
4.
 o

ld
al

2.
 o

ld
al

3.
 o

ld
alAz ukrán kormány május 11-ig 

meghosszabbította a karantént 5.
 o

ld
alVéradók 

kerestetnek!
Gombabetegség 

ellen... 7.
 o

ld
alVeszélyben 

a család

2020. április 29.  • XXIV. évfolyam, 18. szám • Karpatinfo.net • Ára: 8,00 hrivnya

Figyelem!
Fizesse elő a Kárpátinfót!

Index 08776
Legyen Ön is a partnerünk!

Folytatás a 3. oldalon

Isten áldja az édesanyákat!

Folytatás az 5. oldalon

Segítség a frontvonalban 
dolgozóknak 

Ahol véget ér a szó, 
ott kezdődik a zene

Palántázni tessék!

Folytatás a 6. oldalon

Az agrárszakemberek 
egybehangzóan állít-

ják, hogy a koronavírus 
okozta veszélyhelyzet mi-
att felértékelődik a kár-
pátaljai termelői kistér-
ségekben, illetve a ház-
tájiban előállított gyü-
mölcs és zöldség szerepe. 
Mostanság azok is felás-
sák, illetve felszántatják 

a háztájit, akik sok-sok 
éven át nem művelték 
azt. Bár egyelőre az élel-
miszerboltokban nincs 
hiány a legszükségesebb 
konyhai alapanyagok-
ból, a helyzet bármikor 
megváltozhat, figyelmez-
tetnek az elemzők. 

A Rákóczi Főiskola 
csaknem ötszáz dol-

gozója ajánlotta fel ápri-
lisi fizetésének 10-20-30 
százalékát annak érde-
kében, hogy az összeg-
ből vásároljanak védő-
felszerelést és a munká-
juk zavartalan végzésé-
hez szükséges eszközöket 
azoknak, akik a frontvo-
nalban küzdenek a ko-
ronavírus-járvány helyi 
megfékezése érdekében. 
A főiskola munkatársai 
ennek megfelelően állí-
tották össze a Beregszá-
szi Járási Kórház külön-
böző részlegeinek szánt 
adományt, melynek ér-
téke több mint 210 ezer 
hrivnya. 

Kétszer ad, aki gyor-
san ad – hangsúlyozta 
az átadáson Orosz Ildi-
kó, az intézmény meg-
bízott rektora. 

Több mint 210 ezer hrivnya értékű adomány a Rákóczi Főiskolától

„Az anya, az igazi édesanya a leg-
csodálatosabb ember a világon. Ő a 
tündéri hang, aki jó éjt kíván; aki 
mesél neked egy vidám nap után.” 
Boldog az a nő, akinek megadatott, 
hogy édesanya lehessen. S boldogok 
lehetünk mi, gyermekek, mert van 
kinek megköszönni az életünket, a 
szerető gondoskodást. 

Örök hálával tartozunk annak az 
asszonynak, aki Isten áldását fogad-

va világra hozott bennünket. Aki szíve 
alatt hordott, aki életet adott nekünk. 
És soha bele nem fáradva nagy-nagy 
szeretettel óvott, éjt nappá téve féltő 
gonddal nevelt. Aki értünk vállalt és 
vállal minden gondot, terhet. Ő nyújt 
vigaszt, gyógyítja sebeinket, ő az, aki-
re mindig számíthatunk. Míg kicsiny 
gyermekek vagyunk, olyan természe-
tes, hogy ha bánat ér, ha fáj valami – 
nála keresünk oltalmat, vigaszt, tőle 

várjuk a bátorítást. Neki mondjuk el 
örömünket is. Tőle kérünk tanácsot. 
Olyan jó tudni, hogy édesanyánkra 
mindig számíthatunk. Ő teremti meg 
a meleg családi fészket, ő tartja össze 
a családot, ő a férj, az édesapa biz-
tos támasza. Lehetünk bár magunk 
is szülők, míg édesanyánk él, számá-
ra gyermekek maradunk… Várunk a szigetvári

konzervgyárba!

12 órás munkarendbe, 2 műszakba, 
műszakpótlékokkal. A szállást az üzemterületen 
biztosítjuk, így 300 méterre lakhatsz a 
munkahelyedtől.  
Amint megnyílnak a határok, mi biztosítjuk az 
utazásod Magyarországra. 

Ahova várjuk jelentkezésed:
● Betanított és gépkezelő munkakör
● Szakmunka:

○ Targoncavezető
○ Élelmiszertartósító
○ Savanyító és konzervgyártó

gancsos.janos@viapangroup.com

Munkalehetőség
Magyarországon!
Nettó 8.854 Ft - 13.004 Ft közti bérek!

Jelentkezz!
+380 99 3 452 452

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

+380 (66) 285 0 283
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„A kormánynak 5 szakaszból 
álló ütemterve van. A terv végre-
hajtásának kiindulópontja május 
11-én lehet, feltéve, hogy kedvező 
a járványhelyzet. Minden szakasz-
nak egyértelmű mutatói vannak, és 
a betegség terjedésének dinamikájá-
tól függ” – áll a jelentésben. A mi-
niszterelnök hozzátette, hogy a kor-
mány karantén feloldásának ütem-
terve megóvja az ukrán lakosság 
életét, miközben fokozatosan hely-
reállítja a gazdasági stabilitást:

– első szakasz – a vírus ter-
jedésének ellenőrzése, az egész-
ségügyi erőforrások rendelkezés-
re állása (10 egymást követő na-
pon a regisztrált fertőzéses esetek 
és tesztelt személyek aránya nem 
változik, vagy a napi eltérés 5%);

– második szakasz – a meg-
betegedések száma csökken (10 
egymást követő napon a regiszt-
rált fertőzéses esetek és tesztelt 
személyek aránya naponta csök-
ken, növekszik a gyógyult szemé-
lyek száma);

– harmadik szakasz – 10 egy-
mást követő napon a gyógyulók 
száma legalább kétszeresen meg-
haladja az új fertőzéses esetek szá-
mát, az egészségügyi intézmények-
ben 10%-nál kevesebb koronaví-
rusban szenvedő beteget ápolnak;

– negyedik szakasz – a terü-
letek teljes ellenőrzése (10 egy-
mást követő napon az új, egy-
mással nem összefüggő esetek 
száma napi 5-nél kevesebb me-
gyénként);

– ötödik szakasz – a vírus bel-
ső terjedésének megszűnése (csak 
olyan eseteket regisztrálnak, ame-
lyekben a fertőzés külföldi utazás 
során történik).

Az első szakasz a következők-

Denisz Smihal: Ukrajnában a karantént 5 
szakaszban oldják fel

Az ukrán kormányfő a Telegram-csatornán jelentette be, hogy a 
terv végrehajtásának kiindulópontja május 11-e lehet, a kormány 
ütemterve segíti az ukrán lakosság életének megmentését, fokoza-
tosan állítja vissza a gazdaság stabilitását, olvashatjuk a karpat.
in.ua hírportálon.

re vonatkozó korlátozások eltörlé-
sét tartalmazza: parkok, rekreációs 
területek, erdei parkok és part men-
ti övezetek (a játszóterek kivételé-
vel); a szépségipar egy része; csa-
patedzés; nem élelmiszer termé-
kek nagy- és kiskereskedelmi ér-
tékesítése; kávézók (take-out szol-
gáltatás – kizárólag elvitelre); autó-

mosók, kerékpárüzletek, kerékpár-
kölcsönzők; közjegyző-, ügyvéd-, 
könyvvizsgáló-irodák.

A második szakaszban: szol-
gáltatások; az iskolákban a vég-
zős osztályokban való oktatás meg-
kezdése a külső független tesz-
telésre való felkészülés érdeké-
ben, vendéglátóipari létesítmények 
(take-out szolgáltatás – kizárólag el-
vitelre), szabadtéri mozik, edzőter-
mek és fitneszközpontok (bizonyos 
korlátozásokkal és úszómedencék 
használata nélkül), hotelek, sport-
versenyek szervezése max. 50 fő 
részvételével, nézők nélkül.

A harmadik szakaszban: sport- 
és játszóterek, oktatási intézmé-
nyek (nem mindegyik), metró (spe-

ciális szállítás), távolsági közle-
kedés megyén belül, bevásárló-
központok (ahol nincs szórakoz-
tató zóna és játszótér), színházak 
és mozik, szálláshelyek: szállók, 
hostelek, szanatóriumok, rekreá-
ciós központok, vendéglátóipari 
létesítmények látogatókkal.

A negyedik szakaszban: met-
ró és az összes szárazföldi tö-
megközlekedés, bevásárló- és 
szórakoztató komplexumok és 
egyéb szórakoztató létesítmények, 
edzőtermek és fitneszközpontok, 
vendéglátóipari létesítmények, 

kulturális és oktatási intézmények, 
teljes orvosi és fogászati ellátás.

Az ötödik szakasz más korlá-
tozások eltörlését is tartalmazza, 
kivéve a helyi önkormányzatok 
által önálló közigazgatási és te-
rületi egységekben megállapított 
korlátozásokat.

Korábban Makszim Sztye-
panov egészségügyi miniszter 
kijelentette, hogy Ukrajna szá-
mára a karantén enyhítésének, 
valamint eltörlésének fő feltéte-
le a COVID-19-es betegek szá-
mának csökkenése a tesztelé-
sek számának növekedésével és 
a meggyógyult személyek szá-
mának jelentős növekedésével. 

karpat.in.ua/Kárpátinfo

Mintegy 250 gazda tüntetett az 
egyik főút lezárásával vasárnap 
a dél-ukrajnai Herszon megyé-
ben a piacok megnyitását köve-
telve – adta hírül a Levij Bereg 
hírportál.

A gazdálkodók délben kezdték 
az akciójukat, egy zebrán folyama-
tosan oda-vissza járva lehetetlení-
tették el a közlekedést. Az útlezárás 
miatt nagy torlódás keletkezett. Az 
egyik tüntető teherszállító kisbu-
szából uborkát szórt az úttestre, mi-
közben azt kiabálta, hogy nem tud-
ja eladni a megtermelt zöldséget.

A híroldal szerint a tiltakozók 
azzal is fenyegetőztek, hogy éhség-
sztrájkba kezdenek, mert hiteleket 
vettek fel, amelyeket meg kell térí-
teni. Arra is panaszkodtak, hogy a 
nagykereskedők potom áron vásá-
rolják fel a termékeiket, amelyeket 
horribilis felárral kínálnak a szuper-
marketekben. A gazdák azt is köve-
telték, hogy Ukrajna-szerte nyissák 
meg a nagybani piacokat.

Gazdák tiltakoztak útlezárással a 
piacok bezárása miatt

Pénteken Csernyivciben tün-
tettek vállalkozók a helyi pia-
cok megnyitását követelve. Mint 
hangsúlyozták, kénytelenek mű-
ködtetni a hűtőiket, mert tele van-
nak romlandó áruval, és nincs be-
vételük, de fizetni az áramért kell. 
Azt is nehezményezték, hogy a pi-
acokkal ellentétben, amelyek nyi-
tott térben vannak, a zárt szuper-
marketek működését engedélyez-
ték a hatóságok, pedig ott két-
szeresek az árak. Állításuk sze-
rint az állam megöli a kisvállal-
kozásokat.

Hétfőn pedig már Kárpátal-
ján a Munkács–Rohatin autóúton, 
Husztnál is tiltakoztak a vállalko-
zók. A tüntetők azt követelték, hogy 
vonják vissza a városi tanács ren-
deletét a kereskedelmi intézmények 
bezárásával kapcsolatban, valamint 
töröljék az egységes adókulcsot, hi-
szen a kis- és középvállalkozások 
bevétel nélkül maradtak.

Karpat.in.ua/Kárpátinfo

Ukrajna mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy a cserno-
bili zónát biztonságos terület-
té alakítsa, de számos kihívás-
sal kell szembenéznie – muta-
tott rá az ukrán külügyminisz-
térium vasárnap, a csernobili 
atombaleset 34. évfordulóján 
kiadott sajtóközleményében.

A világ eddigi legsúlyosabb 
atomerőmű-katasztrófája 1986. 
április 26-án következett be az 
akkor a Szovjetunióhoz tartozó 
ukrán szovjet szocialista köztár-
saság területén, a Kijevtől keve-
sebb mint 100 kilométerre észak-
ra fekvő csernobili erőmű negye-
dik blokkjában. Robbanás kö-
vetkeztében részben megsemmi-
sült a reaktor aktív övezete, a le-
vegőbe nagy mennyiségű radio-
aktív anyag került, és sugárfelhő 
borította be Európa nagy részét. 
A katasztrófa miatt az erőmű 30 
kilométeres körzetében a teljes 
lakosságot evakuálták. Az atom-
erőmű körül ezt a 30 kilométe-
res, Fehéroroszágba is átnyúló, 
nyugati irányba viszont 60 kilo-
méterre is kiterjedő területet til-
tott övezetté minősítették, ahová 
most is csak különleges engedély-
lyel lehet belépni.

Az évfordulón kiadott közle-

Komoly kihívásokkal küzd Ukrajna a 
csernobili katasztrófa évfordulóján

ményében a külügyi tárca kiemel-
te, hogy Ukrajna minden nap szá-
mos kihívással néz szembe a cser-
nobili tiltott övezet és általában a 
Csernobillal összefüggő kérdések 
kezelésével. „A külső (orosz) ag-
resszió által okozott nehéz időszak 
ellenére Ukrajna nemcsak sikeresen 
harcol a baleset következményeivel, 
hanem minden erőfeszítést megtesz 
annak érdekében, hogy a csernobili 
zónát egy „fekete lyukból” bizton-
ságos területté, a modern technoló-
giák fejlesztésének területévé ala-
kítsa” – hangsúlyozta a minisztéri-
um. A tárca hozzáfűzte, hogy nagy-
ra értékeli a nemzetközi partnerek 
segítségét és a közös munkát, ame-
lyet a sérült atomerőmű biztonsá-
gossá tételére fordítottak.

A sérült négyes blokkot 1986 
novemberében egy ideiglenes be-
tonszarkofággal fedték le. Az új, 
korszerű, az ígéretek szerint 100 
évre biztonságot nyújtó védőburkot 
a Novarka francia konszern építet-
te, a munkálatok 2011-ben kezdőd-
tek. A műszaki csúcsteljesítmény-
nek számító, 36 ezer tonna súlyú, 
110 méter hosszú, 257 méter szé-
les és 105 méter magas, félhenger 
formájú acélszarkofág 1,5 milliárd 
euróba került. A projekt fő szponzo-
ra az Európai Fejlesztési és Újjáépí-

tési Bank (EBRD) volt, de Uk-
rajna jelentős támogatásokat ka-
pott a költségek fedezéséhez az 
Európai Uniótól, európai orszá-
goktól, továbbá Oroszországtól, 
az Egyesült Államoktól, Kana-
dától és Japántól is. Az új védő-
burkot 2016 végén helyezték rá 
a négyes blokkra.

Volodimir Zelenszkij uk-
rán elnök Facebook-üzenetében 
arra hívta el a figyelmet, hogy 
a 1986-os nukleáris baleset az 
egész bolygót veszélyeztette, 
és erre mindig emlékeznie kell 
a jövő nemzedékeinek. „A Föld 
bolygó az egész emberiség böl-
csője és otthona, és ezért meg-
őrzése minden ember felelőssé-
ge és a világ minden nemzeté-
nek közös felelőssége” – fogal-
mazott az államfő.

A mostani évforduló különö-
sen nehéz Ukrajnának amiatt is, 
hogy súlyos erdőtüzekkel küz-
denek már hetek óta a csernobi-
li zónában, bár maga az atomerő-
mű, a kritikus objektumok nem 
kerültek veszélybe, és a radioak-
tív sugárzás szintje sem haladta 
meg a megengedett szintet sem 
a zónában, sem Kijev megyében, 
sem a fővárosban, Kijevben.

MTI/Kárpátinfo

Az ukrán kormány szerdai ülé-
sén úgy döntött, hogy május 11-ig 
meghosszabbítja az országos ka-
rantént – közölte Denisz Smihal 
miniszterelnök.

Az Ukrajinszka Pravda hír-
portál szerint Makszim Sztepanov 
egészségügyi miniszter az elfoga-
dott határozatból kiemelte: a ka-
binet egyúttal engedélyezi, hogy 
igénybe vegyék a városi közössé-
gi közlekedési eszközöket azok, 
akik készek vért adni, mivel az or-
szágban hiány van vérkészletek-
ből. Ezenfelül bizonyos munka-
vállalói kategóriák számára enge-
délyezik a munkavégzést úgy is, 
hogy a kötelező orvosi vizsgálato-
kat, amelyeknek az elvégzése a ka-
rantén miatt most nem megoldha-
tó, későbbre halasszák.

Smihal szavai szerint a kor-
mánynak a karanténból történő 
kilépéshez kidolgozott terve van, 
amely öt szakaszból áll. Ennek a 
kiindulópontja a karantén feloldá-
sának napja, amely a mostani ter-
vek szerint a járványhelyzet ked-
vező alakulása esetén május 11. 
lesz. Szavai szerint ahhoz, hogy 

Az ukrán kormány május 11-ig 
meghosszabbította a karantént

feloldják a karantént, legalább tíz 
napig a betegek száma legfeljebb 
plusz-mínusz 5-10 százalék között 
ingadozhat, a Covid-19 betegeket 
ellátó kórházak telítettsége pedig 
nem haladhatja meg az 50 százalé-
kot. „Csak ekkor folytatjuk a kilé-
pési ütemtervet, és hajtjuk végre a 
következő négy lépést” – tette hoz-
zá. A kormány emellett az állami ár-
szabályozást kiterjesztette 10 élel-
miszerfajtára és 20 személyi védő-
eszközre, valamint gyógyszerre és 
több mint 10 típusú fertőtlenítőszer-
re. Az élelmiszerek közül a hajdina, 
a cukor, a prémium búzaliszt, a ma-
karónifélék, a 2,5 százalékos zsír-
tartalmú pasztőrözött tej, a rozs- és 
búzakenyér, a C1 kategóriájú to-
jás, a bontott csirke, a szénsavmen-
tes ásványvíz, és a 72,5 százalékos 
zsírtartalmú vaj került ezek közé.

Közben az elnöki hivatal szerdán 
bejelentette, hogy Ukrajnában meg-
kezdik egy hazai fejlesztésű gyógy-
szer klinikai tesztelését, amely a vá-
rakozások szerint jelentősen csök-
kenti majd a Covid-19 szövődmé-
nyei miatti elhalálozás veszélyét. 

MTI/Kárpátinfo

Az ukránoknak meg kell tanul-
niuk a hétköznapjaikat huzamo-
sabb ideig korlátozások között 
élni a koronavírus-járvány miatt, 
így például akár még két évig is 

érvényben maradhat az arcmaszk 
kötelező viselése – jelentette ki 
Denisz Smihal ukrán kormányfő 
az RBK-Ukrajina hírportálnak 
adott interjújában.

A várható könnyítések kö-
zött megemlítette: a kormány 
tervezi, hogy enyhít a kötelező 
egészségügyi megfigyelés fel-
tételein. Hozzátette, hogy gon-
dolkodnak olyan enyhítéseken 
is, amelyek elősegítik a gazda-
ság fejlődését – mint fogalma-
zott –, egyensúlyt próbálnak ta-
lálni a szigorú korlátozások és a 

Az ukrán miniszterelnök szerint még 
két évig kötelező lesz a szájmaszk

gazdasági szektorok működésé-
nek biztosítása között.

Smihal figyelmeztetett arra, 
hogy május 12-től sem oldanak fel 
egyik pillanatról a másikra minden 

korlátozást. Hang-
súlyozta: egyet-
ért az Egészség-
ügyi Világszerve-
zettel (WHO) ab-
ban, hogy a kö-
vetkező két év-
ben a világ még 
a koronavírus el-
leni küzdelemben 
fog élni. „A világ 
megváltozott. És 
senki sem kétel-

kedik abban, hogy új feltételek kö-
zött fogunk élni. Mindannyiunknak 
be kell tartania a maszkviselést, a 
fertőtlenítés bizonyos szabálya-
it, az egymás közötti távolságtar-
tást és a viselkedés bizonyos sza-
bályait a közlekedésben, a nyilvá-
nos helyeken, az üzletekben és így 
tovább. Vagyis egy egész sor olyan 
dolgot, amellyel meg kell tanul-
nunk együtt élni napi szinten (...) 
az Egészségügyi Világszervezet 
számításai alapján a következő két 
évben” – fejtette ki Denisz Smihal.

MTI/Kárpátinfo
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Elejét lásd az 1. oldalon

Jelenleg a kórházak elsősor-
ban a koronavírus-betegek ellá-
tására koncentrálnak, a halaszt-
ható műtéteket igyekeznek elna-
polni, és csak a sürgősségi be-
avatkozásokat végzik el, ugyan-
akkor ilyenkor is napi rendsze-
rességgel operálnak, amelyek 
megejtéséhez elengedhetetlenül 

szükség van az emberi vérre és 
vérkészítményekre. A járvány-
veszély miatt azonban jelentős 
visszaesés tapasztalható a dono-
rok aktivitása terén.

– Amíg a tavalyi év első ne-
gyedévében 166 önkéntes vér-
adót fogadtunk osztályunkon, 
addig az idei esztendő ugyan-
ezen időszakában már csak 89-
en jöttek el vért adni – mond-
ja dr. Pauk László, a Beregszá-
szi Linner Bertalan Járási Kór-
ház Vérátömlesztői Osztályának 
vezetője. – Amellett, hogy évről 
évre csökkenő tendenciát mutat 
az önkéntes véradók aktivitása, 
az elmúlt hetekben még a kórhá-
zakra bevezetett szigorú karan-
tén is sokakat távol tartott ettől 
a nemes cselekedettől. Többen a 
rendszeres autóbuszjáratok hiá-
nyával magyarázzák, hogy nem 
tudnak ellátogatni hozzánk. Pe-
dig a járványügyi szabályok szi-
gorú betartása mellett most is 
minden véradót szeretettel hí-
vunk és várunk osztályunkra, 
mert a donoroktól nyert vérből 
és vérkészítményekből még ta-
lán sohasem volt olyan hiány, 
mint most – mondta az osztály-
vezető főorvos. 

Ugyanerről a problémáról 
beszélt a minap az TV21 Ung-
vár csatornának adott interjú-
jában dr. Miroszlava Hripák, a 
megyei vérátömlesztő osztály 
igazgatóhelyettese, aki elmond-
ta, hogy az utóbbi hetekben me-
gyei viszonylatban is drasztiku-
san visszaesett a donorok szá-

Vészesen fogynak a vérkészítmények…

Véradók kerestetnek!
Az emberi szervezetet tápláló anyagok a véren keresztül jutnak el 
az egyik szervből a másikig, így az semmivel sem pótolható. Hogy 
a vérellátás a mostani veszélyhelyzet idején is zavartalan legyen, 
folyamatosan szükség van az önkéntes véradókra, akikből azon-
ban éppen most van a legnagyobb hiány…

ma. A tv-stáb akkori forgatása ide-
jén is csak néhány egyenruhás ka-
tona várakozott a véradásra, rajtuk 
kívül pedig szinte csak a koráb-
bi rendszeres véradóknak számí-
tó egészségügyi dolgozók, illetve 
még néhány lelkiismeretes önkén-
tes volt ott, hogy véradással segít-
sen beteg embertársaikon. Mivel 

ebben az időszakban a legtöbb, na-
gyobb létszámú munkaerőt foglal-
koztató munkahelyek is kényszer-
szabadságra engedték dolgozóikat, 
így a donornak alkalmas egyének 
merítési lehetősége is jelentősen 
lecsökkent.

Sokakban felmerülhet a kérdés, 
hogy a mostani koronavírus-mizé-
riában, amikor többeknél szinte tü-
netmentesen is lezajlódhat a beteg-
ség, a véradókat szűrik-e az adott 
betegségre, illetve nem fertőzhet-e 
meg másokat az esetleges vírushor-
dozó által leadott vér? Nos, az adott 
kérdésekre a válasz, egyértelműen 
nem! A véradókat sehol nem tesz-
telik koronavírus meglétére, illet-
ve a vírus sem adható át vérkészít-
ményeken keresztül! Ebből a szem-
pontból tehát teljesen biztonságos-
nak nevezhető az amúgy is a steri-
litás szigorú követelményei mellett 
zajló véradás folyamata.

Ugyanakkor a mostani vér-
adókat alapos vizsgálat alá vetik a 
mindössze néhány percet igénybe 
vevő procedúra megejtése előtt. A 
személyi adatok kitöltése mellett, 
az esetleges betegségek meglétére 
vonatkozó kérdések mellett a do-
noroknak megmérik a testhőmér-
sékletét, rákérdeznek arra, hogy 
az elmúlt időszakban nem járt-e 
külföldön, illetve nem volt-e ka-
ranténban olyan személlyel, aki 
külföldről tért haza, vagy akinél a 
betegséget diagnosztizálták. 

A badalói családorvosi rendelő-
ben az utóbbi években rendszere-
sen rendeztek véradó napot, ame-
lyek alkalmával általában félszá-

zan adtak vért, ami nagy segít-
séget jelentett a vérellátás terén. 
Most ennek a lehetősége is ve-
szélybe került…

– Rendelőnkben minden év 
augusztusának utolsó hetében 
szoktuk megrendezni a vér-
adó napot a KMKSZ Badalói 
Alapszervezete és a Kárpátal-
jai Református Egyházkerület 
Diakóniai Osztályának támo-
gatásával, és egyelőre az a ter-
vünk, hogy a 2020-as év sem 
lesz ez alól kivétel – mondta el 
lapunknak dr. Jakab Lajos csa-
ládorvos, az intézmény vezető-
je. A doktor annak a reményé-
nek adott hangot, hogy az em-
lített időpontig feloldják majd 
a korlátozási intézkedéseket, 
ha pedig nem, abban az eset-
ben későbbre is halaszthatják 
az eseményt.

Véradásra egyébként min-
den egészséges ember jelentkez-
het, akinek az életkora 18 és 60 
év között van, a testsúlya meg-
haladja az 50 kilogrammot, nem 
szenved vérszegénységben, cu-
korbetegségben, daganatos be-
tegségben, tbc-ben, nem hepati-
tisz-fertőzött. Két véradás között 
legalább 60 napnak kell eltelnie, 
így egy egészséges ember évente 
akár 4-5 alkalommal is donor le-
het. A rendszeres véradás átme-
netileg csökkenti a vérben lévő 
vasszintet, ami jelentősen csök-
kenti a szívinfarktus és a stroke, 
valamint a daganatos betegségek 
kialakulásának kockázatát. Ezen 
kívül a véradó számára ez az ál-
dozatvállalás egyfajta szűrővizs-
gálatnak is beillik, hiszen min-
den alkalommal –  még a rend-
szeres véradók esetében is – el-
végzik az AIDS, hepatitis B, C 
és a szifilisz szűrését, megálla-
pítják a vércsoportot és a hemog-
lobinszintet is.

Az egészséges vérből vörös-
vérsejt-koncentrátum, plazma-
készítmények és vérlemezke-
koncentrátum készül, így egy 
teljes egység vér akár három 
beteg életén is segíthet! A leg-
újabb magyarországi kutatások 
eredményeként egyébként bizo-
nyítást nyert, hogy a koronaví-
rus-betegségen átesett, és abból 
felgyógyult páciensek vérplaz-
mája olyan ellenanyagokat tar-
talmaz, ami jótékony hatással 
van a vírusbetegségben szenve-
dő betegek szervezetére, és kí-
sérleti jelleggel már el is kezd-
ték ezt a fajta terápiát. Éppen 
ezért még az sem elképzelhe-
tetlen, hogy az elkövetkezendő 
időszakban ,,kapós” lesz a be-
tegségen átesett személyek do-
norrá való nyilvánítása…

Aki teheti, adjon vért ebben 
a nehéz időszakban is, hiszen 
amellett, hogy ezzel embertár-
sain is segít, mindez teljesen ve-
szélytelen, sőt kedvező hatással 
lehet a donor számára is!

Sajtó alá rendezte 
dr. Mijó Erika zápszonyi 

és Pocsai Vivien 
nagybégányi családorvos

Bátor badalói véradók 2019 augusztusában

Isten áldja az édesanyákat!
De milyen gyermekek? Elég há-
lásak tudunk-e lenni mindazért 
a sok jóért, amivel édesanyánk 
felnevelt bennünket? Szeressük, 
tiszteljük, óvjuk és becsüljük 
őket! Addig, amíg élnek. Mert 
hogy mit ér az édesanya, azt csak 
az tudja, akinek már nincsen… 

Május első vasárnapján nagy-
nagy szeretettel köszöntünk min-
den édesanyát, nagymamát és dé-
dikét! Adjon Isten valamennyiük 
számára áldott, nyugodt életet, 

erőt, egészséget, helyezzen szí-
vükre mindig megbocsátást, hogy 
a tékozló fiú is hazatalálhasson. 

„Minden anya gazdag, ha 
szereti a gyerekeit. Nincs sze-
gény édesanya, sem csúnya édes-
anya, sem öreg. Az ő szeretetük 
mindig a legszebb az örömök kö-
zött. És amikor, úgy látszik, szo-
morúak, akkor is elég egy csók, 
amit kapnak vagy adnak, és már 
minden könnyük csillaggá lesz 
a szemük mélyén.” (Maurice 
Maeterlinck)

Kovács Erzsébet

Köszönöm, Istenem, az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem, az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Dsida Jenő:
Hálaadás

Mint különböző tudósítások-
ból megtudtuk, a viharos erejű szél 
az Ilosvai, a Nagyszőlősi, a Bereg-
szászi, a Munkácsi, a Szolyvai, a 

Nagybereznai és a Huszti járások-
ban okozott jelentős károkat.

Az Ukrán Rendkívüli Hely-
zetek Állami Szolgálatának me-
gyei főosztálya tájékoztatása sze-
rint a vihar miatt 11 településen 
szünetelt az áramszolgáltatás, töb-
bek között Beregszászon is. Leg-
erőteljesebben az Ilosvai járásban 
tombolt a vihar. Ott a járási kór-
ház szülészeti részlegének és ok-
tatási intézmények tetőszerkeze- 
tét rongálta meg, illetve gyökeres-
tül tépett ki fákat. A viharos erejű 

Hatalmas erejű vihar söpört végig a megyében

Kidőlt fák, megrongált tetők
A mezőgazdasággal foglalkozók és a hobbikertészek egyaránt igen-
csak várják már az esőt, hogy az elvetett magok kikelhessenek, illetve, 
hogy folytatni lehessen a vetést, az ültetést. Amikor szombaton végre 
beborult az ég, reménykedtek az égi áldásban. Ám ezúttal a legtöbb 
helyen kevés esővel hatalmas vihar söpört végig a megyében. Ijesztő 
volt hallani, amint például a közelünkben is egy elhagyott ház tető-
szerkezetét szaggatta, majd le is repítette azt. 

szél az ilosvai járási Beregkisfalud 
(Сільце), Kissarkad (Горбок), 
Beregpálfalva (Воловиця) és 
Cserhalom (Дубрівка) falvakban 

is kárt tett az oktatási intézmények 
tetőszerkezeteiben. Nagyon sok he-
lyen – így a beregszászi járási Gá-
ton is – az úttestre hatalmas fák zu-
hantak, megbénítva a közlekedést. 

A nagyszőlősi járási Nagy-
csongován (Borzsavszke) szinte 
mindenki mezőgazdasági termesz-
téssel foglalkozik. A mezőkön, ahol 
több mint 1000 fóliasátorban termel-
nek zöldségféléket, virágokat, a szél 
alaposan megtépázta, sőt esetenként 
a levegőbe repítette a fóliákat. 

-kósa-

Beregardóban a temetőben egy hatalmas fenyőt szinte tövestől 
csavart ki a vihar, ami a sírokon landolt…

Sztepanov szerint most még 
van elegendő férőhely a korona-
vírusos betegeket fogadó kórhá-
zakban. Közlése szerint jelenleg 
az ágykihasználtság ezekben a 
kórházakban átlagosan 15-20 
százalékos, bár elismerte, hogy 
van olyan intézmény, ahol már 
elérte az 50 százalékot. 

MTI/Kárpátinfo

tisztifőorvos pénteken az 1+1 uk-
rán tévécsatorna egyik műsorában.

A tisztségviselő elmondta, hogy 
az alkalmazni kívánt, úgynevezett 
ELISA-tesztek még nincsenek for-
galomban az országban, „kísérleti 
fázisban” vannak, de – mint állítot-
ta – Ukrajna lesz az ötödik ország 
a világon, ahol ezt a módszert al-
kalmazni fogják.

Ukrajnában a tervek szerint ha-
marosan elkezdik tömegesen 
tesztelni a lakosságot, hogy azo-
nosítsák azokat, akiknek a szer-
vezetében már megjelentek az 
új típusú koronavírusra vála-
szul termelődő antitestek, azaz 
már átestek a fertőzésen – kö-
zölte Viktor Ljasko egészség-
ügyi miniszterhelyettes, országos 

Tömeges tesztelésre készülnek Ukrajnában a 
betegségen átesettek azonosítására
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„Szenved-é valaki köztetek? 
Imádkozzék. Öröme van-é va-
lakinek? Dicséretet énekeljen. 
Beteg-é valaki köztetek? Hívja 
magához a gyülekezet véneit, 
és imádkozzanak felette, meg-
kenvén öt olajjal az Úrnak ne-
vében.” (Jak 5,13–14)

Nem csak a betegségtől szen-
vedhetünk. Szenvedéssel jár az 
elhagyatottság, a magány, szen-
vedéssel jár, ha valaki szeretne 
megházasodni, de nem találja az 
igazit, szenved a szülő, akit el-
hagyott a gyermeke, szenved a 
család, ahol valaki alkoholista, 
szenvedéssel jár a válás, szenved 
a magányos, szenved, aki fél, iz-
gul, szenved, akinek nincs vilá-
gos látása, vezetése.

Mit tanácsol az ige? „Szenved-e 
valaki köztetek? Imádkozzék.” 

Ennyi az egész? Imádkoz-
zam? Igen, ennyi az egész. Ami-
kor imádkozol, az Úrral vagy ket-
tesben. Bizalmasan elmondhatod 
azt, amit senki másnak nem mon-
danál el. Neki sírhatsz, panasz-
kodhatsz, kérhetsz Tőle. Szánj 
rendszeresen időt az imádkozás-
ra! Bűnvallással kezdd az imát, 
kérj bocsánatot, feloldozást! Adj 
szót az Úrnak is! Várj, hallgass, 
figyelj, mit mond, mi Isten vála-
sza! Légy csendben és hallgass 
Rá! Isten megszánja a szenvedőt, 
és az imádkozó embernek békes-
séget és örömöt ad. 

Ha valaki megbetegszik, az 
első kérdés mindig az, hogy mi-
ért? Biztosan a bűn miatt, biztos 
ez a betegség büntetés.

„Minden betegség a bűn kö-
vetkezménye?” – kérdezték az 
Úr Jézustól. – „Ki vétkezett, ez 
a vak ember vagy a szülei?” Jé-
zus így válaszolt: „Sem ő, sem a 
szülei nem vétkeztek. Azért lett 
ez a betegség, hogy Isten meg-
dicsőíttessék az ő meggyógy-
ulásával!”

 Na és aki nem gyógyul meg, 
aki egy életen át beteg marad, 
tolószékben, ágyban, hallás, lá-
tás nélkül? Abban is megdicsőíti 
magát Isten? 

Igen! Vannak, akik békesség-
gel elfogadták a betegség állapo-
tát, és az ágyban, tolószékről hir-

Imádkozzatok mindenkor!
detik Isten szeretetét. Nem min-
den betegséget akar meggyógyí-
tani Isten. Titok, nem értjük. De 
ha valaki elfogadja a betegséget, 
megbékél, és szívében nem adja 
fel az Úrba vetett bizalmát, és 
betegen is szolgál, az az ember 
világító fáklya a szenvedő világ 
számára. A legnagyobb katedrá-
lisokban sem lehet meggyőzőb-
ben hirdetni Isten kegyelmét, 
mint a betegágyon.

„Beteg-e valaki köztetek?” 
A közösségnek, a gyülekezet-
nek imádkoznia kell a betegért. 
Természetesen a betegnek hasz-
nálnia kell a gyógyszert, amit az 
orvos adott. „Kenjék meg olaj-
jal!” A gyógyszer hatása nem 
csökkenti Isten dicsőségét és ha-
talmát. A beteg tegyen bűnval-
lomást, szabadítsa meg lelkét a 
terhektől: ne hordozzon szívé-
ben haragot, gyűlöletet, keserű-
séget, indulatokat, mert ezek az 
érzelmek sok fizikai erőt elvesz-
nek, gyengítnek, kínoznak, aka-
dályozzák az ellazulást, a felol-
dódást, hátráltatják a gyógyulást! 
Merjük a beteget Isten kezébe 
helyezni és Rá bízni a gyógyulá-
sát! Nehéz, de merjük kimonda-
ni mindenkor, hogy: legyen meg 
a Te akaratod! Isten megdicsőíti 
magát. Isten gyermekei számára 
a halál nem vereség. Sok beteg, 
testileg megnyomorodott ember 
úgy él, hogy nem retteg szünte-
len, mert bizalma van az Úrban. 
Ne zárkózz el a betegség idején, 
hívj magadhoz testvéreket! Oszd 
meg félelmedet, szenvedésedet, 
fájdalmadat! Könnyebbé válik az 
a teher, amelyet mások is segíte-
nek cipelni.

Betegség ismerője vagy, 
Uram. Ismered testünk minden 
sejtjét, számon tartod a hajszála-
inkat, éppen így beteg sejtjeinket 
is ismered. Kérem, gyógyíts meg 
lelkileg, testileg, mert szenvedek! 
Kezedre bízom életem. Adj erőt a 
szenvedés elviseléséhez! Köszö-
nöm, hogy betegségem, szenve-
désem ideje és kimenetele a Te 
kezedben van. Legyen meg a Te 
akaratod! Ámen.

Dr. Tapolyainé Bartha 
Gizella (Morzsák 1.)

Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, de különböző országokban 
más és más napokon ülik meg. A legtöbb országban ez az ünnep má-
jusra, ezen belül a legtöbb helyen május második vasárnapjára esik. 
Magyarországon május első vasárnapján köszöntik az édesanyákat.

Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár fele-
sége hozta Amerikából. A legelső anyák napi ünnepséget 1925. márci-
us 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tar-
tották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták 
fel, és megtették az előkészületeket az anyák napja országos beveze-
tésére. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai 
ünnepélyek közé az anyák napját.

Az anyák napjának története az ókori Görögországba nyúlik visz-
sza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek any-
jának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. Angliában az 1600-as 
években az ünnep keresztény vallási színezetet is kapott. Akkoriban 
a húsvétot követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartot-
ták az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók 
szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjuk-
kal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként elké-
szítették az anyák süteményét.

Az Egyesült Államokban először 1872-ben, Bostonban ünnepel-
ték meg az anyák napját. 1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis 
próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünne-
pet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emléké-
re. Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy az ünnepet előbb ál-
lami, majd nemzetközi hírű legyen. Jarvis a célját 1914-ben érte el, 
amikor Woodrow Wilson amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé 
nyilvánította. Az ünnepet „felkarolták” a virágkereskedők, üdvözlő-
lap-gyártók, cukorka- és ajándék-kereskedők, akik Európában is pro-
pagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek hatására 
az gyorsan népszerűvé vált a kontinensen is.

debmedia.hu

Az anyák napjáról

…Szomorúan tapasztalom, hogy 
megszűnnek, eltűnnek a csalá-
dok. Nincs többé családi élet! 

Néhány évtizede csak, amikor 
úgy építették a hatalmas bérháza-
kat, hogy nem terveztek konyhát, 
csak egy kis főzőfülkét. Minek, ki-
nek a konyha, ha a menzán eszik a 
család? Egyen ott mindenki, ahol 
dolgozik, vagy ahol iskolába jár. 
Sajnos a hívő, keresztyén családok 
is átvették ezt a rettenetes szokást! 
Sok helyen láttam, és szomorúan ta-
pasztaltam: mindenki bekapja – áll-
va a konyhában, vagy futás közben 
– az ennivalót.  Vagy megrakja a tá-
nyérját valamivel és leül a TV elé, 
s miközben a szeme a képernyőre 
tapad, majszol valamit. Egykoron a 
családi asztal volt a találkozás he-
lye. Naponként legalább egyszer ott 
beszélhetett a nagyapa, és elmond-
hatta élményeit a gyermek, a szü-
lő. Ma már nem találkoznak a csa-
ládtagok egymással, és lassan már 
nincs is család…

…Nagyon sokan, nem a ke-
nyérért mennek külföldre dolgoz-
ni, hanem a nagyobb komfortért, 
a luxus-felszerelésekért. Ami nem 
bűn és nem baj, ha van. De mit ál-
dozunk fel ezért életünkből? Kit, 
vagy kiket áldozunk fel a luxus és 
komfort oltárán? Családunkat, a 
lelki békénket, a harmóniát Isten-
nel. Sajnos, sokan ezt nem is ve-
szik észre, mert komolyabban nem 
gondolkodnak ezen, nem is kérnek 
tanácsot és vezetést.

Nagyon sok család felbomlott, 
megszűnt, sérült, összeomlott ép-
pen emiatt! Mert nem tudták, nem 
ismerték a veszélyt, a sátán csapdá-
ját. Amiért szomorú vagyok, hogy 
e világban élő emberek élete, szí-
ve kihűlt. Már-már a jegesedést ér-
zem, látom.

Mi, hívő emberek észrevettük, 
megláttuk, ráéreztünk már arra, 
hogy nincsenek édesanyák? De hi-
szen én is édesanya vagyok, meg 
még ismerek másokat is, mondhat-
ja bárki... Milyen édesanyákat is-
mer a kedves Olvasó? Aki ebédet 
főz, gyermekeivel játszik, mesél ne-
kik, lefekteti őket este, imádkozik, 
esetleg mesét mond, énekel, rajzol 
a gyermekekkel. Reggel ő ébreszti 
és készíti az iskolába, ebédnél, va-
csoraidőben kibeszélik magukat az 
asztalnál.

A világ felfogása szerint a nő 
nem feltétlenül akkor jó anya, ha 
a gyermekeit maga eteti, mos és 
takarít rájuk, ápolgatja, babusgat-
ja őket. A nőnek magának is kell a 
függetlenség, szabadság! Egy nő 
sem lehet a gyermekeinek, család-
jának a rabja! Ez az a maszlag, az 
a virágzó, gyilkos méreg, amit so-
kan bevettek, megettek! Ettől let-
tek hontalanná és árvákká a gyer-
mekek milliói... Nem minden hon-
talan alszik a híd alatt, vagy karton 
dobozban. De hontalan az a gyer-
mek, akit nem vár otthon az édes-
anyja örömmel, tárt karokkal, mil-
lió kérdéssel, frissen főzött me-
leg étellel. Van egy kulcs a nya-
kába akasztva, vagy a zsebében, 
ha akar, hazamegy iskola után, ha 
kedve van, csavarog a barátok-
kal... Gyermekek milliói úgy nőt-
tek fel, hogy soha nem ölelte meg 
az édesanyjuk, édesapjuknak fo-
galma sem volt arról, hogy hány 
éves, mivel foglalkozik a fia, lá-
nya. „Elég az, ha pénzt adok ne-
kik!”… Nem elég! 

Mi volt a fontos, hogyan éltek a 
családok Jézus idejében? Kimentek 
a hegyre az egész család, a férjek, a 
feleségek és a gyermekek – hallgat-
ták a Mestert, Jézust! Jézus maga 
vendégelte meg őket, az Ige sze-
rint ötezer férfit, és hány ezer asz-
szony és gyermek volt ott?! Azok-
nak is jutott bőven, nem maradtak 
éhen! Mikor jut idő, vagy egyálta-
lán mindennapi gyakorlat-e a csa-

Veszélyben a család 
ládoknak együtt Igét olvasni? Éne-
kelnek-e együtt? Van-e ima témá-
juk, kérésük? Vagy „az a lelkész dol-
ga, majd vasárnap elintézzük a temp-
lomban...”?

Csodálatos feladat szülővé lenni. 
Nagy kegyelem, ha Isten megajándé-
koz egy házaspárt gyermekkel. Kin-
cseket bízott ránk Isten akkor, ami-
kor gyermekünk született. Hogyan 
bánunk a kincsekkel? Nem a luxusra 
vágyik a gyermek, hanem a szeretet-
re, törődésre, a szeretet megnyilvánu-
lására. A békés otthon teljes biztonsá-

got ad és egészséges testi-lelki fejlő-
dést eredményez. 

…Az édesapa hűsége, megbíz-
hatósága, áldozatvállalása, fegyel-
mezettsége, szeretete, gondoskodása 
ott van-e, körül öleli-e a gyermeket? 
Ha igen, akkor ő, az édesapa lesz az 
eszménykép, akiben bízhat, akire tá-
maszkodhat, aki erős. Ő hozzá akar 
hasonlítani! Őt, az édesapját akarja 
majd utánozni. Az édesapák taníthat-
ják meg a leginkább Isten, az Atya jó-
ságát, szeretetét, kegyelmét, a megbo-
csátást... Hány ilyen Istent félő édes-
apa található ma?

Mivel nagyon kevés az ilyen 
édesapa, ezért szaporodott meg a de-
pressziós fiatalok száma, és éppen 
ezért követnek el, vagy kísérelnek 
meg sokan öngyilkosságot!

A kicsiny gyermek magával hoz-
za az édesanya méhében átélt emléke-
ket is! Igen! Ez így igaz, nem téved-
tem, amikor leírtam! A méhen belül a 
magzat közvetlenül érzi az anya idegi, 
lelki állapotát. A magzatnak is van jó 
érzése, rossz érzése, mert az anya ér-
zelmeire ő is érzékeny. Hiszen ha bol-
dog és örül, akkor ellazul, és a baba 
is jól érzi magát... Ha az anya ideges, 
ingerült, fél, megijed – a vérébe azon-
nal több adrenalin kerül, a vérnyomá-
sa megemelkedik, izmai megfeszül-
nek, esetleg görcsösen összehúzódik, 
a szíve gyorsabban ver, hányinger kí-
nozza. Ez mind azonnal hatással van 
a magzatra.

Milyen szomorú az az állapot, ha 
az anya nem akarja, nem kívánja a 
gyermekét világra hozni, ha harag-
szik rá, ha gyűlöli! Minden nem kí-
vánt gyermek szenved ettől felnőtt 
korában is! Mert érzi, és erre az ér-
zésre emlékezni fog, és ez az érzés 
döntő lesz az életére! Milyen jó an-
nak a kicsinek, akit szeretettel várnak 
és soha nem érzi, hogy „fölösleges”!

Hallja ám a mama kedves hangját 
is, amikor énekel, vagy kacag. Szeretik 
a babák a szép és nyugtató zenét… De 
mit érez az a magzat, aki hallja az édes-
anyját sírni, vagy az édesapja hangos 
veszekedését, káromkodását? Ezek a 
szorongó, félénk babák, akik soká-
ig ágyba vizelő gyermekek lesznek!

Anyának lenni nagy felelős-
ség! De nem csak női felelősség! Az 
édesapák ugyanolyan felelősek azért, 
hogy a magzat jó körülmények kö-
zött, jó érzelmi, idegi állapotban fej-
lődjön. Sokan azt a téves elméletet 

gyakorolják, hogy „Addig nem 
akarok gyermeket, ameddig min-
dent meg nem teremtettem a fo-
gadására, a kényelmére...” Mi az 
a minden? Meddig kell várni? Mi 
a fontosabb, az „arany bölcső”, 
vagy a mosolygó és jókedvű édes-
anya, édesapa? Mert ha robotolni 
kell a mindenért, akkor nem sok 
öröme marad sem az apának, sem 
az anyának. 

Mennyi imádsággal várjuk a 
gyermeket? Milyen kikötéseink 
vannak a Teremtő felé?! Legyen 
fiú, legyen lány, legyen szőke vagy 
barna, magas és sportos alkatú, 
kékszemű és okos? Legyen olyan 
gyermek, akit Isten ránk bíz, ne-
künk ajándékoz! Tudjuk majd na-
gyon szeretni, hogy majd ő is sze-

ressen! Legyen Isten követő-
je, szolgája! Ez a békés vá-
rakozás, ez az imával bélelt 
bölcső-készítés teszi majd 
boldoggá a gyermeket. 

Mi az, amit kérned kell 
Istentől elsősorban a ma-
gad számára? Több türel-
met, csendet, örömet, bé-
két, szeretetet. Kérj még 
bölcsességet, hogy okosan, 
Istennek tetsző módon ne-
velhesd gyermekedet! Kérj 
időt, hogy többet lehess a 
gyermekeddel! Tanulmá-
nyozd és figyeld meg, ho-
gyan tanít az ige! A Biblia 
nagyasszonyai hogyan él-
tek, viselkedtek? Gondolat-
ban időzz el Mózes anyjá-
val, Izsák anyjával, Sárával, 
József fiatal édesanyjával, 
Ráchellel, Annával, Sámu-
el édesanyjával! Látogass 
el gondolatban Máriához! 

Tanulj tőle imádni, magasztalni, 
dicsőíteni Istent a nehéz és nem 
mindennapi körülmények ellené-
re is! Ki volt, vagy ki a te női pél-
daképed, női ideálod? Anya ide-
álod? Kihez szeretnél hasonlíta-
ni? Mit gondolsz, jó eszmény-
képe leszel a leányodnak, fiad-
nak? Komolyan gondolkozz és 
dolgozz ezen! Mert akár akarod, 
akár nem, a gyermekeink meg-
tanulják és utánozzák a mi szo-
kásainkat, viselkedésünket, be-
szédünket, szeretetünket, őszin-
teségünket. Magukkal viszik és 
gyakorolják, folytatják úgy, aho-
gyan tanulták, látták, hallották 
tőled, tőlem.

Anyává lenni áldott, szent és 
csodálatos feladat. Nem kell nagy 
művészet, nem kell nagy tudo-
mány ahhoz, hogy szeress. Engedd 
közel magadhoz, szívedbe Isten 
Szent Lelkét, hogy tanítson, taná-
csoljon és vezessen! Erőt is Tőle 
kérhetsz és kapsz. 

Soha nem késő kezdeni ese-
dezni, könyörögni a lázadó serdü-
lőért, a messzire futott tékozló fi-
úért, leányért. Isten rád vár. Vidd 
elé imában kérésedet. Légy kitar-
tó, ne szabj időt és határt Istennek, 
hogy mikor mit cselekedjen! Ő jól 
tudja, mi válik javunkra, gyerme-
keink javára.

Összeomlott családi otthono-
dat még idős fejjel, sánta lábak-
kal, gyöngén látó szemeddel is újra 
építheted! Ne mondd, hogy lehe-
tetlen! Isten, a Teremtő, jól tudja 
szíved indulatait, vágyait. Beszéld 
el Néki, hogy mi a szíved vágya! 
Mondd te is, amit Józsué mondott: 
„Én azonban és az én házam az Úr-
nak szolgálunk!” (Józsué 24:15.) 

Drága édesanya, és családod, 
és házad népe! Szolgáld az Urat! 
Ha még piciny a gyermek, kezdd 
el most, kicsiny korában. Ha már 
kirepült a fészekből, még mindig 
nem késő!

Ez a világ hideg és fagyos. 
Szenvednek az emberek a szeretet-
lenség, az embertelenség az isten-
telenség miatt. Legyen áldott, ör-
vendező, minden szívet hazaváró, 
meleg otthonod, ahol az Úr Jézus 
nem csak vendég, de Úr!

Részlet dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella Anyám, hol 

vagy? c. könyvéből
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Ennek a műfajnak egyik je-
les képviselőjéről már koráb-
ban írtunk. Most ismét egy ki-
váló zenekart ismerhetünk meg. 
A Kalimboys&Erzsike profi ze-
nészekből jött létre. Alapítójával, 

Balog Lajossal beszélgettünk a 
kezdetekről, tervekről.

– Hogyan indult a zene irán-
ti szeretete? Mi ösztönözte erre?

– Édesapámtól ötödik szü-
letésnapomra zongorát kap-
tam ajándékba. Gyönyörű feke-
te Ukraina pianinó volt, amely-
hez azonnal odaültem, és ügyet-
len, gyakorlatlan ujjaimmal le-
ütöttem az első hangokat raj-
ta. Szerelem volt első látásra. 
Édesapám, Balogh Lajos egész 
ügyesen gitározik, édesanyám-
nak, Balogh Erzsébetnek pe-
dig szép hangja van. Hétvégen-
ként régi slágereket énekelget-
tek, és közben kérték, hogy ül-
jek a zongorám mellett és hall-
gassam őket. Ez volt az első ösz-
tönzés a zene iránt. Később fel-
vételiztem a beregszászi zeneis-
kolába, ahol Szepesi Katalin ta-
nárnő kitartó munkájának kö-
szönhetően sikerült belőlem zon-
goristát faragnia. Hetedik osztá-
lyos tanuló voltam a Beregszá-
szi Kossuth Lajos Középiskolá-
ban, mikor először kaptam fel-
kérést az akkori Fehér kő étte-
rem zenészeitől, hogy legyek a 
zenekaruk zongoristája. A fel-

Bemutatjuk Kalimboys&Erzsike zenekart

Ahol véget ér a szó, ott 
kezdődik a zene

Az élőzene mindig is különleges hangulatot varázsolt és varázsol 
egy-egy eseménynek. Esküvők elengedhetetlen kelléke, de ma már 
születésnapok, szalagavatók, leánykérések alkalmával is kérhe-
tünk élőzenét. Akár zongorista, akár jazzduó – az élőzene egysze-
rűen szintekkel tudja megdobni a hangulatot. Semmihez sem ha-
sonlítható élő lüktetés, hozzáadott érték van benne.

kérést elfogadtam, és ekkor csöp-
pentem bele igazán a zenész élet-
be. Hatalmas élmény volt igazi ze-
nészekkel egy színpadon játszani! 
A zene iránti szeretetem más hang-
szerek elsajátítására is ösztönzött, 

így a szaxofon és az örmény duduk 
megszólaltatását is megtanultam.

– Emellett egy zenekar meg-
alakulásában is részt vett. Hogyan 
emlékszik a kezdetekre?

– A zenekarunk 1997-ben ala-
kult idősebb Sztankovics Miklós 
irányításával. Ő a 18. számú szak-
középiskola zeneművészeti tanára 
volt abban az időben. Az iskolán 
belül megrendezett tehetségkuta-
tó versenyeken ismerkedtünk meg 
a mostani énekesnőnkkel, Balogh 
Erzsébettel, aki ma már a párom és 
két gyerekünk anyukája. Az együt-
tesben ifjabb Sztankovics Mik-
lós billentyűn, Kovács Péter hege-
dűn, Csuprik István pedig gitáron 
játszik. Kedvenc műfajunk a jazz, 
amelyet a mulatós vagy modern da-
lokba is beleviszünk. 

– Hogy jött a névválasztás?
– Ez egy érdekes történet. A 

nevünket Kovács Péter hegedűs 
javaslatára kaptuk. Megkérdez-
te, hogy mit csinálunk azon kívül, 
hogy zenélünk. Hát pénzt keresünk, 
vagyis kalimolunk, jött a válasz. 
Nevünk, hogy szebben hangozzon, 
a fiúkat angolra fordítva boys-nak 
emlegettük. Így lettünk Kalimboys 
& Erzsike. A zenekar indulásakor 

az internet még nem volt ennyire 
elterjedve, az új slágereket nehéz 
volt rögzíteni, ez után heti két-há-
rom próba alkalmával gyakorol-
tunk. Természetesen jó zenéhez 
jó szerelés is kell. Kezdeti nehéz-
ségeink fő gondja inkább ez a ré-
sze volt. Nehéz és drága volt a jó 
technikát beszerezni.

– Milyen alkalmakon szok-
tak fellépni? Hol találhatják meg 
önöket az érdeklődők?

– Ahol véget ér a szó, ott kez-
dődik a zene – szokták mondani. 
Bárhol szívesen játszunk, ahol élő 
és minőséges zenére van szük-
ség. Esküvők, születésnapok, kü-
lönböző bálok alkalmával lehet 
minket hallani. A közösségi ol-
dalakon megtalálhatóak vagyunk, 
valamint megrendelőink szoktak 
ajánlani minket ismerőseiknek.

– Egy zenekar életében is folya-
matos megújulásra van szükség.

– Így igaz. Fejlődnünk kell 
mind ember, mind tudás, mind 
technika szempontjából. A reper-
toárunkat folyamatos fejlesztjük, 
hogy minden korosztály zenei igé-
nyét ki tudjuk elégíteni. Szüksé-
günk van az internetes fejlődés-
re is. 2020 nyarán fogunk keresni 
egy hozzáértő szakembert, hogy 
szerkesszen nekünk egy egyéni 
weboldalt, ami által könnyebb lesz 
ránk találni. Továbbá technikailag 
is fejlődnünk kell, sajnos az idő 
vasfoga nem tesz jót hangszereink-
nek. Valamint tervben van egy mini 
színpad és fénytechnika beszerzése 
is egy otthoni stúdió kialakításához. 
Bízom abban, hogy sikerül megva-
lósítani elképzeléseinket.

– Hogy érzi, mitől lettek si-
keresek?

– Úgy gondolom, hogy a ki-
tartó munka, elszántság és a zene 
szeretete a kulcs a sikerhez.

– Gondolt-e arra, hogy más 
országban próbáljon szerencsét?

– Ki ne gondolt volna a ván-
dorlásra ebben a nehéz időszak-
ban?! Azonban nekem itt a ha-
zám, Kárpátalján. Itt érzem ma-
gam otthon. Beregszász különle-
ges hangulattal rendelkezik, és 
az emberek is különlegesek. Jó 
helyen vagyunk. Az Úrnak ter-
ve volt azzal, hogy ide születtem.

– Mit üzenne az olvasóknak?
– Kedves olvasó, ha van rá 

akár csak egy mód, add a gyere-
ked zeneiskolába! Nem feltétle-
nül azért, hogy zenész legyen, ha-
nem, hogy más legyen az érték-
rendje és világnézete. Egy művé-
szeti iskolát végző gyerek kizáró-
lag a jót akarja majd magának és 
ennek az amúgy is romló világ-
nak. Együtt könnyebb nemes és 
jó célokat szolgálni.

Kurmay Anita

Ennek a ténynek napjainkban 
az ad különös aktualitást, hogy 
az egészségvédelem kapcsán a 
legkülönbözőbb médiafelülete-
ken szinte már hetek óta a koro-
navírus-járvány terjedése, és an-
nak következményei szerepelnek 
a címlapokon, ugyanakkor, ez-
zel egyidőben, a többi kórokozó 
sem hajlandó visszavonulót fújni. 
Erre bizonyíték, hogy az év első 
negyedévében országszerte több 
száz szamárköhögéses és kanya-

rós, elsősorban gyermekbeteget 
regisztráltak, akik közül a legtöb-
ben azért kaphatták el a betegsé-
get, mivel hiányzott, vagy hiá-
nyos volt az adott kór elleni vé-
dőoltásuk komplexuma.

Az elsősorban a gyermekek 
számára fontos, életkorhoz kö-
tött, kötelező védőoltások megej-
tése mellett ne feledkezzünk meg 
arról, hogy a felnőttek részére is 
elérhető a diftéria-tetanusz (to-
rokgyík-merevgörcs) elleni ol-
tás. Ezek ellen a betegségek el-
len gyermekkorban összesen hat 
oltást kell megejteni (a gyermek-
bénulás elleni vakcináció mellett 
egyébként ez a legtöbb gyermek-
korban megejtett védőoltási eset-
szám), majd felnőttkorban tíz-
évenként szükséges elvégeztetni 
az úgymond emlékeztető difté-
ria-tetanusz elleni oltásokat.

Ezzel kapcsolatban szeret-
nénk felhívni mindenki figyel-
mét arra, hogy a Beregszászi já-
rás kötelékébe tartozó összes 
családorvosi rendelőben a mos-
tani, járvánnyal terhelt időszak-
ban is folyamatosan ingyene-
sen megejthető az összes kötele-
ző, életkorhoz kötött védőoltás, 

A járvány idején se feledkez-
zünk meg a védőoltásokról!

Ukrajnában április 24-től 30-ig tartották az immunizáció hetét, 
az egészségügyi szakemberek ebben az időszakban az (elsősor-
ban gyerekkori) életkorhoz kötött védőoltások fontosságára hív-
ják fel a figyelmet.

ugyanakkor, természetesen nem 
szabad figyelmen kívül hagyni a 
járványügyi szabályok betartását.

A védőoltás szükségességé-
ről előzetesen mindenképpen te-
lefonon érdeklődjünk a hozzánk 
tartozó családorvosi rendelőben, 
majd az előre egyeztetett idő-
pontban mindenképpen védőesz-
közök (arcmaszk, gumikesztyű) 
használatával menjünk el a ren-
delőbe. A zsúfolódás elkerülése 
végett most különösen ajánlott, 

hogy a kis pácienseket csak az 
egyik szülő kísérje el a rendelő-
be, és az esetleges várakozás ide-
je alatt tartsuk be az egymás kö-
zötti másfél méteres távolságot, 
vagy, ha erre nincs lehetőség, ak-
kor a szabad térben való tartózko-
dással várjuk ki a sorunkat!

A kötelező védőoltások meg-
ejtése már csak annak okán is 
ajánlottabb és könnyebb napja-
inkban, mivel az országos ka-
rantén miatt ezekben a hetekben 
szünetel a tanítás az oktatási in-
tézményekben, óvodákban, illet-
ve a legtöbb munkahely is kény-
szerszabadságot hirdetett. A kö-
zösségi terek ritkább emberlét-
száma és a munkahelyek szüne-
teltetése miatt pedig az utóbbi 
két évtized legalacsonyabb mu-
tatói tapasztalhatóak az influen-
za szerű megbetegedések terén. A 
fentiek figyelembevételével már 
csak ezért is javasoljuk minden 
érdekeltnek a kötelező védőoltá- 
sok idejében történő megejtését.

Hegyes Ruszlana és 
Vizauer Magdolna, 

a Beregszászi Alapellátási 
Központ főorvosa 

és főorvos helyettese

Elejét lásd az 1. oldalon

Orosz Ildikó azt is elmondta, 
hogy a csomagokat nagy körül-
tekintéssel állították össze. Elő-
zetesen ugyanis felmérték, hogy 
az illető osztályoknak – a men-
tősöknek, a háziorvosi rendelő-
nek, a kórházi laboratóriumnak, 
a járványügyi és az intenzív osz-
tály személyzetének – mire van 
szükségük. Mosógépre példá-
ul azért nyújtottak be igényt, 
hogy a védőruhát az egészség-
ügyi dolgozóknak ne kelljen ha-
zavinniük. Az adományban to-
vábbá helyet kaptak a laborató-
riumi vérvizsgálatokhoz szük-
séges kémcsövek csakúgy, mint 
modern lázmérők stb.

Orosz Ildikó elmondta, hogy 

a főiskola költségvetésének átcso-
portosításával megrendeltek egy 
lélegeztetőgépet is, ,,amelynek hasz-
nálatát a későbbiekben majd a kór-
házban eltöltött szakmai gyakorlat 
során az ápoló szakos hallgatók is 
megtanulhatják” – mondta. Most 
zajlik a forgalmazóval és a kórház-
zal az egyeztetés, hogy olyan készü-
lék kerüljön az egészségügyi intéz-
ménybe, amely megbízhatóan mű-
ködik és hozzáigazítható a kórház 
többi felszereléséhez. A folytatásról 
szólva a főiskola elnöke elmondta, a 
továbbiakban is segíteni szeretnék a 
járás egészségügyi dolgozóit. 

Az adományért Males Ivan, a Be-
regszászi Járási Kórház főorvosa és 
Papp Erika, a kórház intenzív osztá-
lyának a vezetője mondott köszönetet.

Kovács Elemér

Segítség a frontvonalban dolgozóknak
Több mint 210 ezer hrivnya értékű adomány a Rákóczi Főiskolától
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Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

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

Palántázni tessék!
Felértékelődik a háztájiban megtermelt zöldség szerepe

A szakértők nem mulasztják 
el felhívni a közvélemény fi-
gyelmét arra az ukrajnai sa-
játosságra, hogy itt a lakos-
ság jelentős részének nincs, 
vagy alig van megtakarítása. 
A szélsőséges időjárás ugyan-
csak okozhat meglepetéseket. 
A minapi orkán erejű szél 
például fóliaházak tucatja-

it borította fel szerte a vidé-
ken. Az már most borítékol-
ható, hogy a hosszan tartó 
aszály miatt a korábban el-
vetett zöldségmagvak közül 
a vártnál kevesebb kel majd 
ki. Ugyancsak a szárazsággal 
egy időben jelentkező légköri 
aszály miatt a már elültetett 
korai palánták is a szokottnál 
nagyobb törődést igényelnek. 

– De hol lehet egyáltalán 
ezeket a fiatal növényi sarjakat 
beszerezni?

– Például Csetfalván, ahol az 
itt élők jelentős része már évti-
zedek óta foglalkozik palánta-
neveléssel – mondja Kósa Anna 
helyi zöldségkertész. – Febru-
ár közepén idén is 38-40 itteni 
család a palántanevelő fóliahá-
zakban és melegágyakban an-
nak rendje és módja szerint el-
vetette a zöldségmagvakat. Ak-
kor még senki sem gondolt arra, 
hogy a koronavírus terjedésének 
megakadályozására hozott óv-
intézkedések miatt gond lesz az 
értékesítéssel. Köztudott, hogy 
palántáink túlnyomó része a be-
regszászi és a nagyszőlősi, vala-
mint a közeli falvak hétvégi pia-
cain talál vevőre. 

– Ez a mostani helyzetben 
sajnos nem működik…

– Illetve csak részben. Az el-
múlt szombaton például enge-
délyt kaptunk rá, hogy Vári köz-
pontjában az óvintézkedések 
megtartása mellett árusítsuk pa-
lántáinkat. A szezon, mint ahogy 
az már megszokott, a karalábé, a 
korai káposzta és karfiol értéke-
sítésével kezdődött, emellett egy-
re többen ültetnek korai paradi-
csomot. Persze óvatosságból csak 
keveset, hogy ha a fagyosszentek 

ezeket tönkre tennék, ne legyen 
nagy a veszteség. 

– Hallom, úgy is működik a 
dolog, hogy a vevő házhoz jön.

– Így igaz. Az évek során ki-
alakult egy jelentős törzsvásárlói 
réteg. Előzőleg telefonon vagy a 
legnépszerűbb közösségi oldalon 
tisztázzuk, hogy az illetőnek mire 
van szüksége, abból mennyit ren-
del, s a megbeszélt időpontban 
már a kész csomag várja. Amúgy 
pedig – megfelelő nagyságú tétel 
esetén – mi magunk is leszállít-
juk a palántákat. Érdemes tehát 
a jószomszédoknak, a közelben 
lakó ismerősöknek ebből a célból 
is összefogniuk. Hadd mondjam 
el azt is, hogy az árak a tavalyi-
akhoz hasonlóak. 

– No és a választék?
– Mint az imént említettem, a 

szaporítóanyagot még a veszély-
helyzet előtti békeidőben vetet-
tük el, arra törekedve, hogy ha 
beindul az idény, maximálisan ki 
tudjuk elégíteni az igényeket. A 
korábban már említett karalábé, 
karfiol és káposzta mellett hama-
rosan 7-8 féle paradicsomból, 5-6 
féle paprikából lehet választani. 
Emellett padlizsán, gumós zeller 
és számos egynyári virág gazda-
gítja a kínálatot. 

Eszenyi Gábor

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

– Párhuzamosan két felsőok-
tatási intézményben tanulsz, mi-
közben pedagógus vagy, újságot 
írsz, hogy bírod ezt a tempót?

– Nehezen. Reggeltől délig 
az iskolában, déltől a főiskolán, 
utána tudósítok vagy szerkesz-
tek. Ehhez jön a hétvégi egye-
tem. Be vagyok táblázva álta-

lában, de szeretem ezt az állan-
dó nyüzsgést. Talán nem fogom 
pár évnél tovább bírni ezt a haj-
tást, de akkor sem fogom meg-
bánni. Sokat formált rajtam ez 
az életforma, és szerintem jó 
irányba változtatott meg. Na-
gyon szeretem a munkámat az 
iskolában. Nemcsak a gyere-
kek miatt, hanem mert egy rit-
ka összetartó csapattal dolgo-
zom együtt. Az újságírás elein-
te csak hobbi volt inkább, mint 
munka, aztán felajánlották, hogy 
legyek szerkesztő néhanapján, és 
igent mondtam. A két szakomat 
is szeretem, valóban arról tanu-
lok, ami érdekel. Egyszer meg-
jegyezték, hogy „te aztán nem 
pazarolod az idődet”. Tényleg 
igyekszem okosan kihasználni 
azt, amit kaptam. Szerencsés-
nek érzem magam, mert azt csi-
nálom, amit szeretek.

– Ráadásul a Beregszászi 
7. Számú Általános Iskolában 
dolgozol, ahová főként cigány 
gyermekek járnak. Gondolom 
ez külön kihívást jelent a peda-
gógusok számára.

– Csak cigány gyermekek 
járnak ide. Igaz, hogy nem egy-
szerű itt dolgozni, de mégis ál-
dásosnak érzem. Én ezelőtt so-
hasem akartam iskolában elhe-
lyezkedni. Amikor erre biztattak 
a volt tanáraim, kinevettem őket. 
Aztán a főiskolai gyakorlat so-
rán ebben az iskolában is eltöl-
töttünk egy hetet. És akkor arra 
gondoltam, hogy ha valaha isko-
lában kellene dolgoznom, akkor 
csak ide jönnék. Megtetszett a 
tanárok és a gyerekek közvetlen-
sége, hogy nincs meg az a meg-
különböztetés, mint amit a töb-
bi iskolában érzékeltem. A peda-
gógusok jó kapcsolatban vannak 
egymással, kisegíti egyik a má-
sikat. Amikor bekerültem ebbe a 
kollektívába, jó tanácsokkal lát-
tak el azok, akik már évek óta itt 

Beszélgetés egy fiatal kárpátaljai irodalmárral

„Mi ezer éve vagyunk itt”
Szabó Kárpáthy Kata pedagógus, újságíró, egyetemi hallgató, a 
Kovács Vilmos Irodalmi Társaság tagja. Tanulmányait a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán magyar nyelv és iro-
dalom szakon végzi, emellett a Debreceni Egyetemen levelező ta-
gozaton szociálpedagógiát hallgat. 

dolgoznak. Nem úgy működünk, 
mint egy „normális” iskola. Nálunk 
a szülői értekezleteken minden gye-
rek szülője jelen van, és egy nagy 
értekezletet tartanak, ezután – szük-
ség esetén – külön-külön osztályok-
ban is. A gyerekek másabbak, mint 
a többi iskola diákjai. Ők egy kü-
lön világban élnek, aminek megvan 

a maga szép és kegyetlenebb olda-
la is. Erre nem lehet szerintem úgy 
igazán felkészülni.

– Két éve vagy a Kárpátalja.ma 
hírportál újságírója és szerkesztő-
je. Mit érdemes tudni erről az in-
ternetes sajtóorgánumról? 

– Főleg kárpátaljai és ukrajnai 
témákkal foglalkozunk, ezen be-
lül közélettel, gazdasággal, hitélet-
tel, kultúrával, sporttal, oktatással, 
tudománnyal, de van könyvaján-
lónk, versrovatunk, emellett leköz-
lünk pályázati és egyéb felhíváso-
kat is. Ukrán és angol nyelvű felü-
letünk is van. Vannak saját sorozata-
ink is, mint például a Régi tárgyak, 
a Kárpátalja anno, a Felhangolva, a 
Kárpátalja ma kedden és pénteken, 
vagy a vasárnapi Kopogtató. Per-
sze, foglalkozunk a magyarorszá-
gi, a Kárpát-medencei és más jel-
legű témákkal, a nagyvilág aktuá-
lis eseményeivel is, de főleg Kár-
pátaljára fókuszálunk, mert mi el-
sősorban a kárpátaljaiaknak írunk, 
értük dolgozunk. Igyekszünk olyan 
információkkal ellátni az olvasókat, 
amit hasznosítani tudnak.

– Az újságírás mellett a szépiro-
dalommal is kacérkodsz, ha jól tu-
dom, főként prózát írsz.

– Igen, főleg novellákkal pró-
bálkozom. Eddig egy novellám je-
lent meg a Kárpátaljai Hírmondó-
ban, amit a Kolozsvári Kikötőre is 
elvittem. Ott egy közös antológiá-
ban angolul és románul is megje-
lent. Még nagyon az elején tartok 
az irodalmi utamnak.

– Mikor és hogyan kerültél 
kapcsolatba a Kovács Vilmos Iro-
dalmi Társasággal? Miből áll az it-
teni tevékenységed? 

– Shrek Tímeán révén kerül-
tem kapcsolatba a KVIT-tel. Gyak-
ran összefutottunk irodalmi rendez-
vényeken, így ismerkedtünk meg, 
így lettünk barátok. Megmutattam 
neki néhány novellámat, és ő aján-
lotta, hogy lépjek be a társaságba. 
Eközben megismerkedtem a KVIT 

elnökével, Csordás Lászlóval is, 
aki a főiskolán a témavezető ta-
nárom lett. Eddig netnaplókat ír-
tam, amik megjelentek az olda-
lunkon, a kvit.hu-n. Ez talán az a 
rész, ami kézzelfoghatóbb az ot-
tani létemből. De igyekszem ki-
venni a részem mindenből, pél-
dául segédkezek a rendezvénye-
inken. Itt sokszor, kicsit össze-
mosódik a szerepem, mert egy-
szerre vagyok tudósító és tag is.

– A tanulmányaid során is 
kapcsolódsz az irodalomhoz, 
a kárpátaljai magyar iroda-
lomhoz, hiszen a szakdolgoza-
ti témádul Nagy Zoltán Mihály 
munkásságát választottad. Vagy 
talán a témavezetőd terelt ebbe 
az irányba? 

– Valójában megláttam ezt 
a választható témák között, és 
éreztem, hogy én ezzel akarok 
foglalkozni az első évfolyam-
munkám során. (A Rákóczi Főis-
kolán második évfolyamtól min-
den éven írunk egy évfolyam-
munkát az utolsó évi szakdol-
gozat mellett.) De a téma annyi-
ra megtetszett, hogy az egyete-
men kértem, hadd foglalkozzak 
tovább ezzel, egy másik oldal-
ról megközelítve. Szándékosan 
választottam kárpátaljai kötődé-
sű témát. Fontosnak tartom a sa-
ját irodalmunkat, úgy gondolom, 
a mi felelősségünk ennek a meg-
ismertetése.

 – Ha már itt tartunk, kik a 
kedvenc szerzőid, mik a kedvenc 
műveid?

– Kedvenc könyvem a Csen-
des Don Mihail Solohovtól. 
Ez volt az első olyan olvasmá-
nyom, ami igazán elgondolkod-
tatott. Valójában nincs kimondot-
tan kedvenc szerzőm a próza te-
rén. A versek tekintetében Rad-
nótit tudnám kedvencemnek ne-
vezni. Régebben nagyon szeret-
tem Rejtő Jenőt, de mostanában 
keveset olvasok tőle. A karantén 
alatt Csáth Géza novelláit kezd-
tem forgatni, illetve görgetni, mi-
vel online tudtam csak hozzá-
férni. Szeretem az olyan köny-
veket, amik elgondolkodtatnak, 
nem csak szórakoztatnak, mint 
például az Állatfarm. Igyekszem 
kortársat is olvasni. Sajnos, mi-
vel a munka mellett nem volt sok 
időm olvasni, gyakran csak gyűj-
töttem, de nem tudtam minőségi 
időt olvasással tölteni. A karan-
tén egyik pozitív oldala, hogy ezt 
is tudom pótolni.

– Az ukrán oktatási- és 
nyelvtörvény tulajdonképpen 
ellehetetleníti a magyar nyel-
vű oktatást, de más területe-
ken is megnehezíti a kárpátal-
jai magyarság életét. Neked mi 
a véleményed a kialakult hely-
zetről? Van kiút, megnyugtató 
megoldás? 

– Ukrajnában egy az, ami 
biztos: hogy semmi sem biztos. 
De ha netán tényleg bevezetik 
ezt, egyrészt a saját alkotmányá-
nak fog ezzel ellentmondani az 
ország, másrészt saját magának 
gyárt egy sor új problémát. Pró-
bálok bizakodó lenni, hiszen ed-
dig is túléltünk mindent. Mindig 
arra gondolok, hogy volt rosz-
szabb, amikor a magyarságáért 
meg kellett halnia a felmenőim-
nek. Itt a málenykij robotra gon-
dolok, ahol többezer magyart 
csak nemzetiségük miatt kínoz-
tak meg. Bármit tegyenek a po-
litikusok, a nyelvünket nem tép-
hetik ki a szánkból. Mi ezer éve 
vagyunk itt, itt is fogunk marad-
ni, és magyarul fogunk beszélni.

– Úgy legyen! Örülök, hogy 
ilyen bizakodó vagy. Akkor le-
gyen ez a zárszó! Sok sikert és 
eredményes munkát kívánok ne-
ked! Köszönöm a beszélgetést!

Lengyel János

Remélhetőleg hamarosan újra megvásárolhatjuk a 
piacon a palántákat
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Kárpátalján az utóbbi 20-25 
évben, pontosabban, amikor meg-
jelentek a magángaz-
dálkodók, aminek na-
gyon örült mindenki, 
azt gondoltam, mivel 
a föld magántulajdon 
lett, jobb és minősé-
gesebb termést tudunk 
betakarítani, de ez for-
dítva történt. A hektá-
ronkénti terméshozam 
rohamosan csökkent, és már ott 
tartunk, hogy ilyen termésho-
zam mellett gyakorlatilag kár is 
vetni őszi kalászosokat (20-30 

Gombabetegség elleni 
védekezés az őszieknél

Ez a kérdés nagyon fájós, pedig minden termelőnek tudnia kellene, 
és tudja is, hogy magas minőségű terméshozamot lehetetlen elérni 
az őszi kalászosoknál, ha nem idejében védekezünk a betegségek 
ellen. A termés mennyiségének legalább 20-30%-át a betegségek vi-
szik el, de vannak olyan évek, különösen, ha a vegetációs időszak-
ban nagy mennyiségű csapadékot kapunk. Ilyenkor a betegségek 
járványszerűen terjednek – még az 50 %-át is elviheti a termésnek. 

mázsa hektáronként). Ez a meny-
nyiség csak az önköltséget fedezi, 

vagy még azt sem. Fel-
merül a kérdés: hogyan 
tovább? Tapasztalataim 
szerint szemléletváltásra 
van szükség. Az őszi ka-
lászosok terméshozamá-
nak el kell érni a 40-50 
mázsát hektáronként. A 
gyakorlat azt bizonyítja, 
hogy ahol a gazdák fele-

lősségteljes hozzáállással foglal-
koznak az őszi kalászosok termesz-
tésével, ez lehetséges. 

Legelőször is, gyökeresen meg 

kell változtatni az agrotechnikai kö-
vetelményekhez való hozzáállásun-
kat. Ezért különösen fel szeretném 
hívni a figyelmet az őszi kalászo-
sok betegsége elleni védekezésre, 
ami nélkül lehetetlen elérni magas 
terméshozamot. A gombabetegsé-
gek elleni védekezés alapja, hogy 
idejében és szakszerűen védekez-
zünk ellenük. Ehhez a termelőnek 
ismernie kell a legelterjedtebb be-
tegségeket, mert csak így tudunk el-
lenük hatékonyan védekezni.

Tavasszal el kell kezdeni a 
vegyszeres gyomirtást az őszi ka-
lászosoknál. Párhuzamosan ilyen-
kor végezzük el a betegségek elle-
ni védekezést is. Ami nagyon lénye-
ges a gombabetegségek elleni küz-
delemben: mindig megelőző mód-
szert használunk, ami azt jelenti, 
hogy a védekezést már a betegség 
megjelenése előtt végezzük el, nem 
pedig akkor, mikor már a betegség 
rohamosan támad. A legelterjedtebb 
betegségek közé tartozik Kárpátal-
ján a lisztharmat, a rozsdabetegsé-
gek, a septoria és kalászfuzárium. 
A lisztharmat és a rozsdabetegsé-
gek ellen már most el kell végeni a 

védekezést gyomirtással együtt.
Milyen gombaölőszereket 

használjunk, ami nem is túl drá-
ga és mégis hatékony? Javasol-
nám az Impakt gombaölőszert, 
0,5 litert használunk 1 hektárra, 
ára kb. 200 hrivnya. Ezzel a per-
metezéssel 30 napig meg tudjuk 
védeni a termést a legelterjedtebb 
betegségekkel szemben (liszthar-
mat, rozsdabetegség). A második 
permetezést legcélszerűbb elvé-
gezni a Falkon gombaölő szerrel. 
0,6-0,7 liter hektáronként, ára kb. 
400-450 hr. 

 A betegségek elleni véde-
kezésben nagy szerepet játszik 
a növények ellenállóképessége. 
Ezt csak úgy lehet növelni, ha 
helyes tápanyagellátást biztosí-
tunk számukra. Célszerű lombtrá-
gyákat és termésnövelőszereket, 
pl.: rostkoncentrátumot, speciá-
lis biotrágyát használni.

Elérhetőségem bármilyen me-
zőgazdasági kérdéssel kapcsolat-
ban: 0953723469 és 0975166318. 

Novák András, 
a Terra Dei Alapítvány 

szaktanácsadója

A biológiai növényvédelem 
előnyei

Az ilyen típusú védekezési for-
ma nagyobb szakértelmet és teljes 
szemléletváltást igé-
nyel, mivel a biológiai 
növényvédelem alapja 
a természetes egyen-
súly visszaállítása, a 
károsítók (kártevők és 
kórokozók) természe-
tes ellenségeit felhasz-
nálva a védekezésre, 
azok visszaszorítására 
vagy teljes elpusztítására. A biz-
tonságos hatás elérése érdekében 

meg kell teremtenünk a megfelelő 
környezeti feltételeket (hőmérsék-
let, páratartalom, növényápolás). 
Ez előre megtervezett, fegyelme-
zett technológiát feltételez.

Biológiai növényvédelem a 
hajtatásban

Az utóbbi évek szokatlanul enyhe téli időjárása is hozzájárul a 
kártevők kora tavaszi, igen nagyszámú jelenlétéhez a fóliasátrak-
ban. Miután az adott kultúrnövény termőre fordul – a munka- és 
élelmezésegészségügyi várakozási időt figyelembe véve és betart-
va –, csupán néhány növényvédő szerre korlátozódik a vegyszeres 
védekezés. Ez a helyzet idővel peszticidrezisztenciát eredményez, 
és ablakon kidobott pénznek tekinthetjük ezeket a növényvédelmi 
kezeléseket. Egyes kártevők esetében, mint pl. a tripszek, nem áll 
rendelkezésünkre hatékony vegyszeres eljárás, mivel egy soknem-
zedékű, rejtőzködő életmódot folytató apró rovarról van szó. Az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján a vegyszeres védekezésre alapo-
zott eljárások „mókuskerék” effektust eredményeztek a fóliasát-
rakban. Ebből a helyzetből jelenthet kitörést a kémiai védekezést 
felváltó biológiai növényvédelmi eljárások bevezetése. Cikkünkben 
be szeretnénk mutatni a biológiai növényvédelem sajátosságait, és 
felhívni az olvasóink figyelmét annak fontosságára. Egy kis útmu-
tatót próbálunk adni azoknak a termelőknek, akik kiutat keresnek 
a vegyszer nélküli zöldséghajtatáshoz.

A vegyszeres védekezésekkel 
szemben a biológiai növényvéde-
lemnek számos előnye ismert:

– a növényápolási és -betakarítási 
munkákkal kapcsolatban 
nincs szükség a munka- és 
élelmezésegészségügyi 
várakozási idők betar-
tására;

– sem a fogyasztó, 
sem a termelő nincs ki-
téve káros szermara-
déknak;

– a kártevőknél a re-
zisztencia kialakulásának veszélye 
minimális;

– nem jelentkezik 
fitotoxikus hatás;

– a környezetszeny-
nyezés minimális;

– az egyre dráguló 
növényvédő szerek árát 
figyelembe véve, a jól 
megválasztott és alkal-
mazott biológiai véde-
kezési eljárások költsé-
ge alacsonyabb, mint a 
kémiai védekezéseké. 

A biológiai növény-
védelem eszközei a kö-
vetkezők lehetnek:

– azok az élő szer-
vezetek, parazitoidok 
és ragadozók, mint pél-
dául a ragadozó atkák, 
poloskák, a különböző 
fürkészdarazsak, ame-
lyeket a lombozatot ká-

rosító rovarok ellen vetjük be, vagy 
az entomopatogén fonálférgek, je-
len esetben ezek a fonálférgek a 
talajban található kártevő rovaro-
kat támadják meg és pusztítják el;

– azok a rovar és gombaölő sze-
rek, amelyek hatóanyagai valami-
lyen baktérium, vírus vagy gomba. 
Például olyan baktériumok, amely-
nek többféle törzse különböző ro-
varcsoportokra mérgező toxinokat 
termel, vagy olyan vírusok, ame-

lyek szétterjednek a rovar egész 
testében, megfertőzve és elpusztít-
va azt. Vannak már olyan új típusú 
gombák, amelyek élő spórát tartal-
mazó biológiai rovarölő szerek. Eb-
ben az esetben, a kipermetezett ha-
tóanyag konidiumai megteleped-
nek a kártevőn, behálózva és elle-
hetetlenítve elpusztítja azokat. Ide 
tartoznak még azok a régóta siker-
rel alkalmazott mikro gombák és ta-
lajlakó sugárgombák stb., amelyek 
a talajlakó kórokozók ellen nyújta-
nak hatásos védelmet;

– azok a növényvédelmi hatá-
sú növényi kivonatok, amelyek ha-
tóanyagai elriasztják vagy megtize-
delik a kártevőket. Ebbe a kategóriá-
ba sorolhatjuk azt a trópusi Neem-fa 
magjából kivont növényvédőszert is, 
amely hatóanyaga megállítja a kárte-
vők táplálkozását, csökkenti termé-
kenységüket és gátolja vedlésüket;

– mechanikai eszközök (lég-
tértelítési,  valamint szín- és 
szexferomon csapdák). Ez utóbbikat 
a fóliás létesítményekben is nagy 
előszeretettel használják a rovar-
kártevők rajzásának megfigyelésé-
re, gyérítésére és kifogására.

Ezen kívül szólnunk kell még 
azokról a növénykondicionáló 

vagy termésnövelő kategóriába 
sorolt anyagokról, melyek a nö-
vényi immunrendszer megerősí-
tésén vagy a kórokozók létfelté-
teleinek akadályozásán keresztül 
járulnak hozzá a növényvédelem 
eredményességéhez.

Mint láthatjuk, a vegyszer-
mentes védekezés lehetőségei 
már elég széles körben állnak 
rendelkezésünkre, amely sor a to-
vábbiakban folyamatosan bővül 
és bővülni fog. Jelenleg Kárpát-
alján is elérhetőek ezek a termé-
kek. Két nagy cég is képviselte-
ti magát megyénkben, a Koppert, 
és a Dnyepropetrovszk székhelyű 
Био Технология. Ez utóbbi cég 
termékeit az idei szezonban több 
gazdával közösen alkalmazzuk 
fűtött fólia alatti uborkahajtatás-
ban, nagyon jó eredménnyel, így 
eddig nem volt, és valószínűleg 
nem is lesz szükség rovar elle-
ni vegyszeres növényvédelemre, 
de erre a következő cikkünkben 
részletesebben kitérünk.

Fontos még megjegyezni, 
hogy a biológiai növényvédelem-
mel nem az a célunk, hogy telje-
sen mentesítsük fóliaházainkat 
a kártevőktől, hanem az, hogy 
megakadályozzuk azok olyan 
mértékű felszaporodását, amivel 
komolyabb kárt okoznának, ami 
terméskieséshez vezetne.

Nagy Csaba, 
a Pro Agricultura Carpatika 

Alapítvány falugazdásza

Bár növények, virágok pa-
lántáit megvásárolhatjuk 
előnevelve, kiültetésre ké-
szen, hobbikertészek gyak-
ran nevelnek saját magok-
ból növényeket, palántákat.

Fontos a növény 
hőmérsékleti igénye

Magvetés előtt nézzünk 
utána, hogy az adott növényfaj 
milyen hőmérsékletet igényel 
a csírázáshoz. Általában azo-
kat a növényfajokat neveljük 
palántákról, melyek keléséhez 
és palánta korban 20-24°C-os 
egyenletes hőmérsékletet igé-
nyelnek. Ez a hőmérsékleti 
tartomány a megfelelő fény-
erősséggel (világossággal), a 
talajban lévő elegendő ned-
vességgel és tápanyaggal ál-
talában lendületes növekedést 

biztosít a fiatal növénykéknek. 
Amennyiben a felsorolt kör-
nyezeti feltételek bármelyi-
kének értékei, tulajdonságai a 
növény igényének nem meg-
felelőek, a csírázás lelassul, 
a csíranövények elpusztul-
hatnak, a palánták gyengék, 
gyakran felnyurgultak. Csak 
a növény igényének megfele-
lő hőmérsékleten nevelt mag-
vak csíráznak gyorsan, fejlesz-
tenek erőteljes leveleket. Ha 
ilyen feltételeket nem tudunk 
a lakóhelyünkön biztosítani, 
nem érdemes palántanevelés-
be kezdeni.

A szaporításra szánt mag-
vak a talajban számos kór-
okozóval, kártevővel kerül-
nek kapcsolatba, de a magvak 
is hordozhatnak kórokozókat 
részben a felszínükön, esetleg 
a mag belsejében.
Védekezés a magvakon elő-

forduló kórokozók ellen
Az ellenőrzött kereskede-

lemben forgalmazott vetőmag-
vak megfelelő minőségéért a 
forgalmazó cégek szavatol-
nak. Legtöbbjüket csávázottan 
árusítják. A csávázás tényét, a 
csávázószer nevét a csomago-
ló anyagokon a növényfajta 
nevével, valamint egyéb fon-
tos azonosító adatokkal együtt 
feltüntetik. Érdemes a csává-
zott magvakat előnyben része-
síteni. A csávázás során a mag 
felszínére juttatott növényvé-
dő szer akkor fejti ki hatását, 
amikor a magot a nedves talaj-
ba helyezzük. Az oldatba kerü-
lő szer a mag felszíne közelé-
ben a kórokozókat elpusztítja, 
azok nem kerülnek kapcsolat-
ba a magvakkal, így fejti ki ke-
lésvédő hatását.

Saját gyűjtésű magvakat is 
szükséges lehet kezelni, „csá-
vázni”. Ehhez a mankoceb 
hatóanyagú gombaölő szerek 
(Dithane M-45) alkalmasak. 
Áztassuk 0,2% -os oldatában 
a magvakat 15 percig gyako-
ri keveréssel, leszikkadás után 
több napig alaposan szárítsuk 
a magvakat.

balintgazda.hu

Hogyan neveljünk 
egészséges 

palántákat otthon?



Csütörtök Május 7.

Köszöntjük Gizella nevű olvasóinkat!

Hétfő Május 4.

Köszöntjük Mónika, Flórián nevű olvasóinkat!

Kedd Május 5.

Köszöntjük Györgyi nevű olvasóinkat!

Szerda Május 6.

Köszöntjük Ivett, Frida, Judit nevű olvasóinkat!

2020. 
április 29.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:45 Ausztrál expressz
12:40 Fókusz
14:00 Fókusz Plusz
15:10 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
22:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:25 Válótársak

Magyar filmsor.
23:35 Bűnös lelkek
00:40 Autogram
01:10 Éjszakai hajsza

Amerikai akciófilm
03:05 Válótársak

Magyar filmsor.

04:55 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák

Magy. fikciós 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 Roma magazin
07:10 Domovina
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:25 Fajmentők 

akcióban
08:40 Univerzum
09:35 Tiltott zóna - 

Harctéren a 
vadvilág

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

Sporthíradó
12:50 Ő és én: Lázár 

Kovács Ákos
12:55 Hej Páva
13:05 Magyarország 

finom
13:20 Bolygónk, a Föld II
14:10 Föld alatti mesék
15:05 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
16:00 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
16:45 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

19:45 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

20:45 Agatha Raisin:
Az áradás napja
Bűnügyi tévéfilmsor.

21:40 A maffia 
nyomában
Olasz krimisor.

22:40 Kenó
22:50 Nők vészhelyzetben

Tévéjáték
23:45 Hogy volt?!
00:40 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:30 Új idők új dalai
02:00 Rúzs és selyem
02:30 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

03:05 Mesterember
03:06 Magyar Krónika
03:35 Unió27

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Öt kontinens - 
Válogatás

06:20 Summa
06:45 Család'20
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 Mise/ Istentiszte-

let - Közvetítés 
belföldi

09:25 A sokszínű vallás
09:50 Mindenki 

Akadémiája
10:20 Dokuzóna
11:15 Angol nyelvű hírek
11:20 Mozogj otthon!
11:35 Kard és kocka

Magy. történel-
mi film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
16:05 Divat & dizájn
16:35 Magyar Krónika
17:05 Öt kontinens - 

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

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Tátrai Tibor és 

barátai koncert
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:35 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

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

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Tátrai Tibor és 

barátai koncert
02:20 Itthon vagy!

04:05 Röpte
04:30 Puskás Akadémia
05:00 Múlt és Jelen
05:30 Kékek
05:55 UEFA Bajnokok 

Ligája
08:25 Jövünk!
09:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
13:45 Forma-1 legen-

dák: Stirling Moss
14:35 Forma-1 - 

Nagydíj futam
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:25 Forma-1 legen-

dák: Jack 
Brabham

19:55 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

20:30 Magyar sikerek 
az olimpiákról

02:25 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:45 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:40 Fókusz
14:00 Cápák között
15:10 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
22:25 Válótársak

Magyar filmsor.
23:30 The Commuter - 

Nincs kiszállás
Am. akciófilm

01:15 Csapda
Am. akciófilm

03:00 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 Mintaapák

Magy. fikciós 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 Srpski ekran: 45 

éves a Vujcsics 
Együttes

07:05 Unser Bildschirm
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Szerelmes földrajz
08:20 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: Portik-

Bakai Melinda
13:00 Hej Páva
13:01 Magyarország 

finom
13:15 A Balkán fővárosai
14:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:55 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:50 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:40 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
22:25 Kenó
22:35 A szálloda

Angol tévéfilmsor.
23:25 Magyarország 

szeretlek!
00:50 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:40 Rúzs és selyem
02:05 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:35 Esély

05:25 Rejtélyes 
XX. század

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

a nóta
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:05 Orosz nyelvű hírek
08:10 Kínai nyelvű hírek
08:20 Baptista magazin
08:45 Útmutató
09:10 A sokszínű vallás
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:05 MMA portrék
11:00 Angol nyelvű hírek
11:05 Mozogj otthon!
11:20 Öt nap háború 

nélkül
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran: 45 

éves a Vujcsics 
Együttes

13:45 Unser Bildschirm
14:10 Család-barát
15:40 Mozogj otthon!
16:00 Család'20
16:25 Novum
16:50 Térkép
17:15 Útravaló
17:35 Ízőrzők
18:10 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

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

magyar
00:35 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Van képünk hozzá

05:05 Röpte
05:35 Múlt és Jelen 

egy időben
06:10 Szabadidő
06:40 Férfi kosár-

labda Eb
08:25 Jövünk!
09:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
11:20 Magyar sikerek

az olimpiákról
13:40 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:10 Labdarúgó Baj-

nokok Ligája 2018
15:55 Asztalitenisz 

magazin
16:25 Hajime
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:25 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
19:55 Fradi Tv
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
11:45 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:40 Fókusz
14:00 Isten veled, 

Magyarország!
15:10 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
22:25 Válótársak

Magyar filmsor.
23:30 Sötét helyek

Angol-fr.-am. 
thriller

01:40 CSI: Miami 
helyszínelők
Am. krimisor.

02:25 CSI: Miami 
helyszínelők
Am. krimisor.

03:05 Válótársak
Magyar filmsor.

05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák

Magy. fikciós 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 Hrvatska

Kronika
07:10 Ecranul nostru
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:30 Kalandozások a

világjáró nagy-
papával

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: 

Lőw András
13:00 Hej Páva
13:01 Magyarország 

finom
13:20 A Fekete-tenger 

partvidéke
14:15 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:50 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 Menjünk holnap 
moziba
Lengyel filmdráma

23:35 Kenó
23:40 Szabadság 

tér ´89
00:20 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:10 Új idők új dalai
01:40 Rúzs és selyem

05:25 Rejtélyes 
XX. század

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

a nóta
08:05 "Lehettem 

volna..."-Psota 
Irén arcai

08:20 Német nyelvű
hírek

08:25 Orosz nyelvű 
hírek

08:30 Kínai nyelvű hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:05 Így szól az Úr!
09:10 Kereszt-Tények
09:20 Vallás és 

szabadság
09:25 A sokszínű vallás
09:55 Mindenki 

Akadémiája
10:25 MMA portrék
11:25 Angol nyelvű hírek
11:35 Mozogj otthon!
11:50 Szép Ernő: Május

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

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
16:05 Magyar gazda
16:30 Mesterember
17:00 Hazajáró
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Kunok hazája - 

„Kunok ma-
radunk a XXI. 
században is”

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

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

Négyzetgyök

05:00 UEFA Bajnokok
Ligája

06:40 Fradi Tv
07:10 UEFA Bajnokok 

Ligája
09:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
13:25 Kékek
13:55 Asztalitenisz 

magazin
14:25 Hajime
15:00 Labdarúgó Baj-

nokok Ligája 2018
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:20 Fradi Tv
19:55 Forma-1 legen-

dák: Jack 
Brabham

20:30 Magyar sikerek 
az olimpiákról

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:45 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:40 Fókusz
14:00 Toplista
15:10 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
22:25 Válótársak

Magyar filmsor.
23:25 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:20 Szuperzöld
00:55 KölyökKalauz
01:25 ÉletmódKalauz
01:55 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:45 Válótársak
Magyar filmsor.

03:30 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 Mintaapák

Magy. fikciós 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 Rondo
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:25 Kalandozások a 

világjáró nagy-
papával

08:35 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: 

Tóth Andrea
13:00 Hej Páva
13:05 Magyarország 

finom
13:15 Elveszett festmé-

nyek titkai
14:05 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:05 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:55 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:50 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:45 Fábry
22:05 Munkaügyek - 

IrReality Show
Tévéfilm

22:35 Ő és én: 
Tóth Andrea

22:40 Kenó
22:45 Toni Erdmann

Német filmvígjáték
01:20 Hoppá

Magyar játékfilm

05:25 Rejtélyes 
XX. század

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

a nóta
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:30 Isten kezében
09:00 Református 

ifjúsági műsor
09:05 Evangélikus 

ifjúsági műsor
09:15 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

09:20 Vallás és szabadság
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:00 MMA portrék
10:55 Angol nyelvű hírek
11:05 Mozogj otthon!
11:15 Nyitott ház

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Rondo
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
16:05 Kék bolygó
16:25 Noé barátai
16:55 Szerelmes földrajz
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta

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

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

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

Magy. zenés filmsor.
02:10 Nyitott ház

Tévéjáték
03:45 Itthon vagy!

05:20 Múlt és Jelen
05:45 Szabadidő
06:15 UEFA Bajnokok

Ligája
08:05 Forma-1 legen-

dák: Stirling Moss
09:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
11:15 Magyar sikerek 

az olimpiákról
13:30 Fradi Tv
14:30 UEFA Bajnokok 

Ligája közvetítés
16:30 Pecatúra
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:20 Napos Oldal - 

DVTK
19:55 Út az Eb-re
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
00:55 Férfi kosárlabda 

világbajnokság



Szombat Május 9.

Köszöntjük Gergely nevű olvasóinkat!

Vasárnap Május 10.

Köszöntjük Ármin, Pálma, Miranda nevű olvasóinkat!

Péntek Május 8.

Köszöntjük Mihály, Győző 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 29. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:45 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:40 Fókusz
14:00 Főnök 

inkognitóban
15:10 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 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

21:45 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

22:10 Válótársak
Magyar filmsor.

23:10 Castle
Am. krimisor.

00:05 Mellékhatás
Magyar thrillersor.

01:20 Lila füge
01:50 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

02:30 Válótársak
Magyar filmsor.

03:15 Amerika legvic
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák

Magyar fikciós 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 P'amende
07:10 Öt kontinens -

Válogatás
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:25 Kalandozások a 

világjáró nagy-
papával

08:35 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: 

Ujkéri Péter
13:05 Hej Páva
13:10 Magyarország 

finom

13:25 Tengerek, város-
ok, emberek

14:15 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:55 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:50 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:45 Madame Bovary
Angol filmdráma

22:45 Kenó
22:50 Mózes

Angol tévéfilmsor.
00:25 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

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
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:25 Katolikus krónika
08:50 Útmutató
09:20 A sokszínű vallás
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 MMA portrék
11:10 Angol nyelvű hírek
11:20 Mozogj otthon!
11:35 Helyet az 

ifjúságnak!
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 P'amende
13:50 Öt kontinens - 

Válogatás
14:20 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:05 Folkudvar
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
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 – 

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Önök kérték

05:30 Hajime
06:00 Forma-1 - 

Nagydíj futam
08:25 Asztalitenisz 

magazin
09:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
11:20 Magyar sikerek

az olimpiákról
13:30 Napos Oldal - 

DVTK
13:55 Fradi Tv
14:25 UEFA Bajnokok 

Ligája közvetítés
17:00 Magyar sikerek

az olimpiákról
19:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
19:55 Forma-1 legen-

dák: Jack 
Brabham

20:30 Magyar sikerek 
az olimpiákról

22:35 Magyar sikerek 
az olimpiákról

00:55 UEFA Bajnokok 
Ligája

05:05 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:30 KölyökKalauz
10:05 Teleshop
11:00 ÉletmódKalauz
11:30 Autogram
12:05 Hölgy aranyban

Am.-angol film
13:05 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

14:50 Maradj haza
magadnak!

15:20 Segítség! Itthon 
vagyok!

15:55 Filofax, avagy 
a sors könyve
Am, vígjáték

18:00 RTL Híradó –
 Esti kiadás

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

Magyar thrillersor.
21:50 Megdönteni 

Hajnal Tímeát
Magyar romantikus 
vígjáték

23:40 Nejem, nőm, csajom
Magyar romantikus 
vígjáték

01:35 Hölgy aranyban
Am.-angol film

03:15 Feltámadás
Magy. kisjátékfilm

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 Reszkess, Amerika!

Fr.-am. vígjáték
13:40 Földrengés

Am. katasztrófafilm
16:20 Columbo
Am. krimi
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Kémek a 

szomszédban
Am. vígjáték

22:15 Alien: Covenant
Am. sci-fi horror

00:50 Hátsó ablak
Amerikai krimi

02:35 Elrabolva
Am.-fr. akció-
film-sor.

03:15 Lángoló Chicago
Am. akciófilm-sor.

03:55 Mick kell a 
gyereknek!
Am. vígjáték-sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Magyar Krónika
07:20 Hazajáró
07:50 Napi áhítat
08:00 Mozogj otthon!
08:15 Térkép
08:45 Noé barátai
09:15 Divat & dizájn
09:50 Nálatok, laknak

állatok?
Tévéfilmsor.

10:25 Család-barát 
válogatás 2019

11:25 Büszkeségeink a 
Hungarikumok

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól

a nóta
13:25 A világörökség 

kincsei
13:45 Vándormadarak
15:15 Megszállottak

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc

18:45 Szerencse Szombat
19:40 Fanny

Játékfilm
21:25 Drágaságom

Filmvígjáték
23:05 Kenó
23:10 Desperado

Angol akciófilm
00:55 Fábry
02:10 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

03:00 Magyar Krónika
03:35 Család'20
03:55 Esély

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

XX. század
05:55 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:10 Hogy volt?!
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű 

hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:20 Gasztroangyal
09:15 Magyarország 

finom
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:05 Rejtélyes 

XX. század
10:35 Öt kontinens - 

Válogatás
11:05 Angol nyelvű hírek
11:15 Mozogj otthon!
11:30 Elsietett házasság

Magyar romanti-
kus film

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

délidőben
14:15 Család-barát 

válogatás 2019
15:10 Büszkeségeink a 

Hungarikumok
15:35 Mozogj otthon!
15:50 Amerikában jár-

tunk - Mestersé-
ge címere...

16:20 Szerelmes földrajz
16:55 Lola kicsi konyhája
17:25 Most a Buday!
17:55 Családi kör
18:55 Térkép
19:25 Ízőrzők
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Fábry
22:55 Legenda - 

válogatás
23:25 Hagyaték
23:55 Opera Café
00:20 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Gasztroangyal
02:15 Megszállottak

Magyar játékfilm
03:55 Elsietett 

házasság
Magyar romanti-
kus film

04:45 Hajime
05:15 Asztalitenisz 

magazin
05:40 Pecatúra
06:10 UEFA Bajnokok

 Ligája
08:05 Szabadidő
08:45 Magyar sikerek 

az olimpiákról
11:15 Magyar sikerek

 az olimpiákról
13:25 Forma-1 legen-

dák: Stirling 
Moss

14:10 UEFA Bajnokok 
Ligája

17:00 Magyar sikerek 
az olimpiákról

19:25 Út az Eb-re
19:55 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
22:35 Magyar sikerek

az olimpiákról
01:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
02:40 Szabadidő

04:00 Kungfu Panda
- A rendkívüli-
ség legendája
Am. animációs 
kalandfilmsor.

05:05 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

05:30 Fókusz Plusz
06:10 Teleshop
06:45 Kölyökklub
09:45 Teleshop
10:40 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:05 Lila füge
11:40 Szuperzöld
12:10 Megy a gőzös

Magyar vígjáték
13:50 Cobra 11

Német akciófilm-sor.
14:50 Made in Karantén
15:45 Nevem: Senki

Olasz akcióvígjáték
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Maradj haza 

magadnak!
19:20 Segítség! 

Itthon vagyok!
19:50 A Hangya

Am. akciófilm
22:00 Támadás a Fehér 

Ház ellen
Am. akciófilm

00:00 A fegyver rossz
végén
Am. akciófilm

01:45 Nevem: Senki
Olasz akcióvígjáték

04:35 Mick kell a 
gyereknek!
Am. vígjáték-sor.

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:25 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
10:10 Tűsarok
10:40 Több mint TestŐr
11:15 Super Car

11:45 Életmódi
12:20 Hungarikumok -

kal a világ körül
12:50 StartupBörze
13:25 Csapdába csalva
13:55 Seriff az égből

Olasz akcióvígjáték
16:00 Csizmadombi 

fenegyerek
Olasz western-víg-
játék

18:00 Tények
18:50 Nagyfiúk 2.

Am. vígjáték
21:00 Fák jú Tanár úr! 2.

Német vígjáték
23:30 Féktelenül 2. - 

Teljes gőzzel
Am. akciófilm

02:05 A zöld sárkány 
gyermekei
Magyar filmdráma

03:45 Zsaruvér
Am. krimi-sor.

04:25 Felvetések… - 
Portré Hauser 
Beáta gobelin-
művészről

05:15 Édes anyanyelvünk
05:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 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 Az utódok 

reménysége
09:00 Református is-

tentisztelet Kis-
pestről

10:00 Új nemzedék
10:25 Vallás és szabadság
10:30 Református 

riportok
11:00 Katolikus mise -

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 Gandhi – Harc 

fegyverek nélkül
Angol portréfilm

14:15 Édes anyanyelvünk
14:25 Butaságom 

története
Magyar filmvígjáték

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

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:45 Magyarország 

szeretlek!
21:20 Általános iskola

Játékfilm
22:55 Kenó
23:00 A Föld sója

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
08:30 Önök kérték
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:00 Ízőrzők
10:35 Térkép
11:05 Angol nyelvű hírek
11:15 Mozogj otthon!
11:30 Nemes Rózsa

Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 MMA portrék

14:10 Nagyok
14:15 Nagyok
14:40 Vasúti építészet 

Magyarországon
15:35 Bence meg a 

többi jómadár
15:55 Mozogj otthon!
16:10 Amerikában jár-

tunk - Mestersé-
ge címere...

16:40 Munkácsy a 
nagyvilágban

17:10 Lola kicsi konyhája
17:35 Most a Buday!
18:05 Divat & dizájn
18:30 Divat & dizájn
19:00 Öt kontinens - 

Válogatás
19:30 Szerelmes földrajz
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Fuchs Jenő
22:35 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték

05:05 Pecatúra
05:35 Szabadidő
06:05 Női kosárlabda 

Euroliga Négyes 
Döntő

07:50 Hősök tere - 
Nemzet sportolói

08:20 Jövünk!
09:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
11:20 Magyar sikerek

 az olimpiákról
13:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:00 Forma-1 - 

Nagydíj futam
16:45 Vezetők - veze-

téstechnika 
Wéber Gáborral

17:00 Magyar sikerek 
az olimpiákról

19:35 Forma-1 legen-
dák: Stirling 
Moss

20:25 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

22:35 Magyar sikerek 
az olimpiákról



2020. 
április 29.10 Mozaik

11 ok, amiért nem tudsz a 
hasadról fogyni

A kidudorodó has több, mint hiúsági kérdés. A hason lerakodott 
zsír, különösen a zsigeri zsír, körülveszi a szerveket, akár sörhas 
nagyságúra is felpuffasztva a hasad.

Nem játék, hiszen szívbeteg-
séghez, 2-es típusú diabéteszhez 
és különböző rákos megbetegedé-
sekhez is vezethet. Ha a jól ösz-
szeállított és betartott diéta, illet-
ve a rendszeres testmozgás nem 
csökkenti a hasad térfogatát, an-
nak hormonális, korral járó vagy 
más genetikai okai lehetnek. Ol-
vasd el a leggyakoribb 11 okot, 

ami nem engedi, hogy leadd a fe-
lesleget a kritikus területen.

1. Öregszel
Ahogy múlnak az évek, a 

test másként kezd működni, az 
anyagcsere lelassul és csökken 
a szervezet kalóriaszükséglete 
is. Ráadásul a nőknek még nehe-
zebb a dolguk a menopauza ide-
jén, a hormonváltozás kifejezet-
ten felelős a hasi zsírpárnákért. 
Az ösztrogén és a progeszteron 
hormonok termelődése ilyenkor 
lelassul, a tesztoszteroné is, csak 
kisebb mértékben. Természete-
sen ilyenkor sem szabad feladni 
a harcot, hidd el, egészséges élet-
móddal laposabb lehet a hasad.

2. Nem jó az edzésterved
A napi futás vagy a spinning 

óra nagyszerű hatással van a 
szív- és érrendszerre, de a kardió 
edzések önmagukban nem sokat 
tesznek a lapos hasért. A legjobb, 
ha súlyzós edzésekkel kombiná-
lod őket. Az erősítő edzések nö-
velik az izomtömeget, amely a 
testet több zsír égetésére állítja 
be. Az izom jóval több kalóriát 
éget, mint a zsír, ezért a nap fo-
lyamán természetesen több ener-
giát használsz fel, ha több izom-
mal rendelkezel. És hogy meny-
nyit kell mozogni az eredmé-
nyért? A szakemberek hetente 

250 perc mérsékelt intenzitású moz-
gást vagy 125 perc magas intenzitá-
sút ajánlanak hetente.
3. Túl sok feldolgozott élel-

miszert eszel
A fehér kenyérben és a sós ro-

pogtatnivalókban található finomí-
tott liszt, akárcsak a cukor az üdí-
tőkben és a desszertekben gyulla-
dást vált ki a szervezetben. A hasi 

zsír összefüggésben van a gyul-
ladással, a túl sok feldolgozott 
élelmiszer fogyasztása megaka-
dályozza a fogyást a hasról. Ez-
zel szemben a természetes táplá-
lékok, mint a gyümölcsök, a zöld-
ségek és a teljes kiőrlésű gabonák 
tele vannak antioxidánssal, amely 
gyulladásgátló hatású, így megelő-
zi a has tájékán a zsírraktározást.
4. Rossz zsírokat viszel be a 

szervezetedbe
Ahogy a kalóriákra, a bevitt 

zsírokra sem egyformán reagál a 
szervezet. A kutatások összefüg-
gésbe hozták a telített zsírok (hú-
sokban és állati tejtermékekben) 
fogyasztását a zsigeri zsírok le-
rakódásával. Ezzel szemben a 
mono-telítetlen (az olívaolaj és az 
avokádó) és a poli-telítetlen zsírok 
(a dió, a napraforgómag és a lazac) 
gyulladáscsökkentőek, így ha meg-
felelő mennyiségben fogyasztjuk 
őket, akkor jótékony hatással van-
nak az egészségre. A táplálkozástu-
dományi szakemberek azonban az 
egészséges zsírok esetén is mérsé-
kelt fogyasztásra intenek.
5. Az edzésterved nem elég in-

tenzív és változatos
Hogy elűzd a makacs hasi zsírt, 

ideje, hogy felpörgesd és változato-
sabbá tedd az edzéseidet! A magas 
intenzitású edzések egyértelműen 

hatásosabbak, rövid idő alatt sok-
kal több kalóriát égetnek. Ne fe-
lejtsd el rendszeresen variálni az 
edzéseket, hogy mindig új kihí-
vást adj a testednek.
6. Nem a megfelelő gyakor-

latokat végzed
Azt hiszed, a legjobb, ha ki-

merülésig nyomod a felüléseket? 
Felejtsd el! Ha az utolsó centik 
zavarnak a hasadon, ez a gyakor-
lat nem hoz megfelelő eredményt. 
Végezz funkcionális gyakorlato-
kat, amelyek több izomcsoport-
ra hatnak egyszerre és több ka-
lóriát égetnek. A plank a legjobb 
hasizom erősítő gyakorlat, ráadá-
sul a kar-, a láb- és a fenék izma-
it is edzi.

7. Túl sokat stresszelsz
Szoros határidők, hitel, szám-

lák, gyerekek, bármi is legyen a 
stressz forrása, könnyen hízáshoz 
vezet, főleg a test középső táján. 
Mindez nemcsak azért van, mert 
stressz hatására zsíros, kalória-
dús ételekre vágyunk, hanem a 
kortizol, a stresszhormon miatt 
is, amelynek magas szintje össze-
függésbe hozható a zsigeri zsírok 
raktározásával.

8. Keveset alszol
Nem is gondolnád, de ha 

rendszeresen napi 6 óránál keve-
sebbet alszol, az is felelős lehet 
azért, hogy nem mozdul a hasad-
ról a felesleg. Egy kutatás sze-
rint azok a nők, akik 5 órát, vagy 
még annál is kevesebbet aludtak, 
30%-kal hajlamosabbak voltak 
a hasi elhízásra, mint azok, akik 
7 órát tudtak alvással tölteni na-
ponta. A szakértők a felnőtteknek 
is napi 7-8 óra alvást javasolnak.

9. Alma alkatú vagy
Ha a felesleget a hasadon rak-

tározod inkább, mint a csípődön 
és a combodon, akkor alma alkatú 
vagy. Ez a genetikai adottság egy-
értelműen nehezebbé teszi, hogy 
megszabadulj a hasi zsírpárnák-
tól, de azért nem lehetetlen.

10. Beteg vagy
Ha a tesztoszteronszinted ma-

gas, amely PCOS-sel társul, akkor 
nem meglepő, hogy sokkal nehe-
zebben fogysz, mint mások. Légy 
türelmes magadhoz!

11. Nem vagy kellően 
motivált

Légy őszinte magadhoz: elég 
keményen dolgozol azért, hogy 
lapos legyen a hasad? A hasi zsír 
csökkentéséhez alacsony kalóri-
ájú diétára van szükség, amely 
rostban gazdag, de szénhidrátban 
és cukorban szegény. A hatékony-
ság érdekében kombináld a diétát 
kardió és erősítő edzésekkel. Ne 
feledd: akarattal bármit elérhetsz!

7 étel, amit soha ne tarts a 
hűtőben

Helyet és energiát is megtaka-
rítasz azzal, ha a következő ter-
mékeket nem tartod a hűtőben!

Az embereket két csoportba tud-
juk osztani: az egyik minden nem 
tartós élelmiszert a hűtőben tárol, 
míg a másik csak a legalapvetőbb 
tejtermékeket rakja be a hűtőbe. Va-
jon melyik csoportnak van igaza?

Eláruljuk: igazából egyik-
nek sem, mert vannak olyan ter-
mékek, melyeket nem feltétlenül 
kell a hűtőben tárolni – különö-
sen akkor nem, ha már amúgy is 
tele van frizsiderünk!

Ketchup
A paradicsomos ketchupok 

üvegjei általában azt hirdetik, 
hogy felbontás után tartsuk őket 
a hűtőben, addig viszont nem 
kell. Mindezekkel ellentétben az 
étkezési szakértők szerint semmi 

baja sem lesz a ketchupnek akkor 
sem, ha a tartós élelmiszerek között 
tároljuk, hiszen olyan nagy mérték-
ben tartalmaznak ecetet és citromsa-
vat, hogy szobahőmérsékleten sem 
fognak megromlani!

Mustár
Akárcsak a ketchup, a mustár is 

nyugodtan tartható a hűtőn kívül, 
ám a séfek szerint a Dijoni mustár 
sokkal ízletesebb, ha hűtve tároljuk!

Well&Fit tipp: A tojástartalmú ma-
jonézt, a majonézes tormát és a tormát 
viszont mindenképpen tartsuk a hűtő-
ben, mert könnyen megromolhatnak!

Savanyúságok
A legtöbb savanyúságot általá-

ban mindenki a hűtőben tartja – ám 
ha belegondolunk, a piacokon és a 
kis zöldséges boltokban sem a ková-
szos uborka, sem a savanyú káposz-
ta nincsen hűtve, holott valamikor 

hosszú napokon, heteken át tárolják!
Igazság szerint az előállítás-

tól kezdődött 6. hétig el kellene fo-
gyasztani a savanyúságokat – akár 
hűtjük, akár nem –, a benne lévő ecet 
pedig pont olyan tartóssá tudja tenni 
a zöldségeket, hogy azok hűtő nél-

kül se romoljanak meg. Ennek elle-
nére ne tegyünk ki őket közvetlen 
napfénynek, mert megbuggyannak!

Fokhagyma
A fokhagyma egyike azoknak a 

kevés zöldségeknek, melyeket ab-

szolút nem ajánlott a hűtőben tarta-
ni – a megnövekedett nedvességtar-
talom ugyanis tönkreteszi a hagyma 
ízét és elvonja a benne lévő értékes 
ásványi anyagokat!

Well&fit tipp: A legjobb, ha fok-
hagymát egy száraz, de jól levegő-

ző helyen, szobahőmérsékleten tart-
juk, távol a napfénytől.

Méz
Semmilyen pozitivitása nincsen 

annak, ha a mézet a hűtőben táro-
lod – maximum megkristályosodik, 

a finom íze és folyékony állaga 
pedig pillanatok alatt elvész. Ha 
tehát eddig a hűtőben tároltad a 
mézet, inkább keress neki egy 
üres polcot, mert abszolút jól 
bírja a szobahőmérsékletű és a 
meleg levegőt is!

Olívaolaj
A mézhez hasonlóan az olí-

vaolajnak is zavaros és kemény 
állaga lesz, ha a hűtőben táro-
lod – egy kutatás szerint ráadásul 
a jellegzetes zöld színe is elvész 
egy idő után. Ha élvezni akarod 
az extraszűz olívaolaj jótékony 
hatásait, tartsd messze a hűtőtől!

Kenyér
Ha pár napon belül elfo-

gyasztod a kenyeredet, ne rakd a 
hűtőbe – a kenyér állaga ugyan-
is szivacsos, az íze pedig jelleg-
telen lesz, ha nedves, hideg kör-
nyezetben tartjuk. Amennyiben 
viszont van szabad hely a fa-
gyasztódban, a kenyeret nyu-
godtan lefagyaszthatod – pár 
héttel később ugyanolyan fan-
tasztikus íze lesz, ha a mikróban 
vagy a sütőben felmelegíted!

Szívvédő szuperétel a brokkoli
Sokan idegenkednek a zöld „karfiolszerű” zöldségtől, de azért 
már a rajongóinak tábora is szaporodik, köszönhetően az egyre 
népszerűbb egészséges életmódnak.

Gazdag vitaminkínálat
A brokkolit mai formájá-

ban már 300-400 évvel ez-
előtt is ismerték. Feltehető-
leg Olaszországból terjedt el, 
de Magyarországon csak az 
utóbbi 20 évben érte el az is-
mertséget. Sok jótékony hatá-
sa közül a legfontosabb, hogy 
gazdag ásványi anyagokban 
és vitaminokban.  Nagy meny-
nyiségben tartalmaz A-, C-, 
E- vitamint, vasat, folsavat, 
kalciumot, foszfort,  káliu-
mot, glükozinolátokat, ros-
tot és fehérjét is. Kiemelendő 

a benne a B1- és B2-vitamin 
is, valamint kitűnő folsav- és 
béta-karotin-forrás.

A rák ellen is hatásos
Erős antioxidáns hatása 

van, valamint hatféle olyan ve-
gyület található benne, amely 
csökkenti a vérnyomást. Jóté-
konyan hat a vérre, növeli az 
energiát. Segít a vérszegény-
ség és a fáradékonyság leküz-
désében is. Kutatások bizonyít-
ják, hogy a brokkolinak a többi 
káposztafélével együtt jelentős 
szerepe van a rákos megbete-
gedések kialakulását megaka-
dályozó étrendben. A brokko-
liban jelen levő kémiai anyag 
egy egész sor antioxidáns vé-
delmi vonalat képes működ-
tetni, amivel kivédi az im-
munrendszernek az öregedés-
sel járó hanyatlását is.

Szívbarát
A brokkoli  fogyasztása 

segíthet helyreállítani a cu-

korbetegség által a szív ere-
iben okozott károkat, vala-
mint  csökkent ik  a  sz ívro-
ham kialakulásának kockáza-
tát – derült ki kutatásokból. A 
szívvédő szerepét a zöldség-
ben lévő egyik összetevőnek, 
a szulforafánnak köszönhe-
ti. Ez a vegyület ugyanis elő-
segíti az ereket védő enzimek 
termelődését, és csökkenti a 
jelentős sejtkárosodást oko-
zó molekulák szintjét. A cu-
korbetegeknél ötször nagyobb 
az esélye a szív- és érrendsze-
ri betegségek kialakulásának, 

így például a szívrohamnak 
és a stroke-nak, és mint tud-
juk, mindkét betegség össze-
függ a károsodott erekkel. A 
szulforafán aktivál egy pro-
teint a szervezetben, amely 
megvédi a sejteket és szöve-
teket a károsodástól, és hosz-
szabb – egészségesebb – éle-
tet biztosít, ha rendszeresen 
fogyasztod a brokkolit.
Változatosan elkészíthető

Fogyaszthatod nyersen, pá-
rolva, sütve, főzve, hús mellé 
köretnek, levesnek vagy már-
tásnak egyaránt. Sőt, egy új 
trend is hódít az egészségesen 
táplálkozók körében: a brok-
koli pizza. A lisztes tészta he-
lyett az összetört brokkolit 
használhatod alapnak, a vég-
eredmény fenséges lesz. Köny-
nyű emészthetősége miatt ak-
kor sem kell aggódnod, ha ér-
zékeny a gyomrod.

wellandfit.hu
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Tragédia történt a napokban a técsői 
járási Kökényesen. A Rendkívüli Hely-
zetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) 
kárpátaljai kirendeltségénél elmond-
ták, hogy egy 81 éves nyugdíjas hölgy 
kertje mellett égette a száraz avart és a 
szemetet, azonban a tűz kezdett tovább-
terjedni a területen.

A tűzoltókat a fia értesítette, azonban 

Avarégetés közben vesztette életét egy 81 éves 
nyugdíjas a Técsői járásban

kiérkezésük előtt a rokonság már élette-
lenül talált rá a nyugdíjasra. Az idős asz-
szony fia megpróbálta önerőből eloltani 
a tüzet, ennek következtében égési sérü-
léseket szenvedett, jelenleg kórházi ke-
zelésre szorul.

A mukachevo.net értesülései szerint a 
DSZNSZ munkatársai 2,5 órán át oltották 
a tüzet a helyszínen.

A munkácsi határőregység munkatársai 
elmondták, hogy a Tisza folyónál felfi-
gyeltek néhány férfira, akik az ívás mi-
atti horgásztilalom ellenére a folyópar-
ton tevékenykedtek.

A csoport tagjai nem rendelkez-
tek személyazonosságot igazoló okmá-
nyokkal, azonban ukrán állampolgár-

Csempész horgászokat fogtak el a Tisza 
mentén

oknak vallották magukat. A férfiaknál 
egy csónakon kívül semmilyen horgá-
szati kellék nem volt, ezért a hatóságok 
arra gyanakodtak, hogy nagy valószínű-
séggel cigarettát akartak átcsempészni a 
határ túloldalára.

A férfiakat adminisztratív felelőségre 
vonják, írja a mukachevo.net.

Az ungvári járási Minaj településen 
csütörtökön 11 óra körül négyes bal-
eset történt.

A helyszínre kiérkezett járőrök megál-
lapították, hogy egy Mazda márkájú gép-
kocsi a Patrusz-Karpatszkij utcán halad-
va nem a megfelelő sebességet és köve-
tési távolságot választotta, s emiatt bele-

Négy autó ütközött Ungvár határában
hajtott az előtte haladó Opel gépkocsiba. 
Az ütközés következtében az utóbbi jár-
mű az előtte haladó két másik gépkocsiba 
csapódott. A 0312.ua szerint személyi sé-
rülés nem történt. A műszaki kár jelentős.

A rendőrök jegyzőkönyvezték a köz-
úti balesetet. Egyébként a vétkes sofőr jo-
gosítvány nélkül vezetett.

Az ortodox húsvét alatt tragédia történt 
a técsői járási Bruszturán (Лопухів) – 
olvashatjuk a pmg.ua hírportálon.

A hatóságok elmondása szerint egy 
16 éves fiatal fiú elvesztette uralmát 

16 éves fiú vesztette életét a Técsői járásban
motorkerékpár felett, s egy betonosz-
lopnak ütközött. Az orvosok megpró-
bálták megmenteni a fiú életét, azon-
ban a kamasz a mentőautóban életét 
vesztette.

A külföldieket az Ungvári határőrség 
emberei a határmenti terület járőrözé-
se során fedezték fel.

A határőrség sajtóosztályán megjegyez-
ték, hogy a katonák kénytelenek voltak lö-
véseket leadni a levegőbe, hogy meg tud-
ják állítani a migránscsoportot. A 12 letar-
tóztatott férfi közül senki nem rendelkezett 

12 illegális bevándorlót fogtak el Kárpátalján
személyt igazoló okmánnyal. Elmondták, 
hogy Afganisztán állampolgárai.

Az illetékes hatóságok keresik a 
bevándorlókat segítő személyeket. A 
migránsokat illegális határátlépési kísér-
let miatt vonják majd adminisztratív fe-
lelősségre – olvashatjuk a mukachevo.
net hírportálon.

Az Ökörmezői (Міжгір'я) Kerületi 
Rendőrség munkatársai büntetőeljárást 
indítottak két cserjési (Лозянський, 
Ökörmezői járás) kiskorú ellen elköve-
tett gyilkossági kísérlet ügyében. A nyo-
mozók letartóztatták a 34 éves támadót.

Április 21-én kijevi idő szerint 20 óra 
40 perckor a rendőrséghez bejelentés ér-
kezett arról, hogy az orvosok Cserjés tele-
pülésen egy hívásra kiérkezve megkéselve 
találtak két kiskorú fiút. A helyszínre kiér-
kezett nyomozók megállapították, hogy a 
17 és a 15 éves cserjési fiúk 34 éves falu-

Megkéseltek két kiskorút
belijüknél voltak, amikor köztük hirtelen 
veszekedés alakult ki.

A veszekedés hevében a gazda mell-
kason és lábon szúrta a 17 éves fiút, vala-
mint combon és kézen szúrta a fiatalabb 
vendégét. A kiskorúak közül az egyiket 
az intenzív osztályon kezelik, a másik fiút 
már hazaengedték.

A nyomozók a 34 éves férfi ellen gyil-
kossági kísérlet miatt indítanak büntető-
eljárást – olvashatjuk a Kárpátaljai Me-
gyei Rendőrkapitányság hivatalos hon-
lapján.

A Bátyú–Eperjeske nemzetközi teher-
forgalmi vasútvonal és az ungvári járá-
si Szalóka község közötti, kiszáradt mo-
rotva tóban, csütörtökön késő délután, 
ismeretlen okból lángra kapott a nádas.

A szeles, száraz időben a hatalmas lán-
gok veszélyeztették a vasúti forgalmat, va-
lamint a falu egyik portáján álló épülete-
ket. Később a községi temetőt is elérték 
a lángok. A csapi tűzoltóság munkatársa-

Égett a nádas Szalókán
inak sikerült elzárni a tűz útját, így jelentős 
anyagi kár nem keletkezett. A község lakói 
közül sokan a helyszínre siettek és igye-
keztek segíteni a tűzoltók munkáját. Biró 
Sándor, Szalóka polgármestere figyelmez-
tetett: a mostani száraz időben vigyázni 
kell a tűzgyújtással, valamint elismerés-
sel szólt a csapi tűzoltókról, akik gyorsan 
a helyszínre értek, így még időben közbe 
tudtak avatkozni, írja a karpataljalap.net.

A Nagyszőlősi járásban Felsősárad 
(Широке) településen avarégetés mi-
att majdnem lángra kaptak a falu há-
zai – jelentette ki Natalia Batir, az Uk-
rán Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálata (DSZNSZ) kárpátaljai megyei 
főosztályának szóvivője.

Elmondása szerint április 20-án éj-
szaka a helyi lakosok értesítették a sür-
gősségi szolgálatot arról, hogy ég a 
mező, s a lángok a házak irányába ter-

Avarégetés miatt lakóházak kerültek veszélybe 
a Nagyszőlősi járásban

jednek. A hivatásos tűzoltók két óra alatt 
felszámolták a lángokat, így szerencsé-
re a házakat nem érte el a tűz, adta hí-
rül a pmg.ua.

Az eset következtében 3 hektárnyi te-
rületen égett ki a fű, szerencsére senki 
nem sérült meg.

Natalia Batir azt is elmondta, hogy 
szombat reggeltől hétfő reggelig Kár-
pátalján összesen 20 tüzet rögzítettek. 
Az oltásban tűzoltók vettek részt.

Mihajlo Kopolovec, a Minaj FC sport-
igazgatója szerint nem biztos, hogy 
klubja elő tudja, vagy egyáltalán elő 
akarná-e teremteni az élvonalhoz szük-
séges közel fél millió eurónyi összeget…

A 2015-ben alakult Ungvár melletti 
labdarúgó klub egyik vezetője szerint az 
országos másodosztályú labdarúgó-baj-
nokság élmezőnyéhez tartozó együttes-
nél, ha még kiharcolná is az élvonalbe-
li tagságot, jelentős beruházásokra lenne 
szükség ahhoz, hogy engedélyt kapjon a 
Hivatásos Ligától az ukrán Premjer Ligá-
ban való szerepléshez.

,,A stadion férőhelyeinek kibővítése, 
és az esti világítás kialakításához mintegy 
400 ezer euróra lenne szükség, és még 
további költségek terhelnék meg a klu-
bot  – mondta el a minajiakat nemrég még 
aktív futballistaként szolgáló Kopolovec 
a pmg.ua hírportálnak. ,,Ha feljutnánk az 
élvonalba, játszhatnánk ugyan az ungvá-
ri Avangard stadionban, de ezt a klubel-
nök nem akarja, azt szeretné, ha minden-
képpen hazai környezetben fogadnánk az 
ellenfeleket” – fejtette ki véleményét az 

Sok költséggel járna a Minajnak az élvonal
egykori csatár, aki arról is beszélt, hogy 
a minajiak néhány éve még a megyei, sőt 
járási bajnokságban futballoztak, mostan-
ra pedig már akár a legmagasabb osztályt 
is célként tűzhetik maguk elé.

A bajnokságban való vitézkedés mel-
lett, mint ismeretes, a Minaj FC még az 
Ukrán Kupában is érdekelt. A sorsolás 
szerint a fináléba kerülésért a rekordbaj-
nok Dinamo Kijev lett volna az ellenfe-
le a kárpátaljai együttesnek április 15-én, 
de az elődöntőre a koronavírus-járvány 
miatt nem kerülhetett sor. A másik ágon 
Vorszkla Poltava – FK Mariupol elődön-
tőt rendeznének…

***
Jevhen Gyikij, az Ukrán Hivatásos 

Labdarúgó Liga vezérigazgatója egy mi-
napi interjúban arról beszélt, hogy az él-
vonalbeli bajnokság folytatása előtt min-
denképpen szükségesnek tartja, hogy a 
klubok minden játékosát teszteljék majd 
le koronavírusra, mert csak így lehet ga-
rantálni a biztonságos folytatást. Annak 
esetleges időpontjáról azonban nem be-
szélt a sportvezető.

Néhány sorban
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 
a kialakult járványügyi helyzetre való te-
kintettel, Európában elsőként online for-
mában tartotta meg tisztújító küldöttgyű-
lését, amelynek fő napirendi pontjaként 
Csányi Sándor elnököt és az elnökség tag-
jait is újraválasztották a küldöttek.

A harmadik elnökségi ciklusát meg-
kezdő Csányi Sándor újraválasztása utá-
ni sajtótájékoztatójában elmondta, hogy 
amennyiben nem tudják június 13-ig foly-
tatni a koronavírus-járvány 
miatt félbeszakított bajnok-
ságot, akkor le kell azt zárni.

Ebben az esetben két for-
gatókönyv létezik: nem lesz 
feljutó és kieső sem, vagy lesz 
feljutó, és abban az esetben a 
mostani 12 helyett, 14 csapat-
tal kezdődik meg az új idény.

***
A koronavírus-járvány miatt 
szünetelő európai topbajnok-
ságok közül elsőként a német 
élvonalban indulhatnak újra a 
küzdelmek.

,,Nincs kizárva, hogy a 
Bundesligában május 9-én 
zárt kapus mérkőzés(eke)t rendeznek” – 
erről Markus Söder bajor miniszterelnök 
beszélt a Bildnek.

A Bundesliga tabelláját 25 forduló után 
a Bayern München vezeti , előnye 4 pont 
a második Borussia Dortmund, és öt pont 
a harmadik a Gulácsi Pétert foglalkoztató 
RB Leipzig előtt.

***
Gulácsi Péter is bekerült az egyik leg-
nevesebb német labdarúgó szakíró, 
Raphael Honingstein év csapatába a 
Bundesligában.

 A The Athleticen megjelent publikáci-
óban a szerző a 2004 és 2008 közötti Petr 
Cechhez hasonlítja az RB Leipzig kapu-
sát, és nemcsak azért, mert a hajviseletük 
hasonló, hanem mert nyugalmat sugároz a 
védelemnek, felkészült a váratlan szituáci-
ókra, és technikai képzettsége sem utolsó.

Az indoklásban arra is kitér Honigstein, 
hogy a magyar válogatott kapusának védé-
si mutatója (a kapura tartó lövések 73 szá-
zalékát hárítja) ugyanolyan, mint Manuel 
Neueré (Bayern München) és Yann 
Sommeré (Borussia Mönchengladbach), 
ám 3.6 góllal kevesebb gólt kapott, mint 
az várható volt a statisztikák alapján.

A svájci játékosnál ez a szám 6.1, de 
ahogy az író jegyzi: ő nem annyira sta-
bil a beadásoknál és a tizenhatoson kívül, 
mint Gulácsi.

A summázásban megemlíti azt is, 
hogy Gulácsinak is köszönhető, hogy a 
Leipzig hazai pályán és idegenben is ik-
szelt a Bayernnel a német élvonalban, a 
Bajnokok Ligájában pedig bejutott a ne-
gyeddöntőbe.

Az év csapata a Bundesligában a 
The Athletic szerint: Gulácsi – Tapsoba, 
Upamecano, Hummels – Hakimi, Thiago, 
Havertz, Davies – Sancho, Lewandowski, 
Werner

***
Bölöni László, a belga Royal Antwerp ve-
zetőedzője is csatlakozott a Székely Nem-
zeti Tanács aláírásgyűjtéséhez, hogy az 
Európai Unió a jövőben sokkal jobban fi-
gyelembe vegye a különböző régiók nem-
zeti jellegzetességeit, mint jelenleg. A má-
jus 7-ig tartó gyűjtés célja, hogy a nemze-

ti kisebbségek önállóan is pályázhassanak 
uniós forrásokra.

„Van egy hatalmas adósságom a szé-
kelyekkel szemben. Állandóan éreztem a 
felőlük felém áradó szeretetet, figyelmet, 
a féltést és a büszkeségüket. A székelyek 
jó és rossz, könnyű és nehéz pillanataim-
ban mindig mellettem álltak. Ebből a sze-
retetből szeretnék visszaadni nekik vala-
mit. Ez csepp a tengerben, de most ezt te-
hettem és ezt meg is tettem” – mondta a 
Belgiumban edzősködő Bölöni az irdala.
hu által készített videointerjúban.

A Székely Nemzeti Tanács még tavaly 
annak érdekében kezdeményezett aláírás-
gyűjtést, hogy Európa hagyományos nem-
zeti közösségei, köztük a székelység is 
megtarthassák identitásukat a saját szülő-
földjükön. Ha május hetedikéig összejön 
hét tagállamból legalább egymillió aláírás, 
úgy az uniós kohéziós források elosztásá-
nál a jövőben a különböző régiók nemzeti 
jellegzetességeit is figyelembe kell venni-
ük a brüsszeli döntéshozóknak.

A tréner hozzátette, szerinte a kezde-
ményezés nemcsak a székelyek számára 
fontos, a régióban élők mindegyike pro-
fitálhat belőle.

„Arra kérek mindenkit, hogy csatla-
kozzanak és ezzel az ötperces dologgal 
– felemelő dolog egyébként, jól érzed ma-
gad utána –, ezzel az aláírással járuljanak 
hozzá a tervhez. A futball sokszor a nagy 
győzelmek hajszolásáról szól, így ponto-
san el tudom képzelni, milyen érzés, mek-
kora siker lenne ez a székelyek és a régi-
óban élők számára.”
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
Folytatás a 13. oldalon

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

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.: 066-2910418,                   
          0682126127. 

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. 

A csapatba jogosítvánnyal rendelkező 
személy szükséges!

Munkavégzéshez minden szerszám, minden 
eszköz biztosított.

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

telefonszám: +36 70 276 8832

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.: +38050-
7102136. 

Ház eladó

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

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

Sürgősen eladó 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. 

B e r e g s z á s z b a n  e m e -
letes családi ház eladó a 
Zaporizsszka u. 41. szám 
alatt. Gyümölcsös és építke-
zésre alkalmas területtel. Ár 
megegyezés szerint. Érd.: 
066-5292856. 
Bátyúban nagyon jó helyen 
– közel a középiskola, üz-
letek, vasútállomás – eladó 
egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 

Eladó egy 3 szobás csa-
ládi ház Beregszászban a 
Szentföld utcában, garázzsal. 
Irányár: 42000 f.e. Mob.: 
050-1885911. 

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

Beregszászban a Munkácsi 
u. 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Mob.: 
050-5385374. 

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 
eladó a Muzsalyi út 117/35. 
szám alatt. Tel: +3670-
5213667, +4474-35149606. 
Email: csabadelczegh69@
freemail.hu. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. eme-
leti 2 szobás, felújított, bú-
torozott lakás eladó. Tel: 
050-6491429. 

Háztartási gép

Eladó egy 6 fiókos Nord 
fagyasztószekrény. 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. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok. Mob.: 
050-8589288. 
Fák kivágása, darabolása, 
hasogatása. Árkok, udvarok, 
kertek kaszálása, takarítása, 
gyomirtása. Bozótok irtása, 
kertek ásása Beregszászban 
és környékén. Mob.: 066-
5148589. 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását és gyümölcsfa 
metszését vállalom Bereg-
szászban és környékén. Va-
lamint hegesztést, betonozást 
és kéménypucolást is. Mob.: 
050-1948976. 
Síremlékek tisztítása, felújí-
tása, sírok ápolása, karban-
tartása Beregszászban. Mob.: 
066-5148589. 
Kertek tavaszi szántását, 
gyümölcsfák metszését, ta-
vaszi lemosó permetezését 
vállaljuk Beregszászon és 
környékén. Mob.: +38066-
5148589. 

A Vodokanal Kárpátvíz 
Kft. felvételt hirdet elektro-
mos gázhegesztő munkakör 
betöltésére (2 fő). Elvárá-
sok: szakképzettség, egy év-
nél nem kevesebb elektromos 
gázhegesztőként való mun-
kaviszony, jó fizikai erőnlét, 
megbízhatóság és tanulás/fej-
lődési készség. Fizetés szer-
ződés szerint. Alapbér: 12000 
hrivnya. Cím: 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 kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 

Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com.
A Vodokanal Kárpátvíz 
Kft. felvételt hirdet szerelő 
munkakörbe, a kanalizáció 
hálózat meghibásodásainak 
a helyreállításához. Elvárá-
sok: középfokú vagy általá-
nos iskolai végzettség, jó fi-
zikai erőnlét. Nem kötelező 
előzetes munkaviszony. A 
jelentkezők szeressenek ta-
nulni és jól elvégezni a mun-
kát. Fizetés szerződés szerint. 
Alapbér: 12000 hrivnya. Ér-
deklődni: 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 la-
katos munkakör betölté-
sére. Elvárások: szakkép-
zettség, vagy általános, il-
letve középfokú végzett-
ség, jó fizikai erőnlét. Egy 
évnél nem kevesebb la-
katosként való munkavi-
szony. Fizetés szerződés 
szerint. Alapbér: 12000 
hrivnya. Cím: Beregszász, 
B. Hmelnickij u. 99. 

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

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

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

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-

sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
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 munkaválla-
lókat. A szükséges képzést 
helyben elvégezzük. Szállást, 
versenyképes jövedelmet 
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, kalapá-
csok, 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

Jó állapotban lévő 300 és 
100 literes szőlőszedő hordó 
eladó, azonnali használatra. 
Mob.: 066-3967011. 
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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

www.karpatinfo.net Egyet fizet, hármat kap!

HIrdESSEn 
A 2019-S ÁrAKon!

HA nÁlunK HIrdEt,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

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

Hirdessen!
066-2850283

Felvételi 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

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

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

Jelentkezési feltételek:
▪ elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik 

vonzódnak a képzőművészetek, festészet, szobrászat, 
rajz iránt

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

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

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

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

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

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

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.

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. 

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 csirke 
eladó, 1 napos kortól 3 he-
tes korig. Mob.: +38095-
0045835. 

Növény

Oltott csemege- és borszőlő 
oltványok eladók nagy faj-
taválasztékban, kis és nagy 
tételben. Mob.: +38099-
3211747. 
Gyümölcsfa, szőlőoltvá-
nyok, konténeres dísznö-
vények és diófaoltványok 
nagy fajtaválasztékban el-
adók. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136.



www.karpatinfo.net

Kaleidoszkóp2020. 
április 29.14

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!

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!
www.karpatinfo.net

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 rajz-

pályázatot hirdet. Ha szeretsz rajzolni és szereted a nyá-
ri táborokat, akkor neked szól a felhívás. A 10-16 éves 
helyezettek meghívást kapnak a 2020-as évben 10. alka-
lommal megrendezésre kerülő Jankovics Mária Alkotótá-
borba. Emellett a pályázaton helyezést elért diákokat fes-
tőeszközökből összeállított ajándékcsomaggal jutalmaz-
zuk. Minden pályázót kérünk, hogy maximum A3-as mé-
retű, 42x30 cm munkákat küldjön be.

A PÁLYÁZATON ELEMI-, ÁLTALÁNOS-, KÖ-
ZÉPISKOLÁS TANULÓK VEHETNEK RÉSZT. KÉR-
JÜK, MINDEN BEKÜLDÖTT PÁLYAMUNKÁNÁL 
TÜNTESSÉTEK FEL A FELKÉSZÍTŐ TANÁR SZE-
MÉLYÉT.

Az alábbi témakörökből válogathattok, egy alkotó 
több témakörben is beküldheti az elkészült pályaműveit.

1. „II. Rákóczi Ferenc emlékére” – a 2019-2020-as 
év II. Rákóczi Ferenc előtt tisztelgő emlékév. Ebben a ka-
tegóriában a Rákóczi családot és a Rákóczi-szabadság-
harcot ábrázoló, valamint a II. Rákóczi Ferenccel kapcso-
latos legendákat, szimbólumokat, történeteket feldolgo-
zó alkotásokat várunk. A rajz hátoldalára írd le, hogyan 
kapcsolódik a munka az emlékévhez.

2. „Boldogító” – Ebben a témakörben olyan pályaművek 
érkezését várjuk, ami a boldogság érzését ábrázoljátok. Ho-
gyan tudod ezt az érzést saját szavaiddal és színeiddel meg-
fogalmazni és papírra vetni? Mi tesz boldoggá ? Esetleg pró-
báld meg rajzoldon azt a pillanatot ábrázolni, amikor emlé-
keid szerint boldognak érezted magad.

3. „Nappal és éjszaka” – Olyan képzeletbeli tájké-
pek ábrázolását várjuk ebben a témakörben, ahol egy va-
rázslatos táj nappali és éjszakai képe jelenik meg. Lehet, 
hogy éjszaka életre kelnek a fák és a növények, megválto-
zik a színük, vagy nappal nem látott élőlények bújnak elő 
éjszka rejtekhelyükről. Készíthetsz egy rajzot úgy, hogy 
egy lapon ábrázolva nappali és éjszakai részre osztva a 
papírt készíted el munkádat, de két külön lapon is elké-
szítheted a pályaművedet.

4. „Tapintható alkotás” – Ebben a témakörben olyan 
munkákat várunk, amelyen különböző tapintású felülete-
ket felhasználva hozol létre egy alkotást: érdes-géz, ra-
gasztott gríz, smirglipapír, puha – filc lap, vatta, bársony, 
szivacs, sima – műanyag, celofán stb. felhasználásával ké-
szítesz egy absztrakt, nonfiguratív alkotást, vagy csend-
életet gyümölcsök, növények és tárgyak felhasználásá-
val. Egy pályaművön több mint két fajta felület és anyag 
felhasználása ajánlott.

5. „4 évszak színei” – Ebben a témakörben olyan mun-
kákat várunk, amelyeken egy lapot négy egyenlő részre 
osztva, a négy évszakot ábrázoljátok. Az évszakokat le-
író 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 le-

hetnek tájképek, szimbolikus portrék, vagy logó-szerű tár-
gyak is, amelyek az évszakokra jellemzőek és a kiválaszott 
színharmóniákkal és tónusaikkal lettek elkészítve.

Az alkotásokat postai- és elektronikus úton szkennelt 
formátumban a geniusja2019@gmail.com e-mail cím-
re várjuk.

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

A munkákat a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány-
hoz lehet eljuttatni 2020. május 15. 16:00 óráig.

A postai úton később érkező pályamunkák nem vesz-
nek részt a versenyen.

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

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

A rajzokat kárpátaljai képzőművészekből álló zsű-
ri bírálja el.

 Az elkészült műveket 2020. január 24-től lehet be-
nyújtani.

Kérjük, hogy az elkészült művek hátoldalán tüntessétek 
fel a következő személyes adatokat: név, születési dátum, a 
rajz választott témája, lakcím, tanintézmény, osztály, tele-
fonszám, e-mail cím.

FIGYELEM 
Ismét módosul a „Szól a fülemüle!” – VI. Kárpát-

aljai népzenei és néptánc tehetségkutató 
jelentkezési határideje 

Tisztelt Oktatók!
Kedves Jelentkezők!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket/Titeket, hogy a ko-
ronavírus következtében kialakult járványhelyzet miatt 
a „Szól a fülemüle!” – VI. Kárpátaljai népzenei és nép-
tánc tehetségkutató 2020. április 4-i – elődöntőjét, va-
lamint 2020. május 10-i döntőjét egy későbbi időpont-
ban tartjuk meg!

A meghosszabbított karantén időszak következté-
ben a jelentkezési határidő ismét módosul!

Tehát ennek értelmében jelentkezni egészen a karan-
tén időszak végéig van lehetősége a 7 és 16 év közötti 
kárpátaljai tanintézményekben tanuló hagyományápoló 
hangszeres szólisták, hangszer együttesek, szólótánco-
sok és néptáncegyütteseknek.  

A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportba van 
lehetőség jelentkezni:

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

mely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.
Jelentkezni elektronikus úton a karantén végé-

ig lehet.
A tehetségkutató megvalósításának új időpontjá-

ról a jelentkezetteknek a későbbiekben adunk tájé-
koztatást.

A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola.

(Beregszász, Kossuth tér 6.)
A tehetségkutató megvalósulását támogatja a Magyar 

Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Állam-
titkárság és a Bethlen Gábor Alap a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesz-
téséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 
koordinálásáért felelős miniszteri biztosság közbenjárásával. 

A program szakmai partnere a Hagyományok Háza 
Hálózat kárpátaljai kirendeltsége és az Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesület.

Legyen óvatos és ma-
radjon tisztességes! A 
héten készen áll arra, 
hogy megvalósítsa ter-

veit, de ehhez akár durvább 
eszközöket is kész felhasz-
nálni. Vigyázzon, mert ellen-
ségeket szerezhet és akár más 
kellemetlenséget is okozhat 
magának. Az nem baj, hogy 
hallgat a megérzéseire, csak 
ne lépjen át mások felett. 
Anélkül is sikert ér el és nem 
kevés meglepetést okoz majd!

Az emberek együtt-
érzésért fordulhat-
nak Önhöz. Vannak, 
akik tényleg gondok-

kal küzdenek, mások viszont 
csak így szeretnének egy kis 
segítséghez jutni. Próbál-
ja őket megkülönböztetni és 
ne dőljön be mindenkinek! 
Sok izgalmas beszélgetés-
ben lehet része és sikerül má-
sok segítségére lenni. Egye-
sek rendkívül hálásak lesz-
nek Önnek.

A napokban végre 
megnyílik Ön előtt 
az út és töretlenül ha-

ladhat előre. Akármilyen ne-
hézségbe ütközött, az most 
megszűnik. Viszont még egy 
nagy dolgot véghez kell vin-
nie a napokban és vár magára 
egy próbatétel, ami nem ke-
vés bátorságot fog igényelni. 
Szerencsére valaki a segítsé-
gére siet! A héten több tekin-
tetben is kulcsfontosságú az, 
hogy bátornak kell lennie.

A napokban valaki fel-
kavarhatja a lelki béké-
jét. Valószínűleg olyan 

változásokkal találja szembe 
magát, amelyekre nem volt fel-
készülve. Ideje lenne felkészül-
nie bizonyos eshetőségekre. 
Akármennyire is pozitívan gon-
dolkodik, jobb, ha van egy B ter-
ve is. Egyik szerette nehéz hely-
zetbe kerülhet, legyen vele meg-
értő és segítőkész, de ne érezze 
kötelességének, hogy megment-
se, főleg, ha nem is lehet.

A héten sokkal óva-
tosabban és tapintato-
sabban fejezi ki ma-

gát. Kimondottan barátságos 
és kedves lesz a környezetével. 
Ez sokat segít majd a jó hírén, 
mert egyesek kezdtek negatív 
véleménnyel lenni magáról. 
Vigyázzon, hogy ne essen át a 
ló túloldalára, hogy görcsösen 
törekszik arra, hogy megfelel-
jen másoknak. Kedvez ez a hét 
a magányos tevékenységek-
nek, sok dologra ráébredhet.

Bárkivel is legyenek 
gondjai, nézeteltéré-
sei, érdemes azokat 

még a héten orvosolnia. Nem 
kell teljesen engedékenynek 
lennie, de ne is legyen túl 
szigorú az illetővel. Találja 
meg az arany középutat. A 
napokban többször érezhet 
belső feszültséget, amin so-
kat segíthet egy kis mozgás. 
Egy régi ismerőse vagy ba-
rátja szeretne ismét közeled-
ni Önhöz. Legyen nyitott rá!

Okosan tenné, ha min-
dent elkövetne annak 
érdekében, hogy ne 
maradjon függőben 

lévő ügye. Igyekezzen lezár-
ni a következő napokban a 
félbemaradt kötelezettségeit. 
A héten bármibe is fektet kel-
lő energiát, az meg fog térülni 
és sikerrel fog járni. Csak ne 
hagyja, hogy a körülmények 
vagy bizonyos személyek elté-
rítsék a céljától! Emellett bát-
ran higgyen a megérzéseinek!

A héten új és előnyös 
kapcsolatokat építhet. 
Némelyik kimondot-
tan hasznos lehet a 

karrierjére nézve. A napok-
ban szánjon időt arra, hogy 
idősebb rokonaival is ápolja 
a kapcsolatát, mert bölcs és 
éles meglátásaikkal a segít-
ségére lehetnek. Ha van va-
laki, akivel szemben lelkiis-
meret-furdalása van, a héten 
kezdeményeznie kellene kap-
csolatuk rendbetételét.

Több kínos és kelle-
metlen beszélgetés-
ben lesz része a na-
pokban. Némelyiken 

muszáj túlesnie, akármennyi-
re is nem szeretne. Viszont 
egyre önérzetesebb mosta-
nában és bizonyos dolgokat 
egyszerűen nem tolerál. Le-
gyen óvatos, mert nem len-
ne szerencsés összevesznie 
a környezetével épp, mikor 
inkább a támogatásukra len-
ne szüksége.

A héten minden tekin-
tetben keményen fog 
dolgozni. A békéért, a 
rendért, a jó kapcsola-

tokért. Az lehet az érzése, hogy 
mindenért meg kell szenved-
nie. Ellenben nem ártana ügyel-
nie arra, hogy ne vesszen ösz-
sze a szeretteivel. A csillagok 
azt jósolják, hogy a héten több 
alkalommal is konfrontálódhat-
nak, de ha nem beszélik meg a 
gondjaikat, hatalmas szakadék 
jöhet létre Önök között.

A napokban több 
döntést is meg kel-
lene hoznia, de nem 

lesz könnyű helyzetben. 
Nem mindig tudja, hogy a 
szívére vagy az eszére hall-
gasson. Ugyanakkor család-
jának és barátainak szüksé-
gük van a figyelmére. Tölt-
sön minőségi időt velük 
vagy legalább hívja fel őket. 
Ne becsülje le magát, mert 
az Ön támogatása kincset ér 
számukra.

Próbáljon távol ma-
radni az emberek-
től, akik negativitást 

visznek az életébe. A héten 
így is kellemetlen meglepe-
tés érheti Önt, ugyanis vala-
ki, akiben bízott, megpróbál-
hatja magát besározni. Le-
gyen óvatos az ilyen embe-
rekkel szemben és ne hagy-
ja, hogy felrúgják a lelki bé-
kéjét. Azért vár magára öröm 
is a héten, mert találhat egy 
igaz barátot a közelében.
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6 szuper egészségtipp, hogyan 
használd a teát

Tippek, ha otthon festenél hajat

8 titkos körmös trükk 
otthonra

Most nagyon meg fogsz lepődni! Kezdőd-
jön a tea szépségkúra!

Tudtad, hogy a világ legnépszerűbb szépségápolási cik-
ke a víz után a tea? Mindezt antioxidáns tartalmának és 

gyulladásgátló tulajdonságának köszönheti. Élvezd a fő-
zet fiatalító hatását, amely sokkal komplexebb annál, mint-
hogy eltűnteti a szem alatt levő táskákat.

Felveszi a harcot a bőrrákkal
A polifenoloknak köszönhetően a zöld tea kortyolgatá-

sa védi a DNA-t, amely felveszi a harcot a bőrrákot oko-
zó UV sugarakkal. Habár a vitaminoktól eltérően, nincs 
ajánlott napi bevitele, a táplálkozástudományi szakértők 
többsége napi 2-4 csésze elfogyasztását tartja a megfele-
lő adagnak. Ha teheted, a nap első szakaszában idd, hogy 
koffeintartalma ne zavarja meg az esti alvást.

Bársonyosan puhává teszi a bőrt
Eddig csak álmodtál a bababőrről? Ha a testápolód nem 

tartalmaz teát, akkor sajnos az egyik legjobb hidratáló ma-
radt ki belőle. Egy kutatás során ugyanis azok a résztve-
vők, akik az egyik karjukon olyan testápolót használtak, 
amelynek 6%-a zöld tea kivonatot tartalmazott, egy hónap 
után azt tapasztalták, hogy az adott karjukon sokkal hidra-
táltabb, rugalmasabb és simább volt a bőrük.

Eltünteti a szem alatti táskákat
Nem tudtál eleget aludni? Semmi vész, a tea filter ké-

pes eltűntetni a fáradtság látható jeleit. Mielőtt nyugovóra 
térnél, áztass forró vízbe zöld vagy fekete teát, majd miu-
tán kicsit kihűlt, rakd be éjszakára a hűtőbe. Reggel a le-
hűtött filtert tedd 5 percre a szemedre, és a varázslat élet-
re kel: a véredényszűkítő koffein csökkenti a duzzadtsá-
got, míg a gyulladáscsökkentő EGCG polifenol kisimítja 
a szem alatti területet.

Kiválóan tonizál
A kombucha tea (vízből, cukrozott zöld, fekete vagy 

gyógynövény teából, kész kombucha teából és kombucha 
élesztőgomba-kultúrából készül) javítja a bőr nedvesség-
tartalmát, rugalmasságát, és sokkal tónusosabbá is teszi.

Gyógyír a leégésre
Ha leégtél az első napsugaraktól, ne aggódj, a tea nyug-

tató összetevői ugyanis gyorsan elmulasztják a fájdalmat. 
Egy kád hideg vízbe tegyél be legalább 12-15 filtert, és 
maradj benne, amíg fel nem melegszik a víz. A zöld tea a 
legjobb választás, mert igen kiváló gyulladáscsökkentő.

Felfrissíti a megfakult hajszínt
Ha úgy érzed, a hajad vesztett színéből és ragyogó fé-

nyéből, ne fesd sűrűbben, inkább használj teát. A tea köze-
pesen savas, a savas összetevők pedig lezárják a hajbőr fel-
hámját. A haj fényesebb és élénkebb lesz, mert több fényt 
képes visszaverni. Tegyél 6 filter kamillateát egy bögré-
be, hagyd állni negyed óráig, majd tedd a hűtőbe. Hasz-
náld a sampon és a balzsam között a legjobb eredményért.

Szépségszalon otthon? Mi sem egysze-
rűbb! A következő trükkökkel egy csa-
pásra profi manikűrössé válhatsz!

A karantén miatt esélyed sincs lejutni a körmöshöz, 
a körmeid viszont egyre ramatyabb állapotban vannak? 
Hadd segítsünk! A következő bennfentes tippekkel, trük-
kökkel egy csapásra szebbé varázsolhatod a körmeidet!

1. Kifogytál a körömlakk-lemosóból? Bár a köröm-
lakk egy idő után magától is lekopik (rosszabb esetben 

lenő), ha mégsem szeretnél napokat, heteket várni a tisz-
ta körömfelületig, készítsd el a saját verziódat! Az ott-
honi körömlakk-lemosó elkészítése nem nagy ördöngös-
ség: csupán keverj össze pár csepp citromot egy kis ecet-
tel és már kész is!

2. Berepedt a körmöd? Ne vágd le az egészet – úgy 
csak még jobban fog fájni! Helyette tépj le egy kis dara-
bot az otthon kéznél levő teafilteredből, majd óvatosan 
illeszd rá a berepedt körmödre. Ezután óvatos mozdula-
tokkal haladj rajta végig egy átlátszó körömlakkal, majd 
pár napig hagyd gyógyulni a sérült körmödet!

3. Kinyithatatlan körömlakkos üvegre is van egy szu-
per tippünk, ami – eláruljuk – minden üveges konzerven 
(például lekváron, paradicsomos szószon) működik. For-
ralj fel egy kis vizet, majd a kupak felületét mártsd bele 
10 másodpercre a vízbe – meglátod, férfi segítség nélkül 
is egyből ki fog nyílni az a fránya körömlakk!

4. A celluxnál nincs jobb barátod! Ha már kifejezet-
ten profi vagy a körmeidet illetően és valamilyen extrára 
vágynál, bátran ragassz celluxcsíkokat a körmeidre – ez-

zel a módszerrel egyszerűen és hatékonyan tudsz egye-
nes vonalakat, mintákat festeni a körmödre!

5. Ha nem tudod kivárni, amíg a körömlakk megszá-
rad a körmödön, akkor engedj a csapból egy fél bögrényi 
hideg (nagyon-nagyon hideg, szinte jeges) vizet, majd 
óvatosan mártsd bele a kezeidet 20-30 másodperc ere-
jéig. A körömlakkod azonnal érintésbiztos lesz, de a ke-
zeidet tutira fel kell majd melegítened!

6. Tuti módszer a tökéletes francia manikűrre: ha van 
otthon tyúkszemtapaszod (ha nincs, akkor egy sima ra-
gadós felületű, kis kör alakú papír is megteszi) ragaszd a 
körmödre úgy, hogy a kör felső íve rajzolja meg a fehér 
körmös részt – vesd ki a megfelelő lakkoddal és voilá, 
már kész is! Senki sem fogja elhinni, hogy ilyen szuper 
manikűrt csináltál otthon – ráadásul egyedül.

7. Akkor sem kell beruháznod drága kézkrémekre, 
ha az állandó körömlakkozástól kiszáradtak a körme-
id – hiszen otthon, a konyhádban is el tudod készíteni a 
hidratáló, ápoló kencédet! Keverj össze egy kis étkezé-
si olajat pár csepp citrommal, két teáskanálnyi cukorral, 
egy kis sütőporral és fél bögre meleg vízzel, majd áztasd 
pár percig a kézfejedet!

8. Ha a sötét színű körömlakkod lemosása után eny-
hén elszíneződött a körmöd, nem kell pánikolni! Ameny-
nyiben van otthon fehérítő hatású fogkrémed, kend be 
vele alaposan a körmeidet addig, amíg csupa hab nem 
lesz az egész – utána pedig mosd le. Meglátod, egyből 
visszatér a körmöd eredeti színe!

A vírusjárvány miatt feltehetőleg te sem 
tudod meglátogatni a fodrászodat – de 
tudjuk, hogy a csúnya lenövéssel szeret-
nél kezdeni valamit.

Ha arra adod a fejed, hogy otthon festesz hajat, jó, ha 
ismered az alábbi trükköket, tippeket.

Ne a kép alapján válassz
Persze, a dobozon lévő modell hajszíne gyönyörű, de 

a végeredmény 1-2 árnyalattal világosabb vagy sötétebb 

lehet. A szín végső alakulásához jobb becslés az a táblá-
zat, amit a doboz tetején vagy hátulján találsz, amely 3-4 
különböző árnyalatban mutatja a végső színt, a kiindulá-
si alaphoz képest.

Két dobozzal vegyél a festékből
Inkább legyen több festéked, mint kevesebb – ha a 

hajad a vállad alá ér, valószínűleg egy doboznyi nem 
lesz elég belőle. Válaszd ugyanazt az árnyalatot, és 
üveg, porcelán vagy műanyag edénybe keverd ki ott-
hon a festéket – a fém ugyanis oxidálja, megváltoztat-
va a színét.

A haj textúrája is fontos
A durva, göndör, nagyon erős szálú haj gyorsabban 

szívja fel a festéket, amitől a végeredmény hűvösebb ár-
nyalatú lehet. A finom és közepes textúrájú haj nem veszi 
fel olyan könnyen a színt, és kissé melegebb, narancsos, 
pirosas, rezesebb lehet a végeredmény. Tehát ha durvább 
szálú a hajad, válassz alapvetően melegebb árnyalatot, míg 
ha vékonyabb szálú, akkor próbálkozz hűvösebb színnel.

Válaszd el a hajad
A foltosság elkerülése érdekében oszd a hajadat leg-

alább négy részre, függőlegesen elválaszt-
va középen, vízszintesen pedig a füled vo-
nala alatt és felett. Az egyes részeket tűzd 
fel csattal, és egyszerre egy részt fess, elöl-
ről haladva hátrafelé.

Adj hozzá egy kis sampont
Ha nagyon száraz a hajad vége, akkor 

ide ne vigyél fel festéket – a hatóidő lejár-
ta előtt adj a maradék festékhez sampont, 
és vidd fel ezt a keveréket a hajvégeidre, az 
öblítés előtt. Ez felhígítja a festéket, még ad 
egy kis színt a hajvégeknek.

Ne tűzd fel
A modelleknek általában fel van tűzve a 

haja a képeken, amikor az festékes, de nem 
célszerű ugyanezt tenned. Hagyd inkább le-

engedve, hogy a lehető legszebb legyen a végeredmény.

Adj hozzá vizet
Mielőtt leöblítenéd a festéket, folyass egy kis lan-

gyos vizet a fejedre, és masszírozd át a hajtöveket és a 
hajhosszodat is. Ez segíthet, hogy ne legyen foltos a vég-
eredmény.

Kondicionálj
Ha kimostad a festéket, használd a hajadon a dobozban 

talált kondicionálót. Ez segít, hogy lezáródjanak a hajszá-
lak, és ne dolgozzon tovább a festék – ha nem így jársz el, 
sötétebb lehet a hajszíned.
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Plusz egy vicc

2020. 17. szám meg   -
fej  tése: Ne örülj az 
adócsökkentésnek! 
Ez olyan, mintha egy 
rabló pénzt adna visz-
sza neked taxira.   

Plusz    egy vicc: ... ki 
tudnám kapcsolni! 
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A hat megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

– Nagymama, olvasd el, mi van arra a plakátra 
írva!

– Nem tudom elolvasni, kisunokám, otthon hagy-
tam a szemüvegemet. 

– Én szemüveg nélkül is látok. …!

Kétbetűsek: ÁE, EK, 
ÉB, ÉN, FS, KL, LÁ, LD, 
LU, OG, OR, TE, TÍ, ZÁ.

Hárombetűsek: AKT, 
ASA, ASZ, EVA, IBM, LÁT, 
LÁZ, MEG, PRÓ, RON, 
SÁL, SPA, VAD.

Négybetűsek: ALAN, 
IZOM, LIAM, MAJD, PEST, 
SOMA, TÁTÓ, TRIÓ, ZÓRA. 

Ötbetűsek:  ALAIN, 
ANNIE, ANTAL, ÁSPIS, 
DALOL, ELLEP, KARÁT, 
KORPA, KÓCOS, LÁZAS, 
LEICA, LIANA, MILÁK, 
NÉZEM, ÓARAB, ÓKU-

LA, ZENÉL, ZLOTY.
Hatbetűsek: ALREND, 

BÉRENC, DREZDA, EL-
OSZT, KIÁLLÓ, KIKOPÓ, 
NÓRIKA, PANAMA, PÁT-
RIA, SILBAK, SZÁKOL, 
SZÁLAZ.

Hétbetűsek: ANATOLE, 
B I K I N I S ,  I K E R E K E , 
KLÓRSAV, OLVASOD, 
OTTOMÁN.

N y o l c b e t ű s e k : 
ATANÁZIA, EGALIZÁL, 
FÁSKOSÁR, LEMEZÁRU.

Kilencbetűsek: CSÓ-
NAKORR, LEVÉLALAK.

Tízbetűsek: LOVAT AD 
ALÁ, PÁSZTORSÍP.

Tizenegy betűsek: ARANY-
VALUTA, LOVASISKOLA, 
ÓPUSZTASZER, ÚSZÁSOK-
TATÓ.

Hozzávalók a piskótához: 4 tojás, 10 dkg cukor, 2 evőka-
nál olaj, 4 evőkanál liszt, 30 g darálatlan mák, 1 teáskanál sü-
tőpor, csipetnyi só;

A vaníliakrémhez: 1 tasak vanília ízű pudingpor, 2 evőka-
nál cukor, 4 dl tej, 2 dl natúr habtejszín;

A meggyes réteghez: 40 dkg fagyasztott meggy, 2-3 evőkanál 
cukor, 1 evőkanál étkezési keményítő, 10 g zselatinpor, 2 dl víz;

A tetejére: 10 dkg étcsokoládé, 2 evőkanál olaj.
Elkészítése: A tojásfehérjét felverjük a cukorral, majd bele-

forgatjuk a sóval meg az olajjal kikevert sárgáját és a mákkal meg 
a sütőporral összekevert lisztet.

A masszát sütőpapírral bélelt, 25x30 cm-es tepsibe simít-
juk, 180 fokon, 20 percig sütjük. A sütőt elzárjuk, 5 percig ben-
ne hagyjuk, majd kiszedjük.

A pudingport összekeverjük a cukorral meg a tejjel, megfőz-
zük, majd közvetlen a tetejére fóliát teszünk. Mikor langyosra 
hűlt, beleforgatjuk a felvert habtejszínt.

A fagyasztott meggyet a cukorral főni tesszük, mikor felforrt 
besűrítjük 1 dl vízzel elkevert keményítővel. A zselatint feloldjuk 
a megmaradt vízben, a meggyhez kavarjuk, majd többször átka-
varva langyos-hidegre hűtjük. 

A kihűlt piskótát két lapba vágjuk, az alsó lapot visszatesszük a 
tepsibe. Meglocsoljuk kevés vízzel, rákenjük a vaníliakrémet. A va-
níliakrémre rákenjük a meggyes zselét, ráhelyezzük a kevés vízzel 
meglocsolt felső lapot. 1 éjszakára hűtőbe tesszük. Másnap a csoko-
ládét felolvasztjuk, belekavarjuk az olajat és a süteményre kenjük.

A fogyókúra legnagyobb el-
lenségei: a folyékony kalóriák
Amikor kalóriákat szá-
molunk, általában csak 
az étkezésekre koncent-
rálunk. Elvégre étkezési 
naplónak is hívják, igaz?

Hajlamosak vagyunk 
alábecsülni a folyékony 
kalóriák jelentőségét, és 
nem jegyezzük fel a papír 
alapú naplónkba vagy a 
használt applikációba a ka-
ramellás lattét, a narancs-
lét, az izotóniás sportitalt 
vagy épp a vörösbort. Ez 
nagy hiba, hiszen néme-
lyikben jóval több kalória 
rejlik, mint a zöldségeken 
és a sovány fehérjéken ala-
puló diétás fogásainkban.

A folyékony 
kalóriabombák

Tartsatok velünk, és 
legalább pár napig ti is 
naplózzátok az elfogyasz-
tott folyadékokat is. Meg 
fogtok lepődni, hogy meny-
nyi kalóriát viszünk be ve-
lük nap mint nap. Ha csu-
pán ezeket visszaszorítjuk, 
már avval is sokat tehetünk 
alakunk és egészségünk ér-
dekében.

Az appok és a ka-
lóriatáblázatok segítsé-
gével egyszerűen ellen-
őrizhetjük, mennyi ka-
lóriát rejt egy-egy ital, 
de most nézzük a leg-
gyakoribbakat, amelyek 
nem tudatosulnak bennünk 
energiabevitelként:

▪ Üdítők (2,5 dl): 105 
kcal, 9 kockacukor

▪ Narancslé (2,5 dl): 
115 kcal, 8 kockacukor

▪ Gyümölcsös smoothie 
(2,5 dl): 135 kcal, 10 koc-
kacukor

▪ Karamellás latte (450 
ml): 221 kcal, 12 kocka-
cukor

▪ Jeges tea (2,5 dl): 70 
kcal, 6 kockacukor

▪ Energiaital (cukros, 
250 ml): 116 kcal, 9 koc-
kacukor

▪ Joghurtital (250 ml): 
160 kcal, 10 kockacukor

▪ Izotóniás sportital 
(250 ml): 60 kcal, 5 koc-
kacukor

▪ Vörösbor (2,5 dl): 210 
kcal, ½ kockacukor

▪ Sör (2,5 dl): 100 kcal, 
0 kockacukor

▪ Piña colada (2,5 dl): 
235 kcal, 9 kockacukor

A fentiek alapján köny-
nyen beláthatjuk, hogy 
ezek az italok cseppet sem 
számítanak alacsony kaló-
riatartalmúnak. Ugyanak-
kor egy napba simán bele-
fér 3 pohár üdítő, 2 csésze 
ízesített kávé, egy 0,5 li-
teres sportital és este akár 
3 pohár alkohol is. Ez a 
pár pohárnyi folyadék pe-
dig összesen 1267 kaló-
ria. Ezek többsége ráadá-
sul üres kalória, hiszen vi-
tamint, ásványi anyagot, 
antioxidánst, fehérjét és 
rostot nem, vagy alig tar-
talmaznak.
Egészséges alternatívák

Szerencsére, nem kell 
egész nap natúr ásványvi-
zet innunk ahhoz, hogy je-
lentősen lecsökkenthessük 
a folyadékokból származó 
kalóriabevitelünket. Felejt-
sük azonban el a bolti és a 
kávézói italokat, inkább 

készítsük el házilag őket. 
Az alábbi egészséges fo-
lyadékokat bűntudat nélkül 
ihatjuk, miközben rengeteg 
cukortól és kalóriától óvjuk 
meg a szervezetünket.
Házi zöldség-gyümölcs 

smoothie
A bolti smoothie-k bár-

milyen egészségesnek is 
tűnnek, valójában tömve 
vannak cukorral és tartósí-
tószerekkel. A legjobb, ha 
otthon készítjük el, hogy 
biztosan kizárólag vita-
mindús hozzávalók alkos-
sák. Azonban, itt se felejt-
sük, hogy a kevesebb több, 
így 4-5 összetevőnél töb-
bet ne rakjunk bele. Ev-
vel a kis trükkel sok kaló-
riát spórolhatunk. Az olyan 
zöldségek, mint az uborka, 
a bébispenót vagy a kelká-
poszta minden smoothie-
nak remek alapot szolgál-
tatnak. Gyümölcsök közül 
a bogyósak, mint az eper, a 
málna, az áfonya és a sze-
der mindig kitűnő választá-
sok. Tegyünk bele egy adag 
fehérjeport is, hogy ezt a 
fontos makrotápanyagot 
se kelljen nélkülöznünk 
belőle.

Infuser palackos 
ásványvíz

Unjuk már a natúr ás-
ványvizet, és emiatt nehe-
zen fedezzük a napi folya-
dékszükségletünket? Sze-
rezzünk be egy infuser pa-
lackot, amelynek segítsé-
gével mindig kéznél lehet 
saját készítésű, ízesetett 
szomjoltónk. Ízlés sze-
rint tehetünk bele áfo-
nyát, almát, narancsot, ki-
vit, gyömbért vagy ubor-
kát, illetve friss fűszernö-
vényeket. Minél tovább 
állnak a palackban, annál 
jobban kioldódnak az ízek 
és természetesen a vitami-
nok is.

Házi jeges tea
Bár anyag csere pör-

getőnek álcázza magát, 
a bolti jeges tea valójá-
ban tömve van kalóriával 
és cukorral. Készítsük el 
otthon, hiszen nemcsak 
gyorsan összeállítható, de 
igen egészségessé is tehe-
tő. Legyen az alapja zöld 
tea vagy koffeinmentes 
rooibos. Ízesítsük frissen 
facsart citromlével, men-
talevelekkel, uborkával, 
vagy akár levendulával is. 
Ha édesen szeretjük, adha-
tunk hozzá egy kis eritritet 
vagy mézet. Célszerű este 
elkészíteni, hogy éjsza-
ka a hűtőben összeérjenek 
az ízek.

Kókuszvíz
A kókuszvíz nemcsak 

remekül hidratál, de magas 
káliumtartalma miatt nagy-
szerű egészséges alternatí-
vája az izotóniás sportita-
loknak is. Természetesen 
ez sem kalóriamentes, 1 dl 
10 kalóriát rejt. Azonban 
ez jócskán elmarad a 60-95 
kalóriától, amely az ízesí-
tett izotóniás italokban ta-
lálható, fajtától függően. A 
kókuszvíz ráadásul remek 
méregtelenítő is, összete-
vői segítik, hogy a vese és a 
máj el tudja látni detoxikáló 
feladatát.

Meggyes vaníliakrémes szelet


