes alkalommal felhívjuk 
a fogyasztók figyelmét arra, hogy 
amennyiben lehetséges, étrend-
jükből ne hagyják ki a friss zöld-
ségféléket. Ezekhez most igazán 
olcsón lehet hozzájutni.

Eszenyi Gábor

Házhoz jön a natúr gyümölcslé...
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A háziolaj reneszánsza?
Napraforgótermesztés: új növény, új kihívások

Aztán az is kiderült, hogy 
napraforgót termeszteni néhány 
áron, illetve több tucat hektáron, 
bizony nem mindegy. Számos 
oka van annak, hogy megyénk-
ben a kolhozok feloszlatása után 
jó ideig kevesen láttak e növény-
ben fantáziát. 

– Első körben maradjunk any-
nyiban, hogy a napraforgó nem 
barátja a maradékelvű gazdál-
kodásnak – magyarázza Hu-
szár Tibor falugazdász, akivel 
Beregardó határában a Csere 
erdő szomszédságában beszélge-
tünk, miközben a fiatal gazda a 
vetőgép beállítását ellenőrzi. – Ez 
a kultúra ugyanúgy megkövete-
li a megfelelő tápanyagellátást, 
mint a precíz vetést, nemkülön-
ben a korszerű növényvédelmet. 
Emlékezzünk vissza, a koráb-
bi évtizedekben a kolhozzsellér-
ből lett szegényes, elavult gép-
parkkal rendelkező gazda mind-
ezeket a követelményeket ritkán 
tudta teljesíteni. Inkább maradt a 
sokkal igénytelenebb tritikálénál, 
őszi árpánál vagy búzánál. Ezek 
szerencsés esetben gyakran el-
fogadható hozammal örvendez-
tették meg a honi földművest. 
Mostanra azonban sok minden 
megváltozott. Az itt látható tö-
rök márkájú precíziós vetőgéppel 
műtrágyával együtt naponta akár 
25-30 hektáron is földbe tudjuk 
juttatni a szaporítóanyagot, így 
tehát magunk választhatjuk meg 
az optimális időpontot. A helyze-

tünket megkönnyíti, hogy az Ukraj-
nában megtelepedett világcégektől 
megvásárolható a jó minőségű mag 
és műtrágya, valamint hozzá jutha-
tunk kifejezetten a napraforgótáb-
lák gyommentessége biztosításá-
ra kifejlesztett gyomirtószerekhez. 

– Régi igazság: mielőtt bármi-
nek a termesztésébe is belevágnál, 
tisztázd, hogy a betakarításra ke-

rülő termést hol, milyen árban tu-
dod majd értékesíteni.

– Szerintem ezért is jött el új-
ból a napraforgó reneszánsza, mivel 
egyre többen igénylik az ebből a nö-
vényből készült kézműves terméke-
ket. Gazdatársaim az utóbbi két-há-
rom évben arról számoltak be, hogy 
megnövekedett a kereslet a kisebb 
olajütőkből kikerült minőségi termé-
kek iránt, legyen az hidegen sajtolt, 
vagy melegen ütött olaj. A fogyasz-
tó hajlandó a nagy élelmiszerlánco-
latoknál megvásárolható tömegcikk 
és a natúr termékek közötti árkülön-
bözetet megfizetni. Jómagam is töb-
bek között azért döntöttem úgy, hogy 
25-30 hektárnyi napraforgót vetek, 
mivel az olajütővel rendelkező sors-
társaim arról számoltak be, hogy az 
újév első napjaira sikeresen túladtak 
a készleteken. 

– Ezek szerint van annak más 
oka is, hogy a napraforgót favo-
rizálja. 

– A földműves örök dilemmája 
az, hogy miként tudja betartani a ve-
tésforgót, ugyanis gyakran szembe-
sül a monokulturás termesztés hát-
rányaival. Ilyenkor elszaporodnak 
a különböző kártevők és gyomok, 
mind erőteljesebben jelentkezik a 

talajuntság, és ezek együttesen 
okozzák a szokottnál gyengébb 
hozamokat. A napraforgó beil-
lesztése a kukorica és búza ve-
tésváltási monotómia közé, szá-
mos pozitívummal kecsegtet. 
Kezdjük talán azzal, hogy a nap-
raforgótáblák gyommentessé-
gét biztosító vegyszereknek kö-
szönhetően a következő eszten-
dőben szinte biztos, hogy keve-
sebb gondunk lesz a gaznövé-
nyekkel. Emellett ennek a kul-
túrának a karógyökerei segítenek 
megszüntetni az eketalp betegsé-
get, így jelentősen javul földje-
ink vízháztartása. Ami egyre in-
kább fontos szemponttá válik a 
szeszélyes időjárási körülmé-
nyek közepette. A legfontosabb 
szempontot szándékosan hagy-
tam utoljára. Gyakran maga az 
időjárás kényszeríti rá a gazdát 
arra, hogy kukorica után ismét 
kukoricát vessen. Az utóbbi tíz 
esztendőben többször előfordult 
már, hogy az esős időszakra vál-
tó októberben elhúzódott fő ta-
karmánynövényünk betakarítá-
sa. Mire az utolsó táblákról is be-
kerültek a csövek a raktárba, már 
az új év is ránk köszöntött, így 
a következő tavasszal nem na-
gyon maradt más választásunk, 
minthogy ugyanarra a parcellá-
ra újból kukoricát vessünk. Ezt a 
kényszerhelyzetet oldja fel a jó-
val rövidebb tenyészidejű nap-
raforgó, amelynek szeptemberi 
betakarítását követően nyugod-
tan el tudjuk vetni az őszieket. 

– Gondolom, utánanéztek 
annak is, hogy milyen jövede-
lemre számíthatnak. 

– Ideális esetben az általunk 
beszerzett jó minőségű vetőmag 
három tonnát ígér hektáronként. 
Ezt támasztják alá azon gazda-
társaim mérései is, akik már né-
hány éve bizalmat szavaztak en-
nek a kultúrának. Tavaly a kör-
nyéken gazdálkodó földműve-
sek a napraforgó kilóját átlago-
san 7 hrivnyáéért tudták értékesí-
teni. Aki maga sajtolta ki a mag-
vakat, és vállalta az olaj terítésé-
vel járó plusz terheket, az termé-
szetesen ennél nagyobb bevételt 
könyvelhetett el. Nem meglepő: 
azok jártak a legjobban, akik el-
végezték a magvak szortírozását, 
és a legjobb minőségű tételeket 
szotyiként csomagolva dobták 
piacra. Mint látjuk, még az érté-
kesítés tekintetében is több alter-
natíva létezik.

Kovács Elemér

A magágy földjének megfele-
lő előkészítése a jó termés egyik 
fontos záloga. Különösen áll ez 
az apró és nehezen csírázó ma-
gok (mint például a gyökérzöld-
ségek) vetésére. 

A felásott talaj felszínét mun-
káljuk el (gereblyével, vagy ha na-
gyon rögös, hengerezéssel), tegyük 
morzsás szerkezetűvé és simára. A 
magágy földje legyen enyhén ned-
ves (nem ragadós) és ülepedett, 
amihez legalább két hetet kell vár-
ni az ásás után. (Erre tekintettel is 
fontos, hogy lehetőleg ősszel vé-
gezzük el az ásást). Ha úgy hozza 
a helyzet, hogy közvetlenül az ásás 
után kell vetnünk, akkor nagyon ta-
nácsos előzőleg hengerrel tömörí-
tenünk a felszínt. Ha ezt nem tesz-
szük, fennáll a veszélye, hogy a 
csírázó magok gyökerei az üre-
ges, levegős földben nehezen ve-
tik meg a lábukat, könnyen kiszá-
radhatnak, rosszul, hiányosan kel-
nek. Lehetőleg mindig friss ma-
got vessünk, kivételt képez a tök, 
a dinnye és az uborka, mert ezek-
nek a 2-3 éves magvai csíráznak a 
legjobban. Könnyebbé teszi az ül-
tetést és az ápolást, ha ágyásokra 

Április a kiskertben

Termesszünk rebarbarát!
osztjuk a zöldségeskertet, s az egyes 
ágyak között hagyjunk 50-70 cm szé-
les művelőutat. Gyakorlott kertészek 
kitűzés nélkül is szép, egyenes soro-
kat húznak, a kevésbé gyakorlottak 
azonban jól teszik, ha kitűző zsinór 
mellett húzzák a vetés árkát a kapá-
val. A rendezettség nemcsak szemre 
szép látvány, de megkönnyíti a mun-
kát is. A kitűző zsinórt majd a palán-
taültetés során is tanácsos lesz hasz-
nálnunk a rendezett növényelhelye-
zés érdekében. 

Frissítő korai csemege a rebar-
bara. Április elején szedhetjük a re-
barbarát, mint az egyik legkorábbi 
kerti zöldségünket, amellyel a pia-
cokon csak alkalmanként találko-
zunk. Ha mégis, akkor hajtatással te-
szik még koraibbra a piacra termelő 
kertészek, ilyenkor februárban fóli-
ával takarják a töveket, s így mint-
egy négy héttel korábban bújnak ki 
a levelek. Most vethetjük a magját 
(de így csak 2-3 év múltán szedhe-
tő), illetve szaporíthatjuk tőosztás-
sal (ha ez utóbbi most elmaradt, ősz-
szel még pótolhatjuk). A gyökértör-
zset kivesszük a földből, éles késsel 
darabokra vágjuk úgy, hogy egy-egy 
darabon 2-3 rügy legyen. Ezek lesz-

nek a dugványok, amelyeket 1x1 
m térállásra olyan mélyre tegyük 
a földbe, hogy a rügyeket 2 cm ta-
lajréteg fedje. Körülöttük tanácsos 
kitányérozni a földet, hogy a csa-
padék helyben maradjon, mivel a 
növény igen vízigényes. 

A rebarbara finom, savanykás 
ízét a benne lévő gyümölcssavak 
adják, emellett vitaminokat és ás-
ványi sókat (főleg foszfort, meszet 
és magnéziumot) tartalmaz. Oxál-
savban különösen gazdag, ami kis 
mennyiségben antioxidáns hatású. 
Felhasználás előtt a levélnyeleket 
mossuk meg, majd a szár végét be-
metszve húzzuk le a vékony hár-
tyát. Leginkább desszertek, piték, 
kompótok készülnek belőle. Nyer-
sen is fogyasztható.

A rebarbara könnyen termeszt-
hető, kevés gondozással beéri. Ne-
kem már 20-25 éves rebarbarám 
is van. A virágszárakat célszerű a 
megjelenésük idején tőből eltávo-
lítani, hogy a növénynek a leve-
le, illetve a nyele erősödjön. (Ér-
dekesség, hogy a virágzata, még 
bimbós állapotú virágzata is fo-
gyasztható, a brokkolihoz hasonló 
módon hasznosítható.) Leveléből 
olyan permetlevet készíthetünk, 
ami jól bevált a hagymalégy ellen. 

Bodnár István 
agrármérnök, 

Nagybakta

„Itthon igyekszünk boldogulni”
Gazdálkodj okosan!

– A külföldi munkát én is ki-
próbáltam korábban – kezdi be-
szélgetésünket a fiatal gazda. 
– Három évig dolgoztam Ma-
gyarországon, építkezésen. Nem 
mondom, hogy nem volt jó az a 
pénz, amit ott kerestem, de a csa-
lád nagyon hiányzott. 

– Nekünk is hiányzott apa 

– veti közbe a most 14 éves Ist-
ván. – Emlékszem, egyszer bele-
bújtam a táskájába, hogy engem 
is vigyen magával…

– Nehéz volt neki is távol 
tőlünk, meg nekünk is idehaza, 
pedig akkor még csak egy gye-
rekünk volt – mondja a feleség, 
Anita. – Végül is úgy döntöttünk, 
hogy ha kevesebb pénzből is, de 
megpróbálunk idehaza boldo-
gulni. Hálásak is vagyunk, hogy 
így határoztunk, mert így együtt 
van a család.

– Immár nagycsalád… 
– Igen, a jó Isten megajándé-

kozott bennünket 9 évvel ezelőtt 
Dáviddal, 6 éve pedig Csengé-
vel. Hogy együtt vagyunk, így a 

szeretetből senki sem marad ki. 
Meggyőződésünk, hogy a gyere-
kek úgy fejlődnek egészségesen, 
ha teljes családban élnek. 

– Mivel foglalkoznak?
– Gazdálkodunk, mint a falu-

ban a legtöbben – mondja a csa-
ládfő, aki éppen a gyönyörű elő-
nevelt csirkék közül válogatja ki 
a legszebbeket, amelyek eladás-
ra kerülnek. Mivel elfoglalt, Ani-
tával folytatjuk a beszélgetést. 

– Évek óta vásárolunk év ele-
jén 100 naposcsibét, azt saját ter-
ményen felneveljük, ilyenkor fe-
lét eladjuk, így a másik fele, úgy-
mond, „ingyen” jön ki a család 
részére. A csirkéket aztán felvált-
ják a kacsák, melyek ősszel lesz-
nek vágásérettek. Az ólban jelen-
leg három fias koca van. A mala-
cokat is úgy neveljük, hogy ami-
kor keletje van a süldőnek, azo-
kat piacra dobjuk, illetve kará-
csonyra értékesítjük, meg ter-

mészetesen saját részre is min-
dig vágunk. 

– És három fóliát is látok a 
kertben…

– Három, aránylag kis fó-
lia van itt, mert nekünk elég 
kicsi a kertünk. Az egyikben 
petrezselyemzöldet termelünk 
egész télen, meg itt növekednek 

a majd később ki- és szétültetés-
re kerülő krizantémbokrok – ka-
lauzol Anita. – A másikban télen, 
tavasszal zöldhagyma és kapor 
nő. A harmadikban a szülők gaz-
dálkodnak, ugyancsak hagymát és 
kaprot termelnek benne, meg egy 
kevés salátát, rukkolát. Ezeket az-
tán május végén uborka váltja fel, 
ami október végéig, november 
elejéig terem, aztán megint zöld-
del telepítjük tele a fóliákat. 

– Említette, hogy saját termé-
nyen nevelik a jószágokat.

– Igen, azt kint a mezőn ter-
meljük meg – csatlakozik hozzánk 
az idősebb gazda, aki épp a vető-
gép javítását hagyta abba pár pilla-
natra. – A szemesek mellett persze 

gyökérzöldséget is termelünk a sza-
badban. Sárgarépát, petrezselymet, 
hagymát… Meg paradicsomot, 
zöldpaszulyt, csemegekukoricát… 

Mint megtudtuk, a család pró-
bálja úgy időzíteni ezeknek a nö-
vényeknek a vetését, ültetését, az 
állatok vásárlását, tartását, hogy 
azok értékesítésének csúcsidősza-
ka ne ugyanakkorra essen. Mert-
hogy az áru terítését is egyedül 
végzik. Leginkább István viszi 
azt be a munkácsi nagybani piac-
ra. De olykor a facebook közössé-
gi oldalon is meghirdetik aktuális 
termékeiket. Így találtunk rájuk 
mi is. És örülök, hogy a derceni 
Oroszékban egy olyan nagycsa-
ládot ismerhettünk meg, akik re-
ménykedve tekintenek a jövőbe, 
és hittel vallják: a család fonto-
sabb az anyagi jólétnél, és lehet 
a szülőföldön boldogulni, ha aka-
runk, ha teszünk érte.

Kovács Erzsébet    

Az elmúlt években sokat panaszkodtunk arra, hogy számos helyen a 
földek parlagon hevernek, idehaza már lassan nincs munkaerő, mert 
a nagyobb jövedelem reményében egyre többen inkább külföldön pró-
bálnak szerencsét. Ezért is örvendetes, amikor olyan fiatalokkal talál-
kozunk, akik idehaza igyekeznek boldogulni. Nemrégiben a derceni 
Orosz Istvánékhoz vetett a jósors, ahol igencsak meglepett, milyen 
átgondoltan tervezik és vezetik a gazdaságukat, milyen egyetér-
tésben munkálkodik együtt három generáció.
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Az átnézett táblák, parcel-
lák átvizsgálása után arra a kö-
vetkeztetésre jutottam, hogy kb. 
50-60%-a az őszi ve-
téseknek az áttelelés 
után jó, a többi vetés 
(több ok miatt) csak ki-
elégítő vagy gyenge. A 
problémák abból adód-
nak, hogy már ősszel a 
gazdák nagyobbb része 
– „fittyet hányva” min-
den agrotechnológiai 
követelménynek – nem időben, 
tápanyagpótlás nélkül, gyenge 
minőségű vetőmaggal (amit nem 
is mindenki csávázott) dolgozott. 
Különösen azokon a parcellákon 
a legrosszabb a helyzet, melyeken 
ősziek után ugyancsak őszit ve-
tettek (monokultúrára gondolok 
ilyenkor). Függetlenül attól, hogy 
nem voltak kemény fagyok – egy 
kis hótakaró ugyan volt –, a ve-
tések egy része rosszul telelt át, 
az említett okok miatt. Ne felejt-

Növényvédelmi munkálatok 
az őszi kalászosokban

Mielőtt ezt a cikket megírtam, több parcellát, ahol őszi kalászosok 
vannak vetve, részletesen átnéztem és analizáltam, hogy reális ada-
tokat tudjak Önöknek átadni, mire is kell különös figyelmet for-
dítani most az őszi kalászosok növényvédelmi munkálatai során, 
mert ez fogja eldönteni a továbbiakban a végeredményt, pontosab-
ban a terméshozamot.

sünk el egy igazi őstörvényt, hogy 
semmiből csak semmi lehet. A ta-
lajaink annyira ki vannak használ-

va a rendetlen vetésfor-
gó miatt, annyira kevés 
az alapvető tápanyagok 
mennyisége, hogy a nö-
vények nem fejlődnek, 
inkább csak sínylődnek. 
Felmerül a kérdés, hogy 
érdemes-e egyáltalán így 
gazdálkodni. Én úgy gon-
dolom, hogy nem. Azok a 

vetések, ahol minimális – 1-2 má-
zsa – komplex műtrágyákat hasz-
náltak, lényegesen kiemelkednek 
a többitől, de különösen szeretném 
felhívni a gazdák figyelmét, hogy 
ahol pl. a szalmát biotrágyával le-
dolgozták, és utána rögtön betár-
csázták a talajba, hozzáadva 30-40 
kg karbamidot, még az őszi árpa is, 
de különösen a búza és a tritikálé 
élénk zöld színű és nagyon szépen 
fejlődik. Ennek a munkálatnak az 
ára 500-600 hr. lett volna, és min-

denkinek lett volna lehetősége elvé-
gezni. Különösen gyengék a kukori-
ca után vetett vetések. Ennek az az 
oka, hogy későn végezték a vetést: 
november hónapban, és hiányzott a 
tápanyag-utánpótlás is.

Most szeretnék egy pár hasznos 
tanácsot adni a termelőknek, mire is 
kell különös figyelmet fordítani így 
tavasszal. Aki anyagiak miatt nem 
tudta elvégezni kora tavasszal a fej-
trágyázást nitrogén hatóanyagú mű-
trágyákkal (ammónium-nitrát vagy 
karbamid), még most sem késő ezt 
elvégezni: 1,5-2 mázsa hektáron-
ként, és akkor részlegesen tudjuk 
pótolni levéltrágyákkal, pl. 10-15 
kg karbamid + 1 liter rostkoncent-
rátum, és 2-3 liter Amalgerollal. 
Az első ilyen permetezést úgy üte-
mezzük be, hogy elvégezzük egy-
szerre a vegyszeres gyomirtással. 
A levéltrágyázást kétszer megismé-
teljük, és így legalább részlegesen 
pótoljuk a tápanyaghiányt a levele-
ken keresztül. Intem a termelőket, 
hogy a vegyszeres gyomirtást ne si-
essük el! Úgy gondolom, hogy függ 
az időjárási viszonyoktól is. Április 
végen és május elején fogjuk meg-
kezdeni, igaz, ezt is differenciál-
tan, táblák szerint. Pl: a korai veté-
sek, amelyek már intenzíven bok-
rosodnak és a gyomnövények tö-
megesen megjelentek (egy- és két-
szikűek), ott hamarabb végezzük a 
gyomirtást. Ahol pedig később je-
lentek meg a gyomok, ott később. 
Ez azt jelenti, hogy minden termelő 

minden tábláját átnézi, s ez alap-
ján dönt, mikor is kell elvégezni 
a vegyszeres gyomirtást. Nagyon 
sok gyomirtószer áll rendelkezé-
sünkre, az őszi kalászosok gyom-
mentesítésére, hogy milyen, az 
attól függ, hogy milyen gyom-
növények dominálnak a konkrét 
parcellán, egy- vagy többévesek. 
De a mai modern gyomirtószerek 
(vagy kombinációk) jól pusztítják 
mind a két típusú gyomot.

Ha korán tudjuk elvégezni 
a gyomirtást (bokrosodás) és a 
hőmérséklet +15 fok és a fölött 
van, akkor használhatjuk a sok 
gazda által elfogadott Primát, 
0,5 litert hektáronként, de ha va-
lami ok miatt a kalászosok már 
szárba szökkentek, vagy pl. hi-
deg volt (10-12 fok hőmérsék-
let), akkor ez a gyomirtó nem 
hatásos, és ilyenkor nem célsze-
rű használni. Ebben az esetben a 
GYUPONT cég termékeit hasz-
náljuk, pl. Granstal Goldot 40 
g-ot hektáronként, Kalibr 40-60 
g/ha. Ezen kívül még célszerű 
Amalgerol – 2-3 liter/ha – nö-
vekedésserkentő anyagot kijut-
tatni a jobb termés elérése ér-
dekében.

 Ha valakinek kérdései van-
nak a vegyszerek használatával 
kapcsolatban, szívesen válaszo-
lok Önöknek. Tel.: 0503723469.

Novák András, 
a Terra Dei Alapítvány 

szaktanácsadója 

A fajtatípus kiválasztásánál 
figyelembe kell venni a fóliasát-
runk adottságait. Ha alacsony, 
rosszul szellőző fólia-
sátrunk van, nem iga-
zán érdemes dús nö-
vekedésű, nagy lom-
bot nevelő fajtával 
kísérleteznünk. Ilyen 
esetben inkább gene-
ratív típusú, viszony-
lag kis lombozatú faj-
tákat válasszunk.

A fény-hőmér-
séklet aránya. Talán az első té-
nyező, amivel „menet közben” 
korrigálhatjuk a növények fej-
lődését már a palántanevelés fo-
lyamán. Hogy megakadályozzuk 
a palánták felnyurgulását (ve-
getatív jelleg) a téli időszakban 
vagy mesterséges pótmegvilá-
gítással növeljük a megvilágítás 
erősségét és hosszát, vagy (ami 
gyakoribb) a hőmérséklet visz-
szafogásával akadályozzuk meg 
azt. A palánták szétrakása (ülte-
tése) is ezt a célt szolgálja, hisz 
így nagyobb tenyészterület, egy-
ben több fény jut egy növényre.

Egyensúlyozás a paradicsom-
termesztésben

Sok fóliás paradicsom-termesztőnek okoz gondot a helyes genera-
tív-vegetatív egyensúly fenntartása. Vagy akkora lombot nevel a 
tő, hogy a virágot is lerúgja, vagy olyan kicsit, hogy az már nem 
képes kinevelni a termést. Értelemszerűen azt a lombozat-termés 
arányt tartjuk ideálisnak, elérendő állapotnak, ami maximális ter-
mésmennyiséget biztosít.  A lombozat (levelek) a paradicsom eseté-
ben sem csak „dísz”, hanem annak a „motorja”. Itt folyik a nap-
energia megkötése, azaz a fotoszintézis, aminek az eredménye a ter-
mések kineveléséhez szükséges szerves anyagok létrehozása. Tehát 
a nagy terméshez megfelelően nagy levélzet is szükséges. Azonban 
a levélzet mennyiségét csak addig növelhetjük, amíg át nem billen 
az egyensúly, azaz nem megy a termés rovására. Ennek az egyen-
súlynak a felborulására több jel is mutathat, azonban a tapaszta-
latom alapján a legegyszerűbben a virágfürtök állapota alapján 
tudjuk megbecsülni, hogy éppen hol tartunk. Ha a legfelső virág-
zó fürt túl közel van a hajtáscsúcshoz, s a levelek közötti távolsá-
gok is túl kicsik, akkor generatív irányba ment el az állomány. Ha 
ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk, azaz a legfelső virágzó fürt le-
marad a hajtáscsúcstól, esetleg a fürtökön levelek, kis kacsok je-
lennek meg, akkor viszont vegetatív, azaz a lombozat irányába bil-
lent az egyensúly. Ebben a cikkünkben megpróbálunk néhány tám-
pontot adni a kívánt egyensúly fenntartásához.

Hőmérséklet-ingadozás. A ki-
egyenlített hőmérséklet, azaz a kis 
különbség az éjszakai és a nappali 

hőmérséklet között ve-
getatív irányba viszi az 
állományt, míg a nagy 
hőingadozás generatív 
irányba.

P á r a -
tartalom. 
Magas pá-
ratartalom 
tartása a fó-
liasátorban 

a lombozat buja nö-
vekedésének kedvez, 
míg a túl alacsony pá-
ratartalom a levelek 
elaprósodásához vezet.

Öntözés. A gya-
kori öntözés vegetatív 
irányba viszi a paradi-
csom fejlődését, míg a 
ritkább öntözés gene-
ratív irányba. A kiül-
tetést követő időszak-
ban ajánlott vízmegvo-
nás generatív irányba, azaz a virág-
képződés és kötődés irányába hat, 
s a korai termés arányát tudjuk így 

valamelyest növelni. A vízmegvo-
násos módszert később a már kifej-
lett bogyók gyorsabb érésre „kész-
tetésénél” használjuk. Egy 3-4 na-
pos vízmegvonás által kiváltott ma-
gas talaj-EC és stressz akár egy hét-
tel is előbbre hozhatja a paradicsom 
érését. A féldeterminált fajtáknál, kü-
lönösen a slangos-barázdás öntözés-
nél jól bevált módszer a gyors érés-
lefutás elősegítése a ritka, heti 2 al-
kalommal történő öntözés nagyobb 
vízadagokkal, közvetlenül az érett 
bogyók leszedése után. Ez a mód-
szer valamelyest az össztermés ro-
vására megy, de a korai termés ma-
gasabb ára bőven kompenzálja azt.

Tápoldatozással is tulajdon-
képpen folyamatosan az egyensúly 
fenntartását célozzuk meg. Kiindu-
lási alap a bogyónövekedési idő-
szakban egy N: K=1:1 arány, amit 
az érés alatt N:K=1:2-re módosul a 
kálium javára. Eközben folyamato-
san figyelemmel kísérjük a növény 
fejlődését, s ha azt látjuk, hogy a 
hajtáscsúcs elvékonyodik (gene-
ratív irány), akkor vissza kell tér-
ni néhány napra az 1:1 arányú táp-
oldathoz.

A túl magas nitrogéntartalmú 
tápoldat buja lombozatnövekedés-
hez, súlyosabb esetben virág- és 
terméslerúgáshoz vezethet. Azon-
ban termések kineveléséhez folya-
matosan szükség van nitrogénre is.

A folytonnövő fajtáknál a 

szakaszos (ritka) öntözés vagy 
a túlzott vízmegvonás a termés 
elaprósodásához, végeredményben 

terméscsökkenéshez vezethet. 
Ezért ezeknél a fajtáknál inkább 
egy magasabb EC-jű, töményebb 
tápoldat kijuttatásával lehet gene-
ratív irányba terelni a növényt.

Az „ablakolás”. Ez tulaj-
donképen nem más, mint egy 
utólagos drasztikus beavatkozás. 
Ilyenkor a paradicsomtőkékről 
kitörünk egy vagy két levelet a 
lombozat középső részéről, s így 
csökkentjük le a lombozat-termés 
arányt, s visszük el a növényt ge-
neratív irányba.

A „zászlóeregetés”. Ez a 
módszer az „ablakolás” ellen-
téte. Ilyenkor pótlólagos levele-
ket biztosítunk oly módon, hogy 
egy-egy kacsot nem tőből törünk 
ki, hanem 1-2 levél után csípjük 
vissza, s a bimbókat is eltávolít-
juk róla.

A hormonhatású készít-
mények közül a fóliás paradi-
csomtermesztésben a termés-
kötődést elősegítő szerek (pl. 
Nevirol, Betoxon), valamint az 
érést gyorsító szerek (pl. Ethrel) 
terjedtek el a leginkább. Haszná-
latuk sok esetben a minőség je-
lentős romlásához vezet. Ez le-
het a termések deformálódása, 
nem megfelelő íz, színeződé-
si problémák is. Ezért ezeket a 
szereket csak indokolt esetben, 
a szabályok pontos betartásával 
szabad felhasználni.

Gál István falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

El lehet kezdeni a melegigé-
nyes zöldségfélék (bab, póré-
hagyma, mángold, csemege-
kukorica, kobakosok) magve-
tését a szabadföldbe. Már ki-
ültethetjük a korai fejes ká-
poszta, a karalábé, a kelká-
poszta palántáit és elvethetjük 
a bimbóskel magját is.

Most vesse el a kúszó nö-
vények (hajnalka, tűzbab, egy-
nyári komló, sarkantyúka, sza-
gosbükköny stb.) magjait. Ezek 
a növények 2-3 méter magasra 
is felfutnak, ezért kiválóan al-
kalmasak a terasz árnyékolá-
sára és a lugasok befuttatásá-
ra. Gyors növekedésükhöz bő-
séges víz- és tápanyag ellátásra 
van szükségük!

Ha a pázsitban a téli hóna-
pok folyamán elszaporodtak a 
mohák, akkor most meg kell a 
gyepet levegőztetni. Erre a cél-
ra kiváló, elektromos árammal 
működő gépek állnak rendelke-
zésre. A nagyon mohás foltokra 
szórjon ki négyzetméterenkint 
5-6 dkg oltott mészport, amely 
csökkenti a talaj savanyodá-
sát. A kertekben és a parkokban 
a mohásodást gyakran az okoz-
za, hogy a környezetben élő fák 
és bokrok megnőttek és árnyé-
kot vetnek a gyepre. Ezen csak 
az árnyék csökkentésével lehet 
segíteni!

A cserepes szobanövé-
nyek átültetésének is most van 
az optimális ideje! A cserepé-
ből kinőtt növényt emeljük ki, 
a földet óvatosan rázzuk le a 
gyökerekről és az elhalt, vala-
mint túlságosan megvastago-
dott gyökérágyakat vágjuk le. 
A növény föld feletti részéről 
is távolítsuk el az elhalt ága-
kat és leveleket, szükség ese-
tén most messük meg a szoba-
hárs, a mályvarózsa hajtásait és 
ültessük el a növényt kissé na-
gyobb cserépbe, friss, tápdús és 
a növény igényeinek megfelelő 
kémhatású (lúgos vagy közöm-
bös) földbe.

A citrom és egyéb citromfé-
le (narancs, mandarin, grapefru-
it) fácskákat csak akkor állítsuk 
ki a szabadba, amikor a tavaszi 
fagyok biztosan elmúltak!

Gyümölcsfáinkat évente 
legalább egyszer kell, de akár 
többször is érdemes metsze-
ni. Ültetéskor, átültetéskor, te-
lepítéskor a gyökérzet nagy ré-
sze elvész, ilyenkor fontos az 
ágakat, vesszőket is arányosan 
megkurtítani. Ha ezt elmulaszt-
juk, akkor a csökkent gyökérzet 
nem tudja vízzel ellátni a koro-
nát és a növény kiszárad.

Tapasztaltabb kertész a 
tavaszi rügyfakadás után is 
metszhet, mert nem dörzsöli 
le az ilyenkor már erre érzéke-
nyebb rügyeket. Sőt virágzás-
ban metszve pontosabban tud-
juk a termést szabályozni, és ál-
lítólag egyes betegségeket is ke-
vésbé terjesztünk a metszőolló-
val, fűrésszel. A legtöbb tapasz-
talat a lombos állapotban vég-
zett nyári zöldmetszéshez kell, 
ilyenkor nehezebb átlátni a nö-
vényzetet, viszont ez a növény 
számára a legkíméletesebb, ek-
kor gyógyul leggyorsabban a 
sebzés is.

A szőlőtőkék a talaj felszí-
ne alatt ilyenkor harmatgyöke-
reket fejlesztenek, és sajnos a 
mélyebben lévő, felszívó gyö-
kerek elsatnyulnak. Ajánlatos 
a harmatgyökereket most el-
távolítani oly módon, hogy a 
tőke körül a talajt megbont-
juk és a harmatgyökereket tő-
ből levágjuk. Ezzel visszanye-
ri az egyensúlyát a gyökérzet 
és a szőlő jobban viseli majd a 
nyári szárazságot.

balintgazda.hu

Legfontosabb 
kerti teendők



Csütörtök Április 30.

Köszöntjük Katalin, Kitti nevű olvasóinkat!

Hétfő Április 27.

Köszöntjük Zita, Marianna nevű olvasóinkat!

Kedd Április 28.

Köszöntjük Valéria nevű olvasóinkat!

Szerda Április 29.

Köszöntjük Péter, Magdolna nevű olvasóinkat!

2020. 
április 22.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:35 Fókusz
14:00 Drága örökösök

Magyar filmsor.
15:15 Bosszú

Török filmsor.
16:10 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

17:00 Elif - A 
szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
 Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
21:00 Cápák között
22:10 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
22:35 Válótársak

Magyar filmsor.
23:45 CSI: Miami

helyszínelők
Am. krimisor.

00:45 Autogram
01:15 A gyógyító

Amerikai film
03:00 Válótársak

Magyar filmsor.

04:05 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

04:50 Csapdába csalva
05:20 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 Exatlon Hungary
22:10 Pénzt vagy éveket!
23:35 Magánnyomozók
00:35 Családi Titkok
01:35 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:10 Tények Este
03:50 Magánnyomozók

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Roma magazin
07:05 Domovina
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:25 Fajmentők 

akcióban
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
12:50 Ő és én: 

Szabadkai Zsolt
13:00 Hej Páva
13:10 Bolygónk, a Föld II
14:05 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:00 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:50 Mámoros 
szerelem
Sp. telenovella

16:45 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!

18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:40 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:40 Agatha Raisin
Bűnügyi tévéfilmsor.

21:35 A maffia 
nyomában
Olasz krimisor.

22:30 Kenó
22:35 Nők vész-

helyzetben
Tévéfilmsor.

23:30 Hogy volt?!
00:30 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:15 Rúzs és selyem
01:55 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:30 Mesterember

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Öt kontinens - 
Válogatás

06:15 Summa
06:40 Család'20
07:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:00 Német nyelvű

 hírek
08:05 Orosz nyelvű hírek
08:10 Kínai nyelvű hírek
08:15 Katolikus 

szentmise közvetí-
tése Békásmegyer-
Ófaluból, a Szent 
József templomból

09:15 Biblia és irodalom
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:00 Dokuzóna
10:55 Angol nyelvű hírek
11:00 Mozogj otthon!
11:10 Áll a bál

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
16:00 Divat & dizájn
16:30 Magyar Krónika
16:55 Öt kontinens - 

Válogatás
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

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

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

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Koós János koncert
02:30 Áll a bál

Magyar játékfilm

05:00 Út az Eb-re
05:25 Múlt és Jelen
05:50 Jégkorong 

közvetítés
08:05 Jövünk!
08:40 Labdarúgó 

mérkőzés
10:30 Labdarúgó Baj-

nokok Ligája 
2018

12:30 Labdarúgó 
mérkőzés

14:25 Út az Eb-re
14:55 Magyarország 

- Brazília labdarú-
gó válogatott felké-
szülési mérkőzés

17:00 Magyar sikerek 
az olimpiákról

19:25 Öttusa
19:55 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
22:35 Magyar sikerek

az olimpiákról

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:35 Fókusz
14:00 Cápák között
15:15 Bosszú

Török filmsor.
16:10 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

17:00 Elif - A 
szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
21:00 Isten veled, 

Magyarország!
22:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:35 Válótársak

Magyar filmsor.
23:35 Isten lánya

Amerikai krimi
01:25 A Heineken-

emberrablás
Am.-holland-belga-
angol akcióthriller

02:55 Válótársak
Magyar filmsor.

04:35 Családi Titkok
05:20 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 Exatlon Hungary
22:10 Pénzt vagy éveket!
23:35 Magánnyomozók
00:35 Családi Titkok
01:35 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:10 Tények Este
03:50 Magánnyomozók

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 Srpski ekran
07:05 Unser Bildschirm
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:25 Fajmentők 

akcióban
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
12:50 Ő és én: Keresz -

tesy Vilma
13:00 Hej Páva
13:10 Mundiya

Kepanga - Az 
erdő hangja

14:10 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:55 Mámoros 
szerelem
Sp. telenovella

16:45 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!

18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:40 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:45 Önök kérték
21:45 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
22:35 Kenó
22:45 A szálloda

Angol tévéfilmsor.
23:35 Magyarország, 

szeretlek!
01:00 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:50 Rúzs és selyem
02:20 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

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

a nóta
07:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:25 Református 

riportok
08:50 Isten kezében
09:20 A sokszínű vallás
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:10 A groteszk feje-

delem - Port-
ré Bocskay Vince 
szobrászművészről

11:05 Angol nyelvű hírek
11:10 Mozogj otthon!
11:25 Rang és mód

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
16:00 Család'20
16:20 Novum
16:50 Térkép
17:15 Útravaló
17:35 Ízőrzők
18:10 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

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

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

Triangulum
00:50 M2 matricák – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Van képünk hozzá
02:20 Rang és mód

Tévéjáték

05:00 Golf magazin
05:30 Szabadidő
05:55 UEFA Bajnokok 

Ligája
09:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
13:50 Golf magazin
14:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:55 UEFA Bajnokok 

Ligája
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:30 Forma-1 legen-

dák: Jack Brabham
20:00 Fradi Tv
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
01:05 Kézilabda Juni-

or Női Európa-
bajnokság Dön-
tő Magyarország 
- Hollandia

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:35 Fókusz
14:00 Isten veled, 

Magyarország!
15:15 Bosszú

Török filmsor.
16:10 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

17:00 Elif - A 
szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
21:00 Toplista
22:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:35 Válótársak

Magyar filmsor.
23:30 Egyiptom istenei

Am. akciófilm
01:50 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:35 Válótársak
Magyar filmsor.

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

04:35 Családi Titkok
05:20 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 Exatlon Hungary
22:10 Pénzt vagy éveket!
23:35 Magánnyomozók
00:35 Családi Titkok
01:35 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:10 Tények Este
03:50 Magánnyomozók

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Hrvatska 

Kronika
07:05 Ecranul nostru
07:30 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:25 Fajmentők 

akcióban
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: 

Gubik István
13:00 Hej Páva
13:10 Varázslatos lápok
14:00 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:00 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:50 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:45 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!

18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:40 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:35 Skandináv Lottó
20:50 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:55 Sophie választása
Angol filmdráma

00:25 Kenó
00:30 Szabadság tér ́ 89
01:20 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

02:10 OJD – Irodalom 
és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember

05:25 Rejtélyes 
XX. század

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

 a nóta
07:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:16 Kínai nyelvű hírek
08:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
08:55 Így szól az Úr!
09:00 Kereszt-Tények
09:10 Vallás és szabadság
09:30 A sokszínű vallás
09:55 Mindenki 

Akadémiája
10:25 Szivárvány ha-

vasán - Mes-
terkurzus Sass 
Sylviával

11:25 Angol nyelvű hírek
11:30 Mozogj otthon!
11:45 Az attasé lánya

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

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:05 Magyar gazda
16:30 Mesterember
16:55 Hazajáró
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

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

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

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Hogy volt?!
02:20 Az attasé lánya

Tévéjáték

05:35 Múlt és Jelen
06:00 Fradi Tv
06:35 Labdarúgó

UEFA Szuperkupa
08:30 Jövünk!
09:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
11:25 Magyar sikerek 

az olimpiákról
13:40 UEFA Bajnokok 

Ligája
16:30 Fradi Tv
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:20 CHI – A belső erő
19:50 Aranyoroszlánok
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
22:35 Magyar sikerek 

az olimpiákról
00:55 Labdarúgó 

mérkőzés

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:35 Fókusz
14:00 Toplista
15:15 Bosszú

Török filmsor.
16:10 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

17:00 Elif - A 
szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
21:00 Bűnös lelkek
22:00 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
22:35 Válótársak

Magyar filmsor.
23:35 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:25 Szuperzöld
01:00 KölyökKalauz
01:30 ÉletmódKalauz
02:00 Karácsony 

újratöltve
Am. vígjáték

03:10 Válótársak
Magyar filmsor.

04:35 Családi Titkok
05:20 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 Exatlon Hungary
22:10 Pénzt vagy éveket!
23:35 Magánnyomozók
00:35 Családi Titkok
01:35 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:05 Tények Este
03:45 Magánnyomozók

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Slovenski Utrinki
07:05 Alpok-Duna-

Adria
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:25 Fajmentők 

akcióban
08:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:40 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ő és én: Lukácsy 

György
13:00 Hej Páva
13:10 Élet a Dordogne 

folyó mentén
14:00 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:00 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:50 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:45 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:40 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:35 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:35 Fülenincs nyúl 2
Német romantikus 
vígjáték

23:35 Kenó
23:45 Az ötödik pecsét

Magyar játékfilm
01:35 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

02:20 OJD – Irodalom 
és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember

05:25 Rejtélyes 
XX. század

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

a nóta
07:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:35 Új nemzedék
09:00 Isten kezében
09:25 Vallás és 

szabadság
09:30 Biblia és irodalom
09:50 Mindenki 

Akadémiája
10:20 Revi "Nem lehet 

a színészetet ab-
bahagyni..." Port-
ré Reviczky Gá-
bor színművészről

11:15 Angol nyelvű hírek
11:20 Mozogj otthon!
11:35 Máz

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!
16:05 Kék bolygó
16:30 Noé barátai
17:00 Szerelmes földrajz
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

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

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

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Szenes Iván írta
02:15 Máz

Tévéjáték

05:05 Szabadidő
05:35 Múlt és Jelen
06:00 Labdarúgó 

mérkőzés
08:00 CHI – A belső erő
08:30 Aranyoroszlánok
09:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
11:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
13:40 Fradi Tv
14:15 UEFA Bajnokok 

Ligája közvetítés
16:25 Pecatúra
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:20 Lendület
19:55 Röpte
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
22:35 Magyar sikerek 

az olimpiákról



Szombat Május 2.

Köszöntjük Zsigmond, Zoé nevű olvasóinkat!

Vasárnap Május 3.

Köszöntjük Tímea, Irma nevű olvasóinkat!

Péntek Május 1.

Köszöntjük Fülöp, Jakab 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 22. 9Heti műsor

05:15 Pasik!
Magyar vígjátéksor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:05 Csingiling és a 

kalóztündér
Am. animációs ka-
landvígjáték

10:25 Vadkaland
Am. animációs ka-
landvígjáték

11:50 Skiptrace - 
Zűrös páros
Am. akcióvígjáték

14:00 Scooby Doo 2.
Am. kalandvígjáték

15:50 Rabló-pandúr
Olasz akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Kutyabajnok
Am. vígjáték

20:40 Különben 
dühbe jövök
Am. krimisor.

21:30 Érett csajszik 
akcióban
Fr. vígjáték

23:15 Castle
Am. krimisor.

00:00 Mellékhatás
Magyar thrillersor.

01:05 Lila füge
01:35 Profi a konyhámban
02:05 Skiptrace - 

Zűrös páros
Am. akcióvígjáték

04:30 Családi Titkok
05:15 Dr. Dolittle 3.

Am.-kanadai vígjáték
07:00 Szabadnapos 

baba
Am. családi vígjáték

09:10 9 és 1 randi
Magyar romantikus 
vígjáték

11:10 Maja, a méhecs-
ke - A mézcsata
Német-ausztrál csa-
ládi animációs film

12:55 Akit Buldózer-
nek hívtak
Olasz akcióvígjáték

15:30 A tanú
Magyar filmszatíra

18:00 Tények
18:45 Exatlon Hungary
21:00 Egyszer volt Bu-

dán Bödör Gáspár
Magyar fikciós sor.

21:55 Egyszerűen 
bonyolult
Am. romantikus víg-
játék

00:30 Viharsziget
Am. misztikus 
thriller

03:00 Szabadnapos 
baba
Am. családi vígjáték

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 Életkerék
07:05 Öt kontinens -

 Válogatás
07:30 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:25 Fajmentők 

akcióban
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
12:50 Ő és én: Deme 

Lászlóné Ilona
12:55 Tengerek, város-

ok, emberek
13:40 Univerzum
14:35 Rex, a kölyök-

felügyelő
Német bűnügyi té-
véfilm

16:10 Szegény gazdagok
Magyar játékfilm

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

Sporthíradó

18:45 Divat a szerelem!
Romantikus vígjáték

20:30 Walesa - A 
remény embere
Lengyel életrajzi film

22:35 Kenó
22:40 Mózes

Angol tévéfilmsor.
00:10 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:05 Új idők, új dalai
01:35 Rúzs és selyem
02:05 OJD – Irodalom

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:35 Élő egyház

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Multiverzum - A 
tudomány ha-
tártalan!

06:20 Kárpát-medence
06:45 Kék bolygó
07:10 Jó ebédhez szól

a nóta
07:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:11 Kínai nyelvű hírek
08:20 Katolikus krónika
08:45 Útmutató
09:25 Mindenki 

Akadémiája
09:55 Visszanéző... -

Portréfilm 
Ferenczes István 
költőről

10:55 Angol nyelvű hírek
11:00 Mozogj otthon!
11:15 Volpone

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

Válogatás
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
16:05 Püspökkenyér
16:35 Multiverzum - A 

tudomány ha-
tártalan!

17:05 Kárpát-medence
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Az ötödik pecsét

Magyar játékfilm
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

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

 Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Önök kérték
02:15 Volpone

Tévéjáték
03:45 Itthon vagy!

05:00 CHI – A belső erő
05:25 Pecatúra
05:55 Múlt és Jelen
06:25 UEFA Bajnokok 

Ligája közvetítés
09:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
11:15 Magyar sikerek 

az olimpiákról
13:25 Aranyoroszlánok
13:55 Lendület
14:25 Röpte
15:00 UEFA Bajnokok

Ligája
17:00 Magyar sikerek

az olimpiákról
19:25 Puskás Akadémia
19:55 Fradi Tv
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
22:35 Magyar sikerek

az olimpiákról
00:55 Férfi kosárlab-

da Európa-baj-
noki selejtező

02:55 Öttusa

05:05 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:15 KölyökKalauz
09:50 Teleshop
10:45 ÉletmódKalauz
11:15 Autogram
11:50 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:10 Romy és Michele 

– Szőkébe nem 
üt a mennykő
Am. vígjáték

13:45 Maradj haza 
magadnak!

14:15 Segítség! 
Itthon vagyok!

14:50 Különben 
dühbe jövök
Am. krimisor.

15:45 Bűnvadászok
Olasz akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 Made in Karantén
21:00 Mellékhatás

Magyar thrillersor.
21:50 Coming out

Magyar vígjáték
23:35 Birdman - A mel-

lőzés meglepő ereje
Am. vígjáték

01:50 Szuperfegyver
Am. akcióthriller

03:15 CSI: Miami 
helyszínelők
Am. krimisor.

04:35 Csapdába csalva
05:00 Egy rém rendes 

család
Am. filmsor.

05:25 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
10:05 Innovátor
10:40 Adris Kitchen
11:10 Poggyász
11:45 Mr. Bean nyaral

Angol vígjáték
13:40 Bombajó bokszoló

Olasz akcióvígjáték
15:50 Columbo

Am. krimi
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Ferdinánd

Am. animációs víg-
játék

22:00 A majmok bolygója
Am.-új-zélandi ak-
ció sci-fi

01:00 A tengerészgya-
logos 2.
Am. akciófilm

02:45 Elrabolva
Am.-fr. akció-
film-sor.

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

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Magyar Krónika
07:20 Szerelmes földrajz
07:45 Napi áhítat
08:00 Mozogj otthon!
08:10 Térkép
08:40 Noé barátai
09:15 Divat & dizájn
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 A világörökség 

kincsei
13:40 Serengeti - Egy 

történet Afrika 
legkülönlegesebb 
lakóinak valós 
élete alapján

14:35 A Durrell család
Angol családi filmsor.

15:25 Forró mezők
Magyar játékfilm

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Marius

Játékfilm
21:15 Minden áldott 

reggel
Filmdráma

23:05 Kenó
23:10 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:05 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

00:55 Hogy volt?! - 
Válogató adások

01:50 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Család'20

05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Rejtélyes 

XX. század
05:50 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:05 Hogy volt?!
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:05 Orosz nyelvű hírek
08:06 Kínai nyelvű hírek
08:15 Gasztroangyal
09:10 Mindenki 

Akadémiája
09:40 Rejtélyes 

XX. század
10:10 Öt kontinens - 

Válogatás
10:40 Angol nyelvű hírek
10:45 Mozogj otthon!
11:00 Különös házasság

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

délidőben
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
16:00 Amerikában jár-

tunk - Mestersé-
ge címere...

16:30 Szent István
Rend díjazottak

17:00 Most a Buday!
17:30 Lola kicsi konyhája
18:00 Családi kör
18:55 Térkép
19:25 Ízőrzők
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Bagi Nacsa 

Orfeuma
22:35 Szegény gazdagok

Magyar játékfilm
00:10 Evangélium
00:35 Biblia és irodalom
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Magyarország 

finom
01:40 Forró mezők

Magyar játékfilm
03:10 Különös 

házasság
Magyar játékfilm

05:15 Lendület
05:40 Pecatúra
06:10 Férfi kosárlabda 

világbajnokság
08:05 Szabadidő
08:45 Magyar sikerek 

az olimpiákról
11:15 Magyar sikerek

az olimpiákról
13:55 Puskás 

Akadémia
14:25 UEFA Bajnokok 

Ligája közve-
títés

17:00 Magyar sikerek 
az olimpiákról

19:30 Aranyoroszlánok
20:00 Forma-1 legen-

dák: Jack 
Brabham

20:30 Magyar sikerek 
az olimpiákról

22:35 Magyar sikerek 
az olimpiákról

01:05 Jégkorong 
közvetítés

03:05 Férfi kosárlabda 
világbajnokság

05:05 Pasik!
Magyar vígjátéksor.

05:25 Fókusz Plusz
06:10 Teleshop
06:40 Kölyökklub
09:35 Teleshop
10:35 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:00 Lila füge
11:30 Szuperzöld
12:00 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
12:25 Cobra 11

Német akció-
film-sor.

13:25 Made in Karantén
14:20 Kutyabajnok
Am. vígjáték
16:05 Szuper 

felsőtagozat
Am. vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Maradj haza 
magadnak!

19:20 Segítség! Itthon 
vagyok!

19:45 The Commuter - 
Nincs kiszállás
Am. akciófilm

21:45 Éjszakai hajsza
Am. akciófilm

23:45 Csapda
Am. akciófilm

01:50 Scooby Doo 2.
Am. kalandvígjáték

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

04:15 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:25 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
10:25 Tűsarok
10:55 Több mint TestŐr
11:30 Super Car

12:00 Életmódi
12:35 Hungarikumok -

kal a világ körül
13:05 Street Racers -

Formula E ma-
gazin

13:40 A csaj nem jár 
egyedül
Am. romantikus 
vígjáték

15:45 Mindenki szereti 
a bálnákat
Am.-angol film-
dráma

18:00 Tények
18:50 Nagyfiúk

Am. vígjáték
21:00 Fák jú Tanár úr

Német vígjáték
23:35 Féktelenül

Am. akciófilm
02:05 Poligamy

Magyar romantikus 
vígjáték

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

05:15 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:45 Mozogj otthon!
07:00 Isten kezében
07:25 Kereszt-Tények
07:30 Katolikus krónika
08:00 Így szól az Úr!
08:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
08:30 Útmutató
10:00 Református 

ifjúsági műsor
10:05 Evangélikus 

ifjúsági műsor
10:15 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

10:20 Vallás és szabadság
10:25 Baptista magazin

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 Univerzum
14:10 Édes anya-

nyelvünk
14:20 Magdolna

Magyar játékfilm
16:00 Hatoslottó sorsolás
16:05 Hogy volt?!
17:00 Mozogj otthon!
17:10 Mozogj otthon!
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Családi kör
19:45 Magyarország 

szeretlek!
21:15 Anyák napja

Fr. filmvígjáték
22:55 Kenó
23:00 Mama

Filmdráma
23:20 Kenó
23:25 Mama

Filmdráma

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

XX. század
05:50 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:10 Világ
07:35 Multiverzum - A 

tudomány ha-
tártalan!

08:05 Német nyelvű 
hírek

08:10 Orosz nyelvű hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:20 Önök kérték
09:15 Mindenki 

Akadémiája
09:50 Ízőrzők
10:25 Magyarország 

finom
10:45 Térkép
11:15 Angol nyelvű hírek
11:20 Mozogj otthon!
11:35 Egy éj Velencében

Magyar filmvígjáték
12:50 V4 híradó

13:00 Híradó
13:15 Királylányok a

 pusztában - 
Portréfilm Tóth 
Erzsébet költőről

14:10 Nagyok
14:40 Szigeti 

veszedelem
15:20 Zrínyi és a vad-

kan - Egy nem-
zeti tragédia ki-
rakós játéka

15:55 Mozogj otthon!
16:05 Amerikában jár-

tunk - Mestersé-
ge címere...

16:35 Büszkeségeink a 
Hungarikumok

17:05 Lola kicsi konyhája
17:35 Most a Buday!
18:05 Divat & dizájn
19:00 Öt kontinens - 

Válogatás
19:30 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Mindszenty - A

fehér vértanú
23:55 Folkudvar

05:00 Szabadidő
05:30 Forma-1 legen-

dák: Stirling 
Moss

06:15 Férfi kosárlabda 
világbajnokság

08:15 Múlt és Jelen egy 
időben

08:50 Jövünk!
09:25 Magyar sikerek

az olimpiákról
11:55 Magyar sikerek 

az olimpiákról
14:05 Forma-1 - 

Nagydíj futam
16:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:35 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
22:35 Magyar sikerek 

az olimpiákról
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Pattanások az edzéstől? 
Így tehetsz ellenük

Veled is megtörtént már, hogy egy kiadós edzés után felfedeztél 
magadon pár pattanást, mitesszert és vörös dudort? Fogadd meg 
az alábbi 5 tanácsot, és tegyél ellenük!

1. Ne viselj sminket 
sportoláskor!

A rúzs, a korrektor és a 
szemhéjfesték is könnyen ,,be-
letapad” a bőrbe, ám az alapo-
zó okozza a legnagyobb ve-
szélyt, ugyanis nem hagyja lé-
legezni az arcbőrt, eltömíti a 
pórusokat és megakadályoz-
za a méreganyagok távozá-
sát, melyek pattanásként, mi-
tesszerként és akneként fog-

nak tovább a bőrödön ékte-
lenkedni.
2. Ne érintsd meg az arcod 

a konditeremben!
Súlyzóhoz, biciklikhez, ta-

posógéphez és még csomó más 
masinához is hozzányúlsz a 
konditermi edzések során. Be-
legondoltál már, hogy meny-
nyi – más embertől szárma-
zó – baktérium van rajtuk? Ha 
szép arcbőrt szeretnél, a keze-
idet mindenképpen tartsd tá-
vol az arcodtól – legalábbis 
addig, amíg meg nem mosak-
szol rendesen.

3. Viselj edzőruhát!
Sokan pénzpazarlásnak 

gondolják, mondván edzeni 
bármiben lehet. De ha nem sze-
retnél pár pattanással és gom-

bás fertőzéssel gazdagabb len-
ni, inkább vegyél egy-két jól 
szellőző edzőruhát! Ezek a da-
rabok hagyják a bőrödet leve-
gőhöz jutni, ráadásul amikor 
ezeket viseled, a méreganya-
gok sem tapadnak meg a bőröd 
felszínén!

4. Egyél sok zöldséget és 
gyümölcsöt

Az antioxidánsok és a vita-
minok nemcsak belül szépíte-

nek, hanem külsőleg is. A spe-
ciálisan nőknek kifejlesztett 
multivitaminok például mindig 
a megfelelő mennyiségű ásvá-
nyi anyagot biztosítják a szer-
vezet számára, ezzel is csök-
kentve a pattanások kialaku-
lásának esélyét.

5. Látogasd meg a 
nőgyógyászod!

A pattanások és az aknék 
gyakori kialakulása nem mindig 
sportoláshoz és bőrápoláshoz 
kötött – sokszor a hormonjaid 
a ludasok a kialakulásukért. Ha 
te is erre gyanakodsz, irány egy 
átfogó kivizsgálás, ahol köny-
nyen fel tudják mérni a szakem-
berek, hogy mitől lehetnek bőr-
problémáid.

wellandfit.hu

Ezért feküdj le minden nap 
11 óra előtt

A jó és pihentető alvásnak sok 
ismérve létezik, ami közül az 
egyik legfontosabb, hogy idő-
ben le kell feküdni. De hogy mi-
ért fontos ez?

Minden ember bioritmusa 
más, és természetesen a munka-
rendek között is lehetnek eltéré-
sek. Ám a többség mégis nagyon 
hasonló napirendje annak köszön-
hető, hogy a munkahelyek általá-

ban a 8-9 óra kezdést preferálják, 
már csak azért is, mert a közin-
tézményekben (iskolákban, óvo-
dákban) is ilyenkor kezdődnek a 
foglalkozások. A gyakorlati okok 
mellett azért van jó néhány olyan 
egészségügyi tényező is, ami azt 
erősíti, hogy a legjobb, ha minél 
hamarabb nyugovóra térsz.

Ez az ideális időpont
Az evolúció során úgy alakult, 

hogy az emberek a napfényesebb 
napszakokban aktívabbak, míg éj-
szaka pihennek. Szakemberek aján-
lása szerint így az ideális időpont a 
pihenésre a nap legsötétebb idősza-
ka, ami este 22 óra és reggel 6 óra 
közé esik. Természetesen ezt egyé-
nileg lehet változtatni, de arra fi-
gyelj, hogy 11 utánra semmiképpen 

se told el a lefekvés idejét, és a napi 
8 óra pihenés legyen meg mindig.

Csendben a legjobb
Van, aki könnyebben, más ne-

hezebben alszik el, de az bizonyí-
tott tény, hogy még az enyhe hang-
hatások is stimulálják az idegrend-
szert. Lehet, hogy épp alszol, ha 
este még, vagy reggel már hang-

hatások szűrődnek be a lakásba, 
de egész biztosan nem olyan pi-
hentetően, mint teljes csendben. 
Ezért lehet, hogy ha neked 8 óra-
kor is elég felkelned, elvileg éj-
féli fekvéssel is megvan a 8 óra 
pihenés, de ha zajosabb, forgal-
masabb helyen élsz, az utolsó 
néhány óra már sokkal éberebb, 
ezáltal kevésbé hatékony pihe-
nést jelent.
Regenerálódnak a szervek

Nem csak az agyadnak és a 
testednek, hanem minden szer-
vednek szüksége van a regene-
rálódásra. Ez pedig az este 11, 
és reggel 7 óra közötti időinter-
vallumban történik meg. Ha te-
hát te rendszeresen később fek-
szel le, vagy korábban kelsz fel, 
akkor bizonyos szerveid nem tud-
nak a megfelelő módon pihenni, 
és újult erővel működni. Ez pe-
dig komoly egészségügyi problé-
mákat vonhat maga után.

Koncentráltabb leszel
Ha következetesen betar-

tod, hogy minden nap 11 előtt 
álomra hajtod a fejed, sokkal si-
keresebb, energikusabb és kon-
centráltabb leszel egész nap. Ha 
csak heti egyszer kizökkensz, 
gyakorlatilag bedől az egész he-
ted. Még ha másnap tovább al-
szol is, és ,,teljesíted” a napi 8 
órát, aznap este már tuti, hogy 
nem fogsz tudni időben lefe-
küdni, épp a reggeli lustálko-
dás okán. Legyél ebben szigo-
rú magadhoz, hogy ne boruljon 
fel a bioritmusod, és kirobbanó 
formában, egészségesen végez-
hesd napi teendőidet.

Borotválási hibák, amiket 
lehet, hogy elkövetsz

Óvd a bőrödet, és igyekezz ke-
rülni ezeket a hibákat!

Osztozol a borotvádon
A férfiaknak való eldobha-

tó borotva ugyanolyan jó a nők-
nek is, nem kell megvenned a 
rózsaszín változatot. Azonban 
megosztani a partnereddel a már 
használt borotvádat nagyon rossz 
ötlet. Egyrészt ezzel könnyedén 
továbbadjátok a baktériumo-
kat is, és ha te például a lábadon 
használod, a párod könnyebben 
megvágja vele az arcát.
A száraz bőröd borotválod

Nem véletlenül találták ki a 
borotválkozási krémeket, szap-
panokat, ezek ugyanis segíte-
nek, hogy kevésbé sérüljön meg 
a bőröd. Ha végeztél egy terüle-
ten, öblítsd le, és igyekezz nem 
leborotválni többször ugyanazt 
a testfelületet. Ha szárazon bo-
rotválsz, az növeli az irritáció 
esélyét is.

Ne hámlassz és hidratálj 
borotválkozás után

A borotválkozás eltávolít-
hatja a bőr felső rétegét, ezért 
közvetlenül utána nagyon rossz 
ötlet hámlasztani, ami irritá-

ciót okozhat. Ugyanezt tehe-
ti az illatosított hidratálókrém 
is, ezért jobb, ha egy illatmen-
tes testápolót vagy olajat hasz-
nálsz inkább.

A zuhanyzás elején 
borotválkozol

Sokkal okosabb ötlet a zu-
hanyzás vagy a fürdés végére 
hagyni a borotválást, amikor a 
bőröd már felpuhult, a pórusok 
már kinyíltak. Ilyenkor a szőröd 
is lágyabb lesz.

A zuhanyzóban tárolod a 
zuhanyzót

Sokkal jobb ötlet száraz he-
lyen tárolni a borotvát, hogy hosz-
szabb legyen az élettartama. Így 
nem lesz rozsdás, és kisebb esély-
lyel telepednek meg rajta a bak-
tériumok is. Ha rozsdás a penge, 
jobb azonnal eldobnod!

Ritkán cserélsz borotvát
Nincs egy bizonyos javaslat 

arra, mikor cserélj borotvát, ez 
egyénenként eltérő, a borotvá-
lás gyakorisága és a szőr erőssé-
ge miatt. Amikor már tompának 
érzed a pengét, vagy kényelmet-
len érzésű a borotválás, ideje le-
váltanod.

Allergia vagy megfázás? 
Melyik tünet mire utal?

A tünetek, ha nem is teljesen azonosak, de sok esetben legalább-
is elég hasonlóak. Adunk egy kis segítséget, hogy gyorsabban el 
tudd dönteni, megfázással bajlódsz, vagy valamilyen allergiád van.

1. Bőrkiütés: allergia
A közönséges megfázásnak 

nem szabad bőrelváltozást okoz-
nia, hacsak nem jár nagyon hosz-
szú lázas állapottal. A bőrkiüté-
sek, az ekcéma, a bőr krónikus 
gyulladásos betegsége sokkal in-
kább az allergia tünete lehet.
2. Izomfájdalmak: megfázás

Az allergiás tünetek legin-
kább a légutakra vannak hatás-
sal. Az izomfájdalmak viszont a 
sejtek gyulladására, fertőzésre, 
megfázásra utalnak.
3. Helyhez kötött tünetek: 

allergia
A megfázás kellemetlen tü-

netei főként reggel ébredés után, 
meg este, az elalvás környékén 
érezhetőek. Az allergiás reakci-
ók inkább helyhez kötöttek: pél-

dául ahol állatszőr, por vagy pollen 
kerülhet a levegőbe.

4. Köhögés: megfázás
Csípés utáni reakció is lehet a 

köhögés, de ha nem történt ilyen, 
akkor sokkal inkább a megfázás-
ra utalhat.

5. Viszketés: allergia
Az egyik legnyilvánvalóbb tü-

nete az allergiának. A szakembe-
rek szerint a szem, az orr, vagy ép-
pen a fül a hirtelen, nagy mennyi-
ségben felszabaduló hisztamin mi-
att viszket.

6. Láz: megfázás
Bár a tavaszi allergiákat gyak-

ran szénanáthakén is emlegetjük, 
ám ez szinte sosem jár hőemelke-
déssel. Ellenben, ha valamilyen ví-
rusfertőzéssel küzd a tested, akkor 
lázas lehetsz.

7. Szezonalitás: allergia
Ha a tünetek periodikusan, 

például adott évszakban térnek 
vissza, akkor allergia lehet a hát-
térben. Általában tavasszal törté-
nik, amikor a növények virágoz-
nak, és a pollenszám magas.

8. Torokfájás: megfázás
A v í r u s o s  m e g b e t e g e -

dések kiterjedhetnek a teljes 
légzőrendszerre, beleértve a tor-
kot is, ami komoly fájdalommal 
jár. Allergia esetén ez általában 
nem olyan erőteljesen jelentke-
zik a tünetek között.

9. Könnyező szemek: 
allergia

Általában a viszketéssel 
együtt szokott jelentkezni és al-
lergiára utal. Próbáld meg a sze-

medet vízzel kiöblíteni és ha van, 
akkor allergia elleni szemcseppet 
használva a tüneteket enyhíteni.
10. Zöldes/sárgás orrvála-

dék: megfázás
Oké, nem a legszebb dolog a 

zsebkendőd tartalmát vizsgálgat-
ni, de azért vethetsz egy pillantást 
rá. Allergia esetén általában tiszta, 
vizes jellegű az orrváladék, meg-
fázás pedig zöldes, sárgás színű.

wellandfit.hu
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2020. április 19-én 19:20-kor segélyké-
rés érkezett a Derceni Egyházi Önkén-
tes Tűzoltóság munkatársaihoz, misze-
rint Dercenben, a Rákóczi u. 306. sz. 
alatti családi ház teljes terjedelmében ég.

A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a 
helyszínre, ahol kb. 100 négyzetméteren 
égett a ház belső része. Az oltásban 21 tűz-
oltó vett részt, valamint speciális gépjár-
művek. Az oltáshoz kiérkeztek a Munká-

Kigyulladt egy családi ház Dercenben
csi Hivatásos Tűzoltóság tűzoltói is 2 gép-
járműfecskendővel. A tüzet megfeszített 
munkával 2 és fél óra alatt sikerült telje-
sen eloltani.

Az oltás közben az egyik tűzoltó eny-
he füstmérgezést szenvedett, a helyszínen 
levő doktornő elsősegélyben részesítette 
őt. Jelenleg, hála Istennek, jól van – olvas-
hatjuk a Derceni Egyházi Önkéntes Tűz-
oltóság Facebook-oldalán.

Hatalmas tűz ütött ki április 19-én a 
nagyszőlősi járási Tiszakeresztúrban. 
A hírt Dobsa István, a település polgár-
mestere osztotta meg közösségi oldalán.

„Ha ta lmas  tűz  pusz t í t o t t  ma 
Tiszakeresztúrban, ahol raktárépületek 
váltak a lángok martalékává. A helyszín-
re gyorsan érkeztek meg a tűzoltóság egy-
ségei, akik operatív munkájának köszön-

Hatalmas tűz pusztított Tiszakeresztúrban
hetően sikerült megfékezni a lángokat. 
Személyi sérülés nem történt. Szeretném 
megköszönni a Nagyszőlősi járási tűzol-
tóságnak, a tiszaújlaki, a tiszapéterfalvai 
tűzoltóknak és nem utolsósorban a Mező-
vári Egyházi Önkéntes Tűzoltóságnak az 
áldozatos munkát” – írta a polgármester.

A tűz kitörésének oka egyelőre isme-
retlen.

Az erdőtűzről Vaszil Feher tett közzé 
fényképeket a Facebook-oldalára – írja 
a mukachevo.net.

Vaszil Feher sokkoló felvételeket 
tett közzé Facebook közösségi oldalán, 
melyen jól látható, hogy hatalmas tűz 

Erdőtűz a Nagyszőlősi járásban
van az erdőben. Elmondása szerint az 
eset a Nagyszőlősi járásban, Kistarna 
(Хижа) és Taracújfalu (Новоселиця) 
települések között történt. A tűzesetről 
egyelőre bővebb információkat nem tet-
tek közzé.

A helyi lakosok vasárnap 13 óra 25 
perckor értesítették a tűzoltóság ügyele-
ti részlegét arról, hogy tűz keletkezett a 
Sztancijna utca egyik épületében a vas-
úti sínek közelében.

Az elsődleges adatok szerint a vasúti sí-
nek közvetlen közelében található szolgála-

Tűz keletkezett Ungváron a vasúti 
teherterminál közelében

ti épületben csaptak fel a lángok. A tűzoltó-
kon kívül a rendőrök is a helyszínre érkez-
tek. A Bezpecsne miszto Uzshorod (Bizton-
ságos város Ungvár) Telegram-csoportban 
azt írták, hogy a sorompó mellett, a vasúti 
teherforgalmi terminál közelében álló épü-
let lángol, írja a pershij.com.ua.

Az eset április 14-én történt Nagy-
bocskón a kora reggeli órákban. A tűz-
oltókat a lakóház tulajdonosa értesítet-
te, aki elmondta, hogy reggel tűz patto-
gására ébredt.

Mint kiderült, a tűz a fáskamrában ala-
kult ki, s innen terjedt át az istállóra, a nyá-
ri konyhára és a szomszédban lévő házra. 

Három órán keresztül oltották a tüzet két 
lakóházban a Rahói járásban

A tűzoltóknak három órába telt, mire tel-
jesen eloltották a tüzet.

A tűz megsemmisítette a nyári kony-
hát és a fáskamrát, továbbá kárt tett az is-
tálló tetőszerkezetében is. A tűz kitörésé-
nek okát és az általa okozott kár értékét 
még vizsgálják a szakértők, olvasható a 
mukachevo.neten.

Április 18-án reggel az Ilosvai járásban 
történt halálos kiemenetelű közúti bal-
eset, írja a pmg.ua.

Az Ilosváról Beregkisfalud (Szilce) 
felé vezető úton a város határában fának 
ütközött egy gépkocsi. Az elsődleges in-

Halálos közlekedési baleset az Ilosvai járásban
formációk szerint az autóban két személy 
– a sofőr és egy utas – tartózkodott. Mind-
két fiatal árdánházai (Ardanovo) lakos. 
Egy ember a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség vizsgálja a baleset okait 
és körülményeit.

A mukachevo.net saját forrásokra hi-
vatkozva közölte a hírt, miszerint ápri-
lis 17-én tömegverekedés történt a be-
regszászi roma különtanyán, melyben 
több mint 40 ember vett részt.

A verekedés következtében egy sze-

Tömegverekedés a beregszászi roma 
különtanyán

mélyt az intenzív osztályra szállítottak, 
ezenkívül többen is megsérültek, azon-
ban ők nem igényeltek kórházi kezelést.

Az információk szerint a hatóságok há-
rom személyt tartóztattak le, az ügyben el-
járást indítottak.

Az eset csütörtökön este 21 óra körül 
történt. A munkácsi rendőröket ar-
ról értesítették, hogy a II. János Pál 
utca közelében egy fiatal férfi tartóz-
kodik a vasúti sínek fölötti fémszer-
kezeten, s valószínűleg öngyilkossá-
got akar elkövetni, olvasható a pmg.
ua hírportálon.

A járőrök a helyszínen valóban meg-
pillantottak egy fiút, aki a fémszerkezet 
szélén állt. Látszott rajta, hogy ideges, 

Járőrök akadályoztak meg egy öngyilkosságot 
Munkácson

ezért a rendőrök megpróbáltak folyama-
tos párbeszédet folytatni vele. Közben egy 
vonat is elhaladt az adott szakaszon, de 
szerencsére a néhány perces beszélgetés 
Mihajlo Rac és Andrij Lukacsovics járőr-
rel eredményesnek bizonyult. A fiú meg-
nyugodott és a járőrrel, aki időközben utá-
na mászott, leereszkedett a földre. A fel-
ügyelők hazaszállították a fiút, és átadták 
a szüleinek, akik a továbbiakban gondos-
kodnak róla.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke Tv-in-
terjúban jelentette be, hogy a klub lab-
darúgói lemondanak 20%-os fizeté-
sükről.

„Azt remélem, hogy a többi klubhoz 
képest mi erősebben fogunk kikerülni a 
mostani helyzetből” – kezdte az M4 Sport-
nak adott in-
terjút Kubatov 
Gábor, az FTC 
elnöke, hozzá-
téve, a korona-
vírus-járvány 
alatt is folya-
matosan azon 
gondolkodnak 
a klubnál, ho-
gyan fejlessze-
nek. Próbálnak 
gondoskodni 
az idős szurko-
lóikról is, a fo-
cicsapat játéko-
sai személye-
sen hívták fel 
a 65 év felet-
ti bérleteseket.

Ezután be-
szélt a több sportágban és több magyar 
csapatnál már életbe léptetett fizetés-
csökkentésekről: „Szolidáris volt a csa-
pat, a játékosok maguk tettek felaján-
lást, és a fizetésük húsz százalékát el-
engedték. Ilyen mértékű vagy még na-
gyobb csökkentés várható a vízilabdá-
ban és a kézilabdában is, ahol már bizto-
san nem játszanak mérkőzéseket” – árul-
ta el Kubatov, majd kitért a félbeszakított 
labdarúgó NB I-re.

„Úgy látom, hogy az MLSZ-ben is van 
hajlandóság a bajnokság folytatására. Az 
tűnik nekem racionálisnak, hogy az NB 
I-et a pályán kellene befejezni. A játéko-
sok és a nézők egészsége a legfontosabb, 
mégis az lenne a jó, ha a pályán dőlne el a 

A Fradinál is összehúzzák a 
nadrágszíjat

bajnoki cím sorsa, még ha zárt kapuk mö-
gött is” – fogalmazott a sportvezető, aki 
szerint a szponzorok miatt is fontos len-
ne a folytatás.

Nagyobb a bizonytalanság a jövőt il-
letően, hogy ősztől milyen lesz az idény, 
lesznek-e olyan klubok, amelyek nem élik 

túl a mostani leállást. Az már most való-
színűsíthető, hogy a játékosok piaci érté-
ke csökkenni fog, Hajnal Tamás pedig fo-
lyamatosan értékeli a kínálkozó lehető-
ségeket.

Mint ismert, a labdarúgók kis csopor-
tokban folytatták a felkészülést az NB I le-
hetséges újraindulására, és Kubatov sze-
rint kézilabdában és vízilabdában is kere-
sik azokat a megoldásokat, hogyan lehet-
ne edzéseket végezni jelen körülmények 
között. A fiataloknak Prukner László ve-
zetésével dolgozták ki az otthoni edzés 
rendszerét, a gyerekek heti terveket kap-
nak, és videós formában kell beszámolni-
uk az edzőiknek, akik egyszerűbb méré-
sekkel is ellenőrzik őket.

Néhány sorban
Az olimpiai bronzérmes, világbajnok 
és hatszoros Európa-bajnok úszó, Kapás 
Boglárka a közösségi médiában bejelen-
tette, hogy a kötelező házi karantén lejár-
tával elvégzett újabb koronavírustesztje 
negatív lett.

A 27. életévét jövő héten betöltő úszó 
március 31-én jelentette be, hogy második 
koronavírustesztje pozitív eredményt ho-
zott. Több mint kéthetes, tünetmentesen 
letöltött házi karanténjának keddi lejárta 
után újabb teszten kellett átesnie, melynek 
eredménye negatív lett.

Az egyedi módszerrel otthon is trénin-
gező Kapás Boglárkára pénteken újabb 
teszt vár, ha annak eredménye is nega-
tív, akkor hivatalosan is gyógyultnak te-
kinthető. 

***
A Kisvárdáról a koronavírus miatt ho-
zott szabályok megszegése, majd hazau-
tazása miatt kirúgott Gheorghe Grozavot 
a Bundesligában a kiesés ellen küzdő 
Werder Bremennel boronálta össze a ro-
mán sajtó. 

Romániai sajtóhírek szerint a Werder 
Bremen érdeklődését is felkeltet-
te Gheorghe Grozav. A Kisvárda koráb-
bi román légiósának márciusban bontot-
ta fel a szerződését az NB I-es klub, miu-
tán kiderült, hogy a vezetőség engedélye 
nélkül hazautazott Romániába. 

A sport.ro arról ír, a német Bundesliga 
17., azaz utolsó előtti helyén álló Werder 
Bremen csatárt keres, és a szabadon iga-
zolható, 29-szeres válogatott Grozav is a 
kiszemeltek között van.

„Gicu rendkívüli játékos. Ha edző len-
nék a Bundesligában, abszolút játszana az 
elképzelés, hogy szerződtessem” – reagál-
tatták a hírre Miriuta Lászlót, aki koráb-
ban Kisvárdán volt Grozav edzője, illetve 
az Energie Cottbus és az MSV Duisburg 
színeiben futballozott Németországban is.

Érdekesség, hogy a Kisvárda je-
lenlegi edzője, Bódog Tamás is ar-
ról beszélt néhány napja egy lapinterjú-
ban, hogy Grozav a képességei alapján a 
Bundesligában is jó játékos lehetne, csak 
épp a hozzáállása megyei szinten is po-
cséknak számítana.

Német források egyelőre nem számol-
tak be Grozav brémai lehetőségéről, így 
érdemes fenntartásokkal kezelni a sport.
ro hírét. 

Grozav iránt korábban a Ferencváros 
is érdeklődött, ezt a Kisvárda is megerő-
sítette még tavaly.

***
A koronavírus-járvány miatti különböző 
korlátozások hatására egyelőre nem tu-
dott csatlakozni Kádár Tamás kínai csa-
patához, a Santung Lunenghez – ennek 
hátteréről nyilatkozott a Blikknek a vá-
logatott védő menedzsere, Varga Sándor. 
Kínában először februárról áprilisra ha-
lasztották az élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság rajtját, de a koronavírus-járvány 
második hulláma miatt múlt héten eldőlt, 
hogy tovább csúszik a kezdés, júniusra 
vagy júliusra. A Dinamo Kijevtől szerződ-
tetett, az ukrán élvonal legjobb párharc-
mutatóját produkáló Kádár Tamás a ter-
vek szerint már csatlakozott volna új csa-
patához, a Santung Lunenghez, de erre vé-
gül nem került sor.

„Tamás az elmúlt időszakban házi ka-
ranténba vonult, szinte ki sem mozdult, 
az otthonában edzett, s várta, hogy az 
utazáshoz szükséges papírjai elkészülje-
nek – nyilatkozta a Blikknek Kádár me-
nedzsere, Varga Sándor. – Sikerült min-
den engedélyt beszerezni, a kezében fog-
ta a szükséges papírokat, már a repülője-
gyet néztük, terveztük, hogy mikor indul-
hat, de egyelőre itthon van. Ugyanis a kí-
nai kormány, félve attól, hogy a külföld-
ről érkezők beviszik magukkal a fertőzést, 
beutazási tilalmat rendelt el.



Háztáji

2020. 
április 22.12 Hirdetések

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

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

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. 

Ön megtalálta már a 
legkedvezőbb ajánlatot?
Keresse a Karpatinfo.net 

oldalunkon is!

(Index 08776)

Fizesse elő a 
Kárpátinfót!

Hirdessen!
066-2850283

Telek, föld eladó

Nagybaktán két privati-
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő 
gyümölcsfával és 300 db lu-
gas csemegeszőlővel eladó. 
Érdeklődni Bodnár István-
nál (Nagybakta, Akadémia 
u. 5/1.). Mob.: 050-7102136. 

Ház eladó

Benében a Petőfi u. 15. szám 
alatt családi ház eladó nagy 
kerttel. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 099-7753777. 

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

Sürgősen eladó emeletes, 
összkomfortos családi ház 
Gát központjában, a Fő út 
75. szám alatt. Mob.: +3630-
4307088. 
Sürgősen eladó Bereg-
szászban (Búcsú) a Geleji 
Katona István u. 12. szám 
alatt kertes ház bútoros-
tól, víz, gáz, 3 fázisos vil-
lany. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
+38099-6608338. 
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. 

Beregszászban emeletes csa-
ládi ház eladó a Zaporizsszka 
u. 41. szám alatt. Gyümölcsös 
és építkezésre alkalmas terü-
lettel. Ár megegyezés szerint. 
Érd.: 066-5292856. 
Bátyúban nagyon jó helyen – 
közel a középiskola, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba 
és egy konyha. Tartozik hoz-
zá 13 ár földterület. A földgáz 
bevezetve, a vízvezeték a ház 
előtt. Ár megegyezés szerint. 
Mob.: 098-8063947. 
Eladó egy 3 szobás csa-
ládi ház Beregszászban a 
Szentföld utcában, garázzsal. 
Irányár: 42000 f.e. Mob.: 
050-1885911. 
Családi ház eladó Gáton a 
Puskin u. 45. szám alatt, nagy 
kerttel és melléképülettel. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
095-6314498 (magyarul). 

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

Lakás eladó

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

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

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

Kerékpár

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

Háztartási gép

Eladó egy 6 fiókos Nord fa-
gyasztószekrény. Mob.: 095-
7435742. 
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, darabolá-
sa, hasogatása. Árkok, ud-
varok, kertek kaszálása, ta-
karítása, gyomirtása. Bozó-
tok irtása, kertek ásása Be-
regszászban és környékén. 
Mob.: 066-5148589. 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását és gyümölcsfa 
metszését vállalom Bereg-
szászban és környékén. Va-
lamint hegesztést, betonozást 
és kéménypucolást is. Mob.: 
050-1948976. 
Síremlékek tisztítása, fel-
újítása, sírok ápolása, kar-
bantartása Beregszászban. 
Mob.: 066-5148589. 
Kertek tavaszi szántását, 
gyümölcsfák metszését, ta-
vaszi lemosó permetezé-
sét vállaljuk Beregszászon 
és környékén. Mob.: 066-
5148589. 

A Vodokanal Kárpátvíz 
Kft. felvételt hirdet elektro-
mos gázhegesztő munkakör 
betöltésére (2 fő). Elvárások: 
szakképzettség, egy évnél 
nem kevesebb elektromos 
gázhegesztőként való mun-
kaviszony, jó fizikai erőn-
lét, megbízhatóság és tanu-
lás/fejlődési készség. Fizetés 
szerződés szerint. Alapbér: 
12000 hrivnya. Cím: Bereg-
szász, B. Hmelnickij u. 99. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Péterfalván, Bökényben. Fi-
zetés 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 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-

szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
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. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Borzsován. Minden eladott 
lap után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Tisztelt Munkavállaló! Ma-
gyarországi szarvasmarha te-
lepre keresünk munkavál-
lalókat. A szükséges kép-
zést helyben elvégezzük. 
Szállást, versenyképes jö-
vedelmet biztosítunk. Mob.: 
+3620-5692722 (Kovács 
András). 

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. 

Bútor

Nagybaktán bútor (kétaj-
tós szekrény, háromajtós 
szekrény, dupla ágy, nyolc-
személyes asztal) eladó. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 

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

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Jó állapotban lévő 300 és 
100 literes szőlőszedő hordó 
eladó, azonnali használatra. 
Mob.: 066-3967011. 

Termény, takarmány

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

Piac, élelmiszer

Hús jellegű Brojler csirkék 
eladóak 1 napos kortól 3 
hetes korig. Mob.: +38095-
0045835. 

Növény

Oltott csemege- és borszőlő 
oltványok eladók nagy fajta-
választékban, kis és nagy té-
telben. Mob.: 099-3211747. 
Gyümölcsfa, szőlőoltvá-
nyok, konténeres dísznövé-
nyek és diófaoltványok nagy 
fajtaválasztékban eladók. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136.
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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

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.

 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

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

Mob.: +380 (66) 285 0 283 
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

FELVÉTELI HIRDETMÉNY 
A Nagydobronyi Református Líceum 5. és 10. osztá-

lyába jelentkezők számára
Kedves Felvételizők, Tisztelt Szülők!

A Nagydobronyi Református Líceumban az Ukrajná-
ban kihirdetett karantén miatt ELMARADNAK a május 
1-re tervezett felvételi vizsgák. De szeretnénk, ha ez nem 
szegné kedveteket a továbbtanulástól, és a 2020/2021-es 
tanévtől a diákjaink között üdvözölhetnénk benneteket. 
Jelen helyzetben szeretnénk megkérni titeket, hogy 
az alábbi Google űrlap kitöltésével (https://forms.
gle/5ZtzLip8JHbi2Xmc9) jelezzétek jelentkezéseteket a 
Nagydobronyi Református Líceum 5. és a 10. osztálya-
iba. Az űrlapon mindenképpen tüntessetek fel egy ema-
il címet, ahová a felvételi anyagokat továbbítani tudjuk 
nektek, hogy ezen anyagok alapján otthon tudjatok ké-
szülni a felvételire. A felvételi vizsgák időpontjáról is 
e-mailben és telefonon fogunk tájékoztatni minden je-
lentkezőt, amint ezt a járványhelyzet lehetővé teszi.

A kitöltött és kinyomtatott jelentkezési lapot, vala-
mint a lelkipásztori ajánlást majd a felvételi vizsgára 
hozzátok magatokkal.

Mindenkinek jó felkészülést és a karantén idején tü-
relmet kívánunk.

Isten őrizzen meg mindnyájunkat!
A Nagydobronyi Református Líceum igazgatósága
Nagydobrony, 2020. április 14.

Kőműves munkára 
keresünk önállóan dolgozó csapatot
Feladatok közé tartozik: 

családi és társasházak komplett kivitelezé-
se, ipari csarnokok felújítása, építése, iro-
daházak felújítása, átalakítása. Közúti hidak 
(patak, folyó, kerékpár) felújítása építése.

Munkavégzés:  Magyarország egész területén

Munkáink:  Zsaluzás, betonozás, vasszerelés,
térkövezés, falazás, vakolás, hőszigetelés, 
glettelés, festés, hideg, meleg burkolás, épí-
tőipari bontás.

Szállás: gázcirkóval szerelt, hűtőszekrényekkel, 
gáztűzhellyel, internettel ellátott, teljesen té-
rítésmentes. Kihelyezett munkánál a szállás 
szintén térítésmentes. 

utazás hozzájárulás 4 hét munka után.

Heti munkarendünk hétfőtől szombatig tart. 

Csapatba jogosítvánnyal rendelkező 
személy szükséges!

Munkavégzéshez minden szerszám, minden 
eszköz biztosított.

Bérezés: nettó 1300-1500 forint/óra, 
képességekhez mérten.

Telefonszám: +36 70 276 8832



www.karpatinfo.net

Kaleidoszkóp2020. 
április 22.14

KoS (3. 21.4. 20.)

BIKa (4. 21.5. 20.)

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

oRoSzLÁN (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKoRpIó (10.24.11.22.)

NyILaS (11.23.-12. 21.)

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

VízöNTő (1. 21.- 2.20.)

HaLaK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

A Karácsfalvai Sztojka Sándor 
Görögkatolikus Líceum felvételt 

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

temre, főiskolára?
Jelentkezz intézményünkbe, ha idén fejezed be az általá-

nos 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, tartal-
mas programokon vehetnek részt: külföldi-belföldi kirándu-
lásokon, lelkigyakorlatokon, hagyományőrző és néptánces-
teken, tantárgyi vetélkedőkön, filmklubokon, lelki beszél-
getéseken. Magaviselet függvényében ingyenes kollégiu-
mi 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!

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.

KÖZLEMÉNY
A 2020. április 5-én kihirdetett 88/2020.(IV.05.) 

Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésének rendelkezései 
szerint,  „A külföldön élő vagy tartózkodó jogosult ese-
tében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. 
évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 
6.) Korm. rendelet 76. §-a szerinti adategyeztetés el-
maradása miatt az ellátás folyósítása a Vr. hatályvesz-
tését követő második hónap utolsó napjáig nem szün-
tethető meg.”

Az átmeneti szabályozásra tekintettel a Magyar Ál-
lamkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az alábbi-
ak szerint jár el:

Ha az adategyeztető nyomtatvány a szükséges ha-
táridőn belül nem érkezik vissza, a Magyar Államkincs-
tár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a COVID-19 járvány 
miatti veszélyhelyzetet kihirdető magyar jogszabály ha-
tályvesztését követő második hónap végéig nem szün-
teti meg a külföldön élő magyar nyugdíjasok ellátásá-
nak folyósítását.

Ezekben az esetekben a Magyar Államkincstár Nyug-
díjfolyósító Igazgatósága a veszélyhelyzet megszűnését 
követően újabb nyomtatványt fog küldeni ezen, külföl-
dön élő nyugdíjasoknak és megfelelő határidőt fog biz-
tosítani az adategyeztető nyomtatvány visszaküldésére.

A fent ismertetett eljárás minden olyan, Magyaror-
szág által folyósított ellátásra vonatkozik, amelyeknek 
feltétele a külföldön élő személyek éves adategyeztetése.

A Magyar Államkincstár honlapjának nyugdíjbizto-
sításra vonatkozó részében, az aktualitások címszó alatt 
már megtalálhatóak a fenti tárgykörre vonatkozó rész-
letes tájékoztatók.

Felhívás
„Alkoss kedvedre!” – a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány 2019/2020-as rajzpályázata
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány idén is rajzpályáza-

tot hirdet. Ha szeretsz rajzolni és szereted a nyári táborokat, ak-
kor neked szól a felhívás. A 10-16 éves helyezettek meghívást 
kapnak a 2020-as évben 10. alkalommal megrendezésre kerülő 
Jankovics Mária Alkotótáborba. Emellett a pályázaton helye-
zést elért diákokat festőeszközökből összeállított ajándékcso-
maggal jutalmazzuk. Minden pályázót kérünk, hogy maximum 
A3-as méretű, 42x30 cm munkákat küldjön be.

A PÁLYÁZATON ELEMI-, ÁLTALÁNOS-, KÖZÉPIS-
KOLÁS TANULÓK VEHETNEK RÉSZT. KÉRJÜK, MIN-
DEN BEKÜLDÖTT PÁLYAMUNKÁNÁL TÜNTESSÉTEK 
FEL A FELKÉSZÍTŐ TANÁR SZEMÉLYÉT.

Az alábbi témakörökből válogathattok, egy alkotó több té-
makörben is beküldheti az elkészült pályaműveit.

1. „II. Rákóczi Ferenc emlékére” – a 2019-2020-as év II. 
Rákóczi Ferenc előtt tisztelgő emlékév. Ebben a kategóriában 
a Rákóczi családot és a Rákóczi-szabadságharcot ábrázoló, va-
lamint a II. Rákóczi Ferenccel kapcsolatos legendákat, szim-
bólumokat, történeteket feldolgozó alkotásokat várunk. A rajz 
hátoldalára írd le, hogyan kapcsolódik a munka az emlékévhez.

2. „Boldogító” – Ebben a témakörben olyan pályaművek érke-
zését várjuk, ami a boldogság érzését ábrázoljátok. Hogyan tudod 
ezt az érzést saját szavaiddal és színeiddel megfogalmazni és papírra 
vetni? Mi tesz boldoggá ? Esetleg próbáld meg rajzoldon azt a pilla-
natot ábrázolni, amikor emlékeid szerint boldognak érezted magad.

3. „Nappal és éjszaka” – Olyan képzeletbeli tájképek áb-
rázolását várjuk ebben a témakörben, ahol egy varázslatos táj 
nappali és éjszakai képe jelenik meg. Lehet, hogy éjszaka élet-
re kelnek a fák és a növények, megváltozik a színük, vagy nap-
pal nem látott élőlények bújnak elő éjszka rejtekhelyükről. Ké-
szíthetsz egy rajzot úgy, hogy egy lapon ábrázolva nappali és 
éjszakai részre osztva a papírt készíted el munkádat, de két kü-
lön lapon is elkészítheted a pályaművedet.

4. „Tapintható alkotás” – Ebben a témakörben olyan mun-
kákat várunk, amelyen különböző tapintású felületeket felhasz-
nálva hozol létre egy alkotást: érdes-géz, ragasztott gríz, smirg-
lipapír, puha – filc lap, vatta, bársony, szivacs, sima – műanyag, 
celofán stb. felhasználásával készítesz egy absztrakt, nonfigu-
ratív alkotást, vagy csendéletet gyümölcsök, növények és tár-
gyak felhasználásával. Egy pályaművön több mint két fajta fe-
lület és anyag felhasználása ajánlott.

5. „4 évszak színei” – Ebben a témakörben olyan munkákat 
várunk, amelyeken egy lapot négy egyenlő részre osztva, a négy 
évszakot ábrázoljátok. Az évszakokat leíró színes kompozíciókat 
úgy készítsétek el, hogy minden egyes évszak ábrázolásához egy 
kiválasztott, az évszakra jellemző színskálát használtok, például:

TÉL – kék, lila, szürke, fehér, 
TAVASZ – rózsaszín, fehér, különböző zöldek
NYÁR – különböző zöldek, sárga, világos kék  
ŐSZ – sárga, narancssárga, barna, piros. 
Készíthettek absztrakt kompozíciókat, de a rajzok lehetnek 

tájképek, szimbolikus portrék, vagy logó-szerű tárgyak is, ame-
lyek az évszakokra jellemzőek és a kiválaszott színharmóniák-
kal és tónusaikkal lettek elkészítve.

Az alkotásokat postai- és elektronikus úton szkennelt for-
mátumban a geniusja2019@gmail.com e-mail címre várjuk.

Kérünk, hogy pályaműveidet maximum A3-as méretű, 
42x30 cm méretben küldd be.

A munkákat a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványhoz le-
het eljuttatni 2020. május 15. 16:00 óráig.

A postai úton később érkező pályamunkák nem vesznek 
részt a versenyen.

Az eredményhirdetésre 2020. június 6-án kerül sor a IX. 
Kárpátaljai Tehetségnap keretein belül.

Címünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Be-
regszász, Kossuth tér 6. (108-as terem). Tel.: + 380-31-41-4-
29-68. E-mail: agora@kmf.uz.ua

A rajzokat kárpátaljai képzőművészekből álló zsűri bírálja el.
 Az elkészült műveket 2020. január 24-től lehet benyújtani.
Kérjük, hogy az elkészült művek hátoldalán tüntessétek fel a 

következő személyes adatokat: név, születési dátum, a rajz válasz-
tott témája, lakcím, tanintézmény, osztály, telefonszám, e-mail cím.

Legyen óvatos azzal, 
milyen munkát vállal 
vagy mit csinál, mert 
egyesek szemében 

visszatetsző lehet, amit csi-
nál. Talán Ön nem így látja, 
de a jó híre foroghat kockán 
és egyik-másik kapcsolata is. 
De ettől függetlenül a sors 
pár új baráttal lepheti meg. 
Viszont a családi, otthoni 
hangulat nem lesz túl békés 
és kiegyensúlyozott a napok-
ban, ezért is kellene figyelni!

Békés állapotát meg-
zavarhatja az, amit 
másoktól hall. Két-
ségbeejtő, rossz hí-

reket hallhat, amik egyelőre 
nem igazak. Ne hagyja, hogy 
a pletykák megmérgezzék. 
Egyelőre ne kezelje őket tény-
ként. Viszont legyen óvatos, 
mert egyik ismerőse elárul-
hatja az egyik féltve őrzött tit-
kát. Próbálja meg hidegfejjel 
kezelni a helyzetet, és ne má-
sok előtt csináljon jelenetet.

A héten mindenki 
kedves és előzékeny 
lesz magával. Ren-

geteg szeretetet és törődést 
fog kapni. Valaki kimondot-
tan nagylelkű lehet magával 
szemben. Mivel ennyi pozi-
tivitást kap a környezetétől, 
itt lenne az ideje annak, hogy 
elengedje az összes negatívu-
mot és haragot, amelyet már 
régóta cipel. Így sokat javul-
hatna a héten a lelki világa és 
a közérzete.

Meglehetősen ellent-
mondó vélemények-
kel találkozik és kü-

lönböző információkat kap-
hat. Nem igazán tudja, miként 
is kellene készülnie a jövőre 
nézve. De semmiképp se ala-
pozzon a pletykára vagy a bi-
zonytalan információkra. Kü-
lönben is, jobb lenne, ha bi-
zonyos dolgokban a szívére 
hallgatna, semmint másokra. 
Már csak azért is, mert egye-
sek manipulálni akarják.

A kapcsolatok, a ket-
tős jelentéssel bíró be-
szélgetések és a félre-

értések megnehezíthetik a nap-
jait. De többnyire mulatságo-
sak, semmint károsak, csak ért-
hető, hogy néha bosszús, mert 
nem halad egyről a kettőre. Ne 
aggódjon ezek miatt. Ehelyett 
lépjen hátra, és élvezze a hibák 
vígjátékát, amely Ön körül fog 
történni, mert hiszi vagy sem, 
de kellemes dolgok is kisülhet-
nek belőlük.

A héten egy kissé za-
vart lesz. Gyakran el-
veszíti a fonalat azzal 

kapcsolatban, amit éppen csi-
nál. Emellett sokszor lesz tü-
relmetlen is. Lehetőség sze-
rint várjon a fontosabb fel-
adat elvégzésével és a hiva-
talos ügyek intézésével. Akár-
milyen gondja is legyen, ami 
lelki szinten leterheli, megol-
dást találhat rá a napokban, de 
az is lehet, hogy egy ismerő-
se siet a segítségére.

A napokban kisebb-
nagyobb konfrontá-
cióba kerülhet. Egy-
re nehezebben tolerál-

ja majd a környezetét és bak-
lövéseiket. Alapvetően is fe-
szült, és mikor mások megne-
hezítik az életét, attól egyene-
sen dühbe jön. Legyen óva-
tos, nem lenne szerencsés, ha 
teljesen elgurulna a gyógy-
szere. Szerencsére hallani fog 
egy-két jó hírt, ami ellensú-
lyozza majd a nehéz napokat.

Mozgalmas napok 
várnak Önre. Kellő-
en telezsúfolta a nap-
jait, így egy perc ide-

je sem akad unatkozni vagy 
szomorkodni. Tökéletesen 
lefoglalja magát. Rengeteg 
minőségi időt tölt a szerette-
ivel, és a barátaival is sikerül 
rendszeresen tartania a kap-
csolatot. Azért nem baj, ha 
néha jut egy kis ideje arra is, 
hogy töprengjen és ne rejtse 
a problémáit a szőnyeg alá.

Legfőbb ideje, hogy 
pihenjen. Törjön ki 
nyugodtan a mókus-
kerékből, mert lassan 

az egészsége látja kárát. Tes-
te-lelke kezdi megelégelni 
ezt az életmódot. Sietve vál-
lalta különféle kötelezettsé-
geinek teljesítését, de miu-
tán végzett velük, ne tegyen 
újabb szívességeket. A héten 
elvégzi mindazt, amit kell, és 
utána pihenjen, élvezze erő-
feszítései gyümölcsét.

A napokban találkoz-
hat olyan emberek-
kel, akik kimondot-

tan galádul bánhatnak Ön-
nel. Átverik, hazudnak Ön-
nek vagy negatív kritikával 
illethetik. Nem szabad bedől-
nie és mindent elhinnie nekik. 
Szerencsére másoktól pozitív 
megerősítést kaphat és a se-
gítségére sietnek. Vizsgálja 
meg a kapcsolatait és azok-
kal erősítse meg, akik valóban 
szeretik és támogatják magát.

Fokozatosan rájön, 
hogy életstílusában 
és étkezési szokása-

iban drasztikus változásokat 
kell végrehajtania, ám ed-
dig a kétségek és a határo-
zatlanság visszatartotta Önt. 
A héten ezek a kétségek el-
tűnnek, és megteheti a szük-
séges lépéseket az egészsé-
gesebb életmód megkezdé-
séhez. Ebben a tekintetben 
inspirálhat valaki Önhöz 
közel álló.

Megvan a képes-
sége ahhoz, hogy a 
héten mindenkit el-

bűvöljön. Szellemességével 
és bájával lenyűgözi a kör-
nyezetét. Mindenkit megnyer 
és akár a maga pártjára állít-
hat. Használja ki ezt a ragyo-
gó időszakot, hogy új baráto-
kat, esetleg támogatókat sze-
rezzen. Minél több emberrel 
ismerkedik meg, annál több 
lehetőség nyílik meg, csak 
figyeljen!

Részvétnyilvánítás
A Beregszászi 6. Számú Horváth Anna Általános Is-

kola kollektívája őszinte részvétét és együttérzését fe-
jezi ki Bak Judit titkárnőnek, aki édesanyját gyászolja. 
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9 étkezési trükk, amit tartsd be, hogy lefogyj

Ennyi mindenre jó a búzafűlé

10 egészséges étel, amit 
érdemes többször enniAkárhogyan is akarod, nem jön össze az 

a kisebb ruhaméret? Ha ezeket a prakti-
kákat betartod, garantáltad túlteljesítesz 
magadon – még a nyári bikiniszezon előtt! 

1. Fókuszálj a zöldségekre!
Ha főételre kerül sor, mindig a zöldséges köretet edd 

meg először! A zöldségek tele vannak rosttal és tápanya-

gokkal, amelyek telítenek, emellett pedig nem kell a napi 
zöldségbevitelen aggódnod, hiszen már túl vagy rajta ebéd-
időben.

Tipp: Ha repetázol, akkor is a zöldségekért nyúlj 
először a húsok helyett!

2. Jól rágd meg az ételt!
Tudtad, hogy ha lassan eszel, akár 30%-kal ke-

vesebb ételt fogsz fogyasztani? Az agynak kb. 20 
perce van szüksége ahhoz, hogy felismerje a jólla-
kottság érzését – ez idő alatt akár mértéktelenül is 
be lehet falatozni a legzsírosabb kajákból! Ha tö-
kéletes alakra vágysz, minden falatot rágj meg két-
szer, így tutira nem fogod túlenni magad.

3. Ne spórolj a menükkel!
Hétvégenként későn kelsz fel, ezért megspóro-

lod a reggelit és összevonod az ebéddel? Nem jó 
ötlet! Az anyagcseréd extra lassú lesz, a kalóriák-
ból származó energiákat pedig csak a nap későb-
bi szakaszában fogod tudni felhasználni, ami mi-
att rosszul fogsz aludni.

4. Edd azt, amit szeretsz!
Ne kényszerítsd magad a káposztadiétára és a fehér-

jeturmixodra, ha migréned van az egésztől! Csak azt edd, 
ami jól esik! Úgy nem lehet lefogyni, hogy kényszerből 
csinálod az egészet! Törekedj arra, hogy mindenből, amit 
szeretsz, a lehető legegészségesebbet válaszd – ez már egy 
tökéletes alap a hatásos életmódváltáshoz!

5. Túletted magad? Irány sétálni!
Puffad, szúr a hasad, túletted magad és még hányinge-

red is van? Ne a széntablettákat és a savtalanító bogyókat 
vedd be! Irány sétálni – ez a legjobb, amit tehetsz! A séta 
a lehető legkönnyebb olyan mozgásforma, ami az összes 
porcikádat megmozgatja, ezért hatásosan bontod le a fel-
gyülemlett kalóriákat a legnehezebb vacsi után is. 15-20 
perc séta és nem is fogod érezni a hasfájást!

6. Ne egyél egynél több édességet egy nap!
Fogd vissza az édességfogyasztást, naponta egynél 

több nasit ne egyél, majd ezt is igyekezz tovább 
csökkenteni. Ha úgy alakul, nyugodtan egyél a 
szülinapi tortából – de csak egy szeletet! Nem 
többet! Amint ezt elhatározod magadban, folya-
matosan told ki az édességmentes napok szá-
mát – menni fog!

7. Mindenből csak keveset egyél!
Zacskószámra eszed a salátákat és az olajos 

magvakat, mert azok olyan „szuper egészsége-
sek”? Úgy látszik, átestél a ló túloldalára! Ugyan-
is semmiből sem jó egyszerre sokat enni: ez nem-
csak az édességekre és a fehér lisztes pékáruk-
ra vonatkoznak, hanem a gyümölcsökre, zöldsé-
gekre, egészséges ételekre egyaránt. Találd meg 
az egyensúlyt és ne limitált az étkezésed fix da-
rabokra – egyél változatosan, többféle ételeket!

8. Őrizd meg a maradékot!
Ne dobd ki a maradék sárgarépát, zöldbabot és kuko-

ricát – de úgy általában semmilyen kaját! Ma már szuper 
mixelős recepteket találhatsz a neten, amik egy zsírszegény 
szósszal kombinálva tökéletes főételt alkothatnak. Ne pa-
zarolj, nem éri meg!

9. Mindig süss fahéjjal!
A fahéj tökéletes íz- és diétafokozó fűszer: ízletes és 

gyorsítja az anyagcserét, amellett, hogy a libidódat is fo-
kozza. Az édesítőszered mellé nyugodtan szórj egy kis fa-
héjat, nem fogod megbánni!

Olvasd el az egészséges ételek listáját, 
amelyek nem hizlalnak, mert kalóriában 
szegények, és amiket be kéne illesztened 
az étrendedbe, hogy könnyebben veszíts 
a testsúlyodból.

Egészséges ételeket enni jótékony hatású. De van-
nak olyan egészséges ételek, amelyek fogyasztása a fo-
gyást segíti, és nem a hízást? Igen, vannak. Tíz ételt mu-
tatunk be, amelyek nemcsak az egészséges étkezés ré-
szei, de abban is segítenek, hogy a mérleg mutatója eresz-
kedni kezdjen.

Tojás
A tojás, ahogy a zsírok is, ismét aranykorát éli. 

Újabb kutatások szerint egyikük sem felelős a ko-
leszterinszint emelkedéséért (bár néhányan még min-
dig ezt hiszik), és a keringési zavarok előfordulásának 
gyakoriságáért sem felelősek. A tojás tökéletes étel, ha 
fogyni szeretnénk, mivel proteinben és egészséges zsí-
rokban gazdag, eltelít miközben a kalóriatartalma vi-
szonylag alacsony.

Zöld levelű zöldségek
A zöldségek, mint a saláta, káposzta, spenót, mogyo-

róhagyma mind egészséges ételek, amelyek olyan tulaj-
donságokkal rendelkeznek, hogy bármilyen étrendben 
alapélelmiszerként kezelhetjük őket. Alacsony kalória- és 
szénhidrát-tartalmúak, de rostokban gazdagok és tökéle-
tes köretek, növelik ételeink mennyiségét anélkül, hogy 
a fogás kalóriaszámát emelnék.

Lazac
Az egyik olyan élelmiszer, amely mindig megjelenik 

az egészséges és diétás élelmiszerek listáján. Az ilyen tí-
pusú zsíros halak (a lazacon kívül a pisztráng, a makré-
la, a szardínia és a hering is) nagyon gazdag egészséges 
zsírokban és fehérjékben, valamint más szükséges táp-
anyagokban, például jódban. Csakúgy, mint a tojás, ki-
elégíti a tökéletes mágikus kombinációt, ami a súlyvesz-
téshez szükséges: eltelít, de nem hizlal.

Keresztesvirágú zöldségek
A K-betűs zöldségek, vagyis a keresztesvirágúak csa-

ládjába tartozó zöldségek, mint a brokkoli, a karfiol, a 
káposzta, vagy a kelbimbó rostban gazdagok, de a salá-
tától eltérően laktatóak, mert nagy a fehérjetartalmuk is. 
Többféleképpen készíthetőek el, főételként és köretként 
is fogyaszthatóak.

Sovány borjú és szárnyas hús
A húst igazságtalanul démonizálták, pedig a sovány 

húsok ideálisak súlyvesztéshez. A feldolgozott húsok (pl. 
kolbászok) elhagyása nélkülözhetetlen, de a csirke és a 
borjú alapvető minden kiegyensúlyozott étrendben, mi-
vel fogyasztásuk megszünteti az éhséget.

Főtt burgonya
Még akkor is, ha a burgonya nem számít egészséges 

ételnek és az egészséges táplálkozás részeként ritkán so-
rolják fel, vannak olyan tulajdonságai, amit figyelembe 
kell vennünk. Ez egy nagyon összetett étel, sokféle táp-
anyaggal, gyakorlatilag mindent tartalmaz, amire szük-
ségünk van, és nagyon jól eltelít.

Tonhal
Alacsony kalória- és zsír-, de magas fehérjetartalmú 

étel. A tonhal tökéletes egy olyan étrendben, amely fóku-
szában a fogyás áll. Akár konzervben is, bár sokkal sze-
rencsésebb a feldolgozatlan halat választani.

Hüvelyesek
Gazdagok fehérjében és rostban, eltelítenek, és nem 

hizlalnak. Az egészséges vegetáriánus ételek között a len-
csét és a vörös babot tartjuk számon, mivel rostban gaz-
dagabbak a fehér babnál, de nincs ok arra sem, hogy a 
csicseriborsót kihagyjuk. A legfontosabb, hogy a hüve-
lyeseket zsiradék nélkül készítsük.

Levesek
Minél nagyobb az élelmiszer térfogata a kalóriatar-

talmához képest, annál hatékonyabb lesz a fogyás. És az 
egyetlen dolog, ami nem hizlal, az a víz. Ezért, ha vizet 
adunk az ételünkhöz, akkor könnyebben lakhatunk jól 
ugyanannyi kalóriával.

Túró és joghurt
Sokáig tiltották a fogyni vágyó embereknek a tejter-

mékek fogyasztását, azok zsírtartalma miatt. Attól füg-
getlenül, hogy a zsír nem káros annyira, nem minden tej-
termék ugyanolyan. Az egyik legjobb a túró, amely ma-
gas fehérjetartalmú, ezen kívül kevés benne a szénhidrát 
és a zsír. Nagyon laktató étel, és nem hizlal.

wellandfit.hu

A búzafű valóságos csodaszer, amely kap-
ható lé, por, kapszula formájában, de a 
növényt akár otthon is ültethetjük, és fo-
gyaszthatjuk természetes formájában.

Szuper antioxidáns-forrás
A búzafűben található rengeteg vitamin, ásványi anyag 

és esszenciális aminosav védi a sejteket az oxidatív stressz 
okozta károsodástól. Csökkenti a szívbetegség, a rák és más, 
idegrendszeri eredetű betegségek kialakulásának valószí-
nűségét. Antioxidáns lévén pedig késlelteti az öregedési 
folyamatokat, simábbá, üdébbé, teltebbé varázsolja a bőrt.

Normalizálja a vércukorszintet
A magas vagy ingadozó vércukorszint nem csak a fo-

gyást nehezíti meg, de inzulinrezisztenciához, cukorbe-
tegséghez is vezethet. Ezt sporttal, egészséges étrenddel, 
és olyan élelmiszerek rendszeres fogyasztásával, mint a 

búzafűlé tarthatjuk szinten, hogy elkerüljük a hízást és 
sok más, veszélyes szövődményt.

Csökkenti a koleszterinszintet
Ha a vér „rossz” koleszterinszintje magas, az komoly 

szív- és érrendszeri problémákhoz vezethet. Vizsgála-
tok igazolták, hogy a megfelelő életmód mellett a bú-
zafű rendszeres fogyasztásával is csökkenthetjük a ko-
leszterinszintet, hozzájárulva szívünk és érrendszerünk 
egészségéhez.

Pusztítja a rákos sejteket
A búzafűlé nem csak megelőzésben fantasztikus, de 

olyan kialakult, komoly betegségek alternatív terápiája-
ként is segítség lehet, mint a rák. Megakadályozza a rá-
kos sejtek szaporodását, de a kemoterápia mellékhatásait 
is képes enyhíteni. Természetesen csak orvosi konzultá-
ció mellett alkalmazzuk, és csak kiegészítő terápiaként.

Gyulladáscsökkentő 
A búzafűben található rengeteg klorofill a szervezet 

gyulladásos folyamatait csökkenti, megállítja. Ez számos 
komoly és veszélytelenebb betegség ellen is véd, így meg-
előzésképp mindenkinek ajánlott fogyasztania ebből a fan-
tasztikus hatású csodanövényből.
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Plusz egy vicc

2020. 16. szám meg   -
fej  tése: A smink csak 
a külsődet teszi szép-
pé, nem segít, ha be-
lül csúnya vagy. Ha-
csak nem eszed meg.   

plusz    egy vicc: ... ak-
kor telibe találtuk. 

Spenótos rántottával 
töltött csirkemell

Hozzávalók 4 személyre: 1 egész csirkemell, 15 dkg 
bébispenót, 2 tojás, 0,5 dl tejszín, 2 cikk fokhagyma, 3 dkg 
vaj, 10 dkg szeletelt bacon, só, bors.

Elkészítése: A baconszeleteket frissen tartó fóliá-
ra, egymás mellé sorakoztatjuk. A csirkemellet szeletek-
re vágjuk, klopfoljuk, majd téglalap alakban a baconra 
tesszük, sózzuk borsózzuk. Az apróra vágott fokhagy-
mát megfuttatjuk a vajon, rádobjuk a megmosott spenó-
tot, megfonnyasztjuk, majd ráöntjük a tejszínnel és csi-
petnyi sóval felvert tojásokat. Állandóan kavarva addig 
sütjük, míg már nem folyós, de még nem sült át teljesen, 
majd a csirkemell ¾ részére simítjuk. A csirkemellet szo-
rosan feltekerjük, majd visszahúzzuk a bacon szélére és 
belecsavarjuk. Az így kapott rudat beletekerjük a fóliá-
ba, a két végét ellentétes irányba megcsavarjuk, majd sü-
tőpapírba csomagoljuk. Tepsibe helyezzük, aláöntünk 5 
dl vizet és forró sütőben, 40 percig pároljuk. 15-20 per-
cig állni hagyjuk, majd szeletekre vágjuk és tetszés sze-
rinti körettel tálaljuk

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

Julcsi egyfolytában csak zongorázik és énekel, éne-
kel és zongorázik.

– Fel kellene lépned a tévében! – mondja neki az 
apja.

– Miért? Szerinted olyan jó vagyok?
– Nem!
– Hát akkor?
– A tévét legalább …!

Kétbetűsek: AÓ, AR, 
AS,  BÓ, CB, DŐ, ÉG, 
GÁ, GE, KI, LE, LÖ, NL, 
PA, TI.

Hárombetűsek: BEJ, 
DZS, EAK, ELV, ÉSZ, KÁD, 
LEA, NAK, NRO, OTO, 
SÁL, STA.

Négybetűsek: AIDA, 
ARTI, CENT, DALI, ÉKEL, 
LÁZI, LIME, MARK, SITI, 
TAEL, TASI, TULA.

Ötbetűsek:  ALANT, 
ÁSKÁL, CARLO, INGAT, 
ISMER, ÍREZŐ, KITIN, 
ÖNTET, PUKLI, RÁLES, 

TÁRÁS, TÁTOG, TOROL, 
ZALAI.

Hatbetűsek: AMSTEL, 
BALLAG, BARTER, MAT-
TOL, OKTATÓ, PARÁDÉ, 
RIALTO, TÁTRAI, TUDNÁM.

Hétbetűsek: ALANTOS, 
BREKEKE, EKE MÁTÉ, 
ELTELIK,  GLETTEL, 
IGEALAK, KERESZT, 
MANGÁBÉ, SVARTLI, 
ZSAKLIN.

Nyolcbetűsek: BAK-
ARASZ, ÉTELADAG.

Kilencbetűsek: GERLE-
TOLL, KAPCSOLNI, SZA-
NASZÉT, SZTRÁJKOL, 
ZSÁKVARRÓ.

Tizenegy betűsek: LE-
VELESEDIK,  PÉLDA -
MONDAT, PINCEÉPÍTÉS, 
TALIGAKERÉK.

8 kalóriaszegény késő esti 
nasi, amelyektől jól is alszol
Egyes ételek segítenek olyan mélyen aludni, mint egy 
csecsemő. Mindezt anélkül, hogy reggelre felpuffasz-
tanának.

Ha elalvás előtt 1-2 órá-
val még szeretnél valamit 
nassolni, néhány dolgot ér-
demes fontolóra venned. 
Egyrészt: a kutatások ösz-
szekapcsolják a késő éjsza-
kai órában elfogyasztott ka-
lóriákat a súlygyarapodás 

lehetőségével. Egy tanul-
mány szerint az utóvacsora 
nyugtalanabbá teheti az éj-
szakádat, emiatt pedig más-
nap fáradtan ébredhetsz. 
Ráadásul az esti nasiról ál-
talában a stresszevésre asz-
szociálnak, amely gyakran 
a magas zsírtartalmú kaló-
riák túlzott bevitelét ered-
ményezheti.

Másrészt: nem okos 
dolog úgy lefeküdni, hogy 
a gyomrod félelmetes, 
morgó hangokat ad ki. 
Ugyanúgy romolhat az al-
vásminőséged, mintha te-
leetted volna magad, így 
nehéz lesz elkerülni, hogy 
ne úgy kelj fel, mint akin 
átment az úthenger. Egy 
rosszul indult napon pe-
dig ember legyen a talpán, 
aki még az egészséges ét-
kezésre is oda tud figyelni.

A megoldás: próbáld ki 
a következő alacsony ka-
lóriatartalmú, az alvást tá-
mogató falatokat, amelyek 
után nem fogsz másnap 
reggel felpuffadva ébredni!

1. Sajtrudacska
Igaz, hogy feldolgo-

zott élelmiszerről van szó, 
de egy kis mozzarella rúd, 
amely szinte csak fehérjé-
ket és zsírokat tartalmaz, 
csupán 80 kalória. A sajt 
emellett triptofán nevű ami-
nosavat is tartalmaz, amely 
egy természetes altató.

2. Egy tál 
gabonapehely

Ne a csokis változat-
ra gondolj, mert a ben-
ne lévő cukortól egyrészt 
kipattan a szemed, más-
részt a gyomrod is meg-
fájdulhat. Egész szemű, 
összetett szénhidráttartal-
mú zab-, kukorica- vagy 
korpás pelyheket válassz! 
Egy tál csupán 200 kaló-
ria, és könnyű megemész-

teni. Önts rá egy kis tejet, és 
a fehérje mellett a már em-
lített triptofán áldásos hatá-
sát is élvezheted!
3. Zsírszegény görög 

joghurt
Körülbelül 100-150 ka-

lória, telis tele fehérjé-

vel és a relaxálást segí-
tő triptofánnal. Ráadásul 
a joghurt megnyugtatja a 
gyomrodat, így kevésbé 
valószínű, hogy ébren tart 
a gyomorégés vagy más 
emésztési zavar.
4. Két szelet pulykahús

A pulykában is megta-
lálható az istenített altató 
hatású aminosav, ezenkí-
vül alacsony zsírtartalmú 
és fehérjében gazdag. Né-
hány szelet nem több mint 
100 kalória.
5. Egy alma egy kanál 
mogyoróvajjal

Ez a remek rágcsálni-
való rengeteg rostot tar-
talmaz. A mogyoróvajban 
lévő fehérje anélkül telít 
el, hogy nehéznek éreznéd 
a gyomrodat. Tökéletes a 
mandulavaj is.

6. Zsírszegény 
csokipuding

Ha nem tudsz lemon-
dani az édességről, csak-
is ezt a fajtát válaszd, mert 
nem ül meg egész éjjel a 
pocakodban. Egyetlen kis 

pohárka kb. 90 kalóriát 
tartalmaz, nem követsz el 
bűnt, ha emellett a krémes 
finomság mellett teszed le 
a voksod.

7. Bébirépa
A tápanyagokban gaz-

dag narancssárga rudacs-
kák anélkül tesznek jól-
lakottá, hogy megzavar-
nák az álmodat. Egy darab 
csak 4 zsírmentes kalóriát 
tartalmaz.

8. Egy banán
Tökéletes késő éjszakai 

nasi, ha már mindent elta-
karítottál a konyhában, és 
nem akarsz újabb edénye-
ket összekoszolni. Rengeteg 
rost és a “szent” triptofán is 
megtalálható benne, csupán 
100 kalóriában.
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K

I

BECÉZETT IMRE I

ARNOLD 
HENRY 

GLASOW-
IDÉZET 1

KÁLIUM

FIÚ (SZLENG)

ELŐD

ZABSZEM !
TIMSÓKŐ 

MÁSIK NEVE
SZÉKEN 

TRÓNOLÁS

JÓD
EURÓPAI 

SZIGETÁLLAM

IRATCSOMÓ

SUGÁR
MEZŐSÉG

DÁNIA 
SPORTJELE

NEUTRON

ABLAK-
SÖTÉTÍTŐ 
LÉCEKBŐL

ÜGYFÉL

ZORRÓ JELE

FARMER-
MÁRKA

SOMMAG !
TOVA

FORTÉLYT 
TITKON MEG-

TANULJA

3
SVÁJCI VÁROS

NÉMA BŰN !

SZÍNÉSZNŐ 
(DEMI)

… IVANOVIC - 
SZERB 

TENISZEZŐNŐ

CSÚNYA

ÁZSIAI KETTŐS 
ÁLLAM

NÉMET GYORS-
KORCSOLYÁZÓ 

(GÜNTER)

BELGA FESTŐ 
(GUSTAV DE)

TÖRÖK AUTÓJEL

BALSZERENCSE

ÁTMÉRŐ

HIVATALI CÍM

KÁTÉ !

CIPRUS OROSZ 
NEVE

TARTÓSÍTÓ 
FOLYADÉK

FÉLTI !

RÉS

STEPHEN KING 
REGÉNYE

FOSZFOR

VÍZLELŐ HELY

FÉRFIAK MEG-
SZÓLÍTÁSA

VETÍTHETŐ 
ÁLLÓKÉP

KORCSOLYÁZÓ 

KOORDINÁTA-
RENDSZER 

BETŰI

FÉLSZ !

CSÖRSZ PAPA 
EGYIK LÁNYA

4
JÓD

AROMÁS SZÉN-
HIDROGÉN

PÁRATLAN 
SÚLY!

BICIKLI-MÁRKA

LENMAG !

PALINDROM 
FÉRFINÉV

RÉGI

GYAKORI IGE-
VÉGZŐDÉS


