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a Kárpátaljai Ukrán 
Drámai Színház fény- 
és hangtechnikai rend-
szere,  korszerűsítik, 
így ismét működni fog 

a forgószínpad. A me-
gyei székváros központ-
jában álló, a múlt szá-
zad nyolcvanas éveinek 
második felében átadott 
kulturális  létesítmény 
belső felújítására anya-
gi források hiányában 

mindeddig nem kerülhe-
tett sor. A tervek szerint 
a munkálatok – amelyek 
értéke 160 millió forint, 
és azt a Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikai ál-
lamtitkársága finanszí-
rozza – legkésőbb április 

közepére befejeződnek. 
Így a színház ismét al-
kalmasság válik ma-
gas színvonalú előadá-
sok és koncertek befo-
gadására. 

Egy új nyelv ismerete 
elindít az élet folyo-

sóján, a következő két-
három pedig sok-sok 
ajtót nyit meg, hang-
zott el azon a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főisko-
lán megtartott ünnep-
ségen, amelyen a sike-
res ECL-nyelvvizsgát 
követően tizenkilencen 
vehették át bizonyítvá-
nyukat. A jelentkezők 
ezúttal angol, magyar, 
illetve orosz nyelvből 
vizsgáztak. 

Orosz Ildikó, a Rákó-
czi Főiskola elnöke kö-
szöntőjében rámutatott 
arra, hogy az élethosz-
szig tartó tanulás, így a 
különböző nyelvek el-
sajátítása életünk szer-
ves részévé vált. Mind-
ez nem véletlen, hisz az 
így megszerzett tudásnak 
gyakorlati haszna van. 

„A házasság Isten aján-
déka és a későbbi csa-
lád alapsejtje. Benne a 
férfi és a nő Isten akara-
ta szerint szeretetközös-
ségben, testi közösség-
ben és szolgáló közösség-
ben egyesül, amelyek egy 

életre szólnak… Szeretet 
és hűség – ez a két elem a 
házasság épületének két 
tartóoszlopa. Ha bár-
melyik összeroskad, ösz-
szeomlik az egész épület, 
csak romok maradnak. 

Magyarország ismét segít

ECL nyelvvizsga oklevélátadó a Rákóczi Főiskolán
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A német kormány 13,1 millió 
euró támogatást nyújt Ukrajná-
nak a koronavírus-járvány elle-
ni védekezésre, ezen belül kór-
házak korszerűsítésére és orvo-
si eszközök vásárlására – hozta 
nyilvánosságra a megszállt te-
rületek reintegrációjáért fele-
lős ukrán minisztérium sajtó-
osztálya.

A közlemény szerint a támo-
gatási és a projektmegállapodást 
Olekszij Reznyikov tárcavezető, 
valamint Olaf Zymelka, a német 
állami befektetési bank (KfW) 
igazgatója és Andrij Laktyionov, 
az Ukrán Szociális Beruházá-
si Alap (UFSZI) ügyvezető igaz-
gatója írta alá hétfőn Kijevben. 

Németország több mint 13 millió eurós 
támogatást nyújt Ukrajnának

A megállapodás öt kelet-ukraj-
nai régióban végrehajtandó fej-
lesztésekre vonatkozik, Harkiv, 
Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja 
megyékre, valamint Donyeck és 
Luhanszk megyék ukrán ellen-
őrzés alatt részeire. A projekt ki-
terjed egészségügyi intézmények 
korszerűsítésére, alapvető orvosi 
felszerelések és berendezések be-
szerzésére, koronavírusos betegek 
járóbeteg-diagnosztizálásához, 
valamint kezeléséhez szükséges 
eszközök beszerzésére. Német-
ország a támogatást a KfW ban-
kon keresztül nyújtja Ukrajnának, 
a hároméves projektet az UFSZI 
hajtja végre.

MTI

A három betiltott televízi-
ós csatorna Viktor Medvedcsuk 
Moszkva-barát vezető ukrán po-
litikushoz köthető.

„A szankciók nehéz dönté-
sek. Ukrajna határozottan támo-
gatja a szólásszabadságot. Nem 
(támogat viszont) egy agresz-
szor ország által finanszírozott 
propagandát, amely aláássa Uk-
rajna (törekvéseit) az európai és 
euro-atlanti integráció felé veze-
tő úton” – fejtette ki az államfő. 
Hangsúlyozta, hogy az országnak 
„a függetlenségéért folytatott har-
ca egyben küzdelem az igazságért 
és az európai értékekért egy infor-
mációs háborúban”.

Ivan Bakanov, az Ukrán Biz-
tonsági Szolgálat (SZBU) vezető-
je, az ukrán hatóságok következe-
tes lépésének nevezte az orosz hib-
rid agresszió elleni küzdelemben 
a védelmi tanács döntését a 112 
Ukrajina, a NewsOne és a ZIK té-
vécsatornák elleni szankciók be-
vezetéséről. „Hibrid háború zaj-
lik Ukrajna ellen, ennek része az 
információs terület is. Rendszere-
sen ellenlépéseket kell tennünk ez-
zel szemben az állam érdekeinek 
védelme érdekében. A szankciók 
bevezetése ennek egy fontos és kö-
vetkezetes eleme. Tekintettel azok-
ra az adatokra, amelyek a bizton-
sági szolgálat birtokába kerültek a 
televíziós és rádiós műsorszolgál-
tatás területére vonatkozó jogsza-
bályok számos megsértéséről (az 
érintett televíziók által), és ame-
lyeket a televíziós és rádiós mű-
sorszolgáltatást felügyelő nemzeti 
tanács is rögzített, az SZBU meg-
alapozott ajánlásokat nyújtott be 
az RNBO-nak a megfelelő dön-
tés meghozatalához” – fejtette ki 
Bakanov. Kiemelte, hogy a meg-
hozott döntés célja Ukrajna terü-
leti integritásának és szuverenitá-
sának védelme, és semmi köze a 
szólásszabadság korlátozásához. 

Tévécsatornák sugárzási jogát 
tiltották be Ukrajnában

Ukrajna határozottan támogatja a sajtószabadságot, de egy ag-
resszor állam által finanszírozott propagandát nem – szögezte le 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Twitteren közzétett be-
jegyzésében, azt a döntését magyarázva, amellyel jóváhagyta a Nem-
zetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) határozatát három Moszk-
va-barát propaganda tévécsatorna sugárzási jogának megvonásáról.

„Nagy különbség van a szólássza-
badság és az egyértelmű ukránelle-
nes retorika között. A szólásszabad-
ság ott ér véget, ahol Ukrajna terü-
leti integritásába és szuverenitásába 
való beavatkozásra utaló jelek mu-
tatkoznak meg” – fogalmazott az 
SZBU főnöke.

Viktor Medvedcsuknak, a 
Moszkva-barát Ellenzéki Platform 
– Életért parlamenti párt vezető po-
litikusának ideje elgondolkodnia a 
jövőjéről – fejtette ki véleményét 
az RBK-Ukrajina hírportálnak nyi-
latkozva Mihajlo Podoljak, Andrij 
Jermaknak, az elnöki iroda veze-
tőjének tanácsadója. Az Ukrajná-
ban Vlagyimir Putyin orosz elnök 
„komájaként” emlegetett milliár-
dos oligarcha Medvedcsukról azt 
mondta: nyilván azt gondolta, hogy 
még 2014 után is mindenkit mindig 
megtéveszthet, egyebek mellett fik-
tív személyek mögé bújtatva vállal-
kozásait. „Mindenkit és mindig nem 
lesz képes azonban megtéveszteni. 
Minden, Ukrajna ellen irányuló te-
vékenységre, amely a megszálló in-
tézmények támogatásához vagy az 
agresszor állam által gyakorolt el-
lenőrzéshez kapcsolódik, az ukrán 
vezetés megfelelő jogi választ ad” 
–  szögezte le a tanácsadó.

Közben az RBK-Ukrajina és 
az Ukrajinszka Pravda hírportá-
lok az ukrán hatóságoktól szár-
mazó értesülésekre hivatkozva azt 
is közölték, hogy az említett té-
vécsatornákat, amelyek hivatalo-
san Medvedcsuk párttársa, Tarasz 
Kozak nevére vannak bejegyez-
ve, olyan vállalat is finanszíroz-
za, amely illegális szénkitermelést 
folytat a szakadár Donyec-meden-
cei területeken, ahonnan a szenet 
Oroszországba szállítja, megsért-
ve ezzel Ukrajna érdekeit. A hír-
portálok megemlítették, hogy a há-
rom, sugárzási jogától megfosztott 
tévécsatorna műsoraiban gyakorta 
hangzottak el olyan „narratívák”, 

amelyek a kelet-ukrajnai orosz 
agressziónak és a Krím félszi-
get Oroszország általi önkényes 
elcsatolásának legalizálására, 
valamint Ukrajnának a nemzet-
közi színtéren való lejáratására 
irányultak.

A tévécsatornák jelenleg 
csak a youtube videomegosztó 
portálon érhetők el, a kábel tévé-
társaságok sem sugározzák Uk-
rajnában. Olekszandr Tkacsenko 
kulturális miniszter közölte a 
Telegram üzenetküldő portá-
lon, hogy hivatalos megkere-
sést küld a youtube-hoz, amely-
ben kéri a videómegosztó por-
tált, hogy szüntesse be a tévécsa-
tornák sugárzását, azaz blokkol-
ja az oldalukat.

Petro Porosenko volt ukrán 
elnök egy tévéinterjúban köz-
ben azzal magyarázta, hogy saját 
hivatali idejében nem hozott ha-
sonló intézkedést Medvedcsuk 
és az orosz propagandát terjesz-
tő ukrán tévécsatornái ellen, 
hogy – szavai szerint – állítólag 
az ukrán törvények és az alkot-
mány nem teszik lehetővé uk-
rán állampolgárok elleni szank-
ciók bevezetését.

Mikola Tocsickij, Ukraj-
na képviselője az Európai Uni-
óban az UNIAN hírügynökség-
nek elmondta, hogy Brüsszel-
ben nem hivatalos csatornákon 
keresztül kedvezően értékelték 
a három tévével szemben hozott 
kijevi döntést. A diplomata sze-
rint az unió hivatalos álláspon-
tot a kérdésben várhatóan febru-
ár 11-én tesz majd közzé.

Az Egyesült Államok ki-
jevi nagykövetsége által a 
Facebookon közzétett közle-
mény szerint Washington egyet-
ért a tévécsatornák elleni szankci-
óval. Az Egyesült Államok támo-
gatja Ukrajnának azokat az erőfe-
szítéseit, amellyel „igyekszik el-
lenállni Oroszország rosszindu-
latú befolyásával szemben terü-
leti integritása és szuverenitása 
védelme érdekében, ahogy azt 
tegnap tette. Mindannyiunknak 
együtt kell működnünk annak 
érdekében, hogy megakadályoz-
zuk a dezinformáció fegyverként 
való használatát a szuverén álla-
mok elleni információs háború-
ban” – hangsúlyozta közlemé-
nyében a külképviselet.

MTI/Kárpátinfo

Gál Kinga, az Európai Parla-
mentben tevékenykedő magyar 
néppárti (Fidesz-KDNP) képvi-
selőcsoport elnöke és Deutsch 
Tamás, a képviselőcsoport veze-
tője levélben fordult David 
Sassolihoz, az Európai Par-
lament elnökéhez az ukraj-
nai magyarokat érő folya-
matos megfélemlítésekkel 
kapcsolatban.

A képviselők felhívták a 
figyelmet arra, hogy az el-
nökhöz intézett első két le-
velükben már beszámoltak 
az Ukrán Biztonsági Szol-
gálat (SZBU) tavaly novem-
ber végi, a kárpátaljai ma-
gyar közösség számos intéz-
ményét ért indokolatlan és erősza-
kos akciójáról, illetve arról, hogy 
egy szélsőséges ukrajnai hírportál 
Bocskor Andreát, a Fidesz Kár-
pátaljáról származó európai par-
lamenti képviselőjét „halállistára” 
tette. A képviselők hangsúlyozták: 
az ukrajnai hatóságok egyik eset-

EP-képviselők hallatják hangjukat az ukrajnai 
magyarok megfélemlítésének kérdésében

ben sem vizsgálták ki a történteket.
Gál Kinga és Deutsch Tamás tá-

jékoztatták Sassolit arról is, hogy a 
Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter január végi ukrajnai 

hivatalos látogatása előtti napon 
Magyarország kijevi nagykövetsé-
ge, az ungvári főkonzulátus, a be-
regszászi konzulátus, a beregszászi 
II. Rákóczi Ferenc Magyar Főisko-
la és az Egán Ede Gazdaságfejlesz-
tési Központ fenyegető levelet ka-
pott, amelyben „ukrajnai hazafiak” 

kilátásba helyezték, hogy ameny-
nyiben a miniszter Ukrajnába 
utazik, „készüljenek nagy vér-
ontásra, magyar vér fog folyni”. 
A kijevi nagykövetség az ügy-

ben feljelentést tett a rend-
őrségnél.

A Fidesz politikusai 
közleményükben jelezték, 
hogy a fejlemények fényé-
ben „helyénvalónak” tarta-
nák, ha az EP elnöke a ple-
náris ülésen nyilatkozat-
ban ítélné el Bocskor And-
rea halálos megfenyegeté-
sét. „Úgy véljük, hogy kép-
viselőtársunk példa nélkü-
li megfélemlítése nem ma-
radhat az Európai Parla-

ment elnökének válasza nélkül. 
Az Európai Parlament bevett 
gyakorlatának fényében a halá-
los fenyegetés messze meghalad-
ja azt a határt, amelyen az elnök-
nek plenáris ülésen nyilatkoznia 
kell” – húzták alá a képviselők.

MTI/Kárpátinfo

Ukrajna megerősítést kapott 
12 millió adag koronavírus el-
leni vakcina szállításáról. Ezek 
az AstraZeneca és az Oxfordi 
Egyetem, valamint a Novavax 
vakcinái – jelentette a zn.ua 
az Elnöki Hivatal tájékoztatá-
sa nyomán.

„12 millió adag – jó jel a part-
nereinktől, és elegendő lesz az ol-
tás biztosításához a szállítás kez-
dete utáni első hónapokban” – idé-
zi az Elnöki Hivatal Volodimir 
Zelenszkij elnököt.

Ugyanakkor Makszim Szte-
panov egészségügyi minisz-
ter elmondta, hogy megállapo-
dás született az AstraZeneca (az 

AstraZeneca és Novavax vakcinák 
szállításáról állapodott meg Ukrajna

Egyesült Királyság és az Oxfor-
di Egyetem), valamint a Novavax 
(USA) részvételével kifejlesztett 
vakcinákról, amelyeket licenc-
szerződések alapján állítanak 
elő az indiai Serum Institute-
ban. A visszaigazolt megállapo-
dás a Serum Institute és a Crown 
Agents között létrejött szerződés 
révén valósul meg. A miniszter 
szerint a szállítások 2021 febru-
árjától kezdődnek.

A zn.ua ugyanakkor felhív-
ja a figyelmet, hogy Ukrajná-
ban egyelőre egyetlen korona-
vírus elleni vakcina sincs re-
gisztrálva.

zn.ua/Kárpátalja

Saját költségén, a veszélyezte-
tettségi besorolástól függetlenül 
soron kívül bárki beoltathatja 
magát koronavírus ellen, amint 
a vakcina megjelenik az ukraj-
nai magánklinikákon – jelentet-
te ki Makszim Sztepanov, Ukraj-
na egészségügyi minisztere az eu-
rópai üzleti szövetség ülése után 
megtartott kijevi sajtótájékoz-
tatóján.

„Ami az ingyenes vakcinát il-
leti, az oltási tervben meghatáro-
zott prioritási rendben zajlik majd 
az oltás, erre szigorúan oda fogunk 
majd figyelni. Más helyzet áll elő, 
amennyiben a magánszektorban is 

Sztepanov: Ukrajnában pénzért bárki 
beoltathatja magát koronavírus ellen

megjelenik a vakcina. Itt nem ját-
szanak majd szerepet a kockázati 
tényezők, aki anyagilag megtehe-
ti – függetlenül attól, hogy az illető 
veszélyeztetett vagy sem – megvá-
sárolhatja az oltóanyagot. Az állam 
nem fogja ezt szabályozni” – fogal-
mazott Sztepanov.

Az egészségügyi miniszter sze-
rint a magánvállalkozások keres-
kedelmi alapon olthatják be a la-
kosságot, amennyiben a vonatko-
zó egészségügyi feltételek teljesül-
nek, és az ukrajnai jogszabályoknak 
megfelelően engedélyezett vakcinát 
használják.

pmg.ua/kiszó

Február 8-án online találkoztak a 
kárpátaljai magyarság képviselői 
az Európai Biztonsági és Együtt-
működési Szervezet (EBESZ) 
Nemzeti Kisebbségi Főbiztosi hi-
vatal új vezetőjével.

Orosz Ildikó, Brenzovics 
László és Csernicskó István 
részletesen tájékoztatta Kairat 
Abdrakhmanovot az ukrajnai 
nyelv- és oktatáspolitika hatásai-
ról a kárpátaljai magyar közösség 
helyzetére. A tolmács nélkül zajló, 
közvetlen hangulatú megbeszélé-
sen a kárpátaljai magyar közösség 
képviselői egyebek mellett szót ej-
tettek az ukrajnai oktatási törvé-
nyekről, az államnyelvi törvény-
ről vagy a decentralizációról, és 
beszámoltak arról, hogy az utóbbi 
években hogyan szűkülnek az uk-
rajnai nemzeti kisebbségek, köz-
tük a magyarok jogai.

A Zoom felületen megtartott 
találkozón az EBESZ Nemze-

Találkozó az EBESZ kisebbségi 
főbiztosával

ti Kisebbségi Főbiztosi Hivatal 
munkatársaként részt vett továb-
bá Eleonora Lotti, Iryna Ulasiuk és 
Kateryna Haertel.

Az EBESZ 1993. január 1-én 
hozta létre a Nemzeti Kisebbségi 
főbiztos tisztséget annak szolgá-
latára, hogy az etnikai, nemzeti-
ségi és nyelvi konfliktusok a le-
hető legkorábbi szakaszban meg-
előzhetőek legyenek. E tisztség 
létrehozása elsősorban válasz a 
volt Jugoszlávia területén kiala-
kult háborús helyzetre, mivel at-
tól tartottak, hogy hasonló szi-
tuáció megismétlődhet Európa 
más pontjain is, különösen a de-
mokratikus átmenetben levő or-
szágokban.

Az egykori kazah külügymi-
niszter, Kairat Abdrakhmanov 
2020. december 4-én kezdte el a 
munkát az EBESZ Nemzeti Kisebb-
ségi főbiztosaként.

kmf.uz.ua
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Elejét lásd az 1. oldalon

Nemcsak a munkaerőpiacon 
való elhelyezkedéskor jelent ez 
előnyt, hanem egyben új dimen-
ziókat is feltár. Egy új nyelv egy 
másik kultúrába enged betekin-
tést, egyben másfajta világlátást 
és szemléletmódot is tükröz. Te-
hát mindenféleképpen gazdago-
dunk általa. 

A mai modernnek mondott 

időkben talán a nyelvtudást le-
het a legsikeresebben kamatoz-
tatni, hangsúlyozta Csernicskó 
István rektor, aki gratulált az ok-
leveleket átvevőknek.

Váradi Natália, a Rákóczi Fő-
iskola Felnőttképzési Központjá-
nak, illetve az intézményben mű-
ködő ECL Nyelvközpont vezető-
je, arról tájékoztatott, hogy 2009 
óta számos nyelvtanfolyamot in-
dítottak. Tavaly például az ukrán, 
illetve a magyar nyelvi kurzusok-
ra több mint négyezren iratkoz-

tak be, s döntő részük sikeresen 
levizsgázott és megkapta a főis-
kola erre vonatkozó tanúsítvá-
nyát. ECL-nyelvvizsgákat 2016 
óta lehet a beregszászi főiskolán 
tenni, mivel az intézmény a ha-
tályos szerződésnek megfelelően 
ettől az időponttól kezdve vált a 
Pécsi Nemzetközi ECL Vizsga-
központ kihelyezett ECL vizs-
gahelyévé, ahol eddig összesen 
119-en vehették át a különböző 

fokú nyelvtudást igazoló bizo-
nyítványukat. 

Megtudtuk, hogy az ECL 
nyelvvizsga-bizonyítványt a ma-
gyarországi felhasználáshoz ho-
nosítani kell, amelyet az ottani ok-
tatási hivatal intéz. A soron követ-
kező vizsgákra jelentkezni szemé-
lyesen a kiválasztott vizsgahelyen 
a jelentkezési lap leadásával és az 
ECL Vizsgarendszer honlapján ta-
lálható elektronikus jelentkezési 
lap kitöltésével lehet. 

Kovács Elemér

A magyar közösségek megtartá-
sában kulcsfontosságú, hogy ma-
gas színvonalú, magyar nyelven 
elérhető egészségügyi ellátás mű-
ködjön a határainkon túl is. Fon-
tos, hogy a külhoni magyarság 
szülőföldjén biztonságban érezze 
magát – fogalmazott Potápi Ár-
pád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtit-
kára a Nemzetpolitikai Államtit-
kárság megbízásából a Bethesda 
Gyermekkórházzal és a Magyar 
Gyerekorvosok Társaságával 
együttműködésben indított, kül-
honi magyar egészségügyi szak-
embereknek szóló online képzés-
sorozat indulása alkalmából.

Az államtitkár bejelentette: a 
2021 a nemzeti újrakezdés éve ke-
retében az államtitkárság temati-
kus hónapokat tart. Január a sport 
hónapja volt, február pedig a gyer-
mekegészség hónapja lesz. Ennek 
részeként négyalkalmas online 
képzéssorozatot szerveznek feb-
ruár 5-e és 26-a között külhoni 
magyar gyermekorvosok, ápolók, 
gyermekegészségügyi szakembe-
rek számára, amelynek célja a tu-
dásátadás és a Kárpát-medencei 
szakmai hálózat erősítése. Kiemel-
te: a járványhelyzet is megmutatta, 
hogy nemcsak a gazdaság vagy ép-
pen a turizmus területén van szük-
ségünk egységes Kárpát-meden-
cei nézőpontra, hanem az egész-
ségügy területén is. Hozzátette: az 
államtitkárság évek óta kiemelten 

A magyar közösségek megtartásában 
kulcsfontosságú az anyanyelven 

elérhető egészségügyi ellátás
támogatja a külhoni magyar csa-
ládokat és az őket körülvevő „vé-
dőhálót”, amelynek fontos szerep-
lői a gyermekegészségügyben dol-
gozók. Felidézte: 2013-ban meg-
kezdték a Kárpát-medencei gyer-
mekgyógyász hálózat kiépítését, 
2017-ben pedig a védőnői gyakor-
lat Kárpát-medencei kiterjesztését, 
mára több szakmai fórumon rend-
szerszintűvé vált a Kárpát-meden-
cei részvétel.

Dr. Velkey György, a Bethesda 
Gyermekkórház főigazgatója, a Ma-
gyar Gyerekorvosok Társaságának 
tiszteletbeli elnöke kiemelte: „A 
COVID világjárvány elszigetelt-
té teszi a szakembereket is, ezért is 
tartom különösen fontosnak, hogy a 
határon túli szakemberekkel kiala-
kult kapcsolatok az online térben is 
folytatódjanak. Online konferenci-
áinkon különböző tematika szerint 
szólítjuk meg a külhoni kollégákat, 
ezzel is célunk, hogy elmélyítsük az 
egységes szemléletű magyar gyer-
mekegészségügy szakmai kapcso-
latrendszerét.”

Az online képzések keretében 
több fontos témát érintenek, így 
a táplálkozás kérdéskörét, a gyer-
mekkori szorongás kezelésének te-
rületét, a hit és gyógyulás kapcso-
latát, valamint gyermekneurológiai 
továbbképzés is szerepel a progra-
mok között, adta hírül a Miniszter-
elnökség Nemzetpolitikai Állam-
titkársága.

MTI

Holtomig vagy holtáig 
hűségesen együtt

45 éve együtt. Beszélgetés a házasságról

A keresztények tudnak egy to-
vábbi alapról is: Isten vezetésé-
ről” – írja Dieter Boddenberg 
Kérdéseim – Isten válasza című 
könyvében. Ezek a gondolatok 
jutottak eszembe, amikor a Kí-
gyóson élő Kovács Istvánnal és 
feleségével, Ibolyával beszél-
gettem a házasságról. Ők 45 
évvel ezelőtt mondták ki a bol-
dogító igent, s nagyszerű példa-
ként állnak előttük szüleik is: 
Derceni Géza és felesége, Viola 
65 évvel ezelőtt fogadtak örök 
hűséget. 

– Meggyőződésem, hogy 
szüleinket az egymás iránti sze-
retet és megbecsülés tartotta 
össze és a munkamorál tartotta 
meg – kezdi István. – Sorsüldö-
zött gyerekek voltak, nekik min-
dent saját erőből kellett felépíte-
ni, ehhez pedig kitartó munkára 
volt szükség. 

– Édesapám sokat mesélt a 
régi időkről, mindig azt hangoz-
tatta, hogy ismerni kell a múltat, 
el kell mondani a gyerekeknek, 
az unokáknak, hogy mi történt 
a családban, mert gyökerek nél-
kül nincs jövő, az a megtartó erő 
– emlékezik Ibolya. – Tőlük ta-
nultuk meg, hogy a család szent. 

– Mindkét oldalról azt lát-
tuk, hogy egymást tisztelni, be-
csülni kell, hogy fontos a toleran-
cia – veszi át a szót a férj. – Szü-
leink mélyen vallásosak, isten-
hívők voltak, és ez biztos alapja 
egy házasságnak.

– Amikor mi házasodtunk, 
akkor pedagógusként nem le-
hetett templomi esküvőnk, de 
Forgon Pál otthonában titokban 
mégis megesküdtünk – mond-
ja Ibolya. – Számunkra is igen 
fontos volt, hogy Isten színe 
előtt fogadjunk örök hűséget. 
Ma is úgy tartom, hogy az eskü 
szövege – hogy hozzá hű leszek, 
vele megelégszem, vele tűrök, 
vele szenvedek, őt sem egészsé-
gében, sem betegségében, sem 

boldog, sem boldogtalan állapo-
tában, holtomig vagy holtáig hitet-
lenül el nem hagyom, hanem teljes 
életemben hűséges segítőtársa le-
szek – egy olyan iránymutató, amit, 
ha betartunk, biztosan meg is ma-
radunk egymás mellett. És boldo-
gan élünk, míg meg nem halunk. 

– Ha már ilyen meseszerű-
en fejezte be, rákérdezek: hisznek 
abban, hogy van szerelem első lá-
tásra?

– Hiszünk-e? Hát a miénk az 
volt – válaszol csillogó szemmel 
Ibolya. – Máig pontosan emlék-
szem arra a pillanatra, amikor Be-
regszászon találkozott a tekinte-
tünk, és Pisti hozzám lépett, be-
mutatkozott, s meghívott a faluban 
rendezett esti bálba… Aztán jött né-
hány év udvarlás, hisz házasságkö-
tés előtt kell időt szánni az egymás 
jobb megismerésére.

– Kell a vonzalom, lobogni kell 
a tűznek mikor összeházasodtunk, 
mert csak abból lesz olyan parázs, 

amely az évek során igazi megtar-
tó szeretetként táplálja a házasfe-
leket – mondja István. – Erre a pa-
rázsra pedig vigyázni kell, állandó-
an táplálni szükséges. 

– Tudták, hogy ez egy életre 
szóló kapcsolat lesz?

– Igen – mondják mindketten ha-
tározottan. – És ez döntés kérdése is. 
Mert meglátni és megszeretni egy 
pillanat is elég, de ha már megismer-
tük egymást, és úgy döntöttünk, hogy 
összekötjük az életünket, és ha ko-
molyan vesszük a fogadalmat, amit 
Isten előtt tettünk, akkor ahhoz tarta-
ni is kell magunkat. És nekünk máig 
a társunk az igazi, ő a legszebb és a 
legjobb – vallja a házaspár.

– Így van ez akkor is, ha nehéz-
ségek, próbák jönnek?

– Akkor még inkább egymásba 
kell kapaszkodnunk. Mi anno egy 
üres telket kaptunk. És szép las-
san építettük fel a házunkat, ami 
hosszú évek során készült el telje-
sen, de amikor egy szoba-konyha-
fürdőszoba rész elkészült, boldo-
gan hoztuk ide haza az akkor meg-
született kislányunkat – meséli Ibo-

lya. – Aztán szép lassan építget-
tük, szépítgettük, de az első perc-
től igazi otthonná vált, mert a 
szeretet uralkodott benne. És bár 
jöttek nehéz évek, amikor példá-
ul nem kaptunk fizetést, amikor 
igencsak meg kellett gondolni, 
hogyan osztjuk be azt a keve-
set, ami van, de soha nem csüg-
gedtünk, soha nem keseregtünk. 
Nem volt válóok a pénztelenség, 
bár jó, ha van pénze az ember-
nek, de nem az anyagiak tesz-
nek boldoggá. Hiszem, ha az Úr 
kezébe teszünk mindent, ha tőle 
kérünk segítséget, akkor minden 
jóra fordul és áldásokat kapunk.

– Nyolc évvel ezelőtt igen-
csak kemény próba elé állított 
bennünket az Isten, súlyos be-
tegségen estem át – emlékezik 
vissza István. – Az orvosok le-
mondtak rólam, de a feleségem, 
a gyerekeink hite, imája meg-
tartott. Ibolya éjjel-nappal mel-
lettem volt még az intenzíven 
is. Tudom, hogy az ő gondos-
kodó szeretete hozott vissza az 
életbe. Minket ez a próba nem 
eltávolított egymástól, hanem 
még közelebb hozott a másik-
hoz. Az unokánk megszületése 
meg még inkább erőt adott, úgy 
éreztem, szükség van még rám, 
hisz neki sok mindent meg kell 
tanítanom....

– Mi az, amit igazán értékel-
nek a másikban?

A szelídlelkűségét, mások 
iránt is – vallja Ibolya. – A hű-
ségét, a családcentrikusságát, a 
munkája iránti szeretetét, ahogy 
körerdészként közel fél évszá-
zadon át óvta, védte a természe-
tet. Ezért mindig is felnéztem rá.

– Engem pedig lenyűgözött, 
hogy a feleségem milyen tűz-
rőlpattant, tettrekész, határozott. 

– Lám-lám, mennyire kiegé-
szítik egymást!

– Mi mindig a másikat tar-
tottuk és tartjuk a jobbik felünk-
nek, és mindkettőnk számára a 
család a legfontosabb. Ez pedig 
igen fontos összetartó erő – vall-
ják mindketten.

– Mit tanácsolnának a fi-
atal házasoknak, házasulan-
dóknak?

– Istentől kérjék el a párju-
kat, és bízzák magukat az Úrra. 
Szerelemből házasodjanak, mi-
után jól megismerték egymást, 
legyen a szívükben szeretet, ami 
erősebb a szerelem lángjánál, 
tudjanak megbocsátani a má-
siknak. Úgy döntsenek egymás 
mellett, úgy fogadjanak örök hű-
séget, hogy kitartanak egymás 
mellett jóban-rosszban. 

– És legyenek céljaik – foly-
tatja István. – Ha van miért küz-
deni, akkor nincs idő butaságok-
kal foglalkozni.

– Mi lenne a kívánságuk?
– Hálásak vagyunk mind-

azért, amit idáig kaptunk Isten-
től. Imádkozunk azért, hogy tart-
son meg még bennünket egymás-
nak, s hogy minél többet láthas-
suk a gyerekeket, az unokánkat. 

– Úgy legyen!
Marton Erzsébet

Közel két évtizeddel ezelőtt 
Angliából egy olyan nagy-
szerű kezdeményezés indult 
el, amely mára meghódította 
egész Európát, és Kárpátal-
ját is elérte: a házasság hete. 
Melyet a Valentin-nap kör-
nyékén szerveznek, s mely-
nek programjaival egy hé-
ten át a házasság, a család 
fontosságára próbálják rá-
irányítani a figyelmet. 

Házasság hete Február 7–14. között szűkebb 
pátriánkban is több egyházi és ci-
vil szervezet hirdette meg az idei 

házasság hete mottója – ame-
lyet a Házasság hete idei arcai, 
Pálúr János és Kornélia vá-
lasztottak: „Ezerszer is igen” 
– alapján alkalmait. Ezek kö-
zött leginkább online, de – a 
karanténszabályokat betartva 
– jelenléti előadások, filmve-
títések és azok megbeszélései 
várják az érdeklődőket, de ki-
sebb társaságok közös vacso-
rát is szerveztek.
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Elejét lásd az 1. oldalon
„Csendesedjetek el, és tudjátok 
meg,  hogy én vagyok az Isten.
Magasztalnak a népek, magasz-
tal a föld.” (Új fordítás, Zsol-
tár 46, 11)

Nagyon szeretem ezt az ige-
verset, nem tudok megválni tőle, 
csak úgy átlapozni felette. Isten  
szeretetét, közeledését érzem 
benne. Mintha várna rám az Is-
ten... Gyere ide, gyermekem, tölts 
időt velem, hogy taníthassalak, 
hogy beszélhessek bánatodról, 
hogy megvígasztaljam fáradt szí-
vedet. Amióta a szüleim meghal-
tak, velem nem beszélt így senki. 
Nem kért, nem hívogatott magá-
hoz senki, csak az Isten. Igaz, Ő 
az én mennyei Atyám. Ismer, job-
ban mint én ismerem magamat. 
Szeret, jobban mint én szerethet-
ném magamat.

Gyermekeim, unokáim sze-
retete, közelsége és az idő, amit 
együtt töltünk, egészen más ér-
tékű és jellegű. Mindig készülök 
a találkozásra, minden perc ked-
ves, amit velük tölthetek. Örömöt 
jelent látni fejlődésüket, és felfe-
dezni bennük a szépet és neme-
set. Rettegek és kétségbeesem, 
amikor a rossz szokásaimat, bű-
neim csíráit meglátom bennük! 
Mert meglátom és féltem őket. 
Állandó imám, kérésem és vá-
gyam, hogy ők legyenek jobbak, 
mint én vagyok.

Veszedelmes viharok tombol-
nak a világban mindenfelé. Ret-
tegnek az emberek ott is, ahol 
nincs háború. Leselkedik a Sá-
tán, mutogatja erejét, pusztító ha-
talmát. Ki ne félne, ki ne retteg-
ne? Esténként, ha megnézem a 
TV-ben a híreket, megborzadok 
és én is félek…

Mielőtt párnámra hajtanám 
fejem, szól hozzám az Isten: „Jöjj 
és csendesedj el, gyermekem, be-
szélni akarok veled. Ne félj, mert 
én veled vagyok! Nincs olyan 
nagy vihar, melynek én nem pa-
rancsolhatnék. Őrzöm életedet. 
Megtartód vagyok!”

Szól az Isten, hívogat a csend-
be, hogy beszélhessen velem... 
Veled, kedves Olvasóm. Igen, 
kint tomboló vihar van a világ-
ban, esetleg a szomszédok életé-
ben, de benned, bennem csendet 
parancsol. Ő nem dübörög, szava 
nem harsogja át a világ zaját, mert 
Ő Isten! Békességnek, nyugalom-
nak Istene. Nekem kell megtalál-
ni a helyet, időt, módot és alkal-
mat, ahol elcsendesedhet szívem 
és elmém. Csak  a csendben hall-
hatom meg Őt. Csak a csendben 
érthetem szavát. Ebben a zajos, 
rohanó világban nekem kell ki-
kapcsolni a zajt és csökkenteni a 
sebességet. Mert száguldás köz-
ben nem tudok Istenre figyelni. 
Meg kell állnom, el kell vonul-
ni olyan helyre, ahol a legkisebb 
a zavarás, ahol lehetőleg semmi 
nem tereli el a figyelmemet, gon-
dolataimat… Ha  megkerestem 
az alkalmat, időt és helyet, akkor 
várok és figyelek teljes szívem-

Lelkem az Úrra figyel
mel, elmémmel, lelkemmel. Is-
ten nem marad néma! Olvasom 
a Bibliámat, elmélkedem, kérdé-
seket teszek fel az Úrnak és ma-
gamnak az Igével kapcsolatosan. 
Ő szól hozzám, beszél velem, ta-
nít, válaszol kérdéseimre, sok-
szor megdorgál vagy figyelmez-
tet. Ez nem valami hallucináció, 
vagy képzelődés, fantázia beteg-
ség... Ez az Isten Szent Lelkének 
a munkája. Napközben, munkám 
végzése közben is megszólít Is-
ten, sokszor. Figyelmeztet: ne 
tegyem, ne szóljak, tűrjek, cse-
lekedjem, könyörögjek szemé-
lyekért. Ismerem az Úr hangját.

Ma délelőtt egy asszonyra 
gondoltam, de csak gondoltam 
és szomorkodtam miatta. Mert 
látom, hogy kínlódik, küzd ön-
magával és rettenetes cigaret-
ta-szenvedélyével. Nehéz mel-
lette a levegő, olyan erős dohány 
szaga van. Gondoltam rá és ennyi 
az egész, nem imádkoztam érte. 
Délután telefonált egy másik asz-
szony és kért, hogy imádkozzam 
az előbbi asszonyért, mert súlyos 
állapotba került a szíve miatt, 
mentő szállította a kórházba, az 
intenzív osztályon van... A lélek 
figyelmeztetett, emlékezetembe 
hozta ezt az asszonyt, de én nem 
figyeltem, s akkor nem imádkoz-
tam érte.

Megértem-e az Úr hangját? 
A Lélek szelíd hangját, a kegye-
lem, az élet hangját? A Szentlé-
lek tanácsát? Igen, elismerem, Ő 
Isten, mindenek és mindenki fe-
lett álló, szent Úr.

Senki nem adhatja, bizto-
síthatja számomra azt a védel-
met, erőt, békességet, amit Ő 
ad  gyermekeinek, nékem is. Vá-
gyom a csendre, vágyom Isten-
nel időzni. Ha nem vigyázok, ha 
elhanyagolom és nem ápolom az 
Úrral a kapcsolatot, a csendet, 
vesztes leszek. A csendben, az 
Úrral szívemben béke van, erőt 
kapok a mindennapi küzdelem-
hez. Olyan jó, hogy nem vagyok 
árva! Ő, az én drága mennyei 
Atyám szeret és gondomat vi-
seli. Tekintetét nem veszi le ró-
lam, rólad sem, kedves Olva-
sóm. Áldott legyen a mi jósá-
gos Istenünk.

Téged dicsér a teremtett világ 
Istenem. Úr vagy és uralmadnak 
nem lesz vége. Tudom. E világ-
ban viharok tombolnak, ember-
szívek háborúznak egymással, 
házasságok, családok, munka-
helyek válnak hadszíntérré. Kö-
szönöm, hogy Te uralkodsz az 
emberi szívek felett is. Szívem-
be jöjj és maradj nálam, soha 
ne szomoítsam meg Szent Lelke-
det, ne vétkezzem ellened, segíts! 
Magasztalom áldott neved, kö-
szönöm szereteted, jóságod, ke-
gyelmed. Köszönöm, hogy mél-
tatlan gyermeked bár, de a Tiéd 
lehetek. Ámen.

(Morzsák 4., 2006)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

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

A karanténszabályok betar-
tása mellett folytatódnak a 
„GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány által szervezett tehet-
séggondozó hétvégék a Rákó-
czi Főiskolán. Az elmúlt szom-
baton a biológia, kémia, föld-
rajz szerelmesei jelenléti fog-

lalkozásokon személyesen ta-
lálkoztak, hogy gyarapítsák tu-
dásukat, a pénteki és a vasárna-
pi foglalkozásokat pedig online 
tartották meg.

Az alkalom megnyitóján 
Váradi Natália, a „GENIUS” Jó-
tékonysági Alapítvány irodaigaz-

A biológia, kémia, földrajz szerelmesei gyarapították tudásukat

Tehetséggondozó hétvége a főiskolán
gatója elmondta, hogy immáron 
ötödször kerülnek megrendezésre 
a biológia, kémia, földrajz tehetség-
gondozó és versenyfelkészítő hétvé-
gék, melyek célja a Magyarorszá-
gon megrendezésre kerülő Hevesy 
György kémia, Herman Ottó bioló-
gia, Teleki Pál földrajz-földtan ver-

senyre való felkészítés, a résztve-
vők természettudományos ismere-
teinek elmélyítése, bővítése. Eze-
ken meghívásos alapon vehetnek 
részt a Kárpátaljai Magyar Pedagó-
gusszövetség által szervezett Szent 
Györgyi Albert kémia (8. osztály), 
Margittai Antal biológia (7-8. osz-

tály) és természetrajz- földrajz 
(7-8. osztály) versenyek első tíz 
helyezettjei. Idén az 50 meghí-
vottból harminchárman érkeztek 
meg a foglalkozásokra.

A program szakmai felelőse, 
dr. Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola Biológia és Kémia Tanszé- 
kének tanszékvezetője elmond-
ta, hogy a három hétvégére ter-
vezett versenyfelkészítőn igye-
keznek minél játékosabb, érde-
kesebb formában olyan hasznos 

információkat átadni, me-
lyek nincsenek az itteni tan-
anyagban, viszont a Kár-
pát-medencei megmérette-
téseken szükségük lehet rá. 

Papp Géza, a Rákóczi 
Főiskola Földtudományi 
és Turizmus Tanszék ok-
tatója gratulált a résztve-
vőknek, hogy idáig elju-
tottak. Arra biztatta a di-
ákokat, hogy minél több 
tudást szívjanak magukba, 
hisz a felkészítő is egy bi-
zonyos verseny, hisz a leg-
jobbak közül is csopor-
tonként a legjobb képvi-
selheti Kárpátalját a Kár-
pát-medencei megméret-
tetéseken.  

A tehetséggondozó 
hétvégék alatt a gyere-

kek étkeztetését és utaztatását 
a „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány biztosítja. A programot 
a Magyar Kormány, a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság és a Bethlen Gábor 
Alap támogatja.

Kovács Erzsébet

Megújul az ungvári színház 
színpadtechnikai rendszere

Magyarország ismét segít

A felújítási munkálatok meg-
kezdése alkalmából szervezett 
sajtótájékoztatón Spenik Sándor, 
az Ungvári Nemzeti Egyetem égi-
sze alatt működő Ukrán-Magyar 
Oktatási-Tudományos Intézet dé-
kánja, a projekt koordinátora az 
ukrán-magyar kulturális együtt-

működés fontos állomásának ne-
vezte a színház fény- és hang-
technikai rendszerének és a for-
gószínpad felújítását. Ismét meg-
bizonyosodhattunk arról, hogy 
Magyarország Ukrajna megbíz-
ható és kiszámítható partnere. 
Spenik Sándor sajnálatát fejezte 
ki azzal kapcsolatban, hogy a pro-
jekt kezdeményezője és elindító-
ja, Grezsa István miniszteri biz-

tos nem lehet jelen, mivel az ukrán 
hatóságok kitiltották az országból.

A kultúra fontos összekötő ka-
pocs a két sorsközösségre ítélt nem-
zet, a magyar és az ukrán között, 
hangsúlyozta Buhajla József, Ma-
gyarország Ungvári Főkonzulátu-
sának irányítója, aki a továbbiakban 
arra emlékeztetett, hogy a magyar 
kormány a korábbiakban és a kö- 

zelmúltban is számtalanszor hozzá-
járult Ukrajna polgárainak, ezen be-
lül Kárpátalja lakói életminőségének 
javításához, egészségének megőrzé-
séhez. Gondoljunk csak az ország 
kórházainak adományozott lélegez-
tető gépekre, a koronavírus leküzdé-
séhez szükséges egészségügyi esz-
közökre, a veszettség elleni védő-
oltásokra. Ezúttal ismét egy olyan 
projekt indult el, amely valamennyi 

kárpátaljai színházszerető polgár 
kulturális igényét igyekszik ma-
gas színvonalon kielégíteni. A 
főkonzul beszélt arról is, hogy a 
Kárpátaljai KultúrKaraván elne-
vezésű projekt keretében az el-
következő hónapokban – amint 
ezt a járványhelyzet lehetővé te-
szi – számos nagyszabású magyar 
vonatkozású produkció helyszíne 
lesz a megújult ungvári színház. 

Vaszil Maruhnics színházigaz-
gató köszönetet mondott a magyar 
kormánynak azért, hogy ily nagy-
mértékben járul hozzá az általa ve-
zetett intézmény korszerűsítéséhez. 
A támogatás kézzel fogható jele a 
magyar fél jószándékának. Az igaz-
gató tájékoztatta az újságírókat a 

közeljövőben megvalósításra kerü-
lő tervekről, többek között a színhá-
zi világnap alkalmából megrende-
zésre kerülő programokról. 

Mint említettük, a 160 milliós 
beruházás anyagi hátterét a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága biztosítja a Kár-
pátaljai Magyar Oktatásért Ala-
pítványon keresztül.

Kovács Elemér
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Aki a levelében így ír. ,,A 
hegyek, dűlők sorát mivel is le-
hetne kezdeni, mint Schönborn 
gróf intézőjének, Pál Győzőnek 
az Ardai-hegyen elterülő birto-
kával és nagyszerű, kétszintes 
pincéjével, ahol ma a földren-
gést jelző állomás működik. A 
birtok legnagyobb részét a Ba-
kator szőlők foglalták el, ezek 
a táblák a hegy alsó részén, 
a szoknyája mentén húzód-
tak. Mivel bőven termett, ezért 
nevezték el a szegény ember 
szőlőjének. Feljebb a Saszla, 
vagy ahogy errefelé mondják, 
a Gyöngyszőlő termett. Legfe-
lül pedig a Kokondának neve-
zet rész Rizlinggel volt betele-
pítve. Itt már olyan köves volt 
a talaj, hogy a szőlőt nem ha-
gyományos, hanem csak rákláb 
kapával lehetett megművelni.,, 

Mielőtt folytatnánk a dűlők 
számbavételét, idézzünk fel egy 
történetet, amely már vidékünk-
nek Magyarországhoz való visz-
szacsatolása után történt. A mai 

Szerelmes földrajz

A Beregszászt félkörben védő 
szőlőhegyekről

Nem oly nagy gond, nyugtathatnánk azokat, akik amiatt aggódnak, 
hogy a Beregszászt félkörben védő, egykor csodálatosan rendben 
tartott, szakszerűen gondozott szőlőtáblák neve hamarosan a fele-
dés homályába vész. Hisz szerencsénkre a különböző korokban ké-
szült, precízen összeállított katonai térképek a dűlőneveket mind-
örökre megörökítik az utókornak. Ám ha nem lépünk gyorsan, ép-
pen azoknak a családoknak a neve kerül feledésbe, akik ezeket a 
parcellákat szorgos, verejtékes munkával évtizedeken át művel-
ték. Ezért is vagyunk hálásak mindenkinek, aki segít ébren tartani 
a kollektív emlékezetet. Mint ahogy teszi ezt a hetvenes éveinek vé-
gét taposó Kabáci László, aki a szovjet érában évtizedeken át dol-
gozott a beregszászi szovhozüzemben. 

autóiskola, a korábbi DOSZAAF, 
ahol a szovjet érában évtizedeken 
át a szovjet hadsereg egyik rádiós 
csoportja működött, nos, a magyar 
érában ez Illyésházy nyugalmazott 
tábornok rezidenciája volt. Ekkor 
esett meg az a csúfság, hogy betö-
rők jártak a nyáron üresen álló bor-
házban. A csendőrök hamar megta-
lálták a tetteseket, három környék-
beli legényt, akiket fogdába zár-
tak, és táviratoztak Illyésházynak. 
A tábornok rövid időn belül meg-
érkezett Budapestről, s csakhamar 
eléje vezették a három elkövetőt. 
Akik megszeppenve álltak az ősz 
hajú, díszegyenruhába öltözött had-
fi előtt. Illyésházy odalépett a leg-
idősebb legényhez, és kemény han-
gon rászólt:

– Fiam, volt maga már katona?
A megszólított, ha lehet, még 

jobban lesütötte a szemét, s alig 
hallhatóan válaszolt:

– Kérem alásan, nem voltam.
– Nos – emelte fel a hangját a 

tábornok –, tudjátok meg, ti gaz-
fickók, hogy Magyarországnak 

négy sarka van, s az egyik sarká-
ban én állok. 

A beregardóiak azóta is, ha a 
társaságnak jelezni akarják – akár-
csak viccesen vagy félig komolyan 
is –, hogy mennyire fontos szemé-
lyek ők, Illyésházy ezen mondatát 
emlegetik. 

A kolhoz óvodájának – a kétszin-
tes épület a múlt század negyvenes 
éveinek elején épült – Pócsi ügyvéd 
uram volt a tulajdonosa. Nem mesz-
sze található a szovhoz brigádháza, 
amelyet mostanra jelentős részben 
átépítettek, itt terült el a nagybégányi 
Pogány földesúr birtoka. Tudni kell, 
hogy a Rózsás, más néven a Csip-

kegödör az Ardai-hegy folytatása. A 
Sárok-hegytől a város felé húzódott 
a Grádics. Ez már a mai Pacsirta kör-
nyéke, itt húzódott a Linner család 
kőfalakkal megtámasztott, teraszo-
san megművelt 7,5 hektár szőlője. A 
Benda család szőlői is a közelben te-
rültek el. A borgyár sisaktornyas épü-
lete fölött találjuk a város szőlejét. 

,,Lépünk egy nagyot – írja a le-
vélíró –, és már az Amfiteátrum 
környékén járunk. Itt van a hegyvo-
nulat egyik kiemelkedő része, ame-
lyet a híres Kalmár-dűlő néven illet-
ték a régiek, és a tetején állt valami-
kor az árvaház épülete.,, Visszább 
a Csipás-dűlő, amelyen keresztül 
a Kígyósra vezető országút húzó-
dik, mellette a Böndőbánya. Itt ál-
lott egykoron Kontnak, az egyik 
beregszászi téglagyár tulajdonosá-
nak a borháza és a pincéje. Sokan 
ismerik a régiek által ma is emle-
getett Hubert korcsmát – a Mun-
kácsi és a Lónyai utca találkozá-
sánál. Tudni kell, Hubert uramnak 

a Böndőbánya környékén volt egy 
takaros borháza és gondosan rend-
ben tartott szőlője. A dűlőt a kör-
nyékbeliek Csepegő néven emle-
gették. Nem messze ettől található 
a Heő-dűlő, ahol a híres gyermek-
orvosnak, Hartmannak volt a sző-
lője. A Rivaj, a Rigó, a Csillagos 
már a Kishegy környékén húzódott, 

Tórafüggőnek pedig a hegynek 
azt a részét nevezték, ahol most 
a Kishegy étterem rendezkedett 
be. A Veresbegy Muzsaly elején 
található, Nagyaranyosként pe-
dig a Veresbegy fölötti részt em-
legették eleink. A Felsőaranyos 
egy Fricse nevű magyar tábor-
nok tulajdona volt. A Messzelá-
tó a Nagyhegy tetején húzódott. 

Idézzük fel a dűlőneveket 
újból, ajánlja levelében Kabáci 
László. Csipkegödör, Szila, 
Rigó, Szarka, Mózsi, Csiga, 
Vasbika, Kőporos, Mezőgrá-
dics, Felsőaranyos, Nagyara-
nyos, Dajbóc, Messzelátó, Teje, 

Rivaj, Veresbegy, Csillagos, Kis-
telek, Tórafüggő, Heő, Darvas, 
Böndőbánya, Hőbörgő, Maró. 
Csak remélni tudjuk, hogy ta-
lán élnek még közöttünk olyan 
idősebb emberek, akik elolvasva 
ezeket a dűlőneveket, felelevení-
tenek néhány szép régi történetet.

Kovács Elemér

A felvételt Bunda Szabolcs készítette

– Meséljen magáról!
– Beregdádában születtem, ott 

is jártam általános iskolába, majd 
a Jánosi Középiskolában szerez-
tem meg érettségi bizonyítványo-
mat. Szerettem volna továbbta-
nulni, de a felvételim akkor nem 
sikerült, így végzettség nélkül 
kezdtem dolgozni pionírvezető-
ként. Előbb Jánosiban, majd szü-
lőfalumban kaptam állást, eköz-
ben felvételt nyertem az Ung-
vári Nemzeti Egyetem magyar 
nyelv és irodalom szakára leve-
lező tagozaton. Tíz évet töltöttem 
a dédai iskolában, 1997-től pedig 
mind a mai napig a Beregszászi 
Magyar Gimnáziumban oktatom 
a gyermekeket.

– Honnan jött a tanári pálya 
iránti elköteleződés?

– Már kisgyermekként elha-
tároztam, hogy erre a pályára fo-
gok lépni. Elsősorban alsós tanár 
szerettem volna lenni, szerettem 
volna a legkisebbekkel dolgoz-
ni, megtanítani őket írni-olvasni. 
Azonban a magyartanáraim elhi-
vatottságát és szakma iránti elkö-
telezettségét látván változattam 
elképzeléseimen: én is úgy gon-
doltam, hogy ez lesz az utam, ez 
lesz az a szak, amiben leginkább 
kiteljesedhetek.  

– Milyen tapasztalatokkal 
gazdagodott az évek során?

Kocsis Marianna, a szívvel-lélekkel tanár

Sikeres felnőtteket nevelni
Kárpátalján magyarnak lenni nem egyszerű. Kultúránkat megőriz-
ni, átadni pedig csak egy igazán elhivatott pedagógus képes. Kocsis 
Marianna, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium taná-
raként fontosnak tartja a tanár-diák bizalom kiépítését, hisz csak 
így lehet sikeres egy hosszú és sokrétű oktatási folyamat. Ismerjük 
meg a kiváló pedagódust.

– Több mint harminc éve va-
gyok a pályán, ez alatt az idő alatt 
rengeteget fejlődik az ember. A 
gyermekek évről évre változnak, 
meg kell találni hozzájuk a megfe-
lelő utat. Minden gyermeket más-
ként kell rávezetni arra, hogy mi-
ért is szép a tanulás, miért is ér-
demes elsajátítani a tananyagot. A 
kicsikhez játékos úton közelítünk, 
megmutatjuk nekik, hogy a tanu-
lás lehet egy jó élmény is. A na-
gyobbakat pedig egy-egy érdekes 
adat, egy életközelibb magyarázat 
az, ami a mélyebb tanulás irányá-
ba fordíthatja. 

– Mire kell nagyobb hangsúlyt 
fektetni a tanítás során?

– Ez természetesen egyénen-
ként változó. Vannak olyanok – ha 
az irodalom tanítását vesszük ala-
pul –, akik már kicsi korban a köny-
vek szerelmesei lesznek, és akad-
nak olyanok is szép számmal, aki-
ket nem vonz kimondottan az olva-
sás. Ilyenkor a mű ismertetésénél 
nem fejezem be cselekményt, nem 
mondom végig a történéseket, hogy 
akiben felkeltettem az érdeklődést, 
maga olvassa el és élje át az utazás 
élményét. Munkám során fontos-
nak tartom, hogy ne csak a tanórá-
kon legyek tanár, vezető, hanem az 
élet többi szakaszában is. Osztály-
főnökként úgy gondolom, hogy a 
diákoknak kötelességem megmu-

tatni a körülöttünk lévő világot, a 
kultúránkat, a történelmünket, azt, 
hogy Kárpátalja milyen sokszínű és 
gazdag vidék. 

– Mennyre fontos a tanár-diák 
bizalom kialakítása?

– Ez egy nagyon fontos ténye-
ző, hiszen így megosztják a diákok 
a tanáraikkal az örömeiket, bánata-
ikat, kudarcaikat, melyek ismereté-
ben tudunk nekik segíteni, tanácsot 
adni, vezetni őket, hogy majd az is-
kola falai közül kikerülve sikeres 
felnőttekké váljanak. 

– A tavalyi év a kihívások idősza-
ka volt. Hogyan oldották ezeket meg?

– Tavaly a végzősöknek vol-
tam az osztályfőnöke. Be kell val-
lanom, nekik nehezebb volt az az 
időszak, hiszen fel kellett készül-
niük az érettségi vizsgákra, a fel-
vételikre, amelyek kihívás elé állí-

tották őket. El kell mondanom azt 
is, hogy a nagyobbak öntudatosab-
bak voltak e téren, kötelességtudó-
ak voltak céljaik elérésében, így ők 
gördülékenyebben vették a távokta-
tással járó változásokat. A kicsikkel 
sem volt nehéz dolgunk, hiszen ne-
kik ez új élmény volt, a digitális ok-
tatás izgalma lekötötte őket, igye-
keztek maradéktalanul elvégezni a 

feladatokat. A középkorosztály-
nál akadtak nehézségeink, ők haj-
lamosabbak a lazításra, de tanári 
ráhatással ők is tudatosították ma-
gukban, hogy mi a kötelességük. 
Emellett azt kell mondjam, hogy 
nem szeretem a távoktatást, a ta-
nár-diák viszony egy személyes 
kapcsolat, egy olyan kontaktus, 
ahol látod a másik reakcióit, két-
ségeit, ha valamit nem ért, még 
alaposabban el tudod magyarázni 
a tananyagot. Az online világában 
erre nincs lehetőség.

– Mit jelent önnek a pedagó-
gus pálya?

– Nagyon szeretek tanítani, 
boldog vagyok, amikor láthatom 
egy-egy diákom sikerélményeit. 
Az az érzés, mikor egy diák fel-
nőve sikeres lesz, esetleg ő is a 
tanári pályát választja, szavak-
kal leírhatatlan. A gyermekek egy 
olyan pluszt adnak az ember éle-
tébe, amelyet talán más szakmá-
nál nem kapnánk.

– Térjünk vissza önhöz. Mi-
vel foglalkozik szabadidejében?

– Több mindennel szoktam 
foglalkozni, ha időm engedi. So-
kat főzök, szeretek a konyhában 
tevékenykedni, emellett a kertész-
kedés is közel áll hozzám. Termé-
szetesen az olvasás sem maradhat 
ki a sorból, szinte bármit elolvasok 
a kötelező szakirodalomtól a bűn-
ügyi regényekig.

– További tervek…
– Szeretném folytatni a ta-

nítást, úgy érzem, még van bő-
ven tennivalóm a pályán. Fon-
tos, hogy okos, felelősségteljes 
felnőttekké váljanak a diákja-
inkból, de még fontosabb, hogy 
jó és becsületes embereket ne-
veljünk, akik megállják helyü-
ket a világban.

Kurmay Anita

Beregszász madártávlatból
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– Milyen nehézségeket kel-
lett leküzdeniük a virágkerté-
szeknek? – Bucsella Enikőtől, a 
Kárpátaljai Magyar Vállalkozók 
Szövetségének (KMVSZ) falu-
gazdász-szaktanácsadójától elő-
ször ezt kérdeztük.

– A KMVSZ falugazdásza-
ként a Máramaros-Ugocsa ré-
gióban tevékenykedő virágker-
tészek munkáját segítem. Hely-
zetemből adódóan a dísznö-
vénytermelőkkel tartok szoro-
sabb kapcsolatot, mivel magam 
is családi gazdaságot és virág-
boltot vezetek. Vágott és bal-
konvirág-termesztéssel foglal-
kozunk több termelőházban. 
Egyéni tapasztalataimat a falu-
gazdász munkán keresztül sok 
termelővel megoszthatom, il-
letve a velük való együttműkö-
dést jó lehetőségnek találom a 
kapcsolatépítés, a piackutatás 
szempontjából is. Ami a szak-
területünket illeti, a mögöttünk 
hagyott 2020-as évet két részre 
bontanám a sikerek és kudarcok 
szempontjából. A tavaszi karan-
tén sokként érte a piac minden 
résztvevőjét, így a mi tagjain-
kat is. Virágeladás szempont-
jából szerencsére már túl vol-
tunk az első nagy piaci felfutá-
son, a nőnap ugyanis számunk-
ra az egyik legfrekventáltabb 
időszak. Ez az év első lehető-
sége a nagyobb volumenű érté-
kesítésre, ami a megszokott be-
vételt hozta. Teljesen elégedet-
tek voltak a termelők az eladott 
mennyiséggel és az árakkal. Ezt 
követően mindenki belevetette 
magát a tavaszi virágok kiülte-
tésébe, hiszen ekkorra már min-
den tervezett palánta, szaporító-
anyag arra várt, hogy végleges 

 Mérleget készítettek a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének falugazdászai a 2020-as esztendőről

Sikerek és kudarcok a dísznövénytermesztésben
Így év elején elengedhetetlennek tűnik a mögöttünk hagyott 2020-
as esztendő tapasztalatainak összegzése már csak azért is, hogy si-
keresen megbirkózzunk az előttünk álló 2021-es év feladataival, 
és szembe tudjunk nézni az újabb kihívásokkal.

helyére kerülve a tavaszi napsugár-
tól ugrásszerűen belombosodjon, 
hogy aztán anyák napján, május fo-
lyamán értékesítsük ezeket a téte-
leket. Alighogy elkezdtük az ülte-
téseket, jött a hír a teljes karantén-
ról, amiről azt hittük, hogy totális 
csődöt jelent, hiszen kijárási tila-
lomban és a kertészetek zárva tar-
tásával nem lehet eladni több ezer, 
esetleg több tízezer virágpalántát. 

– Szerencsére egy idő után 
megnyitották a zöldség- és virág-
piacokat.

– Elmondhatom, ezzel nagy 
kő esett le a szívünkről. Nem tu-
dom, hogy a kényszerű otthonma-
radás okozta, vagy az a tény, hogy 
végre volt idejük az embereknek a 
környezetükkel többet foglalkozni, 
de a tavaszi virágpalánta-értékesí-
tés a várakozásokon túl teljesített. 
A karantén okozta sokk után sor-
ra hívtak fel termelőtársaim, hogy 
soha ilyen jó szezont még nem zár-
tak. Megnyugtató volt ezt hallani, 
mivel már azt hittük, hogy rajtunk 
marad a fűtéssel és rengeteg mun-
kával, gondozással előállított ter-
mék. De az végül szépen eljutott a 
vásárlókhoz, és kezdhettük a fel-
készülést az őszi szezonra. Jól tud-
juk, hogy a korai hajtatásban érin-
tett zöldségkertészeknek nem volt 
ilyen szerencséjük, mivel esetük-
ben a piacok néhány hetes zárva 
tartása alatt gazdaságonként több 
mázsányi áru ment tönkre. 

– Térjünk át a második rész 
elemzéséhez, a virágtermelők őszi 
időszakához. 

– Nem vagyunk naivak. A ta-
vaszi pozitív értékesítést senki sem 
könyvelte úgy el, hogy járvány ide 
vagy oda, ugyanannyi őszi virágot 
fogunk eladni. Magam is többször 
felhívtam a termelők figyelmét, 

illetve számtalanszor átbeszéltük 
azt, hogy ezek után sokkal meg-
fontoltabban, költségkímélőbben 
kell a termelési tervet elkészíteni. 
Az ősz nagy virágeladási idősza-
ka, mint tudjuk, a mindenszentek 
ünnepe. Ez az év utolsó lehetősége 
a tömeges értékesítésre, és általá-
ban a korábbi több hónapos mun-
ka megérdemelt jutalmát, bevétel-
ét jelenti. A megérzéseink beiga-
zolódtak, ugyanis már a kezdetek 
kezdetén krizantémmal telítődtek 

a piacok, vevőket viszont alig le-
hetett látni. A Kárpátalján működő 
nagybani piacokon jelentős prob-
lémaként merült fel, hogy nem a 
megszokott számban jöttek az uk-
rajnai felvásárlók. Erre a megyére 
viszont túl sok jutott a megtermelt 
mennyiségből. Mint említettem, a 
vágott krizantém értékesítése terén 
is komoly gondok merültek fel, de 
sokkal rosszabbul jártak azok, akik 
a cserepes krizantémokat favori-
zálták, mivel azok nagy része a ter-
melő nyakán maradt. 

– Ennek az óriási bevételki-
esésnek a kapcsán felmerül a kér-

dés: a termelők miből fogják fi-
nanszírozni tavaszi szezon mun-
kálatainak költségeit? 

– Jogos a felvetés: miből fe-
dezzük a tüzelőanyag, a szaporí-
tóanyag, egyéb eszközök beszer-
zését? Számolnunk kell azzal is, 
hogy a lassan egy esztendeje tar-
tó járványhelyzet miatt a lakosság 
nagy része felélte tartalékai jelentős 
részét. Félő, hogy kevesebbet költ 
majd környezete szépítésére is, hisz 
sokan mindennapi filléres gondok-
kal küszködnek, amikor például a 
rezsiköltségek kifizetése is óriási 
problémát jelent… Általánosság-
ban elmondható, hogy termelőtár-
saim teljesen lecsökkentették tava-
szi palánta-megrendeléseiket, keve-
sebb termelőházat használnak, spó-

rolnak mindenen, amin csak lehet. A 
tavaszi ültetési tervet minimalizál-
tuk annyira, amennyire csak lehet, 
mert félő, hogy az őszi kudarc után 
a tavaszi értékesítés sem lesz jobb.

A fent elmondottakból kitű-
nik, hogy a vágott virágot termelők 
még rosszabb értékesítési évet zár-
tak, mint a palántanevelők. Szám-
talan rendezvény maradt el (balla-
gás, konfirmációk, esküvők stb.), 
amelyre a korábbi években a vi-
rágboltok alig érkeztek teljesíte-
ni megrendeléseiket. Nem jobb a 
helyzet Európa többi országában 
sem. A holland virágpiacokon ha-

lomban állt a kidobott vágott vi-
rág, több videót is láthattunk a 
piacok összeomlásáról, de saj-
nos nem volt ez másképp a mö-
göttünk hagyott hónapok során 
nálunk sem. 

– Ezek után nem könnyű vá-
laszolni arra a kérdésre, hogy 
van-e túltermelés Kárpátalján, 
vagy észlelhető-e telítettség a vi-
rágpiacokon? 

– Meggyőződéssel állítha-
tom, hogy korábban egy nor-
mális évben nem tapasztaltunk 
ilyesmit, a helyben termelt vá-
gott virágot mindig is előnyben 
részesítették a virágkötők. Ezen 
felbátorodva nem is oly rég ma-
gam is az egy féle növény ter-
melését kibővítettem hat másik 
fajtával, így az év minden sza-
kaszában volt saját, friss vágott 
virágom, a szezonnak megfele-
lően. Ez a karanténnal kapcso-
latos intézkedésekig teljesen jól 
működött, tehát én nem éreztem 
piaci túltelítettséget. Azt gondo-
lom, hogy bár az idei év min-
denféleképpen az építkezés, az 
újratervezés éve lesz, de aki ki-
tart (és csak az fog kitartani, aki 
nem tavaly kezdte a termelést), 
annak lesz lehetősége arra, hogy 
talpon maradjon egy ilyen fele-
másra sikeredett év után is. A 
mi szakmánkban a megélheté-
sen túl szintén nagyon lényeges, 
hogy az ember meglássa mun-
kájában a lehetőséget arra, hogy 
fejlődjön szakmailag, emberileg. 
Nemkülönben, hogy támasza le-
gyen embertársainak tanácsadá-
sával, példamutatásával, kitartá-
sával. Hiszek az idei év lehető-
ségeiben és abban, hogy tényleg 
csak rajtunk áll vagy bukik, mit 
hozunk ki a rosszból. Meg kell ta-
nulnunk, hogy semmi sem termé-
szetes és magától alakul, formá-
lódik a mi kedvünkre. Tisztában 
kell lennünk azzal, hogy csak ak-
kor leszünk sikeresek, ha ezután 
úgy tervezzük meg munkánkat, 
építjük fel gazdaságunkat, hogy 
helyt tudjunk állni bármilyen ne-
héz körülmények között, szembe 
tudjunk nézni minden kihívással.

– Ehhez kívánunk sok sikert.
Kovács Elemér

Otthonunk az a hely, ahová 
megpihenni térünk, ahol egy 
fáradt nap végén letesszük 
terheinket. Elengedhetetlen, 
hogy kényelmesen, komforto-
san érezzük magunkat. Ennek 
érdekében személyes tárgyak-
kal, fotókkal, különböző deko-
rációs elemekkel vesszük kör-
be magunkat. S akár falra fes-
tett rajzokat készíthetünk, ké-
szíttethetünk akár a magunk 
örömére, akár kisgyermekünk 
számára.

A Feketepatakon élő Sárga 
Erzsébet kezei közül igazi re-
mekművek kerülnek ki. Láthat-
tak már tőle Hupikék törpikék 
kompozíciót, a Frédi és Béni 
mese részletét, de a nagyob-
baknak hagyományos magya-
ros mintával is dekorál. Vele 
beszélgettünk kezdetekről, ki-
hívásokról.

– Hogyan alakult ki a raj-
zolás iránti szeretete?

– Már gyermekkoromban is 
nagyon szerettem rajzolni, s azt 
tervezgettem, hogy majd felnőtt 
fejjel is ezzel foglalkozom. Az 
iskola igazgatónője felfigyelt 

Különleges falrajzok Sárga Erzsébettől

„Alkotás közben megszűnik 
körülöttem az idő”  

tehetségemre, ő volt az a személy, 
aki motivált. A 9. osztály befejezé-
sét követően felvételiztem az ung-
vári Kárpátaljai Művészeti Főis-
kola képzőművészeti szakára, me-
lyet sikeresen be is fejeztem. A fő-
iskola után szerettem volna még to-
vább fejleszteni tudásomat, így be-
iratkoztam az Ungvári Művésze-
ti Akadémiára, levelező képzésre. 
Egy ideig belekóstolhattam a ta-
nári szakmába is, hiszen a Verbőci 
Középiskolában rajzot oktathattam 
a kicsiknek. Ma pedig különböző 
rajzok, figurák falra festésével fog-
lalkozom. Nagy ajándék számom-
ra, hogy azon a területen dolgoz-
hatom, amelyet igazán szeretek.

– Mi vezérelte a falrajzok irá-
nyába?

– Úgy gondolom, hogy egy jó 
ötlet megszületésének alapja a csa-
lád. Férjemmel otthonfelújításba 
kezdtünk, sokat gondolkodtunk a 
különböző helyiségek dekorálásán, 
a gyerekszoba színein. Elhatároz-
tam, hogy én is szeretnék valamit 
adni a kisfiamnak, és mivel nagyon 
szereti a Hupikék törpikéket, meg-
festettem neki a mesefigurákat. Így 
készült az első falra festett rajzom. 

– Mely témák a legkedvelteb-
bek?

– Általában a virágmintás raj-
zok kérik. Ám ahol egy vagy akár 
több gyermek is van, igény-
lik a különböző rajzfilm 
figurák falra festését. A 
Mickey egértől megkezdve 
Frédi és Bénin át a külön-
böző nonfiguratív mintákig 
széles a skála, igyekszem tu-
dásom legjavával teljesíteni 
a megrendelő kéréseit. Kö-
zösségi oldalamra pedig fel-
töltöm az elkészült munkái-
mat, hogy mások is inspirá-
lódhassanak belőle.

– Mint minden tevé-
kenységben, itt is szüksé-
ges az önfejlesztés.

– A jó pap is holtig ta-
nul, szokták mondani. Eb-
ben a szakmában is így van 
ez. Mindig jön valami új, 
valami érdekesebb módja, 
könnyebb technikája a fes-
tészetnek. Az internet vi-
lága pedig nagy segítséget 
nyújt a folytonos fejlődés-
hez, tanuláshoz. Nagyon 
fontos azonban, hogy higy-
gyünk magunkban, higgyük 
el, hogy képesek vagyunk 
elérni céljainkat.

– Milyen érzései vannak, ami-
kor alkot?

– Rajzolás közben a világ mint-
ha megszűnne létezni körülöttem. 
Csak én, a papírlap (vászon, fal) 
meg a ceruza. Alkotás közben ze-

nét is szoktam hallgatni, ez ellazít 
és egyben segít koncentrálni. Ami-
kor rajzolok, nem érzékelem az idő 
múlását, sem azt, ami körülöttem 

történik. Engem magával ragad a 
pillanat, és ez egy nagyon csodá-
latos érzés.

– Nemhiába mondják, hogy 
a művészetnek stresszoldó hatá-
sa is van.

– Így igaz, a művészeti terá-

pia, így a rajzolás lényege is az, 
hogy nem kell érzelmeinket sza-
vakba önteni. Sokszor nehezünk-
re esik beszélni arról, ami épp 

bennünk zajlik, ezért is 
hasznos, ha ezeket in-
kább más formában ad-
juk ki magunkból, talán 
éppen rajzolással. A raj-
zoláshoz nem kell sok 
minden, ezért is egysze-
rű ez a fajta tevékenység 
az érzelmek, gondola-
tok, emlékek kifejezésé-
re, feldolgozására. Egy-
ben büszkeséggel tölthet 
el, mikor kezeink között 
megszületik valami új és 
egyedi alkotás.

– Milyen tervekkel 
vág neki az évnek?

– A jövőben is szeret-
nék hódolni a szenvedé-
lyemnek. Emellett szeret-
nék visszamenni az isko-
lába dolgozni, szeretném 
továbbadni a gyerekek-
nek azt, amit én megtanul-
tam a festészetről. Terve-
im közt szerepel a továb-
biakban egy rajzszakkör 
elindítása, ahol a gyere-
kek még jobban elmélyül-

nének  ezen művészeti ágazat rej-
telmeibe. Itt megtanítanám őket a 
színek használatára, a különböző 
rajzolási technikákra, s mindazo-
náltal a remélhetőleg bennük rej-
lő „művész” kibontakoztatására.

Kurmay Anita
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Az egyik legnehezebb kérdés 
a zöldségtermesztésben a pa-
lántanevelés, de különösen a 
fóliasátrakban, mert itt dől 
el a sorsa a további eredmé-
nyes munkánknak. Én a pa-
lántanevelést mindig egy cse-
csemőhöz hasonlítom, 
aminek meg kell adni 
mindent, amit követel 
a szervezete. 

Sajnos sok terme-
lő nem veszi kellően 
figyelembe a palánta-
nevelés alapvető kö-
vetelményeit, és ebből 
kifolyólag sok problé-
ma merül fel. Például nemrég 
egy kedves termelő telefonált 
nekem, hogy még alig keltek ki 
az uborkamagvak a földből és 
máris elkezdtek hervadni. Mi-
lyen okok vezettek ehhez? So-
káig faggattam kérdéseimmel, 
míg kiderült a valószínű ok. Er-
ről szeretnék írni, mert ugyan-
ezek a problémák meg fognak 
jelenni más termelőknél is.

Először is, amit tudni kell a 
palántanevelésről, hogy csak el-
lenőrzött, jó minőségű csávázott 
magot vessünk. A másik, nem 
kevésbé fontos feltétel, hogy 
csak speciális földkeveréket vá-
sároljunk, ami mentes (steril) a 
kórokozóktól és a kártevőktől. 
Ne használjunk saját készítésű, 
úgynevezett „magházföldet”, 
mert tele van kártevőkkel és kór-
okozókkal! A megfelelő földke-
verékeket meg lehet vásárolni a 

Palántanevelés a fóliasátrakban
virágüzletekben és mezőgazdasági 
boltokban, és ami nagyon pozitív: a 
palántanevelési időszakban lénye-
gében nem kell pótolni semmiféle 
tápanyagot. 

A harmadik, ami nagyon fon-
tos, a fűtés. Ezzel kapcsolatosan 

merült fel az említett 
termelőnél is a problé-
ma. A palántaneveléskor 
a fóliasátorban legalább 
plusz 20–22 °C fok hő-
mérsékletnek kell lenni, 
és nem szabad, hogy in-
gadozás legyen. A leg-
több termelőnél vaskály-
hát vagy más egyéb fű-

tőtestet használnak, ami csökken-
ti a relatív páratartalmat. Egyszó-
val a levegő nagyon száraz és ezért 
a kis palánták elhervadnak. Sokan 
úgy gondolják, hogy ez valami be-
tegségnek a jele (pl. palántadőlés). 
Ez ellen csak úgy tudunk védekez-
ni, hogy naponta „ködösítjük” a le-
vegőt (beszórjuk vízzel) és ezzel 
emeljük a páratartalmat. Úgy gon-
dolom, ez mindenkinek elérhető.

A negyedik, amire különös fi-
gyelmet kell fordítani a palántane-
veléskor, hogy a növények egész 
nap kellő mennyiségű fényt kapja-
nak, mert a palánták fényigényesek. 
Ha szükséges, akkor ki kell egészí-
teni speciális lámpákkal, mert a pa-
lánta nyurgulásnak ez az oka.

A palántaneveléskor megjelen-
hetnek egyes kártevők és kóroko-
zók is a leveleken, különösen akkor, 
mikor már több van belőlük. Külö-
nös figyelmet kell fordítanunk a tet-

vekre – amit jól lehet látni – és az 
atkákra is. Erre a kártevőre külö-
nös figyelmet kell fordítanunk, 
mert szabad szemmel nem lát-
juk, de a kártétele alapján meg 
tudjuk állapítani. A leveleken kis 
méretű szúrások jelennek meg és 
a levélfonák oldalán észre lehet 
venni a takácsatka fejlett egye-
deit, amelyek pókhálóval vannak 
bevonva. Ilyenkor ajánlatos elkez-
deni a védekezést, nehogy nagyon 
felszaporodjanak. 

Milyen vegyszereket is aján-
latos használni ilyenkor? Én aján-
lanám a Karate–Zeon 0,03% – 3 
ml 10 liter vízhez + Sanmite 10 
gramm 10 liter vízhez. Ez a szer-
kombináció elpusztítja mind a 
tetveket, mind az atkák minden 
fejlődési fázisát. A kórokozók 
közül ilyenkor már megjelenhet 
a baktériumos szögletes levélfol-
tosság, ami ellen valamely réztar-
talmú szerrel védekezünk (példá-
ul Champion 0,3% – 10 liter víz-
hez 30 gramm). A stresszhatás 
kivédésére humát tartalmú sze-
reket használunk, ezeknek a ter-
mészetes anyagoknak pozitív ha-
tásuk van a növényekre a külső 
tényezők (stresszek) enyhítésére, 
például Rost koncentrátum 0,1% 
vagy Humifild”0,1% –10 gramm 
10 liter vízhez. Ha ezeket a kö-
vetelményeket betartjuk, jó erős 
palántákat fogunk ültetni, ami a 
bő termés záloga.

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

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Sok termelő küzd azzal a prob-
lémával, hogy nem megfelelőek 
a talaj adottságai a különböző 
kultúrák (legfőképp az uborka) 
termesztésére. Hiába 
követ el mindent an-
nak érdekében, hogy 
feljavítsa, fertőtlenít-
se a talajt, vagy be-
tartsa a vetésforgót, 
mégis olyan érzékeny 
zöldségnövények ese-
tében, mint az ubor-
ka, folyamatosan visz-
szatérnek ugyanazok a gyö-
kérproblémák. Ezek a problé-
mák hosszú távon orvosolható-
ak különböző talajkondicioná-
ló és mikroorganizmusokat tar-
talmazó készítményekkel, folya-
matos talajátmosatással, és a ta-
laj pihentetésével, de a mai fel-
gyorsult világban nem mindenki 
teheti meg azt, hogy éveket vár 
arra, hogy a hajtatóberendezés 
talaja megfelelő legyen az adott 
növény termesztésére.

Ilyenkor kell elgondolkodni 
a fólia alatti termelőknek azon, 
hogy vagy kihagyják az érzéke-
nyebb kultúrák termesztését a ve-
tésforgóból, vagy elszigetelik (izo-
lálják) a talajt és valamilyen gyö-
kérrögzítő közegben folytatják a 
termesztést. Ezek a gyökérrögzítő 
közegek sokfélék lehetnek. Akad-
nak termelők, akik izolált bakhátas 
(mezei föld vagy folyami iszap és 
érett trágya keveréke), vagy szal-
mabálás termesztést favorizálják, 
de akadnak termelők, akik a kü-
lönböző közegeken (kőzetgyapo-
ton, tőzegen, perliten, kókuszros-
ton, vagy ezek kombinációján) 
való termesztést alkalmazzák.

A gyökérrögzítő közegek kö-
zül az egyik legmegbízhatóbb, 

A kókuszrost (mint ültető közeg) 
pufferolása és mosatása

a gyökér számára (megfelelő pH, 
levegősség, sterilitás, vízmegtartó 
képesség) legoptimálisabb a kó-
kuszrost közeg. A kókuszrost kö-

zeget más és más formá-
ban és minőségben sze-
rezhetjük be:

a) kókuszrost papla-
nok – ezeket a paplano-
kat a fóliaházban hosz-
szanti irányban szétrak-
juk a soroknak megfele-
lően, majd feltöltjük víz-
zel, és már ültetésre ké-

szen állnak. 
b) pufferolt, mosott kókusztég-

lák, kókuszblokkok – ezeket a tég-
lákat, blokkokat egy nagy edénybe 
(nyitott tetejű tartályban, kádban) 
belerakjuk és feltöltjük vízzel. A 
4-5 kg súlyú préselt blokkok 30-35 
l vizet is képesek magukba szívni, 
miközben a térfogatúk többszö-
rösére duzzad (kb. 55-60 liternyi-
re). Majd ezt követően szétrakjuk 
őket a termesztő edényekbe (vöd-
rökben, fekete fóliával kibélelt lá-
dákban stb).

c) pufferolatlan kókusztéglák, 
kókuszblokkok – ez az a közeg, 
amely a legkönnyebben és a legol-
csóbban beszerezhető vidékünkön. 
Van úgy, hogy ezeket a termesztő 
közeget fele annyiból megúszhat-
juk, mint akár a paplanos verziót. De 
tisztában kell lennünk: ahhoz, hogy 
ezekbe a közegekbe ültetni tudjunk, 
még van egy kis tennivalónk, amely 
elég sok időt vesz igénybe és ezzel 
a termelőnek mindenképpen szá-
molnia kell.

Ezek a pufferolatlan és mosat-
lan kókuszrost-blokkok még tartal-
mazhatnak a növény számára nem 
felvehető elemeket és káros sókat. 
Először is ismerkedjünk meg azzal, 
hogy mi is az a kókuszrost.

Kókuszrost
A kertészeti felhasználás szem-

pontjából a kókuszdió legfonto-
sabb része a külső, szivacsos-ros-
tos védőburka. 

A kókuszrost nem más, mint a 
kókuszdió mellékterméke, amely 
kiválóan használható termesztő 
közegként önmagában, de más ta-
lajjal, vagy közeggel keverve is.

A kókuszrost, az előállításának 
köszönhetően, környezetbarát és 
„olcsó”. Nem csak azért számít ol-
csónak, mert a kókuszrost mellék-
terméke, hanem azért is, mert több-
ször használható. Környezetbarát 
is egyben, mivel nem kell külön 
forrást biztosítani sem a kiterme-
lésére, sem pedig az előállítására.

A kókuszrost pufferolása
Ha olyan kókuszrost blok-

kot vásárolunk, amelyik nincs 
pufferolva, akkor ez a művelet ki-
hagyhatatlan. Azért van szükség 

erre a műveletre, mert a kókusz-
rostban vannak olyan, a növény 
számára nem felvehető elemek, 
amelyek a termesztés során gátol-
hatják más tápelemek felvehetősé-
gét. Ezeknek az elemeknek a sem-
legesítésére (ionok cseréjére) al-
kalmazzák házilag a kalcium nit-
ráttal történő pufferolást.

Először is, ha ezt a pufferolást 
a téli hónapokban, az ültetést meg-
előzően végezzük, akkor biztosíta-
nunk kell egy olyan helyiséget, ahol 
napokon keresztül 20 °C körüli hő-
mérsékletet tudunk tartani. Ha ez a 
helyiség megvan, akkor szükségünk 
lesz továbbá egy olyan edényre (kád-
ra, tartályra stb.), amelynek az alján 

van egy csap a víz leengedésére. 
A tartályunkat feltöltjük annyi víz-
zel (20-25°C), amennyit a kókusz 
blokkok magukba szívnak. Egy 
4-5 kg súlyú préselt kókuszblokk-
ra kb. 40 l vizet számolunk, és mi-
után ez megdagad, 55-65 l térfo-
gatú közeg válik belőle.

Ez a gyakorlatban úgy néz ki, 
hogy pl. egy ezer literes edény-
be beleengedünk 500 l langyos 
(20-25°C) vizet, amelyhez annyi 
kalciumnitrátot adunk, amíg az 
EC-je el nem éri a 3.5-t, és a pH-t 
is beállítjuk 6 körülire. Majd ezt 
követően beleteszünk 13 db kó-
kuszblokkot. Ezek a kókuszblok-
kok 3 napon keresztül áznak az 
edényünkben. Naponta legalább 
két alkalommal átforgatjuk. Ha 
ezzel megvagyunk, akkor a 3. 
nap után az alsó csapon leereszt-
jük róla a vizet és megmérjük az 
EC-t. Nem ritka a 7-es EC körüli 
mérés, amely azt mutatja, hogy a 
közegünk még mindig alkalmat-
lan a termesztésre. Ezt a folya-
matot követi a kókusz mosatása.

A kókusz mosatása
Miután leeresztettük a 

pufferolt kókuszunkról a vizet, 
ugyanabban az edényben feltölt-
jük tiszta vízzel a tartályt mindad-
dig, amíg bőven el nem lepi a kó-
kuszt a víz. Ezt követően ismétel-
ten 24 órára ázni hagyjuk. Másnap 
szintén leeresztjük róla a vizet és 
megmérjük az EC-t. Ezeket mind-
addig ismételjük (2-4 alkalom), 
amíg a közegünk EC-je el nem 
éri a termesztés számára megfe-
lelő 1-1.5 EC közötti értéket. Mi-
nél alacsonyabb a mosatáskor al-
kalmazandó víz EC-je, annál ke-
vesebb alkalommal kell megismé-
telnünk a mosatási eljárást.

Mivel egy egyszeri puffe rolás 
és mosatás akár 5-7 napot is igény-
be vehet, ezért az ültetést megelő-
zően a termelőnek számolnia kell 
ezzel az időintervallummal.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Ha épp megengedi az idő, ak-
kor tél végén elkezdhetjük a 
metszést és a lemosó permete-
zést is megejthetjük.

Ha melegedik az idő, ak-
kor (például február máso-
dik felében) el lehet kezdeni a 
gyümölcsfák, a gyümölcscser-
jék (málna, ribiszke, köszméte, 
josta) fenntartó, ritkító metszé-
sét. Arra kell törekedni, hogy a 
növény minden része elegendő 
napsütésben részesüljön – külö-
nösen gyümölcsérés idején. Az 
elszáradt, túl sűrűn álló, az egy-
mást keresztező ágakat és vesz-
szőket tőből kell kimetszeni.

Fagymentes, szélcsendes na-
pon ajánlatos elvégezni a rügy-
fakadás előtti, lemosó permete-
zést. Az ehhez szükséges per-
metezőszerek nagy választék-
ban állnak rendelkezésre, de a 
kiskertekben csak az engedé-
lyezett készítményeket szabad 
használni.

A permetezést bőséges lé-
vel, lemosásszerűen kell végez-
ni, úgy, hogy a növény minden, 
legeldugottabb részét is bevon-
ja a permetlé. Ha munka közben 
az időjárás kedvezőtlenre fordul-
na, akkor a permetezést a több-
letköltség ellenére meg kell is-
mételni.

Ne feledkezzenek meg arról, 
hogy a kertben levő valamennyi, 
fából készült tárgyat (oszlop, ke-
rítés, szerszámoskamra stb.) is 
meg kell permetezni, mert ezek-
nek a repedéseiben a kártevők 
lárvái és a gombák spórái jó te-
lelőhelyet találtak maguknak!

Rügyfakadás előtt 
kezdjük a metszést 

és permetezést

A palántát 
neveljük vagy 
vásároljuk?

Ha tavasszal palántázni szeretne, most kell döntést hoznia arról, 
hogy maga neveli-e fel a csöppnyi növényeket.

Jó minőségű zöldség- és virágpalántát nevelni nem egyszerű 
feladat! Mindennapos gondozást, napi öntözést igényel és – főké-
pen, napos, állandóan 22-24 
°C-fokos hely szükséges 
hozzá! Erre manapság csak 
a legelszántabb kertészke-
dők vállalkoznak. A palánta 
viszont kifejezetten bizalmi 
árucikk, ezért csak megbíz-
ható kertészetből ajánlatos 
vásárolni és ez gyakran ne-
hézségbe ütközik.

Milyen a jó palánta?
Hazánkban már számos 

zöldség- és virág-palántanevelésre szakosodott kertészet működik, 
ahol lehet príma palántákat vásárolni. Ezek jellemző tulajdonságai: 
a földlabdát a fehér gyökerek behálózzák, a főszára rövid, erős, töm-
zsi, két sziklevéllel és 3-4 élénkzöld lomblevéllel, esetleg virágbim-
bókkal rendelkezik. Ezek a palánták az átültetés megpróbáltatását 
jól elviselik, a kórokozóknak jobban ellenállnak, azonnal fejlődni 
kezdenek és korán hoznak elfogyasztható termést.

Aki szeretne ügyesen és takarékosan zöldség- és virágmagokat 
vetni, így készítsen magának vetőszalagot néhány mozdulattal.

Készítsünk vetőszalagot a nagyon apró vetőmagokhoz, mert ez-
zel jelentős mennyiségű, drága vetőmagot tudunk megtakarítani. 
Erre a legalkalmasabb a vékony, irodai másolópapír, amelyből kb. 
3 cm szélességű csíkokat vágunk és ezekre ragasztjuk a magvakat. 
De erre ne használjunk gyári ragasztóanyagot, hanem készítsünk 
magunk csirizt. Ennek az ősi ragasztóanyagnak az alkotóeleme va-
lamilyen gabonaliszt (a legjobb a rozsliszt), amelyhez annyi vizet 
öntünk, amennyi egy híg oldathoz szükséges és ezt addig keverjük, 
amíg enyvszerűvé sűrűsödik.

A magokat valamivel kisebb távolságra lehet egymástól ragasz-
tani arra gondolván, hogy például a korábban vastagodó sárgarépá-
kat kihúzva a talajból a vékonyabbak utólag több helyet nyernek. 
A vetőszalagot 2-3 cm mélyen kell a vetőbarázdában elhelyezni.

Vetőszalagot az apró magvú sárgarépán kívül a petrezse-
lyem, a mák, valamint az apró magvú egynyári virágok vetéséhez 
(pl. Petunia) érdemes alkalmazni.

Hogyan ügyeskedjünk az apró 
magvakkal?



Csütörtök Február 18.

Köszöntjük Bernadett nevű olvasóinkat!

Hétfő Február 15.

Köszöntjük Kolos, Georgina nevű olvasóinkat!

Kedd Február 16.

Köszöntjük Julianna, Lilla nevű olvasóinkat!

Szerda Február 17.

Köszöntjük Donát nevű olvasóinkat!

2021. 
február 10.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:20 Fókusz
13:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Am. filmsor.

14:25 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:55 Az ígéret
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
22:15 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:20 XXI. század – a 
legendák velünk 
élnek

23:45 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:20 Barátok közt
01:05 Autogram
01:50 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Doktor Balaton

Magyar filmsor.
20:25 Exatlon Hungary
23:25 A számolás joga

Am. filmdráma
02:15 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jamie egyszerű 

és gyors kajái
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:20 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

16:10 Brown atya
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Kanadában
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Kékfény
21:20 Diagnózis

Tévéfilmsor.
22:00 Kenó
22:10 Besúgó

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

23:10 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

00:20 Mattoni
Cseh tévéfilmsor.

01:25 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg: Toót-

Holló Tamás

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Nézd a tánc 

nemeit...
08:55 Hajdanában 

danában...
09:05 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:35 Isten kezében
11:00 Útmutató
11:35 Garzonlakás kiadó

Magy. filmvígjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:40 Domovina
14:10 Divat & dizájn
14:40 Magyar Krónika
15:15 Család-barát
16:40 Öt kontinens
17:10 Ízőrzők: 

Tóalmás
17:45 Ízőrzők: Buzsák
18:25 Borbás Marcsi

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Kolozsvári Ma-

gyar Napok 
2020 koncertfel-
vételek

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Visegrádi Négyek
22:35 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:50 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
02:55 Garzonlakás kiadó

Magy. filmvígjáték

05:15 Női vízilabda 
OB I.

06:30 Sporthíradó
07:25 Jövünk!
07:55 Merkantil Bank 

Liga
10:00 Sporthíradó
11:30 Vitorlázás: Prada 

Kupa: Döntő
12:10 Bajnokok Klubja
13:00 Sporthíradó
13:25 OTP Bank Liga
15:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Euro 2020 

magazin
17:45 Kézilabda magazin
18:45 Góóól!2
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 Merkantil Bank 

Liga
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 Sporthíradó

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:20 Fókusz
13:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

14:25 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:55 Az ígéret
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:15 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:20 Házon kívül
23:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:20 Barátok közt
01:10 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

02:25 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Doktor Balaton

Magyar filmsor.
20:25 Exatlon Hungary
23:25 Kellékfeleség

Amerikai vígjáték
01:55 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

04:25 Édes anyanyelvünk
04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:20 Unser Bildschirm
07:55 Mozogj otthon!
08:05 Ridikül
09:00 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jamie egyszerű 

és gyors kajái
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:20 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

16:05 Brown atya
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 Briliáns barátnőm

Olasz tévéfilmsor.
22:20 Kenó
22:30 A fagy

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:20 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:25 Mattoni

Cseh tévéfilmsor.
01:20 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg: Wodi -

aner-Nemessuri 
Zoltán

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:25 Kék bolygó
06:50 Magyar gazda
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Nézd a tánc 

nemeit...
08:55 Hajdanában 

danában...
09:10 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Református 

magazin
10:45 Evangélikus 

magazin
11:20 Villanyvonat

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:40 Unser Bildschirm
14:10 Kolozsvári Ma-

gyar Napok 
2020 koncertfel-
vételek

15:15 Család-barát
16:40 Térkép
17:10 Ízőrzők: Szulok
17:50 Ízőrzők: Gölle
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Mosoly a javából!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok 

délidőben
23:25 Kolozsvári Ma-

gyar Napok 
2020 koncertfel-
vételek

00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Mosoly a javából!

04:40 OTP Bank Liga
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 Múlt és Jelen
08:00 Merkantil Bank 

Liga
10:00 Sporthíradó
12:00 Kosárlabda 

magazin
13:00 Sporthíradó
13:25 K&H férfi 

kézilabda liga
15:05 Kézilabda magazin
16:00 Góóól!2
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
17:45 OTP Bank Liga
19:40 Fradi Tv
20:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:55 Román Labda-

rúgó Liga

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:20 Fókusz
13:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

14:25 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:55 Az ígéret
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:15 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:20 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:45 Barátok közt
00:40 Az első millióm 

története
01:55 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Doktor Balaton

Magyar filmsor.
20:25 Exatlon Hungary
23:25 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:25 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jamie egyszerű 

és gyors kajái
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:20 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

16:05 Brown atya
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony

Török tévéfilmsor.
19:40 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Belgravia

Angol tévéfilmsor.
21:30 Borg/McEnroe

Angol életrajzi film
23:15 Kenó
23:20 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:25 Mattoni

Cseh tévéfilmsor.
01:25 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg: 

Benyák Zoltán

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Néptáncok
08:50 Hajdanában 

danában...
09:05 Élő népzene
09:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:40 Ő és én: 

Sági Péter
10:45 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:10 Neked szól!
11:15 Kereszt-Tények
11:25 A sokszínű vallás
11:45 Dunakanyar

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

Kronika
13:40 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Család-barát
16:40 Hazajáró
17:15 Ízőrzők: Medina
17:50 Ízőrzők: 

Lovasberény
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Boldog Scheffler 

János, Szatmár 
vértanú püspöke

23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:20 Dunakanyar

Tévéjáték

06:30 Sporthíradó
07:25 Fortuna Liga
09:25 Kerékpártúra
10:00 Sporthíradó
11:30 Góóól!2
12:30 Fradi Tv
13:00 Sporthíradó
13:30 Vitorlázás: Prada 

Kupa: Döntő
14:10 UEFA Bajnokok 

Ligája
17:00 Sporthíradó
17:15 Aranyoroszlánok
17:45 Vitorlázás: Prada 

Kupa: Döntő
18:30 Felvezető műsor: 

Vízilabda
18:45 Női vízilabda OB I.
19:50 Értékelő műsor: 

Vízilabda
20:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok

Ligája

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:20 Fókusz
13:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

14:25 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:55 Az ígéret
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:15 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:20 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:45 Barátok közt
00:35 Dr. Csont

Amerikai krimisor.
01:50 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Doktor Balaton

Magyar filmsor.
20:25 Exatlon Hungary
23:25 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:25 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:40 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki
07:15 Alpok-Duna-

Adria
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:55 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jamie egyszerű 

és gyors kajái
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:20 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

16:05 Brown atya
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex Kanadában
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Fábry
21:50 Munkaügyek - 

IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:15 Kenó
22:25 Redl ezredes I-II.

Magyar játékfilm
00:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:50 Mattoni

Cseh tévéfilmsor.
02:45 Hogy volt?! - 

Válogató adások

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:50 Néptáncok
09:00 Hajdanában 

danában...
09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Új nemzedék
10:50 Baptista magazin
11:20 Rágalom iskolája

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

Adria
13:45 Slovenski Utrinki
14:20 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:40 Szerelmes földrajz
17:10 Ízőrzők: Csemő
17:50 Ízőrzők: Báta
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 A három Kurtág
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:50 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta
02:15 Rágalom iskolája

Tévéjáték

05:00 Pecatúra
05:30 Múlt és Jelen
06:00 Szabadidő
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 Jövünk!
07:55 UEFA Bajnokok

Ligája
10:00 Sporthíradó
11:20 Fradi Tv
11:50 Vitorlázás: Prada 

Kupa: Döntő
12:30 Aranyoroszlánok
13:00 Sporthíradó
14:10 UEFA Bajnokok 

Ligája
17:00 Sporthíradó
17:15 Pecatúra
17:40 Vívás
18:10 UEFA Euro 2020 

magazin
18:45 Bajnokok Klubja
19:30 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
21:45 Értékelő műsor:

Kosárlabda
22:00 Sporthíradó
22:25 Női vízilabda OB I.
23:40 Bajnokok Klubja
03:10 Pecatúra
03:40 Vívás



Szombat Február 20.

Köszöntjük Aladár, Álmos nevű olvasóinkat!

Vasárnap Február 21.

Köszöntjük Eleonóra nevű olvasóinkat!

Péntek Február 19.

Köszöntjük Zsuzsanna, Konrád 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

2021. 
február 10. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:20 Fókusz
13:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

14:25 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:55 Az ígéret
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:15 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:20 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:45 Barátok közt
00:40 Dr. Csont

Amerikai krimisor.
01:50 Az Év Hotele
02:35 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Doktor Balaton

Magyar filmsor.
20:25 Exatlon Hungary
23:25 Magánnyomozók
00:30 Családi Titkok
01:35 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

04:25 Édes anya-
nyelvünk

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:55 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jamie egyszerű 

és gyors kajái
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:20 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

16:05 Brown atya
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex Kanadában
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Mezítláb a tarlón
Cseh filmvígjáték

22:10 Kenó
22:20 A bűnbak

Angol thriller
00:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:20 Mattoni

Cseh tévéfilmsor.
02:20 Fülszöveg: 

Bónizs Róbert

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű

 hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:45 Néptáncok
08:55 Hajdanában 

danában...
09:10 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Katolikus krónika
10:45 Útmutató
11:20 Nóra

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
14:05 Püspökkenyér
14:40 Multiverzum
15:15 Család-barát
16:35 Kárpát-medence
17:05 Ízőrzők: 

Apátfalva
17:35 Ízőrzők: 

Dunabogdány
18:10 Borbás Marcsi

szakácskönyve
18:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:05 Az aranyember

Magyar romanti-
kus film

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Az illat csodá-

ja - Portréfilm 
Czakó Gábor 
íróról - MMA 
portré

23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:50 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:16 Az aranyember

Magy. romanti-
kus film

04:40 UEFA Bajnokok
Ligája

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Skipper
08:00 UEFA Bajnokok

Ligája
10:00 Sporthíradó
11:30 Pecatúra
13:00 Sporthíradó
13:20 Bringasport
15:45 Futsal magazin
16:20 Vitorlázás: Prada 

Kupa: Döntő
17:00 Sporthíradó
17:15 Mtk tv
17:45 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Péntek Esti Foci
22:15 Sporthíradó
22:35 UEFA Euro 2020 

magazin
01:05 Mtk tv
01:35 OTP Bank Liga
03:25 Futsal magazin

05:00 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:30 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:00 Teleshop
10:00 Apja, fia, unokája

Amerikai vígjáték-
sorozat

10:30 Autogram
11:15 A specialista

Ukrán akciófilm-so-
rozat

12:30 A specialista
Ukrán akciófilm-so-
rozat

13:55 A specialista
Ukrán akciófilm-so-
rozat

15:15 A tenger szívében
Amerikai kaland-
film

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A tanár

Magyar filmsorozat
21:05 Thor: Sötét világ

Amerikai kaland-
film

23:35 Aquaman
Amerikai akciófilm

02:45 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimiso-
rozat

04:30 Lokoléo Party – 
Jollyval

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
10:25 Trendmánia
10:55 Az alkotók - egy 

ház átalakításá-
nak története

11:30 Bitter magazin
12:00 Poggyász
12:35 Hungarikumok -

kal a világ körül
13:05 Mindent tudni

akarok
13:40 Csapdába 

csalva
14:15 Stepfordi 

feleségek
Amerikai vígjáték

16:15 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Gyilkosság az 

Orient 
Expresszen
Amerikai krimi

22:30 Csudabanya 2.
Orosz vígjáték

00:25 Pofázunk és 
végünk 
Miamiban
Amerikai akcióvíg-
játék

02:35 911 L.A.
Amerikai akció-so-
rozat

04:25 Édes anya-
nyelvünk

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Magyar 

Krónika
07:20 Szerelmes 

földrajz
07:50 Térkép
08:25 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:25 A világörökség 

kincsei
09:50 Botcsinálta boszi

Angol gyerekfilm 
sorozat

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

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:25 Magyarország 

finom

13:45 Csendes Don
Tévéfilmsorozat

14:35 Anna Karenina
Tévéfilmsorozat

15:30 Sárga rózsa
Magyar tévéfilm

17:00 Főmenü
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:35 A dal 2021: 

IV. válogató
21:50 Kenó
21:55 Júlia és a 

szellemek
Olasz játékfilm

00:15 Fábry
01:30 Az első 

köztársaság
Cseh tévéfilmso-
rozat

02:25 Mattoni
Cseh tévéfilmso-
rozat

04:30 Ridikül
05:20 Angol nyelvű 

hírek
05:25 Német nyelvű 

hírek
05:30 Orosz nyelvű 

hírek
05:35 Kínai nyelvű 

hírek
05:40 Itthon vagy!
06:00 Magyar 

gazda
06:25 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Opera 

Cafe
07:40 Püspökkenyér
08:05 Evangélium
08:35 Hogy volt?!
09:30 Életművész
10:20 Rejtélyes XX.

század - Kun 
Miklós műsora

10:45 Öt kontinens
11:15 Isten őszi 

csillaga
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Fábry
23:25 Dokuzóna
00:25 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Sárga rózsa

Magyar tévéfilm
02:50 A dal 2021: 

IV. válogató

04:50 Mtk tv
05:15 Aranyoroszlánok
05:45 Női vízilabda

OB I.
07:00 Futsal 

magazin
07:30 Bajnokok Klubja
08:15 Szabadidő
08:45 Építők
09:10 Kékek
11:40 OTP Bank Liga
13:40 Vitorlázás: Prada 

Kupa: Döntő
14:30 Felvezető műsor: 

Vízilabda
15:00 Férfi vízilabda-

válogatott fel-
készülési mér-
kőzés

16:00 Értékelő műsor:
Vízilabda

16:30 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

17:00 OTP Bank Liga
18:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 OTP Bank Liga
21:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:35 Góóól!
22:30 OTP Bank Liga
00:30 Női vízilabda 

OB I.
01:45 Jégkorong Erste

Liga
03:50 Góóól!

05:10 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:55 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:25 Teleshop
10:25 Apja, fia, unokája

Amerikai vígjáték-
sorozat

10:55 A Muzsika 
TV bemutatja!

11:35 Az Év Hotele
12:20 XXI. század – a

legendák velünk 
élnek

12:55 Házon kívül
13:30 Glades - Tenger-

parti gyilkos-
ságok
Amerikai krimiso-
rozat

14:45 Glades - Tenger-
parti gyilkos-
ságok
Amerikai krimiso-
rozat

15:55 Rendőrakadémia 4.
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fekete Párduc
Amerikai akciófilm

21:45 The Commuter - 
Nincs kiszállás
Amerikai akciófilm

00:00 Portré
00:50 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimiso-
rozat

02:00 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimiso-
rozat

04:30 Csapdába csalva
05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ

10:25 Fald Fel!
10:55 Több mint TestŐr

- Best Of
11:25 Super Car
12:00 Életmódi
12:30 Brandépítők
13:05 Csapdába csalva
13:40 Hupikék

törpikék
Amerikai-belga 
animációs film

15:45 Hölgyválasz
Amerikai romanti-
kus vígjáték

18:00 Tények
18:50 A függetlenség 

napja
Amerikai sci-fi ak-
ciófilm

22:00 Papás babás
Francia vígjáték

00:15 Pokoli futam
Am. akció-krimi

02:10 Morgen
Magyar-román-
francia filmdráma

04:20 Walker, a Texas-i 
kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

04:25 Az illat csodá-
ja - Portréfilm 
Czakó Gábor 
íróról - MMA 
portré

05:15 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
07:00 Családi kör
08:05 Isten kezében
08:30 Kereszt-Tények
08:35 Katolikus 

krónika
09:05 Neked szól!
09:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:35 A sokszínű vallás

09:45 Református 
ifjúsági műsor

09:55 Metodista 
ifjúsági műsor

10:00 Evangélikus 
magazin

10:25 Református 
riportok

10:55 Ő és én: Greguss 
Anna

11:00 Az utódok 
reménysége

11:25 Önkéntesek
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:25 Fellini nyomában
14:15 Édes anya-

nyelvünk
14:30 Édes mostoha

Magyar játékfilm
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:05 Hogy volt?!
17:00 SzerencsePerc
17:01 A világörökség 

kincsei
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:15 Lepke a 

vállon
Bűnügyi film

22:50 Kenó
23:00 Örvény

Angol romantikus 
dráma

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:40 Esély

07:00 Hajnali 
gondolatok

07:05 Világ
07:30 Multiverzum
07:55 Mesterember
08:25 Noé barátai
08:50 Novum
09:20 Önök kérték
10:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
10:40 A dal 2021: 

IV. válogató
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Honnan jöttél, 

Ádám? - Láto-
gatások egy pá-
lya színhelyein

23:05 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!

04:45 Női vízilabda 
OB I.

05:55 Építők
06:20 Kékek
06:45 Férfi vízilabda-

válogatott felké-
szülési mérkőzés

08:00 Múlt és Jelen
08:30 Jövünk!
09:00 OTP Bank Liga
11:00 OTP Bank Liga
13:00 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:35 Vitorlázás: 

Prada Kupa: 
Döntő

14:15 Felvezető műsor:
Labdarúgás

14:30 OTP Bank Liga
16:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
16:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
16:45 Futsal NB I.
18:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
18:30 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
20:50 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
21:10 OTP Bank Liga
23:10 Fortuna Liga
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5 szokás a japán nőktől, amit a magyar 
nők is bátran eltanulhatnának

Minden kultúrának vannak sajátosságai, és minden kultúrában 
van valami, amiből tanulhatunk. A japán nőktől érdemes példá-
ul tanulnunk, hiszen nem csak sokáig élnek, de legendás szép-
ségük is hosszú-hosszú ideig kitart. De vajon hogyan csinálják?

Fényvédelem
A legtöbb ázsiai kultúrában a 

fehér bőrnek szinte kultusza van 
– ennek a gondolatnak az átvéte-
lét persze egyáltalán nem szorgal-
mazzuk, de az ebből (is) táplálko-
zó nagyon erős fényvédelmi gya-
korlatot már annál inkább! A nap-
sütés UV-sugarai ugyanis előse-
gítik a bőr idő előtti öregedését, 
pigmentációját, arról nem is be-
szélve, hogy a bőrrák kialakulá-
sában is nagy szerepük van.

Míg a japán nők az erős nap-
sütésben ki sem mozdulnak nap-
ernyő, minden porcikájukat fedő, 
könnyű ruha, napszemüveg és ka-
lap nélkül, ha te nem is öltözöl be 
tetőtől talpig a nyár összes nap-
ján, a forróbb napokon semmi-
képpen se hagyd otthon a nap-
szemüvegedet, szerezz be egy 
széles karimájú kalapot, és soha 
ne mozdulj ki fényvédő alkalma-
zása nélkül!

Bőrápolás
A bőr alapos megtisztítása 

és ápolása szintén fontos a japán 
nők szépségrutinjában, és ehhez 
nem csak a vicces arcmaszkokat 
használják – sőt, ez utóbbi nyil-
ván újabb keletű hóbort.

A komenuka vagy rizskorpa 
áldásos hatása azonban évszá-
zadok óta ismert a szigetország-

ban: a természetes, vitaminok-
ban és ásványi anyagokban gaz-
dag anyagot bőrradírokban, pa-
kolásokban, krémekben használ-
ják, hogy a bőrt egyenletesebbé, 
frissebbé, feszesebbé és tónuso-
sabbá tegyék.

A komenuka ma már itthon 
is beszerezhető, de könnyen el 
is készítheted magadnak: egy 
kis edényben forralj fel három 
nagy evőkanál rizst néhány per-
cig, vagy amíg a víz enyhén za-
varossá válik.

1. Szűrd le a rizst, de ne öntsd 
ki a vizet, mert erre is szükség lesz!

2. Adj egy evőkanál tejet a 
rizshez, és alaposan keverd ösz-
sze, majd dolgozz hozzá egy evő-
kanál mézet is!

3. A keveréknek elég raga-
csosnak kell lennie, hogy az arco-
don maradjon, amikor felkened.

4. Vidd fel a rizsmaszkot a 
tiszta, száraz bőrre, és hagyd 
megszáradni!

5. A félretett rizsvízzel mosd 
le az arcodat!

Ez nem csak segít a bőr hid-
ratálásában, hanem javítja a vér-
keringést is. A rizsvíz elősegíthe-
ti a sötét foltok vagy napkároso-
dások halványítását is.

Kiegyensúlyozott diéta
Nem is kétséges, hogy a ja-

pán nők hosszú életéhez és per-
sze a szépségük megőrzéséhez 
is hozzájárul a kiegyensúlyozott 
diéta: a kultúra része, hogy egy 
étkezés sokáig és sok kisebb fo-
gásból áll, rengeteg friss, tenge-
ri halat esznek, emellett az alga, 
a tofu is gyakori eleme az ét-
rendjüknek.

A kiegyensúlyozott, válto-
zatos étkezés olyasmi, amiről 
itthon lenne mit tanulnunk, és 
bár a tengeri hal valóban egész-
séges, talán ennél is fontosabb, 
hogy helyit, szezonálisat és fris-
set együnk.

Zöld tea
A gyulladáscsökkentő, anti-

bakteriális és antioxidán sokban 
gazdag zöld teát a japán nők 
nem csak isszák – bár kétség-
telen, hogy úgy is jót tesz –, de 
nagyon sokféleképpen használ-
ják még fel.

A zöld tea leveleiből tesznek 
a fürdővízbe, porából készítenek 
bőrápolót, hajpakolást, de a zöld 
teás arclemosók is igen népszerű-
ek. A zöld tealevél őrölt formája, 
a matcha, a katechin-polifenolok 
magas koncentrációjából ismert, 
amelyek számtalan hatással bír-
nak mind az egészségügy, mind 

a szépségápolás terén.
A tanninokról szintén ismert, 

hogy elősegítik a bőr feszessé-
gét, és ezekből is bőven van a 
matchában. A zöld teapor kikü- 
szöböli az UV sugarak okoz-
ta károkat, újraaktiválja a hal-
dokló bőrsejteket, csökkenthe-
ti a gyulladásokat (különösen a 
pattanásokra hajlamos bőr ese-
tén), és elősegíti a bőr tónusának 
egyensúlyát.

Belső szépség
Az elképzelés, hogy az igazi 

szépség belülről fakad, sok kul-
túrában létezik. Japánban úgy ne-
vezik, „mienai oshare”, azaz lát-
hatatlan szépség.

A kifejezés azt sugallja, hogy 
a szépséget nem kell fizikailag 
látni vagy demonstrálni ahhoz, 
hogy megértsék vagy felismer-
jék. A szépség a nyugalomból és 
a magabiztosságból fakad, ame-
lyet egyetlen drága termék sem 
vásárolhat meg.

A béke magaddal, a tanulás, 
a szeretet mások iránt olyasmi, 
amin a japán nők minden nap 
dolgoznak – és nem csak azért, 
hogy ez kívülről is meglátszód-
jon rajtuk.

bien.hu

Természetes módszerek 
száraz bőr ellen

Hámló bőr, cserepes ajkak és kiszáradt, szálló haj – különösen té-
len jelentkeznek sokaknál a bőr- és hajszárazság tünetei, hiszen 
a hideg és a fűtés is próbára teszi szervezetünket. Ilyenkor érde-
mes bevetni néhány házi praktikát, hogy a bőrünk és a frizuránk 
is szép maradjon – olvasható a házipatika.com-on.

Olívaolaj
Jó a kiszáradt körömágyra, 

érdes sarokra és könyökre, nyug-
tatja és táplálja a bőrt, és olyan-

kor is bevethetjük, ha épp kifogy-
tunk a sminklemosóból. A lé-
nyeg, hogy mindig az extra szűz 
változatot használjuk. Ha ext-

rém módon száraz a bőrünk, akkor 
a szokásos testápolónk előtt is be-
kenhetjük magunkat vele.

Joghurt és sütőtök

A joghurt gyengéden eltávolít-
ja az elhalt hámsejteket, és táplál-
ja is a bőrt. Testre és arcra is hasz-
nálható. A görög joghurt különö-

sen hatásos – csak kenjük fel, 
hagyjuk hatni pár percet, majd 
öblítsük le!

Ha maszkot készítünk egy 
csésze sütőtökpüréből és fél te-
áskanál fahéjból, attól sokat szé-
pülhet az arcunk, testünk – 5-15 
perces hatóidő után kell lemosni.

Házi mézes radír
Azonos mennyiségű barna 

cukrot és olívaolajat keverjünk 
el, és adjunk hozzá legalább egy 
teáskanál mézet és egy kis cit-
romlevelet – nagyszerű illatú, 
bőrszépítő és tápláló testradírt 
kapunk. Dörzsöljük át vele kör-
körös mozdulatokkal a testet, 
majd öblítsük le. A méz a kiszá-
radt ajkakra is jó – csak kenjük 
be vele a szánkat. A lényeg, hogy 
meg tudjuk állni, hogy lenyalo-
gassuk. Érdes sarokra és könyök-
re is kiváló gyógyír.

Tojás
A tojás a száraz hajat se-

gíthet rendbe tenni. Egy tojás 
sárgáját keverjük el egy evő-
kanál kókusz- vagy olívaolaj-
jal, és hagyjuk a nedves hajun-
kon pakolásként negyed órát, 
majd mossunk hajat a szoká-
sos módon. Ugyanezt a mód-
szert avokádóval is kipróbálhat-
juk: az eljárás azonos, a maszk-
hoz egy fél, összetört avokádót 
keverjünk ki egy evőkanál olí-
va- vagy ricinusolajjal.

Csodakrémek helyett inkább ezeket vesd 
be a narancsbőr ellen

A narancsbőr manapság igen fontos kérdés lett a nők esetében. De 
hogy lehet, hogy régen szinte alig voltak narancsbőrösek az embe-
rek, de legalábbis messze nem ez volt az általános probléma? Ezt 
semmiképpen sem magyarázza a genetika, vagy éppen az új kré-
mek, kezelések, amiknek sokkal inkább a mi oldalunkra kellene 
dönteniük a mérleget.

Természetesen nem azt állít-
juk, hogy néhány évtizeddel, év-
századdal ezelőtt nem volt sen-
ki narancsbőrös, túlsúly mellett 
mondhatni elengedhetetlen, hogy 
megjelenjen ez a „bőrhiba”. En-
nek oka az, hogy a narancsbőr tu-
lajdonképpen a kötőszöveten át-
türemkedő zsír. A zsírsejtek szá-
mát bizonyos kor felett már nem 
igazán tudjuk befolyásolni, mé-
retüket viszont igen. Minél na-
gyobbak a sejtek, annál több zsírt 
és méreganyagot raktároznak, és 
annál nagyobb eséllyel jelenik 
meg a narancsbőr.

A nők pedig azért érintetteb-
bek a kérdést illetően, mert nekik 
sokkal rugalmasabb a kötőszövet-
ük. Ennek valójában egy csodá-
latos, evolúciós oka van: ha nem 
lenne ilyen a felépítésünk, nem 
tudnánk kihordani a gyermeke-
inket, bőrünk, testünk nem tudna 
alkalmazkodni a változásokhoz. 
Persze, ez sovány vigasz azoknak, 
akik minden erejükkel küzdenek 
a narancsbőr ellen, gyakran csak 
kisebb eredményekkel. De mi le-
het a megoldás?

Krémek, kezelések, vagy 
valami más?

Szinte minden házi praktiká-
nak, krémnek és kezelésnek van 
létjogosultsága, tehát mindegyik 
használ valamennyit. Éppúgy jó 
tud lenni a váltózuhany, a masz-
százs, mint a mezoterápia, de 
ezek legfeljebb ideiglenesen se-
gítenek, és nem is 100%-osak. 
Ennek egyszerű oka az, hogy 
nem a valódi problémát szünte-
tik meg, hanem annak csak egy 
részét kezelik – több, kevesebb 
hatékonysággal. Vékony nőkön 
is megjelenhet a narancsbőr, de 
esetükben sokkal kevésbé látvá-
nyos, és ugyanez igaz azokra, 

akik sokat dolgoznak a szép izmo-
kért, formákért.

Az első és legfontosabb teendő 
tehát a felesleg ledolgozása, ami 
szó szerint értendő: sokkal jobb, ha 
narancsbőr ellen inkább a mozgást, 
semmint egy kínzó diétát vetsz be. 
A zsírsejtekben a méreganyagok is 
felhalmozódnak, és azoktól szin-
tén könnyebben megszabadulhatsz, 
ha izzasztó edzéseken veszel részt, 
amikkel egyúttal izmosodsz is. Így 
két legyet ütsz egy csapásra! Ren-
geteget tud javítani a közérzeten és 
a narancsbőr állapotán is a rend-
szeres edzés, amit persze össze-
vonhatsz a nagyobb hatékonyság 
érdekében gépi kezelésekkel (pl. 
ilyen a hypoxi is), vagy akár olyan 
kiegészítéssel, mint a testtekercse-
lés, a szaunázás.
Az étkezés fog megváltoztat-

ni mindent
A legdrágább kezeléseknél és a 

legkeményebb edzéseknél is többet 
ér az, ha megváltoztatod az étkezé-
sedet. Először is ejtsünk szót a „női 
hormonról”, az ösztrogénról. Ez a 
hormon számtalan fontos és hasz-
nos folyamatot biztosít a szerveze-
tünkben, de ha túlsúlyba kerül, akkor 
kockázati tényezőként kell tekinte-
nünk rá. Egyes kutatások szerint nö-
veli a daganatképződés esélyét, kü-
lönösen a mellrákra való hajlamot, a 
miómák, ciszták gyakoriságát, pajzs-
mirigy problémákhoz és egyéb hor-
monális elváltozásokhoz vezethet.

A szépségedre is káros hatást 
gyakorol: visszatartja a vizet (ami-
től jobban kirajzolódik a narancs-
bőr), puffadást okoz, és hízást is ki-
válthat, többek között azzal, hogy 
állandó édesség utáni sóvárgást 
okoz. Sajnos az ösztrogénszint fel-
borulását eredményezheti olyan 
egyszerű dolog is, mint a gyakori 
stressz, de az étkezéssel rengeteget 

ronthatunk saját állapotunkon. 
Külön meg kell említenünk a 
fogamzásgátló tablettákat, amik 
beleavatkoznak a szervezet mű-
ködésébe, és így változtatnak az 
ösztrogénszinten is.

Az ételek, italok közül – ne-
gatív hatásukat tekintve – kieme-
lendőek a tejtermékek, amik nem 
csak növekedési faktorokban, ha-
nem hormonokban, többek kö-
zött ösztrogénben is gazdagok. 
Ha sok tejet iszol, gyakran eszel 
tejterméket, már azzal is óriá-
si változásokat érhetsz el, hogy 
elhagyod, vagy minimalizálod 
ezeknek a fogyasztását.

Rengeteget számít az is, 
mennyire emészthető ételeket 
fogyasztasz. Ha olyanokat része-
sítesz előnyben, amiket nem dol-
goz fel könnyen a szervezeted, 
akkor értelemszerűen lassítod az 
anyagcserédet, elősegíted a hízás 
folyamatát, és növeled a beteg-
ségek megjelenésének esélyét. A 
vörös és füstölt húsok, a tipikusan 
„magyaros” ételek sajnos mesz-
sze nem sorolhatóak a könnyen 
emészthető fogások közé. A nagy-
mértékű só- és cukorfogyasztás is 
hozzájárul a gödrök súlyosbodá-
sához, akárcsak minden, ami fél-
kész és előrecsomagolt.

Talán úgy érzed, ha szép bőrt 
szeretnél, már szinte semmit sem 
ehetsz, de ez nem igaz. Minden 
jöhet, ami friss, tápláló, lédús és 
rostokban gazdag. Ilyenek a teljes 
kiőrlésű gabonák, a gyümölcsök 
és a zöldségek, valamint az ezek-
ből az alapanyagokból készült 
ételek. Mindez nem azt jelenti, 
hogy csak és kizárólag ezeket fo-
gyaszthatod, de minél inkább az 
említett alapanyagok kerülnek a 
tányérodra, annál nagyobb esély-
lyel javul hatalmasat a bőröd ál-
lapota. Ha változtatsz, még job-
ban ügyelj a megfelelő folyadék-
pótlásra, hiszen a sok rost emész-
téséhez több vízre lesz szükséged 
– ez utóbbi egyébként a narancs-
bőr elleni küzdelem egyik legha-
tásosabb ellenszere is.
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Február 6-án az éjjeli órákban a rend-
őrség bejelentést kapott arról, hogy egy 
személyt súlyos sérülésekkel szállítottak 
kórházba a Munkácsi járásban. Az or-
vosok arról számoltak be, hogy a férfi-
nak szúrt seb van a mellkasán, adja hí-
rül a pmg.ua.

A Munkácsi Járási Rendőrség munka-
társai azonnal a bűncselekmény helyszí-
nére, Felsőviznicére (Verhnya Viznyica) 
siettek. A nyomozás során kiderült, hogy 
az áldozat este meglátogatta ismerősét, és 

Megölte falubelijét egy férfi
alkoholt fogyasztottak. A férfiak között 
nézeteltérés történt. A veszekedés során 
a 37 éves házigazda kést ragadott az asz-
talról és hátba szúrta falubelijét. Az áldo-
zatot mentővel azonnal kórházba szállí-
tották, azóta a járási kórház intenzív osz-
tályán kezelik.

Alig egy óra alatt a bűnügyi rendőrség 
munkatársai a járőrökkel együtt megtalál-
ták az elkövetőt. A férfit őrizetbe vették. 
A rendőrség megállapította, hogy mind-
két férfi büntetett előéletű.

A kárpátaljai járőrök Alsóvereckén 
(Nizsnij Vorota) megállítottak egy mik-
robuszt, amelyben okmány nélküli kül-
földiek utaztak, írja a karpataljalap.
net a 0312.ua hírportáltra hivatkozva.

Szombaton, körülbelül 16 órakor a 
járőrrendészet munkatársai megállítottak 
egy Fiat Scudo típusú kisbuszt. A jármű-
ben a sofőr és hat utas – mint később ki-
derült, iráni állampolgár – tartózkodott. A 

Migránsokat szállító autót állítottak meg a 
megye határán

rendőrök megkezdték az iratok ellenőrzé-
sét, amikor észrevették, hogy a sofőr gya-
núsan viselkedik.

Az ellenőrzés során a járőrök megálla-
pították, hogy 4 ember illegálisan tartóz-
kodott Ukrajna területén. A rendfenntar-
tók azonnal értesítették a Volóci Rendőr-
ség nyomozóit és a megyei rendőrség em-
berkereskedelem ellen küzdő osztályának 
munkatársait.

A szörnyű esetről – mely február 5-én 
17 óra 10 perckor történt Rahón – a 
mukachevo.net hírportál számol be.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálata Kárpátaljai Kirendeltségének infor-
mációja szerint a tragédia földmunkálatok 
végzése közben történt. Egy markológép-

Háromméteres földréteg temetett maga alá 
egy férfit Rahón

pel egy 3 méter mély és 5 méter hosszú ár-
kot ástak, amikor földomlás történt. A be-
omlott föld maga alá temetett egy munkást.

A katasztrófavédelmi dolgozók kiás-
ták a férfit, de az már nem adott életjele-
ket magáról. Az áldozat egy 1991-ben szü-
letett helyi lakos.

A szokatlan közúti baleset Ilosva hatá-
rában történt. Egy külföldi rendszámú 
gépkocsi egy álló rendőrautóba hajtott. 
Az esetről elsőként a szemtanúk tettek 
közzé információt a közösségi oldala-
ikon, és a mukachevo.net hírportál is 
beszámolt róla.

Az előzetes információk szerint a bal-
eset szombaton éjfél körül történt Ilosván 
az Illara éjszakai klub közelében. Olena 
Mudra a Facebook-oldalán megjegyzi, 

Halálos balesetnél helyszínelő rendőrautóba 
hajtott egy férfi

hogy a baleset egy korábbi halálos bal-
eset körülményeit vizsgáló helyszínelés 
során történt. 

A hivatalos adatok szerint egy lengyel 
rendszámú Vokswagen márkájú autó so-
főrje hajtott bele egy rendőrautóba, amely 
a helyszínelés miatt állt ott. A rendőrau-
tó megkülönböztető fényjelzései be vol-
tak kapcsolva. A rendőrség később kö-
zölte, hogy a balesetben egy rendőr is 
megsérült.

Február 4-ére virradóan az akna-
szlatinai ukrán-román határátkelőhe-
lyen a Munkácsi Határőrség emberei 
egy, az Interpol által körözött 2015-ös 
kibocsátású Audi A4 típusú gépkocsit 
fedeztek fel. 

A körözött járművel egy 32 éves ro-
mán férfi akarta átlépni a határt, azon-
ban az ellenőrzés során működésbe 
lépett az Interpol adatbázisa. Az eset 

Az Egyesült Királyság területén ellopott 
gépkocsit fedeztek fel Kárpátalján

tisztázása során a határőrök megálla-
pították, hogy az említett autót 2021 
januárja óta az Egyesült Királyság-
ban körözik. 

Az eset további ellenőrzése céljából az 
autót átadták a Nemzeti Rendőrség kép-
viselőinek – írja a karpatinfo.net hírpor-
tál az Ukrán Állami Határszolgálat Nyu-
gati Régiójának Facebook-oldalán közzé-
tett hírek alapján.

Szörnyű gyilkosság történt a szolyvai 
járási Hársfalván (Неліпинo).

A történtekről egy hónapon át hallgat-
tak. A gyilkosság még az újév előtti napon 
történt – írja a PMG.ua internetes kiad-
vány a Pershij Kabelynij nyomán.

Az információk szerint egy helyi la-
kos kegyetlenül meggyilkolt egy 27 éves 

Gyilkosság a Szolyvai járásban
polenai (Поляна) fiatalembert. A történ-
tek szemtanúja a 22 éves Tetyana volt csu-
pán, akire a szörnyű eset után háromszor 
is rátámadtak.  

A tettes állítólag a lány volt szerel-
me, akivel több mint 3 éve kapcsolat-
ban volt, és aki féltékenységből támadt 
az áldozatra.

Február 2-án a Munkácsi Határőr-
ség asztélyi osztagának emberei indiai 
migránsokat tartóztattak le, számol be 
a karpatinfo.net. 

Járőrözés során a katonák 100 méterre 
az ukrán-magyar államhatártól letartóztat-
tak két ismeretlen férfit. Az ismeretlenek 
India állampolgárainak vallották magukat, 
de semmilyen személyt igazoló okmányt 
nem tudtak felmutatni. Az eset tisztázása 
érdekében a migránsokat az asztélyi határ-

Indiai migránsokat fogtak el Asztélynál
őrosztagra szállították. Kihallgatásuk so-
rán kiderült, hogy a külföldi férfiak 2020. 
decemberében legálisan érkeztek Ukrajna 
területére, s most illegálisan akartak bejut-
ni az Európai Unió országaiba. 

Az illegális határátlépési kísérlet mi-
att az indiai állampolgárokat adminisztra-
tív felelősségre vonják. További sorsukról 
a bíróság dönt majd – olvashatjuk az Uk-
rán Állami Határszolgálat Nyugati Régi-
ójának Facebook-oldalán.

Az FTC férfi labdarúgó-csapatának a 
vitrinjében lassan készíthetik a helyet 
az újabb, immáron 32. aranyéremnek, 
mivel Szerhij Rebrov csapata 13. for-
dulóval a bajnokság vége előtt 16 pon-
tosra növelte előnyét legközelebbi rivá-
lisaival szemben.

A mögöttünk maradt héten az OTP 
Bank Ligában lebonyolított két fordu-
lóban a Fradi előbb 4-0-ra nyert a der-
bin az Újpest vendégeként, majd hazai 
környezetben 2-0-ra diadalmaskodott a 
legfőbb riválisának számító Mol Fehér-
várral szemben. Eközben a Vidi ottho-

A Fradi vitrinjében készíthetik 
a helyet…

nában ikszelt (0-0) a Mezőkövesd elle-
nében, és persze az FTC ellen is gólkép-
telen maradt.

A fehérváriaknak közben még a má-
sodik helyért is harcolniuk kell, amelyre 
bejelentkezett az utóbbi hetekben remekül 
teljesítő Puskás Akadémia. A felcsútiak 
előbb a Diósgyőrt győzték le 2-0-ra, majd 
Zalaegerszegen nyertek 2-1-re.

Mindenesetre, a bajnoki tabellát 49 
ponttal vezető FTC mögött a Puskásnak és 
a Mol Fehérvárnak is egyformán 33 pont-
ja van, így az idei elsőség kérdése már na-
gyon eldőlni látszik.

Néhány sorban
Az ukrán bajnokságon való győzelmét 
követően nemzetközi szintéren is nagyot 
alakított Dancsa-Csundák Annamária.

Az immáron negyedik olimpiájára 
készülő kiváló ungvári snoawbordosunk 
a svájci Lenzerheideben rendezett Euró-
pa-kupán szerezte meg az elsőséget, mi-
után két svájci versenyzőt is maga mögé 
utasított.

Annamária párhuzamos lesiklásban 
240 ponttal végzett az élen a 192 pontot 
gyűjtő Larissa Gasser, valamint a 144. 
ponttal a dobogó harmadik fokára állható, 
ugyancsak svájci Xenia Spoerri előtt.

***
A hétvégén a 14. fordulóval folytatódik 
a 14 csapatos ukrán élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság küzdelemsorozata.

A 10 pontjával a még bennmaradást 
érő 11. helyen álló Minaj FC labdarúgó-
csapata egy nem túl sikeresnek nevezhe-
tő törökországi edzőtáborozáson hangolt 
a folytatásra, hiszen az Antalyában eltöl-
tött két hét során az időjárási viszonyok 
nem éppen voltak ideálisak a felkészü-
lésre, ráadásul a lejátszott edzőmeccse-
ken sem született sok minaji sikerélmény.

A kárpátaljai együttes mindössze 
egyetlen találkozóját tudta megnyerni: az 
észak-macedón bajnokság harmadik he-
lyezettje ellen 2-1-re nyert Vaszil Kobin 
együttese.

A 14. fordulóban a bennmaradás szem-
pontjából sorsdöntő mérkőzésre kerül sor, 
hiszen a minajiak a 9 ponttal 13. helyezett 
FK Lviv gárdáját látják vendégül a kárpát-
aljai megyeszékhelyen.

A bajnoki elsőségért minden bizonnyal 
a 30 pontjával listavezető Dinamo Kijev 
harcol majd a 29 ponttal másodikként te-
lelő címvédő Sahtar Donyeckkel.

***
Nem sikerült a bravúr az Ungvári Kár-
páti számára az élvonalbeli női kézilab-
da-bajnokság legutóbbi fordulójában, ami 
azt jelenti, hogy Viktor Csernov együtte-
se papírforma vereségeket szenvedett a 
címvédő és listavezető Halicsanka Lviv 
vendégeként.

Az első találkozón különösen nagy 
verést kapott a Kárpáti, amiről a 35-18 
arányú hazai győzelem is tanúskodik. 
A másnapi visszavágón már jobban 
tartotta magát a kárpátaljai együttes, 
ezen a 60 percen a lembergiek 28-20-
ra győztek.

A második helyért zajló párharcban a 
Dnyiprjanka Herszon és a Real Mikolajiv 
is kettős győzelmet aratott a szerényebb 
játékerőt képviselő két kijevi csapat el-
len, így lépéselőnybe kerültek a Kárpá-
tival szemben.

A hibátlan mérleggel 32 ponttal ve-
zető Halicsanka mögött a Dnyiprjanka 
20, míg a Real 19 ponttal áll a dobo-
gón. Igaz, a 17 ponttal negyedik Kár-
pátinak két elmaradott mérkőzése is 
van még.

***
Nagyszerű hetet tudhatnak maguk mö-
gött a női kézilabda Bajnokok Ligájában 
érdekelt magyar csapatok.

A címvédő Győri Audi ETO a hor-
vát Podravka Koprivnica elleni ide-
genbeli találkozóját 33-15-re nyerte 
meg, így amennyiben az utolsó cso-
portmeccsen hazai pályán legyőzi a je-
lenleg még vezető CSZKA Moszkvát, 
úgy Danyi Gábor csapata végez cso-
portja élén.

Az FTC kettős győzelemmel abszol-
válta a norvég Vipers Kristiansand el-
leni két elmaradt találkozóját. Elek Gá-
bor csapata szombaton 30-28-ra, majd 
hétfőn 31-26-ra győzte le egyik riváli-
sát, így megőrizte az esélyét arra, hogy 
csoportjában akár az első három között 
végezzen.

Nem sikerült ilyen jól a magyar férfi 
csapatok BL-fellépése, mivel a Telekom 
Veszprém hazai környezetben szenve-
dett 37-34 arányú vereséget a Barcelo-
nától, míg a Mol Pick Szeged ugyancsak 
otthonában maradt alul 32-29-re a Paris 
SG. gárdájától.

A Veszprém minden bizonnyal máso-
dik lesz majd csoportjában, de a szegedi-
eknek nem sok esélye maradt az első négy 
közé kerüléshez.

FTC: egyre közelebb a 32. bajnoki címhez…
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

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!

Lakás eladó
Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 18 000 f.e.  
Mob.: 0662910418,                   
          068-2126127. 

Hirdessen!
066-2850283

Szállásfelügyelőket 
keresünk Zalaegerszegre!

Ukrán, magyar nyelv ismerete, 
számítógépes tudás,
jogosítvány kötelező

Szállás, szolgálati autó biztosítva!
Részletes információ:
Mobil/Viber: +380 (67) 100 46 38

Válaszd a megbízhatóságot, 
                       válaszd a HUMÁNIÁT!

Személyes tájékoztató, felvételi
2021.02.16án kedden és  2021.02.18án 
csütörtökön 11:00kor Beregszászban, talál-
kozó a Gabi Bár melletti leány kollégiumban!

Érdeklődhetsz a következő mobilszámon
+380 (66) 534 6605 hétköznap 9:0017:00ig

Gyere el és beszéljünk
 személyesen a munkáról!

Ellátandó feladatok:
Állatok gondozása

 tehenek felhajtása a fejőgéphez
 fejőgép felrakása az állatokra
 istállók tisztán tartása modern 

technológiai eszközökkel

Az ideális jelölt:
• Vállalja a  8 órás munkavégzést.
• Automata gépek kezelése, tisztán tartása.
• Nem okoz gondot az állatok gondozása.
• Nem okoz gondot mobil telefon kezelése.

Egyéb információk a munkáról:
• Fizetés havonta 170 000 Fttól
• Plusz túlórázási lehetőség.
• Havi ingyenes hazautazás.
• Ingyenes szállás (rezsit sem kell fizetni)

A munkavégzés helye: Magyarország, 
Hajdúböszörmény. Debrecentől 20 kmre

Mit kell tenned, ha felkeltette az  
érdeklődésedet a hirdetésünk? 

• Gyere el a személyes tájékoztatónkra, ahol 
további információkat megtudhatsz!

• Érdeklődj a +380 66 534 6605ös 
telefonszámon a kárpátaljai kollégánknál!

• Jelentkezz privát üzenetben vagy 
Viberen +380 66 534 66 05!

Dolgozz közel a határhoz!
ÁLLATGoNDoZóI 

munkalehetőség

Ház eladó

Beregszászban csendes, nyu-
godt környezetben, a Szilvás 
utcában családi ház eladó, kert-
tel, gyümölcsfákkal. Gáz, saját 
víz, garázs is van. Csere is érde-
kel. Mob.: 099-0212849. 
Beregszászban a Búcsú-
Projektna u. 21. szám alatt el-
adó egy kétszintes családi ház: 
víz, gáz, kút, melléképületek, 
nagy kert, privatizált föld. 4 
szoba, 2 konyha, fürdőszo-
ba, garázs. Csere is érdekel 3 
szobás felújított lakásra. Tel.: 
+38050-0596146. 

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

Sürgősen eladó Beregszászban 
(Búcsú) a Geleji Katona István 
u. 12. szám alatt kertes ház bú-
torostól, víz, gáz, háromfázisú 
elektromos hálózat. Ára: 50000 
f.e. Mob.: 099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alatti ház 
eladó jó állapotban. Mob.: 066-
3967011. 

Beregrákoson 95 m2-es, ma-
gasföldszintes, összkomfor-
tos családi ház eladó az or-
szágúttól 50 méterre. Akár 
két generáció számára is al-
kalmas: a kövezett udvaron 
egy másik, 50 m2-es ház is 
található. Irányár: 35 000 
f.e. Viber: 050-8065087. 

Bátyúban nagyon jó helyen – 
közel a középiskola, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba és 
egy konyha. Tartozik hozzá 13 
ár földterület. A földgáz beve-
zetve, a vízvezeték a ház előtt. 
Ár megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Beregszászban a Bátori Béla 
u. 54. szám alatt eladó egy 
összkomfortos fél ház. Irány-
ár: 10000 f.e. Mob.: +38066-
6999515. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
úton ház eladó. Felújított, bú-
torozott, akár 2 család számá-
ra vagy bármi elképzelésre 
kialakítható. Tel: +38095-
1145791. 

Ház kiadó

Beregszászban a város köz-
pontjában egy kis csendes ut-
cában, nem a frontra nyíló, ker-
tes, bútorozott felújított családi 
ház (64 m2) kiadó, csak hosz-
szú távra. 1 szoba, konyha, elő-
szoba, fürdőszoba, benti külön 
WC. Riasztóval, nagy sebes-
ségű internettel, a legmoder-

nebb energiatakarékos gázfűtési 
rendszerrel ellátva. Igényes ille-
tő vagy házaspár részére. Mob.: 
066-0060133. 

Lakás eladó

Egyszobás lakás eladó bútor-
ral és technikával Beregszász-
ban a kórház közelében, az 5. 
emeleten. Saját gázfűtés, fel-
újítás után. Irányár: 15 000 f.e. 
Mob.: +38063-1751451. 

Eladó egy 3 szobás harma-
dik emeleti lakás Bereg-
szászban a Lónyai utcá-
ban. Új típusú fa nyílászá-
rók, balkon, lodzsa. Önál-
ló fűtés, internet. Mob.: 
098-7050320. 

Lakás eladó (cserélhető) Be-
regszászban a Széchenyi 16. 
szám alatt. Mob.: 096-8101351. 

Egyéb ingatlan eladó

Kioszk (21 m2) eladó a be-
regszászi régi piacon. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
+38099-0807284. 

Lakás kiadó

Beregszászban egyszobás la-
kás kiadó a B. Hmelnickij 
u. 152/3. szám alatt bútorral 
együtt. Mob.: 095-1758137. 

Autóalkatrész, tartozék

Lada autóra csomagtartó el-
adó Beregszászban. Ára 300 hr. 
Mob.: 066-3967011. 

Gumi, felni, dísztárcsa

Continental C típusú autó-
buszabroncs (4 db, nyári) el-
adó Beregszászban. Mob.: 
050-8589288. 

Háztartási gép

Beregszászban eladó egy hasz-
nált hűtő. Ára 1000 hr. Mob.: 
095-1758137. 

Laptop, Notebook

Aspire 3 laptop (garancia, egér, 
táska, fülhallgató) eladó Be-

regszászban. Mob.: +38050-
8589288. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok, minősé-
ges magyar PVC csővel. Mob.: 
050-8589288. 
Szemeskukorica szárítását 
vállalom nagyobb tételben (10 
tonnától), valamint talaj elő-
készítési munkálatokat K-700 
(Kirovec) traktorral. Ár meg-
egyezés szerint. Mob.: 050-
9667397, 096-7003545. 
Logopédus vállal beszédhibás 
gyerekeket 4 éves kortól. Mob.: 
066-9956567. 
Különórákat adok magyar, 
ukrán és angol nyelven Bereg-
szászban. Mob.: 066-9076358. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és  a Naplopó heti lapok 
kézbesítésére Péterfalván, 
Bökényben. Fizetés teljesít-
mény szerint. Minden eladott 
lap után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Egy nő meg szeretne ta-
nulni magyarul, ezért ma-
gyar nyelvű magántanárnőt 
vagy társalkodónőt keres 
Beregszászból. Lehetőség 
van Skype-n beszélni. Mob.: 
+38050-9130826. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Csetfalván. Fi-
zetés teljesítmény szerint 
(1.5 hrivnya/db). Jelentkez-
ni lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 2. 
Mob.: +380662850283. E-ma-
il: karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Minden el-
adott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Budapesti varrodába var-
rót, varrónőt keresünk! Jó 
kereseti lehetőség, teljesít-
ményarányos bérezés. Szál-
lást, folyamatos munkát 
és munkavállalást biztosí-
tunk. E-mail: brezsnyikn@
gmail.com. Mob.: +3630-
9703358, +38066-6805200 
(Viber). 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo he-
tilap kézbesítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Minden el-
adott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

A Kárpátinfo hetilap rek-
lámszervezőt keres a hetilap 
hirdetéseinek értékesítésé-
re. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail.: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Nagyszőlősön. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Nevetlenben. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Magyarországra keresünk 
megbízható ács és asztalos 
munkatársakat hosszú távra. 
Szállást biztosítunk. Jogosít-
vány előnyt jelent. Kereseti 
lehetőség 250.000-300.000 
Ft, a ledolgozott órától füg-
gően. Mob.: +3670-3293399 
(Gál József). 

Szőlészetbe-borászatba 
(Kö zép-Magyarország) fi-
zikai munkára munkatársakat 
keresünk, jöhet házaspár is. 
Magyar adó- és tajkártyával 
rendelkezők jelentkezését 
várjuk! Szállást biztosítunk! 
Mob.: +3630-7981568. 

Két nő keres házi munkát 
(takarítás, idősek felügyele-
te stb.) Beregszászban. Mob.: 
096-8101351. 

Magyarországi fuvarozó 
cég keres TGK-vezetőt HV-
EV viszonylatra. Érd: 099-
6063990, +3620-2056264. 

Magyarországra, Zalaeger-
szegre szakképzett péke-
ket, cukrászokat és kisegí-
tő munkásokat keresünk. 
Szállást ingyen biztosítunk! 
További információkért a 
következő telefonszámon 
lehet érdeklődni: Viber: 
095-1134206. 

Magyarországra, Zalaeger-
szegre autószerelőket kere-
sünk. Szállást ingyen bizto-
sítunk! További informáci-
ókért a következő telefon-
számon lehet érdeklődni: 
Viber: 095-1134206. 

Hosszú távú munkára keres 
építőiparban jártas szakembe-
reket osztrák munkaközvetí-
tő cég! A munkavégzés helye 
Ausztria (Bécs). Nyelvtudás 
nem feltétel, de mindenkép-
pen előny! Bejelentett hivata-
los osztrák munkaszerződéssel 
heti 40 óra + túlóra pénz. A bé-
rezés szakirányú és szaktudás-
tól függő! Átlag 1600-2000 € 
alap nettó + túlóra pénz. A túl-
órával együtt akár havi 2200-
2800 € nettó összeget is meg 
lehet keresni! A szállás bizto-
sított, nagyobb részben a mun-

káltató által támogatott! Épí-
tőipari keresett szakmák, el-
sősorban: zsaluzóács, vasbe-
tonszerelő, kőműves, ács, te-
tőfedő-bádogos, villanysze-
relő, fűtés-vízvezetékszere-
lő, szigetelő! Ugyanez a cég 
a későbbiekben majd munkát 
hirdet: betanított szalagmun-
kás, raktári kisegítő munkás, 
segédmunkás, és különbö-
ző gyári alkalmazottak részé-
re is! Jelentkezésnél kérném 
mindenképpen jelölje meg a 
szakma iránti érdeklődését! 
Válaszadás 48-órán belül! A 
jelentkezéseket önéletrajzzal, 
telefonszámmal erre az e-ma-
il címre várom: ausztria.mun-
ka2021@gmail.com. 

Magyarországra keresünk 
faipari mérnököt, techni-
kust, ács és asztalos munka-
társakat hosszú távra. Szál-
lást biztosítunk, jogosítvány 
előnyt jelent. Mob: +3670-
3293399 (Gál József). 

Egy cég építőipari munkásokat 
keres Belgiumba magas fizetés-
sel. Lehetőleg EU-s útlevéllel. 
Mob.: 050-8845827. 
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Hirdetések

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

Felhívás
A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola pá-

lyázatot hirdet olyan zenepedagógusok, pedagóusok szá-
mára, akik óvodai magyar néptánc, népi ének és népi já-

ték oktatását vállalnák, valamint a Tulipán Tanoda kép-
zési helyszínein alapfokú népi hangszeres oktatást (népi 
vonós, népi fúvós, citera, harmonika, népi ének, néptánc 
és cimbalom szakon), vagy kézműves mesterségek okta-
tását (hímzés, szövés, horgolás, kötés, neccelés, bőrőzés, 
fafaragás, csuhéfonás, agyagozás stb.) vállalnák. 

A Tulipán Tanoda a következő helyszíneken ter-
vezi művészetoktatás beindítását és várja a pedagó-
gusok jelentkezését: Tiszaújhely, Feketeardó, Csepe, 
Fancsika, Dercen, Kajdanó, Kisgejőc, Nagybereg, Bú-
csú, Tiszakeresztúr, Nagybégány, Aknaszlatina, Rahó, 
Gyetyánliget, Terebesfehérpatak, Kőrösmező, Huszt, 
Aknaszlatina, Bustyaháza.

A jelentkezők személyes elbeszélgetést követően 
alkalmazásuk esetén a Tulipán Tanoda által szervezett 
szakmai felkészítő tanfolyamon kötelesek részt venni.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell 
elektronikusan beküldeni:

1. végzettséget igazoló dokumentum;
2. szakmai önéletrajz;
3. személyi igazolvány;
4. adóazonosító számot (identifikációs kód)
 igazoló okirat.
Jelentkezni 2021. február 27-ig a mtulipantanoda@

gmail.com e-mail címen lehet. Bővebb információ a 
+380680172463 telefonszámon kapható Kiss Julian-
na igazgatónál.

Felvételi hirdetés
A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet 
az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2021–2022-es 
tanévben. 

A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat el-
mélyülten, emelt óraszámban tanulhatják – a középisko-
lai osztályokban humán-reál irányultság szerint –, művé-
szeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, misz-
sziói munkákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-me-
dencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndíjakban ré-
szesülhetnek. Az érettségizők számára személyre szabott 
tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről, 
segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.

2021. február 6. és április 17. között, szombaton-
ként, online előkészítő foglalkozásokat tartunk a felvé-
teli tárgyakból: magyar nyelvből és irodalomból, mate-
matikából és bibliaismeretből.

2021. március 13-án, szombaton, 10 órai kezdet-
tel nyílt napot tartunk, amely során az érdeklődők meg-
ismerkedhetnek az intézménnyel és részletes felvilágo-
sítást kaphatnak a felvételi vizsgákról és a szerezhető 
többletpontokról.

A felvételire és az előkészítő foglalkozásokra való 
jelentkezés online regisztráció útján történik, ami in-
tézményünk honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhe-
tő el 2021. január 26. és április 22. között. 

A felvételi vizsga napjáig benyújtandó dokumen-
tumok: a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban 
csatolt ajánlólevele, a születési bizonyítvány és a kód-
szám másolata.

A felvételire való jelentkezés határideje: 
2021. április 22.
A felvételi vizsgák időpontja: 
2021. április 24., 7.30 óra.
A részletes információért kérjük, keresse fel az in-

tézmény weboldalát, a www.nbrl.com.ua internetes cí-
men vagy érdeklődjön a +380 (99) 423 41 45-ös tele-
fonszámon, illetve személyesen a líceumban (90242 
Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.).

Szeretettel várja az érdeklődőket 
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Felvételi hirdetés
A Péterfalvai Református Líceum felvételt hir-

det a következő, 2021–2022-es tanévre. Jelentkezhet 
minden diák, aki 2021 júniusáig befejezi az általános 
iskola 4., 5., 6, 7., 8. vagy 9. osztályát. A kisebbek szá-
mára, 7. osztályig, a környező településekről, adott út-
vonalakon való beutazásról gondoskodik a líceum, 8. 
osztálytól kezdve 
a végzősökig, az 
intézmény min-
den diák számá-
ra kollégiumot és 
teljes ellátást biz-
tosít. Végzőseink 
elsöprő többsége 
tovább folytatja 
tanulmányait el-
sősorban kárpát-
aljai és anyaor-
szági felsőfokú intézményekben. 

A felvételi vizsgára a jelentkezőknek 2021. ápri-
lis 17-én, szombaton fél 8-ig kell megérkezni. Feb-
ruár 20-tól szombatonként, reggel 9 órától előkészí-
tő tanfolyamot tartunk magyar nyelv és irodalom-
ból, valamint matematikából a 8., 9. és 10. osztály-
ba jelentkezők számára. Az 5. 6. és 7. osztályba je-
lentkező diákok önállóan készülhetnek a felvételire, 
amely számukra – a szóbeli ismerkedés mellett – ma-
gyar nyelvű tollbamondás lesz és néhány egyszerű, 
alapvető matematika feladat.

 Személyes érdeklődésre bővebb felvilágosítást és 
jelentkezési lapot szívesen adunk a líceumban a feb-
ruár 13-án 10 órakor megrendezésre kerülő nyílt na-
pon, vagy bármely más időpontban. 

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

Felvételi hirdetés
A Nagydobronyi Református Líceum felvételt 

hirdet a 2021/2022-es tanévre
Szeretnél továbbtanulni, de még nem döntötted 

el, hogy hol?! Szeretnél időtálló, használható tudást 
szerezni?! Szeretnél egy jó közösség részévé válni és 
egy jól felszerelt európai színvonalú iskolában tanul-
ni anyanyelveden?!

Akkor vár rád a Nagydobronyi Református Líce-
um! Iskolánk a református értékeket és használható 
tudást modern formában adja át a tanulni vágyó fi-
ataloknak. 

A felvételi időpontja: 2021. május 1. (szombat) 
délelőtt 9:00 óra.

Idén az 5. és 10. osztályokba várjuk a felvételizni 
vágyó diákokat.

Az 5. osztályba jelentkezők tesztet írnak matema-
tikából és tollbamondást magyar nyelvből.

A 10. osztályba jelentkezőknek felvételi vizsgát kell 
tenniük bibliaismeretből, egyháztörténelemből, magyar 
nyelvből és matematikából, valamint egy szóbeli ismer-
kedésre kerül sor iskolánk vezetőségével.

A felvételi vizsgát előkészítő foglalkozások előzik 
meg szombatonként: március 20-án és 27-én, április 
10-én és 17-én 9:00 órai kezdettel

Amennyiben szeretnél jobban megismerkedni isko-
lánk életével várunk téged és szüleidet nyílt napunkra 
március 5-én, pénteken 9:00 órára

Jelentkezési határidő: április 26.
A felvételiről bővebb információt találsz és letölt-

heted a jelentkezési lapot iskolánk honlapján http://
ndreflic.hu/kezdolap/letoltheto-anyagok/

Barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szerelő kul-
csok. Mob.: +38099-6608338, 
+38066-3967011. 

Építkezés, felújítás

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
066-2910418, 068-2126127. 

Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1000 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 

Hűtés, fűtés

Beregszászban brikett és ant-
racit szén eladó. Mob.: 066-
3967011, 
Eladó 2 darab 50-es konvektor. 
Mob.: 099-4548537. 

Bútor

Beregszászban eladó egy jó 
állapotban lévő sarokülő, 
fotelek nélkül. Ára: 5000 
hr. Mob.: 099-2725331, 
097-9621454. 

Mezőgazdasági eszköz

Szőlőprés, szőlődaráló és 220-
as terménydaráló eladó. Mob.: 
+38066-8088251. 
Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, 
armatúra vasak, 3-4 méteresek, 
deszkák, 5-7 méteresek, fóli-
ának való kapron cső. Mob.: 
066-3967011, 099-6608338. 
Boroshordók eladók, 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Eladó traktorhoz külső kerék 
2 darab, 5 kerekes szénagereb-
lye, górévágó (saját készítésű). 
Mob.: 099-4548537. 
Eladó kitűnő állapotban lévő 
SZPCS-6 román gyártmá-
nyú vetőgép, hozzávaló 6-so-
ros kultivátor, továbbá 8 köl-
dökös eke K-700-as traktor-
hoz, Quivogne-6 méteres ne-
héz tárcsa. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 050-9667397, 
096-7003545. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
Benzines kapálógép eladó 
Nagyberegen, Kentaur 2070 
BM2, jó állapotban, gyári fel-
szereltséggel. Irányár: 6000 
hrivnya. Mob.: 095-8792097. 
Eladó fejőgép kompresszor 
nélkül. Mob.: 099-4548537. 
Fejőgép eladó. Mob.: 066-
6904867. 

Haszonállat

Kárpáti borzderes tehén el-
adó Beregszászban. Mob.: 
095-4144731.

ОГОЛОШЕННЯ                                     
Великоберезька сільська територіальна ви-
борча комісія провела 24 січня 2021 року 
повторні вибори з депутатів до Великобе-
резької сільської ради. Вибори відбули-
ся по  багатомандатному виборчому окрузі 
№1. По результатам голосування депутатом 
стає Боднар Бейла Бейлович.

Голова Великоберезкої сільської територі-
альної виборчої комісії

Віра Сароз
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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!

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Elindult a Határtalanul 
középiskolai vetélkedő 

2020/2021

Elindult a Határtalanul középiskolai vetélkedő-
sorozat 2020-21-es évada, melyen – hasonlóan az 
eddigiekhez – külhoni és anyaországi osztályok ve-
hetnek részt.

Az első fordulóban egy izgalmas tesztet kell ki-
tölteni, mely révén a résztvevők virtuális kapcsola-
tokat alakíthatnak ki az összetartozás jegyében, és 
elindulnak az úton, hogy megnyerhessék az egymil-
lió forint összegű osztálypénzt a nagydöntőben. Ezen 
kívül több mint ezer nyeremény vár a diákokra, de 
a legeredményesebb felkészítő tanárok is pénzjutal-
mat kapnak.

A részleteket a Határtalanul oldalán olvashatják.
https://hatartalanul.net/elindult-a-hatartalanul-

kozepiskolai-vetelkedo-2020-2021/
HATÁRTALANUL KÖZÉPISKOLAI VETÉL-

KEDŐK
A Határtalanul! Programhoz kapcsolódóan indí-

totta el a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kársága  a BGA Zrt. közreműködésével a nagyszabá-
sú középiskolai vetélkedőket. Hamarosan nemzetpoli-
tikai sikerré váltak, több mint százezer középiskolást 
megmozgattunk az anyaországban és a külhoni régiók-
ban egyaránt. A kezdetekben helyszíni vetélkedőket, a 
megváltozott körülmények miatt a vetélkedők további 
részét virtuálisan valósítottuk meg.

A vetélkedő célja, hogy a jelenlegi nehéz helyzet-
ben is éreztessük mind az anyaországi, mind a határon 
túli magyar fiatalokkal, hogy nem engedjük el a kezü-
ket, és lehetőséget teremtsünk az identitás- és kapcso-
laterősítésre; közös történelmünk, kultúránk mélyreha-
tó megismerésére.

Tisztelettel szervezőbizottság

Втрачене тимчасове посвідчення військовообов’язаного 
видане Берегівським РВК Закарпатської обл. на ім’я 
Деяк Ярослови Тіборівни, вважати недійсним.

Втрачено державний акт на право власності на 
земельну ділянку серії III-3К № 039329 від 07.04.2000 
виданий на ім’я Лейвої Карл Юліовича вважати 
недійсним.

Ezen a héten egy bizo-
nyos félreértés miatt le-
het, hogy rossz döntést 
hoz majd. Sajnos Ön 

olykor hajlamos mindenben 
csak a hibákat keresni, de ez-
zel mindenkit frusztrál a kör-
nyezetében. Azt ajánljuk, in-
tézze el a fontos teendőit, és ha 
szükséges, kérje ehhez a csa-
ládja segítségét is. Ha változtat 
a viselkedésén, az megalapozza 
mind az Ön, mind pedig a csa-
ládja lelki boldogságát.

Ez a hét nagyon ve-
gyes érzelmeket kelt 
majd Önben, és az 
élete rengeteg várat-

lan fordulatot vesz. Szakma-
ilag ez egy nagyon sikeres 
időszak is lehet, azonban a 
zsúfolt időbeosztását sajnos 
a magánélete foga megszen-
vedni. Lehet, hogy a napok-
ban egy családi veszekedés is 
kezdetét veszi, de ezt elkerül-
heti azzal, ha nyíltan és őszin-
tén kifejezi a véleményét.

Ezen a  héten re -
mek ötletei lesznek. 
Mindemellett őszin-

tén elmondja majd a véle-
ményét anélkül, hogy ez-
zel megbántaná mások ér-
zelmeit. A vállalkozása és a 
projektjei is remekül halad-
nak előre, és semmilyen hiba 
nem fogja ebben megakadá-
lyozni. Az élete sokkal egy-
szerűbb lesz, ha az otthoni 
problémáit végre képes lesz 
megoldani.

Ez egy remek hét lesz, 
amit érdemes majd ki-
használnia, ugyanis 

a szerettei társaságában vég-
re maximális megértésre talál. 
Emellett az energiáinak és a ke-
mény munkájának köszönhető-
en bármit el tud majd érni, ami-
re csak vágyik. Valamint mind 
a párkapcsolata, mind pedig 
a baráti kapcsolatai virágozni 
fognak, és ettől a mély, szoros 
köteléktől nagyon nyugodt lel-
kiállapotba kerül.

Kapcsolódjon ki ezen 
a héten, hiszen már 
nagyon megérdem-

li. Ön nagyon nehéz idősza-
kon ment keresztül az utób-
bi időben, de meglátja, idővel 
minden rendben lesz. Legyen 
büszke arra, amit elért, hiszen 
mindent megtett annak érde-
kében, hogy boldog élete le-
gyen. Ha most nem pihen, 
akkor mikor tenné? Hasz-
nálja ki ezt a hetet és menjen 
el kirándulni a szeretteivel.

Jó, ha előre felkészül 
arra, hogy ez a hét rend-
kívül pozitívan alakul 

az élete számos területén. Min-
den nehézség, amik az elmúlt 
hetekben gyötörték, most vég-
legesen megoldódni látszanak. 
Emellett a pénzügyi helyzete is 
jelentős javulást mutat, hiszen 
a múltbeli megtakarításai végre 
meghozzák a várva várt ered-
ményt. Ön nagyon határozottan 
hozza meg a döntéseit, hiszen 
nincs oka a félelemre.

Ezen a héten lelki tá-
mogatást nyújt majd 
egy szerettének, aki 
nagy érzelmi válságon 

ment át az elmúlt időszakban. 
Legyen ezért nagyon megértő 
és segítőkész vele szemben. 
Valamint érdemes több időt 
töltenie a többi szerettével és 
családtagjaival is, hiszen ezál-
tal nem csak, hogy végre kipi-
henheti magát, de mindemel-
lett megláthatja a világot az ő 
nézőpontjukból is.

Ez a hét csodásnak 
ígérkezik, hiszen Ön 
egész végig nagyon 
vidám és izgatott lesz, 

és semmi sem ronthatja el a 
hangulatát. Lehet, hogy nem 
is veszi észre, de a pozitív ki-
sugárzása visszatükröződik a 
munkájában és az élete min-
den egyéb területén is. A hét-
végén minden esély megvan 
rá, hogy egy olyan családi ki-
rándulásban lesz része, ami 
még inkább feltölti energiával.

Remek hét vár Önre, 
ugyanis az élete min-
den területén komoly 
sikerekre számíthat. 

Emellett sem a magánéle-
tében, sem pedig a munkahe-
lyén nem kerül majd szembe 
akadályokkal, így egész hé-
ten meg tudja őrizni a lel-
kesedését és a belső béké-
jét, amire az utóbbi időben 
csak nagyon ritkán került 
sor. Tartsa nyitva a szemét 
és használja ki a lehetőségeit!

Ezen a héten any-
nyira önzetlen lesz, 
hogy a családja ér-
dekeit a sajátja elé 

fogja helyezni. Ha azonban 
akadályokba ütközne a ma-
gánéletében vagy a munka-
helyén, ne adja fel egyköny-
nyen. Ha mégis így tesz, az-
zal csak még inkább ront a 
helyzeten. Inkább tegyen 
meg mindent annak érdeké-
ben, hogy mielőbb megtalál-
ja a megoldást.

A napokban sok érzel-
mi változáson megy 
majd keresztül, hi-

szen sokkal komolyabban 
vesz bizonyos dolgokat, és 
ezek nagyban befolyásolják 
a gondolkodását. Ez a hét ki-
fejezetten kellemesen alakul, 
hiszen könnyedén megoldja a 
problémáit, és elkerüli a kel-
lemetlen szituációkat. Ha Ön 
jelenleg tanul, az elkövetkező 
napokban egy váratlan meg-
lepetésre számíthat.

Ezen a héten olyan 
váratlan dolgok ér-
hetik, ami miatt na-

gyon sebezhetőnek és bi-
zonytalannak érzi majd ma-
gét. Ám szerencsére nagyon 
optimista, így bármilyen ne-
hézséggel képes lesz meg-
küzdeni, ami az útját állja. 
Ezek mellett nagyon boldog 
lesz attól a tudattól, hogy vi-
szonylag sok időt tölthet a 
családjával az elkövetkező 
napokban.

Tiszaújlakon február 10-én ünnepelte 60. születésnapját

Rácz Judit. 
Ebből az alkalomból sok szeretettel köszönti őt édesanyja, 

férje, fiai, menyei, unokái, Milán, Alex és a nászok.
„60 év elszállt, mint a legszebb álom, a küzdés nem 

könnyű, de szíved sose fájjon. Sohase bánkódj, 
ha múlnak az évek, helyedbe gyermekeid és uno-
káid lépnek. Isten járjon veled és őrizze léptedet, 
hogy sokáig élvezhesd az elkövetkező éveket. Ál-
dásban, örömben ne legyen hiányod, nagyon sok 

boldog születésnapot kívánunk.”

Kilencedik Magyar Konyha Hete
2021. május 13–16.

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács szervezé-
sében 2021. május 13–16. között kerül megrendezésre a 
Magyar Konyha Hete. A rendezvény keretében a részt-
vevő kárpátaljai éttermek jelentős árengedménnyel kí-
nálják a magyar tradicionális konyha remekeit. Az előre 
meghirdetett ételekre „torkos csütörtökön”, 2021. május 
13-án 50%-os, május 14.,15.,16-án 25%-os kedvezmény-
nyel várják a vendégeket.

Olyan kárpátaljai vendéglátóhelyek (étterem, ká-
vézó, falusi vendégház, borosgazda és más vendéglátó 

egység) csatlakozását várjuk az akcióhoz, akik  népsze-
rűsíteni szeretnék szolgáltatásaikat a turisztikai piacon.

Jelentkezési határidő: 2021. március 14.
 Jelentkezni a turisztikaitanacs@gmail.com e-mail cí-

men, vagy az alábbi telefonszámokon lehet:
+380662474720 vagy +380996035767
Szeretettel várunk minden kedves jelentkezőt!

Részvétnyilvánítás
A Kárpátaljai Állami Levéltár munkatársai őszinte 

részvétüket fejezik ki Kutassy Ilonának, a levéltár igaz-
gatóhelyettesének bátyja elhunyta miatt.
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5 baljós jel, hogy nagyon kevés a 
D-vitamin a szervezetedben

Azonnal elálmosít, ha ezeket 
nasizod este

Hat nagyszerű D-vitamin forrás, amire most 
szükséged van

Veled is megesik, hogy épp lefekvés előtt 
fél órával tör rád az éhség? Hogy ilyenkor 
mit eszel, nagyon sokat számít nem csak 
az elalvás gyorsaságában, de az éjszakai 
pihenés minőségében is! Ha szeretnél jót 
aludni, este inkább ezeket válaszd!

1. Füge
A füge nagyon gazdag magnéziumban, kalciumban, 

vasban és káliumban. Ezek az ásványi anyagok segítik a 
megfelelő vérkeringést és az izmok működését, amelyek 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy kellemesen el tudj aludni.

Hozzádobhatod a saláta-vacsorádhoz, de az is jó öt-
let, ha az esti órákban megeszel egy-két darabot, hiszen 
a bennük lévő rost hamar eltelít, édes ízük pedig a cukor 
iránti sóvárgást csökkenti.

2. Édesburgonya
A klasszikus krumpli nem túl ideális választás, de az 

édesburgonya annál jobb lesz az esti órákban! Olaj nél-
kül süsd meg a szeleteket, szórj rájuk egy kevés sót (vagy 
akár kenj rájuk mogyoróvajat), és biztos, hogy nem le-
szel éhes elalvásnál.

Az édesburgonya segít ellazulni is, hiszen akárcsak 
a füge, úgy ez is sok magnéziumot, kalciumot és káliu-
mot tartalmaz.

3. Pisztácia
Ha gyorsan szeretnél elaludni este, egyél lefekvés 

előtt egy kevés pisztáciát! Ez a jolly joker azoknak, akik 
nehezen tudnak álomba merülni, hiszen tele van fehérjé-
vel, B6 vitaminnal és magnéziummal, amelyek mind a 
jobb alvást segítik. Azonban ennél nagyon fontos, hogy 
ne egyél belőle sokat, hiszen egy bizonyos kalóriaszint 
felett épp ellenkező hatást érsz el vele!

4. Cseresznye
Bár most még nincs szezonja, a nyári időszakban a 

cseresznye is szuper esti nasi lesz! Azt mondják ugyanis, 
hogy a pihentető alvásért fontos növelni a tested melatonin-
szintjét, amire ez a gyümölcs is képes (akárcsak egyéb-
ként a zab és a különböző magvak, így például a mandula).

Ha nem csak egy-egy alkalommal eszed, hanem megpró-
bálod beépíteni az étrendedbe, az alvási ciklusodat is segíted.

5. Étcsokoládé
Nem szabad túlzásokba esni, de egy-két kocka 

étcsoki valójában jót tesz a szervezetednek! Ez a finom-
ság ugyanis beindítja a szervezeted szerotonin-tartalmát, 
amit másnéven boldogsághormonnak hívnak, ezáltal pe-
dig segít ellazítani a tested és az elmédet is.

Ha épp azért tudsz nehezen álomba merülni, mert 
folyton jár valamin a eszed, érdemes enni ebből egy ke-
veset, és máris könnyebb lesz relaxálni.

6. Banán
Ez a gyümölcs nagyon gazdag káliumban és mag-

néziumban, amelyek egyébként ellazítják az idegeket, 
és pihentetik az izmokat is. Arról nem is beszélve, hogy 
megtalálható benne a B6 vitamin, ami szerotoninná ala-
kítja át a testedben lévő triptofán aminosavat, így pe-
dig könnyebb lesz fizikailag és mentálisan is ellazulni.

7. Pulykahús
Bár ezen a téren a szakértők véleménye megoszlik, so-

kan úgy vélik, hogy a pulykahús is szuper választás lefekvés 
előttre. Ez a finomság ugyanis magas triptofán tartalommal 
bír, ami – ahogy a banán esetében is – szerotoninná alakul át 
a szervezetedben, ráadásul segíti a melatonin termelését is.

Persze ennél különösen fontos, hogy keveset egyél 
belőle, és fehér kenyér helyett szigorúan teljes kiőrlésű 
finomságokkal fogyaszd!

+1. Gyógynövényteák
Bár ez nem étel, de attól még nem szerettük volna ki-

hagyni a listánkról a gyógynövényteákat sem! Ezek ugyan-
is nagyban hozzájárulhatnak a minőségi pihenéshez, és 
gyorsítják magát az elalvás folyamatát. A legjobb válasz-
tás lefekvés előtt a kamilla tea, ami idegnyugtató hatás-
sal rendelkezik, ráadásul hidratálja a testedet, de ha ezért 
nem rajongsz, a gyömbértea is ideális lesz erre a célra!

Egészségesen táplálkozol, sportolsz és 
odafigyelsz a vitaminpótlásra is? Mégis 
többször érzed magad lehangoltnak és fá-
radtnak? Nagyon valószínű, hogy D-vita-
min hiányban szenvedsz. A helyzet az, hogy 
a probléma világméretű. Lássunk most 5 
gyakori jelet, ami a hiányára hívhatja fel 
a figyelmünket – olvasható a bien.hu.n.

Fokozott izzadás
Ez furcsán hangozhat, mégis az egyik legjellemzőbb 

tünet a D-vitamin hiányban szenvedőknél. Ha nyugalmi 

állapotban vagy kisebb, minimális mértékű fizikai terhe-
lés során is erős izzadást tapasztalsz, akkor mindenképpen 
kezdj el gyanakodni.

Ilyenkor érdemes lehet megnézetned, hogy megfelelő-e 
a D-vitamin szinted és amennyiben az a normális mérték 
alá csökkent, úgy fontos, hogy gondoskodj a pótlásáról.

Állandó gyengeség érzet
A D-vitamin hiány sajnos hosszú távon folyamatos ki-

merültséghez vezethet, még akkor is, ha te napi szinten 6-8 
órákat alszol. A megfelelő D-vitamin mennyiség ugyanis 
fenntartja a szervezet erejét kortól és nemtől függetlenül.

Egyes kutatások például szoros összefüggést mutat-
nak a D-vitamin mennyisége és az izmok erőssége között, 

ugyanis bebizonyították, hogy a 60 év körüliek körében 
20 százalékkal csökkent az izmok gyengesége a megfele-
lő D-vitamin mennyiség bevitele mellett.

A táplálék kiegészítő rendszeres szedése ugyanis már 
akár hat hónapon belül képes leszámolni az izmok állan-
dó gyengeségével.

Törékeny csontok
30 éves korunk tájékán sajnos megáll a szervezet csont-

építő folyamata, a D-vitamin hiány pedig felgyorsíthatja a 
csontritkulás tüneteit.

Ezért fontos, hogy gondoskodj a D-vitamin megfelelő 
pótlásáról, ám sajnos ez csupán élelmiszerekből nem fe-
dezhető, még akkor sem, ha te a lehető legegészségeseb-
ben étkezel. A megfelelő bevitelt érdemes három oldalról 
megközelíteni: napozás, táplálék kiegészítők alkalmazása 
és D-vitaminban gazdag ételek fogyasztása.

Krónikus fájdalmak
A csontokban jelentkező szűnni nem akaró fájdalom oka 

sok esetben nem más, mint a csontlágyulás. A betegségben 
szenvedők körében egyértelműen kimutatták a D-vitamin 
hiány jeleit, ez pedig azt jelenti, hogy az elégtelen, kevés 
bevitel folyamatos fájdalmat generál az ízületekben, illet-
ve az izmokban.

Ha a kellemetlen, fájó tünetek hetek óta tartanak, akkor 
fontos lehet felkeresned a háziorvosod és megtudakolnod, 
hogy nem-e D-vitamin hiány áll a háttérben.

Tudtad? A megfelelő D-vitamin bevitel képes meg-
előzni az edzés utáni izomlázat is, sőt a csontok regene-
rációs idejét is csökkenti, szóval már csak ezért is meg-
éri alkalmazni!

Lehangoltság érzés
Biztos te is érezted már úgy, hogy a világ összeeskü-

dött ellened. De mi van, ha csak a szervezeted így kiált se-
gítségért? Tudnod kell, hogy a folyamatos lehangoltság ér-
zés, a depresszió szoros összefüggésbe hozható a krónikus 
D-vitamin hiánnyal.

Ha nem jutsz megfelelő tápanyagokhoz és vitaminok-
hoz (kiemeltképp D-vitaminhoz), akkor az jelentős hatás-
sal lehet a közérzetedre és persze hosszútávon az egészsé-
gi állapotodra is. Még nem késő februárban sem gondos-
kodni magadról, hisz a májusi napos időkig sok van még…

Köztudott, hogy szervezetünk leginkább 
nyáron, a napfény hatására jut D-vitamin-
hoz. Nem kell azonban aggódni télen sem, 
hiszen néhány étel fogyasztásával bizto-
síthatjuk testünknek a kellő mennyiséget.

Tej
A tej- és tejtermékek fogyasztásával biztosíthatjuk 

szervezetünk számára a kellő D-vitamin bevitelt. Kü-
lönösen azért hasznos a tej fogyasztása, mert a D-vi-
tamin mellett még nagy arányban tartalmaz kalciumot 
is, ami csontunk egészségéért felelős.

Halmáj
A halmájnak kifejezetten magas a D-vitamin tartal-

ma, ezért télen különösen ajánlott a fogyasztása. Kivá-
ló választás például, ha reggelire a pirítós és a vaj mellé 
elfogyasztunk egy adag tőkehalmájat. Ha gondoljuk, a 
megmaradt olajat később felhasználhatjuk.

Tojás
Télen érdemes odafigyelnünk arra, hogy rendszere-

sen fogyasszunk tojást, vagy tojás felhasználásával ké-
szült ételeket. Bármilyen formában fogyasztjuk, D-vita-
mint mindenképpen juttatunk a szervezetünkbe. Ne vi-
gyük túlzásba, fogyasszunk rendszeresen, de keveset belőle.

Margarin
Ha margarint fogyasztunk, akkor az egészséges táplál-

kozás mellett egyben D-vitamint is juttatunk a szerveze-
tünkbe. Télen különösen érdemes ellenőrizni a dobozon a 
vitamintartalmat, és olyat választani, amit akár dúsítottak 
is D-vitaminnal.

Máj
Nem csak a halmáj, de az egyéb állati máj is tar-

talmaz megfelelő mennyiségű D-vitamint. Ha vál-
tozatosabbá szeretnénk tenni étkezésünket, de köz-
ben a kellő vitaminbevitelt is biztosítani szeretnénk, 
akkor válasszunk például csirke-vagy sertésmájat is 
az étlapra.

Halak
Ha szeretjük a füstölt angolnát vagy akár a laza-

cot, akkor érdemes az ezekből készített ételekkel vál-
tozatosabbá tenni a téli napok étkezéseit. Rengeteg 
pozitív hatásuk van szervezetünkre a D-vitamin pót-
lásán kívül is.

Túladagolás
Megoszlanak a vélemények, hogy lehetséges-e túlada-

golni a D-vitamint. Annyi biztos, hogy szervezetünknek 
nincs óriási mennyiségre szüksége, és mivel zsírban ol-
dódik, ezért nem is kell naponta bevinnünk. Ha mégis há-
nyingert, hányást, hasmenést tapasztalunk, inkább fordul-
junk szakemberhez.
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Plusz egy vicc

2021. 5. szám meg   
fej  tése: Gondoljon 
rólam bárki bármit, 
az nem tartozik rám.

plusz    egy vicc: ... 
Igaz, egyszer két hé
tig beteg voltam.

Citromos mignon

Többször együnk 
keveset

Hogy az anyagcseréd 
és az emésztésed töké-
letesen működjön, elen-
gedhetetlen, hogy ne vonj 
meg magadtól tápláléko-
kat, pláne ne hagyj ki ét-
kezéseket! Ekkor ugyanis 
a szükséges élettani folya-
mataid lelassulnak, ezért a 
szervezeted elkezd egyre 
csak raktározni, persze fe-
lesleges kilók formájában.

Az igazán karcsú nők 
– és nem a jojozók – titka, 
hogy sokszor csipegetnek 
valamit. Természetesen 
nem chipset és csokit (bár 
olykor-olykor az is meg-
engedett), hanem inkább 
rostban és vitaminokban 
gazdag ételeket.

Szauna
A szaunázás egy na-

gyon jó módszer arra, 
hogy felturbózd az anyag-
cserédet és méregteleníts 

is egyben! Ha maximá-
lis hatást szeretnél elérni, 
akkor egy héten legalább 
egyszer iktass be egy kis 
izzadást!

Amennyiben időd, 
vagy pénztárcád nem en-
gedi, készíthetsz magadnak 
otthon gőzfürdőt is, igaz, 
nem ugyanolyan hatású, 
viszont több a semminél!

Grapefruit
A gyümölcsök közül 

talán a grapefruit az, ame-
lyet a legjobb anyagcsere 
gyorsítónak és emésztés-
serkentőnek tartanak! El-
vileg, ha minden étkezé-
sed után megeszel belő-
le egy-egy darabot, több 
kilótól is megszabadul-
hatsz egy hónap alatt, mi-
vel a benne lévő enzimek 
és gyümölcssavak rekord 
idő alatt elégetik a feles-
leges zsírokat.

Emellett hamar telt-
ségérzetet is okoz, így 
nem leszel két étkezés kö-
zött éhes, és kevesebbet is 
fogsz kívánni a következő 
adagnál.

Brokkoli
A brokkoli az egész-

séges életmód híveinek 
egyik kedvenc csemegéje, 
mivel meglehetősen kevés 
kalóriát tartalmaz. Renge-
teg C-vitaminban, kalci-
umban és rostban bővel-
kedik, melyek köztudottan 
szoros összefüggésben áll-
nak az anyagcserével.

Viszont nemcsak az 
alakunkra van jó hatással 
ez a zöldség, ugyanis ki-
váló immunerősítő és rák-

ellenes csodaszer is, főleg, 
ha párolva fogyasztjuk.

Csili
Téves az az elképzelés, 

miszerint az erős fűszerek 
csakis negatív hatással lehet-
nek a szervezetünkre! A csili 
ugyanis az egyik legjobb 
anyagcsere serkentő, a ben-
ne található kapszaicinnak 
köszönhetően.

Kitűnő zsírégető és ét-
vágycsökkentő hírében áll, 
ezért a legtöbb fogyókúrás 
kapszulában megtalálha-
tó. Ha lehet, saját termesz-
tésű csilit válasszunk, mert 
a legtöbb boltihoz renge-
teg sót és egyéb kemiká-
liát adnak, ami csak ront-
ja a hatását.

Reggelizz
Nagyon fontos, hogy 

sose hagyjuk ki a regge-
lit, bármennyire is sietős a 
napnak ez a része! Ha be-
kapsz ekkor pár falatot, be-
indítod az emésztésed, így 

az utána elfogyasztott táp-
lálék lényegesen gyorsab-
ban fog lebomlani, mintha 
akkor ennél először. Rá-
adásul, ha reggelizel, sok-
kal kevesebb nassolni va-
lót fogsz kívánni, és nem 
leszel egész nap éhes!

Víz
Az ember több mint 

70%-ba vízből áll, ezért a 
szükséges élettani folya-
matokhoz elengedhetet-
len a napi kb. 2 liter víz 
fogyasztása. Anélkül az 
anyagcsere és a vérkerin-
gés lelassul, illetve fárad-
tabbak, ingerlékenyebbek 
is leszünk.

Fontos tudni, hogy 
minden sejtünk csak meg-
felelő hidratáltsággal tud 
zavartalanul működni. Ez 
különösképp akkor fontos, 
ha sok húst és édességet fo-
gyasztunk, mivel víz segít-
ségével gyorsabban meg-
szabadulhatunk az általuk 
bevitt káros anyagoktól.

B-vitamin
Kevés figyelmet kap, 

pedig sok fogyókúra azért 
vall kudarcot, mert nincs 
meg hozzá a kellő B-vita-
min szint, ami az anyag-
csere és az emésztés meg-
felelő működéséhez szük-
séges lenne.

Hozzájuthatunk táp-
lálékkiegészítők formájá-
ban, de a legjobb, ha hü-
velyesekkel, valamint tel-
jes kiőrlésű gabonákkal 
próbáljuk meg pótolni, így 
egészségünk mellett hoz-
zájárulhatunk a könnyebb 
súlycsökkenéshez is!

8 hatékony anyagcsere-pörgető tipp, 
amivel leadhatod a plusz kilókat

Minél gyorsabb az anyagcserénk, annál sikeresebb 
a fogyókúránk, mivel sokkal kevesebb zsír raktáro-
zódik el ezáltal. Lássuk, melyek azok az ételek és ita-
lok, melyek kedvezően befolyásolják ezt a folyamatot!

Piskóta: 3 tojás, 3 evőkanál cukor, pici sütőpor, 3 evőka-
nál liszt;

Krém: 2 csomag tejszín ízű pudingpor, 6 evőkanál cukor, 5 
dl tej, 40 dkg teavaj, porcukor (ízlés szerint), citrom héja, leve;

Bevonat: 50 dkg kristálycukor, pár csepp ecet, 2 dl víz, 
sárga ételfesték.

Elkészítése: A tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját a cukor-
ral és a sütőporral fehéredésik keverjük. Beledolgozzuk a lisz-
tet, és a fehérjéből vert kemény habbal fellazítjuk. Egy 25 x 25 
cm-es, négyzet alakú formába simítjuk a tésztát és 170 °C-ra 
előmelegített sütőben körülbelül 8 perc alatt megsütjük. Még 
két ilyen lapot sütünk, szintén 3 tojásból. A krémhez a pudin-
gokat a cukorral és a tejjel sűrűre főzzük és kihűtjük. A teava-
jat ízlés szerint porcukorral kihabosítjuk, és belereszelünk egy 
nagy citrom héját és levét. Kanalanként a kihűlt pudingot be-
lekeverjük robotgéppel. A kihűlt lapokat megtöltjük a krém-
mel és betesszük a hűtőbe. A bevonathoz a kristálycukrot pár 
csepp ecettel és a vízzel lassú tűzön, folyamatosan kevergetve, 
megolvasztjuk és a forrástól számítva, 2 percig főzzük. Sárga 
ételfestéket adunk hozzá, és kevergetve hűtjük míg sűrűsöd-
ni nem kezd. A süteményeket 5 x 5 cm-es kockákra vágjuk és 
egyenként bevonjuk a fondanttal. A tetejét étcsokival díszítjük.
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K KÖZEG

BÖDŐCS 
TIBOR-
IDÉZET

FÉLSZ !
NULLA

EGYETEMI 
DOLGOZAT

RÉSZBEN 
HELYESBÍT !

BOLGÁR 
LABDARÚGÓ 

(PLAMEN)

KAGYLÓ-
DARAB!

… ATATÜRK - 
TÖRÖK 

ÁLLAMFÉRFI

SZÉN

OLAJMÁRKA

HELYSÉG A 
BEREGSZÁSZI 

JÁRÁSBAN

AZONNAL

BOTRÁNYT 
ELŐIDÉZ

CSORDULTIG

PARAFADARAB!

ERDÉLYI 
HEGYCSÚCS

ERDEI 
VADÁLLAT

MONTE CRISTO 
BÖRTÖN-
SZIGETE

FOGÓ

AHOGY

SZEMMEL 
ÉRZÉKEL

KÁLIUM

NÉMA VITA !

ZABSZEM !

STICKY … - 
ÜZENŐ CÉDULA

SZEKRÉNY 
KIHÚZHATÓ 

RÉSZE
NAPTÁRI 
IDŐSZAK

LETÉTELE 
ÜNNEP

HOLLAND FESTŐ 
(ABRAHAM 

VAN)

MÉHNYAK 
RÉSZE !

HIDROGÉN

OPERAÉNEKES 
(JÓZSEF)

ÖSSZEILLIK

TEHÉNTEJ 
FORRÁSA

LATIN KETTŐS 
BETŰ

SZEREPPEL 
AZONOSUL

FÖLDMÉRŐ 
SZAKEMBER

A MAI SKÓCIA 
TERÜLETÉN ÉLT 

ÓKORI NÉP

A SZIV OLDALA

TAVASZI HÓNAP 
RÖVIDÍTÉSE
… LANKA - 

ÁZSIAI ÁLLAM

PALÁNTÁT 
FÖLDBE RAKÓ

JÓD

JELÖLŐ 
ÚSZÓMŰ

EGYNEMŰ 
MOZI!

PAN TÁRSA

FÉLELEM !

INDIAI 
TARTOMÁNY

NEWTON

FILMRENDEZŐ 
(ARZÉN)

RÓMAI 1

EHHEZ 
HASONLÓ

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

Étteremben.
– Remek ez a hely, főúr!
– Igazán köszönöm. És mi nyerte meg a tetszését?
– A zene. Olyan hagosan szólt, …

Kétbetűsek: AK, AM, 
AZ, CA, EC, GM, KE, RR, 
RS, SD, TI, UÓ, YL.

Hárombetűsek: AGA, 
AKÓ, ALU, BAR, BEC, 
DOH, EBE, EGY, IMI, KIA, 
NEO, RUN, SEM, THE.

Négybetűsek: AMIT, 
E S T I ,  G Y N T,  H O G Y, 
KLÁN,  LÁZI ,  LORA, 
NEMO, RASZ, RÁZÓ, 
SEPP, SILÓ, SZÓT, TÁRA, 
TÉRD, TUSA, VATA.

Ötbetűsek: AARAU, 
ABBÓL, ATOLL, ÁLLAT, 
CÍMER, CSENG, DISCO, 

EGYÉB, FOGAN, KIÁZÓ, 
LISZT, NEKIK, NEURO, 
UTÁLT, VELED, VOLGA, 
ZÁNKA.

Hatbetűsek: ANGYAL, 
CSERFA, DUÁLIS, KU-
TATÓ, REPETA, SZIÁMI, 
TOSZKA, VAKOGÓ.

Hétbetűsek:  ANYÓ-
SOM, DESPOTA, ETIKETT, 
KAUTZKY, LORENZO, 
MONDOTT, MUTOGAT, 
SZLOGEN.

N y o l c b e t ű s e k : 
CONVERSE, ÉRTETTEM, 
INGADOZÓ, KALEVALA, 
LAKTANYA, SÍPCSONT, 
VISONGÁS.

Kilencbetűsek: BAK-
KECSKE, DRÓTOS TÓT.

Tizenegy betűsek:  AK-
NATALÁLAT, BÁDOGKU-
LACS, STAROPRAMEN, 
VERSKRITIKA


