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Vadászat és 
vadgazdálkodás 

Kiállítás a kommunizmus 
áldozatainak emlékére

azonnali kezdéssel a következő pozíciókba: 

BrigÁdVezeTő, zsAlUzó-Ács, 
BeTAníToTT zsAlUzó MUnKÁs
AMiT nyújTUnK:

• stabil háttér
• prémiumrendszer, juttatások
• folyamatos munkalehetőség egész évben
• a legjobb védőfelszereléseket és 
szerszámokat biztosítjuk

• az útiköltséget térítjük 
Bérezés: nettó 1600-2500 forintos órabér 
gyakorlattól és teljesítménytől függően

elVÁrÁsAinK:
• megbízhatóság
• önálló munkavégzés
• józan életmód
• csapatszellem

egyéB inForMÁció:
• térítésmentes szállást tudunk biztosítani

MUnKAidő: 
• egy műszakos munkarend (9-10 óra)

Magyar útlevél szükséges!
jelenTKezés: 
+3630/231-0459-es telefonszámon vagy az 
iroda@acs-bau.hu e-mail címen.

Munkatársat keresünk több éve
 cégünknél dolgozó kárpátaljai 

létszámunk bővítéséhez 
magyarországi munkahelyre 

A magyar Országgyűlés 
2000-ben elfogadott 

határozata értelmében 
február 25-e a Kommu-
nizmus áldozatainak em-
léknapja. 1947-ben ezen 
a napon hurcolták el jog-
talanul, mentelmi jogától 
megfosztva Kovács Béla 
országgyűlési képviselőt, 
a Független Kisgazdapárt 
főtitkárát a Szovjetuni-
óba, ahol kilenc éven át 
raboskodott börtönök-
ben és munkatáborok-
ban. Szimbolikusan ez-
zel vette kezdetét a csak-
nem ötvenéves folyamat, 
melyben a kommunista 
párt szisztematikusan ki-
irtotta a társadalom azon 
tagjait, akik bármilyen 
kritikával illették a rend-
szert, netán ellenszegül-
tek annak. Százmillióra 
becsülik a kommunis-
ta diktatúra áldozatai-
nak számát világszerte. 

Február 25-én a kom -
munizmus áldoza-
taira emlékezünk. 

Azokra a százezrekre, 
akiket a második világhá-
ború végén vagy után de-
portáltak, és akik közül 
igen sokan sohasem tér-

tek haza. Egyes becslések 
szerint Kelet-Közép-Euró-
pában a rendszer áldozata-
inak száma elérheti az egy-
milliót, ennyi ember vesz-
tette életét kivégzés, éhínség 
miatt vagy kényszermunka-
táborban. Jóval magasabb-

ra tehető azonban azoknak 
a száma, akiket a diktatú-
ra hétköznapi valósága tes-
tileg és lelkileg nyomorított 
meg. A kommunizmus igen-
csak fájdalmas sebeket ej-
tett Kárpátalja magyar, né-
met nemzetiségű lakosságán 

is, egyik legnagyobb tra-
gédiánk a malenkij robot. 
A „kis munka” hazugsá-
gával mintegy harminc-
ezer magyar férfit hur-
coltak munkatáborokba. 

Szoboravatás és megemlékezés a Rákóczi Főiskolán

Dupka György törté-
nész által összeállí-

tott pannókból nyílt ki-
állítás február 25-én, a 
kommunizmus áldoza-
tainak emléknapján a 
beregszászi Ortutay Ele- 
mér Görögkatolikus 
Szakkollégiumban.

Az eseményre a jár-
ványügyi korlátozások 
miatt zárt körben, a kollé-
gium diákjai és munkatár-
sai jelenlétében került sor.

A megnyitó kezdetén az 
intézmény igazgatója, Ma-
rosi István görögkatolikus 
parókus köszöntötte a je-
lenlévőket, hangsúlyoz-
va, hogy az emléknap a 
kommunista ideológia ál-
tal okozta kihívásokra és 
szörnyűségekre igyekszik 
felhívni a figyelmet. A 
teljes kiállítási anyagnak 
az egyházakat érintő ré-
sze került a kollégiumba. 
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„Értékeket teremtünk 
s jövőnk is van”

Szoboravatás és megemlékezés a Rákóczi Főiskolán

Közülük több mint tízezren 
soha nem tértek haza. Nekik 
állít emléket a február 25-én a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátal-
jai Magyar Főiskola udvarán 
felavatott Matl Péter szobrász-
művész Gúzsban című szobor-
kompozíciója.

A rendezvény nemzeti imád-
ságunk eléneklésével vette kez-
detét. Ezt követően Szilágyi Má-
tyás, Magyarország Beregszá-
szi Konzulátusának főkonzulja, 
Orosz Ildikó, a Rákóczi Főisko-
la elnöke és Matl Péter alkotó kö-
zösen leplezte le az emlékművet.

Szilágyi Mátyás a magyar 
történelem fekete napjának ne-
vezte ezt a dátumot. A kommu-
nista diktatúra éveiben Magyar-
országon és a Kárpát-medencé-
ben, így Kárpátalján is sokakat 
üldöztek, megfélemlítettek, el-
hurcoltak. Ma rájuk, a mártírok-
ra, a hősökre, az egyházüldözés 
áldozataira, a megnyomorított 
családokra emlékezünk. Arra a 
sok tízezer magyar emberre, aki-
ket a történelemben addig párat-
lan módon kollektív bűnösség 
alapján elhurcoltak munkatábo- 
rokba, s akik nagy része nem tért 
vissza családjához, fogalmazott a 
főkonzul. A most felavatott szo-
bor méltóképpen állít nekik em-
léket, mondta. 

Orosz Ildikó kifejtette, hogy 
a megtorlások több éven át kísér-
tették az itt élőket. „Ez a szobor 
elénk idézi nagyszüleinket, tár-
sainkat, akiket a kommunizmus 

megnyomorított. A főiskola udva-
rán felállított alkotás emlékeztet 
azokra, akik hitükért, meggyőző-
désükért életükkel fizettek” – hang-
súlyozta az elnök asszony, aki arra 
is felhívta a figyelmet, hogy fon-

tos megismertetni az egykori tör-
ténéseket a diákokkal is, hisz a mi 
életünkbe a kommunizmus nagyon 
keményen beavatkozott. Ez az em-
lékmű arra emlékeztet, hogy „a mi 
sorsunk egyúttal a kommunizmus 
által szőtt és font sors, s a mi prob-
lémáink még mindig ott vannak, 
ahol annak idején 1944-ben elültet-
ték”, zárta gondolatait Orosz Ildikó. 

A háromalakos szoborkompo-
zíció az érzelmi hullámzás azon 
fázisait rögzíti az elvágyódástól a 
tehetetlenségig, a tehetetlenség ér-
zésén át a magába roskadásig, amit 
akkor él át az ember, amikor vala-
milyen oknál fogva elveszíti a lelki 

egyensúlyát, a szabadságát. Az 
aggódás, a szorongás és a féle-
lem olyannyira a kárpátaljai ma-
gyarság mindennapjainak a ré-
szévé vált, hogy ki-ki önmagát 
láthatja viszont a három, tölgyfá-
ból faragott árnyalatban – fogal-
mazott Barta Gusztávnak a szo-
borkompozíció kapcsán. A kár-
pátaljai költő gondolatait Matl 
Péter, a szoborkompozíció al-
kotója olvasta fel. A művész a 
most felavatott alkotását bemu-
tatva elmondta, hogy mondan-
dójának kiformálásában közre-

játszottak a jelenleg zajló ese-
mények is, a sok félelem, ami-
ben élünk. „Ez az én személyes 
jelzésem az időben, térben, hogy 
itt élünk, értékeket teremtünk, s 
jövőnk is van!” – hangsúlyozta 
a szobrászművész.

Ezt követően Molnár Já-
nos római katolikus espe-
res-plébános és Marosi István 
görögkatolikus pap szentelték 
meg a szobrot és kérték Isten ál-
dását a jelenlévőkre.

Az alkalom záróakkordja-
ként a jelenlévők elhelyezték az 
emlékezés koszorúit.

K. A.

2019 novemberében a Kis-
gejőci Oktatási Nevelési Köz-
pontban 10 óvoda 30 óvodape-
dagógusa ismerhette meg ennek 
a fejlesztő programnak a haté-
konyságát. Az érdeklődők elsa-
játíthatták a módszertani és el-

méleti alapokat, a foglalkozások 
felépítését.

A Nemzetpolitikai Államtit-
kárság az erős magyar közössé-
gek tematikus év kapcsán 2020. 
november 28-án távoktatás for-
májában szervezte meg a Sakk-
játszótér Komplex Képesség-
fejlesztő Program képzését. Az 
online képzésen Kárpátalja ti-
zenkét óvodájából 36 óvodape-
dagógus vett részt.

Március 1-jén a Kárpátal-
jai Magyar Pedagógusszövetség 
(KMPSZ) központi irodájában a 
résztvevők ünnepélyes keretek 
között kaphatták kézhez a sakk-
játszótér alap eszközcsomagot. 
A csomag játékos formában is-

Sakkjátszótér alap eszközcsomag a KMPSZ-től

Új fejlesztési program az 
óvodai nevelésben

Magyarországon 2013 óta alkalmazzák a Sakkpalota Progra-
mot, mely fejleszti a gyerekek logikus és kreatív problémameg-
oldó gondolkodását, szókincsét és a koncentrációját. A progra-
mot a sakkolimpikon Polgár Judit fejlesztette ki. Ennek tovább-
gondolásaként az óvodai oktatásban megjelent a Sakkjátszótér 
Komplex Képességfejlesztő Program.

merteti és szeretteti meg a sakk-
játékot a gyermekekkel, valamint 
módszertani anyagot tartalmaz a 
pedagógusok számára.

A megjelenteket Gabóda Éva, 
a KMPSZ óvodaszekciójának ve-
zetője köszöntötte. „A Polgár Ju-

dit által elgondolt program első-
sorban a logikus gondolkodás fej-
lesztését tartja fontosnak. Ennek 
a komplex fejlesztő programnak 
nem csupán a sakkjáték elsajátít-
tatása a lényege, hanem hogy a 
szabályrendszer megtanulása ál-
tal a gyermekeket felkészíthessük 
az iskolakezdésre” – hangsúlyoz-
ta a pedagógus, majd részletesen 
ismertette, mit tartalmaz az óvo-
dáknak átnyújtott eszközcsomag.

Az esemény zárásaként 
Gabóda Évától és Fodor Évától, 
a KMPSZ módszertani központ-
jának vezetőjétől a képzés min-
den résztvevője átvehette a meg-
érdemelt eszközcsomagot.

Nitta Február 23-án, kedden meg-
érkezett Kijevbe a koronaví-
rus elleni oltóanyag első szállít-
mánya – jelentették ukrán hír-
adások az egészségügyi minisz-
tériumra hivatkozva.

A közlemény szerint félmillió 
dózis AstraZeneca-vakcina érke-
zett Indiából repülőgépen. Az ol-
tóanyagot a tervek szerint még a 
nap folyamán elkezdik szétoszta-
ni. Ez a vakcinamennyiség 
250 ezer ukrajnai lakos be-
oltására lesz elegendő.

Az ukrán egészségügyi 
tárca a szállítmány érkezé-
se előtti napon vette nyil-
vántartásba vészhelyzeti al-
kalmazásra az AstraZeneca 
licence alapján az indiai 
Serum Institute vállalat ál-
tal, Covishield elnevezés 
alatt gyártott vakcinát. Ez 
az első vakcina, amelyet hi-
vatalosan bejegyeztek az or-
szágban, és a hírek szerint Ukraj-
na az első ország a világon, amely 
Indiában gyártott oltóanyaggal 
kezdi meg az oltási kampányt.

Az ukránok március 1-jétől 
kezdhetnek feliratkozni az oltás-
ra – írta az UNIAN hírügynökség. 
Ukrajnában első körben egész-
ségügyi alkalmazottakat tervez-
nek beoltani, illetve nem kizárt, 
hogy velük együtt elkezdhetik a 
legidősebbek, a nyolcvan év fö-
löttiek beoltását is.

Eredetileg már a hónap kö-
zepén el akarták kezdeni az oltá-

Megkezdődött az oltási 
kampány Ukrajnában

si kampányt az országban, de a várt 
szállítmányok nem érkeztek meg. 
A kormányzat ezt egyes oltóanya- 
gok esetében bürokratikus nehézsé-
gekkel, másoknál szállítási problé-
mákkal magyarázta. Az ország a na-
pokban várja a COVAX nemzetkö-
zi programon keresztül jóváhagya-
tott 117 ezer Pfizer-vakcina megér-
kezését is. Viktor Ljasko országos 
tisztifőorvos, az egészségügyi mi-

niszter helyettese bejelentette, hogy 
a Pfizer oltóanyagát bejegyezték az 
országban.

Szerda reggel útnak indították 
Kijevből az első koronavírus elle-
ni vakcinákat Ukrajna különböző 
régióiba, és a nap folyamán meg is 
kezdték az oltási kampányt – kö-
zölte az ukrán egészségügyi mi-
nisztérium.

Később hozták nyilvánosság-
ra, hogy elsőként az ország közép-
ső részében lévő Cserkaszi váro- 
sában, az egyik Covid-betegeket 
ellátó kórházban dolgozó újjá-

élesztésre szakosodott orvos 
kapta meg az oltást. Olekszandr 
Szkicsko, Cserkaszi megye 
kormányzója közölte, hogy 
régiója 16 ezer dózis vakci-
nát kapott, amelyből a nap fo-
lyamán a mobilbrigádok száz 
dózist vettek át, amellyel a 
Cserkasziban lévő megyei kór-
házban fognak száz egészség-
ügyi alkalmazottat beoltani. 
Hozzátette, hogy az első hul-
lámban a megyében hétezer 
egészségügyi dolgozó beoltá-
sát irányozták elő, elsősorban 
olyanokét, akik a munkájuk so-
rán közvetlenül ki vannak téve 
a fertőzésveszélynek.        

Makszim Sztepanov 
egészségügyi minisz-
ter napi tájékoztatóján 
közölte, hogy Ukraj-
na részt fog venni egy 
orrspray vagy cseppek 
formájában alkalmaz-
ható koronavírus elle-
ni készítmény klinikai 
vizsgálataiban. Erről az 
ukrán miniszteri kül-
döttség indiai látogatá-
sa alatt a Bharat Biotech 
gyártóvállalattal álla-

podtak meg. Sztepanov kifejtet-
te, hogy Indiában most indul a 
készítmény klinikai tesztjének 
első szakasza. A második és a 
harmadik szakaszban a tesztek 
egy részét Ukrajnában végez-
hetik majd el. A tervek szerint 
a tesztelések szeptember-októ-
berre lezárulhatnak. Ukrajna pe-
dig a vizsgálatokban való rész-
vételének köszönhetően elsődle-
ges hozzáférést fog kapni ehhez 
a szerhez, ha az hatékonynak bi-
zonyul – emelte ki a miniszter.

MTI/Kárpátinfo

Volodimir Zelenszkij ukrán el-
nök csütörtökön telefonbeszél-
getést folytatott Jens Stoltenberg 
NATO-főtitkárral, akivel közöl-
te, hogy a szövetségbeli tagságra 
vonatkozó cselekvési terv meg-
szerzése Ukrajna „közvetlen” cél-
ja – számoltak be ukrán hírpor-
tálok az államfő Twitter üzeneté-
re hivatkozva.

„Öröm volt azt hallani Jens 
Stoltenberg főtitkártól, hogy a 
NATO kapui nyitva vannak Uk-
rajna előtt. Hálás vagyok, hogy 
Ön személyesen és a NATO is tá-
mogat minket a NATO-tagság-
ra való törekvésünkben. Közvet-
len célunk a MAP (a tagsági cse-
lekvési terv). Komolyan vesszük 
a reformokat, mert ezek elsősor-
ban a védelmi szektorunkat javít-
ják” – írta Zelenszkij a Twitteren a 
telefonbeszélgetés után. Hozzáfűz-
te, hogy Ukrajna erősíti hadsere- 
gét, egyben folyamatosan törekszik 
haderejét NATO-kompatibilissá 
tenni, továbbá megosztja tapasz-
talatait, együttműködik a szövet-
séggel, erősíti a stratégiai partner-
séget és a barátságot.  

Az UNIAN ukrán hírügynök-
ség szerint Stoltenberg a megbe-

Zelenszkij: Ukrajnának fontos megkapnia 
a NATO tagsági cselekvési tervét

szélés során ismételten emlékeztet-
te Zelenszkijt a reformok fontossá-
gára. A hírügynökség emlékeztetett 
arra, hogy a NATO főtitkára már 
február 9-én hangsúlyozta: Ukraj-
na közeledése a NATO-tagsághoz 
nagymértékben függ a reformok si-
kerétől. Kiemelte, hogy Ukrajná-
nak elsősorban a demokratikus in-
tézményeket kell megerősíteni, fel 
kell vennie a küzdelmet a korrup-
cióval szemben, és demokratikus 
politikai ellenőrzést kell bevezet-
nie fegyveres erői felett.

A Jevropejszka Pravda hír-
portál arra emlékeztetett, hogy 
Denisz Smihal ukrán miniszterel-
nök ugyancsak február 9-én Brüsz-
szelben, a NATO főtitkárával foly-
tatott találkozója után azt mond-
ta: Kijev számít arra, hogy Ukraj-
na Georgiával egyszerre kaphat-
ja meg a tagsági cselekvési tervet. 
Smihal kifejtette, hogy ez része Uk-
rajna rövidtávú stratégiájának. Alá-
húzta, hogy a NATO-tagság fontos 
prioritás Ukrajna számára, és em-
lékeztetett arra, hogy az ukrán al-
kotmányba is belefoglalták az at-
lanti szövetséghez való csatlako-
zás szándékát.

MTI/Kárpátinfo
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Vidékünkön is nagy szükség 
van a segítségnyújtásra, hisz saj-
nos számtalan olyan család él itt, 
akik a mindennapi megélhetésü-
ket sem, vagy csak nehezen tud-
ják biztosítani. Az ő felkarolásuk-
ra hozta létre a Magyar Ökume-
nikus Segélyszervezet, a Svájci 
Evangélikus Egyházak Segély-
szervezete (HEKS) és több ma-
gánszemély az ADVANCE Kár-
pátaljai Tanácsadó és Fejlesztő 
Központot. A beregszászi székhe-
lyű alapítvány többek között ta-
nodát működtet a hátrányos hely-
zetű gyermekek felzárkóztatásá-
ra, segélyben részesíti a rászoru-
lókat. Munkájukat Gerevich Já-
nos, a Magyar Ökumenikus Se-
gélyszervezet Ukrajnai Képvi-

seletének vezetője, az Advance 
Központ egykori igazgatója mu-
tatja be.

– Ismerjük meg közelebbről 
Gerevich Jánost!

– Balazséron születtem, is-
koláimat a Beregszászi 1. Számú 
Középiskolában kezdtem, majd 
az 5. számú középiskolában 
folytattam. Ezt követően felvé-
teliztem a Lembergi Egyetem or-
vosi szakára, azonban a felvételi 
nem sikerült. Nagy vágyam volt, 
hogy fejlesszem tovább a törté-
nelemről megszerzett tudásomat, 
hiszen ez a tantárgy mindig is ér-
dekelt, így beiratkoztam az Ung-
vári Állami Egyetem történelem 
szakára. A diplomám megszerzé-
sét követően több beregszászi is-
kolában is dolgoztam, oktattam 
a gyerekeket a történelem tudo-
mányára. Emellett városi, majd 
megyei képviselő lettem, vala-
mint a Beregszászi Közigazga-
tási Hivatal elnökhelyettese vol-
tam. Több mint húsz éve tevé-
kenykedem a szociális szférá-
ban, nagy büszkeség számom-
ra, hogy 2000-ben részese vol-
tam az Advance Központ meg-

Továbbra is segít a beregszászi Advance Központ

Támogatás és felzárkóztatás
Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország 
egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. 
A szervezet az összefogás erejével nyújt hatékony segítséget a nél-
külözőknek és bajbajutottaknak.

alapításának, amelynek több évig 
igazgatója voltam.

– Hogyan került közel a szoci-
ális szférához?

– 1998-ban dolgoztam a Köz-
igazgatási Hivatalnál. Abban az 
évben hatalmas árvíz pusztított a 
Tisza menti településeken. A Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszervezet 
akkor határozta el, hogy segít a ká-
rosultaknak. Szerettek volna létre-
hozni Beregszászban is egy irodát, 
így megalapítottuk a Beregszászi 
Járási Szociális Alapítványt, mely-
nek én lettem a vezetője. Hogy mé-
lyebben belelássak egy ilyen alapít-
vány működésébe, Amerikában egy 
továbbképzésen vettem részt. Ott 
megismertették velünk, hogy egy 
civil szervezetnek mi a szerepe a 

társadalom életében. Megtanulhat-
tuk, hogyan és milyen céllal jönnek 
létre a szervezetek, hogyan tudnak 
kapcsolatokat építeni, finanszíro-
záshoz jutni. Itthon aztán megpró-
báltam eredményesen hasznosítani 
az ott szerzett ismereteket, tapaszta-
latokat. Az alapítvány tevékenysé-
gi körének bővülése, az, hogy már 
nem „csak” segélyezési programo-
kat valósított meg, hozta a névvál-
toztatási döntésünket. Így született 
újjá az alapítvány immár Advance 
Központ néven, amely nemcsak se-
gélyeket nyújt a rászorulóknak, ha-
nem tanácsokkal igazítja el őket a 
minden napi életben.

– Milyen programok valósul-
nak meg a központban?

– Az évek során számos projek-
tünk volt már. 2003-tól oktatóköz-
pontot működtettünk, melynek ke-
retében számítógép-kezelői tanfo-
lyamokat szerveztünk munkanél-
küliek, rokkantak, valamint más 
hátrányos helyzetben lévők szá-
mára. Ennek a központnak a mű-
ködése jelenleg szünetel, de a jö-
vőben szeretnénk újra elindítani. 
Emellett szakképzést indítottunk a 
szociális munkások számára, akik 

így egészségügyi alapismerete-
ket sajátíthattak el. Ma tanoda és 
fejlesztőház működik az épület-
ben. Ennek keretében hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkózta-
tását céloztuk meg. 

– Emellett elindították a Biz-
tos Kezdet Ház programot, ahol 
anyukákkal és óvodába még 
nem járó gyermekeikkel fog-
lalkoznak.

– Felismertük azt, hogy 
sok olyan szociális hátrányok-
kal küzdő család él vidékün-
kön, akiknek szükségük len-
ne egy olyan közösségi helyre, 
ahol a kisgyermekes édesanyák 
megbeszélhetik gyereknevelési 
vagy más problémáikat, szük-
ség esetén szakember bevoná-
sával. Ezért 2017-ben elindí-
tottuk programunkat, ahová 0-3 
éves korú gyermekükkel várjuk 
az édesanyákat. Szakemberünk 
védőnői, gyermeknevelési és 
egyéb kérdésekben is tanácsok-
kal látja el a programban részt 
vevő anyukákat. Itt egy megfele-
lően berendezett, különböző fej-
lesztő játékokkal ellátott helyi-
ségben folynak a készség- és ké-
pességfejlesztő foglalkozások. A 
tanácsadói és fejlesztési szolgál-
tatásokon kívül más lehetősége-
ket is nyújt a program számukra.

– Hogyan hatottak önökre 
az elmúlt év nehézségei?

– Ez az időszak senkinek 
sem könnyű. A kiegyensúlyo-
zott anyagi helyzetben lévők is 
megszenvedik a mostani körül-
ményeket, de a hátrányos hely-
zetűek még inkább érzik ennek 
következményeit. Tavaly több 
ezer élelmiszercsomaggal, téli 
tüzelővel tudtuk segíteni a ne-
héz helyzetű családokat. A segít-
ségre szorulóknak fontos, hogy 
tudják, ránk számíthatnak a ne-
héz helyzetben is. 

– Mindemellett hogyan jut 
ideje a töltekezésre?

– Mára mindkét gyermekünk 
külföldön alapított családot, mi-
kor időnk engedi, őket szoktuk 
meglátogatni. Unokáink moso-
lya minket is feltölt energiával. 
Emellett nagyon szeretek utazni. 
Mint említettem, szenvedélyem 
a történelem, a történelmi helyek 
megismerése. Szeretem magam 
felfedezni azokat a tájakat, ame-
lyek fontos szerepet töltöttek be 
a történelem folyamán.

– További tervek…
– Sokféle tervünk van, re-

ménykedünk abban, hogy min-
det meg is tudjuk valósíta-
ni. Egyik ilyen nagyobb pro-
jektünk, hogy egy EU-s pályá-
zat keretében szeretnénk létre-
hozni egy Biztos Kezdet Házat 
Nagyberegen. Továbbá, ha a ví-
rushelyzet engedi, folytatnánk 
a tanodai munkánkat. Hisszük, 
hogy mihamarabb visszatérhet 
az élet a megszokott medrébe. 

– Mi pedig további sikere-
ket kívánunk! 

Kurmay Anita

A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány hatodik alkalom-
mal rendezte meg a matemati-
kai tehetséggondozó és verseny-
felkészítő hétvégéit. A foglalko-
zások célja volt a megyei, or-
szágos és nemzetközi matema-
tikaversenyekre való felkészítés 
a 8–17 éves, matematika iránt 
elkötelezett fiatalok körében.

A képzésre a Kárpátaljai Ma-
gyar Pedagógusszövetség által a 
2018/19-es tanévben megvaló-
sított Terebesi Viktor Emlékver-
seny és Geőcze Zoárd Matema-

Befejeződött a matematika tehetséggondozó és 
versenyfelkészítő hétvége

tikaverseny első tíz helyezettje, ösz-
szesen 85 tanuló kapott meghívást (a 
2019/2020-as tanévben a COVID-19 
okozta járványhelyzet miatt a verse-
nyek elmaradtak). A meghívottak-
ból a három tehetséggondozó hét-
végén összesen 55 tanuló vett részt, 
akik felkészülését 11 tanár segítette.

A hétvégék folyamán – a jelen-
legi járványhelyzetre való tekin-
tettel – a foglalkozások pénteken 
és vasárnap online, szombaton pe-
dig offline módon, a karantén sza-
bályokat betartva kiscsoportokban 
valósultak meg. 

A tehetséggondozó hétvé-
gék alatt a gyerekek étkeztetését 
és utaztatását a „GENIUS” Jóté-
konysági Alapítvány biztosította. 
A programot a Magyar Kormány, 
a Miniszterelnökség Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság és a Bethlen 
Gábor Alap támogatta.

A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány vezetősége köszönetét 
fejezi ki Kulin Juditnak, a prog-
ram szakmai referensének és vala-
mennyi szakembernek az odaadó 
és áldozatos munkájukért. 

A szervezők

Kiállítás a kommunizmus 
áldozatainak emlékére

A diktatúra emberi sorsokat, csalá-
dok életét törte ketté, lelki és szel-
lemi problémákat okozott a világi-
ak és az egyháziak életében egy-
aránt. A pannókon látható képek 
nem csupán a múlt egy-egy emlé-
két jelentik, hanem figyelmeztető 
jelek számunkra, hogy a hitvalló 
papokhoz hasonlóan mi is merjük 

vállalni saját életünk küzdelmeit. 
„…még nem késő fönnmarad-

ni, még nem késő az embernek, a 
nemzetnek boldogulni” – idéz-
te Gyurkovics Tibor gondolatait 
Szilágyi Mátyás beregszászi fő-
konzul. A kommunista hatalom 
45 éven át nyomorította és aka-
dályozta az ország fejlődését, fő-
ként a gazdaság terén, s ez ma is 
érezteti hatását. Kárpátalján külö-
nösen véres nyomot hagyott a dik-
tatúra, mely egyszerre volt társa-
dalom-, egyház- és nemzetellenes. 

Dupka György emlékezte-
tett: az eddigi kutatások alapján 
több mint 1 millió magyar ke-
rült a GULAG táboraiba, akik 
közül igen sokan soha nem tér-
tek haza. Az egyházüldözés a 
görögkatolikusokat érintette a 
legtragikusabban, ezért került 
méltó helyre a kiállítás ezen ré-
sze abba a kollégiumba, amelyet 
a hitvalló Ortutay Elemérről ne-
veztek el. A teljes anyag egy ré-
sze a munkácsi várban, egy má-

sik pedig, mely a római katolikus 
egyház vonatkozásában készült, 
a Tiszabökényi Árpád-házi Szent 
Erzsébet templomban látható. 

Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főisko-
la rektora személyes hangvéte-
lű felszólalásában arra hívta fel a 
kollégisták figyelmét, hogy nincs 
olyan család Kárpátalján, amelyet 
a „vörös pestis” ne érintene. Arra 

biztatta a fiatal hallgatóságot, 
hogy nézzék meg a Zoltán újra-
temetve és a Sátán fattya c. dara-
bokat, hogy lássák, hogyan érin-
tette a lakosságot a kommunista 
terror. Hogyan vitték el a férfia-
kat, hogyan igyekeztek a családfő 
szerepében is helyt állni az otthon 
maradt asszonyok, hogyan bélye-
gezték meg az emberek tömegeit. 

Végezetül Demkó Ferenc, 
Munkácsi Görögkatolikus Egy-
házmegye Beregszászi Magyar 
Esperesi Kerületének helynöke 
szólt a jelenlévőkhöz, hangsúlyoz-
va: Isten fia és népe sorsának ala-
kulásában mindig közbeszólt, s ha 
hisszük, hogy ő képes volt a ha-
lálból életet, az elmúlásból jövőt, 
a félelemmel teli tanítványokból 
egyházat létrehozni, akkor mindig 
a tenyerén hordozott népe leszünk.

A megnyitó zárásaként a 
résztvevők közösen imádkoztak 
a kommunizmus áldozatainak 
lelki üdvéért.

er

Megtartotta első ülését a bővített 
hatáskörű magyar-ukrán oktatási 
munkacsoport szerdán Kijevben 
Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter korábbi tárgyalásai-
nak eredményeképpen – közölte a 
Külgazdasági és Külügyminisztéri-
um csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint Pacsay-
Tomassich Orsolya, a magyar de-
legáció vezetője, a munkacsoport 
társelnöke az ülésen hangsúlyozta: 
fő célja, hogy a kisebbségek anya-
nyelvhasználatát korlátozó ukrán 
oktatási törvény elfogadását köve-
tően kialakult helyzet megoldód-
jon. A magyar fél a realitásokat fi-
gyelembe véve konstruktív javas-
latokat fogalmazott meg, bízva ab-
ban, hogy azok minden fél számá-
ra elfogadhatók lesznek – írták. 

KKM: megtartotta első ülését a magyar-
ukrán oktatási munkacsoport Kijevben

    Tudatták, hogy a magyar kül-
döttség a tárgyalások során rész-
letes képet kapott az ukrán okta-
tási reform megvalósításáról, illet-
ve Ukrajna elképzeléseiről az uk-
rajnai nemzetiségi tannyelvű ok-
tatás jövőjéről. A magyar fél hang-
súlyozta azt is: meg kell talál-
ni az egyensúlyt, amely biztosít-
ja a magyar anyanyelvű oktatás 
fennmaradását és megőrzését is. 
    Az ülésen a véglegeshez köze-
li állapotba hozták a diplomák köl-
csönös elismerését biztosító, úgy-
nevezett ekvivalencia egyezményt, 
valamint Pacsay-Tomassich Orso-
lya budapesti látogatásra hívta meg 
ukrán partnerét a közös gondolko-
dás folytatására – olvasható a köz-
leményben.

MTI

187 ággyal bővült 17 egészség-
ügyi intézmény, melyet a koro-
navírusos betegek kezelésére ad-
tak át február 25‐én – tudatta a 
Kárpátaljai Megyei Közegészség-
ügyi Központ.

Az ágyak többek között a kö-
vetkező kórházakhoz kerültek: Be-
regszászi Járási Központi Kórház, 
Ilosvai Járási Kórház, Ungvári Városi 
Központi Klinikai Kórház, Novák 

187 ágyat adtak át a kárpátaljai 
kórházak részére

Endre Kárpátaljai Megyei Klinikai 
Kórház, Munkácsi Járási Központi 
Kórház, Ungvári Tüdőgondozó Köz-
pont, Volóci Járási Központi Kórház 
és Ungvári Járási Klinikai Kórház.

A koronavírusos betegeknek a 
régió kórházaiban összesen 2300 
fekvőhely van kialakítva.

Jelenleg az oxigénellátás 
68,5%‐a van biztosítva és az ágyak 
73%‐a telítve van.
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Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

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

„Az Úr az én pásztorom: nem 
szűkölködöm. Füves legelőkön 
nyugtat engem, és csendes vi-
zekhez terelget engem. (Zsolt 
23,1–2)

 Igazán pásztorod az Úr? Az 
Ő juhai közé, nyájához tartozol? 
Nem azt kérdezem, hogy vasárna-
ponként jársz-e templomba, ada-
kozol-e? Egyáltalán nem fogom 
kérdezni, hogy melyik valláshoz 
tartozol. Ez a te magánügyed, szí-
ved döntése, kedves Olvasóm. 
Arra felelj – ne nekem, de Isten 
Lelkének: Pásztorod-e Jézus? Is-
mered-e a Pásztorodat? Ha szól 
hozzád, meghallod-e, felisme-
red-e a hangját? A jó pásztor min-
den báránykáját ismeri, sőt ne-
vükről szólítja őket. A bárányok 
is ismerik pásztoruk hangját, járá-
sát, szokását és bizalommal köve-
tik őt. Mást nem követnek, más-
tól elmenekülnek!

Szólított már neveden a jó 
Pásztor? Bizonyára... Hogyan, és 
mit válaszoltál neki? A jó Pásztor 
gondoskodását, védelmét, szere-
tetét ajánlja nékünk. Mi a vála-
szod arra, amit Ő kínál? Kegyel-
met kínál neked és nekem is. Elfo-
gadtad ezt a felkínált kegyelmet?

Nemrég hallottam valakitől: 
„A  mai emberek allergiásak a ke-
gyelemre!” Az Isten felkínált ke-
gyelmét nem igénylik, nem kíván-
ják, nem értékelik az emberek. Mi-
ért? Mert nem ismerik a bűnt! Egy-
általán mi a bűn, azt sem tudják so-
kan! „Hogy én bűnös vagyok, íté-
let vár rám? Ugyan, ki mer engem 
vádolni? Nem raboltam, nem gyil-
koltam, tisztességesen élek, miért 
lennék én bűnös? Nem, kérem, én 
törvénytisztelő, szorgalmasan dol-
gozó, becsületes állampolgár va-
gyok és nem bűnös!”

Ugyan honnan tudnád, hogy 
mi a bűnöd, ha soha nem is hal-
lottál arról, hogy mi a bűn?! Szá-
zadunk nagy tragédiája, hogy az 
emberek nem csak elfordultak Is-
tentől, önmagukat szeretik, istení-
tik, de nem is hallhatnak a kegye-
lemről, Isten megbocsátó szere-
tetéről. Miért? Mert nem illik az 
emberek bűneit emlegetni, a szó-
székről prédikálni. Mindenki ma-
gánügye, hogy mit érez, mit tart 
jónak, rossznak vagy bűnnek, és 
hogyan éli a magánéletét. Egy-
szerűen nem mennek az embe-
rek olyan helyre, ahol megmu-
tatják a tükröt: ez vagy te! Ez a 
nyomorúságod, fogyatékosságod, 
ilyen szennyes vagy, ezek a bűne-
id! „Ne izgassanak engem, nyu-
godtan éltem eddig, ezután is úgy 
akarok élni! Ha bűneimet hány-
torgatják, akkor mi lesz velem? 
Eddig azt sem tudtam, hogy bűn 
a kacérkodás, az a kis hazugság, 
kicsúszhat a számon egy-két erő-
sebb szó... Na és, más is úgy csi-
nálja, más is úgy él! Akkor min-
denki bűnös? Mindjárt kegyelem-
re van szükségem?”

Kegyelemre szorulok én is, 
és te is, kedves Olvasóm. Szü-
letett bűnös vagyok. De megvál-

Pásztorod az Úr?
tott, megkeresett a jó Pásztor. Ő 
ismer engem, ismeri a szükségei-
met, betegségemet, hibáimat, elő-
nyeimet, vágyaimat. 

Nem mindig hallgattam én 
sem a jó Pásztor hangjára... Volt, 
amikor elszaladtam Tőle. Vesze-
delembe került az életem, megse-
beztek, de a Pásztor meghallotta 
sírásom, nyögésem hangját. Utá-
nam jött, megkeresett, felemelt, 
gyógyítgatott, vígasztalt, táplált 
és itatott az Élet vízével. Bár en-
gedetlen bárány voltam, mégis 
visszafogadott, megkegyelme-
zett, megbocsátott.

A Pásztor jó, gondoskodó, vé-
delmező, de a Pásztornak botja 
is van! Ő terelget füves legelők-
re, csendes vizekhez, de az élet-
ben nem csak csendes vizek lé-
teznek! Vannak viharok, van halál 
árnyékának mély völgye, beteg-
ség, gyász, szenvedés, ellenség, 
támadás... Minden ember életé-
ben van, vagy lehet. A jó Pász-
tor oltalmát, védelmét, segítsé-
gét csak az Ő közelében érezhe-
tik a bárányok. Aki elcsatangol, 
aki ott hagyja a Pásztort, a nyá-
jat, annak Ő utána megy, s ha kell, 
az engedetleneket „meglegyinti” 
botjával!

Nem akar sebezni, elpusztíta-
ni! Megtartani, védeni akar, ezért 
fegyelmez!

Szemei, tekintete rajtad van! 
Figyel, látja küzdelmedet, látja 
gyengeségedet, bűneidet és el-
lenséged erejét is!

A Pásztorhoz tartozol? Isme-
red, hallod az Ő hangját? Enge-
delmeskedsz Neki? Lesznek ne-
héz útszakaszok az életedben, 
mély völgyek, nagy szárazság, 
veszedelem és küzdelmek... De 
ha már az Övé vagy, akkor az „Ő 
kegyelme követ életednek min-
den napján!”

A kegyelem – az Ő megmen-
tő, megtartó szeretete. Isten meg-
váltott népéhez, nyájához tartoz-
ni garancia arra, hogy a JÓ PÁSZ-
TOR soha nem fog magadra hagy-
ni, bűneidet, vétkeidet megbocsát-
ja. Bízhatsz benne.

Köszönöm, Úr Jézus, hogy 
nyájadhoz tartozhatok. Jóságod 
és kegyelmed óvták életemet min-
dig. Néha féltem, mert besötéte-
dett és nem láttalak, a szenvedés, 
gyász, betegség eltakartak Téged 
lelki szemeim elől. De Te meghal-
lottad nyögésemet, kiáltásomat, 
erőtelen hangomat. Nem hagytál 
a veszedelemben magamra soha. 
Áldott légy, jó Pásztorom. Köszö-
nöm, hogy Te terítettél asztalt csa-
ládomnak, olyankor is, amikor 
üres és reménytelen volt minden 
körülöttem. Köszönöm a Te vesz-
sződet, botodat, amivel fegyel-
meztél. Nem törted össze cson-
tomat, életemet, de megmentet-
tél. Jó Pásztorom, magasztallak, 
dicsőítelek életem minden nap-
ján. Ámen.

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

– Hogyan alakult ki a fotó-
zás iránti szeretete?

– A fotózás, vagyis inkább az, 
hogy vegyek egy fényképezőgé-
pet, spontán ötlet volt számom-
ra. Egyik reggel arra éb-
redtem, hogy ott motoszkál 
egy gondolat a fejemben, 
kell nekem egy gép. Utá-
na jártam, hogy milyet is 
lenne érdemes beszerezni. 
Megszületett az elhatáro-
zás, így vásároltam meg az 
első fényképezőmet. Négy 
évvel ezelőtt nem gondol-
tam, hogy ebben a szakmá-
ban fogok tevékenykedni, 
de ma már imádom min-
den pillanatát.

– Hogyan emlékszik a 
kezdetekre?

– Nem volt könnyű, 
ezt be kell vallanom. Sok 
mindent el kell sajátítani 
ebben a szakmában. Elő-
ször is ki kell alakítanod a 
saját stílusodat, hogy milyen te-
rületen szeretnél fotózni. Majd 
meg kell tanulni kezelni a külön-
böző programokat, amelyekkel 
dolgoznod kell. Nagyfokú kitar-
tás kell hozzá.

– Miként sikerült elsajátíta-
ni az alapokat?

– Mivel nagyon érdekel a fo-
tózás, mindent önszorgalomból, 
magamtól tanultam. Sokat olvas-
tam, videókat néztem a témában, 
rengeteg időt fektettem bele. El-
sőként a gép kezelését tanultam 
meg, majd, hogy milyen objektí-
vek kellenek, azokat hogyan kell 
használni. Többek között elsajá-
títottam a fotók szerkesztését, a 
programok kezelését. 

Márton Vendel, a fotós és szakács

„Az életben mindenhez 
kitartás kell”  

Ma már mindennapos dologgá vált, hogy fotókat készítünk ma-
gunkról, szeretteinkről, melyeket közösségi oldalainkon teszünk 
közzé. Mégis egy-egy profi felvétel, esküvői vagy ballagói fénykép 
elkészítésére szakembert kérünk fel. A Makkosjánosiban élő Már-
ton Vendel igazi szenvedélyének érzi a fotózást. Igyekszik a szak-
ma minden csínját-bínját elsajátítani, hogy ő és megrendelői is elé-
gedettek legyenek az elkészült munkával. Vele beszélgettünk indu-
lásról, kihívásokról, tervekről.

– Milyen témájú képek elkészí-
tését vállalja?

– A portréfotózás az, amihez 
húz a szívem. Szeretem az embe-
rekben lévő érzelmeket megjele-

níteni. Születésnapi, ballagó, vagy 
épp karácsonyi fotózás az, amit szí-
vesen vállalok. Van benne kihívás, 
mondhatom, hiszen a családok-
ban több kisgyermek is van, akik-
kel meg kell találni a közös hangot, 
hogy jól sikerüljenek a fényképek. 
Azonban nagyon élvezem minden 
percét. A tájképfotózást is nagyon 
szeretem, egy-egy tökéletes pilla-
nat megörökítése mindig jó érzés-
sel tölt el. Emellett nagyon szeret-
nék esküvői fotóssá lenni, az ifjú 
párok legszebb napját még emlé-
kezetesebbé tenni.

– Mint mindenben, ebben a 
szakmában is fontos a megújulás.

– Így igaz, a fejlesztést, tanu-
lást soha nem szabad abba hagy-

ni. Ha szívvel-lélekkel csinál-
ja az ember, akkor meg se tudja 
unni ezt a szakmát. Ez az a terü-
let, ahol mindig valami újdonság 
vár ránk. Minden egyes fotózás-
sal fejlődünk, jobban és jobban 
végezzük munkánkat. Emellett 
rengeteg oktató videó találha-
tó meg az interneten, amelyek-
ből el lehet csenni néhány prak-
tikát. Közösségi oldalaimra én is 
feltöltöm munkáimat, így a meg-
rendelőim láthatják, hogy milyen 
területen mozgok otthonosan. Ha 
tetszenek nekik az elkészült ké-
pek, és maguknak is szeretnének 
fotósorozatot, üzenetben meg 
tudjuk beszélni a részleteket. A 
munkám boldoggá tesz, emellett 
büszkeséggel tölt el, hogy igen-
is meg tudom csinálni, képes va-
gyok rá. Ez igazán jó érzés.

– A tavalyi év sokaknak 
okozott nehézséget. Ön ho-
gyan élte meg ezt az idő-
szakot?

– A karantén nagyon ne-
héz mindenki számára, ez 
nem is kérdés. Mint említet-
tem, külföldön dolgoztam, 
emiatt kellett abba hagy-
nom a munkám. Azonban 
minden rosszban, van vala-
mi jó – tartja a mondás. Haza 
jöttem és itthon kezdtem el 
építeni a karrieremet, olyan 
dolgokba vágtam így bele, 
amelyeket már régóta sze-
rettem volna.  

– Emellett egy saját vál-
lalkozás elindításán is dol-
gozik.

– Több évig dolgoztam 
szakácsként külföldön, Hollan-
diában. Mindig is úgy gondol-
tam, hogy haza szeretnék jönni, 
és megpróbálni itthon boldogul-
ni. A tavalyi évben jött egy ötlet 
egyik barátommal, hogy nyis-
sunk egy gyorséttermet. Bele 
is vágtunk, persze, nem könnyű 
egy saját vállalkozás elindítá-
sa. Azonban mondhatom, hogy 
jól vettük az akadályokat, és ha 
Isten segít, jövő hónapban Be-
regszászban, az Imindzs piaccal 
szemben megnyithatjuk gyors-
éttermünket.

– Mi pedig további sikere-
ket kívánunk a tervei megvaló-
sításához!

Kurmay Anita

Az elmúlt szerdán ismét bené-
pesült a Nagyberegi Tájház. 
Ezúttal Haláborról érkeztek a 
gyerekek, s bár különböző kor-
csoportba tartoztak – 1–9. osz-
tályosok –, valamennyien nagy 
érdeklődéssel ismerkedtek a 
tájház berendezési tárgyaival, 
figyelmesen hallgatták a tárlat-
vezető előadását.

A mostani alkalom, rendha-
gyó módon, áhítattal vette kez-
detét, melyet az iskolásokkal 
érkező Dénes Zsukovszky Ele- 
mér református lelkész tartott. 
Ezt követően Gál Adél ismertet-
te meg a vendégekkel a múzeum-
ként és foglalkoztatóként műkö-
dő egykori parasztház berende-
zési tárgyait, eszközeit, mesélt 
eleink életmódjáról, téli fogla-
latosságairól, szokásairól, a régi 
hagyományokról. Ezt követő-
en kisebb csoportokban zajlot-
tak a gyakorlati foglalkozások. 
Mindenki kipróbálhatta példá-
ul Somi István vezetésével a fa-
ragást – egy régi gyermekjáté-
kot, brúgattyút készítettek, mely 
egyúttal népi hangszer is, így 
azt meg is szólaltatták a végén 

Kézműveskedés a Nagyberegi Tájházban

Brúgattyú, makramé és málépogácsa
–, Mester Baksa Andreával mak-
ramézhattak – kulcstartót és kar-

kötőt készítettek –, Derceni Lévai 
Irénkétől pedig a csuhé megmun-
kálását leshették el. A nap folya-
mán az udvaron régi gyermekjá-
tékokkal is megismerkedhettek, s 
láthatóan nagy élvezettel játszot-
tak is azokkal. 

És ezúttal sem maradt el a kuli-
náris élvezet. Olasz Piroska, a táj-
ház szakácsnénijével a konyhában 

ezen a napon kukoricalisztből ké-
szült, lassan feledésbe merült ha-
gyományos édességet, málépogá-
csát sütöttek. A piskótaszerű süte-
mény mindenkinek nagyon ízlett. 

A mostani foglalkozásra 
a gyerekek a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. támogatásával 

a Haláborért Civil Szervezet és 
a Halábori Református Egyház-
község közös szervezésében ju-
tottak el a tájházba. A kézmű-
ves foglalkozást a Pro Cultura 
Subcarpathica szervezte a Csoóri 
Sándor Alap támogatásával és a 
Hagyományok Háza Kárpátalja 
szakmai partnerségével.

Kósa Eszter
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Vadászat és vadgazdálkodás
Gondolatok egy új idény kezdetén (1.) 

Elejét lásd az 1. oldalon

Talán nem tévedünk nagyot, ha 
azt állítjuk, hogy a vadon élő ál-
latok számára különösebb meg-
próbáltatások nélkül ért véget a 
tél, amely máskor bizony erősen 
megkeseríti életüket. Bár a kora 
tavaszi időszakban esedékes vad-
számlálás adataira érthető mó-
don még nem támaszkodhatnak, 
a kárpátaljai vadászkollektívák 
ilyenkor, a tél végén mégis mérle-
get készítenek. Hisz az elmúlt hó-
napok határbejárásai során sok 
mindenre fény derült, a korábbi 
sikeres kilövések számából pél-
dául következtetni lehet a vadál-
lomány nagyságára. 

Matúz István hivatásos vadászt, 
aki az ugocsai Tiszaháton hosszú 
éveken át vadgazdaként tevékeny-
kedett, arra kértük, hogy ossza meg 
velünk a megyében, illetve a Kárpát-
medence különböző tájain vendég-
vadászként szerzett tapasztalatait.

– Mennyire befolyásolta a va-
dászkollektívák életét és magát a 
vadgazdálkodást az afrikai ser-
téspestis megjelenése?

– A sertéspestis okozta mizé-
ria, ha lassan is, de lecsengőben 
van. Két éve a vaddisznó Kár-
pátalja síkvidéki vadászterülete-
iről gyakorlatilag eltűnt, és eb-
ben bizony nem csak az ASP ví-
rusa volt ludas, hanem az úgyne-
vezett „depopulációs vadászat” 
elrendelése is. Ennek értelmében 
a sertevad kortól-nemtől függet-
lenül, egész évben, minden esz-
közzel, kilövési engedély nélkül 
vadászhatóvá vált. E két ténye-
ző következtében drasztikus ál-
lomány-visszaesést éltünk meg. 
Mára viszont örvendetes módon 
a vaddisznó regenerálódik. Szám-
arányuk még messze nem érte el 
a járvány előtti szintet, de egyre 
több van belőlük. Érdekes mó-
don az elhullások is megritkul-
tak, noha ismét járják a kondák a 
kárpátaljai pagonyokat. 

– Hogyan hat a mindennapok-
ra a koronavírus okozta veszély-
helyzet?

– Az Ukrán Egészségügyi Mi-
nisztérium ajánlásai alapján a tár-
sasvadászatok bizonyos korlátozá-
sok mellett megtarthatóak voltak. 
A vadászat előtti beiratkozás során 
kötelezővé tették a maszk viseletét, 
a vadászat során és a terítéknél kö-
telező az izolációs távolság betar-
tása és tilos volt a vadászatok után 
társas összejövetelt tartani. Ösz-
szességében ezek ugyan kellemet-
len előírások, de a társas vadásza-
tok lebonyolításának rendjét igazá-
ból nem befolyásolták.

– Miként alakult az apróvad-
állomány az utóbbi években? 

– Az elmúlt időszakban szomo-
rúan tapasztaljuk a fácánállomány 
drasztikus csökkenését. Mivel Kár-
pátalján a nevelt fácán vadásza-
ta gyakorlatilag ismeretlen, csak a 
természetes szaporulatú vadfácánra 
szorítkozhatunk, amely viszont ro-
hamosan veszíti el élőhelyeit. En-
nek oka, hogy az elmúlt évek so-
rán a fél-egyhektáros nadrágszíj-
parcellákat tőkeerős mezőgazdasá-
gi vállalkozók zsebszerződésekkel 
megszerezték, és ahol eddig mond-
juk 10 hektáron kukorica, burgo-
nya, kalászos valamint káposzta, 
paprika, bab és egyéb zöldségféle 
nyújtott változatos élőhelyet, most 
egyetlen egybefüggő hibrid-ku-
korica vagy napraforgótáblát talá-
lunk. Az intenzíven gyomirtott, ro-
varszegény vetések pedig nem tud-
nak élelmet biztosítani a fácáncsi-
béknek, melyek életük első néhány 
napjában csak és kizárólag rovar-
táplálékot fogyasztanak. Tovább 
tetézi a bajt, hogy jelentős mérték-
ben visszaszorultak a költőhelyet 
biztosítani tudó természetes bok-
rosok-remízek is.

Hasonló okokból fokozottan 
negatív tendencia tapasztalható a 
fogolynál is. Ennek a „legmagya-

rabb vadmadárnak” a kárpátaljai 
populációja mára a korábbinak a tö-
redékére zsugorodott. A fürj vonu-
lásban történő vadászatát Ukrajná-
ban ugyan lehetővé teszi a törvény, 
és ebből a szárnyasból akad is szé-
pen, de néhány fanatikus kutyás va-
dásztól eltekintve ezt a „műfajt” ná-
lunk senki nem űzi.

Az örvös galambot illető euró-
pai tendencia örvendetes módon 
már Kárpátalján is érezhető, egy-
re népesebb ennek a galambfajnak 
a helyi költőállománya. Okként ta-
lán a megugró napraforgó-termelést 
lehetne említeni, amely fő tápláléka 

ennek a madárnak. No és költőhely 
tekintetében sem igényes.

Vadludakból a nyári lúdnak 
egy kisszámú, de stabil költőállo-
mányát figyelhetjük meg a zárt ke-
zelésű halastavakon, mely madár-
ra ott vadászhatnak is a szerencsé-
sek. A nagylilik vadászata viszont a 
nagyfelületű víztározók hiánya mi-
att rendkívül esetleges. A megyén-
ken átvonuló lilik-csapatok csak a 
legritkább esetekben szállnak le hu-
zamosabb időre. 

A vadréce állomány ellenben az 
aszályos évek dacára is kedvező ké-
pet mutat. Mi több, a törvény egy-
előre még mintegy féltucatnyi faj 
elejtését (köztük a csörgő-, a böj-
ti- és a barátrécéét is) engedélyezi.

– Az aranysakál illetve az eu-
rópai hód megjelenése a vidéken 
csupán egzotikum, vagy jelez va-
lami mást is? 

– Rég elmúlt az az idő, amikor 
Kárpátalján a hód – és nem csak az 
európai hódról beszélünk, mert az 

Ungvári járásban a várat és gátat 
építő amerikai fajváltozat is jelen 
van – valamint az aranysakál eg-
zotikumnak számított. A hód las-
san érezhető kártételt okoz az ár-
téri erdőkben, alaposan túlszapo-
rodott. Ennek tudható be, hogy az 
ukrán vadászati törvény előzetes 
állománybecslést követően lehe-
tővé teszi a vadászatát. Az arany-
sakállal egyelőre csak kóstolgat-
juk egymást, noha az első, bizo-
nyító erejű példányt még 2002-ben 
ejtették el tőlünk nem messze, Ki-
rályháza határában. Mára gyakor-
latilag Kárpátalja valamennyi tér-

ségében jelen van, noha elszaporo-
dásának a zsákmányállatok limitált 
mennyisége erősen gátat szab.  Ot-
tani vadásztársaimtól tudom, hogy 
Magyarországon is csak a jelentős 
nagyvad és főképp őzállománnyal 
rendelkező régiókban szaporodott 
el robbanásszerűen, olykor jelen-
tős károkat okozva.

– Egy öreg vadásztól hallot-
tam: rókákból kifogyhatatlanok 
vagyunk. Továbbra is ez a helyzet? 

– A róka olyannyira opportunis-
ta, a lehetőségeket zseniálisan ki-
aknázó ragadozónk, melyet nem-
hogy féltenünk nem kell, de a tűz-
zel-vassal történő irtása ellenére is 
stabilan növekszik az állománya. 
Véleményem szerint ez az enyhe 
telekre és a magyar-lengyel segít-
ségnyújtás keretein belül zajló ve-
szettség elleni vakcinázásra vezet-
hető vissza. Gond továbbá, hogy a 
hattyúnyak-csapdák használata Uk-
rajnában kategorikusan tilos, noha 
jól tudjuk, hogy csak tűzfegyverrel 

a rókaállományt nem lehet kordá-
ban tartani, emiatt elengedhetetlen 
lenne a „trapperkedés”.

– Terítéken a nyúl. Hogyan 
alakul az állomány, tudva hogy 
a mezőgazdasági földek egy ré-
szének művelését továbbra is el-
hanyagolják? 

– A mi vidékünkön egyre ke-
vesebb az éveken át parlagon he-
verő kisebb parcella is, a nagyob-
bakról nem is beszélve. Ennek el-
lenére a mezei nyúl állománya 
szerencsére stabil. Az enyhe te-
leknek köszönhetően a március 
eleji, legkorábbi fialások is fel 
tudnak nőni. Egyértelmű, hogy 
a vaddisznónak a mezőgazdasá-
gi területekről történt kiszorulá-
sa is jót tett a tapsifülesnek. Ahol 
a dolmányos varjút és a rókát in-
tenzíven vadásszák, a kóbor ku-
tyákat és macskákat nem hagy-
ják elszaporodni, ott bőséges a 
nyúlállomány. A mezei nyúl köz-
tudottan szapora jószág. Évente 
háromszor vet 3-4 kölköt. Ha eb-
ből a 9-12 kisnyúlból csak a fele 
megéli a vadászidényt, máris pá-
ronként 4-6 fiatal egyeddel szá-
molhatunk, vagyis évente képes 
megtriplázódni az állomány. Per-
sze csak akkor, ha augusztus kö-
zepétől- végétől is van elegendő 
és megfelelő takarmánya.

– Célkeresztben a vaddisznó. 
– Régen átkoztuk az álta-

la okozott vadkár miatt, a far-
merek esetenként megmérgez-
ték, vadásztuk lesen, hajtásban, 
cserkelve, és mégis volt belőle 
elég.  Aztán jött az ASP és min-
den megváltozott. Szinte eltűnt, 
és meg merem kockáztatni, hogy 
Kárpátalján a teljes állomány 80 
százaléka elpusztult. Most kezd 
ismét megjelenni, az ártereken 
már nem csak váltóvad, de azt az 
állománysűrűséget, ami 5-6 éve 
jellemző volt, még messze nem 
érte el. Az igazat megvallva ez 
nem is valószínű, hiszen mind-
máig érvényben vannak a vad-
disznó-populáció drasztikus kor-
látozását célzó vadgazdálkodási 
és erdészeti rendelkezések.

(Folytatjuk)
Kovács Elemér

Állandó kiállítással emlékeztek a 
kommunizmus áldozataira Munkácson
Közép-Európában a halálos ál-
dozatok száma elérheti az egy-
millió főt is. Kárpátalján is több 
tízezren szenvedték meg a sztá-
lini táborokba történő interná-
lást. Számunkra máig fájdal-
mas az emlék.

A Kommunista diktatúrák ál-
dozatainak emléknapja Kárpát-
medencei programjába illeszked-
ve a Szolyvai Emlékparkbizottság 
– a Munkácsi Vármúzeummal és 
a partnerszervezetekkel közösen – 
február 25-én nyitotta meg a mun-
kácsi várban „A totalitárius kom-
munista elnyomó rendszer kár-
pátaljai tevékenységét dokumen-
táló anyagok" címet viselő állan-
dó kiállítását.

A rendezvény kezdetén Len-
gyel Olekszandr, a Munkácsi Vá-
rosi Tanács ügyvezetője, Mihajlo 
Belekanics, a vármúzeum igazga-
tója és Szilágyi Mátyás, Magyar-
ország Beregszászi Konzulátusá-
nak főkonzulja vágta át a kiállítás 
megnyitását jelképező szalagot. 
„A mostani kiállítás anyaga – 
mely magyar, ukrán, német nyel-
ven olvasható – bizonyíték arra, 
hogy Kárpátalján több nemzet élt 
és él ma is. Ezzel a tárlattal adó-

zunk azoknak, akik életükkel fizet-
tek 75 évvel ezelőtt” – emelte ki kö-
szöntőjében Lengyel Olekszandr.

 Történelmi eseményre került 
ma sor, hisz Kárpátalján ez az első 
olyan egyedi kiállítás, amelynek ál-
lami intézmény adott otthont a mun-
kácsi várban, ahol 1944–1956 kö-
zött a szovjet biztonsági szolgálat 
börtönt rendezett be, és ide zárták 
a szovjethatalomra veszélyesnek 
ítélt munkácsiakat, köztük a ma-
gyar patriótákat is. Egy olyan kiál-
lítást nyitottunk meg, amely szoro-
san kapcsolódik a vár történelmé-
hez. Az épület is szimbolikus: a sza-
badságot és a rabságot is szimboli-
zálja egyaránt – fogalmazott beszé-
dében Dupka György, a Szolyvai 
Emlékparkbizottság titkára, majd 
ismertette a csapatmunkával létre-
hozott állandó kiállítás témakörét, 
amely hitelesen mutatja be Kárpát-
alja tragédiáját, amikor a vidéket el-
foglaló 4. Ukrán Front katonai ta-
nácsa irányításával megszervezték 
a régió erőszakos szovjetizálását. A 
kollektív bűnösség elvének jegyé-
ben elhurcolták a magyar és német 
katonaköteles férfiakat, majd a né-
met fiúkat és lányokat. Többek kö-
zött a szibériai Tyumeny területé-
re kitelepítették a német családo-
kat, begyűjtötték a szovjetellenes-

séggel megvádolt embereket. Fel-
állították a katonai törvényszékeket 
és az ungvári Rendkívüli Bírósá-
got. Ezek közreműködésével jófor-
mán megtizedelték a kárpátaljai et-
nikai népcsoportokat. Köztük a ma-
gyar, német, ruszin, ukrán, zsidó ér-
telmiség, a történelmi egyházak je-
les képviselőit meghurcolták, Gulág 

rabságra, illetve halálra ítélték. „Ed-
dig közel 12 ezer áldozat neve került 
fel a Szolyvai Emlékpark márvány-
tábláira. E rendezvényünk főhajtás 
az áldozatok emléke előtt” – zárta 
bemutatóját a Gulág-kutató. 

Olekszandr Sersun, Mun-
kács polgármesterének turiszti-

kai ügyekben illetékes tanácsadó-
ja szintén megemlékezett az elhur-
coltakról, kiemelve, hogy a bemu-
tatott pannókon keresztül a térséget 
látogatók mélyebben megismerhe-
tik múltunkat. Szilágyi Mátyás fő-
konzul jelentőségteljesnek nevez-
te a kiállítás létrejöttét, hiszen így 
eddig nem ismert tényekre derült 

fény. „A történelem szempontjából 
nagyon fontos, hogy mindazt, ami-
vel rendelkezünk, megmutathassuk. 
Ezért a jövőbeli terveink között sze-
repel ennek a kiállításnak a kibő-
vítése is” – tette hozzá Zubánics 
László, az Ungvári Nemzeti Egye-
tem tanszékvezetője.

A rendezvény zárásaként 
Majnek Antal, a Munkácsi Ró-
mai Katolikus Egyházmegye püs-
pöke és Marosi István, az Ortutay 
Elemér Görögkatolikus Szakkol-
légium vezetője kérték Isten áldá-
sát a jelenlévők életére.

A szervezők szándéka sze-
rint a kiállítás kódolt üzene-

te, hogy hasonló tragédia soha-
se történjen meg, Kárpátalja le-
gyen a béke szigete, és az itt élő 
nemzetiségek békés együttélé-
sét provokatív erők ne zavarják 
meg, azokat közös összefogás-
sal védjék ki.

K. A.
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–  Az időként szélsőséges-
re váltó időjárás mind a szántó, 
mind a szőlő- és a gyümölcs-
termesztésben nagy problémá-
kat okozott. A kora tavaszi fa-
gyok például, a dió és gyümöl-
csösök jelentős részének az el-
fagyását eredményezte. Egyéb-
ként a szabadföldi termesztés 
esetében ez mindenre kihatás-
sal volt. A 2019-es évhez vi-
szonyítva 2-3 héttel elmaradt a 
növények fejlettsége, növeke-
dése és érése is. Az áprilisi hi-
deg és a csapadékszegény idő-
járás egyik legnagyobb veszte-
se az őszi gabonafélék voltak. A 
szőlő virágzásakor az hűvös és 
csapadékos időjárás miatt több 
helyen nem tudtak permetezni, 
ezért a peronoszpóra itt jelentős 
károkat okozott. Több helyen a 
gyümölcsösökben a virágzás-
kor a szálitott fagy vitte el az az 
évi termést. A hűvös idő miatt a 
méhek nem járták megfelelően 
a virágzó fákat, így a megma-
radt vagy későbbi fák esetében 
megporzás nélkül maradtak a vi-
rágok. A szabadföldi szamóca a 
terméskori fagyok miatt 75% 
megsemmisült. 

– Megúsztuk az idei telet 
hosszan tartó hidegek nélkül. 
Gondolom, a kártevőknek és 
a különböző kórokozóknak is 

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

Sok múlik a védekezés hatékonyságán
Így év elején elengedhetetlennek tűnik a mögöttünk hagyott 2020-
as esztendő tapasztalatainak összegzése már csak azért is, hogy si-
keresen megbirkózzunk az előttünk álló 2021-es év feladataival 
és szembe tudjunk nézni az újabb kihívásokkal. Pái Béla növény-
védelmi szakembertől, a Kárpátaljai Vállalkozók Szövetségének 
(KMVSZ) falugazdász-szaktanácsadójától először azt kérdeztük, 
hogy szélsőségesnek tekinthető-e a 2020-as év időjárása? 

kedvezett az enyhe időjárás.
– Így igaz. Biztosak lehe-

tünk benne, hogy a növénye-
ket károsító különböző gombák 
szaporítóképletei és a rovarok lár-
vái jelentős számban átteleltek. 
Ez annál is nagyobb veszélyt je-
lent a különböző gyümölcskultú-
rákra nézve, mivel sorozatban így 
megy ez már az utóbbi években. A 
lemosó permetezés(ek) jelentősé-
gét a kialakult helyzetben nem le-
het túlértékelni. A gazdaboltokban 
kiváló szerek kaphatók. Szerencsé-
re ennek a beavatkozásnak a je-
lentőségét azok sem vitatják, akik 
idény közben úgymond nem szí-
vesen nyúlnak kémiai szerekhez, 
mivel azok, ha minimális mennyi-
ségben is, de benne maradhatnak 
a termésben. A lemosó permetezés 
mellett az ő figyelmükbe ajánlom 
a különböző rovarcsapdákat. Ezek 
nem csupán azt jelzik, hogy mikor 
várhatók egyes kártevők tömeges 
megjelenése. Ha egy házikertben 
elegendő csapdát rakunk ki, eb-
ben az esetben ezek annyi egyedet 
fognak be, hogy feleslegessé válik 
egy-egy permetezés. Az átgondolt 
metszéssel, a beteg ágrészek eltá-
volításával és gyors megsemmisí-
tésével szintén kiválthatjuk a per-
metezések egy részét. Ma faluhe-
lyen és a városi kertes házak jelen-
tős hányadában a gáz mellett fával 

is fűtenek. Ha csak egy mód van 
rá, a beteg ágrészeket összeaprí-
tás után ezeben a kazánokban éges-
sük el. Hasonló módon járjunk el 
az összeszedett gyümölcsmúmiák-

kal, a szőlővenyigén maradt meg-
feketedett fürtökkel.

A fák tavasszal esedékes ala-
kító metszésénél ügyeljünk arra, 

hogy szellős koronát kapjunk. Ta-
pasztalt kiskerttulajdonosok állít-
ják, hogy ha néhány nagyobb ág 
eltávolításával délnyugati irány-
ból megnyitjuk a koronát, hogy 
oda egész nap besüssön a nap, ak-
kor kevesebbet kell permetezni. 

– Az utóbbi évek egyik nagy 
vesztese a dió. A hatalmasra nőtt 
öreg diófákat igazából permetez-
ni sem nagyon tudjuk.

– Valóban. A kora tavaszi fa-

gyok jelentős kárt tettek tavaly a 
dióban. Azok a diósok, amelyek 
nem a települések határában vol-
tak, egyszer, de volt olyan hely is, 

ahol kétszer lefagytak a virág-
kezdemények és az új hajtások. 
A diót emellett több, igencsak 
agresszív kórokozó és kártevő 
támadott meg. Az egyik ilyen a 
dióburok-fúrólégy. A diónál is a 
szellőssé tett korona jelentheti a 
megoldást. 

– A szélsőségessé vált időjá-
rás miatt egyre nehezebb meg-
védeni szabadföldi zöldségfé-
léinket…

– Kétségkívül ez a helyzet. 
Ám ennek ellenére ne mond-
junk le arról, hogy ne legyen 
saját termesztésű paradicso-
munk, uborkánk, paprikánk 
stb. Az enyhe télben természe-
tesen ezeknek a kultúráknak 
a kártevői és kórokozói is je-
lentős számban átteleltek a ta-
lajban. Tehát mindenképpen 
fel kell készülnünk növénye-
ink védelmére. A jól megter-
vezett vetésforgóval, vetésvál-
tással ez irányba tesszük meg 
az első lépést. Elengedhetetlen, 
hogy már most megtervezzük, 
melyik kultúra hová kerüljön. 
Alapvető elvárás, hogy ugyan-
arra a helyre egymás után ne ke-
rüljön ugyanazon növény. Arra 
is figyeljünk, hogy ahol tavaly 
a krumpliföld volt, oda ne ül-
tessünk idén paradicsompalán-
tát, mivel mindkettőnek nagy-
jából ugyanazok az ellenségei. 

– Kertészkedés a koronaví-
rus árnyékban.

– A karanténszabályok mi-
atti részleges bezártságot hasz-
náljuk ki arra, hogy több időt 
fordítsunk növényeink gondo-
zására, gyomlálására, kapálá-
sára, öntözésére, fej- és lomb-
trágyázására. Ne feledjük, egy 
jó kondícióban levő növényál-
lomány jobban ellen tud állni 
bármilyen kórokozó vagy kár-
tevő támadásának. 

Kovács Elemér

– Nincs mit várni a sző-
lő metszésével sem – állítja 
meggyőződéssel Bodnár Ist-
ván okleveles kertészmérnök a 
Kárpátinfo állandó szaktanács-
adója. – Ezekben a hetekben a 
magántermő tőkéket minden 
további nélkül megszabadíthat-
juk a feleleges vesszőktől, és 
sok szakember szerint ugyanezt 
már az európai fajtákkal is meg-
tehetjük. Amire az utóbbi évek 
tapasztalatai alapján a szőlő met-
szése során különösen ügyel-
nünk kell: igyekezzünk szellős 
lombkoronát kialakítani. Emel-
lett az is fontos, hogy a termő-
vesszőket 35-40 centiméteres 
távolságra alakítsuk ki, és hogy 
a tőkén 75-80 cm alatt ne hagy-
junk rügyet. Ha másképp cselek-
szünk, ez csak a növényvédel-
met nehezíti majd meg. 

– Milyen állapotban vannak 
gyümölcsfáink?

– Kezdjük egy rossz hírrel. A 
kajszibarackfák egy jelentős ré-
sze az utóbbi hetek enyhe időjá-
rása következtében a mélynyu-
galmi állapotból a kényszernyu-

Kora tavaszi teendők a kiskertekben

Tápanyagutánpótlás és 
meszezés vasrúddal

Jól tudjuk, hogy a kora tavaszi  időszkaot is hasznosan tölthetik 
a kiskerttulajdonosok, akik ilyenkor nem csupán a moníliával 
fertőzött, illetve a törött ágakat távolítják el a fákról, és a kéreg-
kaparóval a vastagabb fákat megszabadítják az ott elbújt rova-
rok lárváitól, és mindenféle gombaspórától. Ha pedig nem túlsá-
gosan átfagyott a föld, akkor a korai zöldségfélék ágyásait ássák 
fel. Emellett igen sokan a fák koronaalakító metszését is a mos-
tani időpontra ütemezték be. 

galmi állapotba került. Sporthason-
lattal élve olyan ez, mint amikor a 
rövidtávfutók elfoglalják kijelölt 
pozíciójukat, és már csak a start-
pisztolyra várnak. Még néhány 
ilyen tavaszias jellegű hét, és elin-
dul bennük az intenzív nedvkerin-
gés. Nekünk, akik Kárpátalja déli 
részén élünk, mindig szembe kell 
nézni azzal a ténnyel, hogy ez a 
kajszibaracktermesztés északi ha-
tára. Tőlünk feljebb már nem terem 
meg ez az igencsak ízletes gyü-
mölcs. A mediterrán országok ker-
tészei értetlenkedve csak a vállukat 
vonogatják, amikor arról szereznek 
tudomást, hogy a kajszitermés je-
lentős részét nálunk elvitte a kora 
tavaszi fagy. Nekünk is, akárcsak 
nagy- és dédszüleinknek, be kell 
vállalni, hogy igazából csak há-
rom-négy évente számíthatunk 
normális hozamokra. A globá-
lis felmelegedéssel járó anomáli-
ák egyelőre vajmi keveset változ-
tattak ezen. 

– A mostani időszak az emlí-
tetteken kívül másfajta munkák 
elvégzésére is alkalmas.

– Most időszerű a szerves trá-

gya bevitele a gyümölcsfák alá. Jól 
tudjuk, hogy a trágya mostanság 
igencsak drága, éppen ezért fon-
tos, hogy minden kerti nyesedék, 
kaszálék, és az arra való háztartá-
si hulladék komposztálásra kerül-
jön, hisz így pótolható a szükséges 
szerves anyag jelentős része. Ám a 
műtrágyáról sem kell lemondaniuk 
a kiskertek tulajdonosainak. 

– A felázott talajon kínkeser-
ves dolog a termőrétegbe juttatni 
a műtrágyát. 

– Van erre is hatékony megol-
dás. Ehhez nem kell más, mint egy 
másfél, két méteres vasrúd. Ezzel a 
feszítővassal 35-40 cm mély lyukat 
ütünk a kiválasztott szőlőtőkétől 
mintegy 40 cm távolságra, és bele 
35-40 dekagramm foszfor, illetve 
kálium műtrágyát szórunk. Ezeket 
külön-külön tudjuk megvásárolni 
a helyi gazdaboltokban, s nekünk 
kell nagyjából fele-fele arányban 
összekeverni a talajtápokat. Mivel 

nem minden évben kerül sor ilyen 
jellegű tápanyagutánpótlásra, egy-
egy idősebb tőke esetében két-há-
rom lyukat is készíthetünk. A mód-
szer különösen azokon a helyeken 
alkalmazható sikeresen, ahol szer-
ves trágyázásra egyszerűen nincs 
mód, például az udvaron kialakí-
tott lugasok esetében. Itt a legtöbb 
esetben egy keskeny sáv kivételé-

vel mindent betonlap, térkő vagy 
aszfalt borít. 

– Miként alkalmazzuk a vas-
rudas tápanyagadagolás módsze-
rét a gyümölcsfáknál?

Ebben az esetben a fák csurgó-
ja körül ütünk 35-40 cm-es mély-
ségben néhány lyukat. Amelyeket 
természetesen a műtrágya elhe-
lyezése után letaposunk. A tapasz-
talatok azt mutatják, hogy komp-
lex műtrágyát – tehát amelyben 
foszforon és káliumon kívül nit-
rogén is van – ilyenkor is érdemes 
kijuttatni, hisz a nitrogén jelentős 

része az agyagos talajainkban 
ott marad a fák körül, s ezt ké-
sőbb hasznosítani tudják növé-
nyeink. Természetesen a nitro-
gén tartalmú műtrágyát igazá-
ból május elején kell kijuttatni, 
amikor gyümölcsfáink intenzív 
növekedése megindult.

– Sokan emlegetik mostan-
ság a mészporozás fontosságát.

 – Szinte valamennyi gyü-
mölcsfánk meghálálja a mész-
porozást, mivel talajaink igen-
csak savanyúak. Különösen a 
csonthéjas gyümölcsfákra le-
gyünk tekintettel. A mészporo-
zásra szintén hatékony a vas-
rudas eljárás. A lyuk mélysé-
ge ebben az esetben is 35-40 m 
legyen, és kijuttatott mészpor 
mennyisége akár a 35-40 deka-
grammot is elérheti. Nagyobb 
fák esetében a csurgó részbe 
több lyukat is üthetünk.

Eszenyi Gábor
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Erről a témáról már többször 
írtam a cikkeimben és részle-
tesen elmagyaráztam ennek a 
problémának okait, de úgy lá-
tom, hogy még nagyon 
sokan nem tanultak a 
saját hibáikból, újra 
és újra ugyanazokat 
a hibákat követik el, 
de erre sajnos kemé-
nyen ráfizetnek. 

Szeretnék felhoz-
ni egy friss példát. Egy 
termelő negyven hek-
tár kukoricatáblán vegyszeres 
gyomirtást végzett, és bizony 
csak utána jött rá, hogy nem mi-
nőséges szert használt, ami még 
szerencsére nem fejtett ki ne-
gatív hatást a kukoricára, de a 
gyomnövényeket sem pusztítot-
ta el. Most számítsuk ki az anya-
gi kárt, hány tízezer hrivnyát 
vesztett, amit meg lehetett vol-
na előzni. Felmerül a kérdés: ki a 
hibás? Természetesen a termelő, 
amit Ő maga is belátott. A konk-
rét helyzetben a Prima + Titusz 
(0,5 liter) gyomirtó kombináci-
ót használt. Sajnos későn jött rá, 
hogy a Prima nem eredeti cso-
magolásban volt, egyszóval ha-
misítvány. Sajnos ebben az eset-
ben a termelő nem tud kihez for-

Ha a vegyszereket nem 
szakszerűen alkalmazzuk

dulni és maga állja a veszteséget. 
Szerencsére még volt egy utolsó le-
hetősége megmenteni a kukoricát 
a gyomoktól egy másik hatékony 

gyomirtóval, amit még 
a kukorica 8-10 leve-
les állapotában is le-
het használni. Ezt úgy 
hívják: Master-Pauer 
(150 g/hektár), aminek 
ára 750–800 hrivnya/
hektár,  ez összesen 
30000–32000 hrivnya 
plusz kiadást okozott 

neki. És ez csak egy hiba, ami a 
termelőnek a figyelmetlenségé-
ből alakult ki.

Nagyon sokszor figyelmeztet-
tem a termelőket a cikkeimben, 
hogy csak mindig olyan helyről 
(üzletekből vagy cégektől) vásá-
roljanak, ahol számlát is kapnak 
és minőségi bizonylatot is kérjünk, 
amit ne dobjunk ki, mert csak így 
lehet beperelni az eladót.

A másik nagy probléma, amivel 
találkozunk a vegyszerek használa-
takor, ez a vegyszerek keverhetősé-
ge. A gyakorlatban nagyon sokszor 
találkozunk ezzel a problémával, 
mert amikor növényvédelmi mun-
kálatokat végzünk, nem egy vegy-
szert használunk, hanem több szert 
(kombináció), hozzáadva a termés-

növelő szereket (humifild, rost-
koncentrátum stb.). Olyan táb-
lázat, amiben meg lehet talál-
ni a vegyszerek keverhetőségét, 
lényegében nem létezik, azért 
ilyen helyzetben a munkálatok 
végzése előtt mindig úgyneve-
zett „tesztelést” végzünk el. A lo-
gikája abban rejlik, hogy minden 
összetevőt, amit fogunk használ-
ni, külön-külön kis dózisban 1 li-
ter vízben feloldunk és összeke-
verjük. Ha ekkor ez az oldat, ami 
több összetevőből áll, nem pe-
zseg vagy nem ülepszik le, nem 
túrósodik, akkor azt jelenti, hogy 
egymással keverhetők. Ponto-
sabban nem alakul ki valami új 
kémiai oldat, tehát minden ösz-
szekevert vegyszer külön-külön 
hat. A vegyszerek vásárlásakor 
legyünk figyelmesek, és ha va-
lakinek valami nem érthető, ké-
rem hívjanak fel és hasznos uta-
sítást kapnak ebben a kérdésben. 
Minden termelőnek tudni kell 
egy alapvető szabályt, hogy mie-
lőtt vegyszereket vásárolunk, ér-
deklődjünk olyanoktól, akik már 
több éve vásárolnak, de a legjobb 
az, amit már előzőleg említettem, 
hogy csak olyan gazdaboltban 
vásároljunk, ahol számlát és mi-
nőségi bizonylatot kapunk.

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

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

A fejes saláta hajtatását be-
mutató előző két cikkünkben 
leírtuk, hogy melyek azok a 
szempontok, amiket figyelem-
be kell venni a megfelelő faj-
ta kiválasztásánál. Bemutat-
tuk azt is, hogy mi-
ként választhatjuk 
ki a megfelelő veté-
si és ültetési időpon-
tokat, annak függ-
vényében, hogy kel-
lő időpontban tud-
juk betakarítani a 
termésünket. Továb-
bá felhívtuk olvasó-
ink figyelmét arra is, hogy a 
sikeres termesztés szempont-
jából milyen jelentőséggel bír 
az, ha erős, egészséges, edzett 
és fejlett palántákat ületünk. 
De a sikeres termesztés szem-
pontjából ezeken az imént fel-
sorolt tényezőkön túl ugyan-
ilyen fontos az is, hogy az ülte-
tést követően hogyan ápoljuk, 
hogyan óvjuk meg a növénye-
ink egészségét, és nem utolsó 
sorban, hogyan takarítsuk be a 
megtermelt portékáinkat. Eb-
ben a cikkünkben a fejes salá-
ta ültetésétől – betakarításáig 
időszakkal fogunk foglalkozni.

Ápolása
A fejes saláta ápolási mun-

kálatai közé a klímaszabályo-
zást, a talajápolást, az öntözést 
és az esetleges fejtrágyázást so-
roljuk. A termesztés során ezek-
re az ápolási munkálatokra nagy 
figyelmet kell fordítanunk, mert 
ha ezeket a munkákat nem a kí-
vánt időben és módon végez-
zük, akkor a saláta rövid tenyé-
szidejének köszönhetően a hibák 
korrigálására alig van lehetőség 
anélkül, hogy a jövedelmezőség 
ne csökkenne.

Klímaszabályozás. A hő-
mérsékletet mindig a növények 
magasságában és lehetőleg a fó-

A fejes saláta hajtatása (3.)

Az állomány ápolása és betakarítása
liaház több pontján mérjük, mert 
csak így kaphatunk reális hőmér-
sékleti képet. Az optimálisnál ala-
csonyabb hőmérsékleten lelassul a 
növekedés, elhúzódik a tenyészidő, 
súlyosabb esetben egyes fajtákon a 

levél fonáki részén kis-
mértékű lilás elszínező-
dés is megfigyelhető. A 
magasabb hőmérsékle-
ten nagyobb levelek, la-
zább fejek képződnek, 
ami minőségromláshoz 
vezethet. Hogy a fólia-
házaink optimális leve-
gőhőmérsékletét, a fény-

viszonyoktól és az évszaktól füg-
gően miként szabályozzuk, azt a 
következő táblázatban tekinthet-
jük meg.

A fejes saláta nagyon érzékeny 
a levegő páratartalmára. Úgy a pa-

lántanevelésnél, mint a tenyészidő-
szak folyamán is nagy hangsúlyt 
kell fektetni az optimális (70%) 
páratartalom megtartására. Ha túl 
magas a páratartalom, akkor az 
kedvez a gombás és baktériumos 
betegedések terjedésének, rontja a 
tápanyagok (leginkább a kalcium) 
felvehetőségét. A téli, borús, pá-
rás időszakban nehéz a fóliaháza-
ink páratartalmát az optimális ér-
tékhez lehúzni. Ebben az időszak-
ban előfordulhatnak olyan élettani 
betegségek, amelyek a magas pá-
ratartalomra és a kevés fényre ve-
zethetőek vissza. Ilyen például a 
levélszél-barnulás és az üvegese-
dés. Megeshet, hogy ebben az idő-
szakban egyszerre kell fűtenünk és 
szellőztetnünk ahhoz, hogy ked-

vező értékeket kapjunk és elkerül-
jük ezeket az élettani betegsége-
ket. Tavasszal, miután a külső hő-
mérséklet megemelkedik, a hirte-
len páratartalom-csökkenés okoz-
hat élettani zavarokat. Ha példá-
ul napos, szeles időben erősen ki-
szellőztetjük a fóliaházainkat, ak-
kor a levelek szélei beszáradhat-
nak, és szintén megbarnulhatnak, 
amit külső vagy más néven száraz 
levélszél-barnulásnak nevezünk. 
Ez ellen úgy védekezhetünk, hogy 
ebben az időszakban rendszeresen 
párásítunk. 

A fóliaházaink rendszeres szel-
lőztetésével nemcsak a hőmérsék-
letet és a páratartalmat tudjuk sza-
bályozni, hanem ilyenkor a növé-
nyeinket szén-dioxiddal is ellátjuk, 
melynek hiányában az asszimiláció 
(tápanyag-beépülés) előbb lelas-
sulhat, majd fokozatosan leállhat.

Talajápolás. Mivel a fejes sa-
láta gyökérzete rendkívül érzé-
keny, ezért bármiféle gyomirtózá-
si kísérletet kizárhatunk. Gyomo-
sodásra hajlamos talajon legfeljebb 

csak az első két-három hétben nyí-
lik lehetőség a terület gyomlálásá-
ra és átkapálására. Gazdatapaszta-
latok alapján elmondhatjuk, hogy 
azok a termelők, akik a talaj-elő-
készítést megelőzően eltávolítják 
a gyomokat (legfőképp a lúdhúrt) 
a fóliaházaikból, azok jelentősen 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a ké-
sőbbiek folyamán kevesebb gyom-
lálással és a vele járó taposási kár-
ral nézzenek szembe.

Öntözés. Az öntözést igyekez-
zük mindig napos időben és a reg-
geli, vagy délelőtti órákban elvé-
gezni. Ilyenkor a növények gyor-
sabban felszáradnak és kevesebb 
az esélye a gombás és baktériumos 
fertőzések fellépésének. Mivel a sa-
láta egy sekélyen gyökeresedő nö-

vény, ezért ajánlatosabbak a kisebb 
adagú (10 l/m2) öntözések. A késő 
tavaszi és kora őszi időszakban ezt 
az öntözést érdemes lenne napi 1-3 
alkalommal párásító öntözésekkel 
(1-2 l/m2) kiegészíteni.

Fejtrágyázás. A talaj táp-
anyagtartalmától függően egy, 
esetleg két alkalommal válhat 
szükségessé a fejtrágyázás. Ez 
is csak akkor indokolt, ha az ül-
tetést megelőzően a szükséges 
műtrágyaadagot (nitrogén, káli-
um) teljes egészében nem tudtuk 
kijuttatni. A perzselés veszélye 
miatt, fejtrágyaként, alkalman-
ként 5 g/m2-nél több nitrogént, 
és 10g/m2 káliumnál több ható-
anyagnak megfelelő műtrágyát 
ne adjunk. Ilyen célra könnyen 
oldódó, gyorsan hasznosítható 
műtrágyákat válasszunk.

Növényvédelem
Ha a fejes saláta termesztése so-

rán ügyesen választunk fajtát (pe-
ronoszpóra, vértetű, saláta mozaik 
vírus ellenálló), betartjuk a klíma-
szabályozásokat, megfelelő ülteté-
si mélységbe ültetünk, és megfele-
lő időben öntözünk, akkor akár tel-
jesen vegyszermentesen is végig-
vihetjük a termesztési időszakot. A 
meztelen csiga az, amelyik az utób-
bi időben, a rengeteg csapadéknak 
köszönhetően, sok fejtörést okoz a 
termelőknek. Ellenük bevethető az 
a Nemaslug elnevezésű élő bioló-
giai csigaölő készítmény, amely a 
spanyol csigák ellen is hatékony. 
De ezen kívül más, a forgalomban 
kapható csigaölő granulátumokat is 
bevethetünk. Ha a termesztés során 
mégis valami oknál fogva szüksé-
günk van valamilyen vegyszeres nö-
vényvédelmi kezelésre (peronosz-
póra, szürkepenész, tőrothadás, le-
véltetű stb. ellen), akkor ezeket mi-
nél hamarabb, a tünetek megjelené-
sét követően, a zöldségtermesztés-
ben engedélyezett vegyszerekkel, az 
élelmezési szabályokat betartva vá-
lasszuk ki és használjuk.

Betakarítás
Ha a salátafejek elérték a kí-

vánt méreteket, akkor következ-
het a betakarítás. Késő tavasszal 

igyekeznünk kell a betakarítás-
sal, mert ha magszárképzésre 
hajlamos fajtát ültettünk, ak-
kor azok esetében a hosszú 
nappalok hatására gyorsan 

megindulhat a magszárképzés. 
Ha a kiültetés során a palántá-
kat megválogattuk és egy adott 
helyre, azonos fejlettségű pa-
lánták kerültek, akkor nagy 
valószínűséggel egy, kettő, 
vagy esetleg háromszori fel-
szedéssel, minél kevesebb ta-
posási kárral tudjuk betakarí-
tani a salátafejeket.

Vágáskor a fejet az egyik 
kezünkkel kismértékben meg-
döntjük, a másikkal a talaj fe-
lett 1 cm magasan elvágjuk úgy, 
hogy az alsó sárga, gyakran sé-
rült, piszkos levelek a földön 
maradjanak. Amennyiben ezt 
követően is maradtak rajta el-
távolítandó levelek, azokat is 
levágjuk. Ezt követően a levá-
gott és lepucolt fejekről gyenge 
vízsugárral eltávolítjuk a mara-
dék földet és a vágási felületen 
jelentkező tejnedvet. Ezt a fo-
lyamatot a rutinosabb termelők 
úgy végzik, hogy dróthálóból 
egy nagyobb méretű „ágyat” ké-
szítenek, amelyre a vágást kö-
vetően fejjel lefelé fordítva rá-
helyezik a salátafejeket és le-
mossák. Ezután hagyják, hogy 
egy kicsit lecsorogjon, majd be-
ládázzák és értékesítik.

Nagy Csaba 
falugazdász,

Pro Agricultura 
Carpatika Alapítvány

Hónap Napos idő esetén
nappal éjjel nappal éjjel

Január 16–18 °C 6–8 °C 10–12 °C 4–6 °C

Február 18–20 °C 6–8 °C 12–14 °C 4–6 °C

Március 20–22 °C 8–10 °C 14–16 °C 5–8 °C

Április 22–25 °C 8–12 °C 16–18 °C 6–10 °C

Október 16–18 °C 8–10 °C 10–12 °C 6–8 °C

November 14–16 °C 6–8 °C  8–10 °C 4–6 °C

December 12–14 °C 4–6 °C  8–10 °C 4–6 °C

A kertekben álló fákat és bokrokat számtalan kártevő és beteg-
ség fenyegeti. Minthogy azonban itt a növények a gyümölcsfák, 
a gyümölcstermő bokrok, a díszfák- és díszbokrok, a szőlőtőkék 
egymás közvetlen közelében, vegyesen állnak, ezért növényvédel-
müknek olyannak kell lennie, amely valamennyi növény számá-
ra a szükséges mértékű védelmet nyújtja anélkül, hogy az em-
berlakta környezetet növényvédőszer maradékokkal szennyez-
né. Ilyen általános megelőző és fertőtlenítő kezelés a fás növé-
nyek télvégi, lemosó permetezése.

Ennek az ideje akkor van, amikor a nappali hőmérséklet már a 
fagypont fölé emelkedik. Ilyenkor a kórokozó gombák spórái és a 
kártevők tojásai már megkezdik élettevékenységüket, tehát fokozó-
dik az érzékenységük a növényvédő szerekkel szemben. A megvé-
dendő növényekben is megindul a nedvkeringés, tehát fogékonyab-
bá válnak a fertőzésekre. Nem szabad késlekedni a lemosó permete-
zéssel azért sem, mert a most alkalmazható szerek később már per-
zseléseket okozhatnak a fakadó rügyekben.

Hogyan kell most permetezni? Ha lehet, csendes, szélmentes 
órákban. Esőben, ködös időben semmi esetre se permetezzenek. A 
permetlével nem szabad takarékoskodni, bőségesen, lemosásszerű-
en kell a növényekre juttatni úgy, hogy minden, eldugott zugba el-
jusson a permetlé. A sokféle kártevő és betegség ellen legcélszerűbb 
most többcélú növényvédőszert választani és a speciális szerek hasz-
nálatát későbbre halasztani, amikor az egyes kártevők és betegsé-
gek ellen kell bevetni őket.

A sokféle, lemosó permetezőszer többsége réz, kén, illetve olajtar-
talmával fejti ki jótékony hatását. Közülük a legismertebbek: a bordói 
lé, amely most már gyári készítmény formájában is a kertészkedők 
rendelkezésére áll. Jól ismert lemosó permetezőszer a réztartalmú 
Cuprosan, a kéntartalmú Nevikén, az olajtartalmú Catane, Vegarep, 
Vektafid A, a réztartalmú Vektafid R, a kéntartalmú Vektafid S, ame-
lyek jól kiszórható, megbízható lemosó permetszerek.

Aki ezt a permetezést idejében és gondosan elvégzi, annak a ta-
vasz és a nyár folyamán sokkal kevesebb gondja lesz a kertjével, mint 
aki ezt a lehetőséget elmulasztja.

Télvégi lemosó permetezés: 
a növények mosakodása



Csütörtök Március 11.

Köszöntjük szilárd, Boriska nevű olvasóinkat!

Hétfő Március 8.

Köszöntjük zoltán nevű olvasóinkat!

Kedd Március 9.

Köszöntjük Franciska, Fanni nevű olvasóinkat!

Szerda Március 10.

Köszöntjük ildikó, Melissza nevű olvasóinkat!

2021. 
március 3.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Fókusz
13:10 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

Magyar vígjátéksor.
22:15 Életünk története
23:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:15 Barátok közt
01:05 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

02:15 Autogram

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
19:40 Exatlon Hungary
22:40 Kéjjel-nappal

Am. akcióvígjáték
00:55 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:40 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 II.

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

16:10 Brown atya
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Kanadában II.
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Kékfény
21:20 Diagnózis

Tévéfilmsor.
22:00 Kenó
22:10 Besúgó

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

23:15 Az első 
köztársaság
Cseh tévéfilmsor.

00:15 Pietro szigete
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:05 Új idők új dalai
01:40 Rúzs és selyem
02:05 Fülszöveg: 

Urbánszki 
László

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 Nyitott stúdió
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Isten kezében
10:40 Mai hitvallások
11:15 Tanulmány 

a nőkről
Játékfilm

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
17:10 Ízőrzők: Ajak
17:45 Magyarország 

finom
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

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 - 

Igaz vagy hamis?
00:50 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Az örökzöld 

örökzöldek
02:25 Tanulmány a 

nőkről
Játékfilm

05:35 Építők
06:00 Kékek
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Jövünk!
10:00 Sporthíradó
10:30 Góóól!
11:15 Fedettpályás At-

létikai Euró-
pa-bajnokság

13:00 Sporthíradó
13:30 Férfi röplabda 

Magyar Kupa
15:30 UEFA Euro 2020 

magazin
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:10 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:45 Kézilabda 

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

Röplabda
20:00 Női röplabda 

Extraliga
21:45 Értékelő műsor: 

Röplabda
22:00 Sporthíradó
22:30 K&H férfi 

kézilabda liga
00:15 OTP Bank Liga
02:45 OTP Bank Liga

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Fókusz
13:10 Cápák között
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.
22:20 Házon kívül
22:55 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:25 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:00 Barátok közt
00:45 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

02:00 Túlvilági 
bosszúálló
Am. akciófilm

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
19:40 Exatlon Hungary
22:40 Kegyenc fegyenc

Am. akcióvígjáték
00:55 Walker, a Texas-i

 kopó
Am. akciófilm-sor.

02:00 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
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 II.

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

16:05 Brown atya
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Kanadában II.
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Önök kérték
21:25 Briliáns barátnőm

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

hivatala
Bűnügyi tévéfilmsor.

23:30 Az első köztársaság
Cseh tévéfilmsor.

00:30 Pietro szigete
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Háy János

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
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:20 Mesterember
08:50 Muzsika-szó
09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Útmutató
10:45 Metodista 

magazin
11:15 Nyári játék

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

finom
18:05 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

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
23:20 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Mosoly a javából!
02:20 Nyári játék

Tévéjáték

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
10:00 Sporthíradó
10:35 Fedettpályás At-

létikai Euró-
pa-bajnokság

12:30 FIFA VB 2022
magazin

13:00 Sporthíradó
13:30 Kosárlabda 

magazin
14:30 Kézilabda magazin
15:30 Góóól!2
16:30 Fradi Tv
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

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

Labdarúgás
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
23:15 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
00:00 Fradi Tv
00:35 OTP Bank Liga
02:25 K&H férfi 

kézilabda liga

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Fókusz
13:10 Apatigris

Magy. vígjátéksor.
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.
22:20 Nagy szám
23:35 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
00:10 Barátok közt
01:00 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

02:10 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am. 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
19:40 Exatlon Hungary
22:40 Magánnyomozók
23:45 Családi Titkok
00:50 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

01:55 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 II.

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

16:05 Brown atya
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Kanadában II.
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó

20:40 Sanditon
Angol tévéfilmsor.

21:30 Isten hozta, 
őrnagy úr!
Magyar játékfilm

23:10 Kenó
23:15 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
00:20 Pietro szigete

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:05 Új idők új dalai
01:35 Rúzs és selyem
02:05 Fülszöveg: Bá-

nyai D. Ilona
02:35 Mesterember

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
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:15 Mesterember
08:45 Muzsika-szó
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Jó ebédhez szól

a nóta
10:40 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:05 Neked szól!
11:10 Kereszt-Tények
11:20 Ő és én: Varga 

Krisztina
11:25 A sokszínű vallás
11:45 Kaffka Margit: 

Levelek a zár-
dából
Tévéjáték

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

Kronika
13:40 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Család-barát
16:40 Hazajáró
17:15 Ízőrzők: Tard
17:45 Magyarország 

finom
18:05 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól
a nóta

20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 A becsület útján
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték

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

Ligája
12:30 Kerékpártúra
13:00 Sporthíradó
13:30 Bringasport
14:30 MOL Magyar Kupa
16:25 Fradi Tv
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
17:30 MOL Magyar Kupa
19:20 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok

Ligája
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:15 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
00:10 Fortuna Liga

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Fókusz
13:10 Nagy szám
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 Cápák között
23:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:10 Barátok közt
01:00 Brandmánia
01:45 CSI: New York-i 

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
19:40 Exatlon Hungary
22:40 Fukushima
01:20 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
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 II.

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 II.
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:00 Kenó
22:05 Mansfeld

Magyar filmdráma
00:10 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
01:10 Pietro szigete

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:50 Rúzs és selyem
02:15 Novum
02:45 Mesterember

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
07:20 Almárium
08:20 Mesterember
08:50 Muzsika-szó
09:25 Élő népzene
09:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:35 Új nemzedék
11:00 Református 

ifjúsági műsor
11:10 Evangélikus 

ifjúsági műsor
11:20 Görögkatolikus

 ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

11:35 Egy gazdag hölgy
 szeszélye
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
14:15 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:40 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők: 

Mezőkomárom
17:40 Magyarország 

finom
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Polgár Judit 40 - 

A sakk királynője
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
02:15 Egy gazdag hölgy 

szeszélye
Tévéfilm

05:15 Múlt és Jelen
05:45 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Kerékpártúra
08:00 Női röplabda 

Extraliga
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
12:25 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
13:30 MOL Magyar Kupa
15:30 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
16:25 Pecatúra
17:00 Sporthíradó
17:20 Skipper
17:50 Felvezető műsor:

Jégkorong
18:00 Jégkorong Erste 

Liga
20:10 Értékelő műsor: 

Jégkorong
20:40 Napos Oldal – 

DTVK
21:15 Sporthíradó
21:45 MOL Magyar Kupa
23:45 UEFA Bajnokok 

Ligája
01:40 MOL Magyar Kupa
03:30 Pecatúra



Szombat Március 13.

Köszöntjük Krisztián, Ajtony nevű olvasóinkat!

Vasárnap Március 14.

Köszöntjük Matild, Tilda, Borostyán nevű olvasóinkat!

Péntek Március 12.

Köszöntjük gergely 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. 
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04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Fókusz
13:10 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

14:25 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:55 Az ígéret
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:25 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:50 Barátok közt
00:40 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

01:55 Az Év Hotele
02:40 CSI: New York-i 

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
19:40 Exatlon Hungary
22:40 Magánnyomozók
23:45 Családi Titkok
00:50 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

01:55 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

03:10 Tények Este

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!
08:00 Ridikül
08:55 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
15:20 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

16:10 Brown atya
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Kanadában II.
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Míg távol voltam
Tévéfilmsor.

22:10 Kenó
22:20 Veszélyes vágy

Angol filmdráma
00:00 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
00:55 Pietro szigete

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:45 Rúzs és selyem
02:15 Novum
02:40 Mesterember

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

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

gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:50 Muzsika-szó
09:20 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Katolikus krónika
10:55 Ortodox örömhír
11:30 Kéktiszta szerelem

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

Monostorapáti
17:40 Magyarország 

finom
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:30 A veréb is madár
Magy. filmvígjáték

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Ahol a tér és a 

vonal összeér - 
Portréfilm Ba-
rabás Márton 
festőművészről 
- MMA portré

23:30 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 A veréb is madár

Magy. filmvígjáték
02:50 Kéktiszta szerelem

Tévéfilm

06:00 Szabadidő
06:30 Sporthíradó
07:30 Napos Oldal –

DTVK
08:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
10:00 Sporthíradó
10:30 MOL Magyar 

Kupa
12:30 Skipper
13:00 Sporthíradó
13:35 Jégkorong Erste 

Liga
15:55 Bringasport
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
18:05 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
19:00 Bajnokok Klubja
19:45 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
20:00 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
21:45 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
22:05 Sporthíradó
22:30 FIFA VB 2022

magazin

05:00 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:55 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:25 Teleshop
10:25 Anyák gyöngye

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:05 Brandmánia
11:50 Autogram
12:35 Életünk 

története
14:10 Doktor Murphy

Amerikai filmso-
rozat

15:20 Megan Leavey
Amerikai film

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A Tanár

Magyar filmsorozat
21:10 A Hangya és 

a Darázs
Amerikai akciófilm

23:40 Dr. Csont
Amerikai krimiso-
rozat

00:45 Dr. Csont
Amerikai krimiso-
rozat

01:55 Beépített tudat
Amerikai akciófilm

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
09:55 Trendmánia
10:25 Az alkotók - egy 

ház átalakításá-
nak története

10:55 SzÉpítők
11:30 Poggyász
12:00 Hungarikumok -

kal a világ körül
12:35 Innovátor
13:05 Csapdába csalva
13:40 Kung Fu Yoga

Amerikai-kínai-
hongkongi akció-
vígjáték

15:50 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Az olasz meló

Amerikai-angol-
francia akció-krimi

22:30 Női szövetség
Orosz vígjáték

00:50 16 utca
Amerikai-német ak-
ció-krimi

03:00 911 L.A.
Amerikai akció-so-
rozat

04:25 Lexikon – Így il-
lik /Duna/: Tár-
salgási hibák

04:30 Család-barát
05:50 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 A világ 

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

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:25 Magyarország 

finom
13:45 Csendes Don

Tévéfilmsorozat
14:35 Anna Karenina

Tévéfilmsorozat
15:25 Mici néni 

két élete
Magyar filmvíg-
játék

17:00 Főmenü: Süti
18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:35 A dal 2021: 

Döntő
21:55 A magas ősz férfi 

társat keres
Romantikus víg-
játék

23:30 Kenó
23:40 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:40 Az első 

köztársaság
Cseh tévéfilmso-
rozat

01:35 Pietro szigete
Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

02:50 Mesterember

04:05 Ridikül
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 Magyar 

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

gondolatok
07:10 Opera Cafe
07:40 Folkudvar
08:10 Evangélium: 

Máté 
evangéliuma

08:40 Hogy volt?!
09:35 Életművész
10:30 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

10:55 Öt kontinens
11:25 Hintónjáró 

szerelem
Magyar filmvígjáték

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

Jelen
22:05 Bagi Nacsa 

Orfeuma
23:00 Virtuózok-

válogatás
23:15 Virtuózok-

válogatás
23:30 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Mici néni 

két élete
Magyar filmvígjáték

02:50 A dal 2021: 
Döntő

06:00 Jégkorong Erste
 Liga

08:15 Bringasport
08:35 Szabadidő
09:05 MOL Magyar 

Kupa
11:00 Bajnokok Klubja
12:30 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
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
19:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:30 OTP Bank 

Liga
21:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:30 Góóól!
22:25 Női röplabda 

Magyar Kupa
00:30 Női röplabda 

Magyar Kupa
02:25 Női vízilabda 

OB I.
03:30 Szabadidő

05:00 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

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

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:05 Teleshop
10:05 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:45 Az Év Hotele
11:25 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:00 Házon kívül
12:40 Doktor Murphy

Amerikai filmso-
rozat

13:50 Fater élve vagy
 halva
Amerikai vígjáték

16:00 Rendőrakadémia 7.
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Apatigris
Magyar vígjáték-
sorozat

20:00 Bosszúállók
Amerikai akciófilm

00:00 Portré
00:45 Legenda

Amerikai-angol 
krimi

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
09:10 Fald Fel!
09:40 Több mint 

TestŐr - Best Of
10:15 Tűsarok
10:45 Super Car
11:20 Életmódi
11:50 Életmódi Plusz
12:25 Extreme-E 

magazin
12:55 Chippend-élet

Orosz vígjáték
15:10 Creed - Apolló fia

Amerikai filmdráma

18:00 Tények
18:50 Nagyfiúk

Amerikai vígjáték
21:15 Női szervek

Amerikai akcióvíg-
játék

23:50 Vejedre ütök
Amerikai vígjáték

02:25 Soha ne felejts!
Amerikai akció-kri-
mi

04:20 Himnusz
04:25 Ahol a tér és a

vonal összeér - 
Portréfilm Ba-
rabás Márton 
festőművészről 
- MMA portré

05:20 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Családi kör
07:50 Isten 

kezében
08:20 Kereszt-Tények
08:25 Katolikus 

krónika
08:50 Neked szól!
08:55 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:20 A sokszínű vallás
09:35 Új nemzedék
10:00 Református 

magazin
10:25 Tanúságtevők: 

Négy nővér
10:50 Ő és én: Paholics

Erzsébet
11:00 Római katolikus 

szentmise köz-
vetítése a süme-
gi Sarlós Bol-
dogasszony Fe-
rences Kegy-
templomból

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó

12:35 Nemzeti 
Sporthíradó

12:50 Jó ebédhez szól 
a nóta

13:25 A világörökség
kincsei

13:45 Édes anya-
nyelvünk

14:00 Az aranyember
Magyar romanti-
kus film

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

16:05 Hogy volt?!
16:55 SzerencsePerc
17:00 A világörökség 

kincsei
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:10 Spartacus

Angol történelmi 
kalandfilm

00:10 Kenó
00:20 1890: Démon z 

Tiesnavy
Szlovák bűnügyi té-
véfilmsorozat

01:35 Pietro szigete
Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

02:20 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 Térkép
06:20 Élő egyház
06:40 Esély
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:05 Világ
07:25 Multiverzum
07:55 Mesterember
08:25 Noé 

barátai
08:50 Novum

09:20 Önök kérték
10:10 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
10:40 A dal 2021: 

Döntő
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Az égbe temetett 

tábornok - Bem 
József

23:00 A Nagyok
23:30 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:20 Színész csak a

színházban 
légy… - Cser-
halmi György 
színművész - 
MMA portré

02:15 Az aranyember
Magy. romantikus film

06:00 Pecatúra
06:30 Szabadidő
07:00 Múlt és Jelen
07:30 Jövünk!
08:00 Út Tokióba
08:30 OTP Bank Liga
10:30 Góóól!
12:10 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
12:45 Merkantil Bank 

Liga
14:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
16:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
16:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 OTP Bank Liga
18:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
19:00 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:15 OTP Bank Liga
21:00 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:20 Góóól!
22:15 OTP Bank Liga
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5+1 hatalmas szemöldök-
baki, ami öregít

Minden nőnek van olyan fiatalkori fényképe, amire ránézve csak 
hitetlenül a fejét rázza, ha a szemöldökét látja. A divattal együtt a 
szemöldök-fazonírozás is folyamatosan változik, de vannak olyan 
alapvető szabályok, amik minden korban és minden esetben csak 
rontanak a megjelenésünkön.

Bármennyire is fáj kimonda-
ni, harminc éves korunktól tes-
tünk elkezd öregedni, így ezután 
még jobban oda kell figyelnünk 
arra, hogy ezt ne hangsúlyozzunk 
még jobban smink- vagy divathi-

bákkal. Az idő sajnos a szemöl-
dökünket sem kíméli, úgyhogy 
kerüld el az alábbi hat szemöl-
dök-bakit, ami idősebbnek mutat.

Túl vékonyra szedett 
szemöldök

Régebben a vékony szem-
öldök volt a divat és még ma is 
vannak fiatalok, akik a kezdeti 
ügyetlenség miatt ceruzavékony-
ságúra szedik a szemöldöküket.

Gond akkor van, ha ezek a 
szőrszálak nem nőnek vissza, 
márpedig ez gyakran előfordul. 
A ceruzavékony szemöldök vi-
szont köztudottan öregít, így fon-
tos, hogy egy kihegyezett szem-
öldök ceruzával szépen visszadú-
sítsuk optikailag a szőrzetünket.

Túlságosan „megcsinált” 
szemöldök

Ezt a trendet főleg az influen-

szereknél figyelhetjük meg. A bo-
rotvaélesen megrajzolt, mesterien 
satírozott és világos púderrel mű-
gonddal keretezett szemöldökben 
sok munka van és kétségtelenül mű-
vészi is az eredmény.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
jól is mutat rajtunk, sőt, a legtöbb 
esetben kifejezetten öregíti viselőjét. 
Az indok egyszerű: több kilométer-
ről látszik, hogy a „mű” mesterkélt, 
megrajzolt, azaz nem természetes.

Kiszőkített szemöldök
Ez olyannyira nem teória, hogy 

tudományos kutatásra lehet alapoz-
ni. 2017-ben ugyanis azt vizsgál-
ták, hogy a szemöldök színe mi-
lyen irányban befolyásolja viselő-
je korát. A résztvevőknek ugyanar-
ról a nőről mutattak két ugyanolyan 
képet, az egyetlen különbség mind-
össze az volt, hogy az egyik fotón 
világosabbra photoshoppolták a 
szemöldökét.

Az emberek döntő többsé-
ge – egészen pontosan 80 száza-
léka – mondta azt, hogy a hölgy a 
sötétebb szemöldökű fotón néz ki 
fiatalabbnak. Ez pedig azért van, 

mert ahogy öregszünk, szemöl-
dökünk – ahogy hajunk, bőrünk 
és a szánk színe is is – veszít a 
pigmentjeiből és egyre fakóbb 
árnyalatúvá válik.

Túl sötét szemöldök
Ez a pont főleg a világos hajú 

és bőrű nőkre vonatkozik, egy 
koromfeketére festett szemöldök 
ugyanis nekik sosem fog olyan 
jól állni, mint akinek eredetileg 
sötét a haja és fekete a szemöl-
döke. A túl pigmentált szemöl-
dök viselőjét komornak és mér-
gesnek, ezáltal pedig koránál idő-
sebbnek láttatja.

Ugyanakkor magától értető-
dő, hogy őszen nem szabad hagy-
ni a szemöldököt, azonban ha fes-
teni kell, a világos hajú nők min-
dig próbáljanak meg természete-
sebb színekkel operálni, mint a 
világos- vagy sötétbarna.

Túl élesen ívelt szemöldök
A szemöldök íve rendkívül 

fontos az arc keretezésében és ide-
ális elhelyezkedését úgy kapjuk 
meg, ha az orrcimpánk tövéből hú-
zunk egy képzeletbeli vonalat a pu-
pillánkon keresztül és a szemöldö-
künkig hosszabbítjuk: ahol a vonal 
metszi a szemöldököt, oda kerüljön 
az ív legmagasabb pontja.

A túl sarkos ív azonban ter-
mészetellenes hatást kelt és öre-
gít, így azzal vigyázzunk. Érde-
mes megemlíteni, hogy az ív nél-
küli, teljesen egyenes szemöldök 
sem mutat jól.

Hézagos szemöldök
Nem mindenkit áldott meg 

a sors dús, szabályos szemöl-
dökkel: van, akinek az eleje ko-
pottas, valakinek a vége hiány-
zik, míg másoknak lehet, hogy 
az egész szemöldöke fog- azaz 
„szőrhíjas”.

A kozmetikusok szerint a 
szemöldök végének hosszúsága 
különösen fontos, mert ha az hi-
ányzik, a szem fáradtnak és lelógó-
nak tűnhet. Ha egy heg vagy némi 
szőrhiány miatt a szemöldök nem 
egyenletes, rajzold meg a hiány-
zó szálakat szemöldök ceruzával.

Gyömbéres testtekercselés: próbáld 
ki, a hatása centikben mérhető

0. lépés
Mielőtt belefogsz a bőrfe-

szesítő műveletbe, nem árt ala-
posan előkészítened a célzott te-
rületet a hatásos eredmény érde-
kében – kb. kéthetente amúgy 
is érdemes eltávolítani az elhalt 
hámréteget.

Bár remek késztermékeket 
szerezhetsz be erre a célra dro-
gériákban, ugyanúgy otthon is 
kreálhatsz pillanatok alatt egy 
szuper bőrradírt, ami kímélete-
sen tisztítja, frissíti és puhítja a 
bőrödet. 

Egy kevés almaecethez ke-
verj hozzá kb. két evőkanál mé-
zet, hogy kenhető állagú legyen. 
Lágyan masszírozd a bőrödbe, 

és csak akkor öblítsd le, ha már 
hagytad állni pár percig, hogy 
kellőképpen kifejthesse áldásos 
hatását.

Mit kell beszerezned?
A gyömbéres testtekercselés 

nem az ötperces kényeztető mű-
veletek közé tartozik, de minden-
képpen érdemes kipróbálnod a 
biztos siker érdekében – csípni 
fogod, habár ő is téged, de ebben 
rejlik hatékonysága: csak úgy 
falja a zsírréteget! Ha kúrasze-
rűen végzed, az eredmény cen-
tikben mérhető, de ha alkalomra 
készülsz, előtte egy nappal csi-
náld meg, már az is sokat segít!

A cellulitiszgyilkos krémhez 
mindössze fóliára, egy kis darab 
friss gyömbérre és némi testápo-
lóra lesz szükséged – ez utóbbi 
akármilyen közönséges testápoló 
lehet, tulajdonképpen csak köz-
vetítőközegként szolgál.

A kulcs a gyömbérben rejlik, 
amit hámozás után le kell reszel-
ni, de még szerencsésebb, ha si-
kerül egészen pépesíteni, így a 
benne lévő hatóanyagok még 
jobban ki tudják fejteni hatásu-
kat a karcsúsítandó területeken.

Így végezd!
Lehetőleg akkor láss neki a 

testtekercselésnek, amikor van 
egy nyugodt órád. Mint minden 

Jól jönne egy kis testfeszesítés, hogy nyárra bombaformába ke-
rülj? Akkor próbáld ki a következő, egyszerűen elkészíthető kré-
met otthon, kényelmesen, ráadásul a pénztárcádat is kímélve! A 
gyömbéres testtekercselés nagyon sokat segít, de ne érd be ennyi-
vel: a látványos és tartós eredményhez elengedhetetlen a rend-
szeres mozgás, a bő folyadékbevitel és a kiegyensúlyozott, egész-
séges táplálkozás is!

krémezős műveletet, ezt is jó me-
leg vizes zuhanyzás után érdemes 
elvégezni, hogy a bőröd befoga-
dóbbá váljon a hatóanyagokkal 
szemben.

Az arányok nagyjából a kö-
vetkezők: két-három evőkanálnyi 
apróra lereszelt gyömbért keverj 
el annyi testápolóban, amennyi 
elegendő a csípő-fenék-has tá-
jékra. Legyen sűrű a kenőcs, de 
első alkalommal ne vidd túlzás-
ba a gyömbért, mert határozot-
tan csíp!

Az elviselhetően bizsergető 
érzés lesz az igazi, hiszen vagy 
50-60 percet kell eltöltened ez-
zel a kencével a bőrödön. Miu-
tán felkented, közönséges kony-

hai fóliával tekerd körbe magad, 
hogy kellőképpen megizzasszon. 
Végül mosd le bő vízzel.

A hatás egy kezelés után is 
megmutatkozik

A némileg csípős kencefice 
alaposan felhevíti, megizzasztja 
a betekercselt területet.

Ez fokozottan méregtelenít, 
felpezsdül a vér- és nyirokkerin-
gésed, ami végső soron a zsírré-
teg leolvadásához, fogyáshoz, és 
a bőr feszesedéséhez vezet.

+1. Ha csak két perced van: 
fahéjolajos krém

Nem mindenkinek van türel-
me vagy ideje a testtekercselés-
hez, ezért itt egy villámtipp.

Szerezz be a drogériákból 
bőrre kenhető fahéjolajat, ebből 
csepegtess 8-10 cseppet egy te-
nyérnyi testápolóba, és alaposan 
kend be a kritikus területet. Vi-
gyázz, hogy az arcodra, szemed-
be ne kerüljön!

Szánj rá napi két percet, lehe-
tőleg fürdés után, mert a meleg 
víz hatására kitágulnak a pórusa-
id, így a krém még intenzívebben 
fejtheti ki hatását a narancsbőr 
megszüntetéséért. Enyhén csíp-
ni fog, bőrpírt is okozhat – ebből 
tudhatod, hogy éppen a zsírpár-
náidnak üzen hadat.

bien.hu

Ezért szárad ennyire a lábszár 
– és így lesz újra hidratált

Télen az egyik leggyakoribb bőrproblémát a szárazság, és az ezzel 
együtt járó viszketés okozza. Ráadásul leginkább a lábszáron. De 
vajon mi váltja ki, és mit tehetünk ellene?

Két igazán bosszantó mellék-
hatása van a száraz lábszárnak. Az 
egyik, hogy olyan viszketéssel jár 
együtt, ami az őrületbe kerget min-
ket, a másik pedig, hogy az egyéb-
ként fényes bőrünk teljesen élette-
lenné válik. A kiváltó okok meg-
lepően sokszínűek, hiszen nyáron, 
ha például nem használsz napte-
jet, az erős napsugárzás hatására 
is szárazzá válhat a bőröd.

De a fűtésszezon sem túl sze-
rencsés ebből a szempontból. A 
bőröd akkor érzi jól magát, ha a 
páratartalom 40-70% között mo-
zog, de egy állandóan fűtött szo-
bában jóval ez alatt lehet. Ezért 
a bőröd nedvességtartalma sem 
lesz elég magas, amit idővel a 
lábszáradon is észlelni fogsz.

Ezen kívül okozhatja még 
pajzsmirigy alulműködés, inzu-
linrezisztencia, cukorbetegség, de 
persze egyszerűbb okai is lehet-
nek: a bőrradírozás hiánya, vagy 
az, ha túl forró vízben, túl hosszú 
ideig fürdesz, és közben alkohol-
tartalmú tusfürdőt használsz. Ez 
utóbbi három kombinációja áll a 
leggyakrabban a háttérben, plá-

ne a téli időszakban. De jó hír, hogy 
könnyen tehetünk a probléma ellen!

A száraz kefe több 
dologra is jó

Az egyik legjobb módszer, ha 
időnként végigmész a lábaidon egy 
száraz kefével. Ez egyébként a na-
rancsbőr ellen is ideális –, vagy ha 
olyan bőrradírt használsz, ami erő-
teljesen hidratál is mellette (példá-
ul shea vajas alappal).

A száraz kefét még fürdés előtt 
érdemes használni, hogy megtisz-
títsa a bőrödet az elhalt hámsejtek-
től, és javítson a vérkeringéseden. 
Azáltal, hogy stimulálja a nyirok-
rendszered, a méreganyagoktól való 
megtisztulás is gyorsabban zajlik le. 

Mit nézz a tusfürdőben?
A tusfürdő választásánál is ér-

demes megnézni az összetevők lis-
táját, hiszen ahogy korábban is ír-
tuk, az alkoholos termékek szárít-
hatják a bőrödet. Keress olyat, ami 
szalicilsavat tartalmaz, ez ugyanis 
segít megszabadulni a lábszáradon 
lévő elhalt hámsejtektől, ráadásul 
ragyogóbbá és egészségesebbé te-

szi a bőrt. Arról nem is beszél-
ve, hogy megszünteti a benőtt 
szőrszálakat és a piros pöttyö-
ket, amelyek szőrtüszők gyulla-
dásából jönnek létre.

Borotválkozás közben
Ha nem megfelelően borot-

válkozunk, sajnos ezt a bőrünk is 
megérzi. Így nem véletlen, hogy 
ez is ott van a lábszárazság gya-
kori okai között! Szőrtelenítés 
közben ugyanis eltávolítjuk a bő-
rünk felületén lévő természetes 
olajakat, amelyek egyébként pu-
hává és hidratálttá teszik a lábun-
kat, valamint apró, szemmel alig 
látható horzsolásokat okoznak.

Amikor nem használsz bo-
rotválkozás közben borotvahabot 
vagy gélt, az olajat sem pótolod, 
ami miatt a bőröd nem tud elég 
gyorsan regenerálódni. Hiába tűnik 
hatékonynak pusztán vízzel vagy 
tusfürdővel borotválkozni, a lábszá-
rad akkor is gyorsan kiszárad tőle!

Ne hagyd ki a levezetést
A fürdés után, nap végén na-

gyon fontos lépés a testápoló 
használata, hogy biztosan ne le-
gyen visszatérő a problémád! Eb-
ben az esetben is fontos az ösz-
szetevők listája. A legjobb min-
dig az, amelyik erősen hidratál, 
magas a vitamintartalma, és akár 
hialuronsavat is tartalmaz. Ez 
utóbbi segíti a bőröd nedvesség-
tartalmának megfelelő működé-
sét, így nem veszít olyan gyor-
san vizet télen sem.
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rovatvezető: jakab lajos

Február 20-án Királyházán (Korolevo) 
egy férfi holttestére bukkantak, adja hí-
rül a goloskarpat.info.

A településen élő roma gyerekek 
egy kegyetlenül meggyilkolt férfit ta-
láltak a Petrov utca végén, a vasúti sí-

Holttestet találtak Királyházán
nek közelében. A férfinál sem okmány, 
sem mobiltelefon nem volt. Az elhunyt 
arcán vérnyomok és vérömlenyek lát-
hatók.

A rendőrség vizsgálja az eset körül-
ményeit.

Hatalmas tűz pusztított Munkácson 
február 25-én éjszaka. A lángok egy 
sertéstelepen lobbantak fel, a tűzoltó-
ság szerint a tetőszerkezet 150 négy-
zetméteren égett – adta hírül a pmg.ua.

A tűzben 130 malac és 35 anyakoca 

Állatok pusztultak el egy munkácsi tűzben
pusztult el. A Rendkívüli Helyzetek Álla-
mi Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai ki-
rendeltsége vizsgálja a tűz keletkezésé-
nek okát.

Az oltást a munkácsi 18. és 19. számú 
állami tűzoltóegység végezte.

Kigyulladt egy családi ház február 24-
én az Ökörmezői kistérséghez tarto-
zó Repenye (Repinne) településen – tu-
datta a mukachevo.net internetes hír-
portál.

Két ember vesztette életét egy tűzesetben az 
Ökörmezői kistérségben

A tűzesetben életét vesztette a ház tu-
lajdonosa, egy 1938-as nő és egy 1971-es 
születésű férfi.

Rokonaik találtak rájuk.
A tűz okát még vizsgálják.

Február 26-án 5 óra 25 perckor a men-
tőszolgálathoz bejelentés érkezett a 
rahói járási Vidráspatak (Vidricska) 
faluban történt tűzesetről. Egy 70 éves 
helyi lakos saját házában halt meg, írja 
a pmg.ua.

Az esetről a térségben járőröző 
rendőrök tájékoztatták a szolgálatot. 
A helyi tűzoltók és a Rahói 3. Számú 

Ismét emberéletet követelt a tűz
Állami Tűzoltó- és Mentőegység szak-
emberei azonnal a helyszínre érkeztek. 
6 órára sikerült lokalizálniuk a tüzet a 
mintegy 56 négyzetméteres területen, 
és 6 óra 25 perckor véglegesen felszá-
molták azt. Az oltási munkálatok ide-
jén az egyik szobában megtalálták a tu-
lajdonos holttestét.

A tüzet valószínűleg rövidzárlat okozta.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 
sikeresen megakadályozta egy jelentős 
mennyiségű csempészcigaretta-szál-
lítmány külföldre való kijuttatását. A 
házkutatás alatt közel 60 ezer doboz ci-
garettára bukkantak, melynek értéke 
csaknem 2,5 millió hrivnya, olvasható 
a karpat.in.ua hírportálon.

A hatóságok információhoz jutottak, 
miszerint néhány helyi lakos saját mik-

Közel 60 ezer doboz csempészcigarettára 
bukkantak a Beregszászi járásban

robuszukon jelentős mennyiségű csem-
pészárut akar az EU területére juttatni. 
A cigarettát egy raktárhelyiségben rej-
tették el.

Az információk szerint a lefoglalt áru-
cikkeket Dnyipropetrovszk megyében 
gyártották. Az ügyben eljárást indítottak, a 
szervezőket büntetőjogi felelősségre von-
ják – közölte az SZBU kárpátaljai kiren-
deltségének sajtószolgálata.

Február 23-án, az esti órákban érke-
zett bejelentés a tűzoltósághoz, misze-
rint kigyulladt egy ház Csapon, adja hí-
rül mukachevo.net. 

A helyszínre kiérkező hatóságok meg-
állapították, hogy a tüzet szándékos gyúj-
togatás okozta, melyet a ház tulajdonosá-
nak rokona követett el, aki az elmúlt idő-
szakban a házban élt. A hölgy elmondá-

Felgyújtotta rokona házát egy férfi 
Kárpátalján

sa szerint rokona az egyik pillanatban el-
kezdte szétdobálni a holmikat a házban, 
ekkor ő ölbe kapta gyerekét és kifutott 
vele az udvarra. Kis idő elteltével észre-
vette a füstöt.

Szerencsére az esetben senki nem sé-
rült meg, a büntetett előéletű elkövetőt a 
rendőrség letartóztatta, az ügyben eljá-
rás indult.

Halálos kimenetelű baleset történt Kár-
pátalján február 24-én, olvasható a 
pmg.ua hírportálon.

A balesetben egy Ford Focus gépkocsi 
és egy Volkwagen T4 típusú mikrobusz üt-
között össze Beregkisfaludnál, Ilosva kö-

Halálos kimenetelű baleset történt 
Kárpátalján

zelében. A Ford Focus sofőrje a helyszí-
nen belehalt sérüléseibe, a testet az ilosvai 
tűzoltók szabadították ki a személygépko-
csiból, majd átadták azt a hatóságoknak.

A baleset pontos körülményeit még 
vizsgálják.

A Munkácsi Rendőrség egy farmergaz-
daságon elkövetett lopásról kapott be-
jelentést, írja a pmg.ua.

A helyszínre kiérkező nyomozók 
megállapították, hogy a vállalkozás te-
rületéről egy alumínium kaput, annak al-
katrészeit, egy hűtőszekrény kompresz-
szorát, valamint egyéb fémszerkezete-
ket és termékeket loptak el. Az eset do-
kumentálása után a rendőrök ellenőriz-
ték a környéket. Ennek eredményeként 
az ellopott tárgyak egy részét a tetthely 

Betöréses lopás egy munkácsi farmon
közelében található helyiségben meg is 
találták. Úgyszintén megállapították a 
lopásban érintett 17 éves munkácsi la-
kos személyazonosságát is. Ismeretes, 
hogy a fiú éjszaka betört a gazdaság-
ba, ellopta az említett tárgyakat, majd 
eladta azokat.

A rendőrségnek már sikerült lefog-
lalnia az ellopott tárgyak egy részét, 
amit a közeljövőben visszaadnak a tu-
lajdonosnak. Az ügyben büntetőeljárást 
indítottak.

A bennmaradás szempontjából rend-
kívül fontos meccset vívott vasárnap 
az országos élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokságban a Minaj FC. A 16. játékna-
pot a sereghajtó pozícióból váró kár-
pátaljai együttes az Olimpik Donyecket 
látta vendégül az ungvári Avangard sta-
dionban.

Az immáron újra nézők előtt zajló ösz-
szecsapáson a hazaiakat irányító Vaszil 
Kobin újra a kezdőben szavazott bizal-
mat a télen igazolt Milevszkijnek, ám vé-
gül mégsem az 50-szeres ukrán váloga-
tott csatár lett a meccs embere, hanem az 
idénybeli hetedik és nyolcadik gólját is 
megszerző Anatolij Nurijev, aki a hajrá-
ban a kiállítás sorsára jutott…

No, de ne szaladjunk ennyire elő-
re, hiszen a legfőbb események az első 

játékrészben történtek. A 12. percben 
Nurijevet buktatták a 16-oson belül, az 
ítéletet pedig maga a sértett végezte el, 
amivel vezettek a hazaiak. Nem sokáig 
örülhettünk az előnynek, pár perc eltel-
tével egy jobb oldali beadást követően a 
vendégek kameruni légiósa, Nkeng fejjel 
ívelt a kapujából kissé kinn álló Popovics 
kapus mögé.

Az első játékrész legvégén ismét bün-
tetőhöz jutottak a minajiak, az ez alkalom-
mal kezezés miatt megítélt büntetőt ismét 
Nurijev értékesítette. A hazaiak gólvágójá-
nak ez volt idénybeli nyolcadik találata…

A második játékrészben az egykori 
ungvári tréner, Jurij Kalitvincev által irá-
nyított Olimpik mindent megpróbált az 
egyenlítésért, helyzetei is akadtak a vendé-
geknek, de mégsem sikerült számukra az 
egyenlítés. A találkozó krónikájához tar-
tozik, hogy a meccs emberét, Nurijevet a 
85. percben második sárga lapja miatt ki-
állította a játékvezető…

Szezonbeli első győzelmével a MInaj 
FC a tabella 12. helyére lépett előre.

A forduló meglepetését az Európa 
Ligában hét közben továbbjutó Sahtar 
Donyeck okozta azzal, hogy pályavá-
lasztóként a 95. percben esett találat-
tal kikapott az utolsó negyedórát tíz 
emberrel játszó Zorja Luhanszktól. A 
tabellán így már négy pontra nőtt a 

Véget ért a Puskás menetelése

Az Obolony ellen támadt fel a Minaj FC
Lembergben fölényes győzelmet ara-
tó Dinamo Kijev előnye a címvédő-
vel szemben.

Eredmények: Minaj FC – Olimpik 
Donyeck 2-1, Sahtar Donyeck – Zorja 
Luhanszk 0-1, FK Lviv –Dinamo Ki-
jev 1-4, Gyeszna Csernyihiv – Inhulec 
Petrove 3-0, FK Mariupol – Dnyipro 2-2, 
Vorszkla Poltava – Olekszandrija 3-1, 
Kolosz Kovalivka – Ruh Lviv 1-2.

A bajnokságban a Dinamo vezet 37 
ponttal a 33 ponttal második Sahtar és 29 
pontos Zorja előtt.

A rendkívül szoros alsóházban a 
Minajnak és a Ruhnak 13 pontja van, ami 
még éppen bennmaradást ér a vonal alatt 
lévő egyformán 12 ponttal álló Inhulec és 
FK Lviv előtt.

A hétvégén sorra kerülő 17. forduló-

ban a kárpátaljai együttes a Dinamo Ki-
jevet látja vendégül.

***
Az OTP Bank Liga már a 23. forduló-

nál tart, és most ért véget a zsinórban öt 
győztes meccset vívó Puskás Akadémia 
menetelése. A felcsútiakat a nehéz hely-
zetben lévő Honvéd győzte le idegenben, 
amivel javultak a kispestiek bennmaradá-
si esélyei.

A címvédő és listavezető Ferenc-
város az idén már másodszor szórako-
zott el kétgólos előnyt, a mezőkövesdi-
ek után ezúttal az MTK mentett pontot 
Szerhij Rebrov csapatával szemben. Az 
utóbbi hetekben érthetetlenül gyengéb-
ben futballozó FTC-nek annyi a szeren-
cséje, hogy korábban nagy előnyre tett 
szert, és mostanában a közvetlen üldö-
zői is rendre botlanak. A zöld-fehérek 
ráadásul, mostantól már csak a bajnok-
ságra koncentrálhatnak, hiszen a kupa-
küzdelmekből is kiestek a Fehérvárral 
szemben.

Eredmények: Diósgyőr – Mezőkövesd 
2-2, Budafok – Kisvárda 2-0, Puskás Aka-
démia – Honvéd 1-2, MTK – FTC 2-2, 
Paks – UTE 1-3, ZTE – Mol Fehérvár 0-2.

Tíz fordulóval a bajnokság vége előtt 
az FTC 54 ponttal vezeti a tabellát a 39 
ponttal második PAFC és a 36 pontos Mol 
Fehérvár előtt.

Néhány sorban
Két helyszínen zajlanak a Beregszászi Já-
rási Labdarúgó téli kupa küzdelmei.

Nagyszőlősön a második mérkőzését 
is megnyerte (2-1) a helyi JJ Club, amely 
Királyházát győzte le 2-1-re, míg a má-
sik párharcban Tiszakeresztúr 6-1-re bi-
zonyult jobbnak Nagyszőlös ellenében.

A JJ Club 6 ponttal vezet a 4 ponttal 
második tiszakeresztúriak előtt.

A nagybaktai helyszínen egyet-
len mérkőzést sem rendeztek a hétvé-
gén, Beregvidék 3-0-s technikai győ-
zelmet aratott Kígyóssal szemben, míg 

a Nagybaktai és Mezőgecsei közös csa-
pat Mezővári elleni találkozóját később-
re halasztották.

Itt Beregvidék vezet 5 ponttal az egy-
formán 4 pontos Nagybakta-Mezőgecse, 
és Mezővári előtt.

***
A magyar élvonalbeli női kézilabda-baj-
nokság elhalasztott mérkőzésén az FTC 
fölényes, 38-20 arányú győzelmet aratott 
a sérültjei és betegei miatt tartalékosan fel-
álló Siófok vendégeként.

A bajnokságban a Győri ETO vezet hi-
bátlan mérleggel a Fradi előtt.

Újra minaji siker az Avangardban
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Technika

szolgáltatás
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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.: 066-2910418,                   
          068-2126127. 

www.karpatinfo.net

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

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

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

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

Beregrákoson 95 m2-es, 
magasföldszintes, össz-
komfortos családi ház el-
adó az országúttól 50 mé-
terre. Akár két generáció 
számára is alkalmas: a kö-
vezett udvaron egy másik, 
50 m2-es ház is található. 
Irányár: 35 000 f.e. Viber: 
050-8065087. 

Bátyúban nagyon jó helyen – 
közel a középiskola, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba és 
egy konyha. Tartozik hozzá 13 
ár földterület. A földgáz beve-
zetve, a vízvezeték a ház előtt. 
Ár megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Beregszászban a Munkácsi út 
24/3. szám alatt közös udvarban 
eladó egy 73 m2-es jó állapot-
ban lévő ház. Ár megegyezés 
szerint. Mob.: 050-5385374. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
úton ház eladó. Felújított, bú-
torozott, akár 2 család számá-
ra vagy bármi elképzelésre ki-
alakítható. Tel: 095-1145791. 

lakás eladó

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

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

egyéb ingatlan eladó

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

lakás kiadó

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

Telek, föld eladó

Vennék mezőgazdasági 
szántóföldet Kárpátalja te-
rületén, jó áron. 1000 dol-
lár 1 hektárért. Mob.: 095-
6201681. 

Autóalkatrész, tartozék

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

gumi, felni, dísztárcsa

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

Háztartási gép

Beregszászban eladó egy hasz-
nált hűtő. Ára 1000 hr. Mob.: 
095-1758137. 
Eladó használt háztartási gé-
pek: gázspór, gázballon, Kár-
páti sütő, varrógép, Riga mo-
sógép. Ár megegyezés sze-
rint. Tel: 095-4395318, 066-
5071220. 

laptop, notebook

Aspire 3 laptop (garancia, egér, 
táska, fülhallgató) eladó Be-
regszászban. Mob.: +38050-
8589288. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, minősé-
ges magyar PVC csővel. Mob.: 
050-8589288. 
Különórákat adok magyar, 
ukrán és angol nyelven Bereg-
szászban. Mob.: 066-9076358. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó heti lapok 
kézbesítésére Péterfalván, 

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

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

Beregszászi gyümölcsösbe fér-
fimunkásokat keresünk. Fize-
tés megegyezés szerint. Mob.: 
+38066-1085189. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
hetilap kézbesítésére Gáton. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Minden el-
adott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

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

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Tiszaújlakon. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Minden el-
adott lap után: 1.5 hrivnya. Je-
lentkezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth tér 2. 
Mob.: +380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.com. 

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

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

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

Hosszú távú munkára keres 
építőiparban jártas szakembe-
reket osztrák munkaközvetí-
tő cég! A munkavégzés helye 
Ausztria (Bécs). Nyelvtudás 
nem feltétel, de mindenkép-
pen előny! Bejelentett hivatalos 
osztrák munkaszerződéssel heti 
40 óra + túlóra pénz. A bére-
zés szakirányú és szaktudástól 
függő! Átlag 1600-2000 € alap 
nettó + túlóra pénz. A túlórával 
együtt akár havi 2200-2800 € 
nettó összeget is meg lehet ke-
resni! A szállás biztosított, na-
gyobb részben a munkáltató ál-
tal támogatott! Építőipari kere-
sett szakmák, elsősorban: zsalu-
zóács, vasbetonszerelő, kőmű-
ves, ács, tetőfedő-bádogos, vil-
lanyszerelő, fűtés-vízvezeték-
szerelő, szigetelő! Ugyanez a 
cég a későbbiekben majd mun-
kát hirdet: betanított szalag-
munkás, raktári kisegítő mun-
kás, segédmunkás, és különbö-
ző gyári alkalmazottak részére 
is! Jelentkezésnél kérném, min-
denképpen jelölje meg a szak-
ma iránti érdeklődését! Válasz-
adás 48-órán belül! A jelentke-
zéseket önéletrajzzal, telefon-
számmal erre az e-mail címre 
várom: ausztria.munka2021@
gmail.com. 
Két nő keres házi munkát 
(takarítás, idősek felügyele-
te stb.) Beregszászban. Mob.: 
096-8101351. 
Egy cég építőipari munkásokat 
keres Belgiumba magas fizetés-
sel. Lehetőleg EU-s útlevéllel. 
Mob.: 050-8845827. 

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

Beregszászi nő házi munkát ke-
res (takarítás, idősek felügyele-
te stb.). Mob.: 098-7730653. 
Szombathelyi cég lapos tető 
szigetelésben jártas, megbíz-
ható szak- és segédmunká-
sokat keres. Szállást bizto-
sítunk, nettó kereseti lehető-
ség 250-300 ezer forint között. 
Mob.: +3620-3553110. E-mail: 
mvdszig@gmail.com. 

régiség

Régi szövött vászonzsákokat és 
türetben maradt anyagokat, szé-
les szájú és letűrt peremű befőt-
tesüvegeket, szikvizes üveget, 
falapátot, fateknőt, összerakha-
tó vaskályhákat, cserépedénye-
ket, petróleum függőlámpákat, 
viharlámpákat, lovascsengőket, 
komódot, karos ládát és egyéb 
régi bútort vásárolnék. Mob.: 
099-2359256, 096-2796950. 

lakásdekoráció

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

Barkács, szerszám

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

építkezés, felújítás

Eladó egy sarok fürdőkád 
1,50x1,50. Mob.: 097-3927953. 

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

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

Fenyő fűrészárut keresek 
megvételre, Magyarország-
ra. Mob: +3670-3293399 
(Gál József). 

Hűtés, fűtés

Beregszászban brikett és ant-
racit szén eladó. Mob.: 066-
3967011, 
Eladó 2 darab 50-es konvektor. 
Mob.: 099-4548537. 
Nagymuzsalyban eladó két 
villanytűzhely. Ár megegyezés 
szerint. Mob.: 066-5681630. 

Bútor

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

Eladó használt bútorok: vit-
rinsor, székek, asztalok, kony-
habútor, összecsukható ven-
dégágy. Ár megegyezés sze-
rint. Tel: 095-4395318, 066-
5071220. 

Mezőgazdasági eszköz

Szőlőprés, szőlődaráló és 220-
as terménydaráló eladó. Mob.: 
+38066-8088251. 
Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: +38066-3967011, 
099-6608338. 
Boroshordók eladók, 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Nagymuzsalyban eladó két 
szőlős kád, szőlőprés. Ár meg-
egyezés szerint. Mob.: 066-
5681630. 
Eladó traktorhoz 2 darab kül-
ső kerék, 5 kerekes szénagereb-
lye, górévágó (saját készítésű). 
Mob.: 099-4548537. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
Benzines kapálógép eladó 
Nagyberegen, Kentaur 2070 
BM2, jó állapotban, gyári fel-
szereltséggel. Irányár: 6000 
hrivnya. Mob.: 095-8792097. 
Eladó fejőgép kompresszor 
nélkül. Mob.: 099-4548537. 
Fejőgép eladó. Mob.: 066-
6904867. 

Haszonállat

Kisbégányban vietnami ma-
lac eladó (kis süldő). Mob.: 
+38099-7365953. 

Orosziban nagytestű hasas 
kecske eladó, bő tejhozammal. 
Mob.: +38096-6392969. 

divat, ruha

Menyasszonyi ruha (kétrészes, 
vajszínű, egyszer viselt, fátyol 
nélkül, 42-es méret) eladó Be-
regszászban. Mob.: +38099-
0849573. 

sport, szabadidő, 
hobbi

Eladók használt könyvek. Ár 
megegyezés szerint. Tel: 095- 
4395318, 066-5071220. 
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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 kezdettel 
nyílt napot tartunk, amely során az érdeklődők megis-
merkedhetnek 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 minden 
diák számára kollégiumot és 
teljes ellátást biztosít. Vég-
zőseink elsöprő többsége to-
vább folytatja tanulmánya-
it elsősorban kárpátaljai és 
anyaországi felsőfokú intéz-
ményekben. 

A felvételi vizsgára a je-
lentkezőknek 2021. április 
17-én, szombaton fél 8-ig kell megérkezni. Febru-
ár 20-tól szombatonként, reggel 9 órától előkészítő 
tanfolyamot tartunk magyar nyelv és irodalomból, 
valamint matematikából a 8., 9. és 10. osztályba je-
lentkezők számára. Az 5. 6. és 7. osztályba jelentke-
ző diákok önállóan készülhetnek a felvételire, amely 
számukra – a szóbeli ismerkedés mellett – magyar 
nyelvű tollbamondás lesz és néhány egyszerű, alap-
vető 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/

Felhívás
Bereg-vidéki népzenei és néptánc tábort hirdet a 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
 „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020/2021-

es tanévben tizenegyedik alkalommal hirdeti meg a 
Bereg-vidéki Népzenei és Néptánc tábort.

A táborba 9-17 éves kor közötti tanulók jelentkezé-
sét várjuk, akik érdeklődnek a néptánc és népzene iránt.

A tábor ideje: 2021. július 26-31.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.) 
Jelentkezési határidő: 2021. május 31.
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoz-

nia a tábor kezdetekor.
A tábor maximális létszáma 40 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük.
 Jelentkezni elektronikus úton 2021. március 1-től 

– 2021. május 31-ig lehet a következő linkre kattint-
va: https://forms.gle/Hf1GgMebC5r7Ncce7 

A tábor megvalósulását támogatja a Magyar Kor-
mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kárság és a Bethlen Gábor Alap. 

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány irodájában az alábbi telefonszámon +380-
31-41-4-29-68 (149-es mellék) lehet kérni munkanap-
okon 8.00-tól 17.00-ig, vagy az alábbi email címen: 
geniusja2019@gmail.com.

XV. Kárpátaljai Tudományos 
Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tu-
dományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) 
programjával együttműködve a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt., az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi 
Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetségprogram támo-
gatásával meghirdeti a XV. Kárpátaljai Tudományos Di-
ákköri Konferenciát (XV. KTDK).

A KONFERENCIA IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE:
2021. május 14., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola, Beregszász
A KONFERENCIA CÉLJA:
A KTDK konferenciasorozat eredeti célja a kárpátal-

jai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai ön-
képzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése.

A XV. KTDK-t olyan, Kárpát-medencei hatókörű tu-
dományos-művészeti hallgatói fórumként szervezzük, 
amely segíti e teljes régióban az egyetemista-főiskolás 
fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között új tudomá-
nyos és emberi kapcsolatok megteremtését, a már létező 
kapcsolatok elmélyítését.

 ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
 A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőok-

tatási intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben 
résztvevő hallgatója nevezhet pályamunkát.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos te-
vékenységet dokumentáló pályamunkával lehet, amibe be-
leértendők az alapszakos diplomamunkák is.

A konferencia nyelve a magyar. Kivételt jelentenek az 
idegen nyelvű filológiai témájú munkák, amelyek a cél-
nyelven is bemutathatók.

A konferencia a kárpátaljai felsőoktatásban résztve-
vők számára a XXXVI. OTDK-ra delegáló első fordulós 
(intézményi) konferencia is.

A Szervezőbizottság kéri a pályázókat, hogy a pálya-
mű és az összefoglaló elkészítésénél tartsák be az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferencia megfelelő szekci-
ójának formai követelményeit, melyek a https://otdk.hu/
otdk/palyamunkak-kovetelmenyei oldalon találhatók meg.

 A KONFERENCIA TÉMÁI:
A konferencia szekciói lefedik a kárpátaljai magyar 

vonatkozású felsőoktatásban szereplő valamennyi szak-
területet, amelyek az OTDK szekciók sorrendjében a kö-
vetkezők: agrártudomány, biológia, fizika, földtudomá-
nyok, matematika; humán tudományok, informatika, ké-
mia, vegyipar, közgazdaságtudomány, műszaki tudomá-
nyok, művészetek és művészettudomány, orvos- és egész-
ségtudomány, pedagógia, pszichológia, tanulás- és taní-
tásmódszertan, társadalomtudomány.

E szakterületeken kívüli témák nevezése előtt, kérjük, 
egyeztessenek a szervezőkkel.

 A NEVEZÉS:
A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs fe-

lületen van lehetőség: https://docs.google.com/forms/
d/1uiZFqc-4ITO8cRY4Qb4e2EjT3leQ78kKe3a5FP38qs0/

 A nevezési laphoz csatolni kell elektronikus formában 
a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalóját (a hall-
gató és a vezetőtanár aláírásával ellátva), a munka ere-
detiségét (plágium kizárását) igazoló becsületbeli nyilat-
kozatot, valamint az összes szerző hallgatói jogviszonyát 
igazoló dokumentumot.

A konferencia nevezési dokumentumait papíralapon 
is várjuk!

 A nevezési lap letölthető „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány oldaláról, vagy személyesen igényelhető az 
Alapítvány irodájában.

 A nevezési dokumentumokat legkésőbb 2021. már-
cius 10-ig várjuk.

A PÁLYAMUNKA BEKÜLDÉSE:
A bemutatásra szánt pályamunkát (dolgozat) kizáró-

lag elektronikus formában legkésőbb
2021. március 10-ig lehet feltölteni a regisztrációs fe-

lületre, illetve elküldhető az geniusja2019@gmail.com 
vagy a ktdk.info@gmail.com címre.

 A határidő után érkezett pályamunkák szakmai bírál-
tatására és bemutatására nincs mód!

A PÁLYAMUNKÁK SZAKMAI BÍRÁLATA:
Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatokat kap.
A bíráló szakértők és a konferencia zsűritagjainak fel-

kérése az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK 
Határok Nélkül (HTDK) programjának szakmai segítsé-
gével történik.

A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok el-
készülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb 
a konferencia előtt egy héttel megkapják.

A pályamunkákat három opponens értékeli, akik pont-
számokkal látják el a munkákat. Minden hallgató az oppo-
nensek által adott pontszámokkal indulnak a konferencián.

A pályamunka és az előadás értékelési szempontjai 
megtekinthetőek a www.kmf.uz.ua és a www.genius-ja.
uz.ua honlapokon.

 RÉSZVÉTEL A KONFERENCIÁN:
A konferencián résztvevő előadók számára nevezési, 

regisztrációs díj nincs.
  TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ ALÁBBI ELÉRHETŐ-

SÉGEKEN KAPHATÓ:
 „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,
90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna
tel.: + 380-31-41-4-29-68
e-mail: geniusja2019@gmail.com
honlap: www.genius-ja.uz.ua

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Felhívás
II. „Minden Egész eltörött” c. gitár, verses, zenés és iro-

dalom tábor
 A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány gitár, verses, ze-

nés és irodalom tábort hirdet második alkalommal. 
A tábor ideje: 2021. július 5-10.
Helyszín: Kisgejőci Oktatási Nevelési Központ (89434 

Kisgejőc, Egry Ferenc u. 38.)
A tábor oktatói: Ivaskovics József – a Credo együttes ve-

zetője; Babics János – az Integrál zenekar vezetője és gitárosa, 
hangszerkészítő; Györkené Csákány Marianna – a Kisgejőci 
Egri Ferenc Oktatási Nevelési Komplexum énektanára, Gál 
Natália – a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház szí-
nésznője.

Jelentkezhet minden 8-16 év közötti fiatal.
Jelentkezési lehetőség kezdete: 2020. február 18.
Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 12:00 óra
A tábor maximális létszáma 20 fő, így a jelentkezéseket 

beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elektronikus úton 
egy jelentkezési adatlap és a nyilatkozat kitöltésével lehet. Az 
űrlap kitölthető és a nyilatkozat is letölthető a „GENIUS” Jó-
tékonysági Alapítvány honlapján. Minden résztvevőnek köte-
lező orvosi igazolást hoznia a tábor kezdetekor. A tábor szál-
lást és napi háromszori étkezést biztosít. 
Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, hozza magával a gitárját.

Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-68 (159-es mellék)
honlap: www.genius-ja.uz.ua
e-mail: agora@kmf.uz.ua
Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az aláb-

bi elérhetőségen keressék a szakkör szakmai felelősét, Kepics 
Andzselikát:

Tel:+380669189473
e-mail: k-andzselika@freemail.hu 
Jelentkezni az alábbi linken lehetséges:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqnXRQgH

PDYqsDDEPitLWkCyzT-El73FL25L50-cqoUTfQ9g/viewfor
m?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

XVIII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműköd-
ve 2021. november 5-re meghirdeti a Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók XVIII. Konferenciáját. A konferenciá-
ra fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával már ren-
delkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező 
kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várjuk.

A NEVEZÉS:
● Nevezési adatlap kitöltése
● Pályamunka beküldése
A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs felü-

leten van lehetőség:
https://forms.gle/a4C6nVTcou16R8L97
 A regisztráció során elektronikus formában fel kell 

tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát (amely nem ha-
ladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűmérettel, másfe-
les sorközzel, Times New Roman betűtípussal szedve).

A nevezési adatlapot és az elkészült pályamunkát 
postai úton is várjuk.

Nevezési határidő: 2021. október 4. 
(hétfő) 14.00 óráig.
 Postacímünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Részletes tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149-

es mellék) telefonszámon és a geniusja2019@gmail.
com e-mail címen kaphatnak.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány



Kaleidoszkóp2021. 
március 3.14

Kos (3. 21.-4. 20.)

BiKA (4. 21.-5. 20.)

iKreK (5.21.-6.21.)

rÁK (6.22.- 7. 22.)

oroszlÁn (7.23.- 8.23.)

szűz (8.24.-9.22.)

Mérleg (9.23.-10.23.)

sKorpió (10.24.-11.22.)

nyilAs (11.23.-12. 21.)

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

VízönTő (1. 21.- 2.20.)

HAlAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Kilencedik Magyar Konyha Hete
2021. május 14–16.

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács szervezé-
sében 2021. május 14–16. 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 elő-
re meghirdetett ételekre „torkos pénteken”, 2021. május 
14-án 50%-os, május 15.,16-án 25%-os kedvezménnyel 
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!

Felhívás
II. Zenevarázslat képzés és hangverseny

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2021 tavaszán máso-
dik alkalommal szervezi meg a „ZENEVARÁZSLAT” című kép-
zést és hangversenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nem-
zeti Tehetségprogram támogatásával.

A program célja, hogy minél közelebb hozza a gyerme-
kekhez a klasszikus zenét. A „ZENEVARÁZSLAT” hangver-
senysorozat Magyarország számos településére eljutott, és sok 
gyermekkel kedveltette meg a klasszikus zenét és a verseket. 

A rendezvény szakmai referense Várnagy Andrea Liszt Fe-
renc- díjas és Budapest Márka-díjas magyar zongoraművész.

Kárpátaljai zeneiskolák növendékeinek és zongoratanáraik-
nak jelentkezését várjuk. A növendékek zenetanárukkal együtt 
érkeznek a tehetséggondozásra, hiszen nagyon fontos, hogy a 
programvezető és a zenetanár közösen egyeztessen a diák ze-
nei múltjáról, oktatási módszereiről és arról, milyen szinten 
tart a zenetanulásban.

Jelentkezhet minden olyan 10-15 év közötti fiatal, aki leg-
alább 1 éve részt vesz zongora oktatáson. A jelentkezettek egy 
előválogatón vesznek részt, amelyet követően kiválasztásra ke-
rül majd 16 szerencsés fiatal, akikkel személyesen foglalkozik 
majd Várnagy Andrea egy képzés keretein belül. A 12 alkal-
mas foglalkozássorozat egy hangversennyel zárul 2021. júni-
us 4-én a Nemzeti összetartozás napján, ahol bemutatásra ke-
rülnek a tanult ismeretek. A legkiválóbb zongoristák bemutat-
koznak a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által szervezen-
dő X. Tehetségnapon is.

Jelentkezési határidő: 2021. március 16.
A program maximális kerete 16 fő.
A képzés lehetőséget biztosít felkészítő tanárok részvételé-

re is. Részükre is teljes ellátást biztosít a program.
A képzések az alábbi időpontokban valósulnak meg:
2021. május 7., 8., 9.
2021. május 14., 15., 16.
2021. május 21., 22.
2021. május 28., 29., 30.
2021. június 4.
A tehetségkutató helyszíne a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-

aljai Magyar Főiskola.
Jelentkezni elektronikus úton lehetséges, melynek űrlap-

ja az alábbi linken kitölthető. (https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScL6zlz-WgmK77ERoVIRPmhODKoC2lf2uA_
tuR7EjEk80Jiw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628)

Részletes tájékoztatót az alábbi elérhetőségeken kap-
hatnak:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-68 (159-es mellék)
honlap: www.genius-ja.uz.ua
e-mail: agora@kmf.uz.ua

Felhívás
XI. Jankovics Mária Alkotótábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020/2021-es tan-
évben tizenegyedik alkalommal hirdeti meg a Jankovics Mária 
Alkotótábort a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

Jelentkezési feltételek:
● elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik vonzal-

mat éreznek a képzőművészetek, festészet, szobrászat, rajz iránt
● a jelentkezők korhatára: 10-17 év
● orvosi igazolás kötelező
 Jelentkezési határidő: 2021. május 31.
A tábor időpontja: 2021. augusztus 2-7.
A tábor helyszíne:  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
A megpályázható helyek száma: 20
 Jelentkezni elektronikus úton van lehetőség 2021. március 1-től!
 A táborban a helyek száma korlátozott, a jelentkezéseket 

a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.
 Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-

vány irodájában (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.) személye-
sen vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon 
lehet kérni munkanapokon 8.00-16.00 óra között.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Я, Кость Оксана Іржівіївна повідомляю, що 
09.03.2021 р. о 10 годині буде проходити погодження 
меж земельної ділянки із суміжними землевласниками 
та землекористувачами за адресою: на території 
Астейської сільської ради Берегівського району 
Закарпатської області. Прошу бути присутнім 
суміжних землевласників (землекористувачів) гр. 
Гевіц Г.Ж.

Оголошення

Részvétnyilvánítás
A Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középisko-

la mély együttérzését fejezi ki a Morgentál családnak 
egykori dolgozónk, Gyula elhunyta miatt. Osztozunk 
elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. 

Az iskola tantestülete és dolgozói.

„Szól a Fülemüle!” – VII. Kárpátaljai 
népzenei és néptánc tehetségkutató

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány hetedik alkalom-
mal hirdet népzene- és néptánc tehetségkutatót „Szól a füle-
müle” címmel. A tehetségkutató megvalósulását a Magyar Kor-
mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a 
Bethlen Gábor Alap támogatja a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kár-
pát-medencei óvodafejlesztési programkoordinálásáért felelős 
miniszteri biztosság közbenjárásával. A program szakmai part-
nere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége és 
az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület.

A tehetségkutatóra a 7 és 16 év közötti kárpátaljai tanin-
tézményekben tanuló, hagyományápoló hangszeres szólisták, 
hangszer együttesek, szólótáncosok és néptáncegyüttesek je-
lentkezését várjuk legkésőbb 2021. árpilis 1-ig.          

A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportban van lehe-
tőség jelentkezni:

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

tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet 2021. feb-

ruár 18. – április 1. között  az alábbi linkre kattintva: 
ht tps : / /docs .google .com/forms/d /1k5UuB9wh-

7wCvaHSWKjCCJxAtPRj_t_qd0k7c6tKKEA 
A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátal-

jai Magyar Főiskola.
(90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
Elődöntő időpontja: 2021. április 10.
Felkészítő tábor időpontja: 2021. május 7-8.
Döntő időpontja: 2021. május 9.
A további részletes információkat tartalmazó teljes SZA-

BÁLYZAT letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
honlapjáról.

 Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány munkatársaitól emailben: geniusja2019@gmail.com,  vagy 
a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon kaphat-
nak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

Felhívás
Tehetséggondozó hétvégék angol és ukrán nyelvből
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2021-ben máso-

dik alkalommal szervez tehetséggondozó és versenyfelkészí-
tő hétvégéket angol és ukrán nyelvből. A foglalkozások célja a 
beszédkészség fejlesztés, a megyei versenyekre és a független 
tesztelésre (ZNO) való felkészítés.  Az alkalmakra nagy szere-
tettel várjuk azokat a 9-11. osztályos tanulókat, akik fejleszte-
ni kívánják az angol és ukrán nyelvtudásukat.

A foglalkozások tervezett időpontjai:
2021. március 12-13-14.
2021. március 19-20-21.
2021. március 26-27-28. 
A hétvégék helyszínét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

gyar Főiskola biztosítja. A program ingyenes. 
A foglalkozás helyszínére történő utaztatást az Alapítvány 

a Tehetségpontoktól biztosítja. A hozzá legközelebb eső Tehet-
ségpontba minden tanuló önállóan jut el. 

A tehetséggondozó hétvége maximális létszáma 40 fő, így 
a jelentkezéseket beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni 
elektronikus úton 2021. február 18-tól – 2021. március 8-ig 
lehet a következő  linkre kattintva: 

https://docs.google.com/forms/d/1RBNlpfbYQQkWk8Af
KtZKmLG8b2SMkDN19P9g9XP8Boc 

A tehetséggondozó hétvége megvalósulását a Magyar Kor-
mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a 
Bethlen Gábor Alap támogatja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kár-
pát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős 
miniszteri biztosság közbenjárásával.

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány munkatársaitól emailben: geniusja2019@gmail.com,  vagy 
a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon kaphat-
nak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

Mivel Ön áll a sorban 
elsőként a csillagje-
gyek között, ezért hatal-
mas energia és lendület 

van a birtokában, mindemellett 
hatalmas önbizalommal is ren-
delkezik. Ez a magabiztosság a 
hét során csak növekedni fog, 
és a hétvégére eléri a maximu-
mot. Ez kifejezetten azoknak a 
munkavállalóknak lesz hasz-
nára, akik a meetingek során 
az egész közönségüket le akar-
ják nyűgözni.

Ezen a héten egyre 
több munka vár Önre 
(ami jó, ha saját vál-
lalkozása van, vi-

szont kevésbé jó, ha egy cég-
nél dolgozik beosztottként). 
Szerencsére könnyen képes 
lesz elérni a kitűzött céljait 
és időben végez mindennel. 
Az Ön megfontolt, állandó 
és módszeres gondolkodása 
soha nem vét hibát, ezért Ön 
már a kitaposott és jól bevált 
úton halad előre.

Ha arra kérik, hogy 
jellemezze a saját ter-
mészetét, valószínűleg 

azokat a szavakat használná, 
mint kalandvágyó, extrover-
tált, és társaságkedvelő. Még 
azok is úgy gondolják, hogy az 
elméjük folyton szárnyal, akik 
önmagukat kissé introvertált-
nak tartják. Bárhogy is legyen, 
a személyiségéből adódóan na-
gyon szereti használni a techni-
kát, hiszen így képes kapcsolat-
ban maradni másokkal.

Az egészség a leg-
nagyobb kincs, ezért 
erre mindig nagyon 

fontos figyelmet fordítanunk. 
Ha azonban foglalkozunk az 
egészségi állapotunkkal, az az 
élet más területein is nagyon 
kedvező hatással bír. Ezen a hé-
ten azt ajánljuk, fordítson több 
pénzt az egészséggel kapcsola-
tos dolgokra. Ha Ön jelenleg jól 
érzi magát, igyekezzen megtar-
tani a jó egészségét, vagy segít-
se elő ezt még jobban. 

Ön csodálatos személyi-
ségjegyekkel van meg-
áldva, hiszen rendkívül 

melegszívű, lojális, nagylelkű és 
bölcs. Azonban senki sem töké-
letes, és néha a lobbanékony énje 
hatalmas haraggal tör ki Önből, 
egy vita során. Érdekes módon 
egy friss párkapcsolatban ez a tűz 
olyan feszültséget kelthet, amit 
könnyen összekeverhet a kémi-
ával. Azon kaphatja magát, hogy 
olyanokat mond, amiket nem is 
gondolt komolyan.

Ez a hét nemcsak a 
győzelemé, de emel-
lett a magánélete is 

különösen jól alakul majd. 
Azt fogja látni, hogy végre 
minden a legjobb irányban 
halad. Emellett ez az idő-
szak szintén gyümölcsöző a 
szerelemnek és a romantiká-
nak is. Ami a jogi ügyeit ille-
ti, szintén nagy diadalmakat 
és sikereket fog aratni, és tö-
kéletesen képviseli majd sa-
ját magát. 

Ön az a csillagjegy, 
akit nagyon foglal-
koztat az imázs, a stá-
tusz és a külső megje-

lenés. Ha azonban ezek a tu-
lajdonságai túlzottan elha-
talmasodnak, akkor könnyen 
nárcisztikussá válhat. Ezen a 
héten azt érzi, hogy a hírne-
vét valami jelentősen elho-
mályosítja. Azonban ha kö-
vetkezetesen viselkedik, na-
gyon sok veszteségtől meg-
óvhatja majd magát.

Ezen a héten szinte 
minden figyelmét a 
munkájának szenteli, 
ahol hatalmas előrelé-

pést és pozitív fordulatokat ta-
pasztalhat. Ha kellőképpen mo-
tivált, kifogyhatatlanok az ener-
giái, és fáradhatatlanul végzi 
a munkáját, emellett megold 
minden olyan akadályt, ami-
vel mások nem képesek meg-
birkózni. Azt veszi észre, hogy 
a karma viszonozza mindazt a 
jót, amit a múltban tett.

A héten azt veszi ész-
re, hogy egy Önnél fi-
atalabb személy nagy 
befolyással lesz a jö-

vőjére. Ön nagyon támoga-
tó és segítőkész lesz ezzel 
az illetővel és bátorítja majd, 
mindemellett nagyon boldog-
gá teszi és örömmel tölti el, 
hogy segítheti ezt a személyt. 
A bolygók jelenlegi állásának 
köszönhetően hatalmas sze-
rencsének is örvend majd az 
elkövetkező időszakban.

Ez a hét a megköny-
nyebbü lé sé ,  Ön 
ugyanis az a csillag-
kép, aki mindig min-

denhez nagyon ragaszkodik. 
Ez a tulajdonsága nagysze-
rű lehet olyankor, amikor ér-
tékelik a kitartását és az elkö-
telezettségét, máskor viszont 
nagyon rossz hatással lehet a 
lelki békéjére és a jóllétére. 
Tanulja meg, hogy mikor kell 
valami mellett kitartani, és mi-
kor kell elengedni a dolgokat.

Ön meg van áldva a ha-
tékony gondolkodásá-
val és az éles eszével. 

Mivel a Vízöntő levegőjegy, 
ez arra sarkallja, hogy használ-
ja is ki ezt a képességét. A leve-
gő ugyanis szeret szabadon jár-
ni-kelni, folyamatosan mozog-
ni, és ha a gondolatait ugyanígy 
hagyja szárnyalni, akkor hatal-
mas boldogságban lesz része. 
Azonban, ha nem engedi sza-
badon áramlani, akkor Ön is 
szenvedni fog.

Ön nagyon érzékeny 
természet és képtelen 
figyelmen kívül hagy-

ni mások véleményét, ezért elő-
fordul, hogy gyakran vannak 
önbizalom hiánnyal kapcsolatos 
problémái. Fontos, hogy képes 
legyen falakat és határokat épí-
teni maga köré, amik megvédik 
a környezetéből jövő sérelmek-
től. Ezen a héten csökkenhet a 
magába vetett hite és az önérté-
kelése, így kissé nehezen tud-
ja majd teljesíteni a feladatait.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій AA 
N 306486 від 19.04.2017, на ім’я Форкош Юрій 
Юрійович, вважати недійсним.
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A vitaminhiány 5 apró jele, amit nem 
szabad félvállról venni

Egyszerű májtisztító kúra

A vitaminhiányt házilag nem lehet meg-
állapítani, arra természetesen csak a la-
borlelet képes, de vannak jelek, amelyek 
árulkodhatnak arról, hogy talán ideje a 
biztonság kedvéért egy vérképet csinál-
tatnod. Figyelj oda rájuk!

Törékeny körmök
Amikor a szervezeted nem jut elég vashoz, akkor a kör-

meid törékennyé, gyengévé válhatnak, ráadásul elveszítik 
egészséges, rózsás színűket.

Ha gyakran vagy fáradt és levert, esetleg belső szemhé-
jad is világosabbnak tűnik a szokásosnál – ezt könnyedén 
megnézheted, ha a tükör előtt, két ujjaddal óvatosan fölfe-
lé húzod egy kicsit – akkor szintén okkal gyanakszol a vas-
hiányra, ami nagyobb veszélyt jelent a nőkre, különösen, 
ha erős a menstruációs vérzésük, vagy nem esznek húst.

A még menopauza előtt álló (azaz menstruáló) nők-
nek átlagosan napi 18 mg, a menopauza után lévő nőknek 
és a férfiaknak átlagosan napi 8 mg vasra van szükségük.

Alacsony vérnyomás
A magas vérnyomás sokféle gondot okoz, de azért az 

sem jó, ha valakinek állandóan és kórosan alacsony a vér-
nyomása. A vízben oldódó B12-vitamin hiánya példá-
ul okozhatja az alacsony vérnyomást, mert a szervezet 
neuronrendszere így nem képes egészséges egyensúlyt 
fenntartani.

A gyakori vizelési inger, az izomfájdalom és a gyors 
kimerülés szintén jelezhetik azt, hogy nem jut a szerveze-

tedbe elegendő B12-vitamin, amiből egy átlagos felnőttnek 
napi 2,4 mikrogrammot kellene fogyasztania.

Kirepedezik a szád sarka
Bár nem kimondottan gyakori, de előfordulhat, hogy a 

B6-vitamin hiánya különféle bőrpanaszokat, például kiszá-
radást okoz. Az száj szegletében lévő érzékeny bőr így pél-
dául könnyedén kirepedezhet, érzékennyé válhat, ami nem 
csak kellemetlen, de a fertőzésekre is fogékonyabbá tesz.

B6-vitaminból 50 éves korig egy felnőtt embernek át-
lagosan 1,3 milligrammra, 50 év felett a nőknek 1,5, a fér-
fiaknak pedig 1,7 milligrammra van szüksége.

Állandóan kimerült vagy
Bár a fáradtság és a stressz sokféle ásványi anyag vagy 

vitamin hiányára utalhat, mégis nagyon gyakori, hogy a nem 
elégséges C-vitaminbevitel az, ami a panaszokat okozza.

Ezt pedig nem csak azért nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, mert a mindennapokban kellemetlenséget okoz, 
de a C-vitamin hiánya mellett nem működik megfelelő-
en az immunrendszer sem, sőt egyes kutatások a rák ki-
alakulásával is összefüggésbe hozták a tartósan fennálló 
C-vitaminhiányt.

A létfontosságú vitaminból egy felnőtt nőnek körül-
belül napi 75, egy férfinak 90 milligrammra van szüksé-
ge, de bizonyos, az immunrendszert igénybe vevő körül-
mények (például dohányzás) mellett a napi dózis akár 35 
milligrammal is megnövekedhet.

Rosszul látsz a sötétben
Persze, a vaksötétben csak Superman lát, de azért a leg-

többen szürkületben vagy félhomályban már elboldogu-
lunk. Ha azt veszed észre, hogy ilyenkor is egyre bizonyta-
lanabb vagy, egyre rosszabbul veszed ki a formákat és nem 
érzékeled az árnyalatok közötti különbségeket, akkor lehet, 
hogy az A-vitamin hiányából származó szürkületi vaksá-
god (közismertebb nevén farkasvakság) van.

Az A-vitaminnak csak nagyjából a harmada az, amit 
kész vitaminként veszünk fel, a többit egy úgynevezett 
elővitaminból, a karotinból állítja elő a szervezet, így a túl-
adagolása szinte lehetetlen, hiszen ha elegendő van belőle, 
akkor csak nem alakít át a tested több karotint.

Az A-vitamin hiánya viszont már annál könnyebben 
előfordulhat, főleg idősek körében, így nem biztos, hogy ér-
demes ráfogni a látásromlásra, hogy „ez már a korral jár!”, 
hiszen bár az idő mindenkin nyomot hagy, azért a vitamin-
pótlás sokszor még évekig segíthet a helyzeten.

bien.hu

A citromos víz 5 óriási hátránya, amiről 
senki sem beszél

Régóta kántálja mindenki, hogy a reg-
geli citromos víz nagyon jó, egészséges, 
segít az emésztésben, csúcsszuper ha-
tásai vannak, és mindenképp szokj hoz-
zá, hogy ezzel kezded a napodat – csak-
hogy arról nem szól a fáma, hogy a cit-
romos víznek van negatív mellékhatása 
is, ez pedig az, hogy roncsolja a fogzo-
máncodat – olvasható a bien.hu-n.

Nem újdonság
Persze ez a hír egyáltalán nem újdonság: rég-

óta tudjuk, hogy a savas citrusgyümölcsök nem 
tesznek túl jót a fogaknak. Ez a citromra extrán 
igaz, mivel nagy mennyiségű citromsavat tartal-
maz, ami károsítja a fogzománcodat – ha nem fi-
gyelsz, akár olyan mértékben, hogy helyrehozha-
tatlan károkat okoz.

A mellékhatások
Ha a fogzománcod meggyengül, sok fogproblé-

mára hajlamosabb lehetsz. Ilyen például az elszíne-
ződés is: a zománc adja a fogak fehérségét, így ha 
az gyengülni kezd, a fogak egyre sárgábbak lesz-
nek. Ugyanígy a fogzománc meggyengülését jelez-
heti az is, ha a fogaid széle kicsit átlátszó – furcsán 
hangzik, de ha tükörbe nézel, könnyen észreveheted 
akár magadon is.

Ha pedig túl érzékenyek a fogaid a hidegre vagy az érin-
tésre, tuti, hogy a vékony fogzománc a ludas.

Hideg vagy meleg citromos vizet igyál?
Van még egy rossz hírünk: bár az emésztésed-

nek a langymeleg citromos víz tesz a legjobbat, a 
fogzománcodat pontosan ez károsítja leginkább. A 
citrom ugyanis meleg víz hatására sokkal több cit-
romsavat enged ki magából, mint a hideg víz ese-
tében, ezért igyekezz inkább hidegen, mint mele-
gen fogyasztani. Jó megoldás lehet a nem jéghideg, 
de még nem is langyos víz, ez az arany középút a 
kettő között.

Vigyázz a fogmosással!
Ne moss fogat! Mármint nem soha, de citromos víz 

fogyasztása előtt és után szigorúan tilos megmosni a fo-
gaidat. Legalább 30 percet kell várnod, hogy a megvé-
konyodott fogzománcodat ne tedd még jobban tönkre a 
fogkefével.

Ez vonatkozik egyébként más citrusgyümölcsökre is, 
nem kizárólag a citromra – ha narancsot majszolsz, akkor 
is várj legalább fél órát a fogmosással.

Mit tehetsz?
Ahogy azt már korábban is említettem, ha azt szeret-

néd, hogy a citromos víz a lehető legkevesebb kárt tegye 
a fogaidban, érdemes hidegen fogyasztani, mert így keve-
sebb citromsavat enged ki magából a gyümölcs. Jó meg-
oldás lehet az is, ha szívószálon át szürcsölgeted el a fris-
sítő nedűt, úgy, hogy minél kevésbé érjen hozzá a fogaid-
hoz a folyadék. 

Persze a nyáladban még így is marad citromsav, de 
közel sem annyi, mintha beborítanád a szájüregedbe az 
egész pohárral.

Gyakran fáj a fejed, levert, kedvetlen vagy? 
Úgy érzed, a szervezeted lelassult? Emész-
tési problémáid vannak? Indokolatlanul hí-
zol? Ezek tipikus jelei annak, hogy májad, 
vagyis szervezeted tisztaságáért felelős leg-
fontosabb szerved elégtelenül működik. Te-
hát takarításra fel! Nemcsak tisztább, egész-
ségesebb belsőt kapsz, hanem sokkal több 
energiád is lesz, fizikailag és szellemileg 
felfrissülsz, javul az általános közérzet is. 
A következő májtisztítás rendkívül hatékony, 
egyszerűen elvégezhető, csak a leírtak és két 
nyugodt nap kell hozzá. Persze ha valami-
lyen betegségben szenvedsz, mindenképpen 
kérd ki a kúra előtt az orvosod tanácsát!

A máj, és amit eddig nem tudtál róla
A máj a méregtelenítést motorja, az agy és a szív után a 

legfontosabb és legbonyolultabb szervünk, amely percen-
ként elképesztő mennyiségű, másfél liter vért szűr meg. Ki-
emelt feladta az emésztéshez szükséges epe termelése. A máj 
így tele van epevezetékekkel, amelyeket azonban a helyte-
len táplálkozás következtében kialakult epekövek elzárnak.

Egyesek allergiától, emésztési és keringési problé-
máktól szenvednek, mások észre sem veszik ezt a jelen-
séget, viszont hosszú távon különböző betegségekhez, 
szervi diszfunkciókhoz vezet. Ezzel a kúrával azonban 
megelőzheted ezeket a bajokat és hatékonyan mondhatsz 
búcsút az epeköveknek is. 

Az epekövek kialakulásának okai
Tedd a szívedre a kezed, és gondold végig őszintén. Túl-

zott mennyiségeket fogyasztasz? Gyakran nassolsz étkezé-
sek között? Gyakran eszel állati fehérjét? Rendszeresen iszol 
kávét, alkoholt? Sok cukrot viszel be a szervezetedbe? Ha 

csak egyre is igen a válasz az előbbi kérdések közül, akkor 
biztos lehetsz benne, hogy a te májadnak is szüksége van a 
tisztításra, mert jó eséllyel neked is van epeköved. 

Miért veszélyes az epekő?
Mivel a szervezet egy tökéletesen kialakított rendszer, 

minden mindennel összefüggésben áll, így a májműkö-
dés elégtelensége kihat az egész szervezet működésére is. 
Képzelj el egy apró kövekkel teli slagot: a csövön egyre 
kevesebb víz tud átjutni, nem tudja rendesen ellátni fel-
adatát. Az epekövek jelenlétével egyre kevesebb kolesz-
terin hagyja el a szervezetet, a koleszterinszint emelkedik, 
te pedig csak hízol, puffadsz és ártasz az egészségednek.

Hogyan végezd a kúrát?
Szükséged lesz 100 gramm keserűsóra (patikában fil-

lérekért beszerezhető), 1 db grapefruitra vagy narancsra 
és 1,5 dl olívaolajra.

Első nap könnyed reggelit és ebédet válassz, és 14:00 
óra után már csak vizet fogyassz. 18:00 órakor igyál meg 
egy pohár vizet, amiben feloldottál egy evőkanál keserűsót. 
Borzalmas íze lesz, de hajtsd fel húzóra, ess túl rajta, utá-
na nyugodtan igyál még egy kis vizet. Ez a koktél kitisz-
títja a beleket, alaposan meghajt, úgyhogy maradj otthon!

20:00 órakor ismét igyál még egy pohár keserűsós vi-
zet. 22:00 órakor a kifacsart gyümölcs levét keverd el az 
olívaolajjal, és állva, egyszerre hajtsd fel, utána rögtön fe-
küdj hanyatt, csak pihenj, szunyókálj reggelig. Ez az olajos 
keverék fogja átmosni a májadat, kigördítve belőle a több 
tucatnyi epekövet, amely másnap távozik a szervezetedből.

Második nap reggel 6-kor igyál újra egy pohár ke-
serűsós vizet, 8-kor ismételd meg. 10 órakor már ehetsz 
egy kis gyümölcsöt, kicsit később könnyű harapnivalót. 
Készülj fel rá, hogy reggeltől már nagyon gyakran fogod 
látogatni a mosdót, a látványtól pedig ne ijedj meg: kékes-
zöldes, kisebb-nagyobb epekövek fognak távozni belő-
led, ami azt jelenti, hogy a kúra eredményesen dolgozott.

Fontos, hogy a megelőző napokban a máj tehermentesí-
tésére fogyassz el napi akár egy liter almalevet, ettől az epe-
kövek is felpuhulnak, és könnyebben kigördülnek. Köny-
nyű ételeket fogyassz, kerüld a kávé- és alkoholfogyasz-
tást, lehetőleg iktasd ki a sült ételeket és az állati fehérjét is.

Évente két-három kúrát is tarthatsz, de ne feledd, ez 
önmagában kevés: figyelj oda a helyes, egészséges táp-
lálkozásra, hogy elejét vedd a problémának!

bien.hu
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Plusz egy vicc

2021. 8. szám meg   -
fej  tése: Távolról a 
n e h é z s é g e k  h e -
gyeknek tűnhetnek.

plusz    egy vicc: ... 
még azt is aláírja.

Zsuzsi gluténmentes 
mézes

Tészta: 3x3 tojás, 1 csipet só, 3 evőkanál cukor, 
1/2 mokkáskanál mézes fűszerkeverék, 1/2 mokkás-
kanál sütőpor, 2 evőkanál rizsliszt, 1 evőkanál kese-
rű kakaópor;

Krém: 40 dkg teavaj, 4 evőkanál porcukor, 2 evőkanál 
méz, 3 dl tej, 4 evőkanál rizsliszt;

Teteje: olvasztott csokoládé, csoki pasztilla.
Elkészítése: A tojásokat kettéválasztjuk. A fehérjét 

kemény habbá verjük egy csipet sóval. A tojások sárgá-
ját a cukorral, a mézes fűszerkeverékkel és a sütőporral 
habosra keverjük. Beledolgozzuk a rizslisztet és a kakaó-
port is, majd beleforgatjuk a tojásfehérje habot. A tésztát 
egy 27x27 cm-es tepsibe töltjük, és 180 °C-on, előmele-
gített sütőben tűpróbáig sütjük. A krémhez a vajat a por-
cukorral és a mézzel habosra keverjük. A tejet a rizsliszt-
tel megfőzzük, mint a pudingost és kihűtve kanalanként 
a mézes vajhoz keverjük. A piskótalapokat betöltjük a 
krémmel és az utolsó piskótalap tetejét vékonyan olvasz-
tott csokival leöntjük.

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

A fiatal tolvaj néhány nappal az esküvője előtt be-
állít jövendőbeli apósához, a vén betörőhöz.

– Valami fontosat szeretnék kérdezni.
– Ki vele!
– A menyasszonyi ruhát...?

Kétbetűsek: BM, HT, 
LÉ, NA, PI, RL, RT, TL.

Hárombetűsek: ABA, 
ARN, BUL, DDT, EAK, 
EMU, ETI, ÉVA, FEB, KAT, 
OLT, RÚG, SÁL, TNT.

Négybetűsek: AMÍG, 
E P E R ,  E R R E ,  F I N A , 
GÉGE, KÁPA, KNER, 
LEAR,  NENA,  NILS , 
RÁÉR, SELF, SETE, STÍL, 
TELE, TUSA.

Ötbetűsek: ANGER, 
ASTRA, BREST, ENNEK, 
ESDÉS, FÁTUM, FOGJA, 
HURRÁ, LAPUL, LINDA, 
LOPNI, NUGÁT, ORIBI, 
ÓLMOZ, ŐNÁLA, RUTIN, 
SZEGY, ZSÓKA, 

Hatbetűsek: HAPTÁK, 
KITOLD, NOIRET, ŐS-
KORI, RIZIKE, SZAKÁG, 
SZÁNTÓ, TIRANA.

Hétbetűsek:  ATOM-
KOR, BELESÚG, DÉL-
KÍNA, ELŐZENE, IVÁ-
SZAT, KAROTTA, NAPI-
LAP, SEATTLE.

Kilencbetűsek:  BÉ-
KASEREG, GOMBARA-
GU, LETERÍTÉS, MELYI-
KÜNK, TETŐFÓLIA.

Tizennégy betűsek: 
B I H A R K E R E S Z T E S , 
GONDOZATLANSÁG, 
PULYKAMELLRAGU.

8 gyümölcs, amit fogyasztanod 
kell öregedés ellen

Mindenki szeretné megőrizni fiatalos külsejét, noha 
tudjuk, hogy az öregedést nem lehet megállítani. De 
még így is nagyon szerencsések vagyunk, hiszen a 
modern világban már rengeteg módszer létezik arra, 
hogy legalább lelassítsuk ezt a folyamatot: a különbö-
ző edzésformák és krémek mellett pedig van még vala-
mi, amire érdemes odafigyelned. Az étkezésed ugyanis 
hatalmas szerepet játszik a fiatalos külsőd megtartá-
sában is, az alábbi gyümölcsök pedig segítenek ebben!

Bogyós gyümölcsök
Ezek a gyümölcsök ren-

geteg egészséges össze-
tevőt tartalmaznak, arról 
nem is beszélve, hogy töm-
ve vannak C-vitaminnal is. 
Az áfonya, az eper, a mál-
na és a szeder többek között 
a bőrödnek is segítenek ab-
ban, hogy megtartsa a ben-
ne lévő kollagént, puha ta-
pintású maradjon, és rugal-
mas. Arról nem is beszélve, 
hogy alacsony zsírtartalmú-
ak, így a diétádhoz is szupe-
rül passzolnak!

Gránátalma
Ennek a gyümölcsnek el-

képesztően jó regeneráló ha-
tása van, és konkrétan képes 
meggyógyítani a bőrödet is a 
sérülésektől. B2 vitamint tar-
talmaz, ami elengedhetetlen 
szerepet játszik a haj, a kö-
röm és a bőr egészségének 
fenntartásában is. Ha gyak-
ran fogyasztasz gránátalmát, 
te is észre fogod venni, hogy 
sokkal üdébb és frissebb lesz 
a tekinteted, a bőrödről nem 
is beszélve!

Avokádó
Az elmúlt év legna-

gyobb slágergyümölcsét 
érdemes gyakran fogyasz-
tanod, hiszen amellett, 
hogy anyagcseregyorsító 
tulajdonsága van, a bő-
rödet is ápolja. Tekintve, 
hogy gyógynövényként is 
ismert, nagyon sok pozi-
tív hatása van a külsőnk-
re: telítetlen zsírsavakban 
gazdag, valamint B-, C-, 
E-, és A-vitamin található 
benne. Magas olajtartalma 
miatt sokszor bőrápoló sze-
rekhez is adják, különösen 
az érzékeny bőrtípusú em-
berek számára.

Kiwi
A kiwinek olyan sok 

pozitív hatása van, hogy 
felsorolni is eltart egy da-
rabig: segít a méregtelení-
tésben, a fogyásban, sőt, 
még a vérnyomást is sza-
bályozza. Arról nem is be-
szélve, hogy a benne talál-
ható antioxidánsok puháb-
bá és egészségesebbé te-
szik a bőrt, valamint se-
gítenek a testednek kolla-
gént termelni. Ez pedig el-
engedhetetlen abban, hogy 
minél kevesebb ránc jelen-
jen meg az arcodon!

Görögdinnye
Mindannyian tudjuk, 

hogy a víz nagyon fontos 
a hidratáláshoz, mégis haj-
lamosak vagyunk megfe-
ledkezni arról, hogy eleget 
igyunk. Ebben nyújt segít-
séget a görögdinnye, ez a 
gyümölcs ugyanis 90 szá-
zalékban víz, és bár édes 
íze van, mégis kalóriasze-
gény. Ennek köszönhetően 
azáltal, hogy dinnyét eszel, 
rengeteg folyadékot jut-
tatsz a szervezetedbe, ami 
segít a bőrnek megőrizni 
rugalmasságát. Ráadásul 
az sem utolsó szempont, 
hogy többek között kalci-
umot, vasat és magnéziu-
mot is tartalmaz magában.

Banán
A banánban B6- és C-vi-

tamint is találunk, ami elen-
gedhetetlen tápanyag a bő-
röd számára. Ezek ugyanis 
segítenek a bőrnek erősöd-
ni, valamint megőrizni ru-
galmasságát, sőt, mangán és 
antioxidáns tartalma meg-
akadályozza a szabad gyö-
kök bőröregítő hatását is. 
Ráadásul akárcsak a diny-
nye, úgy a banán is magas 

víztartalommal bír: 75 szá-
zalékban víz, így hidratál is.

Alma
Az almának megvan 

az a különleges képessége, 
hogy a hidratálás mellett 
tisztítja is a bőrt, ha egy sze-
letet az arcodra teszel belő-
le. Azonban fogyasztás so-
rán is rengeteg pozitív ha-
tást fejt ki a testedre: ragyo-
góvá teszi a bőrödet, fesze-
síti, sőt, még a pattanások 
ellen is felveszi a harcot! 
Arról nem is beszélve, hogy 
méregtelenít, valamint ren-
geteg E-vitamint tartalmaz.

Mangó
A mangó amellett , 

hogy nagyon finom, a 
bőröddel csodákat tesz. 
Antioxidánsokat és részben 
C-vitamint tartalmaz, ami-
től egészségesebb és üdébb 
lesz az arcbőr, így gyakran 
használják krémek össze-
tevőjeként is. Nagyon jól 
csökkenti a sötét foltokat az 
arc területén és a pattanások 
számát is, A-vitamin és bé-
ta-karotin tartalmának kö-
szönhetően pedig fiatalítja 
és fényesebbé is teszi a bőrt.
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ZABSZEM ! KÉN NEWTON AMPER

1 K

☼

☼ A FÉLÉV !

TIBETI KÖZ-
MONDÁS

GRAMM
HELYSÉG A 

NAGYSZŐLŐSI 
JÁRÁSBAN

BÖRTÖNCELLA

FÉLIG ÉG !
AMERIKAI 

SZÍNÉSZNŐ 
(ANNABETH)
KETTŐS BETŰ

KÁLIUM
FOCIEDZŐ 
(FERENC)
KÁLYHA 
ELEDELE

SIEMENS
KELMÉT KÉSZÍT

HELYSÉG A 
HUSZTI 

JÁRÁSBAN

HELYSÉG A 
MUNKÁCSI 
JÁRÁSBAN

NÉVELŐ

ALMA-… - 
ALMATI 

RÉGEBBI NEVE

HELYSÉG A 
NAGYSZŐLŐSI 

JÁRÁSBAN

NÉPIESEN 
JUTTAT

2
SIKER !

FÉRFI PÁRJA

FIATAL TEHÉN

MOTÍVUM

VÉDŐFALON 
TÚLJUTTATJA A 

LABDÁT
KELETI 

TÁBLAJÁTÉK

SZÁLLÍTÓ-
OSZLOP

TECHNÉCIUM
PÁNCÉLOS 

ÁLLAT

VALAKI MELLÉ

IHLETET AD

DRÁGAKŐ 
SÚLYMÉRTÉK

NÉMET VÁROS

SZÉKESEGYHÁZ

INDÍTÉK

BEFOGÓ RÉSZE!

NÉMA TANÚ !

ZOKOG

BUDA 
CENTRUMA !

HATALMÁBAN 
TART

NEMZETKÖZI 
SAKK-

SZÖVETSÉG

TERÁPIA

SZÍNÉSZ 
(TIVADAR)

BÚTORIPARI 
ALAPANYAG

MARATONI 
KAJAKOS 
(RENÁTA)

FÉLSZ !
KŐDARAB !

BECÉZETT 
FÉRFINÉV

PERZSA 
URALKODÓ

NINCS 
KAPCSOLÓDVA 

A NETRE
TŐLE 

MÉLYEBBRE

VÉRCSOPORT

ÖSVÉNY

AKTÍNIUM

KISSÉ TANUL!

NAGYBEREG 
RÉSZE !

ASZTÁCIUM

VAN ILYEN LED

SZÉNABOGLYA

LEMEZTEKERCS

GAUSS

SVÉD 
AUTÓMÁRKA

KELVIN


