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Figyelem!
Fizesse elő a Kárpátinfót!
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Legyen Ön is a partnerünk!

Folytatás a 3. oldalon

Keresd a nőt!

Folytatás a 3. oldalon

Egyelőre maradnak az 
alacsony árak 

Amikor újra életre 
kel a fa

Sikeresen zárultak a 
magyar nyelvtanfolyamok

Középpontban 
a Pulzus Rádió 

Emlékezetes találkozások 
Annuskával

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 

Részletek az 5. oldalon

A női lélek megfejt-
hetetlen. Ebből az 
alapállásból indul 

ki a Kárpátaljai Megyei 
Magyar Drámai Színház 
legutóbbi kabaré-elő-
adása, a Köszi, köszi…! 
Kétségtelen tény, hogy 
mióta világ a világ, a fér-

fi és női kapcsolat boncol-
gatása az egyik legizgal-
masabb téma, történjen ez 
akár drámai fordulatok-
ban gazdag előadás, akár 
vígjáték keretében. 

Mert a nő Istennek oly 
nagyszerű teremtménye, 
aki egyszerre izzít és hű-

sít, mennyország és pokol is 
tud lenni. Aki néha oly rafi-
nált, hogy az ördög is tanul-
hatna tőle néhány trükköt. 
Mindezen gondolatokat a 
múlt század elején alkotott 
nagyszerű szerzők, többek 
között Gábor Andor, Heltai 
Jenő, Karinthy Frigyes, Mol-

nár Ferenc, Rejtő Jenő ve-
tették papírra. Ezekből a 
művekből gyúrta össze 
és állította színpadra a 
mostani előadást a társu-
lat két színésze, Gál Na-
tália és Vass Magdolna. 

Valljuk meg őszintén: 
a nyolcmillió ukraj-

nai kisnyugdíjas számá-
ra megnyugtató, hogy az 
alapvető zöldségfélékhez 
immáron hosszú ideje vi-
szonylag olcsón tudnak 
hozzájutni. Nagy köny-
nyebbséget jelent ez a 
kárpátaljai magyar idős-
korúaknak is, hisz túl-
nyomó többségük abba 
a kategóriába tartozik, 
melynek havi járandó-
sága kétezer hrivnya kö-
rül mozog. 

De vajon meddig ma-
radhat ez így? Sokan at-
tól félnek, hogy ha meg-
történik a nyugdíjemelés, 
és az idősebbek immá-
ron 300 hrivnyával töb-
bet kapnak majd havon-
ta, akkor a kereskedők 
hamarosan tesznek majd 
róla, hogy ennek a pénz-
nek a nagyobb része az 
ő zsebükbe vándoroljon. 

Zöldségpiaci helyzetkép

Színházi premier Beregszászon

Fotó: Fülöp László
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 Friss fejlemény, hogy az új 
önkormányzati struktúrák meg-
alakulásával jelentősen változ-
tak a vonatkozó jogszabályok 
Ukrajnában. Ezek ismertetésére 
és a földhöz való jutás lehetősé-
geiről beszéltek a jelenlevőknek 
Beregszászon azon a találkozón, 
amelyet a KMKSZ járási szerve-

zete hívott össze a szervezet tag-
jai és az érdeklődők számára. A 
fórumon Sin József, a KMKSZ 
beregszászi járási középszintű 
szervezetének elnöke arról szólt, 
hogy a földviszonyok kérdésé-
ben is a változások korát éljük. 
Most arra kell törekedni, hogy 
az önkormányzati kistérségek 
mihamarabb megkapják a terü-
letükön levő földrészlegekkel 
kapcsolatos jogosítványokat a 
földügyeket kezelő állami alap-
tól (Derzsgeokatasztr). Nagyon 
lényeges, hogy a kárpátaljai föl-
dek a kárpátaljai lakosok tulaj-
donába kerüljenek. Az ülésen je-
len volt Vincze István, a bereg-
szászi kistérség alpolgármeste-
re, a nemrég létrejött BeregLand 
civil kezdeményezés irányítója. 

Előtérben a földkérdés

Új helyzet, új kihívások
A KMKSZ kezdeményezésére az Egán Ede Gazdaságfejlesztési 
Központ már évekkel ezelőtt felvállalta azoknak a gazdáknak a 
megsegítését, akik a felszámolt kolhozokból földet kaptak. A se-
gítség a parcellák tulajdonjogi dokumentumainak elkészítésére 
irányult. A meghirdetett pályázat iránt már a kezdetekkor igen 
nagy érdeklődés mutatkozott, a megyében összesen közel tizen-
hatezer pályázat futott be. Később lehetőség nyílott a kibővített 
háztáji földpapírjainak elkészíttetésére is. Tudni kell, hogy falu-
helyen nem csupán az egykori kolhoztagok és kolhoznyugdíja-
sok jutottak földhöz, hanem az itt élő szociális munkások, taní-
tók stb. is. Az immáron GPS-koordinátákkal rendelkező új tí-
pusú földpapírok elkészítése folyamatos. Nemrég a Beregszászi 
járásban újabb nagyszámú dokumentum készült el, melynek a 
földtulajdonosokhoz való eljuttatását a KMKSZ alapszervezeti 
elnökök és a szervezet aktivistái vállalták.

Aki elmondta, hogy az általa irá-
nyított szervezet fő feladatának 
tekinti azoknak a helybélieknek 
a segítését, akik földhöz szeret-
nének jutni. Ehhez a vonatkozó 
jogszabályok valamint az egyes 
kistérségi önkormányzatoknál 
kialakult helyzet pontos isme-
retére van szükség. A találko-

zón részt vevő másik szakem-
ber, Farkas-Kordonec Gabriella 
jogász arról szólt, hogy milyen új 
kihívásokkal jár az, hogy a nyár 
közepén Ukrajnában feloldják a 
termőföldek eladásával kapcso-
latos moratóriumot. Arra biztat-
ta a faluhelyen élőket, hogy él-
jenek azzal a jogukkal, hogy Uk-
rajnában mindenkinek alanyi jo-
gon jár két hektárnyi földterü-
let. Az is nagyon fontos, hogy a 
gazdáknak már a tulajdonában 
levő földek papírjai rendben le-
gyenek, szorgalmazni kell ezek 
mihamarabbi elkészítését. A jo-
gász beszámolt olyan esetekről 
is, amikor a helyi tanácsok tud-
ta nélkül más állami szervek osz-
tottak ki földparcellákat.

Eszenyi Gábor

Ukrajnában a kettős állampol-
gárok tisztségektől megfosz-
tásának valódi célpontja nem 
a magyar kisebbség, mégis ők 
fogják az igazi károkat elszen-
vedni – mondta az Alapjogokért 
Központ elemzője az M1-en.

Ukrajna megfosztaná tiszt-
ségeiktől a kettős állampolgáro-
kat. Volodomir Zelenszkij ukrán 
elnök már aláírt egy rendeletet, 
amelynek értelmében két hóna-
pon belül felmérik Ukrajna ket-
tős állampolgárait. Később pe-
dig törvényt is alkotnának. A dön-
tés súlyosan érintené a kárpátal-
jai magyarság politikai képvise-
letét is – hangzott el az M1 Hír-
adójában.

Ukrajna szándékában áll a ket-
tős állampolgárság engedélyezé-
se az Európai Unió tagországa-
ival – erről beszélt pénteken az 
ukrán külügyminiszter. A békés 
hangvételű nyilatkozat ellenére 
az előzetes információk szerint a 
kettős állampolgárok nem vehet-
nének részt a politikai döntéshoza-
talban, nem kampányolhatnának, 
és a választási bizottságok tagjai 
sem lehetnének.

Az ukrán elnök már alá is írt 
egy rendeletet, amely a kettős ál-
lampolgárok számának felméré-
sével, vagyis tulajdonképpen a 
listázásukkal bízza meg a titkos-
szolgálatot. A döntés súlyosan fe-
nyegeti a kárpátaljai magyarság 
politikai képviseletét.

Az ukrán külügyminiszter 
szerint Ukrajna változtat eddi-
gi hozzáállásán, és a jövőben le-
hetővé akarja tenni a kettős ál-
lampolgárságot az európai uni-
ós és más baráti országokkal. 

A kettős állampolgárok kérdésének célpontja nem a magyar 
kisebbség, mégis őket érinti a leghátrányosabban

Dmitro Kuleba ugyanakkor utalt 
arra is, hogy, mint fogalmazott, 
a visszaélések elkerülése érdeké-
ben lesznek bizonyos korlátozá-
sok. A miniszter viszont nem be-
szélt arról, hogy a kivételek a va-
lóságban a nemzetiségi kisebbsé-
gek politikai képviseletének vé-
gét jelenthetik. Legalábbis ez de-
rül ki az ukrán államfő által most 
aláírt rendeletből. „A határozat ér-
telmében, az országban hamarosan 
felbecsülik – a sajtó szerint listáz-
zák – a kettős állampolgárok szá-
mát, és különösen azokra fognak 
odafigyelni, akik állami és politi-
kai pozíciókat töltenek be. A terve-
zet szerint az önkormányza-tokban 
dolgozók, a választási bizottsá-
gi tagok, választási megfigyelők 
sem lehetnek kettős állampolgár-
sággal rendelkezők, továbbá nem 
kampányolhatnak helyi és orszá-
gos választásokon, és politikai párt 
tagjai sem lehetnek” – részletezte 
Debreceni Mihály tudósító. 

A szakértő az M1-en azt mond-
ta: Ukrajnában rengeteg a kiski-
rály, és ezek egymással harcolnak 
a befolyásért és hatalomért. Úgy 
tűnhet, a kettős állampolgársággal 
kapcsolatos változtatások az oro-
szok elleni küzdelem miatt szük-
ségesek, de „él a gyanúperrel”, 
hogy a valós ok az oligarchák el-
leni harc. Koskovics Zoltán sze-
rint ezt azért nem kommunikál-
ja az ukrán állam, mert ha való-
ban az oligarchikus rendszer fel-
számolása a fő cél, akkor „sötét-
ben kell tartani a célpontokat”, kü-
lönben az oligarchák összefognak 
és Volodimir Zelenszkij elnöksé-
gének „vége lesz”. Úgy véli, bár 
az ország hangoztatja a nyugati 

nyitás fontosságát, valószínű-
leg az ukrán politikai-gazdasá-
gi elit tisztában van azzal, hogy 
az ország euroatlanti integráci-
ójának jelenleg nincs realitása, 
az ország nincs abban az álla-
potban, hogy akár az Európai 
Unió, akár a NATO tagja lehes-
sen. Arra a kérdésre, milyen ká-
rokat okozhat a kárpátaljai ma-
gyarságnak a tervezett változta-
tás, az elemző azt mondta, mi-
közben a valós célpont nem a 
magyar kisebbség, az igazi ká-
rokat ők fogják elszenvedni. 
Hozzátette: az ukránok nem 
veszik figyelembe, a tervezett 
változtatás milyen nehézséget 
fog okozni a kárpátaljai, ma-
gyar származású ukrán állam-
polgároknak.

Arra a felvetésre, hogy a ter-
vezett változtatást azzal indo-
kolják, a kettős állampolgársá-
got ne lehessen felhasználni Uk-
rajna gyengítésére, Koskovics 
Zoltán közölte: Ukrajna igen 
súlyos konfliktusban áll Orosz-
országgal, az ország területi ép-
sége, integritása valódi veszély-
nek van kitéve, és az nem el-
ítélendő, hogy ezt külön lépés-
sel védeni akarják. A szakértő 
azonban nem tartja őszintének 
ezt a kommunikációt, mert vé-
leménye szerint elsősorban uk-
rán belpolitikai harcról van szó. 
A 100–150 ezres magyar ki-
sebbség nem fenyegetheti Uk-
rajna területi épségét – jelentette 
ki, és felhívta a figyelmet arra, 
hogy a magyar kisebbség veze-
tői is gyakran elmondják, nincs 
ilyen törekvésük.

hirado.hu

Ukrajna liberális kettős állam-
polgársági politika elfogadását 
tervezi, de ebből kizárná az ál-
tala agresszornak minősített 
Oroszországot, továbbá korlá-
tozná bizonyos tisztségek be-
töltését is kettős állampolgárok 
számára – jelentette ki Dmitro 
Kuleba ukrán külügyminiszter 
pénteki kijevi tájékoztatóján.

„Dolgozunk a (parlamenti) 
képviselőkkel a vonatkozó jog-
szabályi változtatásokon. Van vi-
szont egy kivétel, ez az agresz-
szor állam, amellyel szó sem lehet 
semmiféle kettős állampolgárság-
ról. Azt tervezzük, hogy megen-
gedjük a kettős állampolgárságot 
az európai uniós és más baráti or-
szágokkal” – mondta a miniszter. 
Hozzátette, hogy egy ilyen lépés 
ukránok millióit fogja egyesíteni 
szerte a világon, és egyúttal Uk-
rajna nem fogja zavarni más or-
szágok társadalmába való beil-
leszkedésüket. „Van viszont még 
egy elem: ha valakinek több út-
levele van, van-e joga parlamenti 
képviselőnek lenni? Lehet-e mi-
niszter? Ez esetben más a politi-
kai hozzáállás, így számos korlá-
tozás lesz a visszaélések megaka-
dályozására. Az ilyen tisztségek-
ben egy ember csak egy ország-
nak, Ukrajnának az állampolgára 
lehet” – szögezte le a miniszter.  

Tavaly Volodimir Zelenszkij 
ukrán elnök már benyújtott egy 
törvényjavaslatot a kettős állam-
polgárság lehetővé tételéről, ám 

Kuleba: Ukrajna tervezi a kettős állampolgárság 
engedélyezését, kivéve Oroszországgal

ezt végül napirendre se tűzte a par-
lament. A törvényhozás szakértői 
ugyanis arra a következtetésre jutot-
tak, hogy az alkotmány módosítása 
nélkül, pusztán törvényi szinten ez a 
kérdés nem rendezhető – emlékezte-
tett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Az ukrán elnök múlt hét csütör-

tök este viszont rendeletben életbe 
léptette az Ukrán Nemzetbiztonsági 
és Védelmi Tanács (RNBO) febru-
ár 26-án hozott határozatát. Ez elő-
írja, hogy a kormánynak a Közpon-
ti Választási Bizottsággal (CVK) 
és az Ukrán Biztonsági Szolgálat-
tal (SZBU) együttműködésben két 
hónapon belül elemeznie kell az uk-
rán jogszabályokat a kettős, illetve 
többes állampolgárságot érintően, 
és meg kell állapítania: okoz-e jogi 
kockázatot valamely állami, politi-
kai pozíció betöltése az ország szá-
mára az ukránon kívül más állam-

polgársággal is rendelkező sze-
mély esetében. Ezt követően a 
kormánynak hat hónapon belül 
törvényjavaslatokat kell a par-
lament elé terjesztenie mérlege-
lésre, amelyekben már szerepel, 
mely politikai tisztségek, álla-
mi funkciók, stratégiai intézmé-

nyek vezetői posztjának betölté-
se nem megengedett kettős, illet-
ve többes állampolgárok számá-
ra, különösen az államtitkokhoz 
való hozzáférés lehetősége miatt.

A Prjamij hírtelevízió csü-
törtök esti vitaműsorában egyes 
elemzők rámutattak arra, nincs 
kizárva, hogy akár választott 
helyhatósági képviselői tisztsé-
gek is bekerülhetnek ezen tiltott 
posztok közé, ami érintheti a kár-
pátaljai magyarokat, akik között 
vannak kettős állampolgárok.

MTI

Az Európai Unió Tanácsa egy 
évvel, 2022. március 6-ig meg-
hosszabbította az ukrán vagyo-
ni eszközök befagyasztását olya-
nok esetében, akikről megállapít-
ható, hogy felelősség terheli őket 
az állami vagyon hűtlen kezelése 
vagy az állami vagyonban vesz-
teséget okozó hivatali visszaélés 
miatt – közölte az uniós tanács 
csütörtökön.

Az Európai Unió 2014 márciusá-
ban döntött úgy, hogy befagyasztja 
az ukrán állami vagyon hűtlen ke-
zeléséért felelősök vagyoni eszkö-
zeit. A szankciós listán jelenleg hét 
ember szerepel.

Az intézkedések olyan sze-
mélyek – többek között Viktor 
Janukovics korábbi elnök – vagyo-
nának befagyasztására vonatkoznak, 
állnak, akikkel szemben ukrán köz-
pénzek elsikkasztása miatt vizsgá-
lat folyik. Egy érintett esetében az 
uniós tanács szeptember 6-ig hagy-

Az EU meghosszabbította az ukrán 
állami vagyon hűtlen kezelése miatt 

bevezetett szankciókat
ta érvényben a szankciók hatályát, 
két esetben pedig nem hosszabbí-
totta meg a korlátozó intézkedése-
ket – tájékoztattak, további részlete-
ket nem közölve. Hozzátették: a dön-
tést az intézkedések éves felülvizs-
gálata alapján hozták meg.

A tanácsi közlemény szerint a 
szankciók az Európai Unió rendel-
kezésére álló azon eszközök közé 
tartoznak, amelyek a közös kül- és 
biztonságpolitikai célkitűzések – a 
béke és a demokrácia biztosítása, 
valamint a jogállamiság, az embe-
ri jogok és a nemzetközi jog tiszte-
letben tartása – megvalósítását se-
gítik elő. Szankciók kivetésére min-
dig egy átfogó szakpolitikai megkö-
zelítés részeként kerül sor.

Az uniós szankciók célja az, 
hogy változást idézzenek elő a 
szankciókkal sújtott ország, szerve-
zetek vagy személyek által folytatott 
politikában, illetve tevékenységben.

MTI
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Elejét lásd az 1. oldalon

Egyedi bútorok Balazsi Csabától

Amikor újra életre kel a fa
Az asztalos szakma igen sokrétű, sok munkaterület tapasztalatait 
egyesíti. Azonban egy különlegesen megmunkált ajtók, ablakok, 
lépcsők, bútorok látványa igen szemet gyönyörködtető, emellett 
lakásunk központi elemeként is funkcionál. 

Egy asztalosműhelybe lépve 
a friss fa illata leng körbe bennün-
ket, mely a természet szépségét 
idézi elénk. A Makkosjánosiban 
élő Balazsi Csaba mindennapja-
it is a fa megmunkálása, a szé-
pen ívelt ajtók, lépcsők elkészí-
tése tölti ki. Vele beszélgettünk 
szakmájáról, kihívásokról.

– Hogyan került közel az asz-
talos szakmához?

– Édesapám még fiatalon sa-
játította el a szakma fortélyait 
Ungváron. Ő is több évig dol-
gozott asztalosként. Kisgyerek-
ként sok időt töltöttünk együtt, 
és mivel engem is érdekelt a 
fa megmunkálása, igyekeztem 
minden tanácsát magamba szív-
ni. Így sajátítottam az alapo-
kat, hogy hogyan kell neki áll-
ni a csiszoláshoz, hogyan le-
het megformázni az alapanya-
got, milyen anyagokkal szüksé-
ges lepácolni a fát. A több éves 
munka alatt pedig kialakítottam 
a saját stílusomat is.

– Könnyű vagy nehéz ez a 
mesterség?

– Mint mindenben, ebben is 
vannak nehézségek. Több dolog-
ra kell odafigyelni, hogy a vég-
eredmény tökéletes legyen. So-
kat kell hozzá tanulni, de ha az 
ember kitartó, akkor egy idő után 
könnyűvé, élvezhetővé válik. Eb-
ben a szakmában sok az újdon-
ság, mindig más tárgyat, más stí-
lusút készítünk el. Én nem sze-
retem ugyanazt többször megfa-
ragni, általában – legyen az egy 
ajtó vagy egy bútor – viszek bele 
egy kis csavart, egy másik formát, 
hogy egyedi legyen a kész termék. 

– Kívülállóként hogyan kell 
elképzelnünk ezt a szakmát? Mi-
lyen főbb elemei vannak?

– Első lépésként jó alaposan 
át kell beszélnünk a megrende-
lővel, hogy mit is szeretne – aj-
tót, ablakot, lépcsőt, esetleg egy 
konyhabútort –, valamint, ho-
gyan is nézzen ki az elkészült 
elem. Méréseket kell végeznünk 
annak érdekében, hogy tudjuk, 
milyen aránnyal kell dolgoznunk. 
Ezt követően ki kell választanunk 
a megfelelő alapanyagot, amivel 
dolgozni fogunk. Erre legjobb 
a bükk, tölgy, kőris, mert köny-
nyen megmunkálhatók. Majd 
ki kell faragni a megrendelt tár-
gyat. Régen mindent kézzel ké-
szítettek, ma már nagy segítség 
modern technológia, a megfele-
lő eszközökkel könnyebben vé-
gezhető a munka. 

– Melyek a legkelendőbbek?
– Változatos, hiszen a meg-

rendelők is egyéni stílusúak. 
Azonban bátran mondhatom, 
hogy nagy kereslet van a fából 
készült konyhabútorokra. Egy-
egy ilyen bútor kiemeli a kony-
hát a modern helyiségek sorai-
ból, kissé hagyományos, de an-
nál otthonosabb hatást kelt. A la-
kásdekorációk terén nagy divat 
lett a természetesség, a termé-
szetes alapanyagok használata, 
éppen ezért lehet különleges egy 
ilyen konyhabútor is. Emellett a 
fa nyílászárókra is igen nagy a 
kereslet, szintén a természetes 
hatás miatt. Örök klasszikusnak 
számít a szépen lekerekített asz-
tal, székekkel, ahol a család ké-
nyelmesen elférhet. Munkáimat 
a közösségi oldalalmon is meg-
találhatják, ahonnan inspirálód-
hatnak a vásárlók. 

– Mint minden mesterséget, 
ezt is fejleszteni szükséges.

– A világ gyorsan változik, 
fejlődik, napról napra új techni-
kák jelennek meg. Természetesen 

vannak olyan mozzanatai a szak-
mának, melyek mindenkor, min-
den időben érvényesek, de mint 
említettem, a technika fejlődik, 
új gépek jelennek meg, melyeket 
nekünk is alkalmaznunk kell. Az 
internet világa sok lehetőséget ad 
a folyamatos tanulásra, az okta-
tó videók által én is fejődhetek, 
kipróbálhatok olyan megoldáso-
kat, mintázatokat, amelyeket ed-
dig nem ismertem.

– Emellett a visszatérő vá-
sárlói kör kialakítása sem kis 
feladat.

– Egy jó asztalos ismérve, 
hogy mindig pontos, megbízha-
tó és a megrendelői igényeit tart-
ja szem előtt. Próbálom tudásom 
legjavát nyújtani mindig, vala-
mint minőségi alapanyagokkal 
dolgozni. Mint említettem, édes-
apámtól tanultam a szakmát, és 
még ma is kikérem a véleményét, 
tanácsait a tökéletesebb mun-
ka érdekében. Úgy gondolom, 
hogy vásárlóim bíznak a szak-
értelmemben, ami büszkeséggel 
tölt el. Egy jó szakember csakis 
szívvel-lélekkel dolgozik.

– Milyen érzései vannak al-
kotás közben?

– Egyrészt megnyugtat, más-
részt feltölt energiával. Az alko-
tás, mikor egy egyszerű anyagból 
megformálsz valami különlegeset, 
nagyszerű érzés. Fával dolgozni 
kivételes élmény. Látni, ahogyan 
a kérges deszka gyönyörű bútor-
rá alakul át a kezünk alatt, nos egy 
igazán különleges élmény.

Kurmay Anita

Keresd a nőt!
Színházi premier Beregszászon

Ugye már az alapállás is igen iz-
galmas: adott féltucat férfi szer-
ző, s az általuk írt jelenetekből 
két hölgy választja ki azokat a 

részeket, amelyek révén talán 
közelebb jutunk a női titkok fel-
fedezéséhez. Megkockáztatom, 
hogy többről is szól ez a vidám 
előadás. Többek között hűségről 
és megcsalatásról, kísértésről és 

esendőségről, hiszékenységről és 
állhatatosságról. Ezekben a témák-
ban a teremtés koronáinak mondott 
férfiak is jócskán érintettek. És is-
mét rádöbbenünk arra az egyszerű 
igazságra, hogy milyen csekély dol-

gokon múlik az emberi boldogság. 
Az előadott kabaréjelenetek 

nagyszerű lehetőséget teremtettek 
arra, hogy színészeink ismét bi-
zonyítsák tehetségüket: ezúttal is 
számos maradandó, élményszám-

ba menő teljesítményt láthattunk 
tőlük. S nem csupán a törzsgár-
da tagjai, de a társulat fiataljai 
részéről is. 

A premier alatt elhangzik a 
témába vágó számos örökzöld 
dal – többek között a Jányok, a 
jányok, a jányok angyalok, Az én 
mellettem elaludni nem lehet, Az 
igazi nő kezdetű sláger –, ame-
lyek ugyan különböző korszak-
okban születtek, de a sikeres 

dzsessz-jellegű feldolgozás-
nak köszönhetően az előadás 
során egységes zenei világot 
tükröztek.

A pandémia ellen ho-
zott rendszabályok betartá-
sa mellett létrejött előadás 
igazi lelki feltöltődést nyúj-
tott valamennyiünk számá-
ra, akik tele vagyunk a be-
tegségtől való féleelemmel, a 
szeretteinkről való aggódás-
sal, s küszködünk a bezártság 
okozta kedvetlenséggel és le-
targiával.  

A tervek szerint a darab 
bemutatására az elkövetkező 
időkben többször is sor kerül. 
Ha lehet, ne hagyjuk ki ezt a 
lehetőséget.
Az előadás a Kárpátaljai Me-

gyei Magyar Drámai Színház Jóté-
konysági Alapítványa szervezésé-
ben, a Kárpátaljai KultúrKaraván 
keretében valósult meg.

Kovács Elemér

Egyelőre maradnak az 
alacsony árak

Zöldségpiaci helyzetkép

Elejét lásd az 1. oldalon

Ukrajnában egy áremelés amúgy 
sem számít szokatlan dolognak. 

– A tavasz különösen nehéz 
időszak az idős emberek számá-
ra, hisz ilyenkorra már nagyon 
esedékessé válik a közüzemi 
számlák kiegyenlítése, s ilyen-
kor amúgy is rengeteg az egyéb 
kiadás is, ami például a porta 
rendbetételét hivatott előmozdí-
tani – vallja Béla barátom, aki a 
beregszászi piacon zöldségfélé-
ket árusít. A saját gazdaságában 
megtermelt termények 
mellett olyanokat is kí-
nál megvételre, melyeket 
a munkácsi nagybani pia-
con szerez be. – Így aztán 
szerintem nem valószínű, 
hogy a közeljövőben a 
zöldségfélék tekintetében 
jelentősebb áremelkedés-
től kellene bárkinek is tar-
tani. Természetesen csak 
az országunkban megter-
melt konyhai alapanya- 
gokról van szó, az import 
áru, de még a tavasz má-
sodik felében fokozato-
san megjelenő primőrök 
is egy egészen más kate-
góriába tartoznak. 

A vásárcsarnokban 
körbe nézve megnyugvás-
sal konstatálom, hogy mind a vö-
röshagyma, mind a sárgarépa, a 
cékla, a burgonya és a káposzta 
kilójához 8-12 hrivnyáért hoz-
zá lehet jutni. Akárcsak tavaly 
ilyenkor. Még az állítólag Kíná-
ból származó fokhagyma ára sem 
változott, ez 60-65 hrivnyát kós-
tál. A paszuly a többi zöldségfé-
lékhez képest viszont drága, a 
fokhagyma árával vetekszik. En-
nek okát egy másik kiskereske-
dő, Zoltán, ekképp magyarázza:

– A szélsőséges időjárás egy 
idő óta gyakorlatilag lehetetlen-

né tette azt, hogy a babot a hagyo-
mányos módon termesszük, bi-
zony, ha kiegyensúlyozott hoza-
mokat akarunk elérni, akkor növé-
nyünk igényli a csepegtetőcsöves 
öntözést. Ami, ugye, komoly költ-
ségnövelő tényező. A termés gépi 
betakarítása sem oly egyszerű, így 
aztán jóval nagyobb a kereslet irán-
ta, mint tapasztaljuk azt más zöld-
ségfélék esetében. 

Az alapvető kérdés mégiscsak 
a következő: mi a biztosíték arra, 
hogy ilyen árban továbbra is hozzá-
juthatunk az alapvető zöldségfélék-

hez? Hisz aki próbálta, az tudja, hogy 
ennyi pénzért a kiskerttulajdonosok, 
de még az árutermelésre szakosodott 
családi gazdaságok sem tudják előál-
lítani ezeket a termékeket. 

– Ami zöldségféle a pulton lát-
ható, a karalábén és a levélpetre-
zselymen kívül, valamennyi a há-
gón túli nagyüzemekből került hoz-
zánk – magyarázza egy másik kis-
kereskedő, István. – Ott, az ország 
belsejében több száz hektáron ter-
mesztik ezeket. Olyan korszerű gé-
pek végzik a talajelőkésztést, a ve-
tést, a növénygondozást, amelyek 

kabinjába már nem ül gépkezelő, 
mivel helyette ezeket a feladato-
kat számítógép végzi. Egészen a 
legutóbbi időkig a betakarítás és 
a csomagolás volt a zöldségter-
mesztés leggyengébb pontja, mi-
vel sok élőmunkát igényelt. Mos-
tanra erőteljesen változott a hely-
zet: számítógép vezérelte kom-
bájnok végzik a gumók felsze-
dését, szortírozását és csomago-
lását. A termény ezután korszerű 
tárolókba kerül, ahol megfelelő 
módon klímaberendezések sza-
bályozzák a hőmérsékletet. Visz-
szatérve a valóban alacsony zöld-
ségárakhoz. Nagy tételben ezek-
nek az agrárholdingoknak meg-
éri, hogy ilyen alacsony áron ter-
meljék meg és dobják piacra az 
említett zöldségféléket. 

Önkéntelenül is felsóhajt az 
ember, hogy bárcsak az agrárium 
más ágazataiban is ilyen egysze-
rű lenne a helyzet. S akkor nem 

fordulhatna elő az, amivel mos-
tanság a vásárlóknak szembe kell 
nézni. Nevezetesen azzal, hogy 
a cukor ára a nyár óta 50 %-kal 
emelkedett. A liszt, a naprafor-
góolaj és a grecska 15-20 %-kal 
lett drágább, a tej és a sajtfélék 
pedig 10-15 %-kal. Lopakodó 
módon, tehát szinte észrevétle-
nül, de folyamatosan drágul a ke-
nyér is, meg természetesen a hús 
is, amely már korábban is szinte 
megfizethetetlen volt a szépko-
rúak számára.

Eszenyi Gábor
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Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

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

„Atyámfiai, még ha előfogja is 
az embert valami bűn, ti lelki-
ek, igazítsátok útba az olyan 
szelídségnek lelkével, ügyelvén 
magadra, hogy meg ne kísértes-
sél te magad is.” (Gal 6,1)

 Igen, előfogja, megtalálja és 
beszennyezi a hívő embert is a 
bűn. Mert testben vagyunk. Tes-
tünknek vannak vágyai, kívánsá-
gai. Meglátunk valamit és meg-
kívánjuk... Amíg nem láttuk, nem 
tudtunk róla, vagy nem ismertük, 
nem kívántuk. A sátán körbe-kör-
be járja minden hívő ember éle-
tét. Leskelődik utánunk, vadászik 
ránk! Megmutogat dolgokat, kí-
váncsivá tesz, megízleltet, meg-
hallatja, elénk hozza, újra meg 
újra. Csigázza, fokozza a vágyun-
kat, fantáziánkat, élegedetlenné 
tesz – és képtelenek vagyunk el-
lenállni. Megtörténik a baj, el-
bukunk. Megfogan a bűn a gon-
dolatban, belehorgonyozza a kí-
váncsiságot, vágyat szívünkbe is. 

Milyen erős vagyok, képes 
vagyok nemet mondani? A kísér-
tő rengeteg erőt rabol el attól, akit 
megkísért, tőrbe, csapdába akar 
ejteni. Ellenállni, hadakozni, lel-
kileg birkózni nagyon fárasztó, 
kimerítő. Akkor, ott és olyan te-
rületen kísért a sátán, ahol a leg-
gyengébbek vagyunk. Ez azt je-
lenti, hogy ismeri a gyenge pon-
tunkat. Sőt, jobban ismeri, mint 
magunk ismerjük magunkat! 

A kísértés, a megkísértettség 
még nem bűn! Bűnné akkor lesz 
a kísértés, amikor alkudozni kez-
dünk vele. „Na, nem az egészet 
iszom meg, csak megkóstolom. 
Óh, nem is olyan rossz, nem is ve-
szélyes, még egy picit iszom, nem 
lesz ettől semmi bajom.” Még egy 
picit megnézem, még egy kicsit 
hallgatom, még egy kicsit... Ami-
kor elkezded gyakorolni az alkut, 
és méregeted, hogy te mikor és 
mennyire vagy képes ellenállni 
a bűnnek – ez már csúszás lefelé 
a lejtőn. Isten lelke figyelmeztet, 
kérlel, int: „Ne tedd!” De az em-
beri természetünk  szembefordul 
a figyelmeztetéssel. Ez történt az 
édenkertben Évával is. Ez törté-
nik velünk, a mai Évákkal, An-
nákkal, Ilonákkal, Ádámokkal, 
Pistákkal, Zoltánokkal is!

Ez történt Jézussal is! Akkor 
kísértette meg a sátán, amikor 
egészen közel volt lélekben az 
Atyához, amikor böjtölt, imádko-
zott, csendben, egyedül a pusztá-
ban, a magányban. 

Minden alkalommal megkí-
sértett a sátán, amikor közel vol-
tam Istenhez lélekben, amikor ál-
dást nyertem, boldog és felszaba-
dult voltam. Mindig rendezett va-
lami vihart körülöttem, összetör-
te reményemet, megsebesített, és 
ha már összeroppantam, megke-
seredtem, békétlenné váltam, ak-
kor magamra hagyott egy nagyí-
tó tükör előtt. Sziszegte fülembe 
nagy diadallal: „Na látod, ez vagy 
te! Nem érdemes a hívő életért, 
a megmaradásért küzdeni! Add 
fel!” Láttam magam sebzetten, té-

Az ige oltalom és fegyver
petten, vesztesen. Kétségbeestem 
és nem láttam megoldást. Ho-
gyan tovább? Érdemes-e küzde-
nem, folytatni a harcot? Csak ak-
kor és csak úgy tudtam talpra áll-
ni, újra indulni, kezdeni, amikor 
Isten Lelke elém hozott egy-egy 
igét, egy kedves éneket, és biz-
tatott, bátorított, vezetett vissza, 
Megváltóm megbocsátó karjai-
ba. Az Úr soha nem hagyott az 
útfélen, sebzetten, a sátántól ki-
fosztottan!

Jézust is megkísértette a sá-
tán, de Ő nem esett el, nem szeny-
nyezte be magát bűnnel. Ellen-
állt a kísértőnek, nem alkudo-
zott soha, semmiben! Hadako-
zott a kísértővel, harcolt az ige 
fegyverével. A sátán nem tudott 
mit tenni, mert minden próbál-
kozására Jézus igével válaszolt: 
„Meg van írva!”

 Kezünkben van a Biblia, is-
merjük az igét – védekezzünk, 
harcoljunk az igével mi is!

 Megkísértetik a hívő ember 
is, én is, te is, kedves Olvasóm. 
Éberen kell vigyáznunk... De ha 
megtörténne a baj, ha  győzedel-
meskedne valamilyen bűn éle-
tünk felett – meneküljünk a Meg-
váltóhoz. Ő megbocsát, megtisz-
tít és újat kezd életeddel, éle-
temmel.

Áldott dolog közösséghez, 
hívő testvérekhez tartozni. Ők 
látják azt a veszélyt, amit mi 
nem látunk, mert elfogultak va-
gyunk, mert nem is gondolunk 
rosszra... Látnak és figyelmez-
tetnek, óvnak és intenek. Van, 
aki szeretettel, szelíden, óvato-
san figyelmeztet, van, aki hatá-
rozottan, erősebb hangot használ, 
amikor „útbaigazít”. Figyeljünk 
és fogadjuk el az intést, útbaiga-
zítást, esetleg dorgálást is. Az ő 
féltő szeretetük sok bajtól meg-
óvhat. Te is, én is figyeljünk, lás-
sunk és vegyük észre, ha szeret-
teink, barátaink életét a sátán ke-
rülgeti. Időben szóljunk, figyel-
meztessük, szelíden, szeretettel. 
Mi magunk nem példálózhatunk 
magunk jóságával, szentségével 
soha, senki előtt! Alázattal int-
sünk, kérjünk, mert ma, vagy a 
jövőben ugyanabban a bűnben 
eleshetünk mi is. Legyen irgal-
mas hozzánk az Úr.

Örök életnek megtartó beszé-
de a Te igéd, Uram. Köszönöm, 
hogy ismerhetjük a Bibliát, igé-
det. Oltalom és fegyver a nyo-
morúság, kísértés idején. Iste-
nem, támogass Szent Lelkeddel, 
hogy értsem beszédedet, és mer-
jem, tudjam, használjam, ami-
kor megtámad, megkísért az ör-
dög. Úr Jézus, köszönöm, hogy 
Te megérted, elfogadod a hozzád 
térő bűnös embert. Köszönöm a 
gyözelmeket, az erőt, örömöt, bé-
kességet, amit Tőled kapok. Kö-
szönöm, hogy a Tiéd lehetek és 
a végső győzelem a Tiéd! Halle-
luja. Ámen.

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

Mostanság igen gyakran hal-
lani, hogy hitetlenné vált ez a vi-
lág, egyre csökken a vallásgyakor-
lók száma, kiüresednek a templo-
mok… Kárpátalján még aránylag 
jó helyzetben vagyunk – nyug-
tatgatjuk magunkat –, hisz az itt 
élőknek még fontos az egyhá-
zi közösség. Bár az is igaz, hogy 

egy újabb ébredési hullámra, mind 
több megújulásra lenne szükség. 

Örömmel tölt el bennünket, 
amikor olyan fiatalokkal talál-
kozunk, akik életükkel bizonyít-
ják, hogy ifjú korban is lehet hit-
ben érettként felelősséget és fel-
adatot vállalni. Közéjük tartozik 
az érettségi előtt álló beregardói 
Kovács Szintia, aki aktívan részt 
vesz az ifjúsági munkában, és se-
gédkántorként tevékenykedik a 
helyi református gyülekezetben.

– Hogyan kerültél közel Is-
tenhez?

– Gyermekkoromban mami-
val sokat beszélgettünk Jézusról, 
aztán pedig hittanórákon kaptam 
választ kérdéseimre – kezdi be-
szélgetésünket a fiatal lány. – Ká-
dár Csilla néni volt a hitoktatóm, 
ő tanítgatott arra, hogy a meg-
téréshez állandó kapcsolatban 
kell lenni Istennel, beszélgetni 
kell vele, megbánni a bűneinket, 
bocsánatot kérni és imádkozni 
azért, hogy gyermekei legyünk. 
Csupán ennyi kell a megtérés-
hez? Hát ez könnyű! – mondják 
sokan. Igen, de így is kell élni! 
Teljes bizalommal, igaz hittel 
Istenre kell bíznunk az életün-
ket. Mi nem lehetünk tökélete-

Egy fiatal lány az orgona mögött

Legyen hitvallás az életünk
„Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, 
és hirdesd, amit csak parancsolok!” (Jer 1, 8). „Senki meg ne ves-
sen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, 
magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben.” (1Tim 4, 12)

sek, de ha igazán bízunk benne, ak-
kor érezni fogjuk, hogy Ő vezet. Én 
körülbelül tízéves lehettem, amikor 
megtértem.

– Mi változott meg az életedben?
– Erre nem könnyű válaszolni, 

hisz nem hirtelen jött észrevehető 
változások történtek. Egy korábban 
verekedő gyereken például köny-

nyebb észrevenni, hogy megválto-
zott. Bár Annamária barátnőm, aki 
egész kicsi koromtól ismer – egyéb-
ként ma már ő is Isten gyermeke –, 
azt mondja, hogy ő észrevette raj-
tam a változást. Én úgy mondanám, 
hogy 10 évesen fogadtam szívem-
be Jézust, döntöttem mellette. És 
igyekszem is a tanításai szerint élni, 
örömmel beszélek Jézusról osztály-
társaimnak is.

– Ők hogy fogadják ezt?
– Aki Jézust szívébe fogadta, aki 

vele él, annak természetes, hogy be-
széljen is a Megváltóról. A beszél-
getés elől meg senki nem zárkózik 
el, bár az osztálytársaim között van-
nak ateisták is. Az egyikük az utób-
bi időben beszélgetéseink hatására 
ugyan már elkezdett kételkedni ab-
ban, amit eddig fennen hangozta-
tott. Vannak, akik Istent a Bibliához 
kötik, és oda be is zárják. Vannak, 
akik azt hiszik, hogy a megtért élet 
az állandó imádkozásról szól, s az 
meg milyen unalmas már! Szerin-
tem meg éppen a hit, a tudat, hogy 
Isten gyermeke vagyok, hogy nyu-
godtan rábízhatom magam tesz iga-
zán szabaddá és boldoggá. Én na-
gyon szeretek énekelni – úgy tart-
ják, hogy az ének kétszeres imád-
ság –, és gyakran szoktam is. Han-

gosan. Lehet, hogy valaki akkor 
hallja meg, amikor annak üzene-
tére van éppen szüksége. A ba-
rátnőm, Víg Adrienn meg nagy-
szerűen rajzol. Ő a rajzai, fest-
ményei hátoldalára ír egy-egy 
igét, ami szintén éppen jókor le-
het jó helyen.  

– Hogyan kerültél a templo-
mi orgona mellé?

– A karban ülve csodálat-
tal hallgattam és néztem Erzsi-
ke nénit, amikor kísérte az éneke-
ket. Mindig is vágytam arra, hogy 
egyszer én is kipróbálhassam. A 
zeneiskolában harmonikán ta-
nultam. Amikor mamáéktól kap-
tam egy szintetizátort, érdekes, 
nem a harmonika kottáimat vet-
tem elő, hanem az énekesköny-
vekből kezdtem tanulni játszani. 
Egy alkalommal a zeneiskolából 
hazajövet a kátéóra előtt arról be-
szélgettünk a tiszteletessel, hogy 
kántorhelyettest keres, s meg is 
kérdezte, nem lenne-e kedvem 
hozzá. Persze, hogy volt, hisz erről 
álmodtam. Igaz, sokat kell tanul-
nom, rendszeresen járok is e célból 
kántorunkhoz, Fring Erzsébethez. 
Még néha izgulok, de úgy érzem, 
egyre jobban megy. Én minden-
esetre szeretettel csinálom.

– Itt a böjti időszak. Szoktál 
böjtölni?

– Egyszer kipróbáltam. Mi-
vel a böjt azt jelenti, hogy vala-
mit, ami fontos számunkra, meg-
vonunk magunktól, hogy több 
időt töltsünk Istennel, én ez idő 
alatt akkor nem használtam az 
internetet. Sikerült, de nem ta-
pasztaltam nagy változást. Most 
az online oktatás mellett ezt nem 
is tudnám megtenni. Azt hiszem, 
az a helyes, ha nem csak böjt-
ben, de minden nap elkülöní-
tem a megfelelő időt s odaszá-
nom Istennek. Azóta így élek. 
A böjti időszakban a gyakoribb 
Biblia-olvasás mellett talán még 
több keresztyén zenét hallgatok.

– Hogy képzeled a jövődet, 
hogy látod a szolgálatodat?

– Szeretnék jó kántor lenni. 
Nagyon szeretem a kicsiket, ők 
nagyon nyitottak Jézus elfoga-
dására, így szeretnék majd gyer-
mekekkel is foglalkozni. Na-
gyon bánt, hogy a városban sok 
a kóborkutya, hogy az erdőket 
felelőtlenül irtják. Ezért érettsé-
gi után olyan szakmát szeretnék 
majd folytatni, ahol lehetőségem 
lesz erdőtelepítésre, kutyamen-
helyek létrehozására. Istenre bí-
zom magam, s akkor biztosan jó 
helyen leszek.

– Úgy legyen!
Marton Erzsébet

„Kezdetben a szenvedély ide-
gen, később vendég, végül úr.” 
(Lev Tolsztoj)

Ital, étel, játék, drog, mun-
ka, hatalom, sport – mind alap-
vetően jó dolgok. Vagyis azok, 
ha nem kezdenek el uralkod-
ni rajtunk, nem töltik be min-
den egyes percünket, pillanatun-
kat. Ekkor születik meg a szen-
vedélyből a szenvedélybetegség: 
alkoholizmus, drogfüggőség, já-
tékszenvedély, munkamánia stb. 
Ki ne tapasztalná ezeket a prob-
lémákat szűkebb-tágabb környe-
zetében?! Olyan sok esetről tu-
dunk vagy hallunk, de mit tehe-
tünk? Hogyan segítsünk? Egyál-
talán: hogyan tekintsünk erre a 
problémára?

A Kezünkben a Jövő Alapít-
vány 2021. február 27-én online 
előadást és műhelymunkát szer-

Szenvedélybetegség – otthon, iskolában, 
közösségben. Mit tehetek?

vezett segítők és laikusok számá-
ra, ahol Frankó András családtera-
peuta és mentálhigiénés szakem-
ber, a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat „Fogadó” központjának veze-
tője segítségével a résztvevők bete-
kintést nyertek abba a világba, ahol 
ítélet nélkül, empátiával tekintenek 
a beteg emberre. Az elméleti hát-
tért – részben – megismerve törté-
neteken keresztül juthattak el oda, 
hogyan álljanak azok mellé, akik 
segítségre szorulnak. Mit tegyenek 
és mit ne, ha szenvedélybeteg em-
berrel dolgoznak? Ki a társfüggő és 
hogyan ne legyen az? Elítéljük-e a 
szenvedélybeteg embert vagy meg-
tanuljuk, hogyan viszonyuljunk 
hozzá? Felelősséget vállaljunk-e 
érte vagy támogassuk másképp? 

Az előadó sok-sok anonim ese-
ten keresztül segítette a résztvevő-
ket, hogy közelebb jussanak a prob-

léma lényegéhez. A résztvevők 
saját kérdéseikre keresték a vá-
laszt, felvethettek problémákat, 
melyekre a résztvevők és az elő-
adó együtt keresték a választ.

Az online térben zajló előadás 
különlegessége volt, hogy nem 
csak Kárpátaljáról, hanem Er-
délyből, Felvidékről és Magyar-
országról is bejelentkeztek érdek-
lődők. Izgalmas volt megtapasz-
talni, hogy ugyanazok a prob-
lémák foglalkoztatnak bennün-
ket, és ezeket meg tudjuk beszél-
ni, habár határok választanak el 
bennünket egymástól. Felmerült 
a további együttműködés lehető-
sége is régión belül és azon túl is. 

Álljon itt két visszajelzés: 
„Köszönöm, hogy hallhattam 
ezeket az értékes gondolatokat. 
Bízom benne, hogy lesz folyta-
tás. Kívánok sok erőt, kitartást a 
munkához!” „Köszönöm, hogy 
megszerveztétek. Igen, támo-
gassuk egymást, fogjunk össze!”

Köszönjük a Kárpát-meden-
cei Családszervezetek Szövetsé-
gének támogatását!

Török Orsolya
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Az AN-2-es légcsavarja mind 
hangosabban zúgott, s a duplafe-
deles gép erősen remegve elin-
dult a repülőtér gondosan nyírott 
gyepén, s csakhamar elrugaszko-
dott a földtől. A nebulókból egy-
szerre tört ki a felszabadult él-
jenzés. Az ablak mellett ülők ha-
mar felismerték alant Kuklya és 
Derekaszeg egymás mellett so-
rakozó házait, meg a Nagyhegy 
délkeleti oldalában húzódó sze-
lídgesztenye-erdőt a fehérlő Kré-
talyukkal. Ide ugyanis gyakran 
kirándultak. A benei szőlődom-
bok közül magasan kiemelkedett 
a Csillagos: alant az emberek a 
kertekben a szőlőt, az őszibarac-
kot metszették. Most Borzsova 
irányába fordult a gépmadár. A 
vízügyi vállalat munkásai éppen 
a duzzasztógát fából készült zsi-
lipelemeit rakták le. Beregszász 
fölé érve aztán nagy lárma kelet-
kezett. A gép ablakából kinézve 
a gyerekek egymás szavába vág-
va mutogatták, hogy a százötven 
méteres magasságból a városköz-
pont éppen melyik épületét sike-
rült beazonosítaniuk. 

A fent leírt élményt Éva idéz-
te fel nemrég, amikor a beregszá-
szi reptér került szóba. A bent-
lakásos iskola legjobb tanulói a 
tanév vége felé jutalmul vehet-
tek részt a sétarepülésen. 1964-et 
írunk. Az internátusi kis csapat-
nak könnyű volt a dolga, hisz csak 
át kellett sétálniuk a Muzsalyi 
úton, s attól beljebb, a város szé-

Egy lokálpatrióta feljegyzései. Mozaikok a beregszászi reptér történetéből

Emlékezetes találkozások Annuskával
Az egész egy vidám sétarepüléssel indult. Ezen a verőfényes tava-
szi vasárnapon a bentlakásos iskola tanulói párban állva feszülten 
várták, hogy nevelőjük végre ellépjen a jegypénztár ablakától, pár 
szót váltson a közelben álló pilótával, majd a jegyeket lobogtatva 
kezével intsen a kis csapatnak: beszállhatunk a gépbe. 

lén néhány száz méterre kezdődött 
a reptér. Hogy képben legyünk, ez 
a Stefanik utcának a város határáig 
nyúló szakasza és a Bolugyánszki 
utca által határolt egykori nagy ki-
terjedésű füves területet jelentet-
te. A múlt század hatvanas évei-
nek közepén természetesen sem a 
Bolugyánszki, sem a vele párhu-
zamosan futó Március 8., a Csen-
des és Újtelepes utca nem létezett.

Csak a reptér pénztárának he-
lyet adó alacsony épület állt, mel-
lette egy hosszú rúdon a mindenko-
ri szélirányt jelző fehér-piros szél-
zsák lengedezett. 

– Az utazásokat Ferenci Lali, 
az egyik barátom édesapja szervez-
te – meséli a hetvenharmadik évét 
taposó Gábor barátom. – Egyben ő 
is volt pénztáros. Egyetlen egyszer 
én is részt vettem egy ilyen sétare-
pülésen, ami 35-40 percig tartott. 
Mondanom sem kell, nem minden-
napi élményt jelentett ez egy akko-
ri kisiskolás számára. 

Természetesen a beregszászi 
repteret elsősorban nem azért tar-
tották üzemben, hogy akinek a sé-
tarepüléshez támadt kedve, az a 
hétvégeken ezt könnyen megtehes-
se. A tizenkét személyes AN-2-es, 
amelyet a nép Annuskának vagy 
Kukuruznyiknak becézett, rendsze-
res postaszolgálati feladatokat lá-
tott el. Innét naponta egyszer vitte 
a leveleket és egyéb küldeménye-
ket Ungvárra meg vissza. S termé-
szetesen utasokat is szállított. Het-
ven év távolából nem könnyű visz-

szaemlékezni az apró részletekre, 
de a többség azt állítja, hogy a séta-
repülés 1 rubel 30 kopijkába, míg a 
megyeszékhelyig tartó út 3 rubelbe 
került. Busszal ugyan jóval olcsób-

ban el lehetett jutni Ungvárra, ám a 
sok megálló és a helyenként gödrös 
útszakaszok miatt ez az utazás leg-
alább három órát vett igénybe. Míg 
Annuska a 70 kilométeres távot egy 
órán belül megtette. 

Úgy tudjuk, hogy a szovjet érá-
ban a beregszászi reptér az ötvenes 
évek elejétől egészen a hatvanas 
évekig működött. De a mondatban 
miért szerepel hangsúlyosan a szov-
jet éra kifejezés? Csupán azért, mert 
a beregszászi repteret a második vi-
lágháború idején a magyar hadveze-
tés parancsára hozták létre. 

– Amikor vidékünkhöz közele-
dett a front, innen szálltak fel a ma-
gyar légierő és a vele szövetséges 
német Luftwaffe felderítő és va-
dászrepülői, hogy teljesítsék harci 
feladataikat – tájékoztat Sepa Já-

nos, a Beregvidéki Múzeum igaz-
gatója. – Majd amikor vidékün-
ket 1944 októberében elfoglalják a 
szovjet csapatok, a vörös hadsereg 
gépei innen indulnak bevetésre. A 
repülőszázad egyik pilótájának a 
nevét is ismerjük. Szergej Majko 
innen szállt fel LA-5-ös gépével, 
és Máramarossziget térségében ma-
radt alul az egyik német vadászre-
pülővel vívott párharcban. A piló-

ta földi maradványait Beregszász-
ba szállították, és az itteni szovjet 
parancsnokság vezetői úgy döntöt-
tek, hogy a város központjába a Hő-
sök terén temetik el. Ez akkor meg 
is történt. 

Az ungvári polgári repülőtérről – 
ezt még 1926-ban a cseh érában léte-
sítették – illetve a munkácsi katonai 
repülőtérről szinte valamennyi kár-
pátaljainak van tudomása. Az idő-
sebb korosztály tagjai még jól em-
lékeznek rá, hogy a szovjet érában, 
amikor a Latorca-parti városban volt 
dolga, és egy vadászrepülő szállt el 
a feje felett, ezt olyan fülsiketítő ro-
bajjal tette, hogy egy fél percre abba 
kellett hagyni a megkezdett beszél-
getést. A munkácsiak a hosszú évek 
során ezt a fülsiketítő zúgást ugyan 
megszokták, de mások számára na-

gyon zavaró volt. 
Az interneten, úgy mondják, 

minden megtalálható. A világ-
hálót böngészve rátaláltam egy 
cikkre, amelyik a CIA titkos je-
lentésére hivatkozva arról szá-
mol be, hogy a szovjetek nem 
messze a munkácsi katonai re-
pülőtértől egy újabb légi bázist 
készülnek létrehozni, ahol első-
sorban az ejtőernyősök képzé-
se folyik majd… E hír olvastán 
megrohantak a gyerekkori emlé-
kek. Akkoriban a Beregszászon 
és a hozzá közel eső települése-
ken élő gyerekek számára nagy 
élményt jelentett, amikor látták, 
hogy a Szernye-mocsár felől  fel-
száll egy repülőgép, s majd be-
lőle egymás után nyolc-tíz ejtő-
ernyős ugrik ki. Pazar látványt 
nyújtottak a kék égben lebegő, 
lassan aláereszkedő színes ej-
tőernyők… Néha a szülők bele-
egyeztek, hogy elbiciklizzünk a 
helyszínre is, ahol a repülőgépe-
ket és a felszerelést őrző katonák 
megengedték, hogy tisztes tá-
volságból nézzük, miként érnek 
földet az ejtőernyősök, s milyen 
gondosan készülnek a felszállás-
ra a többiek. Apropó, földet érés. 
Közelebbről azt is láttuk, hogy 
az bizony nem olyan, mint ami-
kor egy tollpihe ráérősen landol 
egy fűszálra. Az ejtőernyős ér-
kezése olyan gyors és kemény 
volt, hogy csak keveseknek si-
került bukás nélkül földet érni.

Egy szó mint száz, az ameri-
kai hírszerzés az ungvári és a mun-
kácsi röptér mellett felfedezte és 
számon tartotta a Csikósgorond 
melletti alkalmi, az ejtőernyő-
sök képzésére kialakított repteret, 
amely voltaképpen nem volt más, 
mint egy sima, gondosan lekaszált 
mező. A CIA csak a beregszászi 
repteret nem tartotta számon. Azt 
bölcsen rábízta az itt élő lokálpat-
rióták emlékezetére. 

Kovács Elemér

– Ismerjük meg közelebbről 
Barta Miklóst!

– Beregszászban születtem, 
egy szerető családban. Szüleim 
évtizedeken át a cukrász szak-
mában dolgoztak. Tanulmánya-
imat a helyi 2. számú orosz tan-
nyelvű iskolában kezdtem. Min-
dig is nagyon szerettem a torna-
órákat, ezért úgy gondoltam, hogy 
felnőve én is tornatanár leszek. A 
középiskola befejezését követő-
en felvételiztem  Ternopolban a 
Jaroszlav Galan nevétviselő Ta-
nárképző Egyetemre, ahol sike-
resen diplomáztam. Az élet azon-
ban más utat szánt nekem. A ’90-es 
évek elején alakult meg a Bereg-
szászi Vámhivatal, sorra nyíltak a 
határátkelőhelyek, tehervám mű-
ködése indult városunkban, úgy 
gondoltam, hogy szeretném kipró-
bálni magam ezen a területen. Kö-
rülbelül húsz évet dolgoztam vám-
tisztként. Ez egy nagyon felelős-
ségteljes munka, rengeteg kihívás-
sal. Szerettem csinálni, de minden 
ember életében eljön az a pillanat, 
mikor úgy érzi, váltania kell. Ne-
kem ez a pillanat 2011-ben jött el. 
Isten azonban jól mozgatja a szá-
lakat, hiszen nemsokra rá megala-

Találkozunk az éterben  

Középpontban a Pulzus Rádió
Ha azt mondom, Pulzus Rádió, mindenki tudja, mire gondolok. 
Kárpátalja egyetlen magyar rádiója, mely két nyelven is megszó-
lal, már hét éve áll a hallgatók szolgálatában. Munkatársaik a ke-
resztyén értékrend mellett mutatják be a mindennapokat, szóra-
koztatnak és informálnak. Műsoraik között kicsik és nagyok, fiata-
lok és idősek is megtalálhatják a kedvükre valót. Alakulásukról, az 
azóta eltelt időről, kihívásokról most Barta Miklós ügyvezető igaz-
gatóval beszélgetünk.

píthattuk a rádiót.
– Köztisztviselői állása után új 

irányt vett az élete. Mi vezette a rá-
diózás felé?

– Nagyon nehéz időszak volt ak-
kor az életemben, nem tudtam, hogy 
a vámhivatal után mit fogok majd 
csinálni. Mint említettem, Isten jó 
irányba rendezi az életünket. Egyik 
nap a református templom előtti té-
ren sétáltam, mikor találkoztam 
Taracközi Ferenc vezető lelkésszel, 
aki egy hosszabb beszélgetés után 
elmondta, hogy megalakult a Pulzus 
Kulturális és Információs Központ 
magánvállalat. A tiszteletes és test-
vére, Taracközi Gerzson pedig egy 
FM rádió elindítását is célul tűzték 
ki, amelyhez egy ügyvezető igazga-
tóra is szükségük lenne. Rám gon-
doltak. Mondanom sem kell, a felké-
rés nagyon meglepett, egyben örül-
tem is neki, és igent mondtam. Máig 
jóleső érzéssel tölt el, ha eszembe 
jut az a nap.

– Milyen kihívásokkal néztek 
szembe az alakuláskor?

– Vámtisztviselőként ismer-
nem kellett az ukrajnai törvénye-
ket és jogokat, de a rádiózás vi-
lága más. Így aztán bele vetettem 
magam a tanulásba. Mivel már ta-

nultam Ternopolban, ezért szintén 
arra vettem az utam, és egy orszá-
gos szintű rádiónál sajátítottam el az 
ügyvezetés alapjait. A rádiózás egy 
különleges engedéllyel rendelkező 
tevékenység, melyet az ukrán mé-
diahatóság ítél meg. Egy pályázat 
keretében benyújtottuk dokumentu-
mainkat feléjük, melyekben megin-

dokoltuk, hogy mit szeretnénk, ho-
gyan, milyen nyelven, milyen cél-
lal. Tudni kell, hogy az FM 92.1 
MHz-es hullámhosszt nem csak 
mi pályáztuk meg, hanem több uk-
rajnai rádió. A pályázat elbírálásá-
ra 2012. december 24-én került sor, 
ekkor kaptuk meg a jogot, hogy el-
indíthassuk a Pulzus Rádiót. Na-
gyon emlékezetes nap ez mindany-
nyiunk számára.

– Hogyan alakultak az eltelt 
évek? Milyen műsoraik vannak?

– Ismeretes, hogy a Pulzus Rá-
dió a Sion Rádióból nőtte ki magát. 
Már az indulásunkkor egy jól mű-
ködő szerkesztő csapat kezdte meg 
a munkát. Akkor is és ma is nagy ki-
hívást jelent egy rádió működteté-

se, azonban büszke vagyok minden 
egyes munkatársra, hogy ilyen lel-
kiismeretesen végzik munkájukat. 
A pályázat megnyerésekor mi vál-
laltuk azt, hogy napi kilenc órában 
élő műsorral jelentkezünk. Mi még 
akkor nem sejtettük, hogy mekko-
ra feladatot is vállaltunk, hiszen ez 
egy óriási munka, de azt kell mon-

danom, felnőttünk a feladathoz. Az 
évek alatt sok hibát elkövettünk, 
kaptunk negatív visszajelzéseket 
is, de mindből tanulni, fejlődni tud-
tunk, ami a legfontosabb. Műsoraink 
között ki-ki megtalálhatja a kedvé-
re valót. A teljesség igénye nélkül: 
reggelenként az Ébresztővel várjuk 
a hallgatókat, délben kívánságműso-
rainkat hallhatják, délután tematikus 
műsorokkal – Látogató, Sportkeddv, 
Slágermúzeum, Csütörtöki megálló, 
Music Fun, Hétvégi kívánság mű-
sor – jelentkezünk. Műsorvezető-
ink különböző interjúk során hitről, 
betegségről, olyan élethelyzetekről 
beszélgetnek, amelyek mindenkit 
érinthetnek. Célunk a hallgatóink 
maximális kiszolgálása.

– Hogyan hatott munkájuk-
ra a tavaly bevezetett karantén?

– Az elmúlt év nem volt egy-
szerű, sokaknak okozott nehézsé-
get. Mi is megtettünk mindent an-
nak érdekében, hogy a betegséget 
el tudjuk kerülni. Azonban a tö-
megtájékoztatásnak minden idő-
ben működnie kell, hiszen értesí-
tenünk kell a hallgatókat az őket 
érintő dolgokról. Interjúinkat te-
lefonos riportok útján szerveztük 
meg, amely szintén nem egyszerű 
feladat, de bátran állíthatom, hogy 
gördülékenyen vettük az akadályo-
kat. Büszkén mondhatom, hogy ro-
vatainkat tudtuk folytatni, vendé-
geinket „meg tudtuk hívni”, és a 
hallgatók nem szenvedhettek hi-
ányt semmiben.

– A munka mellett hogyan jut 
idő a családra, a töltekezésre?

– Párommal két fiatal lány bol-
dog szülei vagyunk, egyikük 26 
éves, a kisebbik pedig 17. Nagyon 
büszke vagyok mindkét gyerme-
kemre, egy apának az a legna-
gyobb boldogság, ha láthatja gyer-
mekei sikereit. Nagyobbik lányom 
Budapesten él, a kisebb pedig a 
beregszászi főiskola hallgatója. A 
velük való beszélgetések mindig 
feltöltenek energiával, új lendü-
letet adnak a napnak. 

– További tervek…
– Természetesen fő célunk 

megmaradni, továbbra is sugá-
rozni műsorainkat Több vállalást 
tettünk a médiahatóság felé, me-
lyeket teljesítenünk kell a további 
működésünk érdekében, emellett 
vannak vállalásaink a hallgatóink 
felé is, amelyeket szintén teljesí-
teni szeretnénk. 

– Mi pedig további eredmé-
nyes munkát kívánunk!

Kurmay Anita

llusztráció
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Felnőttképzés a Rákóczi Főiskolán

Sikeresen zárultak a magyar 
nyelvtanfolyamok

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 2002/2003-as 
tanévtől kezdődően minden évben meghirdeti nyelvtanfolyama-
it angol, német, ukrán, orosz, magyar nyelvből kezdő és haladó 
szinten. A nyelvtanfolyamokon rendszeresen több száz jelentke-
ző vesz részt, többségük az utóbbi években a magyart mint idegen 
nyelvet választja. Ezért fontosnak tartottuk, hogy 2016 tavaszától 
magyar nyelvtanfolyamokat indítsunk Kárpátalja-szerte olyan 
településeken, ahol erre igény van. Emellett a magas érdeklődési 
szám miatt 2019 januárjától ukrán mint idegen nyelv tanfolyam-
ok is megvalósulnak Kárpátalja számos településén (2019. janu-
ár – október között 565, 2020. február – december között 887 be-
iratkozott fő).

2016. március – 2021. feb-
ruár között a magyar tanfolya- 
mok több mint 75 településen 25 
850 beiratkozottal, évente több 
mint 200 csoportban valósult 
meg, akik közül 15 972-en tel-

jesítették sikeresen a követelmé-
nyeket és zárták a 120-180 órás 
kurzusokat.

2020 januárjában hatodik al-
kalommal kerültek meghirde-
tésre nyelvtanfolyamok. Jelent-
kezni 2020. január 27. – 2020. 
február 18. között lehetett a fő-
iskola honlapján online formá-
ban. Ez idő alatt 3145 fő jelent-
kezett, a foglalkozásokat 3138 
fő kezdte meg.

A nyelvórák 2020. február 
29. – december 15. között 227 
csoportban (ebből 135 kezdő, 
92 haladó csoport), 38 települé-
sen, 56 helyszínen, 76 oktatóval, 
csoportonként 120 órában való-
sultak meg. A tanulni vágyók kö-

zött 2068 fő kezdő, 1070 hala-
dó szintű nyelvtanuló volt, va-
lamint közülük 1067 gyermek, 
2071 fő felnőtt. 57 csoportban 
gyerekek, 170 csoportban fel-
nőttek tanultak.

A hallgatók közül 1746 fő 
teljesítette a követelményeket – 
közülük 1094 felnőtt, 652 gye-
rek –, így ők tanúsítványra jo-
gosultak. 

A tanfolyamok költségve-
tése megengedte, hogy a 2020. 
novemberében sikeresen vizs-
gázok számára felajánljuk az 
ECL nyelvvizsga témakörei el-
sajátításának lehetőségét. Ezzel 
1 265 fő élt, akik közül végül 

1230 fő kezdte meg a foglalko-
zásokat 154 csoportban, csopor-
tonként 60 órában, 53 oktatóval, 
27 településen, november végé-
től 2021. február 28-ig. 110 cso-
portban felnőttek, 44-ben gyere-

kek tanultak. A felnőttek 62 kez-
dő, 48 haladó, míg a gyerekek 33 
kezdő és 11 haladó csoportban 
sajátíthatták el a nyelvet. Sike-
res szóbeli vizsgát 1027 fő tett. 

Tanfolyamaink tananyagá-
ban továbbra is jelentős szere-
pet kapott a kommunikáció, a 
beszédértés, a szövegértés és a 
szövegalkotás. A tananyag a ta-
nulók életkori sajátosságaihoz 
igazodva került feldolgozásra. 

Az érdeklődők magas szá-
ma bizonyítja, hogy a magyar és 
ukrán nyelvtanfolyamok hasz-
nosak és sikeresek, ezért 2021. 
március 8-ától újra hirdetjük az 
azokra való jelentkezés lehe-
tőségét.

A tanfolyamok megvalósu-
lását a Magyar Kormány, a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárság és a Bethlen Gá-
bor Alap támogatja, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Kár-
pátalja együttműködésének fej-
lesztéséért és a Kárpát-meden-
cei óvodafejlesztési program 
koordinálásáért felelős minisz-
teri biztosság közbenjárásával.

Ezúton is gratulálunk min-
den nyelvtanulónknak, aki a 
Covid-19 járvány ellenére sike-
resen zárta a képzést!

Váradi Natália, 
a Felnőttképzési Központ 

vezetője

– Sokak szerint szépen sza-
porodik az őzállomány. Mi az 
oka ennek? 

– Egyrészt a már említett 
nagytáblás művelés kiala-
kulása, hiszen az őz a sok-
hektáros monokultúrák-
ban igen jól érzi magát, 
ahogy azt a magyarorszá-
gi tapasztalatok is mutat-
ják. Másrészt az enyhe te-
lek is kedveznek az őznek, 
hiszen évek óta nem volt 
olyan, huzamosabb ideig 
megmaradó vastagabb hó-
takaró, ami nehezen elvi-
selhető lett volna az őzek 
számára.

– Van-e átjárás a hatá-
ron keresztül egyes vadfa-
jok esetében? És ha van, 
akkor annak mi a követ-
kezménye?

– Természetesen van egy jel-
legzetes vadmozgás az államha-
tárokon keresztül, ami egyrészt 
jó, hiszen szűkebb pátriánkban 
így a szabolcsi őz- és disznóál-
lományból mi is részesedünk. 
Másrészt ez komoly rendvédel-
mi és vadgazdálkodási kérdése-
ket is felvet, hisz a határ innen-
ső oldalán egyesek nem tudnak 

ellenállni annak a kisértésnek, 
hogy a Magyarországról átjáró 
gímszarvasok, őzek és disznók 
közül néhányat megpróbáljanak 
illegális módon elejteni. Infor-
mációim szerint ugyanők illegá-
lis szórókat állítottak fel, és tele-
pítve van jónéhány digitális vad-
kamera is. Más jellegű probléma 
a zoonózisok – tehát az olyan be-
tegségek, melyeknek az állatok 
hordozói és az emberre szintén 
veszélyesek – „határtalan” terje-
dése. A magyar és lengyel finan-
szírozásból zajló veszettség elle-
ni vakcinázás pont e miatt zaj-
lik a határmenti régiókban, és 
az is csak idő kérdése, hogy mi-
kor okoz tragédiát Kárpátalján 
a róka öttagú galandférgessége 
(Echinococcus multilocularis), 
ez a nyugatról terjedő, az em-
bernél májrákhoz hasonló tüne-
teket okozó parazitózis.

Gondolatok egy új idény kezdetén (2.) 

Vadászat és vadgazdálkodás
Talán nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy a vadon élő álla-
tok számára különösebb megpróbáltatások nélkül ért véget a tél, 
amely máskor bizony erősen megkeseríti az életüket. Bár a kora 
tavaszi időszakban esedékes vadszámlálás adataira érthető mó-
don még nem támaszkodhatnak a kárpátaljai vadászkollektívák 
ilyenkor, a tél végén mégis mérleget készítenek. Hisz az elmúlt hó-
napok határbejárásai során sok mindenre fény derült, a korábbi 
sikeres kilövések számából például következtetni lehet a vadállo-
mány nagyságára. 
Matúz István hivatásos vadászt, aki az ugocsai Tiszaháton hosszú 
éveken át vadgazdaként tevékenykedett, arra kértük, hogy ossza 
meg velünk a megyében, illetve a Kárpát-medence különböző tá-
jain vendégvadászként szerzett tapasztalatait. (A cikk előző részét 
lásd lapunk számában.)

– Mennyire költséges hobbi 
ma vadásznak lenni Kárpátalján, 
Ukrajnában? 

– Ma Ukrajnában semmi sem 

olcsó, de tulajdonképpen nem is 
a vadászvizsga letétele és a fegy-
ver megvásárlásának – hasz-
nálható sörétest már 8-10 ezer 
hrivnyáért kapni – költséges vol-
ta a legnagyobb nehézség, ha-
nem területi tagságot bajos sze-
rezni. Ez azért fontos, mert csak 
társasági tag kaphat éves kilö-
vési kártyát, aminek hiányában 
senki sem vehet részt vadásza-

ton. Igaz, az éves tagdíjak is szé-
pen araszolnak felfelé.  Egy ap-
róvadas területen ma 2600–3000 
hrivnya között van az éves tagdíj, 
valamint a fácán, az őz- és régeb-
ben a disznó-licensekért is fizet-
ni kellett. Ez éves szinten mint-
egy 3500–4000 hrivnyára rúg. A 
lőszerárak is alaposan felmentek, 
egy doboz többé-kevésbé használ-
ható sörétes lőszer 350 hrivnya, 
egy csomag 308-as golyós patron 
márkától és lövedéktípustól füg-
gően 1400–2000 hrivnya. Ukraj-
nai keresetekhez képpest ezek az 
összegek nem éppen filléres ki-
adások, de azért megfizethetet-
lennek sem mondanám.

– A készülő új ukrajnai vadá-
szati törvényről erősen megoszla-
nak a vélemények. Mi elsősorban 
a törvényhozók szándéka? És mit 
diktál a józanész? 

– A tervezett új ukrán vadásza-

ti szabályozások egyértelműen 
vadászellenesek. Az Olexandr 
Dubinszkij képviselő által be-
terjesztett, 3563-as törvényter-
vezet például megtiltaná a kis-
korúak részvételét a vadásza-
tokon. A tervek szerint tehát 
14 évnél fiatalabb személy még 
hajtóként vagy kísérő minősé-
gében sem jelenhet meg vadá-
szaton, és érdekes módon pont a 
gyerekek szellemi fejlődésének 
védelmével indokolja mindezt 
a honatya. Ez persze badarság, 
hiszen szinte minden jelenle-
gi vadász gyerekként, az apja 
vagy valamelyik férfi rokona 
kíséretében fertőződött meg ez-
zel a szenvedéllyel. A Rada elé 
az elmúlt tavasszal beterjesz-
tett 2232., 2351. és 0870. számú 
törvénytervezetek meg egyene-
sen a vadászat és az érdemi vad-
gazdálkodás ellehetetlenítését 
célozzák. Olyan módosításo-

kat tartalmaznak ugyanis, mint 
például a kotorékozás és disz-
nóhajtás során a kutyák haszná-
latának megtiltása, mivel ezeket 
a tevékenységeket tiltott állat-
viadalnak kívánják minősíteni. 
Környezetvédelmi okokkal in-
dokolva teljesen meg szeret-
nék tiltani az ólomsörét forgal-
mazását, ami a vadászok kezén 
lévő fegyverállomány 80 szá-

zalékának kiselejtezését je-
lenti, hiszen a régebbi gyárt-
mányú fegyverek egy szezon 
alatt képesek tönkremenni a 
mostanság favorizált acélsö-
réttől. Továbbá a róka, a dol-
mányos varjú és a szarka sza-
porodási ciklusában védettsé-
get élvezne, ami nonszensz, 
hiszen ezen fajok állomány-
létszáma mindezt nem indo-
kolja, valamint a legveszélye-
sebb apróvad-kártevőkről van 
szó. A legmeredekebb viszont 
az, hogy egyes elképzelések 
szerint a vadászatok és a vad-
gazdálkodási limitek megál-
lapítása felett ún. „társadal-
mi ellenőrzést” gyakorolhas-
sanak a zöld szervezetek. Az 
egyik barátom találó módon 
úgy fogalmazott, hogy totá-

lis vad-, vadász- és vadászat-
ellenes intézkedések sorozatá-
ról van szó. Jómagam csupán 
a következőkre utalnék: a tör-
vényhozók azt felejtik el nagy 
igyekezetükben, hogy a világ-
ban jelenleg a legnagyobb biz-
tonságban a vadállatok ott van-
nak, ahol szakszerűen művelik 
a vadászatot. És erre számos 
példát tudunk hozni több kon-
tinensről is. Egy példa a nagy-
világból: Kenyában 1977-ben 
betiltották a sportvadászatot, 
és mára az ország egykor le-
gendás elefántállománya har-
madára zsugorodott, míg az 
ún. SADC-országok (Zambia, 
Zimbabwe, Namíbia, Dél-Af-
rika és Botswana) területén az 
elmúlt húsz évben a szakszerű 
vadászat mellett az elefántál-
lomány a négyszeresére nőtt.

Kovács Elemér
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Milyen növényegészségügyi 
problémákat old meg a kora 
tavaszi famosatás a gyümöl-
csösökben és a szőlő-
ültetvényekben? Ha 
erre a kérdésre rövi-
den akarnék válaszol-
ni, akkor azt monda-
nám, hogy lényegesen 
növeli a további nö-
vényvédelmi munká-
latok hatékonyságát. 
Hogy minden termelő 
megértse ennek a módszernek 
a logikáját, szeretném megma-
gyarázni érthető nyelven. 

Először is kezdjük azzal, 
hogy milyen kórokozók és kár-
tevők ellen végezzük a kora ta-
vaszi famosatást. Az almatermé-
sűeknél (alma, körte, birs) a tet-
vek, atkák, pajzstetvek téli stádi-
umát pusztítjuk el, a kórokozók 
közül szeretném kihangsúlyozni 
a varasodás, lisztharmat téli for-
mái elleni védekezést. 

Mikor és hogyan végezzük 
el a tavaszi lemosó permetezést?

Először is azt kell tudni min-
den gazdának, hogy a famosatást 
mindig a növény nyugalmi álla-
potában végezzük. A másik, amit 
tudni kell erről beavatkozásról 
úgy végezzük el, hogy a kijut-
tatott permetlé bőven lemossa a 

Növényegészségügy

Kora tavaszi mosatás a gyümölcsö-
sökben és a szőlőültetvényekben

fák minden részét, azért hívjuk „le-
mosó permetezésnek”, úgy mond-
hatnám, mint egy nagytakarítás a 

gyümölcsösökben.
Hogy növelhetjük a 

lemosó permetezés ha-
tékonyságát?

Először  i s  nagy 
mennyiségű permetlével 
(1000–1500 liter/hektá-
ronként). A permetezést 
mindig fagymentes idő-
szakban végezzük, leg-

alább 3-5 napig legyen fagymen-
tes, optimális nappali 10-15 °C.

A famosatást megelőzi a metszés. 
Most jön a legfontosabb – mi-

lyen vegyszereket használjunk a le-
mosó permetezéskor?

A permetezés hatékonyságát 
az áttelelő kártevők és kórokozók 
ellen azzal tudjuk növelni, hogy 
kombinált vegyszereket haszná-
lunk, amelyek hatékonyan pusztít-
ják a kórokozók és a kártevők átte-
lelő formáit. Erre a célra a legcél-
szerűbb az Agro Plusz növényvédő 
szer, amely hatóanyaga több össze-
tevőből áll (olaj+ réz + kén). Az 
olajos összetevője kitűnően pusz-
títja a kártevők áttelelő formáit, a 
réz és a kén a kórokozók áttelelő 
formáit. Például az agrárboltok-
ban meg lehet vásárolni egy olajos 
vegyszert, a Preparárt 30.

Különös figyelmet kell for-
dítanunk nálunk, itt Kárpátal-
ján, a családi gazdaságokban a 
csonthéjasok (barack, ősziba-
rack, meggy, cseresznye és szil-
va) kórokozóira. Először is az 
őszibarack tafriniás levélfoltos-
ságára, amit lényegében csak 
3-4%-os bordói lével történő le-
mosó permetezéssel tudjuk haté-
konyan megvédeni. Sajnos a mai 
szerves anyagú vegyszerek, pl. a 
Score és a többiek hamar elvesz-
tik hatékonyságukat, pontosab-
ban két-három év múlva kialakul 
az úgynevezett rezisztencia és a 
szer elveszti ellenállóképességét. 
Azért ezt a módszert ajánlom, 
mert így védekeztek anno nagy-
apáink is, és így van ez ma is. 

Különös figyelmet kell fordí-
tani a meggy és a kajszibarack le-
mosó permetezésére.  Itt is fontos 
az első permetezést réztartalmú 
szerekkel elvégezni, nem fontos 
bordói lével, például más réz-hid-
roxid tartalmú gombaölőszert is 
használhatunk (Kocide, Funguran 
és Champion).

A szőlőültetvényekben, külö-
nösen azokon a parcellákon, ahol 
az előző évben erős fertőzés volt, 
hasznos elvégezni a megemlített 
vegyszerekkel a lemosást. Külö-
nösen az utóbbi időben elterjedt 
orbánc betegség ellen  kombi-
nált vegyszereket használjuk, a 
már előbb említett Agro Pluszt. 

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

Novák András, 
a Terra Dei szaktanácsadója

A COVID járvány, valamint a 
tűzifa hiánya rányomja a bé-
lyegét a 2021-es hajtatási sze-
zonra. Jelentősen lecsökkent 
azoknak a gazdáknak a száma, 
akik bevállalták a februári ül-
tetést. A termelők 
többsége a bizton-
ságra játszik, s csak 
jelentős csúszással, 
március közepétől 
tervezik a palánták 
kiültetését.

A talaj előkészítése
A szervestrágyá-

zást és a talajforgatást a gazdák 
többsége még a tél beállta előtt 
elvégezte. Ha nincs elővetemény 
(retek, saláta, hagyma stb.), akkor 
könnyű dolgunk van. Az ilyen ta-
lajból viszonylag könnyen kiala-
kíthatjuk motorkapával (frezával), 
de akár kézi kapával és gereblyé-
vel is a szükséges morzsalékos ta-
lajszerkezetet az ültetéshez. Jóval 
nehezebb dolgunk van a fent em-
lített elővetemények után, mert az 
öntözésektől, taposástól a talaj-
szerkezet elég rögös lesz.

Ahol gondot jelenhet a ma-
gas talajvízszint, feltétlenül 
szükséges, de máshol is tanácsos 
bakhátat készíteni. Ezen kívül a 
megnövelt talajfelszín-felület le-
hetővé teszi a talaj jobb felme-
legedését, ami az uborkánál na-
gyon fontos.

A télen is fedett fóliahá-
zak talaja általában tavaszra na-
gyon kiszárad. Az ilyen talajt 
az ültetés előtt 5-10 nappal fel 
kell tölteni nedvességgel (víz-
zel). Ugyanis a száraz talajba 
ültetett palántákat nagyon ne-
héz lesz öntözni. Ez azért van, 
mert az ilyen száraz, poros ta-
lajszerkezet rossz „vízvezető”. 
Még a csekély vízmennyiségtől 

Beindult az élet a fóliasátrakban

Az uborkapalánták ültetéséről
is a palánták körül egy túlöntözött 
zóna alakul ki. Ebben először szin-
te megfulladnak a gyökerek, majd 
hirtelen kiszáradva szinte egy vá-
lyog-tömbbé válik az ilyen talaj.

A talaj- előkészítéshez tarto-
zik még a megfelelő 
talaj-hőmérséklet biz-
tosítása. Az uborkapa-
lántákat csak olyan ta-
lajba szabad kiültetni, 
amelynek a hőmérsék-
lete 10-15 cm mélység-
ben még a hajnali órák-
ban sem megy 15 0C alá.

A palánták előkészítése  
A tervezett kiültetés előtt 4-5 

nappal a palántákat fokozatosan 
hozzá kell szoktatni a kiültetés utá-
ni viszonyokhoz. Edzésnek csak 
egy kis jóindulattal nevezhető ez a 
folyamat, hisz a vízmegvonást kal-
ciumhiányos és só-kártételes tüne-
tekhez, míg a 12 0C alá vitt hőmér-
séklet gyökérpusztuláshoz vezet-
het. E helyett fokozott szellőzte-
téssel, a palánták szétrakásával, az 
éjszakai hőmérséklet 15 0C -on tar-
tásával készíthetjük elő a palántá-
kat a stressz-mentes kiültetéshez.

Amennyiben valamilyen oknál 
fogva nem tudjuk idejében kiültet-
ni a palántákat, a felnyurgulás meg-
akadályozására a vízmegvonás he-
lyett használjunk inkább 1/2-1/3 tö-
ménységű réztartalmú permetsze-
reket (pl. Fórum R, Champion stb.)

Ültetés
Az ültetéskor a legfontosabb te-

endőnk, hogy megakadályozzuk a 
palánták gyökérzetének a pusztulá-
sát, sőt megfelelő feltételek biztosí-
tásával minél intenzívebb növeke-
désre serkentsük. Ehhez a fent em-
lített, megfelelően magas talajhő-
mérséklet, valamint könnyen felve-
hető foszfor szükséges. Bevált gya-

korlat, hogy néhány órával kiülte-
tés előtt a még poharas palántákat 
az úgynevezett „starter-es” tápol-
datban rakjuk (1-1,5 dkg/10 liter 
víz) úgy, hogy az éppen befedje 
a cserepeket (poharakat). Néhány 
perc alatt így a palántaföld meg-
szívja magát ezzel a foszfordús táp-
oldattal, biztosítva számára a táp-
anyagokat a legkritikusabb idő-
szakban. A kiütetés utáni beisza-
poló öntözést lehetőleg langyos, 
18-20 0C vízzel végezzük.

A palántákat nem szabad túl 
mélyre ültetni, ugyanis ez gyö-
kérpusztuláshoz és tőbetegségek-
hez vezethet. A nagykönyv szerint 
a gyökérnyaki résznek nem volna 
szabad a fólia talajával érintkeznie, 
a tápkocka tetejének 1–1,5 cm-rel 

a talajfelszín fölött kellene ma-
radnia. Rendkívüli esetben, ami-
kor a palántáink nagyon megnyúl-
tak, s nem bírnák ki az álló ülte-
tést, ültethetjük fektetve is. Ilyen-
kor ügyeljünk arra, hogy a szikle-
vél mindenképpen a felszínen ma-
radjon. A gyökérnyaki rész befer-
tőződésének megakadályozására a 
palántanevelésnél már ismertetett 
szerekkel védekezhetünk. Prakti-
kus módszer, amikor a szükséges 
szermennyiséget poharazás helyett 
háti permetezőgépekkel juttatjuk ki 
a palánták tövéhez. Természetesen 
ilyenkor ki kell venni a porlasztót, 

hogy könnyebben és egy sugár-
ban menjen a permetlé.

A begyökerezési időszak   
A kiültetés utáni első héten 

a csepegtető-szalagok helyett 
(mellett) érdemesebb az öntöző-
kannával öntözni az állományt. 
Ugyanis gyakran előfordul, hogy 
annak ellenére mutatnak vízhi-
ányos tüneteket a kiültetett pa-
lánták, hogy a talaj megfelelően 
nedvesnek tűnik. Ez azért van, 
mert az uborka gyökérzete még 
nem nőtt ki palántaföldből, to-
vábbra is főleg ebből veszi fel 
a vizet és a tápanyagot. S hiába 
adunk a csepegtetőszalagon ke-
resztül elvileg elegendő, sőt sok-
szor még túl sok vizet is, a palán-

táink nagyon hamar elhasználják 
a saját kis szűk gyökérzónájuk-
ból a vizet, s „szomjan halnak a 
folyó közepén”.

5-7 nap múlva aztán elkezd-
hetjük a rendszeres tápoldato-
zást. A tápoldatok összetételére 
és mennyiségére vannak ugyan 
általános szabályok, de a legfőbb 
szabály az, hogy folyamatosan 
igazítsuk azt a növények igénye-
ihez. De ezzel már a következő 
cikkünkben fogunk foglalkozni. 

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Palántanevelés, 
lemosó permetezés
Már készülünk a tavaszi mun-
kák dandárjára. Sok feladat 
vár most minden kertészkedő-
re, és nagyon kell igyekeznünk, 
hogy mindent idejében végez-
hessünk el. De lássuk a tenni-
valóinkat!

Elő kell készíteni az ősszel 
felásott talajt

A fagyok elmúlta után minél 
előbb el kell munkálni a talajt. 
Ez most azért is sürgős és fon-
tos, mert ha a tél a kötött talajok 
rögeit nem málasztotta szét, az 
ősszel felásott veteményes- és 
virágágyás, a fák alja rögös ma-
radt. Az ilyen talajt alaposan el 
kell gereblyézni ahhoz, hogy a 
csapadékot meg tudja őrizni és 
a növények nyáron ne száradja-
nak benne ki.

Aki ősszel nem istállótrá-
gyázott, az most még mindig be-
munkálhat a talajba komposz-
tot, tőzeges, érett sertéstrágyát, 
gombatrágyát, a műtrágyák kö-
zül pedig káli- és nitrogéntar-
talmú műtrágyákat. Egy bölcs 
mondás úgy tartja, hogy egy jó 
reggeli egész nap kitart, egy jó 
trágyázás egész évben, és egy jó 
házasság egész életben. Érdemes 
volna mindhármat megszívlelni!

Kezdődik a palántanevelés 
időszaka

A tavaszi vetéshez szükséges 
magvakat már nyilván megvásá-
roltuk. A továbbiakban is csak 
szakboltban vásároljunk vetőma-
got, mert a piacon árusított mag-
vak nem elég megbízhatóak; oly-
kor nem csíráznak ki, betegsé-
gekkel fertőzöttek lehetnek, és 
sokszor nem olyan fajtájúak, mint 
amilyenre szükségünk volna.

A tavaszi vetemények közül 
föltétlenül palántát kell nevelni a 
fejeskáposzta, a kelkáposzta, a kar-
fiol, a dinnye, a paprika, a paradi-
csom és a tojásgyümölcs magjából.

Ezeknek ugyanis viszonylag hosszú a felnevelési idejük, ha te-
hát akkor vetnénk a magjukat, amikor a talaj már kellően felmele-
gedett, akkor a növények csak későn fejlődnének ki és a termésük 
nem, vagy csak a nyár végén érne be. A palánták nevelésével tehát 
a tenyészidőt rövidítjük, és területet, munkát takarítunk meg. Né-
hány zöldségfélét magról és palántáról is fel lehet nevelni; ilyenek 
az uborka, a cukkini, a patisszon vagy csillagtök, a brokkoli és egyes 
karalábéfajták. A többi zöldségféle magját állandó helyére vetjük.

A káposztafélék palántái a magvetéstől számított hat hét alatt 
lesznek kiültetésre „érettek”, a paprika- és paradicsompalántáknak 
ehhez nyolc hét szükséges. A magvetés idejét tehát visszafelé kell 
kiszámítani. A fejeskáposzta palántáit április 10-e táján lehet kiültet-
ni, a magvetés ideje tehát február végén március első napjaiban van.

A magot olyan edénybe vessük, amelyben a földréteg vastagsága 
legalább 6 cm. A kelésig tartsuk meleg helyen, öntözzük rendszeresen 
és takarjuk le üveglappal. Ha a növénykék kikeltek, akkor minél több 
fényre van szükségük, de melegre és kellő mennyiségű vízre is. A föld 
kiszáradása és túlöntözése egyaránt veszedelmes. A kikelés után két hét-
tel a palántákat egyenként át lehet tűzdelni tejfölös vagy más műanyag 
pohárba, amelynek az alján előzőleg lefolyónyílást fúrtunk. Az edé-
nyes palánták nagyon jó helyet találnak a napfényes ablakpárkányon.

Kiültetés előtt egy héttel a palántákat edzeni kell a sanyarúbb körül-
ményekhez, a legjobb, ha kirakjuk őket az erkélyre, a teraszra, napos hely-
re, de ha hideg az éjszaka, akkor még védett helyre kell menekíteni őket.

Fontos a télvégi lemosó permetezés
Nélkülözhetetlenül fontos feladat a metszés után a tél végi le-

mosó permetezés.
Erre a célra a legjobbnak tartják a növényvédelmi szakemberek a 

4%-os bordói levet. Ha nem akasunk ennek a keverésével bajlódni, ak-
kor használjunk Bordói porból készített 1%-os oldatot. Ezzel permetez-
zük meg az összes gyümölcsfát (ez a legjobb védelem az őszibarack le-
vélfodrosodása ellen is), a szőlőtőkéket, a rózsabokrokat, a málna-, ri-
biszke- és köszmétebokrokat, valamint a díszfákat és díszcserjéket is. 
Ezenkívül ajánlatos megpermetezni minden építményt (támberendezést, 
kerítést, kaput, szerszámoskamrát), amely fából, deszkából készült.

Ismét terjedőben vannak a pajzstetvek. Ha ezeket látjuk a fá-
kon vagy a bokrokon, akkor szükség lesz még egy permetezésre 
3-4%-os Agrol oldattal.

A szőlő metszését ne kapkodjuk el. Ennek a legjobb időszaka csak most 
következik, amikor egyértelműen meg lehet állapítani, hogy melyek az ép 
és termékeny rügyek és melyek pusztultak el a tél folyamán. Igen gyakori 
hiba a háztáji szőlőskertekben, hogy a kertészkedők túlterhelik rügyekkel 
a tőkéket. Pedig ettől nem lesz több szőlőtermésük, mert a nagyobb szá-
mú fürtön a bogyók nem fejlődnek ki és a sűrű lombozatú tőkéken a beár-
nyékolt fürtök nem termelnek elegen-
dő cukrot, íz- és illatanyagot.



Csütörtök március 18.

Köszöntjük Sándor, ede nevű olvasóinkat!

Hétfő március 15.

Köszöntjük Kristóf nevű olvasóinkat!

Kedd március 16.

Köszöntjük Henrietta nevű olvasóinkat!

Szerda március 17.

Köszöntjük Patrik nevű olvasóinkat!

2021. 
március 10.8 Heti műsor

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

Ellenállás
Amerikai animáci-
ós sorozat

09:25 Anyák gyöngye
Amerikai vígjáték-
sorozat

09:55 A Tanár
Magyar filmsorozat

11:10 Bosszúállók: 
Végjáték
Amerikai fantaszti-
kus akciófilm

15:15 Kincsem
Magyar romantikus 
kalandfilm

18:00 RTL Híradó 
Esti kiadás

19:00 Aladdin
Amerikai fantasy, 
családi kalandfilm

21:45 Zsivány Egyes - 
Egy Star Wars 
történet
Amerikai sci-fi

00:45 Autogram
01:30 Piszkos Harry

Amerikai akciófilm

04:35 Vigyázz, kész, 
szörf! 2.
Amerikai animáci-
ós vígjáték

06:20 Rio
Brazil-amerikai-
kanadai animációs 
vígjáték

08:20 Rio 2.
Amerikai-kanadai 
animációs vígjáték

10:25 Kémek hídja
Amerikai film-
dráma

13:25 Mennyei csodák
Amerikai film-
dráma

15:50 Nagyfiúk
Amerikai vígjáték

18:00 Tények
18:55 Exatlon Hungary
21:55 Z világháború

Amerikai-máltai 
akció-horror

00:25 3 nap a halálig
Amerikai akciófilm

02:55 Anyám!
Amerikai vígjáték

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Roma 

magazin
07:20 Domovina
07:45 Mozogj 

otthon!
08:00 Szabadsághar/

cos emlékhe-
lyek - Felső-Há-
romszéken

10:15 Mit kívánt a 
magyar nemzet

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

Sporthíradó
12:55 Magyarország 

finom
13:15 Lúdas Matyi

Magyar animáci-
ós film

14:30 Az égbe temetett 
tábornok - Bem 
József

15:25 Mit kívánt a 
magyar nemzet

16:30 A kőszívű ember 
fiai I-II.
Magyar romanti-
kus film

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 A kőszívű ember 

fiai I-II.
Magyar romanti-
kus film

20:05 A Hídember
Magyar életrajzi film

22:30 Magyar gondolat 
- szabad gondolat

23:25 Kenó
23:35 1890: Krv a

mlieko

Szlovák bűnügyi té-
véfilmsor.

00:50 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

01:50 Új idők 
új dalai

02:20 Rúzs és selyem
02:50 Novum

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

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

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

a nóta
10:20 Isten kezében
10:45 Evangélikus 

riportok
11:20 Szeptember 

végén
Magyar játékfilm

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

magazin
13:40 Domovina
14:10 Divat & dizájn
14:40 Magyar 

Krónika
15:10 Föltámadott 

a tenger
Magyar játékfilm

17:30 Ízőrzők: 
Nagyvázsony

18:00 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:30 Vadászat 
angolokra
Magyar történel-
mi film

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Szeptember 

végén
Magyar játékfilm

23:05 Dokuzóna
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét 

kaland
00:40 M2 matricák - 

Igaz vagy ha-
mis?

00:50 M2 matricák - 
Igaz vagy hamis

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

hírek
01:20 Föltámadott 

a tenger
Magyar játékfilm

04:00 Vitorlázás 
Amerika 
Kupája

06:00 Kerékpártúra
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
09:15 Vitorlázás 

Amerika 
Kupája

10:00 Sporthíradó
11:30 Góóól!
13:00 Sporthíradó
14:30 OTP Bank Liga
16:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:00 Sporthíradó
17:45 Kosárlabda 

magazin
18:45 Kézilabda 

magazin
19:45 Góóól!2
20:45 UEFA Euro 

2020 magazin
21:15 OTP Bank 

Liga
23:15 OTP Bank Liga
01:15 OTP Bank 

Liga
03:00 OTP Bank Liga

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:10 Cápák között
14:25 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
15:55 Az ígéret

Török drámasor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar filmsor.
22:15 Házon kívül
22:45 XXI. század - a 

legendák velünk 
élnek

23:15 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:45 Barátok közt
00:35 Aladdin

Amerikai családi 
kalandfilm

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 Női szervek

Am. akcióvígjáték
01:10 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:10 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 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Horvátország 

termékeny 
árterületei

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:15 Földünk erdei
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 Önök kérték
21:30 A maffia nyomá

ban - Iovine akció
Olasz krimisorozat

22:15 Kenó

22:25 A legendák 
hivatala
Bűnügyi tévéfilmsor.

23:25 1890: Vino a voda
Szlovák bűnügyi té-
véfilmsor.

00:25 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor.

01:25 Új idők új dalai
01:55 Rúzs és selyem
02:20 Novum

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
07:05 Hajnali 

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

a nóta
10:25 Református 

magazin
11:20 Az ünnepelt

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

finom
17:55 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
22:30 Klasszikusok 

délidőben
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 Mosoly a javából!
02:25 Az ünnepelt

Tévéfilm

06:15 Női röplabda
Magyar Kupa

08:15 Merkantil 
Bank Liga

10:10 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

12:15 Kosárlabda 
magazin

13:15 Kézilabda 
magazin

14:15 Góóól!2
15:10 Női röplabda

Magyar Kupa
17:00 Sporthíradó
17:10 Fradi Tv
17:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
18:00 Simple Liga: 

MTK Hungá-
ria FC - FTC-
Telekom

19:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:15 Felvezető műsor:
Labdarúgás

21:00 UEFA Bajnokok 
Ligája

22:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás

23:15 UEFA Bajnokok 
Ligája összefoglaló

23:55 Jégkorong Erste 
Liga

02:15 Fradi Tv
02:40 OTP Bank Liga

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

Magyar filmsor.
14:25 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
15:55 Az ígéret

Török drámasor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar filmsor.
22:15 Nagy szám
23:30 RTL Híradó - 

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

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

02:05 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

03:15 Amerika legvic-
cesebb videói

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 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:40 Mozogj otthon!
07:50 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
15:15 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

16:05 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.

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 Halál Velencében

Angol filmdráma
23:35 Kenó
23:45 1890: Spln

Szlovák bűnügyi té-
véfilmsor.

00:55 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor.

01:55 Rúzs és selyem
02:20 Novum

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

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

gondolatok
07:10 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 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: Paholics 

Erzsébet
11:25 A sokszínű vallás
11:45 A fürdőigazgató

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

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Család-barát
16:40 Hazajáró
17:10 Ízőrzők: Dusnok
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 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 A becsület útján
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 Önök kérték
02:20 A fürdőigazgató

Tévéjáték

05:30 Kézilabda 
magazin

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 UEFA Euro 

2020 magazin
08:00 UEFA Bajnokok

 Ligája
10:00 Sporthíradó
11:30 Góóól!2
13:00 Sporthíradó
13:30 Jégkorong 

Erste Liga
15:45 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
16:30 Fradi Tv
17:00 Sporthíradó
17:15 Aranyoroszlánok
17:45 Felvezető műsor:

Kosárlabda
19:50 Értékelő műsor:

Kosárlabda
20:00 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:10 Nagy szám
14:25 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
15:55 Az ígéret

Török drámasor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar filmsor.
22:15 Magnum

Amerikai filmsor.
23:25 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:50 Barátok közt
00:40 Brandmánia
01:25 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

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

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

 kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában

Török filmsor.
18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 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 Slovenski 

Utrinki
07:15 Alpok-Duna-

Adria
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
15:15 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

16:00 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.

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 Fábry
21:50 Munkaügyek - 

IrReality Show

Magy. vígjáték-sor.
22:15 Kenó
22:25 A gyertyák 

csonkig égnek
Magyar játékfilm

00:00 1890: Nahá 
Jazdkyna
Szlovák bűnügyi té-
véfilmsor.

01:10 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor.

02:05 Novum

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
10:30 Új nemzedék
11:00 A sokszínű vallás
11:10 Biblia és irodalom
11:35 A hiba nem az 

almában van
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:40 Alpok-Duna-

Adria
14:15 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:40 Szerelmes földrajz
17:10 Ízőrzők: Nyír- 

már tonfalva
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 Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Az égbe temetett 

tábornok - Bem 
József

23:30 Hazajáró
00:05 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 Szenes Iván írta
02:15 A hiba nem az 

almában van
Tévéjáték

04:35 Női vízilabda 
OB I.

05:45 UEFA Bajnokok 
Ligája összefoglaló

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
10:00 Sporthíradó
11:30 UEFA Euro 

2020 magazin
12:00 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
13:00 Sporthíradó
13:30 FIFA VB 

2022 magazin
14:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
15:55 Aranyoroszlánok
16:30 Pecatúra
17:00 Sporthíradó
17:15 Bajnokok Klubja
20:15 Férfi röplabda 

Extraliga
22:05 Sporthíradó
22:35 UEFA Bajnokok 

Ligája
00:30 Bajnokok Klubja
01:15 Férfi röplabda 

Extraliga
03:05 Jégkorong Erste 

Liga



Szombat március 20.

Köszöntjük Klaudia, Huber nevű olvasóinkat!

Vasárnap március 21.

Köszöntjük Benedek nevű olvasóinkat!

Péntek március 19.

Köszöntjük józsef, Bánk 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. 
március 10. 9Heti műsor

05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:10 Magnum
14:25 Keresztanyu

Magy. filmsorozat
15:55 Az ígéret

Török filmsorozat
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó - 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Magyar filmsorozat
21:05 Cápák között
22:35 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Am. filmsorozat

23:40 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:15 Barátok közt
01:05 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai krimi-
sorozat

02:20 Az Év Hotele
03:00 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisorozat

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 filmsorozat

15:40 Az én lányom
Török filmsorozat

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsorozat

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

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

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

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

16:00 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.

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.

22:05 Kenó
22:10 A boldogság a 

réten van
Francia játékfilm

00:00 1890: Vabank
Szlovák bűnügyi té-
véfilmsor.

01:20 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor.

02:15 Novum
02:40 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

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

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

a nóta
10:20 Katolikus 

krónika
10:45 Útmutató
11:15 Tigrisugrás

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

Kunhegyes
17:45 Magyarország 

finom
18:10 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:10 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:45 Egri csillagok
Magy. történel-
mi film

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Színész csak a 

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

23:30 Hazajáró
00:05 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 Egri csillagok

Magyar történel-
mi film

02:35 Tigrisugrás
Tévéfilm

05:05 Aranyoroszlánok
05:35 UEFA Bajnokok 

Ligája összefog-
laló

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
09:10 Bajnokok Klubja
10:00 Sporthíradó
11:30 Pecatúra
12:25 UEFA Euro 

2020 magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 Férfi röplabda 

Extraliga
15:25 Női labdarúgó

magazin
15:55 Mtk tv
16:30 Felvezető műsor:

Kézilabda
22:00 Sporthíradó
00:10 UEFA Bajnokok

Ligája
02:00 Női labdarúgó 

magazin
02:30 Mtk tv

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
10:20 Anyák gyöngye

Amerikai vígjáték-
sorozat

10:50 Brandmánia
11:35 Autogram
12:20 Doktor Murphy

Amerikai filmso-
rozat

13:30 Doktor Murphy
Amerikai filmso-
rozat

14:40 A magányos lovas
18:00 RTL Híradó - 

Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 A mi kis falunk

Magyar vígjáték-
sorozat

21:15 Amerika Kapi-
tány: Az első 
bosszúálló
Amerikai film

23:45 Dr. Csont
Amerikai krimiso-
rozat

00:50 Dr. Csont
Amerikai krimiso-
rozat

02:00 Keleti 
igazságosztó

04:00 Zeneexpressz - 
Fásy Ádám 
műsora

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
10:00 Trendmánia
10:30 Édes egészség 

Kárpáti 
Rebekával

11:05 SzÉpítők
11:35 Poggyász
12:10 OtthonTrend
12:40 Innovátor
13:15 Csapdába 

csalva
13:50 Nők

Amerikai vígjáték
16:20 Columbo

Amerikai krimi
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Exférj 

újratöltve
Amerikai akcióvíg-
játék

22:30 Ó, anyám!
Amerikai vígjáték

00:30 Bobby Z 
második élete
Amerikai-német ak-
ciófilm

02:45 911 L.A.
Amerikai akció-so-
rozat

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar 

Krónika
07:25 Szerelmes 

földrajz
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 - 

Takarékos 
konyha

13:25 Magyarország 
finom

13:45 Pusztaház 
örökösei
Angol tévéfilmsorozat

14:45 Anna 
Karenina
Tévéfilmsorozat

15:40 Csak egy 
telefon
Magyar filmvíg-
játék

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:40 Óz, a hatalmas

Fantasztikus film
21:55 Isten nagy, én 

kicsi vagyok
Játékfilm

23:30 Kenó
23:40 Fábry
01:00 1890: Kabinet 

kuriozit
Szlovák bűnügyi té-
véfilmsorozat

02:05 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

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
06:40 Itthon 

vagy!
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:05 Opera 

Cafe
07:35 Püspökkenyér
08:00 Evangélium
08:30 Hogy volt?!
09:25 Életművész: 

Gianni
10:20 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

10:45 Öt kontinens
11:15 Az örökös

Magyar filmvíg-
játék

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

Jelen
22:05 Fábry
23:25 Dokuzóna
00:25 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:25 Életművész: 

Gianni
02:15 Csak egy 

telefon
Magyar filmvíg-
játék

04:45 Múlt és 
Jelen

05:10 Női labdarúgó 
magazin

05:40 Mtk tv
07:55 Szabadidő
08:25 Bajnokok 

Klubja
14:45 Felvezető 

műsor: 
Kosárlabda

15:00 Tippmix 
férfi 
kosárlabda 
NB I.

16:45 Értékelő 
műsor: 
Kosárlabda

17:00 Felvezető 
műsor: 
Kézilabda

19:00 Értékelő 
műsor: 
Kézilabda

19:25 Kékek
19:55 Építők
23:50 Jégkorong 

Erste 
Liga

03:40 UEFA 
Euro 2020 
magazin

05:00 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:40 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsoroz

09:10 Teleshop
10:10 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:50 Az Év Hotele
11:35 XXI. század - a

 legendák ve-
lünk élnek

12:10 Házon kívül
12:50 Mr. Magoo
14:50 Hidalgo - A 

tűz óceánja
18:00 RTL Híradó - 

Esti kiadás
19:00 Apatigris

Magyar vígjáték-
sorozat

20:00 A Vasember
Amerikai akciófilm

22:45 Úszó erőd
00:55 Portré
01:45 Az emlékek őre

04:35 Csapdába csalva
05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
09:00 Fald Fel!
09:35 Tűsarok
10:05 Több mint

TestŐr
10:40 Super Car
11:10 Életmódi
11:45 Életmódi Plusz
12:15 Extreme-E 

magazin
12:50 Szólít a szörny

Amerikai-spanyol 
fantasztikus film

15:15 Creed
Amerikai filmdráma

18:00 Tények
18:50 Nagyfiúk 2.

Amerikai vígjáték
21:00 Deadpool

Am. akcióvígjáték
23:25 Utódomra ütök

Amerikai vígjáték
01:30 Egy nemzet 

születése
Amerikai-kanadai 
történelmi dráma

03:55 911 L.A.
Am. akció-sorozat

04:25 Színész csak a
színházban 
légy… - Cser-
halmi György 
színművész - 
MMA portré

05:20 Édes anya-
nyelvünk

05:30 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Családi kör
08:00 Isten kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:30 Katolikus 

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

Vatikáni híradó
09:25 A sokszínű vallás
09:40 Református 

ifjúsági műsor
09:50 Unitárius 

ifjúsági műsor
09:55 Baptista 

ifjúsági műsor
10:05 Evangélikus 

magazin
10:30 Református 

riportok
10:55 Ő és én: 

Fodor Réka
11:00 Az utódok 

reménysége
11:30 Önkéntesek
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó

12:55 Jó ebédhez szól
 a nóta

13:30 A Titanic iker-
testvére - A 
Britannic ka-
tasztrófája

14:25 Édes anya-
nyelvünk

14:40 Tisztelet a 
kivételnek
Magyar romanti-
kus film

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

16:05 Hogy volt?!
17:05 A világörökség

kincsei
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:20 A halál 

népbiztosa
22:10 Kenó
22:20 A hetedik célpont

Bűnügyi film
00:10 Függelék

Játékfilm
01:55 1890: Hrobká

Szlovák bűnügyi té-
véfilmsorozat

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
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Világ
07:30 Multiverzum
08:00 Mesterember
08:30 Noé barátai
08:55 Novum
09:25 Önök kérték
10:20 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha

10:50 Térkép
11:20 Hazajáró
11:50 Átjáró: Dresch 

Mihály
12:15 Átjáró: Ferenczi 

György
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 A föld nyeli el
23:00 A Nagyok
23:30 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Vannak ringó

bölcsők- Portré-
film Vári Fábián 
László költőről - 
MMA portré

02:20 Tisztelet a 
kivételnek
Magyar romanti-
kus film

05:20 Szabadidő
05:45 Út Tokióba
08:00 Múlt és Jelen
08:30 Jövünk!
09:00 Kékek
09:25 Építők
13:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:45 Simple Liga: 

FTC Telekom - 
Diósgyőri VTK 
mérkőzés

16:00 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

16:10 Futsal NB I.: 
MVFC Berettyó-
újfalu - DEAC 
mérkőzés

17:40 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:05 Felvezető műsor:
Kézilabda

22:00 Értékelő műsor: 
Kézilabda

00:10 K&H férfi 
kézilabda liga

01:50 Jégkorong Erste
Liga
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Amilyen a körmöd, olyan a 
személyiséged

Ha megnézed az emberek kezét, azt láthatod, hogy mindenki-
nek eltérő formájú körme van. Van, akinek pici és széles, más-
nak hosszúkás és vékony. De azt tudtad, hogy ez a tulajdonsága-
idról is árulkodik?

Egy nigériai kutató szerint 
a körmöd alakja olyan, mint az 
ujjlenyomat, és sokat meg lehet 
tudni belőle a személyiségről is.

Széles, hosszú köröm
Ha viszonylag széles és 

hosszúkás körmöd van, az 
egyértelműen arra utal, hogy 
te egy igazán nyugodt, ki-
egyensúlyozott személyiség 
vagy, akit nehéz kihozni a 
sodrából.

Mindig is független típus 
voltál, határozott gondolkodás-
sal és betonbiztos elvekkel, ezért 
is válhat belőled egy nap szu-
per vezető.

Ráadásul megbízható vagy, 
és mindig vállalod a felelőssé-

get a cselekedeteidért, ami csak 
kevés emberre igaz.

Nem csoda, hogy olyan so-
kan felnéznek rád, még ha ezt 
észre sem veszed!

Kicsi, vékony körmök
Igazán okos és sokolda-

lú egyéniség vagy, aki mindig 
frappánsan tud válaszolni a be-
szólásokra.

Azonban tény, hogy nehezen 
tudod magadban tartani a véle-
ményed, ezért azt vallod, hogy 
ami a szíveden, az a szádon; ak-
kor is, ha ezzel nem ért mindenki 
egyet, és néha megbántasz vele 
másokat.

Lobbanékony és szenvedé-
lyes vagy, melletted nehéz unat-
kozni, de csak kevesen képesek 
tartani a tempót!

Ezért találod meg nehezeb-
ben a szerelmet, szemben más 
ismerőseiddel.

Hosszú, vékony körmök
Szeretsz magaddal foglal-

kozni, és tény, hogy néha egy ki-
csit egoista is tudsz lenni.

De számodra akkor is na-
gyon fontos, hogy megkapd, 
amit akarsz; ez pedig általában 
abban merül ki, hogy igényled 
az állandó figyelmet.

Ha nem foglalkoznak veled, 
hamar meg tudsz sértődni, hiszen 
nagyon extrovertált személyiség 
vagy, aki társaságban érzi jól ma-
gát igazán.

A kapcsolatodban is ez a 
helyzet.

Ha a pasid beletemetkezik 
a munkájába vagy a hobbijá-

ba, te hamar a lelkedre veszed, 
hogy nem töltötök együtt minő-
ségi időt.

Rövid körmök
A nagyon rövid, már-már 

kerekded körmök arra utalnak, 
hogy a türelem és a lassú tempó 
nem az erősséged.

Mivel lobbanékony típus 
vagy, általában gyorsan (és néha 
meggondolatlanul) cselekszel, 
és ez tehet arról, hogy mindig a 
saját akaratodat szeretnéd érvé-
nyesíteni.

Nem feltétlenül hallgatod 
meg a többieket, mert meggyő-
ződésed, hogy neked van igazad.

Emiatt sokan makacsnak tar-
tanak téged, de ebben nagy sze-

repet játszik a tény, hogy mindig 
a tökéletességre törekszel.

Mandula formájú körmök
Alul szélesebb, felfelé véko-

nyuló körmeid vannak?
Akkor tuti, hogy te egy igazi 

romantikus lélek vagy, egy örök 
álmodozó, akinek rengeteg ba-
rátja és ismerőse van.

Érzékeny típus vagy, ezért 
sajnos viszonylag könnyen meg 
lehet téged bántani, hiszen min-
dent a szívedre veszel.

Szeretsz segíteni másoknak, 
de az elutasítás legkisebb jelére 
is elkeseredsz, így mégsem vagy 
túl kezdeményező típus.

Ez a szerelemben is igaz, és 
bár párkapcsolatban vagy a leg-
boldogabb, mégsem mész bele 
olyan viszonyba, ami nem elég 
jó számodra.

Háromszög alakú körmök
Ha háromszög formára ha-

sonlít a körmöd, az azt jelenti, 
hogy egy valódi művész veszett 
el benned.

Bár kimondottan kedves 
vagy, sajnos nagyon gyakran 
változik a hangulatod, így nehéz 
megmondani, a következő órá-
ban milyen lesz a kedved.

Ez már sok vitát szült az éle-
tedben!

Nagyon vágysz a sikerre és 
az elismerésre, mindig szorgal-
mas vagy; ezért is visel meg any-
nyira, ha valamiben veszítesz.

A kreativitásod kiélése az, ami 
igazán boldoggá tesz, így fontos, 
hogy mindig alkoss valamit.

bien.hu

5+1 hiba, amit elkövetsz 
hajszárítás közben

A levegőn szárított haj a legegészségesebb, de sajnos sosem lesz 
olyan szép, mint mikor szépen beszárítjuk. Nem mindegy azonban, 
hogyan állunk neki a hajszárításnak, mert bizony komolyan ká-
rosíthatjuk sörényünket. Íme a hat leggyakoribb hiba, amit szin-
te mindenki elkövet.

Nem a megfelelő 
hajszárítót használod
Ha gyakran szárítod a hajad 

– márpedig ősztől tavaszig bi-
zonyára pár naponta megteszed 
– akkor érdemes beleinvesztálni 
egy minőségi termékbe. Egy jó 
hajszárító többféle hőfokra, fú-

jási erősségre, ion levegő funk-
cióra állítható és ezek a lehetősé-
gek mind a hajat védik.

Az ionos hajszárítók nega-
tív ionokat termelnek, melyek 
a légáramba kerülve nemcsak 
csökkentik a haj elektrosztati-
kus feltöltődését, hanem a ha-
jon lévő vízcseppeket tovább 
porlasztva, azok a hajgyökerek-
be szivárognak. Így a haj termé-
szetes nedvességtartalma meg-
marad és kisebb eséllyel lesz 
száradt, töredezett. A jó hajszá-
rító a szárítási időt is jelentősen 
lecsökkenti. A szűkítőt is hasz-
náld, hiszen a koncentrált hő se-
gít minimalizálni a kócolódást 
és szöszösödést.

Túl sokáig hagyod a hajad 
törölközőbe csavarva

A pamut törölközők nem 
tesznek jót a hajnak. A legjobb 
egy mikroszálas anyaggal fino-
man kinyomkodni belőle a vi-
zet, és az se tartson tovább tíz 
percnél. Utána hagyd a leve-

gőn száradni a sörényed, a ha-
jadtól függően: a vékonyszálú 
haj lehet 80 százalékban száraz 
hajszárítás előtt, a vastagszálú 
elég, ha félig száradt, a sűrű 
hajból ugyanis könnyebb ki-
szárítani a göndörséget, ha pi-
cit nedvesebb.

Túl hamar fésülöd, túl sűrű 
fésűvel

A haj nedvesen a legsérüléke-
nyebb, ilyenkor a fésülés is ron-
csolhatja. Mielőtt nekiesel hajke-
fével, szárítsd meg egy kicsit a ha-
jat úgy, hogy csak a kezeddel bor-
zolod finoman. A haj legyen 50-80 
százalékig száraz, mielőtt fésülni 
vagy kefélni kezded. A csurom-

vizes hajat semmi értelme haj-
szárítóval szárítani, ahogy a már 
szinte teljesen szárazat sem. A 
fodrászok kedvence a nagy kör-
kefe, ugyanis ezzel lehet dús, 
rugalmas frizurát kreálni, de 
természetesen mindenki a haj-
hosszának – és a kívánt frizurá-
nak megfelelőt – válasszon. Ha 
egyenes a hajad, a kerámia kefe 
ajánlott, ha dús és göndör, akkor 
a vaddisznósörte.

Nem használsz hővédő 
terméket

Sokan követik el azt a hibát, 
hogy csak a fejük tetejét fúj-
ják be hővédő spray-vel, vagy 
a krém-állagú anyagot csak a 
haj végére viszik fel. A fodrá-
szok szerint a legjobb módszer, 
ha legalább négy részre oszt-
juk hajunkat és az egész hosz-
szán alaposan eloszlatjuk a ter-
méket, amit aztán finoman át is 
fésülhetünk.

A tarkódnál kezded 
a szárítást

Az arcunk körül szárad meg 
a haj a leghamarabb, ezért érde-
mes ott kezdeni a szárítást, mert 
ha a tarkótól indulunk, már szá-
raz lesz, mire előre érünk. Ez kü-
lönösen fontos akkor, ha frufrunk 
van, hiszen egyrészt az a leglát-
hatóbb része a frizurának, más-
részt azt a legnehezebb kiegye-
nesíteni.

Nem fordítasz elég 
figyelmet a hajtövekre
Ha dús hatást szeretnél el-

érni, elengedhetetlen a hajtö-
vek megemelése. Ha nincs sok 
időd, vagy nem vagy profi, az 
a legegyszerűbb, ha fejjel lefelé 
szárítod a hajad, így nem lapul 
a fejedre. Még hatásosabb lesz, 
ha szárítás előtt hajtő-emelő 
termékkel kened be a hajad. 
Ha nem sietsz, akkor úgy ér-
heted el a legjobb „lifting” ha-
tást, ha nagy hajcsavarókra te-
kered a tincseidet és úgy szárí-
tod meg. Így ugyanis garantál-
tan dús és nagy-volumenű lesz 
a hajkorona.

bien.hu

5 tápláló, mézes arcpakolás a 
ragyogó arcbőrért

A méz nemcsak belülről fejti ki tápláló, immunerősítő hatását, de 
kívülről pakolás formájában is csodákat művel bőrünkkel. Ismerj 
meg öt könnyen elkészíthető mézes arcpakolást, minden bőrtípusra!

Bőrtápláló arcpakolás
2-3 evőkanál mézet kicsit 

melegítsünk meg, majd mikor 
már testmeleg, akkor adjunk 
hozzá ugyanennyi evőkanál na-
túr joghurtot, vagy túrót! Vékony 
rétegben vigyük fel az arcunk-
ra, a nyakunk bőrére és a dekol-
tázsunkra! Ha túl vastagon ken-
tük fel, akkor egy kis fapálciká-
val szedjünk le belőle.

Ha szárazabb az arcunk, ak-
kor a pakolás alá permetezzünk 
a bőrünkre egy kis ásványvizet, 
ami a maszk alatt beszívódik a 
bőrbe. 15-20 perc után töröljük 
le, majd langyos vízzel öblítsük 
le és egy száraz törölközővel fi-
nom, nyomkodó mozdulatokkal 
szárítsuk meg a bőrünket. Ismé-
teljük havonta kétszer!

Hidratáló arcpakolás
Az arcunkra vigyünk fel egy 

kis ásványvizet vagy forrásvizet, 
mintha arcot mosnánk, de a vizet 
ne töröljük le!

Keverjünk össze 2-3 evőka-
nál mézet ugyanennyi tejszín-

nel, és a keveréket vigyük fel az 
arcunkra!

Kifejezetten száraz arc esetén 
adhatunk hozzá még egy kis lan-
gyos vizet. 15-20 perc elteltével tö-
röljük le, majd langyos vízzel mos-
suk meg az arcunkat, és dörzsölés 
nélkül, finoman szárítsuk fel a bő-
rünket! Ismételjük hetente!

Arcpakolás száraz bőrre
Keverjünk össze 1 evőkanál mé-

zet és 2 evőkanál, lehetőleg minél 
magasabb zsírtartalmú tejfölt. Te-
gyük a radiátorra, hogy testmeleg 
legyen, majd keverjünk bele 1 evő-
kanál búzacsírát! A keveréket vi-
gyük fel az arcra, a különösen szá-
razabb részekkel kezdjük, ezekre a 
helyekre vastagabban is tehetjük a 
pakolást!

15-20 perc elteltével töröljük 
le, majd langyos vízzel öblítsük le, 
majd egy száraz törölközővel fi-
nom, nyomkodó mozdulatokkal 
szárítsuk fel a nedvességet!

Ugyanígy használatos és ugyan-
ezt a célt szolgálja az is, ha kevés tej-
jel és tojással keverjük össze a mé-

zet. Ismételjük hetente, indokolt 
esetben akár hetente kétszer is.

Arcpakolás zsíros bőrre
2 evőkanál mézhez keverjünk 

hozzá egy kávéskanálnyi élesz-
tőt, majd kicsit melegítsük meg! 
Adjunk hozzá egy kevés tejszínt, 
de csak annyit, hogy az állaga 
könnyen kenhető legyen, mégis 
fenn maradjon az arcon.

Vigyük fel az arc egészére, 
vagy akár csak a pattanásos he-
lyekre, majd 15-20 perc eltelté-
vel öblítsük le!

Ha arcunk néhány részén ki-
fejezetten sok a pattanás, vagy 
lényegesen zsírosabb a bőrünk, 
akkor ott hagyjuk kicsit tovább 
a pakolást! Langyos vízzel mos-
suk meg az arcunkat, és dörzsö-
lés nélkül, finoman szárítsuk fel a 
nedvességet! Ismételjük hetente!

Leggyorsabb arcpakolás
Ha nincs másunk, csak mé-

zünk, akkor is nagyon gyors és 
hatékony arcpakolást gyártha-
tunk magunknak. Egyszerűen 
csak kenjük fel vékonyan a mé-
zet az arcunkra, majd néhány 
perc múlva töröljük és mossuk le.

Fontos, hogy soha ne indu-
lás előtt csináljuk ezt közvetle-
nül, ugyanis arcpirosodást okoz-
hat. Ha legalább egy órával ko-
rábban feltesszük, indulásig biz-
tosan elmúlik a bőrpír és marad 
a bársonyos, sima bőr.

bien.hu
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Rovatvezető: jakab lajos

A Nemzeti Rendőrség elmondása sze-
rint a faluban felakasztotta magát egy 
13 éves kislány, adja hírül a mukachevo.
net. Az eset pontos körülményeit még 
vizsgálják, részleteket etikai okok mi-
att nem közölnek.

13 éves kislány akasztotta fel magát Fancsikán
A Facebook közösségi oldalon többen is 

megosztottak egy fényképet, mely szerint az 
áldozat tette előtt megosztott egy fotót, me-
lyet elhunyt barátnőjének címzett. A fotón egy 
gyertya és a következő felirat látható: „Nyu-
godj békében! Hamarosan én is ott leszek!”.

Március 3-án 10 óra 19 perckor érkezett 
a bejelentés a tűzoltóság ügyeleti részle-
gére a rahói járási Terebesfejérpatakon 
(Gyilove) történt tűzesetről, számol be 
a pmg.ua.

A Sevcsenko utcában található egyik 
házban a tulajdonos és fia élt. A tűz ke-
letkezésekor mindketten otthon voltak. 
A szomszédok meglátták a tüzet az egyik 

Anya és fia vesztette életét egy tűzesetben
szobában, és azonnal a lakók segítségére 
siettek. Még a tűzoltók megérkezése előtt 
eloltották a tüzet, amely így nem hatalma-
sodott el az épületben.

A ház lakóit azonban nem sikerült 
megmenteni: a 69 éves férfi meghalt a tűz-
ben, 87 éves édesanyja pedig megfulladt 
az égéstermékektől. Szakemberek vizs-
gálják a tűz okát.

Egy 29 éves kárpátaljai nő a második 
gyermekével volt terhes, amikor meg-
betegedett. A férje február 16-án szál-
lította be a feleségét az Ilosvai Járási 
Kórházba, írja a 0312.ua.

A dolhai (Dovhe) állapotos nőt onnan 
átirányították a megyei kórházba, ahol 
koronavírust diagnosztizáltak nála. A nő 
élete utolsó két hetét ebben az egész-
ségügyi intézményben töltötte. A be-
tegség súlyos lefolyású volt nála, tüdő-
gyulladást kapott. Az orvosok úgy dön-
töttek, hogy császármetszést végeznek 

Súlyos lefolyású koronavírus-fertőzés miatt 
halt meg egy kismama

rajta. A baba élve jött a világra, ám az 
anya a műtétet követően közel egy hé-
tig lélegeztetőgépen volt, mivel a víru-
sos tüdőgyulladás okozta tüdőkároso-
dás miatt nem tudott önállóan lélegezni.

Ezt Miroszlava Pavlivna, a megyei 
kórház intenzív osztályának egyik or-
vosnője Facebook-oldalán közölte, re-
agálva az egyes honlapok által terjesz-
tett álhírre, miszerint a nő nem tért ma-
gához a császármetszést követően. A 
nő március 1-jén este a kórházban éle-
tét vesztette.

Két fiatal brutális meggyilkolásának 
ügyében nyomoz a mariupoli rendőr-
ség, az áldozatokkal városközponti bé-
relt lakásukban végeztek – jelentette a 
korrespondent.net a Donyeck megyei 
rendőrség sajtószolgálata nyomán.

A 23 éves fiúra és a 19 éves lányra a 
lakás tulajdonosa talált rá. A rendőrség tá-
jékoztatása szerint testükön erőszakos ha-
lálra utaló nyomokat találtak.

Holtan találtak két fiatalt
A helyi 0629 portál szerint az áldo-

zatok testén számos szúrt sebet fedeztek 
fel. A lakást február 25-én vették bérbe 
néhány napra. Két nappal később a tulaj-
donos nem tudott telefonon kapcsolatba 
lépni a bérlőkkel, ezért kereste fel őket.

Az ügyben megindult a nyomozás. Az 
egyelőre ismeretlen elkövetőkre 10-től 15 
évig terjedő szabadságvesztés róható ki, 
olvasható a korrespondent.net hírportálon.

Beregrákos (Rakosino) és Ódávidháza 
(Sztare Davidkovo) falvak között egy 
KIA Ceed és egy Skoda márkájú gép-
kocsi ütközött. A Kijev–Csap gépkocsi-
úton történt balesetről március 1-jén 21 
órakor érkezett bejelentés a mentőszol-
gálathoz, adja hírül a mukachevo.net.

A Kia Ceed Munkács irányában ha-
ladt, a másik autó pedig Ungvár felé. Az 
egyik autó az árokba sodródott. Az elő-
zetes információk szerint a balesetben 4 

Súlyos baleset a Munkácsi járásban
ember sérült meg, mindannyiukat a Szent 
Márton Kórházba szállították Munkács-
ra. Ketten az egyik autóban, ketten pedig 
a másikban utaztak. A megroncsolódott 
járműből a 17. számú állami tűzoltó- és 
mentőegység munkatársai szabadították 
ki az egyik sérültet.

Az orvosok elmondták, hogy két sze-
mély állapota súlyos. A rendvédelmi szer-
vek a helyszínen vizsgálták a baleset okát 
és körülményeit.

Hat személy életét vesztette, s több tíz 
embert szállítottak kórházba külön-
böző sérülésekkel Lengyelországban. 
Mindannyian egy ukrán rendszámú 
busz utasai voltak, számol be a pmg.
ua hírportál.

A tragédia szombatra virradóan történt, 

Ukránok haltak meg egy Lengyelországban 
történt balesetben

a járműben 55 utas és két sofőr tartózkodott, 
épp az ukrán–lengyel határ felé igyekeztek.

A busz egy árokba zuhant, az esetnek 
34 sérültje van, a súlyos állapotban lévő 
személyeket helikopterrel szállították kór-
házba. A baleset pontos körülményei egy-
előre nem ismertek.

Egy helyi lakos a Munkácsi Rendőrség-
hez fordult segítségért. A 80 éves nyug-
díjas arról számolt be, hogy egy isme-
retlen férfi vízvezeték-szerelőnek adta 
ki magát és becsapta őket: pénzt vett 
el tőlük, de nem teljesítette a berende-
zés javításával kapcsolatos vállalását, 
írja a pmg.ua.

Az ügy kivizsgálása során a rendőrség 
megtudta, hogy az áldozatok a többlaká-
sos épület bejáratánál elhelyezett hirde-
tés révén találták meg a „mestert”. A férfi 

Idős házaspár lett csaló áldozata Munkácson
megígérte, hogy minél rövidebb időn be-
lül megjavítja a kazánt. Azonban miután 
pénzt vett el az idős emberektől állítólag 
alkatrészek vásárlására, az érintett személy 
eltűnt, a mobiltelefonját pedig kikapcsolta.

A rendőrség gyorsan megtalálta és azo-
nosította azt a férfit, aki megtévesztette a 
hiszékeny idős embereket. Kiderült, hogy 
egy 46 éves helyi lakos. Az ügyben tart 
a nyomozás. A rendőrség azt is ellenőr-
zi, hogy más emberekkel szemben köve-
tett-e el hasonló bűncselekményt az illető.

Egy fiatalember holttestére bukkan-
tak az ilosvai erdőben, számol be a 
goloskarpat.info.

Az információk szerint a holttestre egy 
férfi talált rá, aki a közelben sétáltatta ku-

Holttestre bukkantak az ilosvai erdőben
tyáit. Mint kiderült, az áldozat egy 20 éves 
miszticei lakos volt.

Az esetről még nem közöltek részle-
tes információt, a halál oka egyelőre is-
meretlen.

Hiába készültek a kárpátaljai szurko-
lók a Dinamo Kijev vendégszereplésére, 
a jelek szerint ebben az idényben már 
nem láthatjuk a fővárosiakat Ungváron. 
A történet ott kezdődött, hogy még az 
első körben a Minaj lett volna a pálya-
választó, de a Dinamo kupaszereplése 
miatt az együttesek felcserélték a lehe-
tőséget, így Vaszil Kobin csapata házhoz 
ment a kijeviekhez. Az erre a hétvégére 
kiírt 17. fordulóban a Dinamo látoga-
tott volna Ungvárra, de mivel pár nap-
ja Kárpátalját vörös zónába sorolták, 
így ismét a fővárosban találkozott egy-
mással a két csapat.

A vendégek legjobb formájában lévő 
játékosa, Nurijev piros lap miatt hiányzott 
az összecsapásról, ott volt viszont a kezdő-
ben az egykoron legnagyobb sikereit ép-
pen a Dinamóval elérő Artem Milevszkij, 
aki most sem tudott maradandót alkotni új 
egyesületében.

Az első félidőt gól nélkül lehozó 
minajiakat a második játékrész elején 
mattolta Mircea Lucescu csapata. Az 52. 
percben Szidorcsuk szerezte meg a veze-
tést, majd két percre rá a minaji Malepe 
kapott piros lapot. Újabb két perc eltelté-
vel Carlos de Pena megszerezte a kijevi-
ek második találatát is, így már csak a gól-
arány volt kérdéses.

A 90. percben büntetőhöz jutottak a 
hazaiak, és bár, Beszedin 11-esét Popovics 
kapus hárította, de a játékvezető újrarú-
gatta a büntetőt, amit Rodrigues már nem 

Ismét ikszelt a Fradi

Nem volt esély a Dinamóval szemben
hibázott el. 3-0-ra nyert a Dinamo, de a 
minajiaknak nem is az ilyen találkozókon 
kell kiharcolni a bennmaradást, hanem pél-
dául a hétvégén sorra kerülő Inhulec elle-
ni találkozón…

A 17. forduló többi eredménye: Olimpik 
Donyeck – Sahtar Donyeck 0-1, FK Mariupol 
– Vorszkla Poltava 0-1, Zorja Luhanszk 
– FK Lviv 4-0, Inhulec Petrove – Kolosz 
Kovalivka 0-0. A Dnyipro – Olekszandrija, 
és a Ruh Lviv – Gyeszna Csernyihiv talál-
kozót lapzártánk után rendezik.

A tabellát továbbra is a Dinamo vezeti 
40 ponttal a 36 pontos Sahtar előtt.

A 14 pontos Minaj jelen állás szerint 
csak a 12 ponttal sereghajtó FK Lvivet elő-
zi meg a tabellán, de az alsóház amúgy is 
nagyon szoros, legalább 5 csapat küzd a 
bennmaradásért.

A hétvégén sorra kerülő 18. fordulóban 
a döntetlenspecialista Inhulec Petrove  lá-
togat Ungvárra.

***
Az OTP Bank Ligában zsinórban har-

madik idegenbeli fellépésén is 2-2-es dön-
tetlent játszott a többiek előtt még mindig 
nagy fölénnyel vezető FTC.

A 25. forduló eredményei: ZTE – FTC 
2-2, Diósgyőr – MTK 0-0, Paks – Mező-
kövesd 2-2, Puskás Akadémia – UTE 2-1, 
Honvéd – Kisvárda 0-1, Budafok – Mol 
Fehérvár 1-2.

Vezet a Fradi 58 ponttal a 45 pon-
tos PAFC és 40 ponttal harmadik Fehér-
vár előtt.

Néhány sorban
A csoportkör befejeztével, kialakult a 
végső sorrend a Beregszászi Járási Téli 
Kupa sorozatában.

Az A-csoportban az egyedüliként hi-
bátlan FC JJ Club Nagyszőlős 3-1-re ver-
te Tiszakeresztúrt, és mivel a királyháziak 
9-0-ra kiütötték Nagyszőlőst, így a JJ Club 
mellett Királyháza szerzte meg az elődön-
tőt érő második helyet.

A másik ágon, a B-csoportban is szoros 
lett a végeredmény. Itt a Beregvidék vég-
zett az élen 8 ponttal a 6 pontos Zápszony 
és az egyformán 5 ponttal záró Mezővá-
ri, és a Nagybakta-Mezőgecse közös csa-
pata előtt.

A döntőbe kerülésért így FC JJ Club – 
Zápszony, valamint Beregvidék – Király-
háza találkozókat rendeznek majd.

***
Liu Shaoang szombati, 500 méteren ara-
tott győzelme után magyar szempontból 

vasárnap még jobban alakultak a hollan-
diai rövid pályás gyorskorcsolya-világbaj-
nokság történései.

Ezer méteren (1. Liu Shaolin Sándor, 
2. Liu Shaoang) és összetettben (1. Liu 
Shaoang, 2. Liu Shaolin Sándor) is kettős 
magyar siker született, s a váltó – amely-
ben Liuék mellett Krueger John Herry és 
Burján Csaba korcsolyázott – a második 
helyen ért célba.

***
Fucsovics Márton a selejtezőből indul-
va jutott be a rotterdami ATP tenisztorna 
döntőjébe, ahol a verseny kiemeltje, az 
orosz Andrej Rubljov 7-6, 6-4-re legyőz-
te a magyar játékost.

A kiváló szerepléssel  Fucsovics Már-
ton 13. helyet javítva, a 46. pozícióba ju-
tott fel a férfi teniszezők világranglistá-
ján, amelynek élén immár rekordot je-
lentő 311. hetét kezdi a szerb Novak 
Djokovics.

A második legjobb magyar játékos, 
Balázs Attila a 99. a rangsorban.

A hölgyeknél Babos Tímea, egy he-
lyet rontva, a 106. helyet foglalja el. Itt az 
ausztrál Ashleigh Barty áll az élen, az uk-
rán Olena Szvitolina az ötödik.

***
A női kézilabda Bajnokok Ligája 

nyolcaddöntőjének első összecsapásán a 
címvédő Győri Audi ETO gyakorlatilag 
már az első találkozón kiharcolta a to-

vábbjutást a német Bietigheim ellen, mi-
után 37-20-ra nyert idegenben.

Nehéz visszavágó vár viszont a 
Ferencvárosra, amely a montenegrói 
Buducsnoszt Podgorica vendégeként 
szenvedett 22-19 arányú vereséget.

Továbbjutás esetén a két magyar 
együttes egymás ellen meccsezhet a leg-
jobb négy közé jutásért.

Az éremhalmozó Liu-testvérek…
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

jármű

ingatlan

technika

Szolgáltatás

munka

otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 16 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. 

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.

telek, föld eladó

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

Vennék mezőgazdasá-
gi szántóföldet Kárpátal-
ja területén, jó áron. 1000 
dollár 1 hektárért. Mob.: 
095-6201681. 

Ház eladó

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

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

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

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Beregszászban a Munkácsi 
út 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es 
jó állapotban 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 har-
madik emeleti lakás Be-
regszászban a Lónyai ut-
cában. Új típusú fa nyí-
lászárók, balkon, lodzsa. 
Önálló fűtés, internet. 
Mob.: 098-7050320. 

lakás kiadó

Beregszászban egyszobás 
lakás kiadó a B. Hmelnickij 
u. 152/3. szám alatt, bútorral 
együtt. Mob.: 095-1758137. 
Beregszászban családi ház 
kiadó hosszú távra vagy el-
adó. Mob.: 066-9602758. 

gumi, felni, dísztárcsa

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

Háztartási gép

Beregszászban eladó egy 
használt hűtő. Ára 1000 hr. 
Mob.: 095-1758137. 
Eladó használt háztartási 
gépek: gázspór, gázballon, 
Kárpáti sütő, varrógép, Riga 
mosógép. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 095-4395318, 
066-5071220. 

laptop, notebook

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

televízió

Eladó használt LG TV 72 
colos. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 050-1849635. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-

nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Fiatal gyümölcsfák (1-2) 
alakító és zöld metszését 
vál  lalom, kerttervezés, te-
lepítési tanácsadás. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
Nagybaktán. Mob.: +38050-
7102136. 
Gyümölcstermesztési és 
kerttervezési szaktanács-
adás. Fiatal gyümölcsösök 
(1-3 év) alakító metszését vál-
lalom. Érdeklődni: Bodnár 
Istvánnál, Nagybakta. Mob.: 
050-7102136. 

Lapterjesztőt keresünk 
rész munkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
t i lapok kézbes í tésére 
Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó hetilap-
ok kézbesítésére Cset falván. 
Fizetés teljesítmény szerint 
(1.5 hrivnya/db). Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó hetilap-
ok kézbesítésére Asztélyban. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

Beregszászi gyümölcsösbe 
férfimunkásokat keresünk. 
Fizetés megegyezés szerint. 
Mob.: +38066-1085189. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo hetilap kézbesítésére 

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

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

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

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

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

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

Egy cég építőipari munkáso-
kat keres Belgiumba magas 
fizetéssel. Lehetőleg EU-s út-
levéllel. Mob.: 050-8845827. 
Beregszászi nő házi mun-
kát keres (takarítás, idősek 
felügyelete 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 kö-
zött. Mob.: +3620-3553110. 
E-mail: mvdszig@gmail.
com. 

Régiség

Régi szövött vászonzsáko-
kat és türetben maradt anya-
gokat, széles szájú és le-
tűrt peremű befőttesüvege-
ket, szikvizes üveget, fal-
apátot, fateknőt, összerak-
ható vaskályhákat, cserép-
edényeket, petróleum füg-
gőlámpákat, viharlámpákat, 
lovascsengőket, komódot, 
karos ládát és egyéb régi bú-
tort vásárolnék. Mob.: 099-
2359256, 096-2796950. 

lakásdekoráció

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

Barkács, szerszám

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

építkezés, felújítás

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

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

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

Fenyő fűrészárut kere-
sek megvételre, Magyar-
országra. Mob: +3670-
3293399 (Gál József). 

Hűtés, fűtés

Beregszászban brikett és 
antracit szén eladó. Mob.: 
066-3967011, 
Eladó 2 darab 50-es konvek-
tor. Mob.: 099-4548537. 
Nagymuzsalyban eladó 
két villanytűzhely. Ár meg-
egyezés szerint. Mob.: 066-
5681630. 
Eladó egy új gáztűzhely. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
050-1849635. 

Bútor

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

Eladó használt bútorok: 
vit rinsor, székek, asztalok, 
konyhabútor, összecsukható 
vendégágy. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 095-4395318, 
066-5071220. 
Szobabútor eladó Nagy-
baktán (vitrinsor, szekrény, 
fotel, asztal). Mob.: 098-
3856765. 

Haszonállat

Eladó hízósertés 60 hr./
kg élősúlyban. Mob.: 099-
7356299. 
Orosziban nagytestű ha-
sas kecske eladó, bő tejho-
zammal. Mob.: +38096-
6392969. 

mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-
es 5/4-es csövek, 5-7 mé-
teresek, armatúra vasak, 
3-4 méteresek, deszkák, 
5-7 méteresek, fóliának 
való kapron cső. Mob.: 
+38066-3967011, +38099-
6608338. 
Boroshordók eladók, 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Nagymuzsalyban eladó két 
szőlős kád, szőlőprés. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
066-5681630. 
Eladó traktorhoz 2 darab 
külső kerék, 5 kerekes szé-
nagereblye, górévágó (sa-
ját készítésű). Mob.: 099-
4548537. 

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

Eladó fejőgép kompresz-
szor nélkül. Mob.: +38099-
4548537. 

Fejőgép eladó. Mob.: 066-
6904867. 
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Hirdessen!
066-2850283

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

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. 

Február 20-tól szombatonként, reggel 9 órától 
előkészítő tanfolyamot tartunk magyar nyelv és iro-
dalomból, valamint matematikából a 8., 9. és 10. osz-
tályba jelentkezők számára. Az 5. 6. és 7. osztály-
ba jelentkező diákok önállóan készülhetnek a felvé-
telire, amely számukra – a szóbeli ismerkedés mel-
lett – magyar nyelvű tollbamondás lesz és néhány 
egyszerű, alapvető matematika feladat.

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

,,Hű az, aki elhívott titeket, és Ő meg is cselekszi azt.,, 
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Felvételi hirdetés
A Nagydobronyi Református Líceum felvételt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

és irodalom 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

Felvételi felhívás
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium fel-
vételt hirdet a 2021–2022-es tanévre a gimnázium első 
osztályába.

A felvételi vizsgák időpontjai:
● Magyar nyelv: 2021. június 1. (8:00, k.-e. i. sz.)
● Matematika: 2021. június 3. (8:00, k.-e. i. sz.)
A konzultáció időpontja:  
● 2021. május 31. (9:00, k.-e. i. sz.)
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, amely 

letölthető a gimnázium honlapjáról vagy Facebook-
oldaláról. A kitöltött nyomtatvány elküldhető e-mailben 
vagy személyesen is eljuttatható a gimnáziumba 2021. 
május 31-ig.

A gimnázium 2–7. évfolyamaira különbözeti vizs-
gák alapján lehet felvételt nyerni, amelyekre augusztus-
ban kerül sor.
Az előkészítő időpontjai  (13:00 órai kezdettel, k.-e. i. sz.):

Április 9., 16., 23., 30.
Május 7., 14.
A foglalkozások alatt a gyerekek egy matematika- és 

egy magyar nyelvtanórán vehetnek részt, melyeken rész-
letesebben elmélyülhetnek az iskolában tanult témakö-
rökben, illetve megismerkedhetnek a felvételi követel-
ményekkel.

Az előkészítő befejezésekor a gyerekek záró próba-
teszten vehetnek részt, amelyeken pontokat lehet gyűj-
teni a felvételihez.

Az előkészítő ingyenes, és nem kötelező az előze-
tes jelentkezés.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A részletekről bővebb információt az alábbi elérhe-

tőségeink valamelyikén kaphatnak:
Címünk: Beregszász, Szőlőhegy u. 25. honlapunk 

címe: www.bermagim.org
Telefonszámok: +380957018771, +380509971878    
E-mail-címünk: bermagim@gmail.com

МОВНІ КУРСИ З УГОРСЬКОЇ МОВИ!
Закарпатський угорський інститут імені Ференца 

Ракоці ІІ. запрошує всіх бажаючих вивчати угорську мову !
Під час вивчення будь-якої іноземної мови 

дуже важливо потрапити до досвідченого педагога, 
спеціаліста, який правильно навчить вимовляти звуки 
і пояснить основи граматики.

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца 
Ракоці II. надає можливість всім бажаючим навчатись 
у компетентних вчителів, які ознайомлять Вас з 
угорською мовою і навчать мову на початковому та 
середньому рівнях.

Реєстрація проходитиме виключно в онлайн формі
(https://forms.gle/cJcYJamqbgmnYjrG6) з 08 

березня 2021 р. по 08 квітня 2021 р.
Курси розпочнуться з 26-го квітня 2021 р.
Програма реалізується за підтримки уряду Угорщини 

через Державний секретаріат з питань національної 
політики Офісу пр’емєр-міністра, Благодійний фонд 
ім. Бетлена та за сприяння уповноваженно міністра, 
відповідального за розвиток співпраці Саболч-Сотмар-
Березької області та Закарпатської області, а також 
координацію програми розвитку дитячих навчальних 
закладів Карпатського басейну.

Отримати додаткову інформацію Ви зможете у 
Навчально-консультаційному центрі ЗУІ ім. Ференца 
Ракоці ІІ. http://www.kmf.uz.ua 

тел.: +380-31-41-4-29-68 (внутрішній номер – 158)
електронна пошта: felnottkepzesikozpont2017@

gmail.com 

növény

Hurma (datolyaszilva), gyü-
mölcsfa, szőlőoltványok, 
konténeres dísznövények 
és diófaoltványok nagy faj-
taválasztékban eladók. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 

divat, ruha

Menyasszonyi ruha (kétré-
szes, vajszínű, egyszer viselt, 
fátyol nélkül, 42-es méret) 
eladó Beregszászban. Mob.: 
+38099-0849573. 

Sport, szabadidő, hobbi

Eladók használt könyvek. 
Ár megegyezés szerint. Tel: 
+38095- 4395318, +38066-
5071220.

Ukrán nyelvtanfolyam 
indul a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis-

kola Felnőttképzési Központjának szervezésében!
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Felnőttképzési Központja ukrán nyelvtanfolyamot in-
dít alap- és középfokon Kárpátalja-szerte 120 órában.

A képzés abban az esetben indul, ha a csoport létszá-
ma eléri a 8 főt.

Jelentkezni 2021. március 8-tól 2021. április 8-ig 
lehet az alábbi linkre kattintva:

https://forms.gle/yTXsEqfWbWcxrEQP7 
A nyelvtanfolyam 2021. április 26. – november 30. 

között valósul meg.
A program megvalósítását támogatja a Magyar Kor-

mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésé-
nek fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejleszté-
si program koordinálásáért felelős miniszteri biztos köz-
benjárásával.

Részletes tájékoztatót a következő elérhetőségen 
kaphatnak.

Tel.: +380-31-41-4-29-68 (158-as mellék)
Email: felnottkepzesikozpont2017@gmail.com 



Kaleidoszkóp2021. 
március 10.14

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 
második alkalommal szervezi meg a „ZENEVARÁZS-
LAT” című képzést és hangversenyt az Emberi Erőforrás-
ok Minisztériuma Nemzeti Tehetségprogram támogatásával.

A program célja, hogy minél közelebb hozza a gyer-
mekekhez a klasszikus zenét. A „ZENEVARÁZSLAT” 
hangversenysorozat Magyarország számos településére 
eljutott, és sok gyermekkel kedveltette meg a klasszikus 
zenét és a verseket. 

A rendezvény szakmai referense Várnagy Andrea 
Liszt Ferenc- díjas és Budapest Márka-díjas magyar zon-
goraművész.

Kárpátaljai zeneiskolák növendékeinek és zongora-
tanáraiknak jelentkezését várjuk. A növendékek zeneta-
nárukkal együtt érkeznek a tehetséggondozásra, hiszen 
nagyon fontos, hogy a programvezető és a zenetanár kö-
zösen egyeztessen a diák zenei múltjáról, oktatási mód-
szereiről és arról, milyen szinten tart a zenetanulásban.

Jelentkezhet minden olyan 10-15 év közötti fiatal, aki 
legalább 1 éve részt vesz zongora oktatáson. A jelentke-
zettek egy előválogatón vesznek részt, amelyet követő-
en kiválasztásra kerül majd 16 szerencsés fiatal, akik-
kel személyesen foglalkozik majd Várnagy Andrea egy 
képzés keretein belül. A 12 alkalmas foglalkozássorozat 
egy hangversennyel zárul 2021. június 4-én a Nemzeti 
összetartozás napján, ahol bemutatásra kerülnek a tanult 
ismeretek. A legkiválóbb zongoristák bemutatkoznak a 
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által szervezendő 
X. Tehetségnapon is.

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

vételére 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 

Kárpátaljai Magyar Főiskola.
Jelentkezni elektronikus úton lehetséges, melynek űrlapja 

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

Részletes tájékoztatót az alábbi elérhetőségeken 
kaphatnak:

„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 tanévben tizenegyedik alkalommal hirdeti meg 
a Jankovics Mária Alkotótábort a Magyar Kormány, a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a 
Bethlen Gábor Alap támogatásával.

Jelentkezési feltételek:
● elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik 

vonzalmat éreznek a képzőművészetek, festészet, szobrá-
szat, 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 Ma-

gyar Főiskola (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
A megpályázható helyek száma: 20
 Jelentkezni elektronikus úton van lehetőség 2021. már-

cius 1-től!
 A táborban a helyek száma korlátozott, a jelentkezé-

seket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.
 Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysá-

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

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Втрачене тимчасове посвідчення  військовообов’язаного 
№ 2115374 видане Берегівським РВК Закарпатської 
обл. на ім’я Шмоль Василь Миколайович, вважати 
недійсним.

Mezőgecsében március 
10-én ünnepli 

13. születésnapját

Balogh Milán és 
Balogh Noel.

Ebből az alkalomból kö-
szöntik őket nagyon sok 

szeretettel a badalói nagy-
szülők, a keresztszülők: Szilvia és Szabolcs, 

valamint unokatestvérük, Léna.
„Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot, 

csak nektek egészséget és boldogságot. Útjaito-
kat mindig szerencse kísérje, dobogó szívetek 
sok-sok öröm érje. Isten napjaitokat minden 

jóval áldja, a mi szerető szívük nektek 
ezeket kívánja!” 

Felvételi felhívás
A Munkácsi Szent István Líceum felvételt hirdet a 

8., 9. és 10. osztályba.
Az alábbi űrlap kitöltésével online módon lehet je-

lentkezni a 2021/2022-es tanévre: https://docs.google.
com/forms/d/1iqVkX1RP-eix0uU1Ube5wQNztVAE
BrN9oCmN4ev2d0A/edit

Szakirányunk a számítástechnika és az angol, illetve 
német nyelv, melyeket a két felső osztályban emelt óra-
számban tanítunk.

Diákjainknak lehetőségük van ingyenes angol B1, B2 
nemzetközileg elismert nyelvvizsga tanúsítvány meg-
szerzésére. A tanórákon kívül ingyenes különórákra is 
van lehetőség.

A felvételt nyert diákok számára étkezést és minden 
igényt kielégítő kollégiumi ellátást biztosítunk, melyek 
költségeihez a szülők is hozzájárulnak. 

Felvételi vizsgák a 8. és 9. osztályba:
– magyar nyelv, tollbamondás;
– matematika;
– beszélgetés hitismeretből.  
A 10. osztályba:
– magyar és irodalom teszt; (az ukrán iskolások szá-

mára ukrán nyelv és irodalom)
– matematika;
– hitismeret, szóbeli.  
Líceumi nyílt nap a jelentkező diákok, szüleik és min-

den érdeklődő számára: 2020. április 16. (péntek) 10:00 
óra (közép-európai idő.)
A felvételire való jelentkezés határideje: 2021. május 11. 

A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor aján-
lólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi igazol-
vány, kódszám- és a lakcímigazolás másolata, valamint 
2 db. 3x4-es igazolványkép. Az említett dokumentumo-
kat elegendő, ha a felvételi vizsgára hozzák magukkal.

A felvételi vizsgák időpontja: 
2021. május 15. (szombat) 9:00  (k.e.i.)
Elérhetőségünk: 89600 Munkács, Nedeczey u.20.
Tel: /0-231/ 2-30-27; 2-24-18
e-mail: sztistvan.liceum@gmail.com
www.munkacs-katlic.org.ua

Részvétnyilvánítás
A Kígyósi Ezüst Alkony Nyugdíjas Egyesület mélyen fáj-
lalja Debrey Piroska tagtársuk halálát. Őszinte rész-
vétünk a családnak.

Részvétnyilvánítás
A Kígyósi Ezüst Alkony Nyugdíjas Egyesület őszinte 
részvétét fejezi ki a Máté családnak Máté József ko-
rai elhunyta miatt.

Ezen a héten csak úgy 
árad Önből az önbiza-
lom, ami különösen a 
szakmájában válik nagy 

előnyére. Képes lesz kiállni 
azért, amire valóban vágyik, pél-
dául egy kinevezésért, fizetés-
emelésért, vagy egy munkahely 
váltásért. Ez az asszertivitás, ami 
a természetéből árad, remek 
eredményeket hozhat az elkö-
vetkező napokban. A hét végé-
hez közeledve egy nagyon ked-
vező fordulatra számíthat. 

Szakmailag ez Ön-
nek egy csodás idő-
szak, és most akár 
nagyobb jövedelem-

re is szert tehet a munkája so-
rán. Ugyanis minden esély 
meg van rá, hogy a napok-
ban fizetésemelést, vagy egy 
üzleti kapcsolatot ajánlanak 
fel, de az is lehet, hogy egy 
olyan lehetőséget kap, amire 
már régóta szemet vetett. Ez 
a hét a fejlődés és a szakmai 
előrelépés ideje. 

Akár párkapcsolat-
ban él, akár egyedül-
álló, a romantika ezen 

a héten az élete középpont-
jába kerül, ugyanis a csilla-
gok remek hatással lesznek 
a szerelmi életére. Találjon 
egy olyan párt maga mel-
lé, aki megnevetteti, intelli-
gens, és képes komoly dol-
gokról is beszélgetni Önnel. 
Ön ugyanis nem tartja von-
zónak az unalmas, csendes 
és visszahúzódó embereket.

A hét során továbbra 
is nagy figyelmet kell 
fordítania az egészsé-

gére. Bizonyosodjon meg ar-
ról, hogy a lehető legjobban 
törődik magával és az egész-
ségi állapotával. Emellett le-
het, hogy a napokban anyagi 
veszteségekkel kell szembe-
néznie, vagy akár egy kisebb 
adósságba is keveredhet. Az 
ilyen és ehhez hasonló hely-
zetekben alaposan át kell gon-
dolnia, hogyan cselekedjen.

A barátság és a szere-
lem mindig is nagy sze-
repet játszott az életé-

ben, hiszen Önnek nagyon fon-
tosak a személyes kapcsolatai. 
Jegyét a nap irányítja, ezért be 
kell látnia, hogy olykor ége-
tő vágyat érez arra, hogy má-
sok elismerjék és támogassák. 
Ez a hét remek lehetőség lehet 
arra, hogy új szerelmi kapcso-
latot alakítson ki és megerősít-
se a baráti kapcsolatait, illetve 
a szeretteivel való kapcsolatát.

Azt veszi majd észre, 
hogy a hét során nagyon 
engedékeny lesz önma-

gával szemben. Ennek külön-
böző okai lehetnek, beleértve az 
unatkozást, szomorúságot, vagy 
a nyughatatlanságot. Lehet, hogy 
többet fog enni, vagy aludni a 
kelleténél, de az is lehet, hogy 
valamilyen más szélsőséges hob-
biba kezd. Próbálja meg lelassí-
tani az Ön körül zajló dolgokat, 
jógázzon és elmélkedjen, hogy 
ismét visszanyerje a gondolatai.

Hatalmas lehetősé-
gek állnak Ön előtt 
az elkövetkező na-
pokban. Minden esé-

lye meg van annak is, hogy 
szülővé, nagyszülővé vá-
lik, vagy híres és ismert 
lesz az élete valamely terü-
letén. A párok azonban kis-
sé feszültnek érezhetik ma-
gukat, ugyanis előfordul-
hat, hogy bizonyos problé-
mák megoldatlanok marad-
tak Önök között. 

A szakmai életben ez 
a hét nagyon kedvező 
lesz Önnek, hiszen vég-
re másoknak is lesz al-

kalma megmutatni, hogy mire is 
képes valójában. Bármilyen ku-
tató vagy elemző területen dol-
gozik, Ön nagy sikereket fog el-
érni és ezzel másokat is motivál 
majd. Emellett Ön szintén kitű-
nő teljesítményt nyújt majd egy 
olyan területen, ahol másoknak 
kell segítenie, és az ő jóllétüket 
kell elősegítenie.

Az utazás, a kaland és 
a szabadság fontos ré-
szét képezik a boldog-
ságának, ezért min-

dig nagyon szeret rövid uta-
zásokra, kirándulásokra indul-
ni. Azonban nem minden ala-
kul fényesen az elkövetkező 
napokban, és Önnek most kü-
lönösen óvatosnak kell lennie 
az egészségét illetően. Mivel 
Ön nagyon energikus és szen-
vedéllyel veti bele magát min-
den újdonságba.

Ez a hét az anyagi bősé-
gé és a végtelen harmó-
niáé, ami nagyszerűen 

hangzik, különösen egy olyan 
csillagjegy számára, aki olyan ér-
zékeny, mint amilyen Ön. Ez az 
időszak rengeteg dologra meg-
taníthatja, például arra, hogy ho-
gyan kell a dolgokat elenged-
ni és lazítani, sodródni az árral. 
Önnek néha problémái akad-
nak a kontroll megtartásával, 
de ha uralkodik önmagán, az 
sokszor a jó irányba vezeti.

Fontos, hogy ezen a hé-
ten tegyen önmagának 
bizonyos fogadalmakat 

egy komoly dologgal kapcso-
latban, mert az utóbbi időben 
sok mindent könnyelműen ke-
zelt. Mindannyiunkban egyen-
súlyban van a yin és a yang, és 
ha mindkét energiát megfele-
lően egyesítjük, hatalmas elő-
lépésre teszünk szert, és ké-
pesek leszünk ezáltal mások-
kal szemben is könyörülete-
sen viselkedni.

Ön kissé hajlamos 
lesz elhanyagolni ma-
gát, azonban az egész-

ségére mindenképp nagy fi-
gyelmet kell fordítania. Tudja 
jól, hogy az egészség sok ösz-
szetevőből áll, amik egymás-
sal szorosan összekapcsolód-
nak. Ha az élete egyik területé-
ben kudarcot él át, az egy má-
sik területen is megjelenhet. Az 
egészsége fenntartása érdeké-
ben nagyon következetesnek 
és tudatosnak kell maradnia.



egészségvédelem 2021. 
március 10. 15

4 szupererős immunerősítő ital, hogy 
erősítve indítsd a tavaszt

Ezek a módszerek hatékonyan 
csökkentik a vérnyomást

A 10 legegészségesebb zöldség, amit 
rendszeresen kéne fogyasztanunk

Nem csak télen fontos az immunerősítés, 
hiszen a tavaszi szezonba átlépve ugyan-
annyira szüksége lesz a testednek a táp-
anyagokra. Ezt pedig nem csak ételekkel és 
táplálékkiegészítő vitaminokkal tudod biz-
tosítani: mi ajánlunk is erre a célra négy 
immunerősítő italt, amit imádni fogsz!

Kurkumás gyömbérshot
10 perc, 4 összetevő, és már kész is az energizáló ital, 

ráadásul heti adagban, hiszen ezt előre is elkészítheted. 
Szükséged lesz hozzá 120 g egész kurkumára, 15 dkg friss 

gyömbérre, 2 nagy citromra, és 1/4 teáskanál borsra. A 
kurkumát és a gyömbért nagyon alaposan mosd meg, há-
mozd meg, majd egyesével gépben turmixold őket folyós-
sá, külön-külön: először a kurkumát, majd a gyömbért, és 
végül a citromot.

Ha kész, keverd össze az összes alapanyagot a gépben 
még egyszer, majd kis üvegcsékbe, flakonokba öntsd őket, 
és tedd a hűtőbe! Így még napokig fogyaszthatod, amikor 
csak eszedbe jut. Az itallal megadod a testednek a löketet 
a megfelelő emésztésre, több antioxidánst juttatsz a szer-
vezetedbe, a gyömbér és a kurkuma gyulladáscsökkentő 
hatásai pedig segítenek a regenerálódásban.

Alma, répa és narancs
Ha olyan immunerősítő csodaszert keresel, ami egy 

megfázásos időszakban is hatékony lesz, válaszd ennek a 
három gyümölcsnek a keverékét! A tested ellenálló képes-
sége érdekében ugyanis nagyobb figyelmet kell fordítanod 
a C-vitamin bevitelére, amit az alma és a narancs biztosít 
ebben a kombinációban. És ezzel még nincs vége, hiszen itt 
jön képbe a répa is, ami az A-vitamint teszi le az asztalra. 
Ez elengedhetetlen az egészséges immunrendszer műkö-
dése érdekében, úgyhogy ennél a három gyümölcsnél ke-
resve sem találhatsz jobb keveréket. Fogj 2 nagy narancsot, 
egy félbevágott, közepes méretű almát, valamint 1 kisebb 
répát, és hámozás után mixeld őket össze! Érdemes a ke-
verékhez fél bögre vizet, valamint a legvégén a pohárba 
egy jégkockát is adni, hogy kevésbé legyen sűrű az álla-
ga. Ha még inkább megdobnád egy kis plusszal, egy sze-
let ananász is mehet bele!

Vegán probiotikus smoothie
Ebben az italban az a jó, hogy nem csak egészséges, 

de nagyon finom is! Kicsit több hozzávaló kell bele, mint 
az előző receptekhez, de alig pár perc alatt kész van: 1 db 
alma, 1 db körte, fél bögre fagyasztott málna, fél bögre 
fagyasztott áfonya, 1 bögre fagyasztott eper, 1 bögre kó-
kuszjoghurt, és 1 bögre víz szükséges hozzá. Ha megvan-
nak az alapanyagok, jöhet az elkészítés!

Hámozd meg az almát és a körtét, majd egy turmix-
gép segítségével mixeld őket össze. Ha ez megvan, hoz-
záadhatod a többi összetevőt, és turmixold addig, míg fo-
lyós állagú nem lesz. Ha túl sűrű, tehetsz még hozzá vi-
zet! Ez az ital javítja az emésztésed, ami azért is fontos, 
mert az egészséges gyomor az immunrendszert is erősíti. 
Ezért van az, hogy ha napokig nem figyelsz az étkezésed-
re, gyengébbnek érzed magad!

Vitamindús zöld dzsúsz
Ha pedig extrán vitamindús italra vágysz, ami garan-

táltan ad egy kis löketet a testednek, de csak 5 perced van 
foglalkozni vele, válaszd ezt az italt! Szükséged lesz hoz-
zá 1 nagy marék friss spenótra, 1 lime-ra, 1 db körülbe-
lül két és fél centi hosszú gyömbérre, 2 piros almára, és 
fél bögre vízre.

Az almákat hámozd meg, és vágd ki a közepüket, erre 
nem lesz szükséged! Ezzel az előkészületeket le is tudtad, 
jöhet a turmixolás: minden összetevőt önts bele a gépbe, 
és mixeld őket össze. Ha túl sűrűnek találod, vízzel, vagy 
akár egy kis mandulatejjel is hígíthatsz rajta!

A stabil vérnyomás köztudottan kulcsfontossá-
gú szerepet játszik az általános egészségi álla-
potunkban. A magas vérnyomást nem véletle-
nül nevezik csendes gyilkosnak, az esetek több-
ségében ugyanis semmilyen tünetet nem okoz, 
ugyanakkor nagymértékben hozzájárul az olyan 
betegségek kialakulásához, mint a szívroham, a 
stroke, vagy a veseelégtelenség. Bár egyes ese-
tekben elkerülhetetlen a gyógyszeres kezelés, ál-
lapotodtól függően te magad is sokat tehetsz a 
hipertónia ellen! Íme néhány természetes mód-
szer, mellyel csökkentheted vérnyomásodat!

Gyakorold a mély légzést!
A lassú légzés és az olyan meditációs gyakorlatok, mint 

a jóga, vagy a tai chi csökkentik a stressz hormonok szintjét 
a szervezetben, így felveszik a harcot a hipertónia ellen is.

A mélylégzés egy egyszerű relaxációs gyakorlat, mely 
segít megnyugodni, és oldja a szorongást. Szívd be a le-
vegőt az orrodon keresztül öt másodpercen keresztül, 
majd fújd ki szintén öt másodperc alatt!

Szánj időt a relaxációra minden reggel és este, így 
amellett, hogy csökkentheted vérnyomásodat, hangu-
latodon is javíthatsz! Lélegezz és engedj ki minden fe-
szültséget a testedből!

Fűszernövények
Sokféle alternatív módszer létezik a vérnyomásunk 

csökkentésére, beleértve a fűszernövényeket és a gyógy-
növényeket is.

Bizonyos növények és fűszerek többféle módon is hoz-
zájárulhatnak egészségünkhöz: megkönnyíthetik az emész-
tést, nyugtatóként, stresszoldóként funkcionálnak, segítsé-
gükkel megelőzhetőek a szív és érrendszeri betegségek.

Szórd meg reggelente egy kis fahéjjal a reggelidet, vagy 
próbáld ki a főzés során a bazsalikomot, a lenmagot, a gyöm-

bért, fokhagymát vagy a kardámomot! Fontos azonban, hogy 
mielőtt bármelyiket is elkezdenéd alkalmazni, mindenképpen 
konzultálj az orvosoddal, egyes növények ugyanis nagyobb 
mennyiségben nem kívánt mellékhatásokkal társulhatnak!

Csökkentsd a só mennyiséget!
A fokozott sóbevitel köztudottan magas vérnyomás-

sal társulhat, emellett növelheti az olyan betegségek koc-
kázatát, mint például az agyvérzés, vagy a veseelégtelen-
ség. A legjobb, amit tehetsz, ha jelentősen lecsökkented 
a sóbevitelt étkezéseid során!

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint 
maximum 5 gramm só javasolt naponta a felnőttek számára. 

A tudatos táplálkozás azonban nem csupán annyiból 
áll, hogy kevesebb sót használsz fel a főzés során. Ellen-
őrizd a feldolgozott élelmiszerek, valamint a különböző 
boltban kapható fűszerkeverékek sótartalmát is!

Ne vidd túlzásba a munkát!
A California Egyetem tanulmánya szerint a heti több 

mint 41 óra irodai munka akár 15%-kal is megemelheti a 
hipertónia kockázatát. A magas túlóra szám miatt ugyan-
is a dolgozók nem tudnak elég időt fordítani a testmoz-
gásra és az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásra.

Persze a mai rohanó világban olykor szinte lehetetlen-
nek tűnik megtartani az egyensúlyt a munka és a magánélet 
között, de minden esetben törekednük kell rá. Próbáld meg 
tisztességes időben elhagyni az irodát, hogy még legyen 
esélyed edzeni és kikapcsolódni is a munka végeztével!

Kapcsolódj ki zenével!
Az Olaszországban található University of Florence kuta-

tása szerint a megfelelő dallamok segíthetnek csökkenteni a 
vérnyomásodat. A kutatás során 28 felnőttet vizsgáltak meg.

A gyógyszeres kezelés alatt álló kísérleti alanyok-
kal nyugtató klasszikus, kelta, és indiai zenét hallgattat-
tak naponta 30 percig. A tanulmány meglepő eredmény 
hozott: mindössze egy hét elteltével pozitív változást fi-
gyeltek a betegek vérnyomását illetően.

Ha tehát teheted, hallgass zenét otthon, vagy akár az 
irodában is, ezzel nem csak az egészségi állapotodat őriz-
heted meg, de a munkateljesítményedet is javíthatod, hi-
szen a kellemes hangzású, klasszikus zene pozitív hatást 
gyakorolhat koncentrációképességedre!

Zöldséget enni bárhol és bármikor egészséges, 
ám vannak olyan fajták, amelyek rendszeres fo-
gyasztásával többszörösen jót teszel a szerveze-
teddel. Lássuk, melyek ezek!

Hagyma
A benne található quercetin az egyik legerősebb növényi 

antioxidáns, azaz flavonoid. Kutatások szerint bizonyítottan 
rákmegelőző hatású. Egy csészényi aprított hagyma 61 ka-
lóriát és 3 gramm szénhidrátot tartalmaz. Olívaolajban pá-
rolva, rizzsel vagy más zöldségekkel tálalva nagyon finom.

Articsóka
A furcsa külsejű zöldség szilimarinban gazdag. Ez az 

antioxidáns segíti a májsejtek működését, hatékony a bőr-
rák megelőzésére és segít szabályozni a koleszterinszintet. 
Egy közepes darab 60 kalóriát és 7 g szénhidrátot rejt. Fa-
csarj citromlevet a tetejére, kézzel szabadítsd meg a leve-
lektől! A középső része a legjobb.

Brokkoli
Ereje az indol-3-karbinolban és a szulforafánban rejlik, 

amelyek védenek a mellráktól. Sok C-vitamint, illetve bé-
ta-karotint is tartalmaz.

Egy csészényi 25 kalóriát és 3 g szénhidrátot rejt. Ne 
főzd túl, a mikrohullámú sütő és az enyhe párolás őrzi meg 
igazán a tápanyagokat.

Gyömbér
Megszünteti az émelygést, harcol a migrénnel, de még 

az ízületi fájdalmakkal is, hiszen akadályozza a gyulladást 
okozó prosztaglandin termelődését a szervezetben. Egy te-
áskanálnyi friss gyömbérgyökér összesen 1 kalóriát jelent. 
Távolítsd el a barna héjat, s reszeld meg!

Spenót
Popeye kedvence luteinben, zeaxanthinban és karoti-

onoidban tobzódik. E három antioxidáns a szemkárosodás leg-
főbb ellenszere. Akik elegendő mennyiséget fogyasztanak belő-
le, azokat sokkal kevésbé fenyegeti az időskori vakság veszélye.

„A fiatalság zöld forrásának” nevezett növény egyéb-
ként az öregedés más jelei ellen is hatásos, elsősorban a bő-
rön. Egy csészényiben 7 kalóriát és 1 g szénhidrátot lelsz. 
Olívaolajjal és fokhagymával ízesítheted.

Kínai kel
A benne lévő brassinin mellrák-megelőző hatású. 

Ezen kívül úgynevezett indolokat is tartalmaz, amelyek 
az ösztrogénszint csökkentésével szintén a mellrák elleni 
harc legerősebb fegyverei. Egy csészényi adag 158 mg kal-
ciummal szolgál, ami az ajánlott napi bevitel 16%-a, így 
csökkenti a csontritkulás kialakulásának esélyét. 20 kaló-
riát és 3 g szénhidrátot viszel be vele.

Sütőtök
A narancsszínű csemege valódi C-vitamin és béta-ka-

rotin bomba, mely az emésztőrendszeri rákfajták megelő-
zésében játszik szerepet. Egy adag 80 kalóriát, 1 g zsírt és 
6 g szénhidrátot jelent. Vágd félbe, távolítsd el a magját, 
süsd puhára a mikróban, végül szórd meg egy kis fahéjjal!

Vízi torma és arugula
Lehet, hogy még nem hallottál a fenetil-izotiocianátról, 

amely a béta-karotinnal, a C- és E-vitaminokkal együtt érté-
kessé teszi ezeket a zöldségeket – pedig fontos tápanyag, hi-
szen a kialakulás szintjén gátolja a rákos sejtek termelődését! 
Egy csészényi 4 kalóriát és 1 g szénhidrátot tartalmaz összesen. 
Nyersen fogyasztva, salátában vagy szendvicsben a legjobbak.

Fokhagyma
Jellegzetes aromája a kénnek köszönhető, mely a „rossz” 

koleszterin ellensége, így csökkenti a vérnyomást, valamint a 
gyomor- és a bélrák kockázatát. Egy gerezddel csekély 4 ka-
lóriát viszel be. Süss egy egész fejet 15-20 percig, amíg puha 
és édes nem lesz, aztán halmozd kenyérszeletre vaj helyett!
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Plusz egy vicc

2021. 9. szám meg    fej -
tése: Az őszinte sza-
vak könnyebbé te-
szik a hallgatásukat.

Plusz    egy vicc: ... me-
lyikünk fogja lopni?

Anikó szelet
Hozzávalók a tésztához: 5 tojás, 18 dkg kristálycukor, 1 dl olaj 

(vagy ennek megfelelő olvasztott vaj), 1 dl langyos víz, 1 csomag sütő-
por (12 g), 25 dkg finomliszt, 2 csapott evőkanál cukrozatlan kakaópor;

A vaníliás pudinghoz: 8 dl tej, 10 dkg kristálycukor, 2 csomag 
vaníliás pudingpor;

A tetejére: 4 dl habtejszín, 1 csomag habfixáló, 1 púpos evőkanál 
porcukor, 1-2 csipet őrölt fahéj.

Elkészítés: A tésztához az egész tojásokat a cukorral habbá ver-
jük (fehéredésig), hozzákeverjük az olajat és a vizet, végül beleszitál-
juk a sütőporral elkevert lisztet is, simára keverjük.

A massza felét a kivajazott/lisztezett tepsibe egyengetjük. A má-
sik felébe óvatosan belekeverjük a kakaóport, majd a világos masz-
szára kanalazzuk.

Ezután gyorsan elkészítjük a pudingot: 7 dl tejet egy lábasba ön-
tünk a cukorral, a maradék 1 dl tejben simára keverjük a pudingporo-
kat. Majd hozzáöntjük a cukros tejhez és közepes lángon, folyamato-
san kevergetve sűrűre főzzük. 

A forró pudingot egyenletesen rákanalazzuk vagy ráöntjük a tep-
siben lévő tésztamasszára, és a 170 fokra előmelegített sütőben, al-
só-felső sütéssel kb. 25-30 percig sütjük. (Mivel ez sütőfüggő, ezért 
végezzünk tűpróbát!)

A megsült, még forró süteményt óvatosan borítsuk ki egy süte-
ményrácsra, hagyjuk teljesen kihűlni!

A habtejszínt a porcukorral és a habfixálóval előírás szerint ver-
jük kemény habbá, majd kenjük a kihűlt sütemény tetejére! Hintsük 
meg a 1-2 csipet őrölt fahéjjal!

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

– Az én anyósom olyan, mint egy jó napilap.
– Hogyhogy?
– …

Kétbetűsek: AB, DI, ÉS, 
ÉV, HA, LB, LU, MJ, ÓT, 
TÍ, VR, ZÁ, ZR.

Hárombetűsek: ADA, 
DAT, EOL, GÁL, ILA, IZA, 
KÉL, MÉN, MTI, NÉP, 
ŐSZ, PÁL, PÍR, RÓL, SZT, 
ZAB, ZAJ, ZÁR.

Négybetűsek: ADAM, 
ADAT, IRHA, LILA, LILE, 
MARI ,  REAL,  RIAN, 
RYAN, SATU, SIMA, TAHI.

Ötbetűsek:  AJJAJ , 
ATLAS, BELEP, ELKÉR, 
ÉLJEN, IDEÁT, INNEN, 
KÖZÖL, MAGAS, MAG-
MA, PÉLDA, PIROS, RÁ-
RAK, SIETŐ, SZMOG, 
TOGÓI, TYLER.

Hatbetűsek: ALATTI, 
ILIÁSZ, KÁLMÁN, MIN-
DEN, ODATOL, PARLAG, 
RAKETA, SARLÓS, TEJ-
BÁR.

Hétbetűsek: ALA BA-
MA, ELZAVAR, IGAVO-

NÓ, LÁTSZAT, NAPON-
TA, ROBERTO, UKULELE.

Nyolcbetűsek:  AL -
KALMAZ, JEGYBANK, 
LESZELÉS, PLETYKÁT, 
RUGDALÁS.

Kilencbetűsek: AKA-
DÁLYOZ,  ÉLVONAL -
ZÓ, MARASZTAL, VÍZI-
LABDA.

Tízbetűsek: ATLETI-
ZÁLÓ, MEGJELENIK, 
RALITÉRKÉP.

Tizennégy betűsek: GA-
BONATISZTÍTÓ, RUHA-
KERESKEDÉS.
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Valójában ezen a 2 életmódbeli vál-
tozáson múlik, lapos lesz-e a hasad

Talán nincs is nő, aki ne vágyna lapos, tónusos has-
ra – még akkor is, ha a hat kocka nem feltétlenül a 
célunk, a szép hasfal vágya azért mindenkit megkí-
sért legalább egyszer élete során. A recept azonban 
nem olyan bonyolult, mint hinnénk, annak ellenére, 
hogy nincs igazi, mindenkire illő megoldás – ez a két 
életmódbeli változás azonban nagyon szépen ki tud-
ja kövezni az utat a tónusos has előtt.

Nem érdemes kertelni: 
a lapos hasat, ahogy öreg-
szik az ember, egyre nehe-
zebb elérni. Van, akinek fi-
atal korában is csak álom 
marad, de akad, aki 18 éve-
sen úgy nézett ki, mint-

ha minden szabad óráját 
az edzőteremben töltené, 
pedig egyáltalán nem ez 
a helyzet. Mindegy, hogy 
melyik csoportba tarto-
zol, az azért aranyszabály, 
hogy ha haladsz a korral, 
egyre inkább tenned kell 
azért, hogy lapos, tónusos 
hasad legyen, ha ilyesmi a 
vágyad.

A megoldás azonban 
nem is a napi ezer felülés, 
de még csak az önsanyar-
gató diéta sem fog segíteni. 
A legnagyobb bakik pon-
tosan ehhez a két terület-
hez tartoznak. A nők nagy 
része ugyanis úgy gondol-
ja, hogy ha minden nap 
edz egy kicsit hasra, sokat 
kardiózik, és szinte sem-
mit nem eszik csirkén és 
salátán kívül, akkor máris 
nyert ügye van. Pedig ez 
egyáltalán nem igaz.

Kezdj el mozogni – de 
rendesen!

Kezdjük ott, hogy a 
sok felülés és az ész nélkü-

li rohangálás nem megol-
dás, ha lapos és szép hasat 
szeretnél. Ez azért van így, 
mert ahhoz, hogy mutatós 
legyen a hasizmod, először 
le kell faragni onnan a fe-
lesleget, ezt pedig nem le-
het egyszerűen megten-
ni. Kell ugyan a kardió az 
edzéstervbe, de ugyanilyen 
fontos az is, hogy elkezdj 
szépen súlyokkal dolgoz-
ni. Valójában a legfonto-
sabb itt is a következetes-
ség. Nem jó, ha egyik hé-
ten teljesen kikészíted ma-
gad, a másikon pedig hoz-

zá sem nyúlsz a súlyokhoz. 
Bár nagyon fontos a 

zsírégető mozgásforma, 
kutatások bizonyították, 
hogy még annál is fonto-
sabbak a súlyzós edzések, 
valamint azok, amelyekhez 

az ember a saját testsúlyát 
használja. Ez ugyanis az-
zal jár együtt, hogy a has-
izom nő, formálódik, és ha 
sikerül leadni a felesleget, 
nagyon szép tónusos lesz. 
Kidolgozott hasizom nél-
kül a lapos has is csak na-
gyon ritkán mutatós.

A kockahas a 
konyhában készül
Ez a pont is kapcsoló-

dik ahhoz, amit az előző-
ekben kifejtettünk: a zsír-
égető mozgásforma ön-
magában nem fogja elhoz-
ni az áhított eredményt. A 
kockahas ugyanis a kony-
hában készül. Ez az a test-
részünk, ami a legérzéke-
nyebben reagál az evés-
re, és ritkán lesz szép tó-
nusos, ha nem eszünk úgy, 
ahogy kellene. Ez azon-
ban nem a koplalást je-
lenti – figyelj oda, hogy 
eleget egyél, és legyen az 
étrendedben mindegyik 
makrotápanyagból megfe-
lelő mennyiségű!

Az sem tesz jót ugyan-
i s ,  ha  nagyon  keve -
set eszel. A lényeg tulaj-
donképpen az, hogy any-
nyit egyél, amennyit el is 
égetsz, sőt, még ennél egy 
kicsit kevesebbet, és ke-
rüld a feldolgozott, egész-
ségtelen ételeket! A has-
izom esetében ugyanis az 
evés sokkal többet számít, 
mint a mozgás. Hiába van-
nak igazi kockáid, ha egy-
szer nem tudod őket meg-
mutatni az őket rejtegető 
zsírréteg miatt.
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