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Figyelem!
Fizesse elő a Kárpátinfót!

Index 08776
Legyen Ön is a partnerünk!

Folytatás a 4. oldalon

Autós istentisztelet 
Beregszászban

Folytatás a 6. oldalon

Nem csökken a termelői kedv 

Fertőtlenítik a 
közösségi tereket

Szerenád május 
éjszakáján

Folytatás az 5. oldalon

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

Közel két hónap 
te l t  e l  azó ta , 
hogy a korona-

vírus-járvány terjedé-
sének veszélye miatt or-
szágos karantént hirdet-
tek Ukrajnában. Bezár-
tak az iskolák, közintéz-

mények, az üzletek nagy 
része. De az egyik legfáj-
dalmasabb talán az, hogy 
a templomok bejáratára is 
lakat került. Hisz eleinktől 
azt hallottuk, és a történe-
lem is arról mesél, hogy a 
legkegyetlenebb időkben is 

az Isten háza volt az egyet-
len menedék, ahhoz a vég-
sőkig ragaszkodtak az em-
berek, s mindenféle tiltás 
ellenére is látogatták azt. 
Most viszont, hogy ez a lát-
hatatlan gyilkos kór ne ti-
zedelje meg a lakosságot, 

mindenkit arra szólítot-
tak fel, hogy maradjon 
otthon. Ezt – törvény-
tisztelő polgárokként – a 
történelmi egyházak tag-
jai is betartják. 

Az első lépés, hogy ismét közösségben legyünk

Sokan tartottunk tőle, 
hogy a járványhely-

zet miatt, mint annyi más 
dolog mostanság, a máju-
si szerenád is átkerül a vir-
tuális térbe, hogy jobb hí-
ján ily módon köszöntsék 
fel kedvesüket a férfiak. 

Akadt persze erre is jócs-
kán példa, hisz akiket pél-
dául nagy távolság, vagy 
egy határ választ el a má-
siktól, azok csak ily módon 
nyilváníthatták ki gyengéd 
érzelmeiket a másik felé.

A megye alföldi részein 
75-80%-ban már föld-

be került a kukorica szapo-
rítóanyaga. Bár tavaly csak 
nyomott áron tudták érté-
kesíteni legfontosabb takar-
mánynövényünket a gaz-
dák, körükben nem csökken 
a termelői kedv, állítja Hu-
szár Tibor falugazdász, aki 
maga is több tucatnyi hek-
táron neveli majd ezt a nö-
vényt. További jó hír, hogy a 
földművesek mind nagyobb 
hányada részesíti előnyben 
az elit vetőmagvakat, s ve-
téskor igyekszik a nagy-
könyvben előírt mennyisé-
gű műtrágyát kijuttatni. Azt 
is megtudtuk, hogy sokan 
már megvásárolták a táb-
lák gyomirtózásához szük-
séges vegyszereket, hisz élő-
munka hiányában – ez most 
a kézi kapásokat jelenti – ma 
már a vegyszerezés a ter-
mesztéstechnológia szerves 
részét képezi. 

Földben a kukorica
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A karantén meghosszabbítását 
Denisz Smihal miniszterelnök je-
lentette be a hétfői ülés után. Azzal 
indokolta a döntést, hogy az Egész-

ségügyi Világszervezet (WHO) is 
meghosszabbította a globális ve-
szélyhelyzet határidejét. Közölte, 
hogy május 11-től viszont enyhít a 
kormány a korlátozásokon. Meg-
nyílhatnak egyebek között a par-
kok és terek mellett a pihenőhe-
lyek, a szépségszalonok, a fodrá-
szatok, a szabadtéri kávézók, ét-
termi teraszok, egyes sportlétesít-

Ukrajnában meghosszabbították a karantént 
– enyhítenek a korlátozásokon

Az ukrán kormány hétfőn úgy határozott, hogy keddtől engedélye-
zi a kórházakban a tervezett műtétek végrehajtását – jelentette be 
Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szokásos napi online 
sajtótájékoztatóján. A később tartott rendkívüli ülésen a kabinet 
május 22-ig meghosszabbította a május 11-én lejáró karantént úgy, 
hogy egyben könnyít a korlátozásokon.

mények, fogorvosi rendelők, ügyvé-
di és közjegyzői irodák. A teljes listát 
két héten belül teszik közzé.      

Az egészségügyi miniszter saj-

tótájékoztatóján emlékeztetett arra, 
hogy a koronavírus-fertőzés terje-
désének megfékezésére csaknem 
két hónapja bevezetett országos ka-
rantén ideje alatt felfüggesztettek 
minden tervezett operációt, csak 
a sürgősségi műtétek voltak enge-
délyezve az országban. Hozzátette 
ugyanakkor, hogy mostantól is csak 
azoknak a műtéteknek a végrehaj-

tását, illetve olyan okból történő 
kórházi beutalást engedélyeznek, 
amely már „nagyon szükségessé 
vált” az érintett egészsége szem-
pontjából. A miniszter tájékozta-
tóján figyelmeztetett arra, hogy a 
helyi polgármestereknek nincs 
felhatalmazásuk saját települé-
sükön olyan rendelkezéseket ki-
adni, amelyekkel enyhítenek a 
karanténkorlátozásokon. Hang-
súlyozta, hogy a karantén beve-
zetése és annak feloldása kizáró-
lag a kormány hatásköre.

Erre azért tért ki, mert a kö-
zép-ukrajnai Cserkaszi megye-
székhely polgármestere május 
1-jén hozott rendeletével engedé-
lyezte több vállalkozónak, hogy 
megnyissa üzletét, egyebek mel-
lett az éttermek nyílt téri terasza-
ikon is megkezdhették a látoga-
tók kiszolgálását. Lépését több 
város polgármestere is támogat-
ta, a rendőrség viszont büntető-
eljárást indított ellene.

Az ukrán jegybank hétfőn ki-
adott előrejelzése szerint az uk-
rán gazdaság az április-június 
közti időszak alatt éves szinten 
11 százalékkal csökken, a mun-
kanélküliségi ráta csaknem 12 
százalékra emelkedik, a bérek 
pedig stagnálnak. Az év máso-
dik felében viszont a gazdaság 
stabilizálódására számít a jegy-
bank a karanténkorlátozások fo-
kozatos megszüntetésének ered-
ményeként.

MTI/Kárpátinfo

Az UNIAN ukrán hírügynök-
ség szerint a tiltakozók autókon 
érkeztek, és járműveikkel egy 
időre lezárták a kormányépület-
hez vezető utcákat. A 24-es tévé-
csatorna beszámolója szerint több 
mint százan vonultak a helyszín-
re, és történt egy kisebb összetű-
zés is a rendőrökkel. Sérültekről, 
őrizetbe vételekről nem érkezett 
hír. A tüntetők hangosbemondón 
keresztül közölték a kormánnyal, 
hogy „engedjék őket dolgozni, 
mert nem tudnak miből megélni”.

Közben egyre nő a fertőzöt-
tek száma Ukrajnában. Makszim 
Sztepanov egészségügyi minisz-
ter szokásos napi sajtótájékoz-
tatóján leszögezte: Ukrajnában 
a koronavírus-fertőzöttség ki-
mutatására az egyetlen jóváha-
gyott szűrési módszer a kóroko-
zó SARS-CoV-2 vírus jelenlétét 
kimutatni hivatott PCR-vizsgálat. 
Hozzátette, hogy a gyorsteszt-
tel végzett ellenőrzés sem tiltott.

A miniszter értésre adta, hogy 
a szakorvosi rendelőintézetek to-
vábbra is csak sürgősségi esete-
ket láthatnak el, felülvizsgálato-
kat nem. Szavai szerint ezt a kor-
látozást csak akkor oldja fel a kor-
mányzat, ha a koronavírus-fertő-
zés terjedése lassulni kezd az or-
szágban.

Szvitlana Satalova, az egész-
ségügyi miniszter helyettese hoz-
záfűzte, hogy a koronavírusos be-
tegekkel foglalkozó orvosok szá-
mára a kormány által megígért 

Kiskereskedők tüntettek az ukrán kormány 
épülete előtt a korlátozások enyhítéséért

Kijevben kiskereskedők vonultak az elmúlt héten szerdán az uk-
rán kormány épülete elé tüntetni, követelve, hogy a kabinet május 
1-jétől enyhítsen a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett 
korlátozásokon – számolt be az ukrán média.

egyszeri bérkiegészítés összegét 
– 241,8 millió hrivnyát – már elkü-
lönítették a régiók számára, és re-
ményei szerint legkésőbb csütörtö-
kön a kincstáron keresztül el is jut 
mindenhová.

A kormány szerdai ülésén is-
mét engedélyezte az élelmiszer-
piacok újranyitását – jelentette be 
Denisz Smihal miniszterelnök. 
Ihor Petrasko gazdaságfejlesztési 
miniszter sajtótájékoztatóján hoz-
zátette, hogy 872 piac nyithat meg 
az országban, amelyeket napi szin-
ten fognak ellenőrizni. Emlékezte-
tett, hogy az ortodox húsvét előtt 
azért záratták be a szupermarketek-
nél jóval kedvezőbb árakkal dolgo-
zó piacokat, mert nem tartották be 
a karanténkorlátozásokat.

A kormány szerdai határoza-

tában havi 47 ezer hrivnyára 
korlátozta az állami tulajdo-
nú vállalatok vezetőinek, illet-
ve felügyelőbizottsági tagjainak 
fizetését.

Közben a MAU ukrán légi-
társaság arról adott hírt, hogy 
szerdán az ukrán állami légi 
felügyelet indoklás nélkül meg-
tiltotta a felszállást egy, Kijev-
ből Londonba tartó gépüknek, 

amely hosszú távú munkaenge-
déllyel rendelkező ukrán dolgo-
zókat szállított volna Nagy-Bri-
tanniába. Dmitro Kuleba kül-
ügyminiszter az Ukrajinszka 
Pravda hírportál szerint előző 
nap megerősítette, hogy Ukraj-
na több partnerországa jelezte 
igényét Kijevnek ukrán mun-
kavállalók iránt. A tárcaveze-
tő megfogalmazása szerint vi-
szont „nem logikus” a világ-
járvány idején külföldre külde-
ni ukránokat.

MTI/Kárpátinfo

Összefogtak a kárpátaljai önkén-
tesek és vállalkozók: minden este 
meleg vacsorát szállítanak azok-
nak az ungvári egészségügyi dol-
gozóknak, akik az intézményben 
töltik az éjszakát, írja a pmg.ua.

A „Vacsora az egészségügyi 
dolgozóknak” elnevezésű akci-
ót három héttel ezelőtt kezdték el, 

Jót tenni jó
Ételt főznek az egészségügyi dolgozók 

számára a kárpátaljaiak
nap mint nap több mint 100 adag 
ételt készítenek. Az akció kezde-
ményezői a karantén végéig szeret-
nék folytatni a jótékonykodást. Az 
akcióhoz számos vállalat, kávézó, 
farmergazdaság és étterem-tulaj-
donos csatlakozott: egyesek élel-
miszerrel, mások pénzzel támogat-
ják a programot.

A Kárpátaljai Foglalkoztatási 
Központ dolgozóinak bőven akad 
munkája. Míg a karantén kezde-
téig maximum napi 30 kérvény-
nyel fordultak hozzájuk, jelenleg 
naponta 200 munkanélküli sze-
mélyt fogadnak.

Tömegesen jelentkeznek a 
munkanélküliek a Kárpátaljai 

Foglalkoztatási Központnál
A munkanélküliek száma hatal-

masat ugrott a karantén bevezetése 
óta, megyénkben közel 6 ezer em-
ber keres munkát. Legtöbben étter-
mek, hotelek, szépségszalonok és 
különböző szolgáltatási szférák dol-
gozói, írja a mukachevo.net.

Az Ukrán Oktatás- és Tudo-
mányügyi Minisztérium június 
25. és július 17. közé jelölte ki a 
külső független tesztvizsgák idő-
pontját. Az érettségi bizonyít-
ványt július végén fogják meg-
kapni a végzős diákok – közölte 
Ljubomira Mandzij megbízott 
oktatásügyi miniszter.

A felvételizők felsőoktatásba 

Június végén kezdődnek a külső 
független tesztvizsgák

történő online jelentkezése előre-
láthatóan augusztus 1-jén kezdő-
dik. A dokumentumok benyújtásá-
ra augusztus 13–22. között lesz le-
hetőség.

A megbízott oktatási miniszter 
közlése szerint az első évfolyamos 
hallgatók szeptember 15-én kez-
dik a tanévet.

Kárpátalja.ma

A Szolyvai járásban a Vicsa folyó 
partján továbbra is felhalmozó-
dik a hulladék, ami helyrehozha-
tatlan veszteségeket okozhat me-
gyénk ökoszisztémájára nézve.

A sokkoló felvételeket Iván 

Stuller, Facebook-felhasználó tet-
te közzé a Szolyva elnevezésű cso-
portban. Stuller megjegyzi, hogy 
többször is felhívta a járás és a me-
gye vezetőinek figyelmét, ám saj-
nos ez nem hozott eredményt. Kár-
pátalja teljes növény- és állatvilága 
veszélyben van.

A Szolyvai járásban található 
hulladéklerakó veszélyezteti megyénk 

ökoszisztémáját
Stuller bejegyzésből tudjuk, 

hogy a hulladéklerakó Volócon, 
a Vicsa folyó partján van, s egy-
általán nem felel meg az előírá-
soknak. Ráadásul ezt a szeme-
tet a szél elfújja a hegyi folyóba, 

ahol a vörös könyvben szereplő 
halfajok élnek.

Hiába gyűjtik össze a sok sze-
metet az önkéntesek és a falu-
si tanács munkatársai, ha a sod-
rás újból elhozza azt – írta a fel-
használó.

Karpat.in.ua

A múlt hónapban Ukrajnában 
mindössze 3,7 ezer új személy-
gépkocsit vásároltak és vétettek 
nyilvántartásba, ami közel két-
szer kevesebb, mint 2019 ápri-
lisában – közölte hétfőn honlap-
ján az Ukrán Autógyártók Szö-
vetsége.

A szakmai szervezet szerint 
a mostani mutató nem tekinthe-
tő negatív rekordnak, mert 4-5 év-
vel ezelőtt voltak hónapok, ami-
kor a jelenleginél alacsonyabb 
volt az autóeladás szintje – olvas-
hatjuk a Karpat.in.ua hírportálon. 
Idén márciusban az országban 6,2 
ezer új személygépkocsit vásárol-

Felére csökkent az új autók eladása 
Ukrajnában a karantén idején

tak, míg februárban 7 ezret, január-
ban pedig 7,1 ezret. A személygép-
kocsi-eladást a Renault vezeti 771 
autóval, második a Toyota 428 jár-
művel, harmadik a KIA 259 kocsi-
val. Típus szerint legtöbbet a Re-
nault Dusterből adtak el, áprilisban 
szám szerint 278-at.

Ukrajnában 2019-ben 408,1 
ezer használt importgépkocsit re-
gisztráltak, ami 3,5-szer több az egy 
évvel korábbihoz képest. Ezeknek 
a járműveknek közel háromnegye-
de az Európai Unióból származott. 
Ugyanakkor a tavalyi évben össze-
sen 88,5 ezer új autót vettek állami 
nyilvántartásba.
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E projekt keretében megújult: 
az asztélyi temetőben található 

kereszt; a dédai kanyar mellet-
ti, melyet a görögkatolikus hí-
vek állíttattak az 1990-es évek 
elején; Muzsaly elején a Var-

Megújult keresztek
A magyarországi és a beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetségének (KÉSZ) közreműködésével Beregszászban és annak 
környékén hat útmenti kereszt felújítása valósult meg. A keresz-
tek felújítására egy, az egész Kárpát-medencét felölelő program 
keretén belül került sor. 

ga család által állíttatott kereszt; 
Benében a Putnoki család elő-

kertjében álló kereszt, 
melyet a család egyik 
tagjának betegségből 
való felgyógyulásáért 
hálából állítatott a csa-
lád kb. 50 évvel ez-
előtt; a benei temető-
ben álló kereszt, amely 
évekig misézőhelyként 
is szolgált a benei ka-
tolikus hívek számára, 
amíg a ’30-as években 
felépült új templomuk. 
Végül, de nem utolsó-
sorban megújult a be-
regszászi köztemető 
egykori katolikus sír-
kertként funkcionáló 
részén álló kereszt.

 Köszönet Magyar-
ország Kormányának és 
a Bethlen Gábor Alap-
nak, hogy ezekben a ne-
héz időkben is támogat-

nak olyan dolgokat, amelyek segít-
hetik a hívek lelki megújulását.

Jakab Eleonóra, 
a Beregszászi KÉSZ elnöke

„Eredetileg ősszel szerették 
volna elvégezni az indexálást, 
hogy megtakarítsanak néhány 
millió hrivnyát. De a koronavírus 
és a zuhanó támogatottság min-
dent megváltoztattak. Ezért dön-
töttek úgy, hogy nem késleked-
nek a kifizetésekkel” – mondta 
el Viktor Szkarseszkij közgaz-
dász a strana.ua-nak nyilatkozva.

Az indexálást egyéb kifize-
tésekkel is összevonták, például 
azzal a „koronavírusos” egyszeri 
ezer hrivnyával, amely az 5000 
hrivnya alatti nyugdíjban része-

sülőket illeti meg, és a 80 év fe-
letti nyugdíjasoknak járó havi 
500 hrivnyával. Ezért a nyugdí-
jasok bizonyos kategóriái egy-
szerre két pótlékban részesül-
nek: majd kétezer hrivnyában 
fejenként. Ez segít „elleplezni” 
az indexálás meglehetősen sze-
rény mértékét. Hiszen az alig 300 
hrivnyával toldja meg a statisz-
tikai átlagnyugdíjat. Némelyik 
nyugdíjas eleve nem kap sem-
mit ezen a jogcímen. A 11,3 mil-
lió ukrán nyugdíjasból az inde-
xálás csupán nyolcmilliót érint, 
mutat rá Szkarseszkij.

A strana.ua emlékeztet, az 
évenkénti kötelező indexálásra 
vonatkozó előírást a nyugdíjel-
látásról szóló törvény tartalmaz-
za. Ugyanakkor Olekszij Kuscs, 
a Growford Intézet elemzője rá-
mutat, a jogszabály nem írja elő, 
mikor kell végrehajtani az újra-
számítást. Vagyis a nyugdíjakat 
januárban is meg lehet emelni, 
és szeptemberben is.

Az indexálás minden egyha-
vi késése nagyjából 2,5 milliárd 

Nyugdíjemelés: alamizsna a 
túléléshez

Május-1-jétől nő a nyugdíjasok illetménye, megkezdődik a nyugdí-
jak automatikus indexálása. A nyugdíjasok már március óta vár-
ták a járandóságuk növekedését, a hatóságok viszont azon igye-
keztek, hogy szeptemberre halasszák a kifizetést.

hrivnya megtakarítást jelent a költ-
ségvetés számára. Így elmondhat-
juk, hogy az ukrán nyugdíjasokon, 
akik március óta várták a nyugdíját-
számítást, máris megtakarított az ál-
lam kb. ötmilliárd hrivnyát. Érthető, 
hogy visszamenőleges hatállyal sen-
ki nem fog az idős embereknek meg-
emelt összegű nyugdíjat folyósítani, 
azt csupán májustól fogják kapni.

Az indexálás
A nyugdíjak átszámítását az át-

lagbérek és az előző évi infláció 
növekedése alapján végzik. A kor-
mány ezekből az adatokból szá-

mította ki az 1,11-es koefficienst, 
amellyel megszorozzák a nyug-
díjellátásra jogosultak illetményét. 
Az indexálás rendjét az idén április 
1-jén jóváhagyott 251. számú mi-
niszteri kabineti rendelet határoz-
za meg. A dokumentum megálla-
pítja egyebek mellett, hogy

1. A nyugdíjak újraszámítását 
május 1-jétől végzik. Ily módon 
nem igazolódtak be azok a remé-
nyek, melyek szerint, ha késéssel is, 
de az indexálást mégiscsak vissza-
menőleges hatállyal végzik el (már-
ciustól, mint tavaly) a hatóságok.

2. Ha a kifizetendő nyugdíj 
havi összege – figyelembe véve 
az összes juttatást, a célzott kész-
pénzsegélyt és egyéb illetménye-
ket – nem éri el a 2100 hrivnyát, 
akkor az ilyen személyeknek a hi-
ányzó összegnek megfelelő pótlé-
kot számítanak fel. Vagyis a mi-
nimális nyugdíj összege a jelen-
legi 1,7 ezer hrivnyáról 2,1 ezer 
hrivnyára nő – tehát az aktuális lét-
minimumra.

A Nyugdíjalap információi sze-
rint kétezer hrivnya alatti juttatást Uk-

rajnában a nyugdíjasoknak nagyjá-
ból a 35%-a kap. A kifizetések átla-
gos összege 1,8 ezer hrivnya.

3. Azok számára, akiknek 
a nyugdíja meghaladja a 2100 
hrivnyát, az indexálást az 1,11-es 
szorzóval végzik el.

4. Nem számíthat minden-
ki arra, hogy nyugdíját a létmi-
nimum szintjére emelik, legfel-
jebb azok, akik elegendő nyug-
díjbiztosítási idővel rendelkeznek 
(a nők legalább 30 évvel, a férfi-
ak legalább 35 évvel).

5. Vannak, akiknek a nyugdí-
ja alacsonyabb a minimálbérnél. 
Kb. 1,4-1,5 ezer hrivnya közöt-
ti nyugdíjat mintegy 1,6 ezer fő 
kap, 1,4 ezernél kevesebbet pedig 
78,4 ezer fő. Rendszerint azoknak 
számítanak fel ilyen csekély ki-
fizetéseket, akiknek kevés a biz-
tosítási ideje. Számukra az inde-
xálás is minimális, nagyjából 100 
hrivnya körüli összeg lesz.

Az ilyen esetekre vonatkozik 
a miniszteri kabinet következő 
normája: ha a nyugdíj újraszámí-
tásának eredményeként bekövet-
kező növekmény nem éri el a 100 
hrivnyát, akkor a pótlékot „felke-
rekítik” eddig az összegig. Vagyis 
a nyugdíj minimális növekménye 
havonta 100 hrivnya.

Tekintettel arra, hogy a Nyug-
díjalap szerint Ukrajnában az át-
lagos nyugdíj összege mintegy 
3000 hrivnya, a nyugdíjasok 
többsége 330 hrivnya körüli pót-
lékra számíthat.

Nem mindenkinek jár az 
indexálás

A miniszteri kabinet határoza-
ta nem rendelkezik az indexálás 
alóli kivételekről. A nyugdíjellá-
tásról szóló törvény szerint azon-
ban nem esnek indexálás alá a 
különféle „speciális nyugdíjak”, 
a bírák, ügyészek stb. nyugdí-
jai – mutat rá Viktor Szkarseszkij.

Nem kerül sor indexálás-
ra azoknál a nyugdíjaknál sem, 
amelyek különféle juttatásokat 
is figyelembe vesznek (például a 
szolgálati időt, a kedvezményes 
szolgálati időt stb.). Vagyis, ha a 
nyugdíj kiszámított (alap) össze-
ge alacsonyabb, mint a tényleges 
összeg, amelyet az adott személy 
kézhez kap, a nyugdíj nem válto-
zik. Amint a dolgozó nyugdíjaso-
ké sem – őket sem illeti meg az 
indexálás. Ez a fajta szelektív in-
dexálás felháborítja a nyugdíja-
sokat. Elsősorban azokat, akik a 
nyugdíj mellett folytatják a mun-
kát. Mint rámutatnak, az indexá-
lás hiányában a nyugdíjuk folya-
matosan veszít az értékéből.

Karpataljalap.net/
Kárpátinfo

Az elmúlt napokban-hetek-
ben egymást érik a hírek, me-
lyek szerint Magyarország és 
szomszédai sorra enyhítenek a 
korábban a koronavírus leküz-
dése céljából bevezetett szigo-
rú határellenőrzési intézkedé-
seken. A KMKSZ Ukrajnát is 
szeretné bevonni a folyamatba.

A szlovák és a magyar ható-
ságok még március 20-án újra 
megnyitották a komáromi határ-
átkelőt a két ország állampolgá-
rai számára, ami lényegesen le-
egyszerűsítette a közlekedést és 
a kapcsolattartást a határ menti 
térségben. Azóta megoldódott a 
kishatárforgalom szabályai sze-
rinti közlekedés Magyarország 
és Ausztria, Szlovénia, valamint 
Románia között is.

Brenzovics László az ukrán–magyar 
kishatárforgalom helyreállítását sürgette

Szijjártó Péter magyar külgaz-
dasági és külügyminiszter ukrán 
kollégájával, Dmitro Kulebával 
egyeztetve is felvetette április 14-

én, hogy a jelenleg egyetlen nyit-
va lévő határátkelőhelyen, Zá-
honynál tegyék lehetővé a határ 

mentén élők ingázását. Ez nagy 
segítséget jelentene a Kárpátal-
ján és az Északkelet-Magyaror-
szágon élőknek – tette hozzá.

A magyar külügyek 
irányítójának felvetésé-
re egyelőre nem érkezett 
válasz az ukrán fél ré-
széről, ezért Brenzovics 
László, a Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövet-
ség elnöke a napokban 
levélben fordult Dmitro 
Kuleba ukrán külügy-
miniszterhez és Szijjártó 
Péter magyar külgazda-
sági és külügyminiszter-
hez a két ország közöt-

ti kishatárforgalom helyreállítá-
sát sürgetve.

Karpataljalap.net

Május 11-ét követően veheti kez-
detét a karantén megszüntetésé-
nek első fázisa, amennyiben a jár-
ványhelyzet kedvezően alakul. 

Első körben már kinyithatnak a 
parkok, terek és pihenőhelyek, fod-
rászatok, szépség- és manikűr sza-
lonok, terasszal rendelkező kávé-
zók és éttermek, vendéglők kiszál-
lítással, a nem élelmiszer üzletek, 
kivéve a bevásárlóközpontokat, a 
háztartási szolgáltatók, múzeumok 
és könyvtárak, fogászatok, ügyvédi 
irodák, könyvvizsgálók, közjegy-

zők, megkezdődhetnek a profi csa-
patok edzései. 

Amennyiben ez nem vezet 
még több megbetegedéshez, úgy 
május 21-től nyithatnak a hote-
lek és edzőtermek, 10 nap múlva 
pedig bárok, mozik és bevásárló-
központok.

A kormány április végén dön-
tött arról, hogy május 1-jén meg-
nyitja a piacokat. Bár a döntés el-
len többen is tiltakoztak az ország 
területén. A piacok megnyitását a 
helyi önkormányzat fogyasztóvé-
delme kell, hogy ellenőrizze, és 
a nyitva tartás több egészségügyi 

 Mire számíthatunk májusban?
követelmény betartásával valósul-
hat meg: maszkok, távolságtartás, 
testhőmérséklet-mérés stb.

Bár a korlátozások miatt elha-
lasztották a tavaszi behívást, az 
nem május 1-től kezdődik, mi-
vel a sorozóirodák zárva tarta-
nak. A tavaszi behívást alapve-
tően áprilistól kezdik, de a ka-
rantén miatt idén május és júli-
us közé halasztották. A hadügy 
járványszakértője szerint sem-
miképpen nem halasztják az idei 
behívást 2021-re.

A lakossági gázár áprilisban 
3,71 hrivnyára csökkent köbmé-
terekként. A szállítási tarifa ré-
giókénét változik. A közhasznú 
szolgáltatások önálló kezelésé-
re Ukrajnában tavaly május 1-től 
egy év állt rendelkezésre. A pa-
nelházak lakói mostantól önál-
lóan kell döntsenek annak ve-
zetéséről és a közhasznú szol-
gáltatókkal kötött szerződések-
ről, kivéve a gáz és villanyáram 
szolgáltatásokat. Szerződhetünk 
egyéni vagy kollektív fogyasz-
tókként.

Karpatinfo.net

Karantén után Ukrajnában
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Elejét lásd az 1. oldalon
„Mert senki se szenvedjen kö-
zületek úgy, mint gyilkos, vagy 
tolvaj, vagy gonosztevő.” (1Pt 
4, 15)

Márpedig, ha valaki gyilkos, 
embert ölt, annak szenvednie 
kell! – mondják az emberek. És 
hozzáteszik: „Én soha nem tud-
nék embert ölni, gyilkolni”. Pe-
dig a harag, a gyűlölet, a bosszú, 
a keserű indulat öl; pisztoly, tőr, 
méreg vagy egyéb fegyver nélkül 
is öl. Ezt a gyilkosságot többnyire 
nem látják az emberek, mert be-
lül, az elmében és a szívben tör-
ténik. De lehet érezni. Van is erre 
egy találó kifejezésünk: gyilkos 
légköre van.

„Én nem vagyok gyilkos!” – 
tiltakozunk, s mégis olyan sokan 
„kitekernénk a nyakát” annak a 
gonosz főnökünknek! „Én nem 
vagyok gyilkos, de nem tűröm to-
vább itt az anyósomat!” „Én nem 
vagyok gyilkos, de nem bánnám, 
ha a világ szeme láttára a gonosz 
szomszédom megkapná a méltó 
büntetését!” „Mekkora gonoszsá-
gokat csinált az az ember, jó len-
ne, ha a tévé bemondaná, meg ki-
írnák a nevét az újságba!”… 

De én nem vagyok gyilkos!
A gyilkos kétszeresen szen-

ved. Először szenved a bosszú-
vágytól, az indulattól, ami esetleg 
hosszabb-rövidebb ideig emészti, 
ha meg elköveti a gyilkosságot, 
akkor szenved önmagától, a tit-
kától, az emléktől, a félelemtől, a 
következménytől. A gyilkos soha 
nem elégedett tette után. Ha bíró-
ság elé kerül, keményen fizetnie 
kell tettéért. 

Te meg én nem gyilkoltunk, 
nem öltünk embert soha. Nem fo-
gunk a bíróság elé kerülni ilyen 
váddal. Ám belül, a szív mélyén 
az a sok felhalmozódott harag, 
indulat, keserűség, gyűlölet, utá-
lat, megvetés a másik ember el-
len gyilkossá tesz.

Gyilkos indulataink
Világszerte megnövekedett 

azoknak a kiskorúaknak a száma, 
akik a szüleiket megölik. Miért? 
Mert az otthon, a család nem igazi 
otthon, csupán menedékhely, ahol 
a gyermekek alhatnak, meg va-
lamit ehetnek, legtöbbször állva. 
Szívükben, elméjükben felgyűlt a 
sok keserűség, a sok ki nem mon-
dott panasz, hiányérzésük támad, 
szeretet után epekednek. 

Egy adott pillanatban, ami-
kor már nem bírja a gyermek a 
feszültséget, a védőgát elszakad 
és öl. Legtöbb esetben azt hall-
juk, hogy a szülők így védekez-
nek: „Mindent megadtunk a gyer-
meknek”. Lehet, csak éppen arra 
nem volt idejük, hogy betekintse-
nek a lelkükbe, hogy beszélges-
senek velük, hogy kinyissák azt a 
szelepet, amely a gyermek keserű 
feszültségén enyhítene.

Ugyanez a képlet a házassági 
tragédiákban is.

Hallgatom, amint a börtön-
ben ülő szülőgyilkosokkal a ri-
porter beszélget. Kivétel nélkül, 
mindenik gyermek bánja a tettét: 
„Szerettem én a szüleimet, de...” 

Én nem vagyok gyilkos, te 
nem vagy gyilkos – mondjuk... 
De vajon milyen indulatokat, ér-
zéseket őrzünk, takarunk, konzer-
válunk magunkban a másik em-
ber iránt? 

Nyissuk ki szívünket, hogy 
Jézus rámutathasson a mi gyil-
kos indulatainkra! A pletyká-
val bénítani, tönkre tenni, ölni 
lehet, a kritikával összetörni is 
lehet, a hideg szeretetlenséggel 
is lehet ölni.

Tiszta szívet teremts bennem, 
ó, Istenem! Segíts meglátni, vi-
lágosságra hozni a bennem lévő 
indulatokat! Bocsáss meg, Úr Jé-
zus, nekem! Segíts engem, hogy 
jobban tudjak szeretni! Ámen.

Dr. Tapolyainé Bartha 
Gizella (Morzsák 1.)

Autós istentisztelet Beregszászon

Az első lépés, hogy ismét 
közösségben legyünk

A hitét, a vallását persze bár-
ki gyakorolhatja az otthonában 
is. Ebben a korábban sokszor 
negatív színben feltüntetett mé-
diaterek most segítséget nyújta-
nak. A televízóban, a rádióban, 
az interneten soha ennyi igehir-
detéssel, szentmise-közvetítés-

sel nem találkoztunk. De ez nem 
ugyanaz…

– Ez a koronavírus-járvány 
az egyik legfontosabb szükség-
letünket célozta meg – a közös-
ségi létünket – mondja Taracközi 
Ferenc, a beregszászi református 
egyházközség vezető lelkésze, 
aki az elmúlt vasárnap délután au-
tós istentiszteleten hirdette Isten-
nek igéjét. – Persze a virtuális kö-
zösségnek is örülünk, mindazok-
nak a lehetőségeknek, amit a te-
levízió, a rádió, az internet bizto-
sít. De már nagyon hiányoznak a 
személyes találkozások, a valós 

közösségek. Bár ez még mindig 
nem az igazi közösség, de mégis-
csak más úgy szólni az emberek-
hez, hogy nem csupán egy kame-
rába beszélek, de az autók ablaka-
in keresztül látom is az arcokat. Két 
héttel ezelőtt láttuk, hallottuk, hogy 
Budapesten autós istentiszteletet 
szerveztek. Ez nekünk is beindítot-
ta a fantáziánkat. A presbitérium-

mal összeültünk, és átgondoltuk, 
hogyan valósíthatnánk ezt meg mi 
is. Az Ivan Franko (Mozi) utcai ha-
talmas parkolóba (amit egyébként 
igen kevesek használnak, a szerk.) 
szerveztük május 3-án az első au-
tós istentiszteletünket. 

A teret aztán autók sokasága 
töltötte meg, mert igencsak nagy 
volt az érdeklődés az eddig szo-
katlan közösségi együttlétre. Vala-
mennyi autóval egy-egy kis gyüle-
kezet, egy-egy család érkezett. S ha 
nem is érintkeztek a többiekkel, de 
a gépkocsiból integethettek, átkö-
szönhettek egymásnak. S a lehúzott 

ablakok mellett közösen hall-
gatták Istennek igéjét, közösen 
imádkoztak, a Mezőváriból érke-
zett Kovács házaspár irányításá-
val pedig együtt is énekelhettek. 

Taracközi Ferenc ezúttal Mó-
zes első könyvének 26. részét vá-
lasztotta alapul. Ennek alapján 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
ne éljünk a múlt és a jövő szorí-
tásában, kérjük és fogadjuk éle-
tünkbe Istent most. Az ő jelen-
léte teszi templommá azt a he-
lyet, ahol vagy, ahol imádkozol, 
mondta. Az otthonodat, most az 
autódat. De a legfontosabb: te 
magad légy a Szentlélek temp-
lomává, s élj úgy, hogy mások 
is lássák életeden: veled van az 

Úr! Ehhez kap-
juk a biztatást 
minden nap: 
„Ne félj, mert 
én veled va-
gyok!” (1Móz 
26, 24) S ezt Jé-
zus a Mt 28, 20-
ban megerősíti: 
„Íme, én vele-
tek vagyok min-
den napon a vi-
lág végezetéig”. 

Nem egy-
szerű a „most”-
ban élni, megta-
lálni a helyedet, 
de kérdd ehhez 
Isten vezetését 
minden nap! 
Hogy látsszék 
meg életeden: 
veled van az 
Úr! – mondta.

Több hét elzártság után va-
lami felszabadítóan jó érzés volt 
megélni ezt az alkalmat! S hogy 
igény van rá, azt hatalmas duda-
szó jelezte, ami igen válasz volt 
arra a kérdésre: legyen-e foly-
tatás. Így aztán jövő vasárnap, 
május 10-én is délután 14 óra-
kor autós istentiszteletre kerül 
sor az említett helyszínen, s a ter-
vek szerint az azt követő hétvé-
gén pedig – az előírások betartá-
sával – szabadtéri istentisztele-
tet terveznek ugyanitt, ahová már 
nem csupán az autósok jöhetnek.

Marton Erzsébet

A pestis ily jelentős terjedését 
és pusztítását az európai civilizá-
cióban akkor kialakulófélben lévő 
lakosságkoncentrációt jelentő vá-
rosiasodás segítette elő (megj.: a 
középkori európai urbanizáció, 
motivációs vonzata volt, hogy a 
Karoling-korszak felszámolódá-
sával járó elhúzódó és romboló 
bizonytalanságot a megszervezett 
városok és azok szövetsége vé-
szelte át sikeresen). Amennyiben 
megvizsgáljuk a városiasodás fo-
lyamatát az említett nagy pestisjár-
vány előtt és után, akkor szembe-
tűnő ennek a folyamatnak a pusz-
tulás utáni fokozódása és kiegyen-
lítődése, mely közvetve és közvet-
lenül hozzájárult az európai civi-
lizáció elterjedéséhez és jelen for-
májú kialakulásához. Néhány je-
lenség a teljesség igénye nélkül: 

„Isten jóra gondolta azt fordítani” (1Mózes 50, 20)

Európa történelmében az egyik legdrámaibb járvány, a pestis, mely 
sokkhatásként érte a civilizációnkat, 1347-ben tört ki és 1352-ig több 
megújuló hullámban sepert végig a nyugat-európai társadalmakon. 
Ennek közvetlen hatására teljes országrészek néptelenedtek el. Pél-
dául Szicília teljes lakossága átalakult, ugyanis a sziget lakosságá-
nak több mint 60%-a lett a pestis áldozata; Angliában némely or-
szágrészben 70-80%-os volt a népességpusztulás és olyan település 
is volt, ahol a lakosság 100%-a meghalt; de valamennyi itáliai és 
francia nagyváros minimum 50%-os népességveszteséget könyvel-
hetett el a pestis miatt stb. 

– Szervezettség (mint fokozó-
dó urbanizáció). Ugyanis a gyöke-
reket és a biztonságot jelentő csa-
lád nélkül maradt emberek tömegei 
a városokban kerestek megélhetést. 
Ahol a vidékhez képest a városi lét-
forma legfőbb megnyilvánulásának 
és sikerességének számító egymást 
kiegészítő tevékenységek lendülete-
sen és frissen kialakuló, s így a pestis 
által ugyan megtépázott, de kezdeti 
lendület energiája miatt a járványtól 
nem eltörölt rendszerébe tagolódtak 
be (megj.: a szervezettség fogalmát 
erősítette azon területek sikeres vé-
dekezése a járvánnyal szemben, ahol 
következetes szervezettségben véde-
keztek – pl.: Ferrara, ahol nem vol-
tak áldozatok, pedig körülötte aratott 
a „fekete halál”).

– Munkaerő felértékelődés. A 
megfogyatkozott munkaerőt a mun-

kaadók jobban megbecsülték, akár 
a vidéki jobbágyságot, akár a vá-
rosi munkavállalót. E megbecsülés-
nek a jele: a megélhetés kiszámítha-
tó biztosítása és a jog (mint élettér 
és védelem) mindenkire (a munka-
vállalóra szintén) való kiterjesztése.

– Választási identitás. Mert a 
társadalomban származási súly a 
pusztulás következtében eltörlő-
dött, és új identitási területek ala-
kultak ki (pl.: foglalkozások, céhek, 
városi területek, vallási mozgal-
mak, megújulási irányzatok stb.), 
melyekkel tudatos döntés által azo-
nosult az egyén.

– Polgárság kialakulása. A 
gyökerekre utalás járvány álta-
li megsemmisülése és a munka-
erő felértékelődése miatt egy nem 
a származás, hanem a saját képes-
ség szerint boldoguló réteg alakult 
ki (a munkaerőhiány betöltésének 
igénye a képesség szerinti boldogu-
lást segítette). Tehát a jelen aktuá-
lis küldetését rugalmasan felválla-
ló egyén került előtérbe, akinek az 
egyéni döntéséből (munka, közös-
ség) vannak a forrásai. Ez a válasz-
tás ezért az egyén számára létkér-
dés lett és jellemzően a továbbiak-
ban is nagyon tudatos ragaszkodás-
sal kapaszkodtak a választott sza-
bad polgár létbe.

– Reneszánsz. Amely elsősor-
ban nem a középkori, a felvilágo-
sodás által sötétnek beállított vallá-
sossággal szemben jött létre, hanem 
a pestis miatti halál minden oldalról 
való tömeges hódításával szembe-
ni döntés volt az élet mellett (rene-
szánsz – újonnan születés).

– Földrajzi felfedezések, me-
lyek tudomány-technikai hátterét a 
városiasságra jellemző megszerve-
ződés hozta létre.

– Reformáció. Amely a pestis 
utáni polgárságot létrehozó sze-
mélyes választási identitás mecha-
nizmusára épült (a kereszténység 
emberi alapja: személyes döntés 
Krisztus mellett). Ezért a reformá-
ciónak otthont adó társadalmi réteg 
jellemzően az egyéni döntés alap-
ján létrejött és fenntartott polgár-
ság volt (megj.: a polgárság egyé-
ni szabad döntésre épülő kialaku-
lása a kontinentális nyugat-európai 
kultúrában ott volt lehetséges, ahol 
a rendiség fenntartásában érdekelt, 
általában Rómához tartozó ural-
kodói ház valamilyen történelmi 
vagy földrajzi adottság miatt köz-
vetlen kizárólagossággal már nem 
lehetett befolyásoló tényező, lásd: 
Svájc, Hanza-városok, Hollandia, 
Skandinávia).

– Humanizmus. Mely az egyén 
előtérbe kerülési mechanizmusá-
nak ideológiai továbbvitele.

– Nemzetiségek. Melyben az 
egyén a pestis után gyakorolt vá-
lasztható identitását élte meg, az 
államot és az egyházat egység-
ben kezelő és mindenkire válasz-
tási lehetőség nélkül a keresztyén 
önazonosságot kötelezően kiosztó 
konstantínummal szemben.

Nemzetállam. Melyek a pes-
tis elleni hatékony védekezés és az 
újrakezdés leghatékonyabb eszkö-
zeként megjelenő és alkalmazott 
szervezettséget és adminisztrációt 
használta fel a választott nemzeti 

identitás jogi, adminisztratív és 
hatalmi alapokra helyezésére. 
Ez a hatalom érdekében törté-
nő adminisztratív szervezettség 
tette az európai államokat világ-
viszonylatban is a legverseny-
képesebb hatalmi formációvá, 
mely sikeresség, a világméretű 
hódításokban és gyarmatosítás-
ban is megmutatkozott (megj.: 
a szervezettség és a hódítási si-
ker fogalmának az összefüggé-
sét mutatja, hogy azon gyarma-
tosító országok tudták hosszú 
távon is fenntartani a meghó-
dított területeiket, melyek ott-
hon és a gyarmatokon is a pes-
tis utáni mechanizmusban érten-
dő személyi identitást kialakító 
„vertikális adminisztrációt” al-
kalmazták – lásd: Anglia, Hol-
landia, Franciaország, szemben 
a „horizontális adminisztrációt” 
használó Spanyolország, Portu-
gália, Oszmán-birodalom).

Tehát a pestisjárvány a meg-
indult urbanizációs folyamatot 
fájdalmasan bár, de rendezte és 
fokozta, valamint a városiaso-
dás olyan jellemzőit emelte ki, 
melyek által sikeresen lehetett a 
pusztulással szembenézni és az 
újrakezdést rendezni; ill. ezen 
felfedezett jellemzők alkalma-
sak lettek arra, hogy azokhoz ra-
gaszkodva és azokat továbbfej-
lesztve az európai arculatot és 
elterjedést kialakítsák. De mi-
lyen folyamatokat rendez és fo-
koz a mostani járvány? Beszél-
jünk róla…

Radvánszky Ferenc

Pestis – az első világjárvány 
és következményei
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Egy aprólékosan, művé-
szi igénnyel megalkotott kert 
olyan hely, ahol nem csak tes-
tileg, lelkileg is garantált a fel-
töltődés. A munkácsi születé-
sű Molnár András kezei közül 
igazi műalkotások kerülnek ki. 
Vele beszélgettünk tervekről, 
sikerekről.

– Hogyan indult a dísz-
kertépítés iránti szeretete? Mi 
ösztönözte erre?

– A középiskola elvégzé-
sét követően a Munkácsi Ál-
lami Agráripari Technikum-
ban tanultam. A mezőgazda-
sági munkálatok azonban nem 
álltak közel hozzám. Így se-
gédmunkásként kezdtem el 
dolgozni egy díszkertépítővel. 
Nagyon megszerettem a nö-
vényekkel való munkát. Majd 
egyedül kezdtem vállalni a 
megrendeléseket. Ennek már 
kilenc éve.

– Hogy emlékszik a kez-
detekre?

– Nehezen indultam, nem 
voltak megrendeléseim. Ha-
vonta egy-két munkám volt 
csupán, valamint fizikailag is kis-
sé megterhelő volt. Az időjárás is 
befolyásoló tényező, hiszen eső-
ben nem tudunk dolgozni. De egy 
kis kitartással a kezdeti nehézsé-
geken is túl tudtam jutni.

– Milyen kérésekkel keresik 
meg leginkább?

– Hála Istennek, most már 
sok megrendelőm van. Terep-
rendezés, gyepszőnyegrakás, 
tujaültetés, sziklakert vagy ka-

Beszélgetés Molnár András kertépítővel

Élettel teli díszkertek
Az udvar nem csak arra jó, hogy nyugalmat és intimitást biztosít-
son otthonunknak, vagy teret adjon a hangulatos kerti partikhoz. 
Egy zöldövezet a művészetnek is alapot adhat. Erről szól egy dísz-
kert. Lényege a szépség. Díszfák, cserjék és sövények, zöld pázsit 
és ezerszínű virágok összhangja nyugalmat és békét adhat a fá-
radságos minden napokban.

– Miért és mióta végzik ezt a 
munkát? – kérdeztük Zsukovszky 
Miklóst, a Derceni Egyházi Ön-

kéntes Tűzoltóság parancsno-
kát, református lelkész-esperest.

– Az ukrajnai és a kárpátal-
jai helyzet, a fertőzöttek növek-
vő száma tette indokolttá, hogy 

Mindennapi hőseink: a derceni önkéntes tűzoltók most is példát mutatnak

Fertőtlenítik a közösségi tereket
„Istennek dicsőség, egymásnak segítség” – hirdeti a Derceni Egy-
házi Önkéntes Tűzoltóság jelmondata, s ennek megfelelően végzik 
immáron másfél évtizede áldozatos munkájukat az önkéntes tűz-
oltók. Akik nem csupán a lángok megfékezésénél állják példamu-
tatóan a sarat, de nagyobb természeti katasztrófák idején is bizo-
nyították emberségüket. Amikor a koronavírus-járvány félelmé-
ben él a világ, ők most sem tétlenkednek: naponta fertőtlenítik te-
lepülésük közösségi tereit.

ilyen módon próbáljunk beavat-
kozni és segíteni. Húsvét után, áp-
rilis 14-től kezdtük meg a fertőtle-

nítést, és terveink szerint az ukraj-
nai karantén végéig folytatjuk min-
den nap. Sajnos az egész falu rend-
szeres fertőtlenítésére anyagi okok 
miatt nincs lehetőségünk. Az egy-

szeri, vagy kétszeri látványos út-
locsolás pedig szinte semmit nem 
ér, ezért a működő közösségi te-
reket céloztuk meg. Ezeken a he-
lyeken a belterekben a tulajdono-
sok, üzemeltetők fertőtlenítenek, 
mi az ezek előtti közterületeket 
vírusmentesítjük. 

– Milyen gyakorisággal és 
hányan?

– A rendszeres permetezést 
napi beosztás szerint 2 önkéntes 
tűzoltó végzi, megfelelő egyéni 
védőfelszerelésben, elektromos 
permetezőkészülék segítségével, 
19 különböző helyszín – község-
háza, rendelőintézet, posta, paró-
kia, Tábita Szeretetszolgálat, mű-
ködő üzletek stb. előtt. Az első 
két hétben minden nap elkísér-
tem én is a tűzoltóimat, hogy be-
mutassam a folyamatot, de most 
már nincs szükség az én jelenlé-
temre, mert már mindenki egyszer 
részt vett benne, s tudja a dolgát.

– Mivel fertőtlenítenek és mi-
lyen finanszírozásból?

– A fertőtlenítőszert – Nátrium-
hipoklorit – az interneten rendel-
tem meg a tűzoltóság tartalék 
alapjából. Ezt az anyagot 2 száza-
lékos töménységben permetezzük 
ki. Hála Istennek, a helyi vállal-
kozók szinte mindegyike nagyon 
fontosnak tartja ezt a tevékenysé-
get, és adományaikkal támogatják 
tűzoltóságunk szolgálatát. 

– Az Úr áldása legyen 
szolgálatukon, s őrizzen meg 
mindannyiunkat!

Marton Erzsébet

„Csak egy kislány van a 
világon…”

Szerenád május éjszakáján

Aztán aki ezen a gyönyörű 
májusi éjszakán hacsak résnyi-
re is nyitva hagyta hálószobájá-
nak ablakát, megtapasztalhatta: a 
férfitársak közül sokan gondol-
ták úgy, hogy ennek a szép alka-
lomnak ilyen körülmények között 
sem szabad elmaradnia. Mint a 
legnépszerűbb közösségi oldalon 
feltett fotókon látszik, sok zenész 
nyakában ott lógott a szájmaszk, 
s a háziak is tisztes távolságra 
álltak a muzsikusoktól. Bizony, 
ha a május első éjszakáján adott 
zene elmarad, akkor megint sze-
gényebbek lennénk egy szép szo-
kással. Jó tudni, megyénk a Kár-
pát-medence azon kevés vidéke-
inek egyike, ahol ez a jeles alka-
lom még fennmaradt. A szokás 
apáról fiúra száll. Egyesek ma-
gyarázatként beérik csak annyi-
val, hogy mindez több 
évtizedes elzártságunk 
következménye, ám 
vagyunk egynéhányan, 
akiknek meggyőződé-
se, hogy ennél többről 
van szó: éppen a sok or-
szág- és hatalomváltás 
miatt a Kárpátalján élők 
tudatalattijába erősen 
beleivódott, hogy ha-
gyományaink tartanak 
meg bennünket, s azok-
hoz ragaszkodni kell. S 
bár a május éjszakai ze-
nés köszöntő szokása a 
városi polgárság köré-
ből szivárgott le a falun 
élőkhöz, csakhamar ré-
szévé vált ennek a kul-
túrának. S hogy érték-
ként kell tekintenünk 
rá, azt az is bizonyítja, 
hogy másoknak is fel-
kelti az érdeklődését. 
Néhány évvel ezelőtt 
a beregi Tiszahát fal-
vaiba ukrán turisták érkeztek ki-
fejezetten egy ilyen alkalomra. 
De fogadott már Borzsova, Vári, 
Bene stb. olyan magyarországi 
csoportokat, ahol már nem tart-
ják ezt a szokást. 

Pedig mi lehet ennél gyönyö-
rűbb? A májusi szerenád tele van 
romantikával, gyöngéd érzelmek-
kel, melyeket a kedvesünk ablaka 
alatt felcsendülő dallamok közve-
títenek. A repertoár valamelyest 
változó, hisz valamennyi nem-
zedék hozzáteszi a már meglé-
vőhöz a saját kedvencét. Termé-
szetesen vannak kihagyhatatlan 
számok. Ezek közé tartozik ter-
mészetesen a „Szeretnék május 
éjszakán, letépni minden orgo-
nát”, a „Szeretlek én, jöjj vissza 
hozzám” vagy az „Akácos út”. 
Valószínűleg ennek az alkalom-
nak köszönhető, hogy néhány dal 
nem ment feledésbe. Ilyen a múlt 
század ötvenes éveinek nagy ro-
mantikus slágere, a „Midőn Ha-
vannában hajóra szálltam én”, a 
„Rózsafa virít az ablakom alatt”, 
a „Szeretni bolondulásig” vagy 
akár a „Csak egy kislány van a 
világon”. A repertoár klasszikus 
darabjának számít a „Kicsi, gyere 
velem rózsát szedni”, vagy a „Jaj 
de szép kék szeme van magának”.

– Az ilyenkor elhangzó da-
lok kiválasztását, azt, hogy azok 
milyen sorrendben csendüljenek 
fel, a gavallérok többnyire a mu-
zsikusokra bízzák. Ám gyakran 
vannak külön kérések is – ma-
gyarázza Halász Bertalan, a Kár-

pát-medence szerte ismert Sod-
ró népzenei együttes harmoniká-
sa. – S velünk már olyan is elő-
fordult, hogy a legény megtanul-
ta a dalt, s azt ezen a feledhetet-
len estén zenei kíséretünkkel elő-
adta szíve választottjának ablaka 
alatt. S hogy a lámpaláz miatt ne 
történjen semmi probléma, azért 
az ifjú az A4-es lapra kinyom-
tatott szöveget ott szorongatta a 
markában… Ezért is oly nagy él-
mény minden ilyen alkalom a je-
lenlevők számára, beleértve a ze-
nészeket is. 

– Mostanság mi módon fo-
gadják a hölgyek az éjjeli zenét?

– Valljuk be, hogy ez idő tájt 
túlságosan jelentősek a kinti elő-
készületek ahhoz, hogy bent a 
házban a lakók ezt ne vegyék 
észre. Mert ne feledjük, hogy a 
szerenád csak egy része ennek a 
romantikus estének. Az udvarló 

ugyanis gyakran májusfát is állít, 
vagy legalább feldíszíti a kaput.

– No és újabb szokás szerint dí-
szes kosarat ajándékoz kedvesének.

– Igen, ez többnyire már a ze-
neszámok elhangzása után tör-
ténik. Most módom volt megfi-
gyelni, hogy míg Beregvidéken 
ebbe a szépen fonott kosárba sza-
laggal feldíszített édességek meg 
pezsgő kerül, a Felső-Tisza-vidé-
ken viszont inkább hatalmas cso-
kor foglalja el a hely nagyobb ré-
szét a szintén elmaradhatatlan 
pezsgő mellett. 

– E jeles alkalom nem meg-
terhelő a muzsikus számára?

– Idén Galgóczy Martin prí-
más barátommal vágtunk neki 
ennek az éjszakának, hogy a 
rokonok, barátok, ismerősök 
felkérésének eleget tegyünk. 
Este nyolc órakor indultunk el 
Beregdédából, s közben jártunk 
Gáton, Beregszászon, s még 
megfordultunk néhány köze-
li településen. Majd autónkkal 
a Felső-Tisza-vidéknek vettük 
az irányt, hogy eljussunk ennek 
is az egyik legkeletibb végébe, 
Aknaszlatinára. Természetesen 
Visket sem hagyhattuk ki. Ke-
mény 8-9 óra és több mint húsz 
fellépés van mögöttem, de is-
mételten csak azt tudom mon-
dani: a májusi éjjeli zene sajá-
tos, egyedülálló műfaj. Hatal-
mas élmény a benne résztvevő 
zenészenek is. 

Remélem, sokáig fennmarad. 
Kovács Elemér

vicskert építése az, amit gyakrab-
ban rendelnek. Ezeket a tulajdono-
soknak is könnyebb gondozni. Na-
gyobb udvarokban füvesítést válla-

lok, valamint évelő virágokat, le-
vendulát, kövirózsát telepítek, hogy 
minél színesebb legyen a díszkert. 
A kertek mellett nyitott sírok rende-
zését is vállalom, a kaviccsal, faké-
reggel való dekorálás ápolt kinéze-
tet nyújt szeretteink nyughelyének.

– Hogy találhatják meg önt a 
megrendelők?

– Egyrészt óriásplakátokon 
(billboard) hirdetem a szolgáltatá-
saimat, másrészt a közösségi olda-

lon is megtalálható vagyok, aho-
vá fel szoktam tölteni az elkészült 
kertek fényképeit. Munkácson la-
kom, de Kárpátalja bármely vá-
rosában, falujában szívesen vál-
lalok megrendelést. Dolgoztam 
már Ungváron, Beregszászban, 
Nagyszőlősön, de különböző fal-
vakban is, mindig máshol.

– Mint minden ágazatot, ezt 
is fejlesztenünk kell. Milyen ter-
vei vannak ezzel kapcsolatban?

– Természetesen kell fejlesz-
teni. Jómagam is igyekszem újat 
tanulni, modernebb szerszámo-
kat, öntözőrendszereket, eszkö-
zöket vásárolni az igényesebb 
munkavégzésért. Internetes vi-
deókat nézek arról, hogy más 
országokban milyen kerteket 
építenek. Ebből merítek ötlete-
ket. Most épp azon gondolko-
zom, hogyan lehetne állatfigu-
rára nyírni a tujákat, hogy mi-
nél látványosabbak legyenek. 

– Hogy érzi, mitől lett si-
keres?

– Nagyon fontos számom-
ra, hogy a megrendelőim meg 
legyenek elégedve a munkám-
mal. Mindig a minőségi mun-
kára törekedtem, és úgy gon-
dolom, hogy az áraim is reáli-
sak, megfizethetőek. A kitartás 
és megújulás, fejlődés az, ami-
ért szeretik igénybe venni a szol-
gáltatásomat.

– A jobb megélhetés érde-
kében sokan külföldön pró-
bálnak szerencsét. Ön gon-
dolt-e erre?

– Igen, felmerült ez a gon-
dolat bennem is. Külföldön töb-

bet lehet keresni, jobb a megélhe-
tés, de én szeretek itthon lenni. A 
munkám által meg tudom való-
sítani az álmaimat, és ez az, ami 
visz előre a mindennapokban.

– Mit üzenne egy kezdő vál-
lalkozónak?

– Minél hamarabb vágjon 
bele abba, amit szeret. Tanulja 
jól ki a szakma fortélyait, és oda-
adással végezze a munkáját.

Kurmay Anita

Elejét lásd az 1. oldalon

Tavaly még nagy csapat vitte az 
éjjelizenét Visken...
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Elejét lásd az 1. oldalon

– Maradjunk még néhány 
gondolat erejéig a márciusi idő-
járásnál. 

– Az egyre szélsőségesebbé 
váló időjárásra jellemző, hogy a 
márciusi, egyébként nem kevés, 
49 mm-nyi csapadékmennyiség 
három menetben hatalmas zápo-
rok formájában érkezett. Minden 
alkalommal 10 mm-nél több esőt 
kaptunk. Viszont sajnos hamar ki-
száradt a föld, mivel a következő 
hetekben erősen szelesre váltott az 
időjárás. A komoly légköri aszály 
– olykor csak 20-25%-os volt a le-
vegő páratartalma – miatt nehezen 
indult be a vegetáció. Ez jellemez-
te voltaképpen az egész áprilist. A 
földeken dolgozó gazdák – gondo-
lom szívesen lemondtak volna er-
ről a negatív élményről – élőben 
láthattak porvihart. Amelynek nyo-
mán számos esetben néhány eső-
csepp is hullott, ekkor azt vehet-
ték észre a gépkocsitulajdonosok, 
hogy a járműveket vékony sárré-
teg borította be. 

– Az idei április ezen kívül 
más negatív esemény miatt is 
emlékezetes lesz.

Meteorológia: negatív csapadékrekord áprilisban

Aranyat hozó május
A havi csapadékmennyiség tekintetében negatív rekordot produ-
kált az április, mivel az egész hónap folyamán csupán 6 mm eső 
hullott, méghozzá úgy, hogy annak fele is csupán az utolsó két na-
pon, tájékoztatott Fedinisinec Erzsébet, a beregszászi meteoro-
lógiai állomás vezetője. A mezőgazdaság pedig amiatt szenvedett 
jelentős károkat, hogy az aszályos időszak igazából már márci-
us második felében elkezdődött, így növényeink 43-45 napon át 
voltak kénytelenek nélkülözni az éltető csapadékot. A környék-
ről számos jelzés érkezett hozzánk, hogy a vájt kutak vízhoza-
ma erősen lecsökkent, némelyiket már a kiszáradás fenyegette. 
Ám mostanra mintha helyreállt volna a természet rendje. Május, 
holott csak néhány nap telt el, eddig 21 mm-nyi csapadékkal ör-
vendeztetett meg bennünket. Megéledt a természet, bizonyítván 
a régi mondást: a májusi csapadék aranyat ér. 

– Kezdődött mindez március 
utolsó napjával, amikor igen erős 
fagyhullám érkezett térségünkbe. 
A mínusz 9 fokos kemény fagy 
az akkor virágzó fák termését 
teljesen elpusztította. Két napon 
át még maradtak a fagyos éjsza-
kák: április elsején hajnalban mí-
nusz 4 fokot mértünk, másodikán 
mínusz kettőt. Már ránézésre is 
látszik, hogy a diófák is jelentős 
mértékben károsodtak, de sok he-
lyen még a szívós orgonabokrok 
is megsínylették a hajnali hidege-
ket. Amúgy az áprilisi középhő-
mérséklet átlagosnak mondható.

– Reméljük, túl vagyunk a 
nehezén. Most május van, gyö-
nyörű.

– Mint említettük, a mögöt-
tünk hagyott néhány nap alatt 
már félhavi átlagnak megfele-
lő csapadék hullott. Másképp 
is ideális feltételek teremtődtek 
a kertészkedéshez, hisz a talaj 
megfelelő mértékben átázott, a 
termőréteg hőmérséklete a leg-
hidegebb éjszakákon sem ment 
11-12 fok alá. 

Eszenyi Gábor

Nem csökken a termelői kedv
Földben a kukorica

Huszár Tibor tudósítónk-
nak arról is beszámolt, hogy a 
májusban hullott csapadék nem 
csupán a kukoricának, a napra-
forgónak és a már korábban el-
vetett zabnak, zabos borsónak 
tett jót. Az égi áldásnak köszön-
hetően megújultak azok a táb-
lák, amelyeken őszi kalá-
szosokat nevelnek. Mos-
tanra az is egyértelmű-
vé vált, hogy elfogadható 
hozamokra ezekről a par-
cellákról csak akkor szá-
míthatnak a gazdák, ha a 
gyomirtózást követően, 
vagy azzal együtt megtör-
ténik az állomány növény-
védelme. Mert bizony a 
rozsdafélék erősen támad-
nak. A szakember arra is 
emlékeztetett, hogy a ve-
tés utáni hengerezés – bár 
most úgy tűnik, hogy elég-
gé nedves a talaj felső ré-
tege – továbbra is óriá-
si jelentőséggel bír, nem 
nélkülözhető. Ha kihagy-
juk ezt a műveletet, akkor 
könnyen kiszárad a föld felső 
rétege, míg a tömörített talajban 
még egy kevéske eső is jól hasz-
nosul. Ugyanis a csapadék las-
san szivárog le a mélyebb réte-
gekbe, míg a tömörítetlen talaj 
esetében a víz csak lefut az ala-
csonyabb zónába. 

Beregardó határában a Pa-
tak-dűlőben ifj. Karafa András 
és sógora, Nagy Gábor éppen 
kukoricát vet. Fejünk felett eső-
felhők tornyosulnak, tehát igye-
kezni kell.

– Itt több kisebb parcellát bér-
lünk, amelyek mindegyikét már 
előkészítettük vetés alá – magya-
rázza Nagy Gábor, miközben társa-
ival, idősebb és ifjabb Karafa And-
rással ellenőrzik, hogy a gép egyen-
letesen adagolja mind a vetőmagot, 
mind a műtrágyát. – Idén egy szá-
razságtűrő, ukrán nemesítésű hib-
ridnek szavaztunk bizalmat, remé-

lem, nem csalódunk, teszi hozzá a 
fiatal gazda. 

Miközben a traktor, fülkéjében 
ifj. Karafa Andrással elindul, édes-
apjával és Gáborral nagyjából ösz-
szeszámoljuk, hogy hány hektárnyi 
gabona felügyeletét kell ellátniuk. 
A 25 hektáron vetett őszi búza és 
tritikálé szépen fejlődik, és már ki-
kelt a nyolc hektáron kora tavasszal 
vetett zab. Az előző években fog-
lalkoztak takarmányborsóval is, ám 
annak betakarítására nagyon fel kell 
készülni, ha érés után 3-4 napon be-

lül nem vágják le a táblát, akkor 
elperegnek a szemek, hiába volt a 
sok fáradozás. Most, hogy a kö-
zelben gazdálkodó földművesek 
között akad olyan, aki megfelelő 
kombájnnal rendelkezik, tehát ga-
rantálni tudja a minőségi betaka-
rítást, jövőre szeretnék ismét bor-
sóval bővíteni a termékpalettát. A 
vetésforgó betartása miatt is, meg 
azért is, mivel a borsó köztudot-
tan az egyik fehérjékben legin-
kább gazdag termény. Márpedig 
mind Nagyék, mind Karafáék a 
termés legnagyobb részét a háztá-
jiban nevelt sertésekkel etetik fel, 

így fontos, hogy megfelelő minő-
ségű keveréktakarmányt tudjanak 
előállítani. 

– A jószágtartásról, bár igen 
kemény munka, és mindenna-
pos elfoglaltságot igényel, to-
vábbra sem mondunk le, mivel 
a haszon voltaképpen itt csapó-
dik le – hangsúlyozza Nagy Gá-
bor. – Mostanra kialakult egy sta-
bil vevőkörünk. Közülük min-
denki tudja, hogy nálunk minő-
ségű sertéshús kapható.

-ardai-

– Két kárpátaljai fiatal – akik 
már a gimnáziumi éveik alatt 
egymásra találtak – érettségi 
után úgy döntött, Budapesten 
folytatja tanulmányait. Ott kom-
munikációt, marketinget tanul-
tak, közben dolgoztak is, hogy 
megalapozzák közös életüket. 
Három év fővárosi lét után az-
tán úgy döntöttek, hazatérnek. 
Miért? Hisz sokan már abban az 
időben is a külföldi boldogulás-
ban látták a jövőt. Hogyan kép-
zelték el itthon az életüket? 

– Az a három év elég volt 
arra, hogy rájöjjünk, mennyi-
re fontos számunkra a család, a 
szülőföld – kezdi beszélgetésün-
ket Marton Tünde, a Tünde Divat 
névadója és vezetője. – Igyekez-
tünk mi ott beilleszkedni, mun-
kahelyünk is volt, mégis úgy 
éreztük, nem vagyunk otthon. A 
hazatérés melletti döntést segí-
tette, hogy itthon a Tibor szülei 
segítségével épült, készült a mi 
kis otthonunk. Budapesten ezt (a 
lehetőségekhez mérten) valószí-
nűleg csak sok év kemény mun-
kájával érhettük volna el. Ad-
dig meg maradt volna az albér-
let. Viszont mindig is nagy csalá-
dot szerettünk volna, egy albér-
letben ezt nem tudtuk elképzel-
ni. Tehát hazajöttünk. Összehá-

Egy sikertörténet nyomában

,,Számunkra nagyon fontos a 
család, a szülőföld,,

A Csongoron indult, s ma már Beregszászon is működő Tünde Di-
vat üzlet immáron megyeszerte ismert. Divatos, minőséges áruik-
kal, szolid áraikkal, család- és vásárlóbarát akcióikkal igazán von-
zóvá tették vállalkozásukat. Nézzük, milyen út vezetett a sikerig.

zasodtunk és beköltöztünk az ott-
honunkba. 

– Akkoriban nem igazán vá-
logathatott a kárpátaljai ember a 
munkalehetőségek között…

– Én eladóként kezdtem dolgoz-
ni a férjem szülei üzletében, Tibor 
pedig elindult a határra, mint a leg-
több férfi abban az időben. Nem vol-
tunk gazdagok, de nem szenvedtünk 
hiányt semmiben. Az Isten gondot 
viselt rólunk. Aztán áldásként jött 
az első két gyerek: 2006-ban Debó-
ra, másfél év múlva Efrám. Így Ti-
bor lett az egyedüli kenyérkereső. 

– De Tünde sem maradt soká-
ig „tétlen”…

– Mindig is szerettem a keres-
kedelmet, már gyermekkoromban 
jártunk piacra a nagymamámmal, 
zöldséget-gyümölcsöt árulni. Ezért 
ebben láttam a jövőnket. Tibor társ 
volt ebben, így együtt döntöttük el, 
hogy egy ruhás üzletet nyitunk az 
apósomék üzletén belül. Kaptunk 
egy kis galériát a félemeleten, s ott 
indult a vállalkozásunk. De megfele-
lő tőkehiány miatt az nem volt hosz-
szú életű… Viszont nem adtuk fel. 
Rövid időn belül új vállalkozásba 
kezdtünk. Az egyik barátunk testvé-
re révén használt árut, főleg bútoro-
kat tudtunk beszerezni egy Ausztriá-
hoz közeli kis faluból. Ennek a kap-
csolatnak a révén úgy alakult, hogy 

egy konditerem-felszerelést sikerült 
megvásárolnunk, s a kibővített-át-
épített garázsunkban beüzemeltük. 
Az elején még volt is rá érdeklődés, 
viszont hosszú távon nem érte meg 
üzemeltetni, így az első lehetőségkor 
eladtuk a gépeket. Közben 2011-
ben megszületett Dániel. Tibor ak-
kor egy fuvarozó cégnél dolgozott. 

Sajnos ott nem volt fix fizetés, így 
egyik napról a másikra éltünk. Ek-
kor komolyan elgondolkodtunk az 
áttelepedésen. Tibornak ajánlottak 
is munkát Ausztriában. Úgy tervez-
tük, hogy ő kimegy néhány hónap-
ra, elintézi a hivatalos ügyeket, aztán 
mi követjük, hisz csak együtt tudtuk 
elképzelni a jövőnket. A terv meghi-
úsult, az Úr másképpen döntött…

– Hogyan léptek tovább?
– Tibor vállalkozói engedélyét 

sosem szüntettük meg. Amikor már 
a legkisebb gyermekünk is oviba ke-
rült, nekem is lett egy kis szabad ka-
pacitásom, a konditerem helyén újra-
nyitottuk a ruhás üzletünket. A kez-
detekkor kilóra vett, nyugatról be-
hozott ruhákat árultunk. Tibor köz-
ben – fuvarozóként – egy-egy pesti 
út alkalmával a kínai piacról is ho-

zott árut. Mivel a fizetését is befek-
tettük, egyre bővült az árukészle-
tünk. Naponta éreztük Isten áldását. 
Ekkor elővettük a tanulmányaink-
kor szerzett ismereteket a reklám-
ról. Először a saját facebook olda-
lamon kezdtük el termékeinket rek-
lámozni, később Tibor létre hozta a 
Tünde Divat Csongor-facebook ol-

dalt. Egyre több vásárlónk lett, mind 
több árura volt szükség. Észrevettük, 
hogy már nem bírjuk egyedül... Egy 
alkalommal egy vásárlónknak, akit 
kedveltem, megemlítettem, hogy 
nincs-e kedve besegíteni részmun-
kaidőben. Ő igent mondott. A talp-
raesettségének is köszönhetően egy-
re több vásárlónk lett. Szükségünk 
volt még egy hölgyre, aztán még 
egyre… Jelenleg Csongoron 4 meg-
bízható, kedves boltosnővel állunk a 
vásárlóink rendelkezésére. Hálásak 
vagyunk értük, nélkülük nem tarta-
nánk ott, ahol vagyunk. 

– Úgy tudom, ekkorra már a 
férje is teljes gőzerővel bekapcso-
lódott ebbe a munkába...

– Igen, abbahagyta a fuvarozást, 
és teljes mértékben bekapcsolódott 
ebbe a munkába. Tibor egyébként 

mindig is nagyobb álmodozó 
volt. Az ő unszolására nyitottuk 
meg több mint két évvel ezelőtt 
a beregszászi üzletünket. A rek-
lám itt is nagyon jót tett. A vásár-
lóink értesültek az üzlet nyitásá-
ról, így szinte az első perctől jól 
működött. Egy kedves barát so-
kat segített a beindításban, sőt az-
óta is, ráadásul a felesége lett az 
ottani eladónk. Talpraesett hölgy, 
aki mindeddig egyedül állt helyt. 

– Beregszászban az üzlet az 
egykori mozival átellenben mű-
ködött…

– Igen, de közben kinőttük azt 
a helyiséget. Áprilisban viszont 
lehetőségünk lett egy tágasabb, 
nagyobb helyre költözni, de nem 
messzire, csupán átellenben lévő 
saroképületbe. Viszont a megnyi-
tó a karanténhelyzet miatt most 
még várat magára. 

– Apropó, karantén! Hogyan 
élik át ezt a helyzetet?

– Ez minket is megviselt, de 
úgy éreztük, hogy a vásárlóinkat 
is. Ezért a kedves férjem újabb 
ötlettel rukkolt elő: szállítsunk 
házhoz! Már néhány alkalom-
mal Csongor – Ungvár, Cson-
gor – Beregszász útvonalon szál-
lított a Tünde Divat Expressz. Ezt 
a szolgáltatást még csiszolgatjuk, 
s szükség esetén a karantén vége 
után is folytatjuk a kiszállítást 
heti egy alkalommal. 

– További tervek…
– Én végtelenül hálás vagyok, 

hogy mindezt itthon elértük. Persze 
az élet megköveteli, hogy tovább-
ra is lendületben maradjunk, hogy 
fejlesszük vállalkozásunkat, bő-
vítsük kínálatunkat, hálózatunkat. 

– További sok sikert, kitar-
tást! Isten áldása legyen mun-
kájukon, életükön!

Kovács Erzsébet
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Ennek a cikknek a megírására 
az ösztönzött, hogy a Nagyszőlősi 
járásban több termelő, nem be-
tartva a technológiai követel-
ményeket, saját magának oko-
zott problémát. Szeretném, ha 
ez többet senkinél nem fordulna 
elő, mert egy kis hiba ahhoz ve-
zet, hogy a növények elpusztul-
nak, és ezzel a termés is.

Miről is van szó? A gazdák, 
akik a fóliasátrakban korai ter-
mést akarnak elérni, sokszor nem 
veszik figyelembe, hogy minden-
nek meg van a saját ideje. Több 
termelő nem tartotta be az alap-
vető növényvédelmi előírásokat, 
amire aztán nagyon ráfizetett. A 
problémának az oka, hogy a túl-
zott és nem szakszerű tápanyag-
ellátás és növényvédelmi mun-
kálatok egyesítésével a növények 
erősen megkárosodtak. Azért, mi-
kor ilyen munkálatokat végzünk, 

Szamócatermesztés Kárpátalján
Kárpátalján a szamócatermesztésnek nagy 
hagyományai vannak. Az ökológiai viszonyok 
szinte ideálisak a szamócatermesztéshez. Nyu-
godtan mondhatom, hogy az utóbbi években a 
szamócával beültetett területek rohamosan nőt-
tek, és ma már több száz hektáron termesztik. 
Az egyik legjövedelmezőbb kultúrának számít-
hatjuk, mivel egy év alatt megtérül a befekte-
tés és még plusz jövedelme is van a családnak. 
Vannak gazdák, akiknek 3–5 hektár szamó-
caföldje van. De ahhoz, hogy minőséges termést érjünk el, ismer-
nünk kell a szamócatermesztés fortélyait, be kell tartani a terme-
lési technológiát.

és több növényvédő szert keverünk 
össze, például gomba-, rovar- és at-

kaölőt, meg még termésnövelőt is 
adunk hozzá, olyan keveréket ka-
punk, amelyben összeférhetetle-
nek az összetevők, ami élettani el-
torzulást idéz elő. A levelek össze-
zsugorodnak és a növény leáll a nö-
vekedésben. 

Mikor több vegyszert keverünk 
össze, amelyek különböző kémiai 
csoporthoz tartoznak, hogy megbi-
zonyosodjunk, keverhetők-e ezek, 
úgynevezett tesztelést végzünk. 
Erre a problémára már többször fel-
hívtam a figyelmet. De ha valaki-
nek nem érthető, vagy kételkedik, 
akkor hívjon fel telefonon a feltün-
tetett két telefonszámon, és szíve-
sen elmagyarázom. 

Még egy fontos dologról sze-
retnék beszámolni, amit lénye-

gében nagyon kevesen tar-
tunk be, az úgynevezett ÉVI 
(élelmiszeregészségügyi vára-
kozási idő). Ami azt jelenti, hogy 
nem mindenféle vegyszereket le-
het használni a szamócán, csak 
olyanokat, amelyeknek rövid (1-3 
nap) a várakozási ideje. Ilyen a 
Teldor, Szvics, a kártevők ellen a 
bioszerek, Actofit, Caesar. Ne fe-
lejtsük el, hogy a szamócát friss 
fogyasztásra használjuk, azért 
kell betartani az előírásokat, elke-
rülve az egészségügyi károsítást.

Ha felmerülnek kérdések, szí-
vesen válaszolok Önöknek. Tel. 
0975166318 vagy 0503723469.

Novák András, 
a Terra Dei Alapítvány 

szaktanácsadója

Mik is ezek a kis 
gömböcskék?

Az okok megértéséhez egy 
kicsit el kell mélyednünk a nö-
vények fiziológiájában.

Az uborka a vizet a talajból a 
gyökerein keresztül veszi fel. In-
nen a növény felső részeibe egy 
elég bonyolult folyamat révén jut 
el. Leegyszerűsítve ezt úgy kép-
zelhetjük el, hogy a levelekben, 
miközben párologtatnak, szívó-
hatás lép fel, tehát a gyökértől a 
levelek irányába a víz 
szívóhatás következ-
tében jut el. De ho-
gyan jut el a termés-
be? Oda a vizet a gyö-
kerek „felpumpálják”, 
amit gyökérnyomás-
nak hívnak. Normális 
esetben a levelek szí-
vóhatása és a gyökerek 
nyomása egy egészséges egyen-
súlyt biztosít. Ahhoz, azonban, 
hogy a levelek párologtatni tud-
janak, a levegő relatív páratar-
talmának elég alacsonynak kell 
lennie. Ha túl magas, közel van 
a 100%-hoz, akkor a levelek nem 
tudnak párologtatni, így szívóha-
tás sincs. A gyökerekben lévő kis 
„pumpák” azonban működnek, 
s a növényekben túlságosan is 
megnő a „túrbor-nyomás”. A fe-
lesleges nyomástól (víztől) a nö-
vények megpróbálnak megszaba-
dulni úgy, hogy a levéllemez pe-
remén keresztül „kiizzadják” azt. 
Sokszor azonban ez már kevés-
nek bizonyul, s a túlnyomástól 
belülről robbannak szét a szöve-

Mitől rothad a kis uborka 
csúcsa?

Ahogy hűvösebbre, szelesebbre fordul az időjárás, néhány nappal 
később szinte folyamatosan telefonálnak az uborkatermesztő gaz-
dák, hogy elkezdett „taknyosodni” a kis uborkák csúcsa, és mivel 
permetezzenek ellene. Ilyenkor kénytelenek vagyunk elmagyaráz-
ni a tünet kialakulásának okát, folyamatát, veszélyeit, ugyanis a vé-
dekezés sikerességéhez fontos, hogy a gazdák megértsék a kiváltó 
okokat, s azokat szüntessék meg.

tek ott, ahol a leggyengébbek: a nö-
vésben lévő termés csúcsán. A ki-
buggyanó növényi nedvek apró, 1-3 
mm átmérőjű, zselatinszerű göm-
böcskék formájában jelennek meg a 
termés csúcsán. Tehát, mint látjuk, 
ezt a tünetet nem kórokozó váltot-
ta ki, hanem a magas páratartalom! 

Betegségek melegágya
Annak ellenére, hogy ez a je-

lenség nem betegség, a különbö-
ző fertőzések melegágyává vá-
lik. A leggyakrabban a szürke-

penész (botritisz), va-
lamint a fehérpenész 
(szklerotinia) tud raj-
tuk megtelepedni. A ma-
gas páratartalom, a sza-
bad víz megléte, a nö-
vényi szövetek sérülései 
mind-mind a fent emlí-
tett betegségek terjedé-
sének kedvez. Az elle-

nük való védekezéssel egy követ-
kező cikkünkben fogunk részlete-
sen foglalkozni.

Hogyan előzzük meg?
A paraszti józanész is azt diktál-

ja, hogy a bajt megelőzni a kiváltó 
okok megszüntetésével tudjuk. Jó 
időjárást ugyan nem tudunk a nö-
vények számára biztosítani, de jó 
mikroklímát, ezen belül alacsony 
páratartalmat a fóliaházban – igen! 
Ezzel a kérdéssel részletesen foglal-
koztunk már több korábbi cikkünk-
ben is. Emlékeztetőül a két legfon-
tosabb pont ezek közül: szellőzte-
tés és fűtés.

Szellőztetés. A fóliaházakat 
megfelelő számú és méretű szel-
lőztetőkkel kell ellátni. Ezeket a 

szellőztetőket használni is kell!!! 
A szellőztetők nemcsak a hőmér-
séklet csökkentésére szolgálnak, 
hanem a levegő páratartalmá-
nak a szabályozására is. Tehát 
szellőztetni borús, esős időben 
is kell! Sajnos, a gazdák nagy 
része ezt a fontos szabályt nem 
tartja be.

Fűtés. A levegő relatív pá-
ratartalmának csökkentésére az 
egyik leghatékonyabb módszer. 
A ventilátoros kazánok vagy ve-
getációs fűtés helyes használatá-
val folyamatosan szárazon tudjuk 
tartani a lombozatot. Így a külön-
böző kórokozók szinte esélyt sem 
kapnak a fertőzésre. A fűtés plusz 
költsége bőven megtérül a meg-
mentett termés, valamint a meg-
spórolt permetszerek árából. A 
magasabb (kedvezőbb) hőmér-
sékleten növő magasabb termés 
ára pedig már „tiszta pénz” lesz 
a zsebünkben.

Magasabb EC. A levegő 
páratartalmának szabályozásán 
(csökkentésén) kívül még egy 
lehetőségünk is van: csökkent-
jük a gyökérnyomást. Azt min-
den gazda tudja, hogy a szá-
raz talajon (ez magas talaj EC-t 
jelent) lankadnak – hervad-
nak a levelek, tehát lecsökken a 
turbornyomásuk. Hasonló hatást 
lehet elérni a talaj (tápoldat) EC-
jének növelésével. Ehhez nem 
kell mást tennünk, mint hogy a 
borús-esős időszakokban átme-
netileg megemeljük a tápoldat-
ban feloldott műtrágyák meny-
nyiségét. Az öntözővíz minősé-
gétől (EC-jétől) függően a szo-
kásos 1kg műtrágya /1000 liter 
víz helyett használhatunk akár 
1,5-2 kg-ot is a tápoldathoz. Ez 
a műtrágya mennyiség (koncent-
ráció) közvetlenül súlyos gyökér-
perzselést még nem okoz, de tar-
tós használata – heteken keresz-
tül – igen.

A legjobb, ha a fenti módsze-
reket (szellőztetés, fűtés, maga-
sabb tápoldat EC) kombináljuk.

Gál István falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A meleg, száraz levegőben a le-
véltetvek akadálytalanul sza-
porodtak. A levéltetvekkel el-
lepett gyümölcsfákról csepeg a 
cukros mézharmat nevű vála-
dék, amelyet a levéltetvek vá-
lasztanak ki.

A hangyák nagy örömére, 
mert ők – mármint a hangyák 
– a mézharmattal táplálkoznak. 
Az autót sem ajánlatos a diófa 
vagy a cseresznyefa alá állíta-
ni az árnyékba, mert rövidesen 
ragadós lesz a rá hullott méz-
harmattól.

A levéltetvek igen sokfélék. 
Az almafákon a hamvas és a zöld 
levéltetvek telepednek meg. A 
köszméte és ribiszkebokrokon a 
levélpirosító levéltetvek hólya-
gocskái tűnnek elő. A cseresz-
nyefákon, a cékla, a takarmány-
répa és a cukorrépa leveleinek 
fonákán a fekete levéltetvek üt-
nek tanyát. Az őszibarackfákon, 
a szilva- és diófákon, a rózsabok-
rokon, a káposzta levelein és a 
gabonaféléken zöld levéltetvek 
szaporodnak el. Ezek ellen De-
cis, Pirimor vagy Fendona nevű 
rovarölő szerekkel védekezhe-
tünk eredményesen.

Megjöttek a 
levéltetvek, védenünk 
kell a gyümölcsfákat

Ez egy tetszés szerinti hosszúságú, 60-70 cm magas és 120-130 cm 
széles építmény, amelyet miniveteményes-kertként üzemeltetünk.

Kis területen, sőt olyan helyen is megvalósítható, ahol egyéb-
ként nem volna lehetőség a kertészkedésre (belső udvar, lapos tető, 
fertőzött talajú terület stb.). A magaságyba vetett és ültetett növé-
nyek a szabályosnál gyorsabban nőnek, kevesebb növényvédelmet 
igényelnek és több termést hoznak.

A munkákat egyenes derékkal (guggolás, meghajlás és térdelés 
nélkül) lehet folytatni, amit nemcsak az idősebb korosztály tagjai 

méltányolnak, de lehetőséget teremt arra is, hogy a mozgáskorláto-
zottak, a tolószékbe kényszerültek és a világtalanok is hasznos el-
foglaltsághoz, sikerélményhez jussanak.

A magaságy kerete deszkából, téglából, műanyag lemezből ké-
szülhet. Az egyes elemek között legyen 5 cm széles hézag. A helyét 
lehetőleg napos, védett, sík területen jelöljük ki. A kereten belül egy 
ásónyomnyi talajt kiemelünk és ezt a keret körül egyengetjük el. A 
keretbe ezután a következő rétegeket alakítjuk ki: legalulra kerülhet 
mindenféle szerves hulladék (levágott ágak, venyige, gyökérmarad-
ványok), a következő réteg ősszel lehullott lombból, lekaszált fű-
ből, nyers növényi hulladékokból álljon. E fölé mintegy 30 cm vas-
tag föld- vagy komposztföldréteget helyezünk el, végül a létesít-
mény felső rétege friss, jó minőségű, termékeny kerti föld legyen.

A magaságyban több hullámban, sokféle kerti növényt termel-
hetünk, ezek jól megférnek egymással, sőt segítik, támogatják egy-
más fejlődését.

Példaként:
1. hullám: hónapos retek – fejes saláta – spenót
2. hullám: sárgarépa – zeller – uborka – karalábé
3. hullám: paradicsom – paprika – édeskömény
Ültethetünk a magaságyba virágokat, fűszernövényeket, szamó-

cát – mindenkinek kedve és ízlése szerint!
balintgazda.hu

Milyen kerti létesítmény a 
magaságy?



Csütörtök Május 14.

Köszöntjük Bonifác nevű olvasóinkat!

Hétfő Május 11.

Köszöntjük Ferenc nevű olvasóinkat!

Kedd Május 12.

Köszöntjük Pongrác nevű olvasóinkat!

Szerda Május 13.

Köszöntjük Szervác, Imola nevű olvasóinkat!

2020. 
május 6.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:40 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:30 Fókusz
13:50 Fókusz Plusz
15:00 Bosszú
Török filmsor.
16:00 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

16:50 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.
23:30 Bűnös lelkek
00:35 Autogram
01:05 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

02:05 Jelenetek 2 
házasságból

02:55 Válótársak
Magyar filmsor.

04:30 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

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

05:45 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 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: Wort -

mann Ádám
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Bolygónk, a Föld 

II. - Forgatási napló
14:20 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 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:40 Agatha Raisin
Bűnügyi tévéfilmsor.

21:35 A maffia 
nyomában
Olasz krimisor.

22:30 Kenó
22:40 Nők vészhelyzetben

Tévéfilmsor.
23:30 Hogy volt?!
00:25 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:15 Új idők új dalai

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Öt kontinens - 
Válogatás

06:20 Summa
06:45 Család'20
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 mise 

közvetítés – Bu-
dapest, Svábhegy

09:30 Mindenki 
Akadémiája

10:00 Dokuzóna
10:50 Angol nyelvű hírek
11:00 Mozogj otthon!
11:15 A nagyrozsdási eset

Magyar filmszatíra
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:05 Divat & dizájn
16:35 Magyar Krónika
17:05 Öt kontinens - 

Válogatás
17:35 Ízőrzők
18:10 Ízőrzők
18:40 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
21:35 Ridikül
22:35 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

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

Négyzetgyök
00:50 Kalandozások a

világjáró nagy-
papával

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Tátrai Tibor és 

barátai koncert
02:15 A nagyrozsdási eset

Magyar filmszatíra

05:15 UEFA Bajnokok
Ligája magazin

05:40 Szabadidő
06:05 Hősök tere - 

Nemzet sportolói
06:35 UEFA Bajnokok 

Ligája
08:25 Jövünk!
09:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
13:50 Vívás magazin
14:20 Forma-1 - 

Nagydíj futam
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
02:30 Labdarúgó 

közvetítés

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:40 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:30 Fókusz
13:50 Cápák között
15:00 Bosszú

Török filmsor.
16:00 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

16:50 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.
23:25 A Hangya

Am. akciófilm
01:40 Jelenetek 2 

házasságból
02:40 Válótársak

Magyar filmsor.
03:25 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 Srpski ekran
07:10 Unser Bildschirm
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: 

Dr. Varga Lili
13:00 A világ egy 

terített asztal
13:35 A Balkán fővárosai
14:20 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
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.
19:45 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
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.

01:45 Rúzs és selyem
02:10 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

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 Református 

riportok
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:10 A sokszínű vallás
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:00 MMA portrék
11:00 Angol nyelvű hírek
11:05 Mozogj otthon!
11:20 A tűz balladá-

ja - A lány, aki 
maga volt a tűz
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
16:05 Család'20
16:25 Novum
16:55 Térkép
17:20 Útravaló
17:40 Ízőrzők
18:15 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

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

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

Négyzetgyök
00:50 Kalandozások a 

világjáró nagy-
papával

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Van képünk hozzá

05:00 UEFA Bajnokok
Ligája

08:20 Szabadidő
09:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
11:20 Magyar sikerek 

az olimpiákról
13:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:55 Pecatúra
14:25 Jövünk!
14:55 UEFA Bajnokok 

Ligája
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:30 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
19:55 Fradi Tv
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
22:35 Magyar sikerek 

az olimpiákról
00:55 Labdarúgó 

mérkőzés
02:40 Jégkorong 

közvetítés

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:40 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:30 Fókusz
13:50 Isten veled, 

Magyarország!
15:00 Bosszú

Török filmsor.
16:00 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

16:50 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.
23:25 Támadás a Fehér

Ház ellen
Am. akciófilm

01:35 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

02:25 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai krimisor.

03:10 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

05:50 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
08:25 Kalandozások a 

világjáró nagy-
papával

08:35 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

09:30 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

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

Sporthíradó
12:50 Ő és én: 

Csobán András
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 A Fekete-tenger 

partvidéke
14:20 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
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.
19:45 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Skandináv Lottó
20:45 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:50 Két félidő a 
pokolban
Magyar játékfilm

23:55 Kenó
23:56 Szabadság tér ́ 89
00:40 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:25 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:20 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

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

a nóta
08:00 Német nyelvű

hírek
08:05 Orosz nyelvű hírek
08:10 Kínai nyelvű hírek
08:15 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
08:40 Új nemzedék
09:10 A sokszínű vallás
09:25 Isten kezében
10:00 Mindenki 

Akadémiája
10:30 MMA portrék
11:25 Angol nyelvű hírek
11:30 Mozogj otthon!
11:45 Tihamér

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
17:35 Ízőrzők
18:10 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?!
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
00:50 Kalandozások a

világjáró nagy-
papával

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Hogy volt?!
02:15 Tihamér

Tévéjáték

05:00 Hősök tere - 
Nemzet sportolói

07:00 UEFA Bajnokok 
Ligája közvetítés

09:00 Magyar sikerek 
az olimpiákról

13:35 Fradi Tv
14:05 Forma-1 legen-

dák: Stirling Moss
15:00 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
16:30 Kerékpártúra
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:20 Fradi Tv
19:50 Aranyoroszlánok
20:30 Magyar sikerek

az olimpiákról
22:35 Magyar sikerek 

az olimpiákról
00:50 Aranyoroszlánok

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:40 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:30 Fókusz
13:50 Toplista
15:00 Bosszú
Török filmsor.
16:00 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

16:50 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.
23:40 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:40 Szuperzöld
01:10 KölyökKalauz
01:45 ÉletmódKalauz
02:10 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

02:50 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

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 Slovenski Utrinki
07:10 Alpok-Duna-

Adria
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: 

Sándor Csaba
13:00 A világ egy 

terített asztal
13:30 Elveszett fest-

mények titkai
14:20 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
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.
19:45 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:40 Bagi Nacsa Orfeuma
21:40 Munkaügyek - 

IrReality Show
Tévéfilm

22:05 Kenó
22:10 Ő és én: 

Sándor Csaba
22:15 A nők megkísértése

Cseh filmvígjáték
00:10 A fekete bojtár

Magyar tévéfilm
01:35 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

02:20 OJD – Irodalom 
és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Novum
06:20 Summa
06:45 Világ
07:10 Útravaló
07:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:25 Német nyelvű 

hírek
08:30 Orosz nyelvű hírek
08:35 Kínai nyelvű hírek
08:40 Isten kezében
09:10 Így szól az Úr!
09:15 Kereszt-Tények
09:25 Vallás és 

szabadság
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:10 MMA portrék
11:05 Angol nyelvű hírek
11:10 Mozogj otthon!
11:25 Talpig úriasszony

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:45 Alpok-Duna-

Adria
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
16:05 Kék bolygó
16:25 Noé barátai
17:00 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
00:50 Kalandozások a 

világjáró nagy-
papával

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
02:15 Talpig úriasszony

Tévéjáték

04:15 Tollaslabda
05:10 Labdarúgó Baj-

nokok Ligája 2018
07:00 UEFA Bajnokok 

Ligája közvetítés
09:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
13:25 Kerékpártúra
13:55 Aranyoroszlánok
14:25 Labdarúgó 

közvetítés
16:25 Pecatúra
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:20 Skipper
19:55 Forma-1 legen-

dák: Jack Brabham
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
00:55 UEFA Női Bajno-

kok Ligája



Szombat Május 16.

Köszöntjük Mózes, Botond nevű olvasóinkat!

Vasárnap Május 17.

Köszöntjük Paszkál nevű olvasóinkat!

Péntek Május 15.

Köszöntjük Zsófia, denissza 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. 
május 6. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:40 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:30 Fókusz
13:50 Főnök 

inkognitóban
15:00 Bosszú

Török filmsor.
16:00 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

16:50 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.

00:10 Mellékhatás
Magyar thrillersor.

01:15 Lila füge
01:45 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:25 CSI: A 
helyszínelők
Am. krimisor.

03:10 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

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 Életkerék
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: Gulyás

Fruzsina
13:00 A világ egy 

terített asztal
13:30 Tengerek, város-

ok, emberek

14:20 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
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.
19:45 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Mosás, vágás, 
ámítás
Fr. romantikus víg-
játék

22:20 Kenó
22:30 József: The Bible 

- Joseph 1
Angol tévéfilmsor.

00:00 Hat nővér
Sp. romantikus té-
véfilmsor.

00:50 Hogy volt?! - 
Válogató adások

01:45 Rúzs és selyem

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
08:20 Katolikus krónika
08:50 Isten kezében
09:15 A sokszínű vallás
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:05 MMA portrék
11:00 Angol nyelvű hírek
11:05 Mozogj otthon!
11:20 Mécsfény

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

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

tudomány ha-
tártalan!

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

a nóta
20:00 Önök kérték
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
00:50 Kalandozások a 

világjáró nagy-
papával

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek

04:40 Aranyoroszlánok
05:10 Labdarúgó 

közvetítés
07:05 Női kosárlabda 

Euroliga Négyes 
Döntő

09:00 Magyar sikerek 
az olimpiákról

11:15 Magyar sikerek 
az olimpiákról

13:30 Pecatúra
14:00 Skipper
14:30 Fradi Tv
15:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:20 Fradi Tv
19:55 Aranyoroszlánok
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
22:35 Magyar sikerek 

az olimpiákról

04:25 Star Wars
Am. animációs 
kalandfilmsor.

05:10 Pasik!
Magyar vígjátéksor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:50 Mickey egér

Am. animációs ka-
landvígjáték-sor.

09:00 KölyökKalauz
09:30 Teleshop
10:30 ÉletmódKalauz
11:00 Autogram
11:30 Most jövök a 

falvédőről
Amerikai vígjáték

13:20 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

14:10 Különben 
dühbe jövök
Am. krimisor.

14:55 Maradj haza 
magadnak!

15:25 Segítség! 
Itthon vagyok!

16:00 I. e. 10 000
Am.–dél-afrikai ka-
landfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar thrillersor.
21:45 Budapest Noir

Magyar krimi
23:30 Bakkermann

Magyar vígjáték
01:00 Valentin-napi 

meglepetés
Am. vígjáték

02:30 Vércsék
Magy. kisjátékfilm

02:50 CSI: A 
helyszínelők
Am. krimisor.

05:25 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
10:10 Innovátor
10:45 Bolttúra
11:15 Poggyász
11:50 Rio

Brazil-am.-kanadai 
animációs vígjáték

13:45 Az álmodó
Am. filmdráma

15:55 Columbo
Am. krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Csábítunk és 

Védünk
Am. vígjáték

21:55 Rohanás
Am. akciófilm

00:00 Ninja 2
Am.-thaiföldi akció-
thriller

02:00 Lángoló Chicago
Am. akciófilm-sor.

02:45 Lángoló Chicago
Am. akciófilm-sor.

03:30 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

05:55 Hajnali
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Magyar Krónika
07:20 Szerelmes földrajz
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
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 Serengeti - Egy 

történet Afrika 
legkülönlegesebb 
lakóinak valós 
élete alapján

14:15 A Durrell család
Angol családi filmsor.

15:05 Az élet muzsikája
Magy. életrajzi film

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

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

Játékfilm
21:35 Vad lovak

Angol játékfilm
23:30 Kenó
23:35 Bagi Nacsa Orfeuma
00:30 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:20 Hogy volt?! - 
Válogató adások

02:15 OJD – Irodalom 
és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

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

hírek
08:05 Orosz nyelvű 

hírek
08:10 Kínai nyelvű hírek
08:15 Gasztroangyal
09:05 Magyarország 

finom
09:25 Mindenki 

Akadémiája
09:50 Rejtélyes 

XX. század
10:20 Öt kontinens - 

Válogatás
10:50 Angol nyelvű hírek
11:00 Mozogj otthon!
11:15 Elveszett 

paradicsom
Magyar játékfilm

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

délidőben
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
15:55 Aranyok aranya
16:25 Elfeledett ma-

gyar irodalom
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 Bagi Nacsa 

Orfeuma
22:35 Legenda - 

válogatás
23:05 Hagyaték
23:35 Opera Café
00:00 Evangélium
00:30 Világörökség 

Portugáliában
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Gasztroangyal
02:10 Az élet muzsikája

Magy. életrajzi film
03:55 Elveszett 

paradicsom
Magyar játékfilm

04:00 Forma-1 legen-
dák: Jack 
Brabham

04:25 Fradi Tv
04:50 Pecatúra
05:20 Jövünk!
06:05 Vívás magazin
06:35 UEFA Bajnokok 

Ligája
08:25 Szabadidő
08:50 Magyar sikerek 

az olimpiákról
11:10 Magyar sikerek 

az olimpiákról
13:20 Forma-1 legen-

dák: John 
Surtess

14:10 Forma-1 legen-
dák: Niki Lauda

17:00 Magyar sikerek 
az olimpiákról

19:25 Kékek
19:55 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
22:35 Magyar sikerek 

az olimpiákról

04:15 Star Wars
Am. animációs 
kalandfilmsor.

05:00 Pasik!
Magyar vígjátéksor.

05:30 Fókusz Plusz
06:10 Teleshop
06:40 Kölyökklub
09:20 Mickey egér

Am. animációs ka-
landvígjáték-sor.

09:40 Teleshop
10:35 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:00 Lila füge
11:30 Szuperzöld
12:05 Profi a 

konyhámban
12:35 Ámbár tanár úr

Magyar vígjáték
14:15 Cobra 11

Német akciófilm-sor.
15:10 Made in Karantén
16:00 Szuperhekusok

Olasz akcióvígjáték
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Maradj haza 

magadnak!
19:20 Segítség! 

Itthon vagyok!
19:50 A Hangya és 

a Darázs
Am. akciófilm

22:00 Gengszterzsaruk
Am. akciófilm

00:35 A biztonság záloga
Am. akciófilm

02:10 I. e. 10 000
Am.–dél-afrikai ka-
landfilm

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

10:25 Tűsarok
11:00 Több mint TestŐr
11:30 Super Car
12:05 Életmódi
12:35 Hungarikumok -

kal a világ körül
13:10 StartupBörze
13:40 A seriff és az 

idegenek
Olasz akcióvígjáték

15:40 Mindenképpen 
talán
Am.-angol-fr. ro-
mantikus vígjáték

18:00 Tények
18:50 Kellékfeleség

Am. vígjáték
21:10 Mission: Impos -

sib le - Utóhatás
Am.-kanadai akció-
thriller

23:35 Amerikai pite 2.
Am. vígjáték

01:55 Látogatás
Magyar-osztrák já-
tékfilm

03:30 Zsaruvér
Am. krimi-sor.

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!
06:55 Kereszt-Tények
07:05 Katolikus krónika
07:30 Így szól az Úr!
07:35 Rome Reports -

Vatikáni híradó
08:00 Református 

riportok
08:25 Református 

ifjúsági műsor
08:35 Baptista 

ifjúsági műsor
08:45 Unitárius 

ifjúsági műsor
09:00 Katolikus mise 

közvetítés
10:00 Vallás és szabadság

10:05 Evangélikus 
magazin

10:30 A sokszínű vallás
10:40 Jézus és..: Tamás 

apostol
11:00 Református is-

tentisztelet - 
Debreceni Nagy-
templom

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:25 Egy Habsburg 

Mallorcán – La-
jos Szalvátor és a 
varázslatos tenger
Német portréfilm

14:20 Édes anyanyelvünk
14:30 A színésznő

Magyar tévéfilm
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!
21:15 Akik maradtak

Magyar filmdráma
22:40 Kenó
22:50 Világok arca

05:30 Rejtélyes 
XX. század

05:55 Térkép
06:25 Élő egyház
06:50 Esély
07:15 Világ
07:40 Multiverzum - A 

tudomány ha-
tártalan!

08:10 Német nyelvű
hírek

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

Akadémiája
09:55 Ízőrzők
10:30 Térkép
10:55 Angol nyelvű hírek

11:05 Mozogj otthon!
11:20 Erzsébet királyné

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 MMA portrék
14:15 A nagyok
14:40 Templom az 

Óceán közepén
15:10 Darumadár fenn 

az égen
15:40 Mozogj otthon!
15:55 Aranyok aranya
16:20 Elfeledett ma-

gyar irodalom
16:55 Lola kicsi konyhája
17:25 Most a Buday!
17:55 Divat & dizájn
18:25 Divat & dizájn
18:55 Öt kontinens - 

Válogatás
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Kortanúk - 

Rendszerváltozás 
a hadseregben - 
Lőrincz Kálmán 
vezérezredes

22:35 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték

05:10 Szabadidő
05:35 Kékek
06:00 Labdarúgó 

mérkőzés
07:55 Múlt és Jelen
08:25 Jövünk!
09:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
13:40 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:05 Forma-1 legen-

dák: Niki Lauda
14:55 Magyarország 

- Brazília lab-
darúgó váloga-
tott felkészülési 
mérkőzés

19:15 Forma-1 legen-
dák: Niki Lauda

22:10 Forma-1 - 
Nagydíj futam
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9 étel, amiben több fehérje van, mint a tojásban
A tojás fehérjetartalmát nem egyszerű felülmúlni, ugyanis egyet-
len darabban 7 g fehérje rejlik, ráadásul biológiai értéke miatt ez 
teljes mértékben képes hasznosulni a szervezetben. Azonban, bár-
mennyire is finom a főtt tojás vagy akár a rántotta, valljuk be, köny-
nyen meg lehet unni.

Az alábbi 9 ételben azonban 
még a tojásnál is több fehérje ta-
lálható, ezért érdemes őket beik-
tatni az étrendünkbe, különösen, 
ha a fogyás vagy a tömegnöve-
lés a célunk.

Görög joghurt – egy 
dobozban 17 g fehérje
A fehérjebevitel növelése ér-

dekében célszerű a natúr jog-
hurtot görögre cserélni, ugyan-
is a görög joghurt majdnem két-
szer annyi proteint tartalmaz, 
mint natúr változata. Ráadásul 
kevesebb szénhidrátot és cuk-
rot rejt, így könnyen beépíthető 
akár egy alacsony szénhidráttar-
talmú diétába is. Egy kis doboz-
nyi, krémes finomság pedig csu-
pán 120 kalória.
Csicseriborsó – egycsészé-

nyiben 12 g fehérje
A csicseriborsó nemcsak 

rendkívül finom, de hihetetle-
nül egészséges is. Tele van vas-
sal, kalciummal, magnéziummal, 
foszfáttal és cinkkel, ezáltal gon-
doskodik csontjaink erősségéről 
is. Ráadásul fehérjetartalma mi-
att sem kell szégyenkeznie, egy 
adagjában 12 g fehérje található.

Natúr tökmag – negyedcsé-
szényiben 10 g fehérje

A tökmag nemcsak kiváló mag-
néziumforrás, de fehérjében is bő-
velkedik. Fogyasztása számta-
lan jótékony hatással van egészsé-
günkre, többek között gondosko-
dik szív- és érrendszerünk egész-
ségéről, csökkenti a gyulladást és 

nyugtatja az idegrendszert. Magas 
kalóriatartalma miatt azonban csak 
mértékkel ropogtassuk!
Mandula – negyedcsészényi-

ben 7,5 g fehérje
A másik kedvenc magunk, 

amely tele van fehérjével, a man-
dula. Együk bátran akár köztes ét-
kezésként is, hiszen nemcsak az 
izomnövekedést segíti, de fokozza 
az agyi aktivitást, csökkenti a szív-
betegségek kialakulásának kocká-
zatát, szabályozza a vérnyomást 
és erősíti az immunrendszert. Ha 
mindez nem lenne elég, egyszere-
sen telítetlen zsírsavai hamar telí-
tenek, így segítségével megakadá-
lyozható a fogyókúra legnagyobb 
ellensége, a túlevés.
Tofu – 100 g-ban 9 g fehérje

A tofu olyan alacsony kalória-
tartalmú és zsírszegény növényi 

táplálék, amely mind a 9 nélkü-
lözhetetlen aminosavat tartal-
mazza. Ha vegetáriánusok va-
gyok, emiatt elsődleges fehér-
jeforrásunkká válhat. Emellett 
sok B1- , E-vitamint, kalciumot, 
magnéziumot, nátriumot, vasat 
és cinket is tartalmaz.
Edamame szójabab – negyed-

csészényiben 9 g fehérje
A zöld színű szójabab nem-

csak kiváló vas- és kalcium for-
rás, de fehérjében is gazdag. Fél-
csészényi mennyiség 9 g fehér-
jét és 9 g rostot rejt. A kutatások 
szerint pedig sikeresen csökken-
ti a rossz koleszterin szintjét, il-
letve enyhíti a menopauza tü-
neteit is.

Gruyère sajt – 30 g-ban 
8 g fehérje

A gazdag aromájú, svájci sajt 
bár kevéssé ismert hazánkban, 
érdemes beiktatni étrendünkbe, 
hogy ezáltal is megnöveljük fe-
hérjebevitelünket. A fogyókú-
ránk miatt sem kell aggódni, hi-
szen egy adagja csupán 117 ka-
lóriát tartalmaz. Gyorsan olvad, 
így melegszendvicsre vagy tész-
tára is tökéletes.

Szárított alga – két teás-
kanálnyiban 8 g fehérje
A hal korántsem az egyetlen 

fehérjedús táplálékunk, amely az 
óceánból származik. Bár az alga 
nem éppen semleges ízű, mégis ér-
demes megbarátkozni vele, és bele-
csempészni a smoothie-nkba. Nem-
csak feldobja annak színét és fehér-
jetartalmát, de vitamin- és ásványi 
anyag szükségletünk jelentős részé-
ről is gondoskodik. Anyagcsere pör-
gető és immunerősítő tulajdonsága 
pedig végképp meggyőzhet minket 
fogyasztásáról.
Zabpehely – félcsészényiben 

7,2 g fehérje
A zabpehelyre leggyakrab-

ban energiadús reggeliként gon-
dolunk, azonban érdemes tudni, 
hogy fehérjében sem szűkölkö-
dik. Ha tovább növelnénk a zab-
kásánk fehérjetartalmát, egysze-
rűen adjunk hozzá egy adag fe-
hérjeport. Kerüljük azonban a kü-
lönböző édességekkel való dúsí-
tását, mert így könnyen renge-
teg kalóriát vihetünk be a szer-
vezetünkbe.

5 fogyókúrás finomság, amit 
bátran ehetsz este

Az „este 6 után ne együnk!” tippet kétségtelenül elfelejthetjük, 
hiszen általában nem alkalmazkodik életvitelünkhöz, de az biz-
tos, hogy a késő esti nassolások könnyen hízáshoz vezethetnek.

A fogyás kulcsa igen egysze-
rű, kalóriadeficitet kell elérni. Ha 
az étkezési naplónk vagy kalória-
számláló appunk alapján úgy lát-
juk, belefér még a napba egy kis 
pótvacsi, semmiképp se feküd-
jünk le korgó gyomorral. Termé-
szetesen hanyagoljuk a fagyit és a 
pizzát, bármennyire is sóvárgunk 
utána. Helyettesítsük kalóriasze-
gény és tápanyagdús csemegék-
kel, amelyeket este is bűntudat 
nélkül fogyaszthatunk.

Almaszeletek 
mogyoróvajjal

Jó hírünk van, a hozzánk ha-
sonlóan mogyoróvaj rajongók-

nak, kedvenc csemegénk esti 
nasiként is remekül megállja a 
helyét. Ha valami édes, de mégis 
egészséges finomságot kívánunk 
este, almával párosítva kitűnő vá-
lasztás. Szeleteljünk fel egy al-
mát, és tegyünk rá egy-két teáska-
nál mogyoróvajat. Két dologra fi-
gyeljünk csupán: rosttartalma mi-
att hagyjuk rajta az almán a héját, 
illetve kizárólag 100%-os mogyo-
róvajat vásároljunk. A mogyivaj 
ne tartalmazzon se cukrot, se mé-
zet, se pálmaolajat, se mestersé-
ges adalékanyagokat.

Görög joghurt áfonyával
Ha édességre vágyunk, a má-

sik remek választás a görög jog-
hurt– áfonya kombó. Az áfo-
nya igazi superfood, tele van 
antioxidánssal és vitaminokkal. 
Remek immunerősítő, miközben 
alig tartalmaz kalóriát. Görög jog-
hurttal fogyasztva tökéletes esti 

fehérjebevitelnek számít, amely 
egész éjszakára feltölti a szerve-
zetet a szükséges tápanyagokkal.

Cottage cheese avokádóval
A legjobb esti proteinforrás 

egyértelműen a cottage cheese, 
tele van fehérjével, ugyanakkor 
alig tartalmaz szénhidrátot és ka-
lóriatartalma is alacsony. A friss 
kutatások mind alátámasztják, 
hogy a magas fehérjetartalmú di-
éta az egyik leghatékonyabb. Ne 
féljünk tehát a zsírszegény tejter-
mékektől sem! A cottage cheese 
gazdag triptofán esszenciális ami-
nosavban is, amely idegnyugta-
tó és segíti az elalvást is, így tö-

kéletes lefekvés előtti cse-
mege. Ehetjük magában, 
de ha egy kis egészséges 
zsírral párosítanánk, az 
avokádónál nem is találha-
tunk jobbat. Politelítetlen 
zsírsavai gondoskodnak a 
szív- és érrendszer egész-
ségéről, a koleszterinszint 
csökkentéséről.

Répahasábok 
humusszal

Telítő, de kalóriában megfele-
lő esti nasiként bátran bevethetjük 
a nyers répaszeleteket humusszal 
is. Az értékes zsírok, a magas mi-
nőségű fehérje és a telítő rost tö-
kéletes találkozása ez a páros. Ki-
válóan laktat, anélkül, hogy meg-
terhelné a gyomrot.
Teljes kiőrlésű vagy szénhid-

rátszegény toast sonkával
Ki mondta, hogy nem ehe-

tünk szendvicset este? Egy jó 
minőségű kenyér, amely tény-
leg teljes kiőrlésű gabonákat tar-
talmaz, vagy szénhidrátcsökken-
tett, megemelt fehérjetartalom-
mal és sok-sok maggal, nyugodt 
szívvel fogyasztható az esti órák-
ban is. Egy-két szelet kenyér csir-
kemell sonkával és sok-sok zöld-
séggel messzire űzi az éhséget. 
Ráadásul, hozzávalóktól függő-
en, csupán 150-200 kalóriát tar-
talmaz, és legalább 10 g fehérjét.

5 fogyókúrás tipp, ami 
tényleg működik

Számtalan diétás irányzat létezik, a fogyásnak azonban csupán két 
fő tényezője van: a kalóriadeficit és a rendszeres testmozgás. Mind-
ez egyértelmű, mégis sokszor hiába vetünk be mindent, a kilók csak 
nem akarnak lemenni.

Ilyenkor kétségbeesetten 
gyűjtjük a különböző praktiká-
kat, amelyek gyors és hatékony 
fogyást ígérnek. Az alábbi tippek 
garantáltan a kedvenceink lesz-
nek, hiszen nem igényelnek ra-
dikális változtatást, mégis mű-
ködnek.

Ragaszkodjunk az 
étkezésekhez!

A vércukor stabilizálásánál 
kiemelten fontos, hogy rendsze-
resen együnk, kis adagokban. 
Azonban egy friss kutatás során 
kiderült, sikeresebbek a fogyó-
kúrában azok, akik kevesebb-
szer esznek nagyobb adagokat. 
Ezt a jelenséget avval magya-
rázzák, hogy a bőséges étkezé-
sek emésztéséhez szervezetünk-
nek több kalóriára van szüksége. 
Bár nem feltétlenül ez a jó takti-
ka, a szüntelen nassolást minden-

képp hagyjuk abba, még akkor is, 
ha egész nap csak egészséges éte-
leket majszolunk. Figyeljük szer-
vezetünk jelzéseit, és ezek alapján 
álljunk be napi háromszori vagy öt-
szöri étkezésre.

Válasszuk a rövid, de 
hatékony edzéseket!

Egy kutatás során azt találták, 
hogy azok, akik napi fél órát futot-
tak vagy bicikliztek, 33%-kal töb-
bet fogytak és 20%-kal voltak ak-
tívabbak a nap további részében, 
mint azok, akik egy teljes órát szán-
tak testmozgásra. A kutatók felté-
telezik, mindez avval van össze-
függésben, hogy akik sokat edze-
nek, hajlamosabbak többet pihen-
ni és sajnos enni is. Heti négyszer 
fél óra testmozgás éppen elegendő 
a fogyáshoz. Azonban, ha a hosz-
szabb edzések hívei vagyunk, fi-
gyeljünk arra, hogy ne együk ma-

gunkat degeszre mozgás után, a ka-
napén heverészve.

Együnk bátran komplex 
szénhidrátokat!

Bár a ketogén diéta hatalmas 
népszerűségnek örvend, a kutatá-
sok mégis arra hívják fel a figyel-

münket, hogy akik rendszeresen 
fogyasztanak teljes kiőrlésű ga-
bonákat, vékonyabbak, mint szén-
hidrátszegény diétát folytató tár-
saik. A szénhidrátok emésztésé-

hez plusz energiára van szükség, 
illetve a rostok remekül telítenek 
és gondokodnak a jó emésztésről 
is. Együnk ezentúl bűntudat nél-
kül tönköly kenyeret, barna rizst és 
zabkását, majd fogadjuk büszkén a 
bomba alakunkra tett bókokat.

Aludjunk hűvösben!
A Columbia Egyetem kutatá-

sa szerint azok, akik 7 óránál ke-
vesebbet alszanak, hajlamosabbak 
a hízásra. Érdemes tehát nem az 

alvás csökkentésével növelni 
aktivitásunkat. Azonban nem-
csak az alvásra fordított idő, 
hanem a hálószoba hőmérsék-
lete is hatással lehet fogyókú-
ránkra. Azoknak, akik 18 fok-
ban alszanak 10%-kal gyor-

sabb az anyagcseréjük 
és 42%-kal több a bar-
na zsírszövetük (amely 
segít az elhízás meg-
akadályozásában), mint 
akik 23 fokos hálószo-
bában hajtják álomra a 
fejüket.
Ne együnk meg min-
dent, ami a tányéron 

van!
Legtöbbször már 

csak a szemünk kíván-
ja az utolsó falatokat, 
és egyáltalán nem hall-
gatunk szervezetünk 
jelzéseire. Amikor azt 
érezzük, tele vagyunk, 
nyugodtan tegyük le 
az evőeszközöket, el-
kerülve a felesleges 
kalóriabevitelt. A táp-
lálkozási szakértők sze-

rint evvel az egyszerű trükkel 
napi 200 kalóriát spórolha-
tunk, amely fél év alatt 4,5 kg 
fogyást eredményez, bármely 
egyéb erőfeszítés nélkül.
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KrIMI SPort

A migránscsoportot, akik között 5 kis-
korú volt, április 28-án este fedezték 
fel Kárpátalján az ungvári határőrség 
emberei.

A Csapi Határőrségnél elmondták, 
hogy a Szlovákiába tartó 11 bevándorlót 
az Ungvári járásban, Unghuta (Гута) te-
lepülés közelében fedezték fel. A letartóz-
tatottak között öt kiskorú külföldi is volt. 
A bevándorlók nem tudtak felmutatni sze-

Migránsokat fogtak el az Ungvári járásban
mélyt igazoló okmányokat, ám Afganisz-
tán állampolgárainak nevezték magukat. 
A szabálysértőket a hatarőrségre szállítot-
ták. Személyazonosításuk igazolása után 
ellenük illegális határátlépési kísérlet mi-
att indítanak eljárást.

Később a katonák még egy férfit ta-
láltak a határmenti övezetben, akit ember-
csempészet miatt vonhatnak felelősségre 
– olvashatjuk a mukachevo.net hírportálon.

Május 1-jén Ungváron a járőrök meg-
állítottak egy Ford Focus típusú gép-
kocsit, amelyet egy 26 éves ungvári la-
kos vezetett.

A rendőrök egy fegyverre hasonlító 
tárgyat és nagy mennyiségű kábítószert 
találtak az autóban. A helyszínre kiérke-
zett nyomozók több mint 20 csomag ma-
rihuánát foglaltak le. Ezt követően a férfi 

Nagy mennyiségű kábítószert találtak egy 
férfinál

lakhelyén is házkutatást tartottak a rend-
őrök. A lakásban a kábítószerellenes ügy-
osztály munkatársaival közösen további 
41 csomag marihuánát és 12 kábítósze-
res süteményt, valamint jelentős pénzösz-
szeget találtak.

Az ügyben büntetőeljárást indítottak. 
A férfit előzetes letartóztatásba helyezték, 
írja a pmg.ua.

Április 30-ára virradóan súlyos közúti bal-
eset történt Munkácson, a Béke utcában.

A pmg.ua híradása szerint egy Skoda 
márkájú gépkocsi sofőrje nagy sebesség-
gel haladt a híd felől, és egyenesen ne-
kihajtott a körforgalomnak (a tank mel-
lett). Az esetet térfigyelő kamera is rög-
zítette. A volánnál egy 21 éves férfi ült, ő 
súlyos sérüléseket szenvedett – közölte 

Halálos baleset Munkácson
Jurij Marcenisin, a megyei járőrrendőr-
ség vezetője. A jobb első ülésen egy fia-
tal lány ült, aki a helyszínen életét vesz-
tette. Ebben az is szerepet játszott, hogy 
a biztonsági öv a háta mögött volt bekap-
csolva, hogy ne adjon hangjelzést. Egyes 
értesülések szerint a lány a Munkácsi 
Kereskedelmi-Közgazdasági Koledzs di-
ákja volt, és májusban lett volna 20 éves.

Az Ukrán Állami Nyomozóiroda mun-
katársai hivatalosan is vádat emeltek 
hat rendőr ellen, akik saját hasznukra 
írták le a szolgálati üzemanyagot.

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség in-
formációi szerint az egyik kerületi rend-
őrkapitányság vezetője, helyettesével és 
még négy rendőrrel hamis információ-

Saját hasznukra írták le a szolgálati 
üzemanyagot a kárpátaljai rendőrök

kat jegyeztek be a szolgálati gépkocsi ál-
tal felhasznált üzemanyagmennyiségről, 
a többletet pedig elkülönítették maguk-
nak – közli a mukachevo.net.

Ukrajna Büntetőtörvénykönyvének 
191. cikkelye (hivatali helyzettel való visz-
szaélés jogellenes vagyonszerzés céljából) 
értelmében az ügyben eljárást indítottak.

A rendőrök a három munkácsi illető-
ségű személy által bérelt házban kábí-
tószert és pszichotróp anyagokat talál-
tak. Mindannyiuk ellen már korábban 
is indítottak eljárást az illegális kábí-
tószer birtoklása miatt, ám kiderült, 
nem hagytak fel a bűnözéssel. Jelenleg 
újabb büntetőeljárást indítottak elle-
nük, a csoport szervezőjét pedig előze-
tes letartóztatásba helyezték.

Április 29-én a Kárpátaljai Megyei 
Rendőrkapitányság nyomozói a Munkácsi 
Kerületi Rendőrség embereivel és a külön-
leges erők bevonásával keresési művelete-
ket folytattak három kábítószerkereskedő 
lakóhelyén, akik ellen még 2019 novem-
berében indítottak eljárást. Akkor a rend-
őrök metamfetamint és marihuánát foglal-
tak le az érintett személyektől. Akkor elő-
zetes letartóztatásba kerültek, majd óvadék 
fejében szabadlábra helyezték őket. Ám, 
amint kiderült, továbbra is árulták a dro-
got Munkácson és a Munkácsi járásban.

Április 29-én a rendőrök házkutatást 
tartottak a három gyanúsított tartózkodá-
si helyén. Ennek következtében a tisztvi-
selők 54 marihuánával teli fóliatekercset, 

Drogdílereket fogtak el Munkácson
2 világos színű por alakú anyaggal teli 
fecskendőt és 25 metamfetaminra hason-
lító anyaggal teli zacskót találtak. Ezen-
kívül a nyomozók lefoglalták a kábítószer 
eladásából származó pénzt is.

Megállapítást nyert, hogy a kábító-
szer-kereskedők szétosztották maguk kö-
zött a szerepet – ketten drogfüggőket ke-
restek, a csoportszervező árubeszerzéssel 
foglalkozott. Egyébként a csoportot egy 
tapasztalt drogkereskedő vezette. A fér-
fi tisztában volt tettei jogellenességével, 
mivel korábban hasonló bűncselekmények 
miatt már elítélték.

A rendőrök előzetes letartóztatásba he-
lyezték a csoport vezetőjét. Az ügyben to-
vábbra is folyik a nyomozás. „A kábító-
szer-függőség meglehetősen nagymértékű 
problémává vált a világon. Sajnos Ukraj-
na és Kárpátalja sem kivétel az általános 
statisztikákban. Szeretném azonban hang-
súlyozni, hogy a rendőrség keményen har-
col a helyi kábítószer-kereskedelem el-
len, és már pozitív eredményeket értünk 
el. Ez azonban csak a kezdet” – mond-
ta Olekszandr Slyahovszkij, a Kárpátal-
jai Megyei Rendőrkapitányság vezetője.

Kábítószer-kereskedőt állítottak elő a 
megyeszékhelyen. A férfi járművében 
kábítószerre és fegyverre bukkantak, s 
a nála végzett házkutatás során továb-
bi tiltott szereket foglaltak le.

A karpat.in.ua tájékoztatása szerint a 
26 éves fiatalember Ford Focus típusú sze-
mélygépkocsijában több mint 20 csomag 

Jelentős mennyiségű kábítószert és fegyvert 
találtak egy ungvári férfi autójában

marihuánát és egy pisztolyt fedeztek fel. 
Lakásában további 41 csomag marihuánát 
és 12 marihuánás süteményt is találtak.

A férfit előzetes letartóztatásba he-
lyezték, az ügyben megkezdődtek a 
bíróságot megelőző vizsgálatok – kö-
zölte megyei rendőrség kommunikáci-
ós osztálya.

Néhány sorban
Az Ukrán Hivatásos Labdarúgó Liga el-
képzelése szerint a május 11-én lejáró 
korlátozási szigorításokat követően vé-
gezhetnek újra edzéseket a honi klubok 
labdarúgói.

Az előzetes tervek szerint május 12-
től 17-ig tesztelik majd a játékosokat a 
koronavírusra, és ezzel párhuzamosan a 
csapatoknál elkezdődnek az edzések is. 
Május 30-án indulna újra a bajnokság az 
első, a második és harmadik osztályban, 
és az Ukrán Kupában is végigjátszanák a 
sorozatot.

Ha minden menetrend szerint ala-
kul, akkor június 10-én rendeznék meg a 
Minaj – Dinamo Kijev, illetve a Mariupol 
– Vorszkla Poltava kupaelődöntőt, június 
17-én pedig a kupadöntőre kerülne sor.

Mint Andrij Pavelko, a Hivatásos 
Liga elnöke elmondta, ha nem jönnek 
közbe újabb akadályok, akkor az élvo-

nalbeli bajnokságot július végére tud-
nák befejezni.

Ugyanakkor, olyan tervezet is van, 
hogy a bajnokság első hat helyén álló 
együttes kijevi stadionokban játssza le a 
hátralévő mérkőzéseket.

***
Benedek Tibor a vízilabdával kapcsolatos 
minden tevékenységtől visszavonul – je-
lentette be a férfiválogatott korábbi szö-
vetségi kapitánya, az UVSE vezetőedzője 
a klub hivatalos honlapján. Benedek Tibor 
játékosként három olimpiai bajnoki címet 
nyert, illetve tagja volt a 2003-as világbaj-
nok és az 1997-es Európa-bajnok magyar 
csapatnak is. A magyar válogatottat 2013 
és 2016 között irányította, vezetésével 
pólósaink aranyérmesek lettek a 2013-as 
barcelonai vb-n. Benedek Tibor 2016 óta 
a Magyar Vízilabda-szövetség elnökségi 
tagja, 2018-ban lett az UVSE élvonalbeli 
felnőttcsapatának a vezetőedzője.

Olga Perederijt választották a 2019-es 
esztendő legjobb női kézilabdázójának 
Ukrajnában. A szavazásban az ukrán 
válogatott játékosain és szakvezetőin 
kívül, az élvonalbeli és másodosztály-
ban szereplő klubok vezetőedzői vettek 
részt – összesen 42-en. Az első helyért 5 
pont, a másodikért 3, míg a harmadik 
legjobb helyezésért 1 pont járt.

A francia Metzben játszó Perederij 98 
összpontszámmal végzett az élen a tőle 
mindössze 5 ponttal elmaradó Viktoria 
Borscsenko előtt, aki 93 pontot gyűj-
tött. Az orosz Rosztov Donban kézilab-
dázó Borscsenko – Perederijhez hasonló-
an – ugyancsak olyan együttesnek a tag-
ja, amely érdekelt a két hónapja a koro-
navírus-járvány terjedése miatt félbesza-
kadt Bajnokok Ligája küzdelmének ne-
gyeddöntőjében.

Egykori és mostani ungvári 
játékosok is a legjobbak között

A harmadik helyen is egy légiós, a ro-
mán Valceában játszó Irina Hlibko vég-
zett 76 ponttal. 

Összesen 16 játékos kapott szavazatot, 
és voltak köztük számunkra ismerősök is. 
Az Ungvári Kárpátiban védő Jelizaveta 
Voronyko 5 ponttal a 11., míg az ugyan-
csak ungvári Jana Hotra 4 ponttal a 12. 
helyen zárt. 

A korábban a kárpátaljai együttessel 
2 bajnoki címet szerző nagydobronyi Ba-
log Judit, a Békéscsaba és az ukrán válo-
gatott hálóőre 2 ponttal a 13. helyet sze-
rezte meg a rangsorban.

Egy mondatra visszatérve a győztes-
hez, Perederij 2012 óta válogatott, amikor 
először szerzett bajnoki címet, akkor még 
az Ungvári Kárpátival.

A férfiaknál a Motor Zaporizzsja kivá-
lósága, Zahar Gyenyiszov végzett az élen.

A Magyar Labdarúgó-szövetség 
(MLSZ) döntése szerint május 23-án a 
Magyar Kupa elődöntőjének első mér-
kőzéseivel indul újra a futballélet Ma-
gyarországon a koronavírus-járvány 
miatti kényszerszünet után.

Az élvonalbeli bajnokságban egy hét-
tel később, május 30-án rendeznek ismét 
teljes fordulót, zárt kapuk mögött. Az 
NB-II-t befe-
jezettnek nyil-
vánították, az 
MLSZ dönté-
se alapján az 
első két helyen 
álló együttes, 
az MTK és a 
Budafok fel-
jut a legjobbak 
közé.

Az MLSZ 
elnökségének 
hétfői döntése 
értelmében az 
NB I a 26. for-
dulóval, a Ma-
gyar Kupa az 
elődöntőkkel 
folytatódik. A 
honi kupaso-
rozatban a döntőbe jutásért kiírt párhar- 
cok első meccseire május 23-án, a vissza-
vágókra 27-én kerül sor. A finálét június 
2-án rendezik meg. Amíg a Magyar Kupá-
ban a csapatok az elődöntőben csatáznak, 
a Ferencváros lejátssza két, korábbról el-
halasztott mérkőzését az NB I-ben. A baj-
nokságot a tervek szerint június végéig be-
fejezik, egy csapat két bajnoki meccse kö-
zött legalább három napnak el kell telnie.

A felkészülési szakaszban, amely az 
edzések újraindulásától a tétmérkőzése-
kig tart, heti két alkalommal kell tesztel-

Május 23-án indul újra az NB-I!
ni a játékosokat, az edzőket és mindenki 
mást, aki a csapattal és a stábbal az edzé-
seken jelen van, részt vesz. Ezeket a tesz-
teket mindenkin azonos időpontban kell 
elvégezni, és két mintavétel között nem 
telhet el 96 óránál több.

A harmadik szakaszban, amely köz-
vetlenül a sorozatok indulása előtt kezdő-
dik, minden bajnoki mérkőzés előtt 24-36 

órával el kell végezni a PCR-tesztet a lab-
darúgókon és a velük érintkezésbe kerü-
lő klubalkalmazottakon, valamint a mér-
kőzésen közreműködőkön.

Ha valakinek a teszteredménye pozi-
tív, azt azonnal el kell különíteni, majd az 
általános előírások szerint 14 napos karan-
ténba kell vonulnia. A visszatérése 48 órás 
tünetmentes idő és két negatív teszt után 
24 órával lehetséges. A további egészség-
védelemmel kapcsolatos ajánlásokról, ja-
vasolt eljárásokról a klubok részletes tájé-
koztatást kaptak az MLSZ-től.

Május 30-án rendeznek ismét teljes fordulót az NB-I-ben
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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

Munkalehetőség Hollandiában!
Káposzta-betakarítás

Fizetés teljesítmény után: 9.6 euró/óra
+ prémium

12 órás, kétműszakos munkanap
Szállás 11 euró/nap

két fő egy szobában, WC, zuhany, konyha
Útiköltség ukrajnából Hollandiába 200 euró.

Magyarok 2018 őszétől dolgoznak itt

+380 (67) 50 50 410 (ukránul vagy oroszul)

telek, föld eladó

Nagybaktán két privati-
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő gyü-
mölcsfával és 300 db lugas 
csemegeszőlővel eladó. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 

Ház eladó

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

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

Sürgősen eladó emeletes, 
összkomfortos családi ház 
Gát központjában, a Fő út 
75. szám alatt. Mob.: +3630-
4307088. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt kertes 
ház bútorostól, víz, gáz, 3 fá-
zisos villany. Ára: 50000 f.e. 
Mob.: 099-6608338. 
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. 

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. 
Családi ház eladó Gáton 
a Puskin u. 45. szám alatt, 
nagy kerttel és melléképü-
lettel. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 095-6314498 
(magyarul). 
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 
harmadik emeleti la-
kás saját fűtéssel Be-
regszászban a Lónyai 
úton. Mob.: +38098-
7050320. 

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

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

Háztartási gép

Eladó egy 6 fiókos Nord fa-
gyasztószekrény. Mob.: 095-
7435742. 
Gáton eladók újszerű ál-
lapotban lévő német hasz-
nált hűtők, kombinált hű-
tők, fagyasztóládák, auto-
mata mosógépek, gáztűz-
helyek és kombinált gázka-
zánok nagy választékban, 
garanciával. Házhozszál-
lítás megoldható. Mob.: 
+38095-4460916. 

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, karbantar-
tása Beregszászban. Mob.: 
066-5148589. 
Kertek tavaszi szántását, 
gyümölcsfák metszését, ta-
vaszi lemosó permetezését 
vállaljuk Beregszászon és 
környékén. Mob.: +38066-
5148589. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó heti-
lapok kézbesítésére Péter-
falván, Bökényben. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
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. 

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

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

Mezőgazdasági eszköz

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

Piac, élelmiszer

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

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.

növényvédelem

Oltott csemege- és borszőlő 
oltványok eladók nagy fajta-
választékban, kis és nagy té-
telben. Mob.: 099-3211747. 

Gyümölcsfa, szőlőoltvá-
nyok, konténeres dísznövé-
nyek és diófaoltványok nagy 
fajtaválasztékban eladók. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136.
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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 pályamű-
vek érkezését várjuk, ami a boldogság érzését ábrázoljá-
tok. Hogyan tudod ezt az érzést saját szavaiddal és színe-
iddel megfogalmazni és papírra vetni? Mi tesz boldoggá 
? Esetleg próbáld meg rajzoldon azt a pillanatot ábrázol-
ni, amikor emlékeid 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.

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.

Régóta fennálló prob-
lémájára sikerül meg-
oldást találni. Ha ez az 
egészségével kapcso-

latos, akkor számottevően ja-
vulhat az állapota, de akár a 
teljes gyógyulás bekövetkez-
het. A folyamatban lévő bíró-
sági ügyet az Ön javára ren-
dezik. Úgy tűnhet, hogy élete 
több területe is sínen van és ez 
megelégedéssel tölti el. Élvez-
ze ezt a békés és gondmentes 
időszakot a családjával!

Egész héten olyan 
lesz, mint egy látnok, 
és szinte mindig meg-
érzi előre, hogy mi 

fog történni. Egyúttal azt ve-
heti észre, hogy amire gon-
dol, az gyakran megtörténik. 
Használja ki ezt tudatosan, 
hogy megvalósíthassa terveit! 
Ellenben tartózkodjon attól, 
hogy bármiféle összetűzésbe 
kerüljön agresszív vagy nega-
tív emberekkel, akiknek sem-
mi sem jó, amit csinál.

Ez a hét érzelmileg 
intenzív lesz az Ön 
számára. Elképesztő 

mennyiségű szenvedélyt visz 
mindenbe, amit ma csinál, és 
ezáltal szinten mindenben si-
keres lesz. Arra is marad ere-
je, hogy másokat motiváljon 
és segítsen. Lehet, hogy idá-
ig került egy bizonyos prob-
lémát vagy kérdést, de a hé-
ten végre meglesz a lelki ere-
je ahhoz, hogy foglalkozzon 
vele és döntést hozzon.

Minden olyan fog-
lalkoztatja, ami a ter-
mészetfelettivel áll 

kapcsolatban. Szeretne vá-
laszokat az Önnel vagy akár 
másokkal történő rejtélyes 
kérdésekre. Meglehet, hogy 
szakértői segítséget kér vagy 
olyan emberekkel veszi fel 
a kapcsolatot, akik hasonló 
cipőben járnak, mint maga. 
Mindenesetre a nyomozása 
során bizonyos fokú óvatos-
sággal kell eljárnia.

Különös dolgok történ-
hetnek Önnel, amelye-
ket elsőre nem fog tud-

ni megmagyarázni. Érdemes a 
héten nyitottnak lennie, mert 
talán az égiek próbálják vezet-
ni. Talán ezért is tesz olyan dol-
gokat, amiket máskor nem mer-
ne. Viszont egy váratlan ese-
mény radikális változást hoz-
hat az életében. Ne féljen kife-
jezni az érzéseit, és elhagyni a 
komfortzónáját. A bátorságá-
ért nem maradna el a jutalom!

Ha eddig nem volt va-
lamivel tisztában, nem 
látta a teljes egészet, 

akkor a héten áttörést érhet el. 
A kirakós minden darabkája 
a helyére kerülhet. Sőt, azok, 
akik nehéz helyzetben vannak, 
megtalálhatják annak a mód-
ját, hogy kijöjjenek a pácból. 
Ne hagyja, hogy mások olyan 
dolgokra vegyék rá, amiket 
nem szeretne. Olykor kényte-
len konfliktusba kerülni ahhoz, 
hogy megvédje magát.

A héten mindenkép-
pen érdemes lenne 
gyakorolnia a türel-
met. Nagy kihívás 

lesz, de csak így érhet el si-
kert. Ne siettesse a dolgokat, 
sem az embereket maga kö-
rül. Előbb gondolkodjon és 
csak aztán beszéljen. Ezek 
mind-mind hozzájárulhat-
nak ahhoz, hogy eredményes 
és gondmentes napjai legye-
nek. Kezdje a napjait néhány 
nyugtató gyakorlattal.

Valaki megpróbálja 
magát bevonni egy 
felesleges hatalmi 
harcba. A kulcs itt 

a nyitott gondolkodás és a 
nyugodt viselkedés megőr-
zése. Ha tudja, kerülje el, de 
ha nem, akkor táncoljon ki 
belőle a lehető legrövidebb 
úton. Ettől eltekintve tökéle-
tesen kellemes és gondtalan 
napok várnak Önre. Olykor 
már-már unalmasnak érez-
heti a nagy nyugalmat.

Vigyázzon  a r ra , 
mennyit költ a héten. 
Valószínűleg olyano-
kat vásárolhat, ame-

lyekre nincs szüksége. Csak-
hogy nem várt kiadással kell 
számolnia, úgyhogy jobban 
tenné, ha inkább arra készül-
ne fel. Legyen nyitott szeret-
tei tanácsára, akik nem kiok-
tatni akarják, csak valószínű-
leg látják, hogy hibát készül 
elkövetni és próbálják magát 
megmenteni.

A napokban maga 
mellé pártol a szeren-
cse! Érdemes lehet ezt 
kihasználnia és akár 

egy lottószelvényt is kitölte-
nie. Emellett pedig ejtse meg 
a nagy, sorsfordító beszélgeté-
seket, tegyen lépéseket tervei 
megvalósításért és éljen a sze-
rencséjével. Viszont ne hozzon 
másokkal kapcsolatban elha-
markodott döntést, mert vala-
kiről az derülhet ki, hogy fél-
reértések áldozata.

A tapasztalat a leg-
jobb tanár, és a hé-
ten több új dolgot is 

megtapasztalhat. Ne hagy-
ja figyelmen kívül a múlt 
tanulságait, és mentse meg 
magát a szenvedéstől, ame-
lyeket ez a jövőben okozhat 
magának. Emellett próbál-
jon segíteni a rászorulók-
nak, legyen szó akár gyer-
mekekről, akár idős embe-
rekről, ezzel saját magával 
is jót fog tenni!

A héten több tekin-
tetben is ellentmon-
dó véleményekkel, 

információkkal találkozhat. 
Az sem segít, hogy bizonyos 
emberek kimondottan befo-
lyásolni próbálják a döntését. 
Az lenne a legjobb, ha a saját 
feje, illetve megérzései után 
menne. Ha kezdi magán a pá-
nik vagy a bezártság negatív 
jeleit tapasztalni, akkor mie-
lőbb cselekedjen és ne dugja 
homokba a fejét!
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10 étel, amitől laposabb lesz a hasad

5 vacsora, amitől jobban alszol

A zeller 10 meglepő 
tulajdonságaKi mondta, hogy a lapos hashoz éhezni kell?

Ha a fitneszbajnokok kockás hasa nincs is a kívánság-
listádon, biztos te is szeretnéd, ha laposabb lenne a poca-
kod. Mit teszel meg érte? Egyik sikertelen diéta után a má-
sikba vágsz bele, miközben napi 100 felülést csinálsz? El 
kell, hogy keserítsünk, nem jársz jó úton, a test középső 
részének laposabbá és feszesebbé tételéhez jól összeállí-
tott étrendre, kardió- és erősítő edzések kombinációjára van 
szükség. Szerencsére azonban léteznek olyan ételek, ame-
lyekkel, koplalás nélkül, fel tudod gyorsítani a folyamatot.

1. Extra szűz olívaolaj
A monotelítetlen, úgynevezett jó zsírok lelassítják a 

cukor bekerülését a váráramba, kevesebb inzulin terme-

lésére ösztönözve a szervezetet. Ezáltal hatékony segítsé-
get nyújtanak, hogy a szervezet ne raktározza a zsírt a has 
tájékára. Az extra szűz olívaolaj emellett gyulladáscsök-
kentő, szív- és érrendszer óvó, illetve megakadályozza a 
demencia kialakulását is. Ajánlott napi adagja 2 evőkanál-
nyi, felhasználási módja viszont fokozott elővigyázatossá-
got igényel. Kiváló egészséges dresszing a salátákra, magas 
hőfokon azonban mérgező anyagok szabadulnak fel belő-
le, amelyek belélegezve és elfogyasztva egyaránt károsak.

2. Avokádó
A másik monotelítetlen szuperélelmiszer az avokádó. 

Segít a lapos has elérésében, béta-szitoszterin tartalma mi-
att pedig csökkenti az edzés után fellépő gyulladást. Cu-
kortartalma igen csekély, egy darab csak 2 g fruktózt tar-
talmaz. Magas zsír- és kalóriatartalma miatt azonban napi 
harmad avokádó fogyasztása elegendő.

3. Mandula
Ha az egészséges zsíroknál tartunk, a mandula sem ma-

radhat ki az összeállításból. Tele van rosttal, fehérjével, 
E-vitaminnal és magnéziummal. Stabilizálja a vércukor-
szintet, csökkenti a koleszterinszintet, illetve segít megsza-
badulni a has és a csípő környékén található felesleges ki-
lóktól. Ebből se ess túlzásba: napi adagja 23 darab, amely 
165 kalóriát és 9 g monotelítetlen zsírt tartalmaz. Tökéle-
tes nasi, ha megéhezel két étkezés között.

4. Étcsokoládé
Régóta bűnös ételként tekintesz a csokoládéra? Ne tedd! 

A minőségi, magas kakaótartalmú étcsokoládé kis meny-

nyiségben fogyasztva (napi 2-3 kocka) javítja az emész-
tést és felveszi a harcot a hasi zsírpárnákkal is. Minél ma-
gasabb a kakaótartalma, annál jobban érvényesülnek po-
zitív hatásai. Keresd a minimum 70-85%-os kakaótartal-
mú, cukormentes termékeket.

5. Spenót
A zöld finomság az egyik legegészségesebb étel: alig 

van benne kalória, mégis rengeteg vitamint és ásványi anya-
got tartalmaz. Tele van C-, K-vitaminnal, vassal, kálium-
mal, kalciummal és magnéziummal. Támogatja az izom-
építést, laktat és laposabbá teszi legkritikusabb testrészün-
ket. Ne keseredj el, ha nem szereted főzelékként, bármibe 
felhasználhatod, a salátától a smoothie-ig.

6. Joghurt
Már napi egy pohárnyi probiotikum megtisztítja a bél-

rendszert, segíti az emésztést és helyreállítja a belek ter-
mészetes egyensúlyát. Egy 14 napos joghurtkúra után lát-
hatóan kevésbé puffadttá válik a has. Ne hagyd, hogy az 
ízesített változatok megvezessenek: a bennük található cu-
kor és mesterséges adalékanyagok miatt, ezeknek a termé-
keknek nincs túl sok jótékony hatása.

7. Tojás
A tojás a leghatékonyabb és egyik legegyszerűbb mód-

ja, hogy a hasi zsírpárnákkal harcoló fehérjét beiktasd a 
diétádba. Nélkülözhetetlen aminosavai és zsírjai miatt so-
káig teltségérzetet biztosít, puffadás nélkül. Kezdd vele 
a napot, hiszen valóságos tápanyagbomba. A kutatások 
is bebizonyították, hogy azok, akik reggelire 2 tojást et-
tek, 65%-kal többet fogytak és jelentősen laposabb lett 
a hasuk, mint azon társaiknak, akik kihagyták ezt a re-
mek napindító ételt.

8. Lazac
A lazacban található Omega-3 zsírsavak felpörgetik az 

anyacserét. Fogyasztásával, egészséges zsírjai mellett, egy 
pohár tejével egyenértékű kalciummennyiséghez juthatsz 
hozzá, és fedezi napi D-vitaminszükségletedet is. A D-vi-
tamin felelős a leptin, azaz az éhségérzetért felelős hormon 
megfelelő működéséért, ezáltal sokáig teltségérzetet bizto-
sít. Már heti 1-2 adag tengeri finomsággal gondoskodhatsz 
róla, hogy a hasad egyre laposabb legyen.

9. Bogyós gyümölcsök
A piros bogyók kétségtelenül a gyümölcsök sztárjai, mi-

vel viszonylag kevés kalóriát tartalmaznak, és tele vannak 
rosttal. Magas C-vitamin tartalmuk támogatja az anyag-
csere működését és a zsírbontó folyamatokat. Ha egy kis 
hasbarát nasira vágysz, nem találhatsz jobbat az epernél, a 
málnánál, a szedernél és az áfonyánál. Ráadásul kedven-
ceidet télen, fagyasztott formában is élvezheted.

10. Alma
Az alma nemcsak az orvost tartja távol, de akkor is se-

gítségül hívhatod, ha a fogyás a cél, tested középső részé-
ről. Rostjai és vitaminjai méregtelenítik a szervezetet, ez-
által a salakanyagok lerakódása miatti hasi elhízás ellen is 
hatásos. A benne található szénhidrátok lassan szívódnak 
fel, így az éhségrohamokat is elkerülheted napi 1-2 darab 
alma fogyasztásával.

Nem tudsz aludni? Elképzelhető, hogy ezt 
az elfogyasztott ételeknek köszönheted. 
Próbáld ki az alábbi 5 finomságot, melyek 
az álmodat is segítik.

1. Mozzarella
Gazdag triptofánban, ami egy szerotonin termelést 

serkentő aminosav. A szerotonin segít ellazulni és jobban 
érezni magad, könnyen fogsz tudni álomba merülni. Leg-
gyakrabban fehérjeforrásként kerül képbe, de egy adag 
mozzarella sajt kétszer annyi triptofánt tartalmaz, mint 
amennyi sovány fehérjét.

2. Lazac
Meglepődtél? Egy friss kutatás során kiderült, hogy 

azok az emberek, akik 600 mg omega-3 zsírsavat fogyasz-
tottak napi szinten, majdnem egy órával tovább aludtak és 
hétszer kevesebbszer ébredtek fel éjszaka. Hetente két-
szer nyugodtan vacsorázz lazacot, hogy elősegítsd az éj-
szakai pihenésed.

3. Mandula
Egy maroknyi mandulával fedezed a napi magnézi-

um-szükségleted 20%-át. A magnézium segít ellazítani 
az izmokat, nyugtatja az elméd, nem fogsz a napi gondo-
kon kattogni még órákig az ágyban forgolódva. Triptofán 
is van a mandulában, ami a szerotonin termelést serkenti.

4. Zabkása
Egy finom zabkásával biztosan nem fekszel le éhesen, 

hosszú felszívódási idejének hála arra sem fogsz ébredni, 
hogy kopog a szemed. Ha a zabpehelyben lévő melatonin 
és a tejben található triptofán erejét ötvözzük, tökéletes le-

fekvés előtti ételt kapunk. Nyugtat, segít ellazulni és jó ér-
zést biztosít, csökkenti a stresszt és a szorongást.

5. Cseresznye
A benne található melatonin segít szabályozni a szerve-

zet belső óráját, ha lefekvés előtt fogyasztunk cseresznyét, 
jobban fogunk aludni. Ha nincs éppen cseresznyeszezon, 
akkor ott a fagyasztott vagy konzerv változat. Arra figyelj 
csak oda, hogy ne tartalmazzon hozzáadott cukrot és egy-
szerre ne egyél sokat, mert vízhajtó hatású gyümölcs, ha 
nem akarsz egész este a wc-re járni, érd be egy marékkal.

A zellernek rengeteg kedvező tulajdonsága van. 
Ismerd meg ennek a növénynek a kevésbé ismert 
jótékony hatásait, és tanuld meg a használatát 
a szépséged és egészséged ápolása érdekében.

A zeller tulajdonságai között vannak olyanok, amelyek 
nem annyira ismertek. A zöldség Dél-Európában őshonos, 
és az ókorban széles körben használták. Ősei vadon élő nö-
vények, kevésbé voltak húsosak és keserűek. Nagyon hasz-
nos lehet a táplálkozásunkba beilleszteni jellemzői miatt. 
Íme a zeller tíz jótékony hatása, melyeket érdemes ismerni.

1. Jó hashajtó
A zeller erős hashajtó hatású növény. Ez azért van, 

mert nagy mennyiségű rostot tartalmaz, amely úgy mű-
ködik, mint egy szivacs, összegyűjti a bél falain letapadt 
táplálékmaradékot, így könnyíti a bélsár áramlását. A 
zeller rendszeres fogyasztásával a kellemetlen szorulás 
nagyon egyszerűen és természetes módon megelőzhető.

2. Támogatja a fogyást
Csaknem 95 %-ban vizet tartalmaz. A zeller az egyik 

legkönnyebb zöldség, különösen azok számára, akik 
fogyni szeretnének. 100 grammonként 16 kalóriát tar-
talmaz, ezért kijelenthető, hogy az egyik legalacsonyabb 
kalóriatartalmú zöldségféle. Elhízással küzdők számára 
különösen ajánlott a rendszeres fogyasztása.

3. Hatékony vizelethajtó
Tanulmányok igazolták, hogy ez a zöldség szelént, 

limonént és aszparagint tartalmaz, azaz olyan olajokat, 
amelyek stimulálják az optimális veseműködést, vala-
mint káliumot és nátriumot, amik szintén a szervezetben 
felhalmozódott felesleges folyadék eltávolítását segítik.

4. Enyhíti a gyulladásos folyamatokat
Fogyasztása erősen ajánlott olyan betegségekben, 

mint az asztma, arthritis, bronchitis és a köszvény. A zel-

lert főzet formájában lehet bevenni (a zellerlé igazán jó), 
vagy egyszerűen a napi étrenddel együtt.

5. Segít a gyomor- és vastagbélrák 
megelőzésében

A zeller olyan komponenseket tartalmaz, amelyek rák-
megelőző hatásúak, és az étrend, amely jelentős meny-
nyiségű zellert tartalmaz, segít megvédeni a gyomorrák 
és az emésztőrendszereket támadó ráktól a szervezetet.

6. Javítja a vesefunkciót
Nemcsak a vesekő kialakulásának megakadályozására al-

kalmas, hanem természetesen stimulálja a mellékvesék műkö-
dését, ezért rendkívül hatékony a sárgaság vagy hepatitis esetén.

7. Afrodiziákum
Tudósok kimutatták, hogy a zeller olyan összetevő-

ket tartalmaz, amely mind a férfiak, mind a nők hormon-
jait szabályozzák. Egyes tanulmányok arra utalnak, hogy 
képes megszüntetni a frigiditást és még az erekciós zava-
rokra is jótékony hatással van a fogyasztása.

8. Megszünteti és megakadályozza a 
vese- és epekő kialakulását

A vesekövek kialakulásának megakadályozására gyako-
rolt jótékony hatás érvényesül az epekövek és a húgyúti kövek 
esetében is. Gyakran fogyasztva a zellert a szervezetben a toxi-
nok kibocsátásának csökkenése érhető el, ezzel a húgyutakban 
és epehólyagban képződött kövek eltöredeznek és eltűnnek.

9. Antibakteriális hatású
A zellerlé erős antibakteriális hatással rendelkezik. 

Felfedezték, hogy ha gyakran alkalmazzuk, akkor se-
gít a gyomor-  és bélrendszeri betegségek kezelésében, 
mert antibakteriális hatásának köszönhetően védi a gyo-
mor nyálkahártyáját külső káros anyagoktól.

10. Nyugtatja az idegrendszert
A zellerlé lúgos ásványi anyagot tartalmaz, ez az ösz-

szetevő nyugtató és lazító hatással rendelkezik, amelyet 
közvetlenül az idegrendszeren fejt ki. Ez kiváló megol-
dás mindazoknak, akik álmatlanságban szenvednek. Az 
insomnia kezeléséhez minden este legalább félórával le-
fekvés előtt igyál meg egy pohár zellerlét.
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Plusz egy vicc

2020. 18. szám meg   -
fej  tése: Ami nem 
pusztít el, az meg-
erősít, és csak utána 
pusztít el.   

Plusz    egy vicc:  – 
Majd én nézem, te 
meg olvasod! 

Tejfölös disznó-
paprikás

9 dolog, ami a testeddel történik, 
ha nem iszol több alkoholt

Nem is egy, hanem mind-
járt kilenc okot mondunk 
arra, hogy ne igyál többé 
alkoholt.

Bár egy pohár vörösbor 
még egészségesnek számít, 
a tömény alkohol már káros 
hatással van a szervezet-
re. Ha te is le szeretnél ró-
luk szokni, a következő jó-
tékony dolgok várnak rád! 

1. Súlycsökkenés
Bár „csak” alkoholos 

italokról beszélünk, nem 
krémes süteményekről, a 
kalóriákat tekintve viszont 
a kettő majdnem ugyan-
az! Tudtad, hogy egy korsó 
sör például ugyanannyi ka-
lóriát tartalmaz, mint egy 
eckler fánk?

Ha rendszeresen iszol 
alkoholt, észrevétlenül 
csúszhatnak fel rád a ki-
lók, mert az anyagcsere le-
lassul, a szervezetnek pe-
dig minden másnál fonto-
sabb az alkohol megemész-
tése – ez a folyamat viszont 
megszűnik, amint abbaha-
gyod a rendszeres alkohol-
fogyasztást.

2. Alacsonyabb 
koleszterinszint

Hiszed vagy sem, a zsí-
ros és a sós ételekhez ha-
sonlóan az alkohol is ké-
pes negatívan befolyásolni 
a koleszterinszintedet – így 
a szív-és érrendszeri beteg-
ségekre való hajlamodat is 
növelheti.

Egy 2011 amerikai ku-
tatás ennek okán kimutat-
ta, hogy az LDL (rossz) ko-
leszterinszint 20%-kal meg-
emelkedik azoknál, akik 
egy-egy alkoholmámoros 
éjszakán vannak túl. Ez 
még egy okkal több, hogy 
ne igyál többet.

3. Optimálisabb 
vérnyomás

Ha azért mész el buliz-
ni, hogy kicsit kiengedd a 
fáradt gőzt, rosszul jársz! 
A legfrissebb tanulmányok 
szerint az éjszakai tivor-
nyázások csak még jobban 
megemelik a vérnyomást, 
amennyiben pedig a buli-
zós estéket alkohollal is pá-
rosítod, akár 7 mmHg-mal 
is több lehet a vérnyomásod 
az absztinensekétől!
4. Nyugodtabb éjszakák

Bár az alkohol a köz-
vélemény szerint álmosí-
tó hatású, az igazság sze-
rint csak felületes pihenést 
eredményez, nem mély ál-
mokat (főként ez az oka 
annak, amiért olyan sokan 
fáradtak egy-egy macska-
jaj után). A szakértők sze-
rint az alvás előtti 3 órában 
már semmilyen alkoholt 
sem szabadna fogyasztani, 

különben a nyugodt éjsza-
káink mennek rá.

5. Több energia
Ha valaha is voltál már 

másnapos, biztosan tudod, 
hogy a legkevésbé sem 
érezzük magunkat energi-
kusnak egy átbulizott éj-
szaka után, sőt: a legszíve-
sebben fel sem kelnénk az 
ágyból! Ilyenkor az a leg-
okosabb, ha egy pihentető 
nap után ugyanúgy folytat-
juk a hetünket, mint aho-
gyan elterveztük – italozás 
és bulizás viszont szigorú-
an kizárva! Meglátod: pár 
nap alkohol nélkül és sok-
kal energikusabbnak fogod 
érezni magadat!

6. Új hobbik
Belegondoltál már, 

hogy a sörözés és a bulizás 
helyett mennyi más dol-
got is csinálhatnál? Elme-
hetnél bowlingozni a bará-
taiddal, sétálhatnál egyet, 
vagy csak kipróbálnád azt 
a hőn áhított receptet, ami-
re már oly régóta fáj a fo-
gad! A lehetőségek határta-
lanok – csak rajtad és a kre-

ativitásodon múlik, hogy 
aznap este mivel töltöd a 
szabadidődet!

7. Javuló állóképesség
Bár a bulizás és a tán-

colás már önmagában egy 
elég fárasztó sportág, az al-
kohol összetevőinek „kö-
szönhetően”  sem a vitami-
nok, sem az ásványi anya-
gok nem tudnak rendesen 
felszívódni a szervezet-
ben. Pár alkoholmentes nap 
után viszont sokkal tovább 
fogod bírni az iramot, sőt: 
még az izmaid is erősebbek 
lesznek! Ez nem másodla-
gos szempont, ha például 
fogyókúrázol.
8. Egészségesebb étkezés

A kutatások szerint az 
alkohol a legfőbb oka a 
chips és a sós-sajtos rág-
csálnivalók népszerűsé-
gének – különösen igaz 
ez, ha úgy iszol koktélo-
kat, hogy előtte nem et-
tél semmit. Az ördögi kör-
ből csak úgy tudsz kilép-
ni, ha nem vásárolsz sem 
alkoholt, sem ropogtat-
nivalókat – egy idő után 
már eszedbe sem fog jutni 
ez a két egészségromboló 
bulitáplálék!

9. Több marad a 
pénztárcádban

Az alkohol nem olcsó 
dolog – főleg, ha minőségi 
italról van szó. Minél keve-
sebbet jársz bárokba, annál 
több marad a pénztárcád-
ban, és annál többet tudsz 
majd megtakarítani utazás-
ra, ruhákra, autóra és per-
sze az álmaidra.  

Hozzávalók 4 -5 személyre: 1 kg lapocka, 1 hagy-
ma, 2 cikk fokhagyma, 2-3 evőkanál lecsóalap kon-
zerv, 1 evőkanál liszt, 2 dl tejföl, só, bors, fűszerpap-
rika, zsír.

Elkészítése: Az apróra vágott hagymát kevés zsí-
ron megfonnyasztjuk, megszórjuk fűszerpaprikával, 
felöntjük kevés vízzel, hozzáadjuk a lecsóalapot, ösz-
szekeverjük. Beletesszük a nagyobb kockákra vágott 
húst, sózzuk, borsózzuk, és felöntjük annyi vízzel 
amennyi ellepi. Lefedve, közepes lángon addig főz-
zük, míg a hús megpuhul és a szaftja felére apad. A 
lisztet kikavarjuk a tejföllel meg kevés szafttal, majd 
rátöltjük az ételre, kis lángon 2-3 percig forraljuk. 
Krumplipürével vagy puliszkával tálaljuk.

Megjegyzés: Aki szereti a zsírosabb húsokat, a 
csontolt csülökhúsból vagy oldalasból is készítheti. A 
lecsóalapot fagyasztott, apróra vágott paprikával meg 
paradicsommal helyettesíthetjük.

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

– Amikor szomjas vagyok – meséli Retek egy isme-
rősének –, sört iszom, amikor szomorú vagyok, bort, 
amikor meg fáj a gyomrom, pálinkát.

– És mikor iszol vizet? 
– …

Kétbetűsek: AA, ÁN, 
BK, IA, IM, LO, LÓ, NE, 
RA, TG, VU, ZO.

Hárombetűsek: ARO, 
ÉRK, FEN, GIA, INT, KKV, 
MOS, ZSI.

Négybetűsek: AKSI, 
ARAB,  ÁRMI,  CLIO, 
ELEM, EZER, FALI, FETA, 
IRAK, LÜKE, OMLÓ, 
Ó-LÁB, RAKI,  RONI, 
SARC, SZÉL, TELT, TRÓN, 
ZOOM, ZSÉN.

Ötbetűsek:  ÁTÁLL, 
BUROK, EOZIN, ESENG, 
KARLA, NADAL, NINCS, 
PEREC, SÁLAS, SIDOL, 
TAKLA, TEMET, TRÜKK, 
VAKSI, ZLOTY.

Hatbetűsek: AMIKOR, 
NEMZET, ÓNATOM, PÉN-
ZEM, RAGADÓ, RÉZKÁD, 
SKALÁR, ZLATAN.

Hétbetűsek: FAMÍLIA, 
IKEREKE, KÁDEREZ, 
ODARONT, SKARLÁT, 

SZATÍRA, TAGADÁS, VÁ-
ROSKA.

Nyolcbetűsek: BELE-
RÁNT, ISZKOLÁS, KIELE-
MEZ, RIADALOM.

Kilencbetűsek: BOKSZ-
Z S Á K ,  K I S K I R Á LY, 
Ő Z S Z A L Á M I ,  S Z I K -
KADÁS.

Tízbetűsek: AGRONÓ-
MIAI, ZOKNITARTÓ.

Tizenkét betűsek: AR-
TISTAKÉPZŐ, STADION-
AVATÓ.
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