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Folytatás a 4. oldalon

Az elesettek segítése 
nemesíti a lelket 

A zene a lélek mosdóvize

Ismét élettel telt meg 
a Nagyberegi Tájház. 

A karanténhelyzet mi-
att hosszú kényszerpi-
henő után – természete-
sen a szükséges szabá-
lyok betartásával – a Pro 
Cultura Subcarpathica 
(PCS) szervezésében a 
Csoóri Sándor Alap tá-
mogatásával megtarthat-

Részletek a 3. oldalon

Évadnyitó a 
Nagyberegi Tájházban

ták az idei első foglalko-
zást. A hagyományoknak 
és az időszaknak megfe-
lelően ezúttal eleink téli 
elfoglaltságának feleleve-
nítése mellett a farsangi 
szokások, illetve az erre 
az időszakra jellemző éte-
lek megismerésével zajlott 
az évadnyitó foglalkozás.

Az Ungvári Nem-
z e t i  E g y e t e m 
Ukrán-Magyar 

Oktatási-Tudományos 
I n t é z e t é b e n  é v e n -
te két alkalommal ke-
rül sor diplomaosztó 
ünnepségre. Nyáron a 
baccalaureus hallgatók, 

illetve a természettudomá-
nyi szakirányban végzett 
magiszter hallgatók vehe-
tik át okleveleiket, míg a 
téli időszak a bölcsészet-
tudományi szakos hallga-
tóké. Így volt ez idén feb-
ruár 9-én is, amikor a má-
sodik szemeszter első nap-

jaiban 14 végzős diák ve-
hette át diplomáját, kö-
zülük ketten kiváló ered-
ménnyel. A szakok szerin-
ti bontás szerint 3 törté-
nelem, 4 nemzetközi kap-
csolatok, társadalmi kom-
munikáció, országismeret 
(idegen nyelvi szakfor-

dító), illetve 7 magyar 
nyelv és irodalom sza-
kos magisztert bocsá-
tott ki az intézet. Néhány 
hallgató a keresztképzé-
sek révén két diplomával 
térhetett haza. 

Diplomaosztó az ungvári egyetemen

Rendhagyó módon 
zajlott február 13-

án, szombaton Jánosi-
ban a Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövet-
ség (KMKSZ) soron kö-
vetkező megyei választ-
mányi ülése, amely a jár-
ványügyi karantén-sza-
bályok betartása mellett 
került megrendezésre. 
A kárpátaljai magyar-
ság legfőbb érdekvédel-
mi szervezetének szá-
mító szövetség vezetője, 
Brenzovics László online 
formában tartotta meg 
beszámolóját a fórumon 
részt vevő 86 választmá-
nyi tag előtt.

,,Nehéz év van mögöt-
tünk és az előttünk álló 
sem lesz könnyű” – mond-
ta bevezetőjében az ülés-
vezető Barta József, a 
KMKSZ alelnöke, a me-
gyei tanács képviselője. 

Választmányi ülést tartott a KMKSZ
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Elejét lásd az 1. oldalon

Nem adjuk fel, küzdünk és 
folytatni fogjuk!

Választmányi ülést tartott a KMKSZ

Barta József a továbbiakban utalt 
rá, hogy az elmúlt egy év során 
Ukrajnában nemcsak a vírus tá-
madásának voltunk kitéve, hanem 
egy sor, az itt élő kisebbségek éle-
tét hátrányosan befolyásoló intéz-
kedések is nehezítették a kárpát-
aljai magyarság mindennapjait.

Elnöki  beszámolójában 
Brenzovics László nagy siker-
ként értékelte az októberi hely-
hatósági választásokon a KMKSZ 
képviselői által elért eredménye-
ket, amelyek révén az elkövetke-
zendő években a kárpátaljai ma-

gyarság érdekképviselete szű-
kebb pátriánkban megoldottnak 
látszik. Bővebben is szólt azok-
ról az eseményekről, amelyek 
beárnyékolták az elmúlt eszten-
dőt, nevezetesen az államhata-
lom részéről az általa irányított 
szervezetek és személye ellen in-
dult alaptalan eljárásokról. ,,Ha-
zaárulás és szeparatizmus vádjá-
val folyik eljárás ellenünk, ame-
lyek nyomatékosítására fegyvere-
seket és nyomozókat is bevontak, 
és tovább folytatódnak a kárpát-
aljai magyarság irányába történő 
megfélemlítési akciók is. Ráadá-
sul ezek ellen a koholt vádak ellen 
a ,,vádlott” nem védekezhet sza-
badon… A magunk részéről vár-
juk a vádiratot és a bíróság előtt 
meg fogjuk védeni az igazunkat”.

Az elnök kitért az ukrajnai 
járványügyi helyzet súlyosbodá-
sára, és reménytelennek nevezte 
azokat a törekvéseket, amelyek 
az oltási kampány mihamarab-
bi megkezdését vetítik elő. Mint 
mondta, nagy a valószínűsége an-
nak, hogy a kárpátaljai magyarság 

biztonságágának megvédése céljá-
ból ebben a kérdésben is az anya-
országhoz kell majd folyamodni 
segítségért.

Brenzovics László aggasztónak 
nevezte az országban nagy felhá-
borodást kiváltó rezsikérdés meg-
oldatlanságát, a szólásszabadság 
szempontjából megemlítette a nem-
rég betiltott három ukrajnai televí-
ziós csatorna helyzetét, és pozití-
vumként értékelte a KMKSZ által 
beadott grandiózus oktatásfejlesz-
tési programot, amely a KMPSZ 
közreműködésével zajlik majd, és 
amely a magyar kormány támoga-
tását is élvezi. ,,Nem adjuk fel, küz-

dünk és folytatni fogjuk!” – zárta 
beszédét Brenzovics László.

Ugyancsak online formában, 
Brüsszelből jelentkezve kapcsoló-
dott be a választmányi ülés mun-
kájába Bocskor Andrea, a Fidesz-
KDNP európai parlamenti képvise-
lője, aki szintén gratulált a KMKSZ 
által a helyhatósági választásokon 
elért eredményekhez, amelyek azt 
bizonyítják, hogy a befektetett 
munka meghozza a gyümölcseit. 
Ezt követően a parlamenti képvi-
selő ecsetelte az Európai Unió nem 
túl következetes és hatékony állás-
foglalását a kárpátaljai magyarsá-
got ért sorozatos atrocitások ügyé-
ben. Mint mondta, ma már egyér-
telmű, hogy Ukrajnában a politikai 
légkör nyomásgyakorlással és meg-
félemlítéssel van tele, és a célok el-
érése érdekében olyan eszközöket 
használnak, amelyek lehetetlenné 
teszik az ország európai integráci-
óját. Mindenesetre, az utóbbi hetek 
történései arra engednek következ-
tetni, hogy végre az Európai Unió 
ingerküszöbét is elérte a kárpátal-
jai magyarság ellen folytatott had-

járat, aminek következménye, 
hogy az intézmény és az Euró-
pai Néppárt is felszólította Uk-
rajnát, hogy hagyjon fel az eb-
béli törekvéseivel.

Hozzászólásában Barta Jó-
zsef emlékeztetett rá, hogy 
Dmitro Kuleba és Szijjártó Pé-
ter nemrég történt találkozóján 
mindkét ország külügyminiszte-
re megegyezett abban, hogy Kár-
pátalján nincs szeparatizmus, ép-
pen ezért érthetetlen, hogy az ál-
lamhatalom részéről továbbra is 
eljárás folyik a KMKSZ BJSZ, 
az Egán Ede Gazdaságfejlesz-
tési Központ, illetve a beregszá-
szi Rákóczi Főiskola irányában. 
Mint mondta, már annak is örül-
nénk, hogy a sokat vitatott okta-
tási és nyelvtörvény tekintetében 
az ukrán kormány figyelembe 
venné a Velencei Bizottság aján-
latait és javaslatait.

Az újonnan felállt megyei ta-
nács munkájával kapcsolatban 
a KMKSZ alelnöke elmondta, 

hogy továbbra is napi-
renden szerepel a Be-
regszászt elkerülő út 
megépítése, a meglévő 
határátkelők fejleszté-
se, illetve a megnyitás-
ra váró átkelők beüze-
melése, a Beregszászi 
Járási Kórház félbe ma-
radt szárnyának befeje-
zése, illetve a Jánosiban 
létesítendő szemétlera-
kó és feldolgozó üzem 
beindítása.

A továbbra is fenn-
álló járványügyi hely-
zetre való tekintettel, a 
KMKSZ elnöksége a vá-
lasztmány felhatalmazá-

sát kérte annak érdekében, hogy 
az elnökség döntse majd el, hogy 
milyen formában és intervallum-
ban folytassák le az alapszerve-
zeti, középszervezeti közgyűlé-
seket, illetve a KMKSZ XXXII. 
megyei közgyűlését.

A választmányi tagok ismét 
bizalmat szavaztak Budai Zsu-
zsa irodavezetőnek, illetve az 
érdekvédelmi szervezet titkára-
inak: Balogh Oszkárnak, Darcsi 
Karolinának, Mester Andrásnak 
és Molnár Lászlónak.

Hozzászólásában Orosz Il-
dikó, a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola és a 
KMPSZ elnöke a sokat emlege-
tett ukrán-magyar viszony tekin-
tetében annak az óhajának adott 
hangot, hogy az ukrán állam leg-
alább olyan jogokat biztosítson 
az őshonos kárpátaljai magyar-
ságnak, mint Magyarország biz-
tosít az ott élő 8 ezres ukrán ki-
sebbségnek…

A választmányi ülés nyilatko-
zat elfogadásával ért véget.

(tamási)

A Kárpátaljai Magyar Kul-
turális Szövetség (KMKSZ) üd-
vözli az Ukrajna és Magyaror-
szág közötti megromlott kapcso-
latok helyreállítását célzó törek-
véseket, melyet a 2021 januárjá-
ban megtartott magas szintű kül-
ügyminiszteri találkozó is jelez. 
Mindenképp biztató, hogy a fe-
lek egyetértettek a párbeszédek 
folytatásában, s Ukrajna külügy-
minisztere, Dmitro Kuleba külön 
biztosította kollégáját, Szijjártó 
Pétert arról, hogy az ukránok-
nak „Semmi alapjuk nincs felté-
telezni azt, hogy az ukrajnai ma-

A KMKSZ választmányának 
nyilatkozata

gyarok hajlanának a szeparatizmus-
ra”. Hasonló véleményen van Kár-
pátalja megye volt kormányzója, a 
megyei közgyűlés jelenlegi elnöke, 
Olekszij Petrov is, aki az ukrán saj-
tónak adott interjúiban többször is 
kijelentette, hogy „Kárpátalján nem 
magyar szeparatizmus, hanem orosz 
agresszió van jelen”. Szövetségünk 
számára épp ezért érthetetlen, hogy 
miért indított eljárást mégis a ma-
gyarság intézményei ellen szepara-
tizmus vádjával az Ukrán Biztonsá-
gi Szolgálat. Továbbra sem érthető 
közösségünk számára, hogy a 2020. 
november 30-án végrehajtott ház-

kutatásokat és vádakat a biztonsá-
gi szervek mire alapozzák.

Úgy véljük, ezek a cselekmé-
nyek károsan hatnak nemcsak az 
ukrajnai magyar kisebbségre, de 
az ország nemzetközi megítélésére 
is, s nagyban hátráltatják Ukrajna 
és Magyarország jószomszédi vi-
szonyának helyreállítását.

Szövetségünk megdöbbenéssel 
tapasztalja, hogy egyre több olyan 
törvénytervezetet regisztrálnak, 
mely korlátozná a kisebbségek jo-
gait, ellentétes Ukrajna Alkotmá-
nyával és törvényeivel. A nemzeti-
ségi szimbólumok (nemzeti triko-
lór, himnusz, címer) használatát a 
kulturális autonómia keretén belül 
Ukrajna Alkotmánya és az 1992-es 
nemzetiségi törvény is biztosítja. 
A Szürtei kistérségben a nemzeti 
imádság eléneklése kapcsán indí-
tott eljárás és a hazaárulással való 

megvádolás példátlan eset a füg-
getlen Ukrajna eddigi történetében. 
A KMKSZ továbbra is úgy véli, a 
szürtei eset is annak a koholt poli-
tikai vádak alapján tervszerűen fel-
épített eljárásnak a része, amelynek 
célja a magyar szervezetek tevé-
kenységének ellehetetlenítésén túl 
a kárpátaljai magyarság és veze-
tőinek megfélemlítése. Szövetsé-
günk ismételten felhívja Magyar-
ország és a nemzetközi szerveze-
tek figyelmét az ellenünk állam-
biztonsági eszközökkel folytatott 
politikai nyomásgyakorlásra, s fel-
szólítja az ukrajnai illetékes szerve-
ket, hogy haladéktalanul vessenek 
véget a kárpátaljai magyarok ellen 
folytatott koncepciós eljárásoknak.

Aggasztónak tartjuk az elmúlt 
hetekben bekövetkezett intézkedé-
seket az ukrán vezetés részéről a 
sajtószabadság korlátozása terén. 

Meggyőződésünk, hogy egy de-
mokratikus országban a működé-
si engedéllyel rendelkező média-
csatornák betiltását bírósági eljá-
rás keretében kell megvizsgálni.

Nyugtalanságra ad okot az is, 
hogy az ukrán sajtóban újra erő-
södött a magyarellenes média-
kampány, és folytatódnak a ma-
gyarellenes akciók: feljelentik is-
koláinkat, névtelen fenyegetőle-
veleket kapunk és még hosszan 
sorolhatnánk.

Örömmel értesültünk, hogy 
idén is folytatódnak az anyaor-
szág által indított szociális prog-
ramok és gazdasági támogatások, 
melyek az elmúlt években is nagy-
ban segítették az itt élő közösség 
megmaradását, vidékünk fejlődé-
sét, s amiért hálával és köszönettel 
tartozunk a magyar kormánynak.

Makkosjánosi, 2021. 02. 13.

Ukrajnának garantálnia kell a 
nemzeti kisebbségeket megille-
tő jogok tiszteletben tartását, és 
a kormánynak érdemi párbeszé-
det kell folytatnia a nemzeti ki-
sebbségek képviselőivel – jelen-
tette ki Várhelyi Olivér, a bőví-
tésért és szomszédságpolitiká-
ért felelős európai uniós biztos 
az EU-Ukrajna Társulási Tanács 
csütörtöki eszmecseréjét követő 
sajtótájékoztatón.

Várhelyi Olivér elmondta, 
hogy az ukrán nemzeti kisebb-
ségi törvénytől, amelynek kidol-
gozása még folyamatban van, 
az EU elvárja, hogy megfelelő-
en szabályozza a nyelvhasználat-
ra és az oktatásra vonatkozó jo-
gokat. Hozzátette: ami a nemze-
ti kisebbségek képviselőit ért fe-
nyegetéseket illeti, az unió szá-
mít arra, hogy a hatóságok kellő-
képpen kivizsgálják ezeket az ese-
teket. „Az ukrán miniszterelnök-
től, Denisz Smihaltól megerősítést 
kaptam arra, hogy Ukrajna elköte-

EU-biztos: Ukrajnának garantálnia 
kell a nemzeti kisebbségek jogainak 

tiszteletben tartását
lezett a kisebbségi jogok védelme 
mellett” – szögezte le.

A magyar EU-biztos hangsú-
lyozta: az unió 119 millió euró tá-
mogatásban részesítette a kelet-eu-
rópai országot a koronavírus-járvány 
elleni küzdelem hatékonyabbá téte-
le érdekében, és további 1,2 milli-
árd euró makroszintű pénzügyi se-
gélyt utalnak ki Ukrajnának a gaz-
daság helyreállítása végett. Ukraj-
na további 40 millió euró segítséget 
kap a vakcinakampányok, oltásprog-
ramok kidolgozására és az azokhoz 
szükséges felszerelések megvásárlá-
sára. Továbbá a Covax nemzetközi 
vakcinaelosztó mechanizmuson ke-
resztül nemsokára 117 ezer adag ol-
tóanyag érkezik az országba.

Várhelyi Olivér kiemelte, 
hogy Ukrajna sokat tett a reformok 
területén, azonban további erőfe-
szítések szükségeltetnek a korrup-
ció elleni küzdelemhez, valamint az 
igazságügyi és más állami intézmé-
nyek átalakításához.

MTI

A Fidesz-KDNP európai parla-
menti (EP-) delegációjának tag-
jai és a határon túli magyar 
EP-képviselők írásbeli választ 
igénylő kérdést nyújtottak be 
Josep Borrell uniós kül- és biz-
tonságpolitikai főképviselőnek a 
kárpátaljai magyarságot hátrá-
nyosan érintő ukrajnai intézke-
désekkel és atrocitásokkal kap-
csolatban. Borrell a válaszában 
aggasztónak nevezte az ukrajnai 
fejleményeket.

    A képviselőcsoport csütör-
töki közleménye szerint felhív-
ták az uniós főképviselő figyel-
mét a kárpátaljai magyarokat súj-
tó szisztematikus jogsértésekre. 
Tájékoztatták az ukrán médiában 
a magyarok ellen megjelenő gyű-
löletbeszédről, a nacionalista fél-
katonai csoportok felvonulásáról, 
a kárpátaljai magyarok listázásá-
ról, a Kárpátaljai Magyar Kultu-
rális Szövetség (KMKSZ) szék-
háza ellen intézett gyújtogatás-
ról és az Ukrán Biztonsági Szol-
gálat (SZBU) „összehangolt, ko-
holt vádakon alapuló” rajtaüté-
séről a magyar szervezetek iro-
dáiban és a KMKSZ elnökének 
lakásában.

A képviselőcsoport tájékoztatá-
sa szerint Josep Borrell a válaszá-
ban kiemelte: az EU továbbra is ak-
tívan védelmezi a nemzeti kisebbsé-

A Fidesz EP-képviselők beadványa 
a kárpátaljai magyarságot érő 
atrocitásokkal kapcsolatban

gekhez tartozók jogait, ami – mint 
fogalmazott – „az aggasztó ukraj-
nai fejlemények miatt egyre fon-
tosabb”.

A főképviselő megerősítette: 
Ukrajnának tiszteletben kell tarta-
nia a kisebbségekhez tartozók jo-
gait, legyen szó nemzeti, etnikai, 
vallási vagy nyelvi kisebbségekről. 
Biztosítania kell a hátrányos meg-
különböztetés tilalmának betartását 
és a sokféleség tiszteletben tartását.

„Az EU felszólítja Ukrajnát, 
hogy szorosan működjön együtt 
Magyarországgal annak érdekében, 
hogy a közös európai értékeken és 
elveken, valamint a nemzetközi kö-
telezettségek és kötelezettségválla-
lások tiszteletben tartásán alapuló, 
kölcsönösen elfogadható megol-
dást találjanak a kialakult helyzet-
re” – fogalmazott Borrell.

A Fidesz-KDNP delegációja 
szerint biztató, hogy az unió kül-
ügyi főképviselője elkötelezett a 
kisebbségvédelmi elvek mellett és 
aggasztónak tartja az Ukrajnában 
élő magyar közösség helyzetét. 
Elvárják ugyanakkor, hogy a kije-
lentéseket konkrét lépések köves-
sék a jogsértések ügyében, és azt, 
hogy az ukrán hatóságokon szá-
mon kérjék a társulási egyezmény-
ben az uniónak tett kötelezettség-
vállalásaikat.

MTI/Kárpátinfo
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Új hangszerekkel gyarapodott a Bátyúi Művészeti Iskola

A zene a lélek mosdóvize
Németh László gondolatai a zene „hasznáról” mindenképpen 
időszerűek, hiszen sok helyen az önkormányzati optimizáció ke-
retében kulturális intézmények (művészeti iskolák, kultúrhá-
zak, könyvtárak) megszűnéséről, bezárásáról hallunk. A kistér-
ségi központtá előlépett Bátyúi Nagyközségi Tanácsnál úgy vé-
lik, hogy a kultúrát nem csupán megőrizni, de fejleszteni is kell. 
A közelmúltban kívül-belül megújult a Bátyúi Művészeti Isko-
la épülete, illetve az ambíciózus tervek között szerepel a kultúr-
ház felújítása is. Reméljük, hogy ezek a tervek/álmok a közeljö-
vőben megvalósulnak majd.

Ehhez persze az is kell, hogy a 
helyi lokálpatrióták is minde-nütt 
„zörgessék az ajtót”, ahonnan 
megfelelő forrásokat lehet bevon-
ni. Legyen ez az ajtó Ukrajnában, 
vagy Magyarországon. Tóth Mik-
lós képviselő mindig is a szívén 
viselte a település sorsát, s lehető-
ségeihez mérten – előbb megyei, 
jelenleg pedig járási tanácsi kép-
viselőként – igyekezett fejleszteni 
az itteni intézmények infrastruk-
túráját. 2019-ben levéllel fordult 
a Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkársághoz, amely-
ben kérte Potápi Árpád János ál-

lamtitkárt, hogy a rendelkezésére 
álló források révén nyújtson támo-
gatást a nívós múltra visszatekin-
tő Bátyúi Művészeti Iskola szá-
mára új hangszerek vásárlására, 
lévén a rendelkezésre álló hang-
szerek eléggé „korosak”. A több 
mint 130 diákkal rendelkező, fél 
tucat települést kiszolgáló mű-
vészeti intézmény kérését végül 
2020-ban az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (EMMI) teljesítet-
te, amely az államtitkár ajánlásá-
ra 5 millió forint összeget hagyott 
jóvá erre a célra. 

A program megvalósításához 
az intézményi hátteret a Kárpát-
aljai Magyar Oktatásért Alapít-
vány (elnök dr. Zubánics Lász-
ló) biztosította, s 2020 karácso-
nyára a megpályázott hangszerek 
beszerzésre és leszállításra kerül-
tek az intézménybe. 

Az ünnepélyes átadásra az 
egészségügyi korlátozások miatt 
szűk körben 2021. január 27-én 
került sor. Ünnepi beszédében 
Tóth Miklós járási képviselő a 
kultúra támogatásának fontossá-
gára hívta fel a figyelmet. Ez a 
„feladat” a magyar kultúra nap-
ja, nemzeti imádságunk, a Him-
nusz születésnapja kapcsán min-
denképpen aktuális és minden, 
a közösség érdekében tenni aka-
ró és tudó ember számára külde-
tés. Tóth Miklós ismertette a pro-
jekt megvalósítását, amely során 
a rendelkezésre álló összegből az 
alapítvány az alábbi hangszereket 
vásárolta meg és adta át a Bátyúi 
Művészeti Iskolának: 4 ANTONI 
hegedű, 1 Jupiter szaxofon, 1 
Pearl River akusztikus zongora, 
2 Weltmeister harmonika, 4 zon-
goraszék, 2 metronom, illetve egy 
Behringer hangosító berendezés. 

Az ünnepségen jelen volt Beke 
Mihály András, Magyarország Be-
regszászi Konzulátusának első be-
osztott konzulja, illetve Albertné 
Simon Edina, az Ungvári Főkonzu-
látus konzulja. Buhajla József fő-

konzul ünnepi köszöntőjét tolmá-
csolva a konzul asszony kifejtette: 
„Napjainkban különösen fontosak 
ezeréves hagyományaink, Európá-
ban egyedülálló nyelvi és kulturá-
lis örökségünk ápolása, fejleszté-
se. Ennek a feladatnak a megol-
dásában hatalmas felelősség hárul 
nemcsak az anyaország, de a hatá-
ron kívül élő magyar testvéreinkre 
is a kultúra fejlesztésében, ápolásá-
ban. Az elismerés és a hála szavai 
illetik meg minden, Magyarország 
határain kívül élő testvérünket, le-
gyen az művész, politikus, pedagó-
gus, akik néha a legnehezebb po-

litikai és egzisztenciális viszonyok 
között ápolják, fejlesztik, megőr-
zik a magyar nyelvet és a kultúrát. 
Aki iskolát támogat, az biztosan a 
jövő felé tekint, bizakodó, optimis-
ta, nem pedig feladja az addig éle-
tét. A támogatások azt szolgálják, 
hogy a fiataloknak legyen jövőké-
pe, és minél jobb körülmények kö-
zött szülőföldjükön tanulhassanak 
és boldoguljanak.”

Dr. Zubánics László, az Uk-
rajnai Magyar Demokrata Szö-
vetség és a Kárpátaljai Magyar 
Oktatásért Alapítvány elnöke a 
kultúra mély gyökereire vissza-
utalva kifejtette: a zene egyidős 
az emberiséggel, hiszen a régé-
szeti leletek szerint már a kőkor-
szaki ember is fontosnak érezte 
életét a „ritmus” köré szervez-
ni, első munkaeszközei mellett 
megtalálhatóak az első „zene-
szerszámok” is. Bátyú kistérsé-
gi központként – történelmi ha-
gyományai amúgy is erre predes-
tinálták – fontos kulturális sze-
repet kell, hogy betöltsön, ehhez 
megfelelő közösségi terekre, il-
letve eszközökre van szükség, s 
a civil szervezetek, helyi aktivis-
ták egyik fő feladata, hogy hoz-
zájáruljanak ezek biztosításához.

A Bátyúi Művészeti Iskola 
(igazgató Szabó István) tantestü-
lete, illetve diákjai közel egyórás 
koncerttel bizonyították be a kö-
zönségnek, hogy nem véletlenül 
szereznek dobogós helyezéseket 
a járási, megyei versenyeken. A 
program során az új hangszerek is 
„használatba” kerültek, bemutat-
va, hogy egy új zongorának egé-
szen más hangzása van, mint egy 
korosabb társának.

Kívánjuk, hogy a beszerzett 
hangszereket mindenki örömére 
használják majd!

A projekt az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma (EMMI) tá-
mogatásával valósult meg, ame-
lyet ezúton is köszönünk!

F. L.

  A járvány immáron csak-
nem egy éve korlátozza a lehető-
ségeket, de ezzel együtt is – ter-
mészetesen a karanténszabályok 
betartása mellett – folytatjuk 
kiállítássorozatunkat, melynek 
célja a neves kárpátaljai képző-
művészek munkásságának a be-
mutatása, hangsúlyozta köszön-
tőjében Békésyné dr. Lukács An-
géla konzul. 

Megnyitó beszédében Szi-
lágyi Mátyás főkonzul e soknem-
zetiségű vidék kulturális értékeit 

így jellemezte: amikor a kárpát-
aljai magyar képzőművészetet, 
festészetet szeretnénk bemutat-
ni, akkor egyszersmind az ukrán, 
ruszin, román, zsidó stb. nemzeti 
közösségek és népcsoportok mű-
vészeti értékeit is a közönség elé 
tárjuk, mivel ezek szorosan egy-
befonódtak és az együttélés év-
századai alatt oly termékenyítő-
en hatottak egymásra. 

A főkonzul a továbbiakban 
arról a sokoldalú kulturális misz-

Beregszászi konzulátus: folytatódik a kulturális misszió

Villásek Tibor festőművész 
kiállítása

Tovább folytatódik az a kulturális misszió, amely a magyar dip-
lomáciai jelenlét szerves részét képezi, s melynek célja, hogy or-
szághatáron belül és kívül népszerűsítse a kárpátaljai magyar kul-
túrát. Egyszersmind bemutassa a magyarországi kulturális érté-
keket a régióban, hangzott el azon a megnyitón, amelyen Villásek 
Tibor festőművész képeit tekinthette meg a műpártoló közönség. 
A kiállításnak Magyarország Beregszászi Konzulátusának Mun-
kácsy Mihály kiállítóterme adott otthont.

szióról beszélt, amely az utóbbi 
időkben jellemezte az itteni magyar 
külképviselet munkáját, s melynek 
köszönhetően számos festőművész 
és szobrász alkotásai, illetve több 
alkotói kollektíva számára terem-
tettek bemutatkozási lehetőségeket. 
A magyarok mellett több ukrán, ru-
szin művész munkásságát is itt is-
merhettük meg.

Ebben az évben pedig először 
a neves kárpátaljai festő, Villásek 
Tibor festményei kerülnek bemu-
tatásra. A művész a kárpátaljai fes-

tőiskola legnemesebb hagyománya-
inak folytatója. Számára születése 
óta természetes az alkotás. Techni-
kai tudását nagyapjának, Erdélyi 
Jánosnak, és édesapjának, Villásek 
Rudolf festőművésznek is köszön-
heti. Nagyapja testvére volt Erdé-
lyi Béla, akit ma is az egyik legne-
vesebb kárpátaljai festőművészként 
tartunk számon.

Villásek Tibor kedvenc tema-
tikája a tájképfestészet, folytatta 
gondolatmenetét a főkonzul. Fő-

leg tájképeket és csendéleteket 
készít. A realista, impresszio-
nista, posztimresszionista stí-
lusok és a kárpátaljai festőis-
kola legnemesebb hagyományai 
nyomán alakította ki egyéni stí-
lusát. De talán ami a művésze-
tét egyedivé teszi, az a követ-
kező: Villásek Tibor ábrázolás-
módja az élet szeretetét hirde-
ti. Vásznain ragyogó színekkel 
jelenik meg az őt körülvevő táj 
szépsége, alkotásaiból sugárzik 
az optimizmus. 

Popovics Béla munkácsi pe-
dagógust, turisztikai szakembert 
büszkeséggel tölti el, hogy a mű-
vész barátjának tudhatja magát. 
A család, a barátok és munkatár-
sak, valamint a jó ismerősök mel-
lett életünknek fontos része az a 
táj, ahová születtünk, s amely kö-
rülvesz bennünket. A Villásek Ti-
bor által vászonra vitt gyönyörű 
vidék megannyi szépség mellett 
optimizmust is sugároz. Meg azt 
is, hogy talán időnként meggon-
dolatlanul hagyjuk itt szülőföl-
dünket, hisz lehetne más megol-
dást is keresni.

Seketa Andrij, a megyei ta-
nács elnökének első helyettese 

beszédében örömmel nyugtázta, 
hogy szülőföldje, az erdős Kár-
pátok, és ezen belül az ökörme-
zői táj hiteles ábrázolója a mű-
vész. Végül Villásek Tibor mon-
dott köszönetet a bemutatkozási 
lehetőségért. 

A megnyitó hangulatát Ha-
lász Bertalannak, a Beregszászi 
Kodály Zoltán Művészeti Isko-
la oktatójának virtuóz harmoni-
ka játéka tette meghitté.

Kovács Elemér

Farsangi mulatság a Máltai 
Szeretetszolgálat tanodájában
Farsang. Jelmezes forgatag 
és jókedv. Ilyenkor általában 
táncmulatságokkal, lármá-
zással űzzük el a rideg telet, 
hogy aztán beköszöntsön az 
életet adó tavasz. Máskor az 

év ezen időszakában bálok soka-
ságától hangosak a közösségi te-
rek, ma pedig, a járvány árnyé-
kában a szépen feldíszített ter-
mek üresek maradnak.

A karantén szabályainak be-

tartása mellett Beregszászban a 
Máltai Szeretetszolgálat roma ta-
nodájába mégis sikerült egy ap-
rócska farsangi jókedvet csem-
pészni. Február 15-én a jelmez-
be öltözött kicsik táncos-énekes 
mulatsággal mutatták meg, hogy 
ők bizony már nagyon várják a 
tavasz beköszöntét.

Vidám műsoruk keretében tél-
űző rigmusokat harsogtak, jó időt 
váró verseket szavaltak, játékosan 
mutatták be, hogy mit tanultak az 
elmúlt tanévben. A tanodások ta-
náraikkal, Hnatik Gyöngyivel és 
Sipos Tímeával kreativitásukról 
tettek tanúbizonyságot, hiszen a 
kicsik között láthattunk méhecs-
kének, csigának, virágnak öltö-
zötteket, de egy igazi boszorkányt 
is megjelenítettek. Emellett egy 
rövidke színdarab keretében meg-
tekinthettük, ahogyan a tavasz kö-
zeledtével elűzik a telet.

A roma tanoda diákjai a Be-
regszászi 7. Számú Általános Is-
kolában tanulnak. A Máltai Sze-
retetszolgálat munkatársai a fog-
lalkozások keretében, játékos ta-
nulás útján a közösség értékeinek 
megismerésére fordítják a figyelet.

Kurmay Anita
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Elejét lásd az 1. oldalon

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

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

„Ne legyetek oktalanok, mint 
a ló, mint az öszvér, amelynek 
kantárral és zabolával kell szo-
rítani az állát, mert nem közelít 
hozzád.” (Zsolt 32, 9)

Olyan  szép Isten biztatása, 
bátorítása ugyanebben a zsoltár-
ban: „Bölccsé teszlek, és megta-
nítlak téged az útra, amelyen járj: 
szemeimmel tanácsollak téged.” 
(Zsolt 32,8)

Akarok-e tanulni Istentől? 
Vagy inkább megyek a saját látá-
som után, cselekszem az elképze-
lésem és álmaim szerint? Milyen 
úton jártam, milyen kanyarokat 
tettem meg, mennyit tévesztettem 
életem során? Hányszor tértem le 
az útról? Arról az útról, amiről pe-
dig tudtam, hogy az az Isten sze-
rinti egyenes út…

Ó, de sokszor vagyunk az 
életben oktalanul makacsok! 
És nem csupán gyermekkor-
ban! Makacs voltam, engedet-
len, mint egy buta, nagyfülű 
öszvér én magam is. Keményen 
megfizettem minden engedet-
lenségemért.

Na és te, kedves Olvasóm? 
Próbálj meg visszalapozni éle-
ted naptárában. Mit találsz? Csu-
pa jó, sikeres életed volt, mert 
engedelmesen figyelted Isten ta-
nítását, követted tanácsát, paran-
csát? Ha igen, akkor te egy nagy 
szent vagy! Ha nem, ha te is buk-
dácsoltál, ha neked is voltak ve-
szélyes útkanyarok az életedben, 
akkor most figyelj az ige biztatá-
sára, üzenetére.

Nincs elveszve az életed! 
Ameddig élsz, lélegzel, képes 
vagy gondolkodni. Van mód és 
lehetőség tanulni Istentől. Ő nem 
dobott el, nem zárta le a bizonyít-
ványodat! Legfeljebb azt írta be: 
„Sikertelen vizsgája miatt évis-
métlést kezdhet!”

Halleluja! Nem vagy elve-
szett! Kezdheted újra! Folytat-
hatod az utat, tanulhatsz, ismé-
telhetsz!

Figyelj, kérlek, halld meg 
a szíveddel is Isten üzenetét! 
„Bölccsé teszlek, és megtaníta-
lak téged az útra, amelyen járj...” 
Isten felajánlja neked, a bukott 
diáknak, az utat tévesztett szo-
morú és reménytelen vándor-
nak, hogyan mehetsz tovább, 
előre, sikerrel! Még van lehető-
ség, még kezdhetsz újat, másat. 
Ő megtanít!

Isten nem ítélő bíró, nem ke-
gyetlen rendőrfőnök, Ő szerető 
szívű édes Atya. Aki a javadat 
akarja, aki rád vár, keres téged, 
utánad megy, figyelte és figye-
li életedet. Nem akarja, hogy el-
vesszél! Örök élettel akar meg-
ajándékozni téged. Halld meg az 
Ő szavát, biztatását! „Szemeim-
mel  tanácsollak  téged.” (Zsolt 
32,8/b)

Érted-e, felfogod-e az üzene-
tet? Isten arról biztosít, hogy éle-

Bölccsé teszlek
ted útján Ő szemmel tart! Köze-
ledben van, figyel, figyeli élete-
det, útaidat, döntéseidet, lépése-
idet... Ott van, ahol te!

Hol vagy most, kedves Olva-
sóm? A reménytelenség, keserű-
ség, depresszió mocsarában nya-
kig süllyedve? Emeld fel tekin-
teted! Isten utánad ment, rád vár, 
arra vár, hogy végre figyelj rá... 
Nézz Istenre! Lásd meg az Ő sze-
líd, érted aggódó szerető szeme-
it, tekintetét!

Szemeivel akar tanácsolni, 
nem hagy el, csak nézz az Isten 
szemébe!

Gyermekkoromban elég volt, 
ha édesapám rámnézett, tudtam, 
mit üzen a nézése, a tekintete, mit 
sugároz felém a szeme. 

A szerelmesek nem beszél-
nek sokszor, csak egymás sze-
mébe néznek. A szemükkel, a 
tekintetükkel mondják egymás-
nak: „Szeretlek, kedves vagy 
nekem!”  

Isten végtelen szerető Isten, 
az Ő szeretete féltékeny sze-
retet. Önmagáról mondja Is-
ten: „...Én az Úr, a te Istened, 
féltőn szerető Isten vagyok!” 
(2Móz 20,5)

Nem osztozik senkivel és 
semmiért, te az Övé vagy! Sze-
meivel fog tanácsolni utadon. 
Csak nézz Rá!

 Meddig akarsz makacs-
kodni, engedetlenkedni? Med-
dig kell „kantárt, zabolát” al-
kalmazni életedben? Nem a ká-
rodra, de az érdekedben, a vé-
delmedre van a „gyeplő”. Azért, 
hogy ne kóborolj el, ne téve-
dezz olyan útra, ahol megsé-
rülsz, megrabolnak és a pusz-
tulásba kergetnek. 

Meddig akarsz futni a vesze-
delem felé? Te nem vagy makacs 
öszvér! Isten Fia az Ő életét ál-
dozta fel éretted, érettem. Nem 
alkuszik Isten a kísértővel. Néki 
te vagy a fontos!

Szemeivel tanácsol, csak fi-
gyelj Rá, szerető Atyádra, Is-
tenre!

Oly sokszor botorkáltam 
reménytelenül, kétségbeesve. 
A  porba néztem, csak a szürke 
nyomort láttam, és  szívem re-
megett, nem láttalak Téged, Is-
tenem. Visszatekintve életem 
hosszú útjára, most pedig látom, 
hogy Te mindig mellettem vol-
tál. Nem hagytál magamra soha. 
Köszönöm. 

Áldott légy azokért az örömö-
kért, amikor tekintetem meglát-
hatta szemeid jóságát, szeretetét. 
Köszönöm tanácsaidat, szemeid 
vígasztalását, biztatását, igédet, 
áldott szavadat. Kérlek, támo-
gass az engedelmesség lelkével, 
erősíts Szentlelkeddel. Magasz-
talom szent neved. Ámen

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

Farsangi maskara, kiszebáb 
és tepertős pogácsa

Évadnyitó a Nagyberegi Tájházban

A megjelenteket Gál Adél, a 
PCS munkatársa köszöntötte. Ab-
béli örömének adott hangot, hogy 
a korábbi online kapcsolat-
tartás után végre jelenléti ok-
tatásra is lehetőség nyílik. 
Normál időszakban ilyentájt 
farsangi mulatságot is szer-
veztek, de idén még sajnos 
erre nincs lehetőség, mondta. 
Majd beszélt a jellegzetes far-
sangi szokásokról, így többek 
között a szűzgulyahajtásról, 
a farsangfarkán tartott 
kiszebábégetésről, s bár a 
busó alakoskodásnak vidé-
künkön nincs hagyománya, 
de a magyar kultúrkörhöz 
tartozik, így a búsójárás szo-
kása is terítékre került. A Be-
regszászi Kossuth Lajos Kö-
zépiskola ötödikesei ezúttal 
pálcikababát, pici kiszebá-
bot, illetve busómaszkot ké-
szítettek.

A Nagyberegi Tájház munka-
társai fontosnak tartják, hogy a 
fiatalok megismerkedjenek ele-
ik munkaalkalmaival is. Ezút-
tal a téli időszakra jellemző szö-
véssel barátkoztak, beülhettek az 
esztovátába, és kipróbálhatták, 
milyen ügyesen tudják a láncfo-
nalak között átvezetni a vetélő-

vel a keresztfonalat, meg a lábitóval 
mozgatni a nyüstöt. 

Immár hagyomány, hogy egy-
egy foglalkozás alkalmával az egy-
kori konyha, a kemence használa-

tába is betekintést nyernek, illetve 
megkóstolnak valamilyen finomsá-
got. Ezúttal Olasz Piroska irányítá-
sával ízletes tepertős pogácsa ké-
szült, amit aztán a foglalkozás vé-
gén közösen fogyasztottak el. 

Gál Adél arról is tájékoztat-
ta a sajtó képviselőit, hogy a feb-
ruár-március folyamán szerdán-
ként megtartott foglalkozásokon a 

mostani kézműveskedésen kí-
vül kipróbálhatják a gyerekek a 
csuhéfonást, a gyöngyfűzést, az 
agyagozást, készítenek népi já-
tékokat, húsvéti kopogtatót és 
hímest is festenek majd. Olyan 
ételeket is megkóstolhatnak – és 
természetesen az elkészítésük-
ben is részt vesznek –, amelye-
ket eleink nagy szeretettel fo-
gyasztottak így télvíz idején. Sül 
itt majd a hagyományos farsan-
gi szalagosfánk mellett csörö-
gefánk, kifli, málépogácsa, hús-

vét előtt pedig kipróbálhatják a 
sárgatúró készítését is. Amikor 
pedig az időjárás engedi, akkor 
a szabadban régi gyermekjáté-
kok felelevenítésével múlatják 
az időt. 

A foglalkozásokon előzetes 
bejelentkezés alapján vehetnek 
részt az iskolások.

Kovács Erzsébet

A tudás érték – állandóan 
fejleszteni kell

Diplomaosztó az ungvári egyetemen

Elejét lásd az 1. oldalon

Az intézet Bercsényi Miklós 
könyvtárában sorra kerülő ese-
ményre családias hangulatban, a 
közegészségügyi szabályok be-
tartása mellett került sor, így az 
egyetemi talárok maszkokkal 
egészültek ki. 

A végzősöket dr. Spenik Sán-
dor docens, az intézet igazgató-
ja köszöntötte. Mint elmondta, a 

pandemia miatt immár második 
alkalommal kerül sor a hagyo-
mányoktól eltérő diplomaosztó-
ra. Sajnos az egészségügyi korlá-
tozások miatt az eseményen nem 
vehetnek részt a szülők, a bará-
tok, akik támogatták a diákokat 
tanulmányaik során, azonban az 
intézet a lehetőségek függvényé-
ben igyekezett ünnepélyessé ten-
ni a diplomaosztót. Hiszen ez egy 
életre szóló élmény. Nem feltét-
lenül a diploma miatt, ami csu-
pán „tárgyiasult megtestesülése” 

az egyetem falai között megszer-
zett tudásnak:

– Annak a tudásnak, amit senki 
sem vehet el önöktől. Mi igyekez-
tünk a legjobb tudásunk szerint önö-
ket tanítani. A tanulás ma nem ér vé-
get, hanem még csak most kezdődik. 
Az élet kihívás, amely során folya-
matosan új képességeket, ismerete-
ket kell szerezni. Fontos a fejlődés 
– ha ezt sikerült megértetni Önök-
kel, akkor már részben elértük a cé-

lunkat. És ha arra az alapra építkez-
nek, amit itt kaptak, akkor szép és 
sikeres jövő áll önök előtt.

Dr. Spenik Sándor az egyetem 
és az intézet vezetősége nevében 
gratulált a végzősöknek és azon re-
ményének adott hangot, hogy néhá-
nyan tudományos pályán folytatják 
tovább tanulmányaikat.

Ezután a kibocsátó tanszékek 
vezetőinek útravaló gondolatai kö-
vetkeztek. Dr. Zékány Krisztina do-
cens, a magyar filológiai tanszék ve-
zetője az elmúlt közel 6 esztendő 

szép emlékeit idézte. A filológiai 
tanszék egy igazi kis családként 
működik, s ez nem csupán a nap-
pali, de a levelező tagozatra is vo-
natkozik, hiszen minden diákjuk 
pályafutását figyelemmel kísérik.

– Azt kívánom önöknek, hogy 
amit alapul kaptak, azt kamatoz-
tatni tudják, és értékesítsék az 
életben. Jó alma materünk van, 
amit az is bizonyít, hogy a diák-
jaink több évtizede megtalálják 
és megállják helyüket a világ-
ban – mondta a tanszékvezető.

Dr. Zubánics László docens, 
a magyar történelem és európai 
integráció tanszék vezetője „út-
ravalójában” a középkori tör-
ténelembe nyúlt vissza, amikor 
az első egyetemek megkezd-
ték munkájukat. A „magiszter” 
(mester) cím azt jelentette, hogy 
az illető elérte azt a tudásszintet, 
amelyet civil ember megszerez-
het. Így van ez napjainkban is, 
hiszen a magiszteri diploma az 
egyetemi oktatói pálya első állo-
mása is. Számos közép-európai 
országban kormányfők is „csak” 
magiszteri diplomát tudnak fel-
mutatni, ezért a frissen végzett 
diákok számára fontos tudatosí-
taniuk, hogy az általuk szerzett 
oklevél, illetve a hozzá kapcsolt 
tudás igen nagy érték. 

– Ezekért a diplomákért jól 
megdolgoztak, megérdemelten 
váltak mesterekké. Ez a doku-
mentum arról tanúskodik, hogy 
megszerezték a tudást, amit az 
élet minden területén felhasznál-
hatnak. Ez a pár év komoly be-
ruházás volt önmagukba, a jövő-
jükbe. Sok sikert kívánunk a to-
vábbiakban is! – mondta.

A köszöntők után dr. Troski 
Viktor igazgatóhelyettes felolvasta 
a rektori rendeletet, majd dr. Spenik 
Sándor igazgató a tanszékvezetők-
kel közösen átnyújtotta az okleve-
leket, kézfogással magiszterré és 
kollégákká avatva a diákokat. 

-fogarasi-
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A Ruszinszkói Magyar Gaz-
da 1926-tól megjelenő vasárnapi 
lap volt, Egry Ferenc, Polchy Ist-
ván és Bodáky István szerkeszté-
sében. Terjedelme általában 8 ol-
dal volt, írja a szerző, majd így 
folytatja: A cím alatt a követke-
ző felirat állt: Az Országos Ma-
gyar Kisgazda-, Földmíves és 
Kisiparospárt, Magyar Nemzeti 
Párt Ruszinszkói Kerületének hi-
vatalos lapja. Az újság igen nép-
szerű lehetett, hiszen két, sőt néha 
három oldalt is megtöltöttek a hir-
detések, s többen segítették pénz-
adományokkal is a működést. (A 
lap 1930-ban változtatta meg a 
nevét, és azontúl Kárpáti Magyar 
Gazda néven jelent meg.)

 Amikor Kárpátalja későb-
bi kormányzója, Konstantin 
Hrabar még csak mint Ungvár 
polgármestere meghívta a tér-
ség politikai pártjainak képvise-
lőit, hogy vegyenek részt a Cseh-
szlovák Köztársaság 10 éves év-
fordulójának méltó előkészítésé-
ben, Korláth Endre képviselő le-
vélben utasította vissza a meghí-
vást. A levelet a Ruszinszkói Ma-
gyar Gazda teljes terjedelemben 
közölte. Néhány gondolatot ér-
demes idézni: „A magyar nemzet 
ősi tulajdonsága, hogy más nem-
zetek érzelmeit mindig tisztelet-
ben tartja. A legnagyobb tisztelet-

Szeletnyi történelem: KÁRPÁTI MAGYAR GAZDA

Magyarok szülőföldjükön, 
kisebbségben

Magyar újságok Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaságban – 
címmel érdekes és igencsak értékes kiadványt jelentetett meg az 
Intermix Kiadó az elmúlt esztendőben. A könyv szerzője, a Ma-
gyarországon élő, de erős kárpátaljai gyökerekkel rendelkező Kiss 
Ágnes a csehszlovák érában vidékünkön megjelent magyar nyel-
vű lapokat mutatja be, méghozzá úgy, hogy sűrűn idéz az általuk 
megjelentetett cikkekből. Ettől lesz az egész tanulmány oly hiteles 
és tanulságos. Ki gondolná, hogy a kárpátaljai magyarság első, a 
csehszlovák érában megélt kisebbségi korszakában számos olyan 
problémával szembesült, mint bő kilencven esztendővel később a 
mai nemzedékek. Mi ezúttal a Beregszászon megjelenő Ruszinsz-
kói Magyar Gazda hetilapot szemlézzük.

tel viseltetik a cseh nemzet felsza-
badulásának 10 éves évfordulójára 
rendezendő ünnepek iránt”, kezdő-
dik a levél. Amely később így foly-
tatódik: „Az idezárt magyarságnak 
ez a 10 év nemzeti katasztrófát ho-
zott. Az itt élő magyar nemzet a ki-
sebbségnek nevezett elnyomottak 
siralmas sorsára jutott. Értelmisé-
ge állandóan apad, gazdasági ereje 
fogy, nemzeti ereje gyöngül...” Né-
hány hónappal később a lap vezér-
cikkben is foglalkozott e témával: 
„Aki itt az állampolgársági ügyet 
ismeri, amely kiélezve egyedül és 
kizárólag a magyar kisebbség ellen 
van; aki a földreformot közelről lát-
ta, amely szintén a magyar nemzeti 
vagyonnak a nacionalizmus roham-
csapatai által való ostromát jelen-
ti; aki a magyar kultúra szánalmas 
vergődését figyelte a lefolyt 10 esz-
tendő alatt, annak keserű tanulságai 
lehetnek az itt folyó kisebbségi élet 
küzdelmes sorsáról.” 

A szerkesztők természetesen 
rendszeresen közöltek olyan íráso-
kat, amelyek a helyi gazdák tevé-
kenységével függtek össze: Érde-
mes-e műtrágyát használni? A sző-
lőpermetező eszközök megóvása. 
Mit tegyünk, hogy jó búzatermé-
sünk legyen? Milyen módon lehet a 
szőlők termését fokozni? Jellemző 
a korra, hogy csaknem minden lap-
számban szerepelt szépirodalom.

Hatalmas botrány kerekedett 
abból, hogy 1928 nyarán Bereg-
szászban mintegy 2000 embert jog-
talanul kihagytak a választói név-
jegyzékből. A felháborodás hatásá-
ra a hibát ugyan korrigálták, a lap 
azonban heteken keresztül támadta 
Mankovits Gyula városi főjegyzőt, 
mivel vélekedésük szerint ez eset-
ben ő volt a hibás. 

A választások előtt másfél hó-

nappal tartották meg a ruszinsz-
kói magyar ellenzéki pártok be-
regszászi kongresszusát, ennek tel-
jes anyagát a lap 20 oldalas mel-
lékletben adta közre. A kongresz-
szus fő kérdései a következők vol-
tak: gazdaság, földreform, kultúra, 
illetőség (az állampolgárság kér-

dése), népszámlálás – tehát mind-
azok a problémák, amelyek a tér-
ségben élő magyarok számára eb-
ben az időben élet-halál kérdést je-
lentettek. Kedves mai olvasó! Ugye 
mindez mennyire ismerős! 

A választások után az újság 
szerkesztői némi keserűséggel 
nyugtázták, hogy a térségben mind-
össze 30 472 fő szavazott a magyar 
listára, s egy cikkben a következő-

ket állapították meg: „Nálunk alig 
lehet elképzelni olyan pártot, legyen 
az cseh, szlovák, ruszin, német, zsi-
dó vagy ukrán, amelyhez több vagy 
kevesebb magyar ember – érdekből 
vagy tudatlanságból, vagy a nemze-
ti önérzet hiányából – oda ne sze-
gődnék.” 

A közelgő népszámlálás kap-
csán szomorú statisztikai megál-
lapítást tettek közzé: az egész or-
szágban a magyarság természetes 
szaporodása a legkisebb, kb. évi 
1%. „A magyarság kisebb születé-
si arányszáma egyrészt a kisebbsé-
gi sors hátrányaira, a rossz gazdasá-
gi helyzetre s a bizonytalan jövőtől 
való aggodalomra, másrészt a ma-
gyarság egy részének nemzeti bű-
nére, az egykézésre vezethető visz-
sza. A gazdasági világválság mellett 
a kedvezőtlen időjárás következté-
ben betakarított alacsony hozamok 
még inkább nehezítették az itt élők 
sorsát, egyre többen nélkülöztek. Az 
1932-es terméseredmények kétség-
beejtően rosszak voltak, még a kö-
vetkező évi vetőmagszükséglet sem 
termett meg, Magyarországról hoz-
tak 125 vagon vám- és illetékmentes 
búzát vetőmagnak. Közben nagy in-
tenzitással folytak az adóvégrehaj-
tások, több faluban került sor véres 
konfliktusra a csendőrök és a lakos-
ság között. A vezércikkek ekkoriban 
sorozatban írtak a gazdák panasza-
iról: az egyszerű földművesek szá-
mára elérhetetlen hitellehetőségek-
ről, a felvásárlási rendszer visszás-
ságairól, a gabonamonopólium sajá-
tos működéséről. Az 1930-as évek-
ben egyébként különös súlyt ka-
pott a lapban a magyar nemzeti ér-
zés. „Mi mindig a magyar nemzeti 
érzésre, a nemzeti öntudatra, és ha 
kell, a nemzeti büszkeségre taní-
tottunk benneteket. Mindig óvtunk 
az úgynevezett internacionalizmus-
tól, magyarán mondva a nemzetkö-
ziségtől, melyet a szociáldemokra-
ták és a kommunisták hirdetnek, de 
amely a legnagyobb veszélyt jelenti 
ránk, magyarokra nézve.”  

Időnként házassági hirdeté-
seket is szerepeltettek. Muta-
tóba – hogy valamelyest ellen-
súlyozzuk az eddigi sok nehéz, 
fajsúlyos témát – hadd álljon itt 
egy: „Házasodna 35 éves önálló 
gazda. Keres olyan magyar le-
ányt, akinek készpénz hozomá-
nya lenne, mellyel a testvérek 
birtokát megválthatná. Szüksé-
ges kellékek: tudjon zongoráz-
ni és tehenet fejni.”

Kovács Elemér

– Hogyan lett a zene a szen-
vedélye?

– Még tini koromban kerül-
tem közel a zenéhez, a zenei mi-
xeléshez. Szülőfalumban volt egy 
csapat, akik a klubban tini diszkót 
szerveztek. Ekkor jöttem rá, hogy 
jobban szeretek zenét keverni, mint 
táncolni. Bekerülve a csapatba, én 
is megismerhettem a dalok keveré-
sének módját. Persze akkoriban ez 
másként ment, mint ma a digitális 
világ ekkora méretű fejlődésével. 

– Hogyan lett Sipos Sándor-
ból DJ Sipos?

– Középiskolai tanulmányai-
mat Magyarországon fejeztem be, 
ott érettségiztem. Eközben sok 
barátot szereztem, akik bevezet-
tek a zenei életbe is, és elleshet-
tem tőlük a különböző techniká-
kat. Eközben Nyíregyházán lehe-
tőség nyílt elvégezni egy DJ tan-
folyamot, így ezirányú végzettsé-
gem is van. 

DJ Sipossal garantált a jó hangulat

Akinek a zene a szenvedélye
A lemezlovasok vagy disc jockey-k – közismertebb néven a DJ-k 
– az 1960-as években kezdték meg működésüket. A klasszikus rá-
diós DJ-knek akkoriban komoly ízlésformáló szerepük volt. Mára 
az internet betörésével ez kissé megváltozott. A zenei mixeléssel so-
kan foglalkoznak, de egy jó DJ-nek ismernie kell az embereket, az 
est hangulatát, tudnia kell felépíteni a bulit. A nagyberegi születé-
sű Sipos Sándor már több mint húsz éve űzi ezt a szakmát. A so-
kak által DJ Siposként ismert fiatalember szenvedélyesen rajong a 
zenéért, az általa vezetett partikon mindig garantált a jó hangulat.

– Mennyire nehéz vagy köny-
nyű ez a szakma?

– Ha szereti csinálni az ember, 
akkor nem nehéz. Persze, vannak 
nehéz pillanatok benne – minden 
buli más, és olykor hibázunk is –, 
a lényeg, hogy tudjunk tanulni a 
hibákból. 

– Mennyi az a dalmennyiség, 
amivel egy DJ egy bulira készül?

– Ez változó, mert mint em-
lítettem, minden buli más, más 
a közönség, így a zenei ízlésük 
is, és úgy kell zenét választa-
nunk, hogy minden igényt ki-
elégítsünk. Egyébként mint-
egy háromszáz dal az, amivel 
már meg lehet csinálni egy jó 
estét. Nem szeretek ismételni, 
nem szeretek egy dalt többször 
is lejátszani. A saját összegyűj-
tött listám olyan húszezer dalt 
tartalmaz. Mai és retro sláge-
rek azok, amelyekből fel tudom 
építeni az est hangulatát, igény 

szerint mulatós slágerekkel ki-
egészítve.

– Hol hallhatta a közönség?
– Az évek során több helyen 

is megfordultam már. Voltam há-
zigazdája a nagydobronyi 
Sting Clubnak, zenéltem 
már az ungvári Eila Dance 
Club-ban, hallhattak már 
Beregszászban a Galaktika 
Club-ban, vagy a dédai K2-
ben. Imádtam mindegyiket, 
a közönség nagyon jó. Ta-
lán sokan nem tudják, hogy 
emellett különböző családi 
rendezvényeken való rész-
vételt is vállalok. Ilyenek 
a születésnapok, kereszte-
lők, esküvők. Vállalok fel-
lépést itthon is és Magyar-
országon is. Az évek során 
egyébként volt lehetőségem 
több nagy volumenű fesz-
tiválon is fellépni, amikor 
többezer ember előtt játsz-
hattam. Ez olyan felemelő 
dolog, amit szavakkal nem 
lehet leírni. Emellett iga-
zán szívmelengetőek azok a 
pillanatok, amikor egy-egy 
buli után oda jönnek hoz-
zám a vendégek, és elmond-
ják, hogy milyen jól érezték 
magukat.

– Hogyan élte meg a ta-
valyi év kihívásait?

– Ez kemény időszak 
volt úgy a szórakoztató-
iparban résztvevők, mint minden-
ki más számára. Sok bulit átrak-
tak, még többet lemondtak. Re-

ménykedünk abban, hogy az idei 
év jobb lesz.

– A zene mellett az informatika 
sem áll távol öntől.

– Több kárpátaljai zenész kol-

légával együtt dolgozom a Docca 
OutSource IT Kft. nevű cégnél. Itt 
rendszergazdai szolgáltatást nyúj-

tok, ami azt jelenti, hogy az ügy-
fél felhív telefonon, hogy pél-
dául problémája van a számító-
géppel, nem működik a levele-
zése stb., én pedig távirányítás-

sal megpróbálom meg-
oldani a hibát.

– Ha jól tudom, 
külföldön is szeren-
csét próbált.

– Öt évet dolgoz-
tam Csehországban. 
Nem mondhatom, 
hogy rossz élménye-
im vannak, hiszen, ha 
az anyagi részét néz-
zük, megérte az a pár 
év. Azonban ritkán lát-
hattam a családomat. A 
kislányom akkor szü-
letett, amikor elkezd-
tem külföldön dolgoz-
ni. Mondhatom, hogy 
az öt év alatt sok fon-
tos dolgot kihagytam 
az életéből, ami érzel-
mileg nagyon meg-
terhelő volt mindenki 
számára. A párommal 
mérlegelnünk kellett, 
hogy több pénz, de 
kevés idő a családdal, 
vagy kevesebb pénz, 
de annál értékesebb 
pillanatok itthon. En-
nek fényében született 
a döntés, hogy itthon 
próbálok szerencsét…

– Mi pedig sok sikert kívá-
nunk mindehhez!

Kurmay Anita
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– Ismerjük meg közelebbről 
Makuk Jánost!

– Beregszászban születtem, 
a 4. Számú Kossuth Lajos Kö-
zépiskola növendéke voltam. 
Az érettségit követően sorka-
tonai szolgálatra vonultam be. 
Hazaérkezésemet követően fel-
vételiztem a Nyíregyházi Főis-
kolára, ahol közgazdász diplo-
mát szereztem. 2006-ban indí-
tottam egy vállalkozást, az ID 
SYSTEM LTD-t. Mi elsősor-
ban plasztikkártyák, mágnes-
kártyák, chipkártyák, vonalkó-
dok előállításával és rendszer-
be illesztésével foglalkozunk. 
Emellett a Beregszászi Máltai 
Szeretetszolgálat vezetőjeként a 
rászorulók megsegítésére fóku-
szálok kollégáimmal közösen.

– Mit kell tudnunk a sze-
retetszolgálatról? Milyen tevé-
kenységi körrel rendelkeznek?

– A Máltai Szeretetszolgá-
lat a több mint kilencszáz éves 
Máltai Lovagrendbe tartozik, s a 
világ számos pontján igyekszik 
segítséget nyújtani. Így Kárpát-
alján is. Mindig az adott hely-
zet kihívásaira próbálunk vála-
szolni. Az immáron több mint 
negyedszázaddal ezelőtti meg-
alakulásunk idején a Szovjet-
unió felbomlása utáni bizony-
talanságban segítettük a lakoso-
kat. A kétezres évek elején meg 
a kárpátaljai árvízkárosultak-

Beszélgetés Makuk Jánossal elhivatottságról, emberségről, szeretetről

Az elesettek segítése nemesíti a lelket
A hit védelme és a szegények szolgálata – hirdeti a Máltai Szeretet-
szolgálat jelmondata. A szervezet a világ minden táján az elesettek, 
betegek, rászorulók védelmét és segítését tűzte ki célul. Merthogy 
az elesettek megsegítése nemesíti a lelket, tartja a mondás. Nincs 
ez másként vidékünkön sem. A Beregszászi Járási Máltai Szere-
tetszolgálat 1995-ben kezdte meg működését, s mind a mai napig 
számos programmal, egészségügyi projekttel, adományokkal se-
gíti a rászorulókat. A szervezet tevékenységéről, az elmúlt év ki-
hívásairól Makuk Jánossal, a Beregszászi Járási Máltai Szeretet-
szolgálat vezetőjével beszélgettünk.

nak nyújtottunk támaszt. Az utób-
bi időszak egyik legnagyobb pro-
jektje a beteg gyermekek fejleszté-
sét megvalósító hosszú távú misz-
sziónk. Ennek keretein belül pró-
báljuk a gyermekek fejlesztését 
0-6, illetve 6-14 éves kor között 
lehetőségeink szerint biztosítani. 
Ezen kívül fekvőbetegek, illetve 
mozgássérültek ellátásához szük-
séges segédeszközök kölcsönzé-
sével is foglalkozunk. Valamint a 
roma integrációs projektünk ke-
retein belül tanodánk is működik. 
Sokrétű munkát végzünk annak 
érdekében, hogy azok, akiknek 
szükségük van a segítségre, meg-
kaphassák azt.

– Mit takar a speciális igé-
nyű gyermekek fejlesztését célzó 
projektjük?

– Ez igen sokrétű feladat. El-
sődleges célunk, hogy minél több 
valamilyen sérüléssel, betegség-
gel küzdő gyermeket sikerüljön 
a programba bevonnunk, s hogy a 
különböző módszerek megismer-
tetésével a szülőknek is segítséget 
nyújtsunk. Magyarországi szakem-
berek bevonásával már több éve 
sikeresen használjuk a Pető-mód-
szert, amely azon gyermekek szá-
mára jelent segítséget, akiknek a 
központi idegrendszerük sérült. 
Emellett 2019-ben bekapcsolód-
tunk a Health4all! projektbe, mely-
nek keretén belül olyan program-
jaink vannak, mint a korai fejlesz-

tés, a Neurofeedback-terápia, a 
gyógymasszázs, a beszéd- és moz-
gásfejlesztés.

– Hogyan zajlanak ezek a fej-
lesztő tevékenységek?

– A gyógymasszázs esetében 
a szakemberek pontosan tudják, 
hogy egy gerincferdülés eseté-
ben mely pontokat érdemes masz-
szírozni ahhoz, hogy a görbület 
csökkenthető legyen. A Pető-mód-
szer során a pedagógia eszközeivel 
vesszük rá a gyermeket a fejlődésre 

úgy, hogy az agya saját magát fej-
lessze. Lényege, hogy tanulni tanít-
son, azaz a tanulási képességeket 
fejlessze. Velük a konduktor fog-
lalkozik, aki nem csupán pedagó-
gus, és nem csupán egészségügyi 
szakember, hanem a kettő ötvöze-
te. A Neurofeedback-terápia, vagy 
másik nevén EEG-biofeedback tré-
ning az egyik legmodernebb tanu-
lási rendszernek számít napjaink-
ban. Lényege, hogy míg a gyermek 
kényelmesen ül és mesét néz, a fe-

jén elhelyezett szenzorok és egy 
készülék segítségével a szakem-
ber nyomon követi a számítógép 
kijelzőjén megjelenített EEG-je-
leket. Amennyiben nem az elvárt 
hullámok mintázata rajzolódik ki, 
úgy a képzett tréner beállításokat 
végez. Ez a terápia segíthet a vi-
selkedési problémák, tanulási za-
varok, diszlexia kiküszöbölésében.

– A speciális igényű gyerme-
kek szülei sok nehézséggel néz-
nek szembe. Mit tudnak nekik ta-
nácsolni?

– Elsősorban, hogy minél ha-
marabb forduljanak szakemberhez. 
A sérült gyermekek szüleinek sok 
időbe telik, mire elfogadják, hogy 
szemük fénye nem úgy fejlődik, 

ahogy ők szeretnék. Azonban 
a problémát fel kell ismernünk, 
és mernünk kell segítséget kér-
ni. A Health4all! program kere-
tén belül tapasztalatcserés dél-
utánokat szervezünk, ahol az el-
térő fejlődésű gyermekek szü-
lei tanácsot, bátorítást, ötleteket 
kaphatnak más hasonló helyzet-
ben lévő sorstársaiktól.

– Volt szerencsém megte-
kinteni a kerekesszékkel a jé-
gen elnevezésű programjukat. 
Hogyan jött az ötlet?

– Az egészséges emberek 
bele sem tudnak gondolni, hogy 
a sérülteknek milyen vágya-
ik lehetnek! Ők is szeretnének 
korcsolyázni, síelni, játszani. 
Ez a programunk úgy alakult, 
hogy az Ice Land korcsolyapá-
lya működtetője felajánlotta, 
hogy nehezebb élethelyzetben 
lévő gyermekek ingyen kor-

csolyázhatnak. Mondanunk sem 
kell, nagy élmény volt ez minden 
jelenlévő számára. A gyermekeket 
a jégpálya oktatói és a szeretetszol-
gálat önkéntesei segítették. Akadt 
egy bátor kislányunk, aki – a ke-
rekesszéket hátrahagyva – korcso-
lyát húzott. Ez örök élmény marad 
mindenki számára.

– Nemcsak gyermekeknek, de 
felnőtteknek szóló programjaik 
is vannak.

– Ez így igaz. Mint mond-
tam, sokrétű a tevékenységünk. 
Például ingyenkonyhánkról na-
ponta 40 rászoruló részére szál-
lítunk házhoz ebédet. Továbbra 
is folytatjuk az idősek és fek-
vőbetegek megsegítését célzó 
programunkat, amelynek kere-
tében a rászorulók, illetve hoz-
zátartozóik kérhetnek segítsé-
get. Ezenkívül mozgássérül-
tek ellátásához szükséges se-
gédeszközök kölcsönzésével is 
foglalkozunk. Baba-mama klu-
bot vezetünk, melyen míg a szü-
lők megosztják a tapasztalata-
ikat egymással, beszélgetnek, 
kikapcsolódnak a mindennapi 
gondok alól, addig a csemeték 
együtt játszhatnak.

– Hogyan értékeli a tavalyi 
év kihívásait?

– Igyekeztünk maximálisan 
betartani a koronavírus terjedé-
sének megelőzése érdekében 
hozott szabályokat. Amikor a 
törvény adta lehetőségek meg-
engedték, dolgoztunk. Folyama-
tosan fertőtlenítettünk, gondos-
kodtunk a maximális biztonság-
ról. Úgy gondolom, hogy a ka-
rantén-időszak ellenére is pozi-
tív évet zárhattunk, és remény-
kedünk abban, hogy az idei év 
könnyebbségeket hoz.

– További tervek…
– Szeretnénk a projektjeinket 

a jövőben is folytatni, minél több 
rászorulónak segíteni. Nagy ál-
mom, hogy Kárpátalján elindul-
hasson a konduktorképzés, hogy 
nálunk is legyenek megfelelően 
képzett szakemberek.

– Jut emellett idő a magán-
életre is?

– Sajnos kevesebb, mint sze-
retném. De szabadidőmet igyek-
szem a családommal tölteni.  A 
feleségemmel és a három gyer-
mekünkkel közösen töltött idő a 
legdrágább számomra.  

– Sok boldog, családjá-
val együtt töltött időt és továb-
bi munkasikereket kívánunk!

Kurmay Anita

Napokon át süvít az orkánere-
jű szél, öreg fák ágai zuhannak 
az úttestre, a gázkazán fémből 
készült kéménye erősen inog, 
az éjszaka pedig kemény mí-
nuszokkal érkezik. Reggelre 
nem indul az autó, az akku-
mulátor ugyanis lemerült... 
Negatív élményben mostan-
ság mindnyájunknak van bő-
ven része, ám a legtöbbet ta-
lán a fóliás zöldségtermesz-
tők stresszelnek. Egyrészt 
azon izgulnak, hogy az újra és 
újra felerősödő szélviharban 
egyben marad-e a fóliasátor, 
másrészt pedig amiatt aggód-
nak, hogy mi lesz az elvetett 
retekmagvakkal, a zsenge sa-
láta és karalábépalántákkal.

– Viharkárokat szerencsére 
még nem jeleztek a velem kap-
csolatban álló termelők – tájé-
koztat Nagy Csaba, a Kárpátinfo 
állandó mezőgazdasági szakíró-
ja, a Pro Agricultura Carpatika 
falugazdásza, aki elsősorban 
a Dercen, Fornos, Beregsom, 
Szernye környékén gazdál-
kodó termelők munkáját se-
gíti. – Köszönhető legfőkép-
pen annak, hogy gazdatársa-
im túlnyomó része már korsze-
rű, félgömbölyített, magas lég-

Fóliás zöldségtermesztők nagy próbatétele

Orkán erejű szél, belvíz, 
kemény mínuszok

terű hajtató berendezéssel rendel-
kezik. Ezeken jól megfeszíthető 
a fóliapalást, biztonságosak, pre-
cízen elkészítettek a szellőzőnyí-
lások, így nem csattogtatja őket 
a szél, mint azokat a régebbieket, 
amelyeknek háromszög kiképzé-
sű a teteje. Földműveseinket in-
kább az elvetett vetemény miatt 
tölti el aggodalom. Illetve sok he-
lyen a belvíz okoz komoly fejtö-
rést. A fóliaházak körül ugyanis 
annyira átázott a talaj, hogy a víz 
beszivárgott a belső térbe, lehetet-
lenné téve a talajművelési és veté-
si munkálatok végzését. Bizony jó 
volna, ha a továbbiakban az égi ál-
dás hó formájában érkezne, és az 
lassan olvadna el. 

– Milyen mínuszokat bír ki a 
hónapos retek?

– Az a retek, amelyiket már 
két-három szikleveles állapotá-
ban ért a mostani lehűlés, mínusz 
4-5 fokot is elvisel, ám amelyik 
nemrég csírázott ki, az ennél sok-
kal érzékenyebb. Természetesen 
egyik termelő sem akar a végső 
határig elmenni, így mindent meg-
tesz a zsenge növények megvédé-
se érdekében. A fóliaházat ilyen-
kor egyrészt nagyjából emberma-
gasságban belső takarással véd-
jük, közvetlenül a földfelszínt pe-

dig két, esetleg három rétegű fá-
tyolfóliával. Ahol pedig már kikelt 
a retek, ott fóliaalagutat készítünk, 
hogy a védőpalást ne érintkezzen 
közvetlenül a hajtásokkal. Némi 
szerencsénk van abból a szem-
pontból, hogy kevesebb volt a bo-
rúsabb periódus, hogy elég hosz-
szan sütött a nap. Még kemény fa-
gyok idején is a fóliaház levegője 
kora délutánra akár 16-18 fokra is 
felmelegszik, s így a talaj sem fagy 

át. A nagylégterű fóliaház előnye 
az is, hogy lassabban hűl le benne 
a levegő. Azok az idősebb terme-
lők, akik 25-30 évvel ezelőtt köte-
lezték el magukat a fóliázással, ál-
lítják, hogy mínusz 15 fokig – is-
métlem, dupla, illetve tripla fátyol-
fóliás takarással – meg tudják vé-
deni az elvetett retket. 

– Mi a helyzet a palántaneve-
lő fóliaházakban?

– Ezek ugye jóval kisebb mé-
retű létesítmények, viszont itt áll-
adóan tartani kell legalább a 18-19 

fokos hőmérsékletet, ami csak úgy 
érhető el, ha az asztalok aljában sű-
rűn húzódnak a vegetációs fűtés 
csövei, s erre még hőlégbefúvóval 
is rásegítünk. Tesszük ezt azzal a 
céllal is, hogy ne legyen túl pá-
rás a hajtató berendezés levegője, 
mivel így elkerülhetjük a gombás 
fertőzéseket. Természetesen emel-
lett pótmegvilágítás is szükséges. 
Egyébként a tavaly tavasszal meg-
tapasztalt kudarcok miatt gazdatár-

saim sokkal óvatosabbak. 
– Jónéhányan emlékezünk 

még rá, hogy a legszigorúbb 
karanténszabályokat a hatósá-
gok tavaly akkor vezették be, ami-
kor a fűtetlen fóliaházakban be-
érett a hónapos retek, és a fűtött 
hajtató berendezésekből kikerül-
tek az uborka első tételei.

– Március végén a nagyba-
ni zöldségpiacok ajtajára hosszú 
hetekre országszerte lakat került. 
Szerencsésnek mondhatták ma-
gukat azok a zöldségtermesztők, 

akik – igaz, hogy többnyire ön-
költségi ár alatt – el tudták adni 
a korai termést. Bízva abban, 
hogy ilyen áldatlan állapotok-
kal nem kell majd ismét szem-
benézni, sorstársaim a korábbi-
nál átgondoltabban választották 
meg a palántanevelés időpont-
jait. Magyarán azt néhány hét-
tel későbbre halasztották.

– Mit is jelent ez a gyakor-
latban?

– Az uborkatermesztők ja-
nuár eleje helyett például most 
a hónap végén vetették el a sza-
porítóanyagot, a paradicsom-
termesztők pedig, akik más-
kor már az előző év decembe-
rében végeznek ezzel a tenni-
valóval, most szintén csúsztat-
tak legalább három hetet. Ta-
valy még egy tapasztalattal let-
tünk gazdagabbak. Egy évvel 
ezelőtt ugyanis szembesültünk 
azzal, hogy a járvány ideje alatt 
végig visszafogott volt a keres-
let. És az is tény, hogy a korai 
zöldségfélék első tételeire alig 
volt vevő, így kimagaslóan ma-
gas árat ezekért nem is tudtunk 
kérni. Mindazonáltal termelői 
körzetemben többnyire optimis-
ták a gazdák. Köszönhető ez an-
nak is, hogy a 2020-as esztendő 
a fóliás zöldségkertészek számá-
ra csak az elején volt gondok-
kal terhes, a szezon nagy részé-
ben tisztességes haszonnal sike-
rült értékesíteni a zöldségfélé-
ket. Igaz, meg is tettünk mindig 
annak érdekében, hogy minidig 
kiváló termék kerüljön a vásár-
ló asztalára. 

Kovács Elemér

A fóliaházakban egész évben akad teendő
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Sok kérdést kaptam a ked-
ves termelőktől, hogy mi vár-
ható a 2021-es évben a vető-
mag beszerzésével, különösen 
a szántóföldi kultúrák (kuko-
rica, napraforgó, tava-
szi árpa stb.) vetőmag 
beszerzésével kapcso-
latosan. Sajnos azt tu-
dom mondani, hogy a 
jó minőségű vetőmag-
vak árai elég borsosak 
lesznek, de ettől füg-
getlenül meg kell vásá-
rolni azokat idejében.

Kezdjük a kukoricahibridek 
beszerzésével, mert a kukori-
cát a legtöbbet vetik a gazdák.  
A mezőgazdasági szaküzletek-
ben, attól függően, kinek milye-
nek az anyagi lehetőségei, meg-
vásárolhatók mind ukrán hibrid-
fajták, mind pedig külföldiek is. 
Az ukrán hibridek terén nagy a 
választék. Az áruk 800–1200 
UAH között mozog. A külföldi 
– a Singenta, Monsanto, Euralis 
és a többi – cégek hibridjei vi-
szont 3000–5000 hrivnyába fog-
nak kerülni, vagy még ennél is 
többe. Kinek mire van lehetősé-
ge, olyat vásárol. 

Azt javaslom, hogy azok a 

Nyakunkon a tavaszi munkák

A vetőmagvak beszerzése
termelők, akik nem nagy területen 
termelnek (kb. 1-5 ha), és nincs 
anyagi lehetőségük drága hibride-
ket venni, az ukrán kukorica hibri-
dek is megfelelnek. A termőképes-

ségük is eléri a 8-10 ton-
nát. Csak egy probléma 
van velük: ősszel, ara-
táskor nehezen adják le 
a vizet, azért utána csak 
kasokban lehet tárolni.

A külföldi cégek 
kukorica hibridjeinek 
jóval magasabb a termő-
képessége, a 10-12 ton-

nát is elérheti, és ami nagyon lé-
nyeges, a vízleadóképessége na-
gyon jó. Aratáskor a viztartalom 
lecsökkenhet akár 13-15 százalék-
ra is, így már szinte azonnal lehet 
tárolni is, nem kell plusz munka a 
szárításra.

Fontos: a vetőmagvásárláskor 
figyeljünk oda, hogy csak ellenőr-
zött, fémzárolt vetőmagot vásárol-
junk, megbízható helyről!

Különös figyelmet fordítsunk 
vásárláskor arra a tényezőre is, 
hogy a konkrét hibridneknek mi-
lyen a szárazságtűrő képessé-
ge. Igaz, ezek a hibridek drágáb-
bak a többieknél, de akkor is meg-
éri ilyeneket vetni. Mint látjuk, 

az utóbbi években a klímavál-
tozással kapcsolatban a száraz-
ságtűrés alapvető tényező, ami 
befolyásolja a terméshozamot. 
Nemrég hallottam egy előadást, 
hogy az USA-ban kísérleteznek 
egy új GMO kukoricahibriddel, 
amelynek a szárazságtűrő ké-
pessége jóval felülmúlja az ed-
digi hibridekét. Ennek az alap-
ja az, hogy olyan baktériumok-
nak a génjeit építették be, ame-
lyek a kukoricát táplálják nitro-
gén, foszfor és káliummal. Ez 
ugyanaz, mint amikor használ-
juk a biotrágyákat, ugyanazok a 
baktériumok vesznek részt ben-
ne, csak itt már a magban benne 
van. Igaz, ez még a jövő. Nálunk 
egyelőre nincsenek megengedve 
a GMO-hibridek, de van egy má-
sik lehetőségünk a termésnöve-
lésre. A biotrágyák már bizonyí-
tották a pozitív hatásukat és eze-
ket meg lehet vásárolni itthon is.

Részletesen a kukoricater-
mesztésnek a technológiájá-
ról (milyen gyomirtókat, mi-
kor és mennyi műtrágyát és 
termésnövelőszereket kell hasz-
nálni), később írunk, amikor ép-
pen aktuális lesz.

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

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Az előző cikkünkben igyekez-
tünk egy kis támpontot nyújta-
ni azoknak a fólia alatti hajta-
tással foglalkozó termelőknek, 
akik kiutat keresnek azokra a 
problémákra, amelyek megne-
hezítik egyes kultú-
rák talajon történő 
termesztését. Bemu-
tattuk, miként lehet 
(kell) a kókuszros-
tot megfelelően elő-
készíteni (pufferolni, 
mosatni) a növény 
számára ideális gyö-
kérközeggé. De mie-
lőtt a közeg az ültető edények-
be kerülne, még sok tennivaló 
vár a termelőre. Ezeket az ül-
tetést megelőző előkészületeket 
szeretnénk most áttekinteni.

Ha a termelő talaj nélküli haj-
tatásra szánja el magát, akkor 
el kell fogadnia, hogy nem 1-2 
évre, hanem akár 10-15 évre is 
előre tervez. Ezért fontos, hogy 
megfelelően felkészüljön és el-
sajátítsa ezt a nem egyszerű ter-
mesztési technológiát. A kókusz-
roston történő termesztéshez a 
fóliaházunk talaját el kell szige-
telni a termesztő közegünket tar-
tó edényektől. De mielőtt ezt az 
elszigetelést megtesszük, érde-
mes a talajunkat fellazítani, majd 
a kijelölt sorok alatt „alagcsöve-
ket” lefektetni, amelyek a feles-
leges elfolyó (drén) víz elveze-
tésére szolgálnak. Ezt követően 
elegyengetjük, majd lehengerel-
jük a talajt, hogy minél egyenle-
tesebb talajfelszínt kapjunk. Erre 
azért van szükség, hogy a kiala-
kított sorokban az edények mi-
nél egyenesebb felületen feküd-
hessenek.

A talaj elszigetelése
A fóliaházunk talajának 

izolálására a legalkalmasab-
bak a fekete vagy fehér színű 
agroszövetek, amelyek sok éven 
keresztül is (8-10 év) megőrzik 
szilárdságukat. Ha korai (fűtött) 
termesztésben gondolkodunk, 

A kókuszroston történő hajtatás (2.)

Az előkészítési munkálatokról
akkor a fehér színű agroszövetet ér-
demesebb választani, mivel a feb-
ruári-márciusi kiültetéskor még a 
fényviszonyok nem a legopti-
málisabbak, és a fehér szövet 
a feketével ellentétben nem 

elnyeli, hanem va-
lamilyen formában 
visszatükrözi azt. 
Így a növényeink 
ezt a plusz fényt is 
hasznosítani tudják.
A gyökérközegek 
tartására alkal-

mas edények
A gyökérköze-

gek tartására alkalmas edé-
nyek számtalan formában kap-
hatóak és beszerezhetőek. Kü-
lönböző típusú és minőségű 
vödrök, polietilén konténe-
rek, különböző méretben kap-
ható virág- és balkonládák. De 
erre a célra tökéletesen meg-
felelnek azok a citromos vagy 
mandarinos műanyag ládák is, 
amelyek fele annyiért besze-
rezhetőek, mint az imént fel-
soroltak. Ezeket a ládákat csu-
pán ki kell bélelni nejlon zacs-
kókkal és máris betöltik azt a 
funkciót, amit a nála jóval drá-
gább műanyag edények. Bár-
mely típusú ültető edényt is 
választjuk, mindegyik esetben 
fontos, hogy az űrtartalma leg-
alább 10 liter legyen, és elke-
rülhetetlen a megfelelő meny-
nyiségű drénelvezető lyukak 
(6-10 db.) kialakítása az edé-
nyek alján.

A sorok kialakítása korai 
uborka esetében

Ennél a termesztési technoló-
giánál, korai, fűtött uborkahajta-
tás esetében a leggazdaságosabb 
az egysoros „V-elrendezés”. Ahol 
egy 10 m széles fóliasátorban, 0,3 
m széles ültető edényekből 4 sort 
alakítunk ki, edényenként 2 tővel 
számolva megkapjuk a 2,6 tő/m2 
tenyészterületet, ami korai kon-
zervuborka hajtatás esetében ide-
álisnak mondható.

Mivel ennél a termesztési tech-
nológiánál kisméretű gyökérközeg-
ről beszélünk (amely nagyon ha-
mar le tud hűlni), nagy hangsúlyt 
kell fektetnünk arra, hogy a lehe-
tő legjobb mértékben szabályoz-
ható legyen a gyökérközegünk hő-
mérséklete. Ezért ennek érdekében 
a ládák vagy vödrök alatt minden 

képen fontos elhelyeznünk valami-
lyen szigetelést, például hungaro-
cell táblákat. A hungarocell táblák 
felett és az edények alatt egy pótló-
lagos szál fűtéscsövet helyezünk el, 
hogy a gyökérzet alulról ne fázzon. 
A szigetelésen elhelyezkedő fűtés-
cső a hőt csak felfelé a gyökerek 
irányába tudja leadni. Ahhoz, hogy 
az ültető edényünk a fűtés csövön 
ne billegjen, a hungarocell tábla két 

szélén hosszanti irányba fa léce-
ket helyezünk el, melyet a cikk-
hez csatolt fotó jól szemléltet. 
Ezt követően a drénnyílásokkal 
ellátott edényeket (vödröket, lá-
dákat) a soroknak megfelelően 
hosszanti irányban a léceken vé-
gigrakjuk, és feltöltjük őket az 
ültetendő közeggel.

Az edények feltöltése
Mielőtt megkezdenénk 

az edények megtöltését a 
már előkészített közeggel, 
fontos, hogy edényeinket 
megfelelően előkészítsük 
a termesztési időszakra. 
Használt vödrök vagy lá-
dák esetén elengedhetetlen 
az edények fertőtlenítése. 
Ezt „hipós” oldatban is elvé-
gezhetjük. Az edényeket tel-
jesen merítsük el az oldatban 
legalább fél órára. Ezt köve-
tően tiszta vízzel öblítsük le 
a teljes felületüket.

A ládás termesztés ese-
tén az edények aljára 3 cm 
vastagságban perlitet he-
lyezünk, a jobb drénvíz-
elvezetés miatt. Majd erre 
helyezzük a kókuszrost kö-
zeget. Egy termesztendő 
növényre legalább 3-4 li-
ter közeget számoljunk. Ha 
hosszúkultúrás termesztés-
be gondolkodunk, vagy leg-
alább két szezonon keresz-
tül szeretnénk termeszte-
ni a közegben, akkor érde-
mes némi perlitet a kókusz-
rosthoz is keverni, mert így 
egy még lazább, még leve-
gősebb, nehezen összetö-
mörödő termesztő közeget 
kapunk.

Ha az edényeket megtöl-
töttük a közeggel, akkor ül-
tetés előtt 2-3 nappal beön-
tözzük tiszta vízzel. A ter-

mesztő ládák alatt néhány he-
lyen tálcákat rakunk szét, hogy a 
későbbiek folyamán figyelni és 
mérni tudjuk a drénvizet. Ha a 
közegünk a fűtés beindítását kö-
vetően eléri az állandó 20 C°-ot, 
akkor megtörténhet az ültetés.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Mi okozza a virágcserép föld-
jének fehér lepedékét?
Különösen a tél végén és 

tavasszal szokták a virágked-
velők észrevenni, hogy a cse-
rép talaját fehér lepedék von-
ja be. Ez származhat a kemény 
csapvíz mészkiválásából, de 
leggyakrabban egy szaprofita 
gomba okozza.

A legegyszerűbb védekezés 
ellene a talaj felszínének ismé-
telt fellazítása, levegőztetése és 
az öntözés mérséklése. Az idő 
előre haladtával, amikor több a 
fény és emelkedik a hőmérsék-
let, a gomba micéliumai minden 
különösebb beavatkozás nélkül 
eltűnnek.

Milyen helyet szeret a 
tarkalevél?

A tarkalevél (Caladium 
bicolor, C. schombergii) egyi-
ke a legdekoratívabb levéldísz-
növényeknek.

A hihetetlenül tarka és vál-
tozatos színű levelek a földben 
levő gumóból nőnek ki, igen vi-
dám, bohém hangulatúak. Ta-
vasztól augusztusig hálásak a ki-
adós öntözésért; ahogy a nappa-
lok rövidülnek, egyre kevesebb 
vízzel kell öntözni őket. Télen 
16-18 °C-os helyiségben tart-
sa. Február végén, március ele-
jén kivesszük a cserépből, a régi 
gyökereket levágjuk és átültet-
jük tápanyagban gazdag földbe 
és a levelek kifejlődéséig me-
leg fűtött szobában, fürdőszo-
bában, konyhában, páradús le-
vegőben tartjuk.

Hol tartsuk a cserepes 
Valentin-napi virágokat?
A primula (kankalin, Pri-

mula hybrida) egyike a legsze-
rényebb – és ami nem mellé-
kes jó tulajdonsága – a legol-
csóbb virágoknak. Egész év-
ben, de főleg tavasszal lehet vi-
rágoztatni, ezért a Valentin-nap 
(február 14.) egyik kedvelt cse-
repes virága.

Cserepes 
virágok télen

Közepes vagy mini méretű cserépben, csuporban hozzák for-
galomba, de nagyon mutatós, ha különböző színű primulákat lapos 
agyag- vagy kerámiatálba 
ültetünk. Tartósan, szeren-
csés esetben akár egy hó-
napig is virágzik, különö-
sen, ha világos, hűvös he-
lyet, hűvös környezetet ta-
lálunk a számára. A her-
vadt virágokat időnként 
távolítsa el.

A primula bőrgyulla-
dást, allergiát is okozhat. 
Ezért az érzékeny bőrűek 
a növények kezelésekor 
húzzanak gumikesztyűt. Ha a kankalin elvirágzott, ne tessék kidob-
ni: takarékosan öntözze és ha a föld fagya kiengedett, ültessük ki a 
kertbe, a bokrok tövébe. Itt jövő tavasszal gazdagon fog virágozni.

Nagyon kedves ajándék a mini cserépbe ültetett ciklámen, amely-
nek a virága lehet fehér, rózsaszín, piros, lila. Nem szabad a leveleit 
és a virágait megnedvesíteni. A virágok élettartamát megnöveli, ha 
éjszakára a cserepet hűvös, fűtetlen, de fagymentes szobába viszik.

Igen divatos a cserépbe ültetett, törpe rózsa. Hosszan virágzik, ha 
nappal meleg helyen tartják, és nem fukarkodnak az öntözővízzel.

Télen nem bírja a gyep a taposást, de az olvadó, összetömörö-
dött hóréteg különösen megviseli.

Sokan azt gondolják, hogy télen nem árt a pázsitnak, ha gyakran 
járkálnak rajta, mert úgyis megdermed a talaj. Ez téves hiedelem! A 
fűszálakban sok víz tárolódik, jéggé fagy és nagyon könnyen törik. 
A járkálással megrongált gyep tavasszal igen lassan regenerálódik.

Különösön káros a gyepnek a taposás, ha hóréteg fekszik rajta. 
A lépésünk alatt összetömörödött hó miatt oxigénhiány keletkezik, 
ezt a pázsitfüvek nem viselik el és megbarnulnak, kipusztulnak, ta-
vasszal foltos lesz a gyep.

Ha tehát megtehetjük, a havas, latyakos vagy jéggé dermedt kerti 
pázsitot ne terheljük járkálással, in-
kább várjunk egy pár napot.

Vigyázzunk a fűre, különösen olvadó hóban!



Csütörtök Február 25.

Köszöntjük Géza nevű olvasóinkat!

Hétfő Február 22.

Köszöntjük Gerzson nevű olvasóinkat!

Kedd Február 23.

Köszöntjük Alfréd nevű olvasóinkat!

Szerda Február 24.

Köszöntjük Mátyás nevű olvasóinkat!

2021. 
február 17.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:20 Fókusz
13:20 A Tanár

Magyar 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.

23:30 XXI. század – a
legendák velünk 
élnek

23:55 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:30 Barátok közt
01:20 Autogram
02:05 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

Magy. 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 Gyilkosság az

Orient Expresszen
Amerikai krimi

01:55 Csapdába csalva
02:25 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Roma magazin
07:15 Domovina
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 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.

19:40 Rex Kanadában
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Kékfény
21:20 Diagnózis

Tévéfilmsor.
22:00 Kenó
22:10 Besúgó

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

23:15 Az első köztársaság
Cseh tévéfilmsor.

00:10 Mattoni
Cseh tévéfilmsor.
01:10 Új idők új dalai
01:45 Rúzs és selyem
02:10 Fülszöveg: Ne-

mere István

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
06:50 Család'21
07:10 Hajnali 

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

danában...
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Isten kezében
10:40 Önkéntesek
11:15 Halálos csók

Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:10 Divat & dizájn
14:40 Magyar Krónika
15:15 Család-barát
16:40 Öt kontinens
17:15 Ízőrzők: Sárpilis
17:50 Ízőrzők: Verőce
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól

a nóta
20:00 Az örökzöld 

örökzöldek
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
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 Az örökzöld 

örökzöldek

04:55 Női vízilabda
OB I.

06:00 Építők
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 Kékek
08:00 Férfi kosárlabda 
Eb-selejtező
10:00 Sporthíradó
10:25 OTP Bank Liga
12:30 Vívás
13:00 Sporthíradó
13:20 Bringasport
13:45 Merkantil Bank 

Liga
15:45 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 Kosárlabda 

magazin
18:00 Férfi kosárlabda 

Eb-selejtező
19:45 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
20:00 Kézilabda 

magazin
21:00 Góóól!2
22:00 Sporthíradó
22:25 OTP Bank Liga
00:25 OTP Bank Liga
02:20 OTP Bank 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

Magy. vígjátéksor.
22:15 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:25 Házon kívül
23:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:25 Barátok közt
01:15 Beatriz, mint 

vendég
Amerikai vígjáték

03:10 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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

Magy. 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 függetlenség 

napja
Am. sci-fi akciófilm

02:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
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 A világ egy terí-

tett asztal
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 tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 Briliáns barátnőm

Olasz tévéfilmsor.
22:25 Kenó
22:35 A fagy

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:30 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
00:25 Mattoni

Cseh tévéfilmsor.
01:30 Új idők új dalai
01:55 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg: Bö-

szörményi 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
06:45 Magyar gazda
07:10 Hajnali 

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

danában...
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól

a nóta
10:15 Református 

riportok
10:45 Evangélikus 

magazin
11:15 Jövedelmező állás

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:40 Unser Bildschirm
14:15 Család'21
14:40 Novum
15:15 Család-barát
16:40 Térkép
17:10 Ízőrzők: Őcsény
17:45 Ízőrzők: 

Cserépfalu
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
22:35 Klasszikusok 

délidőben
23:35 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
01:30 Mosoly a javából!
02:20 Jövedelmező állás

Tévéjáték

04:40 OTP Bank Liga
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 Múlt és Jelen
07:55 OTP Bank Liga
10:00 Sporthíradó
10:25 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
10:55 Férfi kosárlabda 

Eb-selejtező
13:00 Sporthíradó
13:25 Futsal NB I.
15:05 Kézilabda 

magazin
16:00 Góóól!2
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:30 MOL Magyar 

Kupa
19:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:40 Fradi Tv
20:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
00:00 Fradi Tv

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

Magy. vígjátéksor.
22:15 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:20 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:50 Barátok közt
00:35 Az első millióm

története
01:50 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

03:00 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

Magy. 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 1920 - Az új 

Közép-Európa
01:00 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:20 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 A világ egy 

terített asztal
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 tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Belgravia

Angol tévéfilmsor.
21:30 Hétköznapi 

őrültségek
Játékfilm

23:20 Kenó
23:30 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
00:25 Mattoni

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

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
06:40 Kárpát-medence
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Ezernyolcszáz-

negyvennyolcba' 
- Kobzos Kiss 
Tamás énekel

08:55 Hajdanában 
danában...

09:10 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:45 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:05 Neked szól!
11:15 Kereszt-Tények
11:25 Ő és én: 

Greguss Anna
11:30 A sokszínű vallás
11:45 Nász a hegyen

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

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Család-barát
16:40 Hazajáró
17:10 Ízőrzők: Kocs
17:45 Ízőrzők: Zánka
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Drakula Fesztivál 

Beatrice Pokolgép
22:30 Életre ítélve - Har-

mincéves a 
KMKSZ

23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

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

06:30 Sporthíradó
07:25 MOL Magyar Kupa
09:25 Fradi Tv
10:00 Sporthíradó
10:25 UEFA Bajnokok 

Ligája
12:25 CHI – A Belső Erő
13:00 Sporthíradó
13:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
14:00 MOL Magyar Kupa
15:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
16:15 FIFA VB 2022 

magazin
16:45 Sporthíradó
17:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:30 MOL Magyar Kupa
19:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:40 UEFA Euro 2020

magazin
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

Magy. vígjátéksor.
22:10 Cápák között
23:35 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
00:05 Barátok közt
00:55 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

02:10 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.

02:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:15 Kvartett
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 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
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:15 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 tévé-
filmsor.

20:30 A színésznő
Magyar tévéfilm

21:55 300 mérföld 
az égig
Lengyel filmdráma

23:35 Kenó
23:40 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
00:35 A bűn művészete

Bűnügyi tévéfilmsor.
01:25 Új idők, új dalai
01:55 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg: 

Márki István

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
06:55 Világ
07:15 Hajnali 

gondolatok
07:25 Almárium
08:25 Mesterember
09:05 A népművészet 

örökösei
09:25 Élő népzene
09:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:30 Az utódok 

reménysége
11:00 Református 

ifjúsági műsor
11:10 Metodista 

ifjúsági műsor
11:25 A Palika

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
13:45 Kvartett
14:15 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:40 Szerelmes 

földrajz
17:15 Ízőrzők: 

Kétbodony
17:50 Ízőrzők: Kiskun-

félegyháza
18:25 Gasztroangyal
19:30 Keserű igazság

Magyar játékfilm
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Elrabolt évek 

nyomában
23:35 Hazajáró
00:10 Hagyaték
00:40 Hetedhét kaland
00:50 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Keserű igazság

Magyar játékfilm

04:40 MOL Magyar 
Kupa

06:30 Sporthíradó
07:25 Jövünk!
07:55 UEFA Bajnokok 

Ligája
10:00 Sporthíradó
10:30 MOL Magyar 

Kupa
12:25 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:25 CHI – A Belső Erő
14:45 Pecatúra
15:15 Lendület
15:45 Dvsc
16:15 Napos Oldal – 

DTVK
16:50 Felvezető műsor:

Jégkorong
17:00 Jégkorong Erste 

Liga
19:10 Értékelő műsor: 

Jégkorong
19:45 Felvezető műsor:

Röplabda
20:00 Férfi röplabda 

Extraliga
21:45 Értékelő műsor: 

Röplabda
22:30 Sporthíradó
22:50 UEFA Bajnokok 

Ligája
01:50 MOL Magyar 

Kupa



Szombat Február 27.

Köszöntjük Ákos, Bátor nevű olvasóinkat!

Vasárnap Február 28.

Köszöntjük Elemér nevű olvasóinkat!

Péntek Február 26.

Köszöntjük Edina, Győző nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2021. 
február 17. 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

Magy. 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 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

01:50 Az Év Hotele
02:35 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
00:30 Családi Titkok
01:35 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
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
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:15 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 Általános iskola
Játékfilm

22:05 Kenó
22:15 Te válassz!

Filmvígjáték
23:50 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
00:45 A bűn művészete

Bűnügyi tévéfilmsor.
01:40 Rúzs és selyem
02:10 Fülszöveg: M5 

műsorvezetők

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
06:20 Kárpát-medence
06:40 Kék bolygó
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
07:55 Mesterember
08:25 Néptáncok
08:45 Hajdanában 

danában...
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Katolikus krónika
10:50 Útmutató
11:20 Földünk és vidéke

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
14:10 Kincskereső
14:45 Multiverzum
15:15 Család-barát
16:40 Kárpát-medence
17:10 Ízőrzők: Gátér
17:45 Ízőrzők: 

Magyarszék
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:30 Sodrásban

Magyar játékfilm
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 „Úgy hívnak, 

hogy Mimi…” 
- Portréfilm 
Tokody Ilona 
operaénekesről - 
MMA portré

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

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Sodrásban

Magyar játékfilm
02:50 Földünk és vidéke

Tévéfilm

06:30 Sporthíradó
07:25 Napos Oldal – 

DTVK
08:00 Férfi röplabda 

Extraliga
10:00 Sporthíradó
10:25 UEFA Bajnokok 

Ligája
12:30 Dvsc
13:00 Sporthíradó
13:20 Futsal magazin
13:55 Golf
14:25 Puskás Akadémia
15:00 Női kosárlabda 

Magyar Kupa
16:45 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
17:30 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
18:30 Értékelő műsor: 

Vízilabda
18:45 Bajnokok Klubja
19:30 Péntek Esti Foci
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Péntek Esti Foci

05:05 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:45 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:15 Teleshop
10:15 Apja, fia, unokája

Amerikai vígjáték-
sorozat

10:55 Autogram
11:40 Egy esküvő, 

nyolc gyerek
Amerikai családi 
vígjáték

13:50 Csaó, Lizzie!
Amerikai vígjáték

15:55 Az őserdő hőse 2.
Amerikai kaland-
vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A Tanár

Magyar filmsorozat
21:10 Thor: Ragnarök

Amerikai kalandfilm
23:55 Az elnök különgépe

Amerikai-német ak-
ciófilm

02:50 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimiso-
rozat

04:30 Lokoléo Party –
Jollyval

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
10:30 Trendmánia
11:00 Az alkotók - egy 

ház átalakításá-
nak története

11:35 SzÉpítők
12:05 Poggyász
12:40 Hungarikumok -

kal a világ körül
13:10 Mindent tudni 

akarok
13:45 Csapdába csalva
14:20 Undipofik

Amerikai animációs 
vígjáték

16:15 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Kémek a 

szomszédban
Amerikai vígjáték

22:25 Mielőtt 
megismertelek
Amerikai-angol ro-
mantikus filmdráma

00:55 Az igazság 
nyomában
Ausztrál misztikus 
thriller

03:10 911 L.A.
Amerikai akció-so-
rozat

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Magyar 

Krónika
07:20 Hazajáró
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 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
13:00 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:35 Csendes Don

Tévéfilmsorozat
14:25 Anna Karenina

Tévéfilmsorozat
15:20 Illatos út a 

semmibe
Magyar filmvígjáték

17:00 Főmenü
18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:35 A dal 2021: I. 

Elődöntő
21:55 Eszeveszett 

esküvő
Filmvígjáték

23:45 Kenó
23:50 Az első 

köztársaság
Cseh tévéfilmso-
rozat

00:50 A bűn művészete
Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

01:45 Fülszöveg: 
Kovács Ákos

02:15 Mesterember

04:25 Ridikül
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 Magyar 

gazda
06:20 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Opera 

Cafe
07:40 Kincskereső
08:05 Evangélium:

Máté 
evangéliuma

08:35 Hogy volt?!
09:35 Életművész
10:30 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

10:55 Öt kontinens
11:25 Próféta voltál 

szívem
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és 

Jelen
22:05 #Sohavégetnemérős

Magyar zenés film
23:35 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:20 Illatos út a 

semmibe
Magyar filmvíg-
játék

02:50 A dal 2021: I. 
Elődöntő

04:55 Múlt és 
Jelen

05:20 Női kosárlabda 
Magyar Kupa

08:15 Bringasport
08:35 Szabadidő
09:05 Puskás 

Akadémia
09:35 Női kosárlabda 

Magyar Kupa
11:35 OTP Bank 

Liga
13:40 Bajnokok Klubja
14:30 Felvezető műsor:

Labdarúgás
14:45 OTP Bank 

Liga
16:30 Értékelő műsor:

Labdarúgás
16:45 Felvezető műsor:

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

Labdarúgás
19:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 OTP Bank Liga
21:20 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:45 Góóól!
22:40 Fortuna Liga
00:40 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
01:55 K&H női 

kézilabda liga
03:30 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.

05:00 Lucky Luke - 
Az európai 
western

06:15 Teleshop
06:45 Kölyökklub
08:40 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:15 Teleshop
10:15 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:55 Az Év Hotele
11:40 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:15 Házon kívül
12:50 Thor: Ragnarök

Amerikai kaland-
film

15:50 Rendőrak-
adémia 5.
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Apatigris
Magyar vígjáték-
sorozat

20:00 Bosszúállók
Amerikai akciófilm

23:15 A beavatott
Amerikai akciófilm

02:15 Portré
02:45 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimiso-
rozat

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
10:40 Fald Fel!
11:10 Több mint

TestŐr - 
Best Of

11:40 Super Car
12:15 Életmódi
12:45 Brandépítők
13:20 Hupikék 

törpikék 2.
Amerikai animáci-
ós film

15:30 Twister

Amerikai kataszt-
rófafilm

18:00 Tények
18:50 A függetlenség

napja
Amerikai sci-fi ak-
ciófilm

21:30 Apu vagy anyu?
Belga-francia víg-
játék

23:25 Túl jó nő a 
csajom
Amerikai romanti-
kus vígjáték

01:45 Látogatás
Magyar-osztrák já-
tékfilm

03:55 911 L.A.
Amerikai akció-so-
rozat

05:20 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás 
Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Családi 

kör
08:00 Isten 

kezében
08:25 Kereszt-

Tények
08:30 Katolikus 

krónika
09:00 Neked szól!
09:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:25 A sokszínű 

vallás
09:50 Ortodox 

ifjúsági műsor
09:55 Új nemzedék
10:20 Református 

magazin
10:50 Ő és én: 

Zoltai Tibor
11:00 Római katolikus 

szentmise köz-
vetítése Duna-

kesziről, a Szent 
Mihály Temp-
lomból

12:00 Déli 
harangszó

12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
13:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:35 Íme, a sün
14:20 Édes anya-

nyelvünk
14:35 Az ember 

néha téved
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!
21:20 A profi

Akciófilm
23:00 Kenó
23:10 Olli Mäki 

legboldogabb 
napja
Finn filmdráma

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
07:25 Multiverzum

07:55 Mesterember
08:20 Noé barátai
08:50 Novum
09:15 Önök 

kérték
10:10 Ízőrzők - 

Takarékos 
konyha

10:40 A dal 2021: I.
Elődöntő

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és 

Jelen
22:05 Egy város 

két ország
23:35 Hogy volt?!

05:20 E.ON férfi 
vízilabda 
OB I.

06:30 OTP Bank 
Liga

08:30 Múlt és 
Jelen

09:05 Jövünk!
09:35 OTP Bank 

Liga
11:40 OTP Bank 

Liga
13:40 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
14:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
14:30 OTP Bank 

Liga
16:15 Értékelő műsor:

Labdarúgás
16:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
17:00 OTP Bank 

Liga
18:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 Merkantil 

Bank Liga
21:15 Értékelő műsor:

Labdarúgás
21:45 K&H női 

kézilabda liga
23:25 Női kosárlabda 

Magyar Kupa
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Ezt árulja el az arcformád a sze-
mélyiségedről – A tiéd milyen?

Biztosan neked is feltűnt már, hogy néhány ember úgy kelt ben-
ned pozitív vagy éppen negatív benyomást, hogy még egy szót 
sem szólt hozzád. Nos, ennek többek között az lehet az oka, hogy 
már az arcformájukból is következtetsz a jellemükre. De vajon 
tudod, hogy a te vonásaid mit árulnak el rólad?

Kerek arcforma
Téged mindenki szeret, mert 

nagyon pozitív személyiséged 
van. Folyton csak adsz és adsz, 
mindenkivel kedves és előzé-
keny vagy. A sok jót persze visz-
sza is kapod, de nem feltétlenül 
úgy, ahogy számítasz rá. Ez azon-
ban nem igazán bánt téged, hi-
szen valóban pozitívan állsz az 
élet elé, és maximálisan meg tu-
dod becsülni mindazt, ami neked 
jutott. Ez igazán irigylésre méltó 
és követendő tulajdonság, amivel 
tudat alatt is inspirálsz másokat.

Tipp: Ahhoz, hogy továbbra is 
önmagadat adhasd, a saját igénye-
idre is időt kell szánnod. Bár a sze-
retet nem véges, csak akkor tudod 
ezt az életminőséget folytatni, ha 
nem érzel bűntudatod azért, mert 
magaddal is foglalkozol.

Háromszög arcforma
Sokszor szertelen és fegyelme-

zetlen vagy, néha még most is úgy 
viselkedsz, mint egy lázadó kamasz. 
Gyakran csak az ösztöneidre ha-
gyatkozol, ami néha valóban bevá-
lik – de ne hidd azt, hogy ez mindig 
hatásos! Felnőttként már nem elég, 
ha csak a megérzéseiddel foglalko-
zol, néha bizony tudatosan kell a 
fontos döntéseket meghoznod. Te-
hetséged és ügyességed sokszor ki-
húz a kínos helyzetekből, a legtöbb-
ször ki tudod menteni magadat, ha 
nem voltál elég következetes.

Tipp: Érdemes olyan munkát 
vállalnod, ahol a kreativitásodat ka-
matoztatni tudod, mert a fantáziád 
nagyon a helyén van. Azzal viszont 
számolj, hogy a legjobb helyeken 
nem csak ötletelni, teljesíteni is 
kell: muszáj lesz megemberelned 
magadat, ha szeretnél előrelépni.

Négyszögletes arcforma
A téglalap alakú arc arra en-

ged következtetni, hogy logikusan 
próbálod felépíteni az életedet és 
a mindennapjaidat. Helyesen gon-
dolkodsz a nagy kérdésekről épp-
úgy, mint az egészen hétköznapi 
dolgokról: meglátod mi az, ami 
a részletek között kiemelkedően 
fontosnak bizonyul. Te vagy az, 
aki a család ügyes-bajos dolgait 
megtervezi, majd megszervezi, a 
többiek már nem is próbálkoznak 
erre a pályára lépni, hiszen ponto-
san tudják, hogy nálad jó kezek-
ben futnak össze a szálak.

Tipp: Néha nem árt, ha kicsit la-
zítasz néha. Bár számodra idegen-
nek hathat, időnként kifejezetten jó 
hátradőlni, és hagyni, hogy mások 
is érvényesüljenek körülötted.

Szív alakú arcforma
Hihetetlenül energikus vagy, 

a kitartásodat pedig mindenki 
megirigyelhetné a környezeted-
ben. Egyesek szerint a célori-
entáltságod már-már felér a ma-
kacsság legfelső szintjével, de ez 
téged egyáltalán nem zavar – ha 
így lenne, nem tudnál 100%-osan 
a célra koncentrálni, márpedig 
ezt nem engedheted meg magad-
nak. Fantasztikus belső erő rej-
lik benned, amit annak köszön-
hetsz, hogy pontosan tudod: csak 
te vagy a felelős azért, ami az éle-
tedben zajlik.

Tipp: Időnként nem árt, ha ész-
reveszed, nem csak a cél, az odave-
zető út is tartogat örömöket. A si-
ker önbizalmat ad, és valóban el-
ismerésre méltó, de ne feledd, nem 
mindegy, hogyan jutsz el odáig.

Gyémánt arcforma
A kommunikáció olyannyi-

ra az erősséged, hogy még a leg-
rosszabb helyzetekből is pillana-

tok alatt kihozod a maximumot. 
Kifejezetten ügyelsz a részletek-
re, ami miatt imádnak a munka-
helyeden, ám ez a tulajdonságod 
a magánéletedet sokszor megne-
hezíti. Jellemző rád a maximaliz-
mus, ami gyakran hozzásegített 
már ahhoz, hogy kiemelkedő si-
kerrel érd el a kitűzött célokat, de 
sajnos legalább ennyiszer csaló-
dást okozott a magánéletedben.

Tipp: Attól, hogy valami 
nem hibátlan, még lehet tökéle-
tes! Amennyiben nem veszel el 
a részletekben, hanem megpró-
bálsz inkább az összképre kon-
centrálni, sokkal könnyebben 
meglátod majd az életedben az 
igazán fontos dolgokat.

Ovális arcforma
Az ovális arcformát tartják 

a világon a legelterjedtebbnek. 
Csak részben mondhatjuk, hogy 
szerencsére, ugyanis azok, akik 
ezzel a szabályos formával ren-
delkeznek, rendkívül sokoldalú-
ak, viszont gyakran lobbanéko-
nyak és kevésbé kitartóak. Bár tu-
dod, mi a helyes, nem mindig van 
akaraterőd, vagy egyszerűen ked-
ved ahhoz, hogy a kijelölt utat kö-
vesd – inkább azt választod, ami 
kényelmes. Gyakran ösztönösen, 
semmint tudatosan cselekszel, de 
ennek ellenére is fogékony vagy 
az újdonságokra. Ha pedig jó a 
hangulatod, még a csillagokat is 
lehozod a többieknek!

Tipp: Próbálj önuralmat gyako-
rolni és törekedj arra, hogy állhata-
tosabb legyél! Ez már csak azért is 
megéri, mert miután az extra teen-
dők végére értél, azonnal feltöltődsz 
és megnő az önbizalmad.

Így tart tovább a parfüm 
illata a bőrödön

Ugye ti is jártatok már úgy, hogy az illat, amit reggel magatokra 
fújtatok rövid időn belül eltűnt? Ha kipróbáljátok ezeket a trük-
köket, többet nem jártok majd így!

Kezdjük is a legfontosabbal, 
ugyanis nagyon nem mindegy, 
hogy egyáltalán hogyan válasz-
tunk parfümöt. Tudtátok, hogy az 
olajosabb és a szárazabb bőr tel-
jesen máshogy képes megtartani 
az illatokat? Tehát ha alapvetően 
száraz a bőrünk és egy EDT (eau 

de toilette) illatot választottuk a 
kedvenc nappali parfümünknek, 
bizony ne is reméljük, hogy so-
káig részünk lehet majd az illat-
élményben. 

Az olajosabb, zsírosabb bő-
rön viszont tovább tartanak az il-
latok, tehát ha szerencsénk van, 
még egy EDT illat is egész soká-
ig érezhető lehet, ha betartjuk az 
alább említett bennfentes tippe-
ket. Mert hát az nagyon fontos, 
hogy képben legyünk pár hasz-
nos trükkel, ezek nélkül ugyan-

is lehet, hogy tényleg csak pár órát 
tart majd az illat. 

Előkészületek
Pont az előzőekben említet-

tek miatt azt javasoljuk, hogy 
keressünk egy illatanyagmentes 
testolajat, a parfümöt pedig csak 
azután fújjuk magunkra, miután be-

kentük vele a bőrünket. Így amel-
lett, hogy tovább illatozunk, a bő-
rünk is hidratáltabb, csillogóbb lesz.

Arra azért figyeljünk, hogy az 
olajat mindig enyhén nedves bőr-
re kell felvinni, mert így tud iga-
zán táplálni és mélyen felszívód-
ni. Egyébként nemcsak az olajos, a 
hidratált bőr is sokkal tovább tudja 
magában tartani az illatot.

Csak egy csepp
Amikor kicsi voltam, a nagy-

mamám mindig azt mondta, hogy 
a parfümöt a fülem mögé kell fúj-

ni. Persze én ezen csak mindig 
nevettem, nem értettem, mi ér-
telme van ennek a műveletnek. 
Szerencsére, most már én is tu-
dom, hogy itt picit olajosabb a 
bőrünk, így ha ide permetezzük 
az illatot, biztos, hogy kicsit to-
vább marad tartós a parfümünk.

Nincs dörzsi
Nem egyszer láttam azt a 

módszert, hogy a parfüm felfú-
jása után valaki összedörzsöli a 
csuklóját. Először lehet, hogy azt 
gondolnánk, hogy ettől csak szé-
pen eloszlatjuk az illatot, azon-
ban sajnos nem ez történik.

Tulajdonképpen így szétdör-
zsöljük az illatmolekulákat, a 
parfüm pedig megint csak sok-
kal kevesebb ideig marad jelen a 
bőrön. És bár a pulzuspontokon 
tényleg tovább tart az illat, mi-
után felfújtuk, semmiképpen ne 
dörzsöljük el. 

Az sem mindegy, hol 
tároljuk

Soha ne tartsuk melegben, 
párában, napfényben az illatot, 
ez ugyanis felbontja az illatmole-
kulákat, így megváltozik az egész 
illat összetétele és rosszabb eset-
ben akár meg is romlik. Így tehát 
egyértelmű, hogy nemhogy nem 
marad sokáig majd a bőrünkön, 
hanem még furcsa illata is lesz… 
Keressünk egy kevésbé meleg, 
15 fok körüli helyet a lakásban 
(például sminkes, fehérneműs 
fiók), na ott pont jó is lesz! 

Illatos tincsek
És végül, de nem utolsó sor-

ban, ahelyett, hogy a hajunkra fúj-
nánk az alkoholos illatot, amely 
egyébként szárítani fogja a frizu-
ránkat, permetezzük a hajkefére, 
majd fésüljük meg vele a hajunkat.

A hajunkban az illatmoleku-
lák (ahogy például egyébként a 
ruhánkon, a textileken is) sokkal 
tovább érezhetőek. Ezzel megint 
növelni tudjuk magunkon a par-
füm élettartamát.

Ennek a 7 külső tulajdonságnak nem tud 
ellenállni egyetlen pasi sem

A szépség szubjektív, ezért mindenkinek egy kicsit más vonások 
tetszenek. Azonban kutatások szerint akadnak olyan külsődleges 
tulajdonságok, amelyek ha megvannak egy nőben, a férfiak egy-
szerűen nem tudnak ellenállni neki.

Csípő és derék
A férfiak szemében nagyon 

vonzók azok a nők, akikre a 7:10-
es arány érvényes testalkat terén.

Azaz a felsőtestük egy kicsit 
keskenyebb, vékonyabb, a csípő-
jük viszont szélesebb.

Ez teljesen evolúciós dolog, 
ugyanis a pasikba van kódolva 
tudat alatt, hogy azt gondolják, 
ha egy nőnek szélesebb a csí-
pője, jobban viseli a szülést, és 
egészségesebben tudja világra 
hozni a gyermekeiket.

A hangszín
Egy felmérés szerint ha egy 

nőnek vékonyabb, magasabb 
hangja van, az fiatalos jellem-
re és nőies vonásra utal a férfi-
ak szemében.

Ezért ők sokkal jobban von-
zódnak a vékony hangú nőkhöz, 
szemben azokkal, akiknek kicsit 
mélyebb a hangszínük, sokszor 
tudat alatt is.

Egészséges haj
A szép frizura öltöztet, és ren-

geteget dob a külsődön. Ezért 
nem meglepő, hogy a férfiak el-
lenállhatatlannak tartják a hosz-
szú, egészséges, ápolt hajat, még 
ha nem is veszik észre, hogy fod-
rásznál jártál.

De nem csak ezért fontos ne-
kik; kutatások szerint ez tudat alatt 

számukra az egészséget és a termé-
kenységet jelképezi, ami a családala-
pítás terén fontos tényező, és geneti-
kailag beléjük van kódolva.

Szép mosoly
A boldog emberek ellenállhatat-

lanok, ezért ha sokat mosolyogsz, 
szinte biztos, hogy felkelted a fér-
fiak érdeklődését.

Azonban nem elég szimplán 
jókedvűnek lenni, ugyanis a pasik 
számára az, hogy mennyire vagy 
higiénikus, és figyelsz oda a foga-
id egészségére, rendkívül fontos.

Ez persze nőként, a férfiakkal 
szemben nekünk is elvárás, úgy-
hogy teljesen érthető, miért olyan 
fontos figyelmet fektetni rá!

Kevesebb smink
Lehet, hogy azt gondolod, egy 

jó sminkkel még csinosabb leszel, 
de a férfiak szerint a kevesebb sok-
kal több!

A természetességet, a mini-
mális sminket részesítik előny-
ben: egy kutatás szerint a pasik 
például jobban örülnének annak, 
ha a nők 40%-kal kevesebb koz-
metikumot használnának.

Ezért egy első randin inkább 
csak némi szempillaspirált tegyél 
fel, és hagyd, hogy a személyisé-
ged domináljon.

A piros szín
A piros árnyalatot a szenve-

déllyel, vágyakozással azonosít-
juk, és ha valaki vörös ruhát vi-

sel az utcán, biztos, hogy rög-
tön észrevesszük a tömegben.

A férfiak pedig még in-
kább!

Ha egy randira piros ruhá-
ban érkezel, azzal máris sok-
kal vonzóbbá válsz, mint ha 
szimplán feketét vagy szürkét 
választanál, amivel beolvadsz 
a tömegbe.

A magasságod
Kutatások szerint a férfiak a 

magasabb nőket szexisebbnek és 
ellenállhatatlabbnak látják, ezért 
nyugodtan viselj magas sarkút ak-
kor is, ha a partnered csak pár cen-
tivel magasabb nálad.

De ne aggódj, ez nem jelenti 
azt, hogy az alacsonyabb lányok 
nem elég vonzóak!

A pasik szerint sokkal inkább 
a hosszú lábak számítanak, test-
magassággal arányosan, azaz ha 
160 centidhez képest hosszúak a 
lábaid, tuti, hogy nagyon szexis-
nek találnak téged!
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A két Németországba tartó 26 és 30 éves 
idegent február 15-ére virradóan a ha-
tárőrök Asztélynál fogták el, adja hírül 
a karpatinfo.net hírportál. 

A török útlevéllel rendelkező fiatal-
emberek elmondták, hogy illegális utazá-
suk végső célja Németország volt, ahová 
a jobb élet reményében akartak eljutni. A 
kihallgatás során a határőrök megtudták, 
hogy Törökország állampolgárai jogsze-

Migránsokat fogtak el Asztélynál
rűen léptek be Ukrajnába, majd GPS-szel 
megtervezték az Európai Unióba vezető 
útjukat. A határsértőket a Munkácsi ha-
tárőrségre kísérték, ahol illegális határát-
lépési kísérlet miatt jegyzőkönyveket ál-
lítanak ki ellenük.

A bevándorlók további sorsáról a bí-
róság dönt majd – olvashatjuk az Ukrán 
Állami Határszolgálat Nyugati Régiójá-
nak Facebook-oldalán.

A 31 éves kárpátaljai férfit Luhanszk 
megyében, Milove település közelében 
állították meg február 14-én.

Az illetékes hatóságok elmondá-
sa szerint a férfi illegális módon akart 
átjutni Oroszország területére. A fia-
talember azt állította, hogy nagybáty-
jához készült, azonban nem rendelke-

Illegálisan akart Oroszországba jutni egy 
kárpátaljai férfi

zik útlevéllel, ezért úgy gondolta, ille-
gálisan próbál meg a szomszédos or-
szágba jutni.

Az üggyel a továbbiakban a bíróság 
foglalkozik majd, a férfit adminisztratív 
felelősségre vonják – olvashatjuk az Uk-
rán Állami Határszolgálat Keleti Régiójá-
nak Facebook-oldalán.

A kárpátaljai rendőrség közleménye 
szerint egy férfi felkereste a rendőrséget 
és elmondta, hogy ismeretlen személyek 
ellopták az otthonából a mosógépet, az 
elektromos kazánt, a mikrohullámú sü-
tőt, a hűtőszekrényt és egyéb személyes 
tárgyakat, írja a mukachevo.net.

Kiderült, hogy az egyik tolvaj az áldo-
zat szomszédja volt, aki jól tudta, hogy mi-

Háztartási készüléket loptak a szomszéd 
házából

kor nincs otthon a tulajdonos, és hogyan 
lehet a legjobban észrevétlenül bemenni a 
házba. A tolvajok baltával betörték az ab-
lakot és bemásztak a házba.

A rendőrségnek sikerült megtalálni és le-
foglalni az ellopott eszközöket, amelyeket a 
tettesek már el is adtak. Minden eszköz visz-
szakerül a jogos tulajdonoshoz. A rendőrség 
büntetőeljárást indított az ügyben.

Haranglábon rátámadtak a cigarettacsem-
pészek a munkácsi határőrség munkatár-
saira, olvasható a 0312.ua hírportálon. 

A bűnözők a hatósági munkatársak 
bérelt lakhelyére törtek be, majd megfe-
nyegették a határőröket, mondván, hogy 
vagy velük vannak, vagy problémáik lesz-
nek. Fizikai bántalmazással is fenyeget-

Határőrökre támadtak a csempészek 
Kárpátalján

ték őket, s közölték, hogy csak akkor tud-
nak majd normális módon járőrözni, ha 
együttműködnek a csempészekkel.

A támadás oka nagy valószínűséggel 
a napokban a határvonaltól nem messze 
felfedezett 21 ládányi csempészcigaretta 
volt, melyeket a bűnözők Magyarország 
területére akartak átjuttatni.

Tűz ütött ki egy fűrészüzemben febru-
ár 14‐én a técsői járási Alsóapsán – tu-
datta a pmg.ua.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgá-

Kigyulladt egy fűrészüzem Alsóapsán
latának (DSZNSZ) közleménye szerint az 
épület 120 négyzetméteren megrongálódott.

A tűz okát és a keletkezett károkat 
vizsgálják.

Egy kétszintes épületben keletkezett tűz 
Szolyván a Bölcs Jaroszláv utcában feb-
ruár 13-án az esti órákban – tudatta a 
karpatalja.ma a transkarpatia.net hír-
portára hivatkozval.

A tűzoltók kiérkezésekor már égett a ház 

Kigyulladt egy kétszintes ház Szolyván
tetőszerkezete és mennyezete is. A lángok 
megrongálták az épületet 60 négyzetméte-
ren. A földszintet és az ott található háztar-
tási cikkeket azonban sikerült megmenteni.

A tűzesetben személyi sérülés nem 
történt.

Több mint kétezer hrivnyával akarta 
lefizetni a járőröket egy férfi február 
13-án éjjel – adta hírül a mukachevo.
net hírportál.

A kárpátaljai járőrrendészeti osztály 
beszámolója szerint a járőrök egy VAZ 
típusú személygépkocsira lettek figyel-
mesek, aki megszegte a közlekedési sza-
bályokat. A hatóság munkatársai villogó 
fényekkel és szirénával jelezték a sofőr 
számára, hogy álljon meg, az autó veze-

Ittas sofőr próbálta megvesztegetni a 
rendőröket Munkácson

tője azonban felgyorsult és továbbhajtott.
A rendőrök üldözni kezdték a szabály-

sértőt. Miután sikerült megállítani, igazol-
tatni próbálták, ám a sofőr láthatóan ittas 
állapotban volt. Később 2005 hrivnyát 
ajánlott fel a járőröknek, amennyiben nem 
készítenek jegyzőkönyvet az esetről.

A rendőrök őrizetbe vették a vesztege-
tő sofőrt, akinek vérében 1,68 mg/l véral-
koholszintet mutatott ki az orvosi vizsgálat.

A férfi ellen eljárás indult.

A rendőrség munkatársai leállították 
egy szerencsejáték kaszinó működését 
Rahón, az Ivan Franko utcában febru-
ár 12-én – számol be a transkarpatia.
net hírportál.

A házkutatás során két helybéli sze-

Illegális játékbarlangot számoltak fel Rahón
mély tartózkodott a létesítményben. A ha-
tóságok lefoglaltak 21 számítógépet, illet-
ve a térfigyelő kamera felvételeit.

Az ügy kivizsgálása és a játékbarlang 
működtetésében részt vevők azonosítása 
folyamatban van.

Súlyos közúti balesetről érkezett beje-
lentés február 14-én a központi temető 
közelében – tudatta a pmg.ua. hírportál.

Előzetes információk szerint egy VAZ 
típusú személygépkocsi sofőrje elvesztette 

Közlekedési baleset történt Munkácson
uralmát gépjárműve felett és egy villany-
oszlopnak ütközött.

A hírportál úgy tudja, a sofőr – egy 
felsőkerepeci lakos – életben maradt, de 
mentő szállította kórházba.

A női kézilabda Bajnokok Ligájában a hét-
végén befejeződtek a csoportküzdelmek.

A címvédő Győri Audi ETO utolsó 
fellépésén nagyszerű második félidei já-
tékával 31-24-re verte az eddigi csoport-
első CSZKA Moszkvát, így sikerült meg-
előzni az orosz együttest.

A másik orosz – magyar párharc már 
orosz sikert hozott, a Rosztov Don szoros 
véghajrában 26-24-re győzte le a tartalé-
kosan kiálló FTC gárdáját.

Elek Gábor csapata így csoport-
ja negyedik helyén végzett, ami azt je-
lenti, hogy az egyenes kiesési szakasz-

Győri ETO – FTC párharc lehet a 
kézilabda final four-ért!

ban folytatódó nyolcaddöntőben a mon-
tenegrói Buducsnoszt Podgorica lesz 
a Fradi ellenfele, és amennyiben sike-
rül túljutni az akadályon, akkor a Győri 
ETO – Bietigheim párharc győztese vár 
az FTC-re a legjobb négy közé kerülé-
sért. Így tehát már biztossá vált, hogy a 
két magyar együttes közül csak az egyik 
juthat majd be a négy közé.

A férfi Bajnokok Ligájában a MOL 
Pick Szeged javított pozícióján, mivel 
idegenben győzte le 28-26-ra a macedón 
Vardar Szkopje együttesét.

Nem kezdődött jól a 2021-es esztendő 
az ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ságban szereplő

Minaj FC számára. Vaszil Kobin 
együttese a tavaszi idénynyitónak számí-
tó 14. fordulóban hazai környezetben ma-
radt alul a kiesés elleni harcban egyik leg-
nagyobb riválisának számító FK Lviv el-
lenében.

A téli pihenő során a játékospiacon 
aktívan ténykedő kárpátaljai együttesben 
Kobin mester egyszerre három új játékos-
nak – Milevszkij, Petruszenko és Karasz – 
is helyet szorított a kezdőben, de igazából 
egyikük sem tudta meggyőzni a minajiak 
trénerét abban a tekintetben, hogy a leiga-
zolásukkal jól járt a csapat, amit az a tény 
bizonyít a legjobban, hogy mindhárman 
lecserélésre kerültek a meccs folyamán.

Alvaro révén már az első félidőben 
kétgólos előnyre tettek szert a vendégek, 
amit a szünetben csereként pályára lépő 
Anton Sinder még a második játékrész 
elején kozmetikázni tudott, de az egyen-
lítés már nem jött össze.

A közvetlen riválistól elszenvedett 
hazai vereség azért is aggasztó, mivel ily 
módon a két csapat nem csak hogy helyet 
cserélt a bajnoki tabellán, hanem azért 
is, mivel a minajiak lecsúsztak az utol-
só helyre…

Ami a forduló további eredményeit il-
leti, a listavezető Dinamo Kijev, ha nehe-
zen is, de behúzta az Olimpik Donyeck 
elleni hazai találkozóját. A fővárosiak-
nál Beszedin duplázott, Bujalszkij pedig 

egyetlen góllal járult hozzá a 3-1-es győ-
zelemhez. 

Bennragadt a bajnoki rajton a cím-
védő Sahtar Donyeck, amely a Kolosz 
Kovalivka vendégeként ikszelt és került 
hárompontos hátrányba a listavezető ki-
jeviekkel szemben.

Eredmények: Minaj FC – FK Lviv 1-2, 
Dinamo Kijev – Olimpik Donyeck 3-1, 
Kolosz Kovalivka – Sahtar Donyeck 0-0, 

Edzőváltások az NB-I-ben

Otthon vesztett – kieső helyre 
csúszott a Minaj FC

Zorja Luhanszk – Gyeszna Csernyihiv 
2-1, FK Mariupol – FK Olekszandrija 
0-1, Dnyipro – Inhulec Petrove 2-0, Ruh 
Lviv – Vorszkla Poltava 1-1.

A bajnoki tabellát 33 ponttal veze-
tő Dinamo Kijev mögött a Sahtarnak 30 
pontja van.

A rendkívül sűrű alsóházban a 10. 
helyre feljövő FK Lvivnek 12 pontja van, 
de csak 2 ponttal van lemaradva tőle az 
utolsó, 14. helyre lecsúszó Minaj FC.

A február 20-án rendezendő 15. for-
dulóban a kárpátaljai együttes a 19 pont-
jával 6. helyen álló Olekszandrija ottho-
nába látogat.

***
A magyar élvonalban már javában 

tart a ,,tavasz”, hétvégén a 21. fordu-
lót rendezték, hét közben pedig a Ma-
gyar Kupában rendeztek fordulót, amely-
ben mind a 12 élvonalbeli klub bejutott a 
nyolcaddöntőbe.

Ami a bajnokságot illeti, a listaveze-
tő és fél lábbal már bajnoknak tekinthe-
tő FTC Mezőkövesden ikszelt úgy, hogy 
már két góllal is vezetett.

Tovább folytatódott a Mol Fehérvár 
vesszőfutása, mivel az együttes ismét ha-
zai pályán kapott ki az MTK-tól. A vere-
ség után alighanem felállítják majd a kis-
padról Márton Gábor vezetőedzőt, a he-
lyét a volt Fradi-tréner, Thomas Doll is 
elfoglalhatja.

Az viszont már biztos, hogy a Hon-
védnál ismét edzőcsere történt. A Buda-
fok elleni hazai vereséget követően Pisont 

Istvánt Horváth Ferenc váltja a kispadon.
Eredmények: Mezőkövesd – FTC 2-2, 

Mol Fehérvár – MTK 1-2, UTE – Diós-
győr 1-0, Puskás Akadémia – Paks 3-2, 
Kisvárda – ZTE 2-1, Honvéd – Buda-
fok 2-3.

A tabellát 50 ponttal vezető FTC mögé 
immáron a Puskás Akadémia lépett a má-
sodik helyre 36 ponttal, míg a harmadik 
Fehérvár maradt 33 pontos.

Horváth Ferenc lehet a 
Honvéd megmentője…
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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

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

aluplast-Beregszász
További ajánlataink: 
- külső és belső párkányok, 
- szúnyog háló (ajtóra is),
- Belorusz beltéri ajtók 
- reluxa, 
- anyag és bambusz roletta, 
- szalagfüggöny

Beregszász, Puskin tér 4.  (a szerb pékség épületében). 
Tel./fax: 4-31-29,  Mob.: +38097-9126146, +38099-7542543.

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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. 

Szállásfelügyelőket 
keresünk Zalaegerszegre!

Ukrán, magyar nyelv ismerete, 
számítógépes tudás,
jogosítvány kötelező

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

Munka Németországban
dortmundi italraktárakban.

Fizetés: 100 euróig/nap. 
Szállás, a munkahelyhez való beutazás ingyenes. 
Utazás Ukrajnából a munkahelyhez 200 euró. 
Mob.: +380 (67) 50 50 410.

Ház eladó

Beregszászban csendes, 
nyugodt környezetben, a 
Szilvás utcában családi ház 
eladó, kerttel, gyümölcsfák-
kal. Gáz, saját víz, garázs is 
van. Csere is érdekel. Mob.: 
099-0212849. 

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

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorostól, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

Beregrákoson 95 m2-es, 
magasföldszintes, össz-
komfortos családi ház 
eladó az országúttól 50 
méterre. Akár két gene-
ráció számára is alkal-
mas: a kövezett udva-
ron egy másik, 50 m2-es 
ház is található. Irány-
ár: 35 000 f.e. Viber: 
050-8065087. 

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Beregszászban a Bátori 
Béla u. 54. szám alatt eladó 
egy összkomfortos fél ház. 
Irányár: 10000 f.e. Mob.: 
066-6999515. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
úton ház eladó. Felújított, bú-
torozott, akár 2 család számá-
ra vagy bármi elképzelésre ki-
alakítható. Tel: 095-1145791. 

Lakás eladó

Egyszobás lakás eladó bú-
torral és technikával Bereg-
szászban a kórház közelében, 
az 5. emeleten. Saját gázfű-
tés, felújítás után. Irányár: 
15000 f.e. Mob.: +38063-
1751451. 

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás Be-
regszászban a Lónyai ut-
cában. Új típusú fa nyí-
lászárók, balkon, lodzsa. 
Önálló 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 
beregszászi régi piacon. 
Ár megegyezés szerint. 
Mob.: +38099-0807284. 

Lakás kiadó

Beregszászban egyszobás 
lakás 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 
használt hűtő. Ára 1000 hr. 
Mob.: 095-1758137. 

Laptop, Notebook

Aspire 3 laptop (garancia, 
egér, táska, fülhallgató) el-
adó Beregszászban. Mob.: 
+38050-8589288. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok, minő-
séges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 

Különórákat adok magyar, 
ukrán és angol nyelven Be-
regszászban. Mob.: 066-
9076358. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
t i lapok kézbes í tésére 
Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

Egy nő meg szeretne ta-
nulni magyarul, ezért 
magyar nyelvű magánta-
nárnőt vagy társalkodó-
nőt keres Beregszászból. 
Lehetőség van Skype-n 
beszélni. Mob.: +38050-
9130826. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Budapesti varrodába 
varrót, varrónőt kere-
sünk! Jó kereseti lehető-
ség, teljesítményarányos 
bérezés. Szállást, folyama-
tos munkát és munkavál-
lalást biztosítunk. E-mail: 
brezsnyikn@gmail.com. 
Mob.: +3630-9703358, 
+38066-6805200 (Viber). 

Beregszászi gyümölcsösbe 
férfimunkásokat keresünk. 
Fizetés megegyezés szerint. 
Mob.: +38066-1085189. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 

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

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

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Szőlészetbe-borászatba 
(Közép-Magyarország) 
fizikai munkára munka-
társakat keresünk, jöhet 
házaspár is. Magyar adó- 
és tajkártyával rendel-
kezők jelentkezését vár-
juk! Szállást biztosítunk! 
Mob.: +3630-7981568. 

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

Magyarországra, Zala-
egerszegre szakképzett 
pékeket, cukrászokat és 
kisegítő munkásokat ke-
resünk. Szállást ingyen 
biztosítunk! További in-
formációkért a követ-
kező telefonszámon le-
het érdeklődni: Viber: 
095-1134206. 

Magyarországra, Zala-
egerszegre autószerelő-
ket keresünk. Szállást in-
gyen biztosítunk! Továb-
bi információkért a kö-
vetkező telefonszámon 
lehet érdeklődni: Viber: 
095-1134206. 

Hosszú távú munkára ke-
res építőiparban jártas 
szakembereket osztrák 
munkaközvetítő cég! A 
munkavégzés helye Auszt-
ria (Bécs). Nyelvtudás nem 
feltétel, de mindenképpen 
előny! Bejelentett hivata-
los osztrák munkaszerző-
déssel heti 40 óra + túlóra 
pénz. A bérezés szakirányú 
és szaktudástól függő! Átlag 
1600-2000 € alap nettó + túl-
óra pénz. A túlórával együtt 
akár havi 2200-2800 € nettó 
összeget is meg lehet keres-
ni! A szállás biztosított, na-
gyobb részben a munkáltató 
által támogatott! Építőipari 
keresett szakmák, elsősor-
ban: zsaluzóács, vasbeton-
szerelő, kőműves, ács, tető-
fedő-bádogos, villanyszere-
lő, fűtés-vízvezetékszerelő, 
szigetelő! Ugyanez a cég a 
későbbiekben majd munkát 
hirdet: betanított szalagmun-
kás, raktári kisegítő mun-
kás, segédmunkás, és kü-
lönböző gyári alkalmazot-
tak részére is! Jelentkezés-
nél kérném, mindenképpen 
jelölje meg a szakma irán-
ti érdeklődését! Válaszadás 
48-órán belül! A jelentke-
zéseket önéletrajzzal, tele-
fonszámmal erre az e-mail 
címre várom: ausztria.mun-
ka2021@gmail.com. 
Két nő keres házi munkát 
(takarítás, idősek felügyele-
te stb.) Beregszászban. Mob.: 
096-8101351. 

Magyarországra kere-
sünk faipari mérnököt, 
technikust, ács és aszta-
los munkatársakat hosszú 
távra. Szállást biztosítunk, 
jogosítvány előnyt jelent. 
Mob: +3670-3293399 
(Gál József). 

Egy cég építőipari munkáso-
kat keres Belgiumba magas 
fizetéssel. Lehetőleg EU-s 
útlevéllel. Mob.: +38050-
8845827. 
Beregszászi nő házi mun-
kát keres (takarítás, idősek 
felügyelete stb.). Mob.: 098-
7730653. 

Barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szere-
lő kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 

Lakásdekoráció

Nagymuzsalyban eladó két 
szőnyeg 3x4 m, szövött pok-
rócok. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: +38066-5681630. 

Építkezés, felújítás

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

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszász-
ban. Ár: 1000 hrivnya. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Hűtés, fűtés

Beregszászban brikett és 
antracit szén eladó. Mob.: 
066-3967011, 
Eladó 2 darab 50-es konvek-
tor. Mob.: 099-4548537. 
Nagymuzsalyban eladó 
két villanytűzhely. Ár meg-
egyezés szerint. Mob.: 066-
5681630. 

Bútor

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

Mezőgazdasági eszköz

Szőlőprés, szőlődaráló és 
220-as terménydaráló eladó. 
Mob.: +38066-8088251. 
Traktor utánfutó (pricep) és 
tárcsás borona eladó. Mob: 
+38050-8614374. 
Beregszászban eladó 3/4-
es 5/4-es csövek, 5-7 mé-
teresek, armatúra vasak, 
3-4 méteresek, deszkák, 
5-7 méteresek, fóliának 
való kapron cső. Mob.: 
+38066-3967011, +38099-
6608338. 

Boroshordók eladók, 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

Nagymuzsalyban eladó két 
szőlős kád, szőlőprés. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
066-5681630. 

Eladó traktorhoz 2 darab 
külső kerék, 5 kerekes szé-
nagereblye, górévágó (saját 
készítésű). Mob.: +38099-
4548537. 
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Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

Mob.: +380 (66) 285 0 283 
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. 
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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/

Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

Benzines kapálógép eladó 
Nagyberegen, Kentaur 2070 
BM2, jó állapotban, gyá-
ri felszereltséggel. Irányár: 
6000 hrivnya. Mob.: +38095-
8792097. 

Eladó fejőgép kompresszor 
nélkül. Mob.: 099-4548537. 
Fejőgép eladó. Mob.: 066-
6904867. 

Haszonállat

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

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 www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

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!

Köszönetnyilvánítás
Az Együtt Sárosorosziért civil szervezet és az Oroszi 

Községi Klub köszönetét fejezi ki a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt.-nek a Közösségi Ház ifjúsági szobájának (elő-
adóterem) és klubhelyiségének felújításában nyújtott tá-
mogatásért. Eme támogatás részeként helyiségeink telje-
sen megújultak: a nyílászárókat, falat, padlót átfestettük, 
fa tüzelésű kandallókat, új függönyöket vásároltunk. Az 
ifjúsági szobánk új székekkel, led lápmákkal és fali fo-
gassal lett komfortosabb. A klub eszköztára egy laptop-
pal gyarapodott. 

Hálásan köszönjük mindenkinek, aki részt vállalt a 
helyiségek felújításában!

Ön a héten nagyon ér-
zékennyé és figyelmes-
sé válik, valamint a 
spirituális hajlamai is 

rendkívüli módon felerősödnek 
ebben az időszakban. Emellett 
sokan hatalmas fejlődést fog-
nak érezni az életük minden 
területén. Ami a karrierjét il-
leti, az elkövetkező napokban 
semmilyen különösebb problé-
ma nem fogja érni ezen a téren 
sem, így rengeteg időt tud majd 
együtt tölteni a családtagjaival.

A föld jegyek olykor 
túlságosan gyakor-
latiasok ahhoz, hogy 
higgyenek a szeren-

cse erejében, de olykor a je-
lek még a hitetlenek számá-
ra is kétségtelenek. Ezen a 
héten ugyanis a szerencse az 
Ön oldalára áll. Sok időt tölt 
majd a barátaival és új is-
mertségekre is szert tehet. A 
munkájában képes lesz elő-
re haladni, és a munkatársai 
is elismerik a teljesítményét.

A jövő olykor félelem-
re és bizonytalanságra 
adhat okot, különösen, 

ha túlságosan magukkal ragad-
ják ezek a gondolatok. Azon-
ban sosem tudhatjuk, hogy mi 
vár ránk, hiszen csak a jelen fe-
lett van hatalmunk. Ezt vésse az 
eszébe és ne rágódjon annyit 
a holnapon. Ehelyett inkább 
bízzon abban, hogy elég kitar-
tó, ezért képes minden vihart 
és nehézséget kiállni és élvez-
ni mindazt, amit a jelen kínál.

Olykor az elménk kis-
sé ködös, így azt érez-
hetjük, hogy teljesen 

össze vagyunk zavarodva. Ez 
nagy kihívás, hiszen nem tud-
juk, melyik irányba menjünk, 
és azt érezzük, hogy egy ha-
talmas szélviharon, vagy sűrű 
ködön át vezet az út, ahol min-
den irányjelző tábla eltűnt. Eb-
ben a helyzetben csak az ösz-
töneire számíthat, bízva abban, 
hogy ezek olyan erősek, képes 
megtalálni a helyes utat.

Büszke Oroszlánként 
olykor azt gondolja, 
hogy Ön tökéletes, 

azonban fontos emlékeztet-
nie magát arra, hogy senki 
sem lehet az. Mi mind esen-
dők vagyunk és emiatt olykor 
Önnek is jól esik a védelem 
és a gondoskodás, főleg, ha 
az egészségéről van szó. Tö-
rődjön ugyanazzal a gondos-
sággal és figyelemmel önma-
gával, mintha azt a legjobb 
barátjával tenné.

Ezen a héten renge-
teget fog költekezni, 
azonban ennek ellené-

re mégsem kell pénzügyi ne-
hézségektől tartania. Emellett 
mind a munkájában mind pe-
dig a magánéletében annyi le-
hetősége lesz, hogy még válo-
gatni is tud majd, hogy kivá-
lassza az Ön számára legmeg-
felelőbb ajánlatot. Valamint a 
remek kommunikációs kész-
sége és a megfelelő testbeszéde 
is előre viheti a szakmájában.

Ami az otthonát ille-
ti, Önnek remek ízlé-
se van a dekoráláshoz. 
A lakberendezési rajzai 

és tervei gyönyörűek és művé-
sziek, de ez nem is csoda, hi-
szen nagyon kifinomult és klasz-
szikus az ízlése. Emellett reme-
kül csempészi bele az Önt körül 
vevő dolgokba a vidámságot és 
a saját személyiségét is, amitől 
még lenyűgözőbbe válik. Az 
otthona csinosítgatása, dekorá-
lása lesz erre a hétre a feladata.

Minden vízjegy haj-
lamos arra, hogy oly-
kor feszült és inger-
lékeny legyen, és bár 

képes az energiáit és a má-
sokkal szembeni érzelmeit 
magában tartani, néha mégis 
fontos, hogy kiengedje eze-
ket. Ezen a héten lehet, hogy 
kissé rossz hangulatúvá vá-
lik, ami különösen a magán-
életében nyilvánul meg. Emi-
att olykor nagyon szélsősége-
sen cselekedhet.

Habár Ön nagyon 
önálló és független, 
most mégis nagy szük-
sége van egy mély és 

szoros kapcsolatra. Ezen a hé-
ten azt érzi, hogy a szerettei tá-
mogatják és elismerik Önt, és 
végre megértésre talál azoknál 
az embereknél, akik a legjob-
ban szeretik, ami nagyon sokat 
jelent Önnek. Pénzügyileg egy 
csodás időszak köszönt az éle-
tébe és minden további területen 
is nagyon vidám és boldog lesz.

Ezen a héten a mun-
kája révén, vagy a már 
meglevő barátságain 
keresztül új ismertsé-

gekre tehet szert. Emellett ez az 
időszak szintén nagyon kedvez 
a szakmai életének, hiszen a ki-
emelkedő teljesítménye máso-
kat is lenyűgöz majd. A szak-
mai teljesítménye mindig is na-
gyon motiválta arra, hogy ki-
vívja mások csodálatát. Emel-
lett ez a hét szintén nagyszerű 
lehetőség a diákoknak.

Ön imád tanulni és 
új dolgokat megis-
merni, ami arra kész-

teti, hogy utazzon és felfe-
dezze a világot. Emellett 
meg akarja alapozni az éle-
tét, és ezáltal fejlődni és for-
málni akarja a személyisé-
gét. Ön rá fog jönni, hogy 
ez a hét milyen remek le-
hetőség erre. Ez az időszak 
nem alkalmas az esküvőre, 
így jobban teszi, ha ezt egy 
kis időre elhalasztja.

Ezen a héten nagyon 
aktív társasági életet 
fog élni. Ön emel-

lett rengeteg dologba akar 
egyszerre belekezdeni és azt 
sem tudja, hol kezdje. Ami a 
pénzügyeit illeti, kisebb ne-
hézségekkel és adósságok-
kal kell majd szembesülnie. 
De ez nem feltétlen rossz, 
csupán fontos, hogy észre-
vegyen bizonyos dolgokat 
és változtasson azokon, ha 
szükséges. 

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik 

részt vettek február 3-án szeretett férjem, Vass István te-
metésén, koszorút, virágot helyeztek sírjára és osztoztak 
a család fájdalmában. 

A gyászoló család.

Részvétnyilvánítás
A Kígyósi Ezüst Alkony Nyugdíjas Egyesület mély meg-
rendüléssel értesült Bakó Olga haláláról. Őszinte rész-
vétünk a családnak.

Részvétnyilvánítás
A Bereg Alkotóegyesület közössége részvétét fejezi ki 
Bakó Olga hirtelen halála miatt. Őszinte részvétünk 
a családnak.

Részvétnyilvánítás
A Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola 

őszinte részvétét fejezi ki Bíró Ágnes tanítónőnek édes-
anyja elhunyta miatt. Osztozunk fájdalmában.

Az iskola tantestülete és dolgozói.
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5 zsírégető ital lefekvés előtt, 
ami alvás közben hat

Villámgyors fogyás hasból: 
ezért hatásos a főzelék diéta

Ez a legerősebb méregtelenítő ital az orvosok 
szerint: nagyban segíti a fogyókúrát

Szereted a zöldségeket, és szívesen vá-
lasztasz főzeléket a menzán? Jó lenne 
leadni egy kis fölösleget, de inkább csak 
méregtelenítéssel, salaktalanítással sze-
retnél megkönnyebbülni?

Elég egy picit változtatni az étkezési szokásaidon, és 
néhány nap alatt formába hozhatod magadat.

Kinek ajánlott a főzelék diéta?
A főzelék diéta inkább egy gyors méregtelenítő, sa-

laktalanító program, ami nem nagyobb súly leadásához, 
inkább egy villámgyors kúraként ajánlott, azoknak, akik 
csak kisebb mennyiségű plusz súlytól szeretnének meg-
szabadulni, azt viszont rövid idő alatt szeretnék.

Jó választás akkor is, ha a hasadból szeretnél fogy-
ni, vagy ha egyébként egészségesen étkezel, de a stressz 
vagy más hatására az anyagcseréd lelassult, és kicsit fel 
akarod ébreszteni az ellustult emésztésedet.

Hogyan működik a főzelék diéta?
A főzelék diéta lényege, hogy a zöldségekben talál-

ható vitaminok és ásványi anyagok feltöltik szervezeted 
raktárkészleteit, hiszen ezekhez mindenképpen szükség 
van a természetes zsíranyagcseréhez.

Eközben a zöldségekben található élelmi rostok át-
mossák a beleket, megszabadítanak a lerakódott salak-

anyagoktól, amelyek a puffadás mellett a lelassult anyag-
cseréért is felelőssé tehetőek.

A diéta alatt ebédre mindenképpen főzeléket válassz, 
és lehetőleg a nap többi részében is zöldséget és gyümöl-
csöt egyél, egy kis szójával vagy tojással kiegészítve. Az 
étrendet három napnál ne tartsd tovább, ne feledd, ez csak 
egy gyors tisztító kúra, hosszú távon túlságosan megter-
helné a szervezetedet!

Hogyan készítsd el a főzeléket?
Talán mondanunk sem kell, hogy a fehér liszt most 

nem lesz alkalmas a főzelék besűrítésére, hiszen ez szin-
tén lerakódik a tápcsatornákban, lassítja az emésztést, és 
a legkevésbé sem nevezhető diétás alapanyagnak.

A szokott habarás helyett sűrítsd a főzeléket úgy, hogy 
botmixerrel összepürésíted a hozzávalókat, vagy hogy 
natúr joghurtot keversz a megfőtt zöldséghez. A tej és 
a zabpehely szintén alkalmasak a főzelékek besűrítésé-
hez, de ebben az esetben tehéntej helyett mandula- vagy 
rizstejet használj, mert ezek könnyebben emészthetőek.

Trükkök
Régi, de jól bevált trükk, hogy a főzelék készítése 

közben egy-két közepes szem burgonyát is kell dobni 
a fazékba, mert az ebben lévő keményítő szintén képes 
összerántani egy kicsit a főzeléket.

A legjobb, ha a zöldségeket nem főzöd teljesen pé-
pesre, hanem félkeményre, roppanósra hagyod őket. Így 
nem csak az élvezeti értékük lesz nagyobb, de több vita-
min és ásványi anyag is megmarad bennük.

Mintaétrend az első napra
Reggeli: rántotta három tojásfehérjéből, párolt brokko-
li, egy bögre zöld tea.
Tízórai: egy narancs.
Ebéd: zöldbabfőzelék.
Uzsonna: egy marék dió.
Vacsora: wokban párolt vegyes zöldségek.

Mintaétrend a második napra
Reggeli: gyümölcssaláta egy marék napraforgómaggal, 
egy pohár narancslé, egy bögre zöldtea.
Tízórai: egy kis poharas joghurt.
Ebéd: sóskafőzelék egy főtt tojással.
Uzsonna: aszalt szilva.
Vacsora: Cézár-saláta.

Mintaétrend a harmadik napra
Reggeli: görögsaláta egy kiskanál olívaolajjal, egy szelet 
teljes kiőrlésű kétszersülttel, egy bögre zöld tea.
Tízórai: egy alma.
Ebéd: sárgaborsó főzelék, szója fasírt.
Uzsonna: egy körte.
Vacsora: brokkoli-krémleves.

Alvás közben fogyni? Ez túl jól hangzik 
ahhoz, hogy igaz legyen, pedig könnyen 
megteheted. Egészségünk egyik legfőbb 
alappillére a pihentető alvás. Egy álmat-
lan éjszaka után másnap mindig ingerült-
nek, gyengének és fáradtnak érezzük ma-
gunkat, de ez közel sem az egyetlen nega-
tív hatása, ugyanis a rossz alvás szoros 
kapcsolatban áll a hízással is.

Ennek oka az, hogy mikor a test kimerült, az anyagcse-
re lelassul, hogy a szervezet kevesebb energiát használjon. 

Az alváshiány a vércukorszintre is hatással van és inzulin 
emelkedést okoz – ami miatt éhesnek érezzük magunkat – 
de ha eszünk, a már említett lelassult metabolizmus miatt 
lényegesen lassabban emésztjük meg az ételt, mint kellene.

Ha tehát fogyni szeretnél, még inkább fontos a kiadós al-
vás, de a jó hírünk az, hogy alvás közben is égetheted a ka-
lóriákat, méghozzá a lefekvés előtt elfogyasztott megfelelő 
itallal Azt tudjuk, hogy a koffein pörgeti az anyagcserét, de 
ébren is tart, ezért a kávé és a legtöbb tea sajnos kiesik, de az 
alábbi öt ital hatékonyan elősegíti a fogyást, miközben alszol.

Tej
Alszik, mint a tej, tartja a mondás, de vajon mi is job-

ban alszunk tőle? Bizony, és nemcsak a kisbabák, a felnőt-
tek is. Egy pohár langyos tej azért segíti az álmod, mert 
tele van kalciummal és triptofánnal. 

A kalciumról mindenki tudja, milyen fontos a szer-
vezetnek, de nemcsak a csontjainkat és a fogakat erősíti.

Ebben az esetben ugyanis a triptofán nevű aminosa-
vat segít felhasználni az agynak, így az melatonint ter-
mel ami pedig nem más, mint az alvást szabályozó hor-
mon. Ha vegán vagy, igyál nyugodtan szójatejet, de er-
ről majd később.

Kamillatea
Nem mindegyik tea esik ki a koffein miatt, a kamil-

la például nem tartalmazza, tehát nyugodtan fogyaszthat-
juk lefekvés előtt is. Egy bögre kamillatea nyugtató hatás-
sal bír, ugyanis megemeli a tested glicin szintjét, ami egy 
olyan neurotranszmitter, ami enyhe altatóként hat ránk.

A glükóz-szintünket is kiegyenlíti a kamilla, ami segí-
ti a fogyást. Felejtsd el a kétes hírű és eredetű detox teákat 
és maradj a jól bevált kamillánál.

Szőlőlé
Egy kis pohár 100 százalékos szőlőlé segít zsírt éget-

ned, amíg alszol. Kutatások szerint az egyszerű szénhidrát-
ok – mértékkel való – fogyasztása fokozza az éjszakai in-
zulin kiválasztást, ami hatékonyan szabályozza a cirkadián 
ritmusunkat, ami szintén a jó alvás kulcsa.

Ezen kívül a szőlő tele van antioxidánsokkal, amik a 
kalóriákat tároló fehér zsírt átváltoztatja kalória-égető bar-
na zsírrá.

Szójás fehérjeturmix
Sokan azt hiszik, hogy a protein shake-ek csak az edző-

teremben izzadó, súlyokat emelgető sportolóknak való, pe-
dig a szója tele van a már említett triptofánnal.

Akár szójatejet fogyasztunk, akár szójás fehérjeport, 
tele lesz ezzel a hasznos aminosavval, ami a kortizol szin-
tünket is lejjebb viszi, ami segíti a zsírégetést. Igaz, hogy az 
anyagcserénk jelentőlen lelassul alvás közben, de attól még 
egy szójaitalt gond nélkül fel tud dolgozni egy éjszaka alatt.

Kefir
A kefir egy probiotikumokban gazdag ital ami aludttej-

ből készül, ami remek hatással van a bélrendszerünkre. Nö-
veli a belekben a hasznos baktériumok számát, amik egy-
részt segítik az ásványi anyagok és vitaminok felszívódá-
sát, másrészt elősegítik az emésztést.

A kefir ráadásul nemcsak az alvásban segít, hanem a 
sportteljesítményedre is jó hatással van.

Ha az életmódváltást méregtelenítéssel 
kezdenéd, az alábbi méregtelenítő italok 
segíteni fognak. Nem végeztünk nemzet-
közi felmérést, de így is biztosak vagyunk 
abban, hogy az újévi fogadalmak között 
most is kimagasló eredményt ért el a „jö-
vőre jobban odafigyelek magamra”.

Zöld tea
Néhány éve egy orvosi kutatás során is úgy találták, 

hogy minden méregtelenítő ital közül a zöld tea az, ami 
leginkább elősegítheti a fogyást és a méregtelenítést. Ezt 
egyfelől a kiugróan magas antioxidáns-tartalomnak, más-
felől az anyagcserét fokozó hatásának köszönheti.

A zöld tea segít, hogy a szervezeted visszanyerje régi 
formáját. További előnye, hogy nem kell túlzásba vinni 
a fogyasztását, már napi egy csésze is elég, hogy megte-
gye a hatást.

Áfonyaléből méregtelenítő ital
Az áfonyalé nem csak finom, de egészséges is. Meg-

könnyíti a belek mozgását és az anyagcserét, emellett pe-
dig az erekre is jótékony hatással van.

Kifejezetten jót tesz a szemnek, ezért szemüvegesek-
nek, vagy azoknak, akik nem jól látnak a sötétben, szin-
tén ajánlott a méregtelenítő áfonyalé fogyasztása. Kísérle-
tek igazolták, hogy a fekete áfonyalé segíthet lelassítani az 
öregedési folyamatokat, és frissebbé teszi a memóriát is.

Szilvalé
A szilva szintén az egyik legerősebb méregtelenítő ital 

alap, ami szintén tartalmaz antioxidánsokat. Leginkább rost 
tartalma segíti a szervezet megtisztulását, a lerakódott sa-
lakanyagok távozását.

Nagy előnye, hogy nem kell sokat inni belőle a hatás 
eléréséhez, már napi egy pohár is segíthet. Remek turmi-
xok alapja lehet a szilvalé, amit banánnal, almával is ve-
gyíthetsz, de a fahéj is jól passzol hozzá, aminek szintén 
méregtelenítő hatása van.

Uborka turmix
Az uborka segít helyreállítani a test hidratáltságát, emel-

lett méregtelenít is, nem véletlen, hogy szinte minden, más-
naposságot elűző koktélban szerepel.

Persze, az uborka akkor is segít, ha egyszerűen csak 
méregteleníteni szeretnél. Egy frissítő citromos, uborkás 
turmixszal jól indul a napod, és az egészségedért is te-
szel valamit.

Dobj a turmixgépbe egy pohár tejet, egy marék spenó-
tot, egy hámozott, szeletelt kígyóuborkát, egy pohár vizet 
és egy evőkanál mézet. Csavard bele egy citrom levét is, 
mielőtt beindítanád a gépet, és elkészítenéd a gyönyörű, 
zöld méregtelenítő ital turmixodat.

Gránátalmalé méregtelenítő ital
A gránátalma még viszonylag újdonságnak szá-

mít, de szerencsére egyre több helyen lehet találkoz-
ni vele, és már gyümölcslé formájában sem lehetetlen 
beszerezni – persze, az is tökéletes, ha magad veszed 
meg a gyümölcsöt, és facsarod ki a levét, vagy egy-
szerűen csak hozzáadod a kedvenc reggeli méregtele-
nítő turmixodhoz.

A gránátalma szintén nagyon gazdag antioxidánsokban, 
emellett segíthet a szív- és érrendszeri problémákon, és a 
vesére is kifejezetten jótékony hatással van.

Laboratóriumi tesztekből az derült ki, hogy azok, akik 
rendszeresen fogyasztanak gránátalmalevet, kevésbé haj-
lamosak a gyulladásokra, és a méreganyagok felhalmozó-
dásáért, illetve az öregedésért felelős szabadgyökök szá-
ma is alacsonyabb a szervezetükben.
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Plusz egy vicc

2021. 6. szám meg    fej -
tése: Az élet egy lyu-
kas ejtőernyő, ami 
végül ki se nyílik.

plusz    egy vicc: ... 
hogy egy szót sem 
értettem abból, amit 
az anyósom mondott.

Zebra szelet

Minden napra egy alma: 7 módszer, 
ahogyan beillesztheted az étrendedbe

„Minden nap egy alma, az orvost távol tartja” – régi 
bölcsesség, ami ma is megállja a helyét. Sajnos még-
sem fogyasztunk elég gyümölcsöt, pedig némi fantá-
ziával egy ilyen egyszerű alapanyag is változatos for-
mában kerülhet az asztalodra.

Aszalt almakarikák
Az egyik legkézenfek-

vőbb és gyors fogyasztási 
módszere az almának, ha 
aszalva, szirom formájában 
fogyasztod. Ezt a finomsá-
got készen is megveheted a 
boltokban, sőt vásárolhatsz 
cukormentes változatot, 
úgyhogy nem kell aggód-
nod a túl sok kalória miatt.

Persze, ahogy a legtöbb 
aszalványnak, úgy a szárí-
tott almakarikáknak is na-
gyobb a kalóriasűrűsége, 
erre nem árt figyelned, de 
attól még nyugodtan nas-
solhatsz belőle. Az alma-
szirmot fogyaszthatod ma-
gában, de beledobhatod a 
müzlidbe, ráteheted a reg-
geli kásádra, vagy deko-
rálhatod vele a frissen sült, 
gyümölcsös muffinokat.

Reszelt alma
Amennyiben frissen fo-

gyasztanád az almát, úgy is 
van lehetőséged arra, hogy 
egy kicsit változatosabbá, 
ízletesebbé sőt, egészsé-
gesebbé tedd ezt a csodá-
latos gyümölcsöt. Csupán 
annyi a dolgod, hogy lere-
szeled nagylyukú reszelőn, 
majd fűszerezed, ízesíted.

Tökéletesen passzol 
az almához a fahéj, ami 
egyúttal remek immunerő-
sítő is egyben, vétek lenne 
kihagyni. Ugyanez igaz a 
citromra, ami elsősorban 
C-vitamintartalmával járul 
hozzá ahhoz, hogy teljes 
értékű, egészséges nassol-
nivalót tegyél az asztalra.

Alma mártogatós
Nálunk sokkal jobban 

fogy az alma, ha megtisztí-
tom és felvágom, így készí-
tem oda az asztalra. Szin-
te észrevétlenül tűnnek el 
a gerezdek, de ha egyben 
teszem bele a gyümölcs-
kosárba, sokszor napokig 
nem nyúl hozzá senki. Ha 
tehát saját magában fo-
gyasztanád az almát, érde-
mes felszelned, kivágnod a 
magházát és így tálalnod.

Amennyiben ezt még 
fokoznád, jöhet a mártoga-
tós! Ehhez csupán néhány 
evőkanál magkrémre (pl. 
földimogyoró, mandula) 
és egy kevés kakaóra, éde-
sítőre lesz szükséged, vala-
mint pár csepp vízre. Gőz 
fölött olvaszd meg őket, 
majd tedd egy kistányér-
ba. Mehet is a mártogatás!

Almás turmix
Ha jelentős mértékben 

növelnéd a gyümölcsfo-
gyasztásodat, de nem rajon-
gasz minden ízért, akkor a 
legjobb választás a turmix. 
Amennyiben jó minőségű 

géped van, pár pillanat alatt 
gondoskodik arról, hogy tö-
kéletesen homogén, egysé-
ges és ízletes turmixot te-
hess a shakeredbe.

Mi kell ehhez? Mivel 
az alma elég semleges ízű, 
elég, ha egyetlen domi-
náns, általad kedvelt gyü-
mölccsel társítod. Jól pasz-
szolnak az almához a bo-
gyós gyümölcsök, de per-
sze tehetsz hozzá fűsze-
reket (vaníliát, mézes sü-
temény fűszerkeveréket), 
vagy akár friss gyömbért is.

Dióval sült alma
A hideg hónapokban 

sokszor vágyunk meleg fo-
gásra, és ezt az igényünket 
nem csak főételekkel elégít-
hetjük ki. Az egyik legfino-
mabb meleg, almás finom-
ság a dióval sült alma. Az el-
készítése során ki kell ven-
ned az alma magházát – ide 
kell majd beletöltened a da-
rált dióval elkevert sárgaba-
racklekvárt. Már mehetnek 
is be a sütőbe! Ha az alma 
megpuhult, picit érdemes 
várni tálalás előtt, langyosan 
célszerű a tányérra tenned.

Almakompót
Az almakompót is nagy-

szerű lehetőség, ha nem hi-
degen szeretnéd fogyasztani 
az almát. Annak érdekében, 
hogy minél kevesebbet kell-
jen hőhatásnak kitenned ezt 
a gyümölcsöt, csináld meg 
először az alaplevet: forrald 
fel a vizet a fűszerekkel (ez 
lehet fahéj, gyömbér, szeg-
fűszeg, rózsabors, hibisz-
kuszvirág, stb.). Ha már lo-
bog a víz, tedd bele a meg-
tisztított almát – a puhább 
változatoknál az is elég, ha 
fedő alatt picit állni hagyod. 
Amikor langyosra hűlt, íze-
sítsd citromlével és nádcu-
korral, vagy agavé szirup-
pal, esetleg mézzel.

Vaníliás almapuding
Az almapuding is me-

leg fogás, jó lehetőséget kí-
nál arra, ha szeretnéd az al-
mát változatos formában be-
illeszteni a mindennapjaidba, 
ráadásul ez a recept arra is jó, 
hogy a megmaradt sültalmát, 
vagy kompótot újragondold. 
Számos elkészítési formáját 
megtalálod az interneten, én a 
lehető legegyszerűbb módon 
szoktam összedobni.

Sütök vagy főzök egy 
adag héjától megszabadí-
tott almát, majd alaposan 
pürésítem. Eközben készí-
tek egy kicsit hígabb vaní-
lia pudingot növényi tej-
pótlóval és nádcukorral. 
Amikor elkezd sűrűsödni, 
hozzáadom az almapürét 
és már lehet is tálalni.

Tészta: 3x1 tojás, 3x1 pohár tejföl, 3x5 evőkanál 
cukor, 3x5 evőkanál liszt, 3x1 mokkáskanál szódabi-
karbóna, 5 evőkanál dió, 5 evőkanál mák, 3-4 evőka-
nál kakaó;

Krém: 1 l tej, 8 evőkanál búzadara, 25 dkg margarin, 
25 dkg porcukor, 2 csomag vaníliás cukor, tortadara vagy 
csokoládé 

Elkészítése: 1 tojást habosra keverünk 5 evőkanál cu-
korral, majd hozzáadjuk a tejfölt, a liszttel elkevert szóda-
bikarbónát és végül 5 evőkanál diót, sütőpapírral bélelt tep-
siben 180 fokon megsütjük.

Majd a második lapot is megsütjük, abba jön a mák, 
majd a harmadik lap és abba jön a kakaó.

A tejben megfőzzük a búzadarát a vaníliával, ha ki-
hűlt összekeverjük a margarinnal habosra kevert cukorral.

Összeállítjuk a sütit: alul mákos lap majd a krém 
egy része, aztán a kakaós lap arra ismét krém, erre 
jön a diós lap, amit szintén megkenünk krémmel 
meghintjük csokilapocskákkal és meglocsoljuk ol-
vasztott csokival.

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

A nyuszi szólongatja a patak partján a medvét:
– Gyere át, medve, akarok mondani valami fontost!
– Nem megyek, éppen málnát eszem.
– Gyere már át, medve, nem bánod meg!
A medve átúszik a túlsó partra.
– Mit akarsz mondani, nyuszika?
– …

Kétbetűsek: ÁS, DE, 
DZ, EK, KA, KI, KT, ÖL, 
PT, SA, TÁ, TÍ.

Hárombetűsek: AIR, 
ALA, AND, ASA, EME, 
HAS, HAT, HJA, IZS, JAK, 
MÁS, NET, OTI, SZI, TED, 
TZK, VAN, VÁR, VER.

Négybetűsek: DÁDÁ, 
KIRK,  NAGY,  NÉZD, 
ÓBAB,  RAKI ,  RALI , 
SAGA,  SOLE,  TATE, 
UTÓD, ZITA.

Ötbetűsek: ALARM, 
ALIKA, ANION, DINER, IRA-
KI, JASON, LOVAL, ODAÁT, 
RIGID, TAGOS, TRISÓ.

Hatbetűsek: AKÁRHA, 
BÁTORI, DOLINA, EBI-
HAL, MÁLNÁS, MILYEN, 
MOSOTT, OKOZAT, SAVA-
ZÓ, SIKÁLÓ.

Hétbetűsek: BEVONAT, 
BORDÁZÓ, HASIZOM, 
IMAGINE, KAMARAI, KI-
ADOTT, KIAKADÓ, KLÁ-
RIKA, MORAJLÓ, ZSILETT.

Nyolcbetűsek:  DIA-
DALMI, FELETTES, LE-
BARNÍT, ÓLÁLKODÓ, 
DATUPOFA, UTCABELI.

T í z b e t ű s e k : 
ÉSZAKOLASZ, KATO-
NALÁDA.

Tizenegy  be tűsek: 
AKARATTALAN, HÉT-
ÖVES TATU.

Tizenkét betűsek: HÁT-
RAMARADÁS, RETTENE-
TESEN.
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SZEMÉLYED ÉNEKEL OXIGÉN NÉMA DRÓN!
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