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A falu
bolondja

Barkaszentelés és
zöldágállítás

A hívő lélek és a kitágult
látóhatár

Virágvasárnapi hagyományok

Részletek a 3. oldalon

Munkatársat keresünk több éve
cégünknél dolgozó kárpátaljai
létszámunk bővítéséhez
magyarországi munkahelyre

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.

Fotó: Varga Sándor

V

irágvasárnap –
vagy ahogy Európa-szerte nevezik, „pálmák vasárnapja” – egy héttel előzi meg húsvétot. Ezen a
napon a kereszténység
a Jeruzsálembe bevo-

nuló Jézusra emlékezik,
akit hívei királynak kijáró
hódolattal, pálmaágakkal
köszöntöttek. Így vált virágvasárnapi szokássá katolikus vidéken a pálmaszentelés, s ahol a növény
nem él meg, mint például

nálunk, ott a barka-szentelés járja.
A virágvasárnaphoz sok
néphagyomány fűződik.
Nagydobronyban régi időkre visszanyúló szokás, hogy
a szülők és nagyszülők a virágvasárnap előtti szomba-

Áttükröző képek
Jurij Selevickij kiállítása a beregszászi konzulátuson

ton este, vagy virágvasárnap reggel szalagokkal feldíszített zöldágat
tesznek a lányos házak
kapujára, ami nagypéntekig ott is marad.
Folytatás az 5. oldalon

B

ár a koronavírus
továbbra is uralja
és meghatározza mind e n n a p j a i n k a t , M agyarország Beregszászi
Konzulátusa ebben a
rendkívüli helyzetben
is fontosnak tartja a
kulturális jelenlét folytonosságának megőrzését. Ezért most onlinekiállításmegnyitót tartunk, kezdte köszöntőjét Beke Mihály András első beosztott konzul abból az alkalomból, hogy a külképvis e l e t M u n k á c s y M ihály termében sor ker ü l t a z i s m e r t k á rpátaljai festőművész,
Jurij Selevickij tárlatának megnyitójára. Aki, mint munkáiból nyomban kiderül,
nagy formátumú, igazi
huszonegyedik századi
művész.
Folytatás a 3. oldalon

2

2021.
március 24.

Híreink

Az egészségügyi szakemberek
is oltásra biztatnak

Nagyjából három hónapja tart Magyarországon a koronavírus-elleni oltások beadatása, Ukrajnában pedig egy hónappal ezelőtt,
február 24-én adták be az első vakcinát. A lakosság tömeges oltására ugyan még bizonyosan sokat kell majd várni, de azért
megtörténtek az első lépések már nálunk is ezen a téren. Szűkebb pátriánkban, a Beregszászi járásban is szép számmal vannak már olyanok, elsősorban egészségügyben dolgozó szakemberek, akik túl vannak az első oltáson, néhányat közülük meg is
szólaltattunk, hogy mondják el tapasztalataikat.
– Március 13-án a kórházunk 58 alkalmazottja, valamint a beregszászi és hozzá tartozó mentőállomások 28 szakembere részesült a Covishield
nevet viselő védőoltásban, ami
a brit AstraZeneca cég Indiában gyártott vakcinája – mondta el lapunknak dr. Ivan Males,
a Linner Bertalan nevét viselő Beregszászi Járási Kórház
főorvosa. – Azóta még tizen-

egynéhányan, elsősorban a
covidos betegeket ellátó szakember is megkapta az első oltását, és a legtöbben közülük jól
viselték a vakcina beadását. Jómagam is köztük voltam, és bár
az oltakozást követő egy-két
napon kisebb hőemelkedést tapasztaltam, mindez nem jelentett különösebb akadályt a feladataim ellátása során.
Az elsők között volt a beoltottak között dr. Pauk László beregszászi orr-fül-gégész,
aki egy jó ideje már a koronavírus-betegek ellátására szakosodott infektológiai osztályon teljesít szolgálatot.
– Eddig még elkerült a betegség, éppen ezért volt fontos számomra, hogy az immunrendszerem egy mesterségesen előidézett
védettséget is kapjon, mivel, sajnos, egyre több az osztályon kezelődő beteg, akik sokszor igen
súlyos állapotban kerülnek felvételre – mondta. – Bevallom,
egy pici félsz azért volt bennem
az esetleges mellékhatásokat illetően, de hála Istennek, semmilyen helyi, vagy általános reakciót nem tapasztaltam az oltást
követően.
Jól viselte a Covishield-oltást
Márton Rozália, az intenzív osztály anaszteziológiai szakápolója

is, aki ugyancsak március 13-án
részesült az első vakcina-adag
beadásában.
Nap mint nap súlyosabbnál
súlyosabb állapotban lévő betegek kerülnek az osztályunkra,
akik közül, sajnos, már nem egyet
elvesztettünk. Ezeket az emberi
sorsokat átélve, egy percig sem
kételkedtem az oltás beadatásával kapcsolatban, hiszen jelen állás szerint egyedül a vakcináció

nyújt biztonságos védettséget a
kór ellen – mondta el lapunknak
Rozália.
Ugyan nem kapta még meg az
oltást, de a közeljövőben beoltatja magát dr. Hennagyij Andrejev,
az infektológiai osztály főorvosa
is, aki alig egy hónapja esett át a
betegségen, így még védettnek
számít a vírus ellen.
– Most inkább azoknak a kollégáknak van szükségük az oltásra, akik még nem estek át a
betegségen, vagy akiknek már
,,lejáróban van” a védettsége –
mondta el a szakember. – Azokat az embereket, akik már átélték ezt a kórt, netán családtagot, vagy ismerőst veszítettek el
a betegség következményeként,
aligha kell meggyőzni a védőoltás fontosságáról, a vírustagadók, vagy vírusszkeptikusok
pedig előbb-utóbb maguk is rájönnek majd, hogy jelen helyzetünkben egyedül a védőoltások jelentenek biztos esélyt a betegség elkerüléséhez.
Március 21-i állapot szerint
Ukrajnában eddig 108 310-en részesültek koronavírus-elleni védőoltásban, azon belül Kárpátalján valamivel több mint 3 ezer
személy kapta meg az első adag
vakcinát.

(felvégi)

Külföldieknek nem lehet földtulajdona
a Krím nagy részén
Hatályba lépett a hétvégén Vlagyimir Putyin elnök rendelete,
amely a Krím félsziget legtöbb
területét határmenti övezetnek
minősítette, ahol külföldiek nem
rendelkezhetnek földtulajdonnal.
Ha a tulajdonosok nem hajlandók az önkéntes eladásra, a hatóságok kényszeríteni fogják őket. A
rendelet a Krím 25 városi önkormányzatából 19-re, egyebek között
Jevpatorijára, Kercsre és Jaltára, valamint Szevasztopol mind a 12 önkormányzatára érvényes. A szombaton hatályba lépett rendelet nem

érinti Szimferopolt, Dzsankojt és
Krasznoperekopszkot, valamint a
Belogorszki, a Krasznogvargyejszki
és a Pervomajszki járást.
Az ukrán külügyminisztérium
a rendeletet érvénytelennek és az
ukrán állampolgárokkal szemben
diszkriminatívnak minősítette.
A Krím félszigetet 2014-ben
csatolta el Oroszország Ukrajnától, a félszigeten megrendezett népszavazás eredményére hivatkozva,
amit a nemzetközi közösség túlnyomó többsége nem ismert el.

MTI

Az EB megerősítette kiállását az ukrajnai
magyarok jogai mellett

Az Európai Bizottság megerősítette kiállását az ukrajnai magyarok jogai mellett, levélben is megerősítették, hogy az Európai Unió
elhivatottan kíséri figyelemmel az emberi jogok, ezen belül pedig
a kisebbségi jogok tiszteletben tartását Ukrajnában – írta Bocskor
Andrea, a Fidesz uniós parlamenti képviselője az MTI-hez eljuttatott szerdai közleményében.
A kárpátaljai születésű képviselő azt írta, hogy miután az ukrán
szélsőséges Mirotvorec honlap halállistára tette őt, Josep Borrell, az
unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője és Várhelyi Olivér bővítésért és szomszédságpolitikáért
felelős uniós biztos azonnali támogatásáról biztosította, amelynek most levelükben is hangot adtak. „A magas rangú uniós tisztviselők elfogadhatatlannak minősítették a Mirotvorec honlap listázását, amely nem csak a személyes adatvédelemhez való jogot
sérti, de félelemben is tartja a listázottakat, továbbá megkérdőjelezi Ukrajna felelősségét az emberi jogok tiszteletben tartásának tekintetében is. Ezért levelükben is
biztosítottak afelől, hogy továbbra
is sürgetni fogják az ukrán hatóságokat az oldalon található tartalom
eltávolítására” – írta a képviselő.
Bocskor Andrea kiemelte: „a
levél alapján az EU határozott
elvárása, hogy Ukrajna, ha szorosabb integrációra törekszik az

EU-val, meg kell védje a nemzeti
kisebbségekhez tartozók jogait, és

fontos, hogy folytassa az együttműködést Magyarországgal”.
A Mirotvorec oldalára tavaly
év végén került fel Bocskor Andrea és Brenzovics László, a Kár-

pátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, jóval előttük pedig Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter neve is bekerült az adatbázisukba. Róla azt
állították, hogy „támadást intézett Ukrajna szuverenitása és területi épsége ellen”, beavatkozott az ország belügyeibe, szítot-

ta és támogatta a szakadár törekvéseket Ukrajnában. A honlapon
februárban pár napig feltűnt Várhelyi Olivér uniós biztos neve is.
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A Hetek nem ismerik el a Krím félsziget
Oroszország általi annektálását

A világ hét legfejlettebb iparú
országának (G7) képviselői csütörtökön kiadott közös állásfoglalásukban felhívták a moszkvai vezetés figyelmét, hogy
nem ismerik el a Krím félsziget
Oroszország általi elcsatolását.
„Határozottan elítéljük,
hogy Oroszország ideiglenesen
megszállta a Krím Autonóm
Köztársaságot és Szevasztopol
városát. Nem ismerjük el
Oroszország törekvéseit ennek
legitimálására sem most, sem
a jövőben” – hangsúlyozták a
csoporthoz tartozó országok
külügyminiszterei, valamint az
Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Ukrajnához tartozó terület bekebelezésének hetedik évfordulóján kiadott dokumentumban.

Hozzátették, hogy továbbra is
rendíthetetlenül támogatják Ukrajna függetlenséghez, szuverenitáshoz és területi integritáshoz
való jogát.
Az aláírók azt is leszögezték,
hogy ellenzik Ukrajna Oroszország
általi destabilizálását, különösen a
Donyec-medence és a luhanszki régió bizonyos területein. Aláhúzták,
hogy a béke előmozdítása megköveteli a minszki megállapodásban
foglaltak betartását.
A Franciaországot, Németországot, Olaszországot, Japánt, az
Egyesült Királyságot, az Egyesült
Államokat és Kanadát tömörítő
csoport állásfoglalását Joe Biden
amerikai elnök február végi nyilatkozata előzte meg, amelyben
hangsúlyozta: kiáll Ukrajna mellett Oroszország agresszív cselek-

ményeivel szemben. Biden televíziós nyilatkozatában „lelketlen
gyilkosnak” nevezte Vlagyimir
Putyin orosz államfőt, kijelentése diplomácia feszültségekhez
vezetett Washington és Moszkva között.
A Donyec-medencei konfliktus övezetében tavaly július
vége óta tűzszünet van érvényben, amelyet a Kijev, Moszkva és az EBESZ képviselőiből
álló, úgynevezett minszki ös�szekötő csoport hozott tető alá.
Február végén azonban ismét kiéleződtek a harcok, az oroszbarát
szakadárok többször megsértették a tűzszünetet. A kelet-ukrajnai konfliktus hét éve tart, a harcoknak már mintegy 13 ezer áldozatuk volt.

MTI/Kárpátinfo

Szijjártó: Elvárjuk, hogy az ENSZ a nemzeti
kisebbségek jogait is a szívén viselje

A nemzeti kisebbségek jogaiért
emelte fel a hangját Szijjártó
Péter magyar külgazdasági és
külügyminiszter Brüsszelben, az uniós tagországok
külügyminiszterei egynapos ülésének szünetében.
Szijjártó Péter a külügyi
tanácsnak az ENSZ emberi
jogi főbiztosával folytatott
párbeszédével összefüggésben azt hangsúlyozta, Magyarország rendkívül fontosnak tartja az emberi jogok, köztük a kisebbségi jogok tiszteletben tartását. Azt
mondta, észrevehető, hogy
a kisebbségi jogokat az elmúlt időszakban diszkriminatívan kezdték alkalmazni a nem-

zetközi politikai közéletben. A vallási, a nemzetiségi jogokat más típusú kisebbségi jogokkal szemben

megpróbálják elfelejteni – közölte. Arra hívta fel a figyelmet, hogy

a világ számos pontján súlyosan
megsértik a nemzetiségek jogait. Ilyen Ukrajna, ahol szisztematikusan zajlik a magyar nemzeti kisebbség jogainak megsértése – emelte ki a miniszter.
„Elvárjuk az ENSZ-től és
az Európai Uniótól egyaránt,
hogy ebben a kérdésben legalább olyan hangos legyen,
mint az ezer kilométerekre
történő vélt, vagy valós emberijog-sértések miatt. Elvárjuk, hogy a nemzeti kisebbségek jogait legalább annyira
viseljék szívükön, mint ahogy
szívükön viselik a más típusú kisebbségi jogokat” – fogalmazott.
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Közösség
Jurij Selevickij kiállítása a beregszászi konzulátuson

Áttükröző képek
Elejét lásd az 1. oldalon
Köszöntő beszédében Szilágyi Mátyás főkonzul arról
szólt, hogy meglátása szerint
honnan merít ihletet a festő.
„Magyar és ukrán művészkollé-

gákkal együtt járja a kárpátaljai
vidéket, s a kárpátaljai művészeti
tradíciókat, népművészeti elemeket a legújabb művészeti törekvésekkel, absztrakt hatásokkal
kiegészítve örökíti meg az itteni
táj hangulatát és a tájban élő ember életérzéseit. A művész alkotótevékenysége jó példája a művészeti tradíciók és a folytonos
útkeresések összekapcsolódásának, illetve a történelmi múlt-

ban gyökeredző multinacionális
társadalmi környezet és a csodálatos természeti környezet kölcsönhatásai lírai megfogalmazásának”.
Mint a kiállított alkotásokon látható, a művészt kezdetektől fogva
lenyűgözték az impresszionisták.

Arra törekedett, és arra törekszik
mostanság is, hogy minél színesebben dolgozzon, akkor is, ha a műalkotás inkább absztrakt irányvonalú.
Jurij Selevickij több mint két évtizede rendszeres résztvevője regionális, országos és nemzetközi kiállításoknak, plein aireknek. A művész
példaképének Erdélyi Bélát, a kárpátaljai festőiskola egyik alapítóját tartja, aki amellett, hogy számára a legfőbb ihlető forrásul a kárpá-

Az orvos válaszol

Praktikus kérdések és válaszok
a koronavírussal kapcsolatban

Immáron több mint egy éve, hogy közösségi életünk mindennapjait döntően befolyásolják a koronavírus-járvány ellen hozott intézkedések. Amíg, mondjuk fél éve még jelentős volt azoknak a
száma, akik ,,úgymond” vírus-tagadóknak, vagy vírus-szkeptikusnak számítottak, mostanra aligha vannak olyanok, akiknek
legalább egy közeli ismerőse nem esett volna át a betegségen. Sajnos, nagyon sokan akadnak olyanok is, akik hozzátartozójukat
már el is vesztették a koronavírus-fertőzés miatt fellépő betegség
szövődményei miatt.
Azt hiszem, tavaly ilyenkor
nem volt olyan ember, aki ilyen
,,hosszú karriert” jósolt volna ennek a betegségnek, és időközben
beindult ugyan a visszaszorításához leghatékonyabb módszernek
számító védőoltások beadatása,
de sajnos még most is az a helyzet, hogy képtelenség előrevetíteni, hogy meddig keseríti még
mindennapjainkat ez a világjárvány…
Az alábbiakban néhány, a betegség diagnosztizálásával kapcsolatos olyan gyakorlati kérdésre próbálunk választ adni, amelyek talán a leginkább foglalkoztatják a közvéleményt.
– Miről árulkodnak a szervezetünkben meglévő egyes antitestek?
A vírus szervezetben való
jelenlétéről az úgynevezett
antitestjeink megjelenése ad választ, amelyek a betegség különböző fázisaiban mutathatók ki.
A legkorábban az úgynevezett
immunoglobulin A (IgA) antitestek mutathatók ki, amelyek a
betegség kezdete után 3-4 nappal jelentkeznek. Az IgM antitestek a betegség akut fázisában vannak jelen a legnagyobb
számban, majd annak lecsengését követően – általában a 12-14
napot követően – jelentkeznek a
szervezetünkben az IgG antites-

tek, amelyek aztán hónapokig kimutathatók a vérben, és ezeknek a
normaérték többszörös szintje jelzi
azt a tényt, hogy az adott személy
átesett a betegségen.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a betegség akut fázisában
egyedül az orr- és szájgaratüreg
nyálkahártyájából vett úgynevezett PCR-teszt (polimeráz láncreakció) számít döntő bizonyítéknak
a vírus meglétéről.
– Ha a szervezetben kimutatható az antitest, akkor van-e rá garancia, hogy az adott személy nem
kapja el újra a betegséget?
Az antitestek általában 2-6 hónapon át védettséget jelentenek az
újbóli fertőzés ellen, de nem jelentenek garanciát arra, hogy az új fertőzés ne lépjen fel. Az elmúlt egy év
során Ukrajnában 1360 személynél
diagnosztizálták a másodszori (nagyon ritkán pedig a harmadszori)
fertőzés tényét, tehát teljesen biztosra nem lehet venni, hogy aki már
átesett a betegségen, az egy ideig garantáltan vírusmentes marad.
– Ha valaki átesett a betegségen, mennyi az az idő, amikor már
beadathatja magának a védőoltást,
illetve szükség van-e ilyenkor antitestszint-vizsgálatra?
A legtöbb szakember olyan véleményen van, hogy aki bizonyítottan átesett a betegségen, annak
legalább 2-4 hónapig nincs szük-

ti táj, az itt élő ember szolgál, látásmódjában tükröződik a gazdag és sokrétű európai művészeti hagyomány, hangsúlyozta a pályatárs munkásságát jellemezve
Kopriva Attila festőművész. Aki
a továbbiakban azt hangsúlyozta, hogy kollégája olyan öntörvényű művész, akinek egyedi látásmódja alkotásain erőteljesen vis�szatükröződik. Kopriva Attila beszélt a Kárpátok Művészetéért és
Kultúrájáért Egyesületbe tömörült munkácsi művészek törekvéseiről, arról, hogy valamennyiüket
az a cél vezérli, hogy a vidék gazdag művészeti hagyományait sikeresen megújítsák. Ennek kapcsán az elnök felhívta a figyelmet
arra, hogy amikor Jurij Selevickij
képein a régi paraszti élethez kapcsolódó használati tárgyak jelennek meg, azok nem puszta dekorációk, hanem a múlt egyedi, expresszív módon történő ábrázolása.
Végül a kiállító művész mondott köszönetet Magyarország Beregszászi Konzulátusának azért,
hogy évek óta nagyszabású kulturális missziót vállal fel. Ez különböző tárlatok szervezésében
is megnyilvánul. A kiállításokra
a művészetpártoló közönségnek
ugyanolyan nagy szüksége van,
mint azoknak a művészeknek,
akik ily módon jutnak bemutatkozási lehetőséghez. Nemcsak a közönség reakciója fontos számunkra, hanem a kollégák véleménye
is. Mindig van új a nap alatt, lehet,
és kell is másoktól tanulni, hangsúlyozta a művész.
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A VII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencián

A hívő lélek és a kitágult
látóhatár

Beregszászon az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium bázisán a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
és az égisze alatt működő Görögkör szervezésében immár hetedik alkalommal tartottak keresztény tudományos diákköri konferenciát. A pandémia okozta veszélyhelyzet miatt erre ezúttal az
online térben került sor. A tudományos fórumra, mely két szekcióban zajlott, tíz pályamű érkezett.
A szervezők nevében Marosi István, a szakkollégium igazgatója, a Görögkör vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, a
következőket hangsúlyozva: a tudomány és a kereszténység nem
áll távol egymástól, az istenhitet
a tudományban is meg kell tartani. A természettudósok végül
is azt a világot kutatják, amelyet az Isten teremtett számunkra. Napi valóság, hogy a digitális tér iszonyú távolságokat képes áthidalni, hisz több ezer kilométerre levő szeretteinket láthatjuk magunk előtt a képernyőn.
És ekkor döbbenünk rá, hogy Isten még ennél is nagyobb és távolibb. Most kell rájönnünk arra,

vevő diákokat, hogy őrizzék meg
természetes kíváncsiságukat.
Hisz könnyű belátni, ha tudományos problémára bukkanunk, arra
csupán a tudomány segítségével
találhatunk magyarázatot. A rektor a továbbiakban felhívta a figyelmet arra is, hogy a világon a
legjobb dolgok egyike, ha olyan
munkát választunk, amelyet szeretünk, s amely rengeteg érdekes
inspirációt ad számunkra.
A résztvevők először plenáris ülésen vehettek részt, melyen
meghallgathatták Janka Ferenc
filozófus, a Gál Ferenc Egyetem Teológiai Kar tanszékvezető főiskolai tanárának Hit és tudás c. előadását. A konferencia

hogy a digitális lehetőségek elvisznek ugyan bennünket egymáshoz, de összekapcsolni csak
az Isten tud.
A konferencia célkitűzéseit
Marosi István a következőképpen fogalmazta meg: „Célunk
a keresztény szellemiségű tudományosság szorgalmazása,
a különböző szakterületek keresztény vonatkozásának megtalálása, a történelmi egyházak
örökségének és értékrendjének
tudományos kutatásokban való
megjelenítése. És nem utolsó
sorban a keresztény értékrendet valló magyar hallgatók találkozási lehetőségeinek a megteremtése.”
Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar helynöke megnyitó beszédének a vezérgondolata így hangzott: Isten a káoszból rendet teremt, s valljuk be
őszintén, az ember időnként elég
nagy káoszt tud maga körül teremteni. Aki komolyan veszi
a tudományt, és kellő komolysággal műveli azt, az rendszerez, a tudáshalmazban megpróbál rendet teremteni. És hamar
belátja, hogy minden összefügg
mindennel. A hívő lélek számára – ezt már életünk során számtalanszor megtapasztaltuk – kitágul a látóhatár.
A konferencia résztvevőihez küldött videó üzenetében
Csernicskó István, a Rákóczi Főiskola rektora arra buzdította a
mostani megmérettetésen részt-

során számos érdekes előadás
hangzott el többek között arról,
hogy milyen élményekkel gazdagodtak a Határtalanul program keretében Kárpátaljára érkező magyarországi iskolások,
továbbá miként változtak megyénk lakóinak utazási szokásai
a Covid-19 járvány hatására, illetve, hogy milyen eredményeket
érhetünk el a tudásszint-mérés terén az e-tesztek segítségével. Előadások hangzottak el a kárpátaljai népi vallásosság és vallásgyakorlás témakörében is.
A virtuális térnek köszönhetően a fórumon résztvevő diákok,
valamint az értékelő bizottság
tagjai több mint egytucat helyszínről kapcsolódtak be a konferencia munkájába.
Az előadások meghallgatása
után – az előzetes opponálást figyelembe véve – a zsűri az alábbi
eredményeket hirdette ki:
A matematika- és fizikatudományi szekcióban Bence
Norbert, az Ungvári Nemzeti
Egyetem Fizika Karának PhDhallgatója lett a legjobb, míg a
társadalomtudományi csoportban Sereghy Xénia, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének PhD-hallgatója ért el első
helyezést.
Mint megtudtuk, az elhangzott pályamunkák hamarosan
konferencia-kötetben összegyűjtve is megjelennek a Görögkör
gondozásában.

Eszenyi Gábor

ség védőoltásra, azt követően
már teljes biztonsággal olthatja
magát, hiszen csökkenőben van
a védettsége. Az oltás beadása
előtt nincs szükség az antitest
szint mérésére.
– Mennyire biztonságosak és
veszélytelenek a koronavírus-elleni védőoltások?
Amíg korábban a betegség
valós megléte felől, most leginkább erről a kérdésről folyik a
legtöbb vita a különböző médiafelületeken… A világon több ezer
tudós hónapokig dolgozott azon,
hogy olyan vakcinát fejlesszen,
amely nem csupán hatékony, hanem biztonságos is legyen az emberi szervezet számára. Természetes, hogy voltak, vannak és
lesznek is olyan mellékhatásai az
oltásnak, amelyeket felkap a média, de mindezek nagyon elenyésző számot tesznek ki, és nem jelentenek olyan veszélyt, ami miatt le kellene mondanunk az oltásról. Mindenesetre, aki már túlesett a betegségen, netán kórházi
kezelést is igényelt, ne adj Isten,
lélegeztető gépen is volt, az aligha gondolkodik majd a védőoltás
beadatásának szükségességén.
– Átadható-e a védettség a
terhesség során az újszülöttnek?
Történtek olyan vizsgálatok,
hogy azoknál az újszülötteknél,
akiknek a várandós anya előzetesen beoltatta magát, találtak
antitesteket, de hogy ezeket milyen mennyiségben, és mennyire jelentenek védettséget a betegség ellen, ez még a jövő kérdése.
– A szezonális influenza-elleni oltáshoz hasonlóan a jövőben
rendszeressé válhat-e a koronavírus elleni vakcina beadatása?
A szakemberek azt jósolják,
hogy egy ideig biztosan köztünk
lesz a vírus, így szükség lesz az
oltások szezonális beadatására. De hogy meddig tart majd ez
az időszak, azt egyelőre nem lehet tudni.

Sajtó alá rendezte:
Jakab Lajos
badalói családorvos

Kovács Elemér
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Itthon-otthon
Beszélgetés Jakab Eleonórával, a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökével

A mi testünk a mi királyságunk

„Ne uralkodjék tehát a bűn a
ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak.” (Róm 6,12)
Ki uralkodik a mi saját testünk felett? Isten tanácsára figyelve és hallgatva nekem, neked kéne uralkodni a testünk, önmagunk felett. Ki teremtett téged
és engem azzá, olyanná, aki vagyok? Isten alkotása vagyok, Ő
tervezete meg minden testrészemet, az Ő örömére. Isten önmagát, az Ő szépségét, kedvességét,
jóságát ajándékozta az embernek. Önmagából adott nékünk, és
Jézus Krisztusban Atyánkká lett.
Kötelességem az én testemet is
odaadni Néki, az Ő szolgálatára,
dicsőítésére! Mire, hogyan használom a testemet? Mire használom a kezemet? Dolgozom, jót
cselekszem, imára kulcsolom,
fenyegetek, vagy lopok vele?
Mire használom a lábamat? Dolgozni járok, betegeket látogatok,
templomba megyek, vagy titkos,
és tiltott utakon járok vele? Mire
használom a szemem és a fülem?
Gyönyörködöm Isten munkájában, alkotásában, olvasom a Bibliát, hallgatom az igét, vagy legeltetem a szemeimet bűnös dolgokon? Mire használom a testemet? Mit engedek meg a testemnek, magamnak? A szemem, fülem mit követel, mit kíván, mire
késztet? Isten dicsőségére használom? Mennyit? A testünk felett képesek vagyunk-e uralkodni? Vagy a szemem, a fülem, a
kezem, a lábam uralkodik felettem és hajt, kényszerít a bűnbe?
Ezért figyelmeztet Pál apostol:
„Vigyázzatok, figyeljetek, ne a
testetek legyen az úr, hanem ti
fegyelmezzétek meg magatokat,
testeteket”. Nem könnyű feladat
ez... Idősnek és fiatalnak egyformán küzdeni kell a test uralkodása, csábítása ellen.
A mai embernek az a legfontosabb, hogy jól érezze magát.
„Élvezni akarom az életet.” „Az
önmegvalósítás a legfontosabb.”
„Ne gátoljon senki álmaim megvalósításában!”
Hasonló szólamokkal van tele
a mai világ. Az ember a fontos, a
„humánum” a központ.
S éppen ebben a hatalmas emberközpontúságban,
énközpontúságban elvész az ember! Az az ember, akit Isten az Ő
képére és hasonlóságára teremtett. Megnyomorodtunk, betegségek számtalan jeleit és bélyegét cipeljük. Olyan betegségekét,
amelyek a bűn miatt kötődnek a
testünkhöz, a bűn miatt csonkítják, rövidítik meg az életünket.
Odaadom-e a testemet Istennek? Odaadás, átadás, lemondás... Harc és naponkénti küzdelem. Odadni a testemet Istennek olyan küzdelem, olyan
harc, amit mindennap meg kell
vívni. De egyedül, magunkban
nem sok eredményt érünk el.
Mert én magamról tudom, hogy

én „visszaeső bűnös” vagyok!
(Te nem?)
Testem felett uralkodni nem
tudok magam, de hívhatom,
kérhetem Isten Szent Lelkét. Ő
segítségemre jön. Óh, de nagy
ajándék, nagy kincs, hogy mindennapi küzdelmünkben mellénk áll, segít, erősít Isten Lelke. Hívhatom, kérhetem minden
időben! A testem nem a végső állomása életemnek, személyemnek, létemnek. Isten az Ő lelkéből is adott belém, nékem, néked, kedves Olvasóm.
A testem a Szent Lélek temploma. Mennyire kell vigyáznom
erre a templomra? Nem elég a
külső tisztaság, a külső karbantartás. A belső tisztaságomtól
függ, hogy milyen közel vagyok
Istenhez. Ne pusztítsam a testem,
lelkem hordozóját! Őrizzem azt
Isten dicsőítésére, magasztalására, szolgálatára.
Rendelkezhet-e Isten a testemmel? Megengedem? Odaadom Néki? Igen, odaadtam, de
néha vissza-visszaveszem a saját kedvtelésemre. Ez a mi nagy
bajunk, hogy néha-néha magunké akarunk lenni, magunkban
akarunk élni... S ilyenkor mindig sérülünk... Magunktól, a bűnünktől!
A kísértő körülöttünk ólálkodik, csábít, kínálgat, ijesztget. A megkísértés még nem
bűn. Ha elfogadom, megcselekszem az ördög ajánlatát, csábítását, az már bűn. A bűn bennünk fogan meg, s ha már megfogant, akkor uralkodik bennünk, felettünk, addig, ameddig engedjük!
A sátán nevezi a bűnt hibának, tévedésnek, kis bűnnek. De
nincs kis bűn. A kis bűn olyan,
mint a bébi oroszlán: felnő és
vadállati kegyetlenséggel pusztít. Miért? Mert ez a természete!
A kis bűn természete, hogy megnő és pusztít! Mindig azt pusztítja, akiben felnőtt, aki engedte,
hogy felnőjön benne.
Tegyünk felajánlást ma, és
holnap, és naponként: „Istenem,
itt van az életem, a testem a lelkem, uralkodj felettem, lakj a
szívemben, őrizz meg a gonosztól, kérlek. Többé ne uralkodjon
bennem, testemben a bűn.”
Szentlélek Isten, kérlek, segíts, hogy legyek telve, legyek,
ha kell, üres, legyen mindenem,
fogadjam el, ha nincs semmim.
Uram, segíts uralkodni testem,
önmagam felett. Legyen Tiéd az
életem. Szolgálni vágylak, Mesterem, menj előttem, hogy követhesselek! Köszönöm, hogy templommá formálod, faragod, alakítod életem, testem. Szeretnék
meghajolni és engedelmeskedni, ha vésőd farag, formál. Tiéd
a dicsőség és hála, mindörökké. Ámen
(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!
Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!
Mobil: +38(095) 600 80 05, +38(097) 600 80 05

Mindenekelőtt a kötelesség és az adott szó

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) egyesületi formában
működő keresztény, civil szervezet, mely az értelmiséget igyekszik
összefogni. A KÉSZ 1989-ben alakult Magyarországon. A szervezet egyfelől saját tagjai lelki-életét igyekszik erősíteni, másfelől pedig a közélet minden területén, a keresztény vallási alapokon állva,
Jézus Krisztus tanításaiból levonható következtetésekkel szolgálni.
A legnagyobb magyar keresztény civil szervezet minden határon túli magyarlakta területtel
igyekszik együttműködni. Ennek
eredményeként 2015-ben Beregszászban is megalakulhatott a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. Céljaikról, tevékenyégi
körükről Jakab Eleonórát, a szervezet elnökét kérdeztük.
– Ismerjük meg közelebbről
Jakab Eleonórát!
– Mezőváriban születtem,
azonban korán elköltöztünk
Beregszászba, ennek okán tősgyökeres beregszászinak vallom magam. Szeretem ezt a
várost. Középiskoláimat a helyi 4. számú Kossuth Lajos Középiskolában végeztem. Szí-

náraimnak már kollégájaként voltam ott. Ezt követően tagja lehettem a Beregszászi Bethlen Gábor
Magyar Gimnázium oktatói karának. Ott voltam az iskola alapításától kezdve. Huszonöt évet töltöttem el a gimnáziumban. Ma is
nagyon nagy szeretettel gondolok
az ott eltöltött évekre, a kollégákra, akikkel jóban-rosszban együtt
küzdöttünk. Ma pedig a Rákóczi
Főiskola oktatójaként tevékenykedem, immáron közel 20 éve. Mondanom sem kell, számos meghatározó pillanata volt a pályámnak, a
diákok lelkesedése ma is energiával tölt fel. Ezt a hivatást csakis szívvel-lélekkel lehet végezni.
– Mit tudhatunk a Keresztény
Értelmiségiek Szövetségéről?

vesen emlékszem vissza azokra az évekre, sokat köszönhetek tanáraimnak, akik megtanították meglátni az értékeket
az életben. Pedagógus családban nevelkedtem, így számomra nem is volt kérdés, hogy én
is erre a pályára szeretnék lépni. Így aztán az Ungvári Állami
Egyetem biológia szakára felvételiztem, melyet sikeresen be
is fejeztem. Ez lett az én utam,
melyet Istentől kaptam.
– Több mint harminc éve oktatja a felnövekvő nemzedékeket.
Milyen tapasztalatokkal gazdagodott ez idő alatt?
– Pályám kezdetén egy évig
szervezőpedagógus voltam (akkor pionírvezetőnek hívták), a
Gecsei Általános Iskolában és
a Beregszászi 9. Számú Általános Iskolában. Az egyetem befejezését követően tanítottam
Mezőváriban, Kisbégányban,
majd visszatérhettem almamáterembe, a Beregszászi 4. számú Középiskolába. Hét évet
dolgozhattam ott, amely időszak szintén meghatározó volt
számomra, hiszen egykori ta-

– A magyarországi KÉSZ
egyik célja, hogy összefogja a
határon túli magyar értelmiségeket is. Így Michels Antal atya,
egykori beregszászi római katolikus plébános és az egyházközség
tanácsa közösen kezdeményezték, hogy városunkban is alakítsuk meg a szervezetet. Engem választottak a szervezet elnökévé. Öt
évvel ezelőtt alakultunk húsz taggal, mára a létszámunk ötven főre
bővült. Vállaltuk, hogy a még itt
maradt értelmiségieket összefogjuk, a keresztény értékeket képviseljünk és ezeket közvetítsük mások felé. Az évek alatt rendszeres
programjaink lettek többek között magyar kultúra napi művészeti kiállítás, az ’56-os forradalomra való megemlékezés. Foglalkozunk az ifjúsággal, karitatív munkát is végzünk. Emlékkonferenciát rendeztünk dr. Linner Bertalan
sebész születésének 130. évfordulója alkalmából. A konferencia
keretében bemutatásra került Bunda Rita és Bunda Szabolcs Linner
doktor, egy nem mindennapi orvos
története című dokumentumfilmje. Megalapítottuk a Linner-díjat,

melyet minden évben egy-egy
olyan egészségügyi dolgozónak ítélünk oda, aki keresztényi magatartásával önzetlenül
szolgálja közösségét. Létrehoztuk a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban a Linner
Bertalan-emlékszobát, ahol a
doktor dokumentumai, személyes tárgyai tekinthetőek meg.
A felajánlásokat a beregszászi
Prófusz családnak köszönhetjük, akik ötven éven át őrizték
Linner Bertalan relikviáit.
– Városunknak több neves
szülöttje is van. Hogyan alakult
ki, hogy épp Linner Bertalanra
esett a választás?
– Jelenlegi plébánosunk,
Molnár János atya vetette fel
először a gondolatot, hogy érdemes lenne kutatni a doktor múltját, mivel az idősebb
korosztály gyakran emlegette mint hívő keresztény orvost. Én is hamar belelkesültem, mivel tágabb családi körünk rokoni szálon
kötődik a Linner családhoz. Gyerekkori
élményeimből emlékszem a hozzá fűződő történetekre,
így ennek hatására
kezdtem el kutatni
az ő életútját. Ebben
n a g y s e g í t s é g e mre volt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
könyvtára, melynek
köszönhetően betekintést nyerhettem
az Országos Széchényi Könyvtár állományába, ahol nagyon sok érdekes dologra bukkantam.
– A mindennapok
feladatai mellett hogyan jut ideje a töltekezésre?
– Megpróbálom
precízen beosztani az
időmet, s ehhez tartani magam, hogy jusson idő sok mindenre. Férjemmel tevékenyen éljük a mindennapokat, szeretünk dolgozni, alkotni. Jól kiegészítjük
egymást, támogatjuk
a másik hobbiját, ami nagyon
fontos. Két lányunk van, akik
Magyarországon találták meg
boldogulásuk útját. Idősebbik
lányunk a Hagyományok Házának programszervezője, a fiatalabbik lányunk angol nyelvű
ügyintéző egy külföldi cégnél.
Amikor a lehetőségek engedik,
hazalátogatnak, vagy mi utazunk el hozzájuk. Emellett nagyon szeretek olvasni, a könyvek világában elmerülni egy
csodálatos érzés.
– Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
– Tervek mindig akadnak,
mint említettem, tevékeny család vagyunk. Szeretném még
folytatni a pedagógiai pályámat,
hogy minél többeket megismertethessek a tudomány szépségével. Nagy vágyam, hogy megjelentethessek egy olyan kiadványt, amelyből a ma fiataljai
képet alkothatnak a ’80-as évek
mindennapjairól.
– Mi pedig további sikereket kívánunk céljai megvalósításához!

Kurmay Anita
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Itthon–otthon
Virágvasárnapi hagyományok

Barkaszentelés és zöldágállítás
Elejét lásd az 1. oldalon

A zöldág jelzi a legényeknek,
hogy hová lehet majd húsvét hétfőn locsolkodni menni, aminek
hímes tojás lesz a jutalma.
A zöldágat, vagy ahogy itt
nevezik, a „ződágat” általában
12-13 éves korig rakják ki a lányos házak elé, a nagyobb lányok lakhelyét már nem jelzik ily módon. Érdekes módon, a szomszédos településekre korábban nem volt jellemző ez a szokás, ám házasság útján keveredik a nép, s a
dobronyi lány, vagy éppen a
máshová nősülő legény magával viszi ezt a szokást is, így az
utóbbi években például Csongoron, Kisdobronyban is több
kislányos kaput díszítettek
zöldággal.
Bár vidékünkre nem igazán jellemző, de a magyar
hagyományokhoz tartozik a
kiszebábégetés. Virágvasárnap a palóc leányok például egy szalmabábut menyecskeruhába öltöztettek és énekelve végigvitték a falun, aztán levetkőztették, majd vízbe dobták
vagy elégették. A szokás a múlt
század első évtizedeiben még
élt. A szalmabábut kisze, kiszi,
kicevice, villő, banya stb. névvel illették, a szokást kiszehaj-

tásnak mondták. A kisze szláv eredetű szó, és a jellegzetes böjti ételnek, a savanyúlevesnek, a korpaciberének a neve. A kiszebábu magát a böjtöt szimbolizálta, kihajtá-

sa pedig a böjt örömteli kiűzését,
ami együtt jár a visszatérő húsos
napok köszöntésével. „Haj, kisze,
kiszéce, gyűjj be sódar, gömböce!”
A virágvasárnaphoz fűződő
szokás volt nálunk is, hogy az ekkor már szépen kihajtott barkát „virágszombaton” a gyerekek begyűjtötték, s másnap ünnepélyes kere-

Online konferencia óvodapedagógusok, tanítók számára

Nehezen kezelhető gyerekek a
közösségben

Immár egy éve, hogy a koronavírus-járvány miatt átszerveződött az életünk. Mivel a személyes találkozások lehetőségei
igencsak korlátozódtak, bizony
sok minden a világhálóra költözött. A távoktatás, távmunka
mellett online nézünk színházi
előadásokat, kiállításokat, és így
veszünk részt konferenciákon is.
Március 18-án a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) a Health4all! program keretein belül szervezett ily

program keretén belül megvalósuló fejlesztésekről, valamint a jövőbeli tervekről is. Elmondta, hogy a
rendszeres szűrések és fejlesztések
mellett szeretnének szakmai délutánokat szervezni a nehezen nevelhető gyermekek megismerésének témakörében, segítséget nyújtva szülőknek, óvodapedagógusoknak és
tanítóknak egyaránt.
Ezúttal mintegy negyvenen követték nagy érdeklődéssel online
a BJMSZ által felkért szakember
előadását, aki arra hívta fel a fi-

módon szakmaközi teadélutánt
óvodapedagógusok, alsós tanítók, tanárok számára igencsak aktuális témában: nehezen kezelhető (megkülönböztetett bánásmódot igénylő) gyerekek az óvodai
csoportokban, osztályközösségben. Az online térbe bekapcsolódó résztvevőket Makuk János, a
BJMSZ elnöke köszöntötte. Elmondta: azért szervezik ezt a konferenciát (is), mert lehetőségük
szerint segíteni szeretnék azon
óvónők, pedagógusok munkáját,
akik csoportjában, osztályában
nehezen kezelhető gyerek van.
Az elnök mesélt a Health4all!

gyelmet, hogy a spektrumzavarral küzdő gyerekek sajátos bánásmódot igényelnek. Kiemelte:
az autizmus nem betegség – tehát nem gyógyítható –, hanem állapot, amit viszont fejleszteni lehet és kell is. A fejlesztőpedagógus beszélt arról is, milyen jellemzői vannak az autizmusnak. Például: autisztikus magány, ami egyfajta szellemi egyedüllét, feltűnően korlátozott tevékenység és érdeklődés, a kommunikáció speciális károsodása, állandósághoz való
ragaszkodás, egyszerű, ismétlődő mozgások, szelektív evés, jellegzetes zavart beszéd, vagy ép-

tek közt vitték a templomba. A
szentelt barkából mindenki vitt
haza. Szentelt fűzfabarkát dugtak az eresz alá, hogy így óvják
a házat a tűztől és a villámcsapástól. A szentelt barkát gyógyításra, például torokfájás ellen, jóslásra, varázslásra és rontás ellen
használták. Néhol, amikor a hívők kijöttek a templomból, lenyeltek egy-egy bimbót, hogy ne
fájjon a torkuk.
A szentelt barka véd a villámcsapás, a tűz ellen, a kertből elűzi a férgeket, tartották
eleink.
Egyes vidékeken a templomból hazavitt barkát nem
tehették a szobába, mert akkor ott sok légy termett volna. Ezeken a helyeken az as�szonyok és lányok lesöpörték
vele a lépcsőket, hogy a békák
nyáron ne menjenek be a házba. Igen sok helyen úgy tartották, hogy a barkaágak azért
nem valók a szobába, mert
akkor a kislibák belefúlnak a
tojásba. A fűzfa ágát jóslásra
is felhasználták eleink. A hiedelem szerint ahány bimbója
volt a barkának, annyi kislibának kellett kikelnie.
Végezetül álljon itt egy
virágvasárnapi figyelmeztető
versike is, melyet Móricz Kálmán Nagydobronyról készült
falumonongráfiájában olvasunk:
Vigyázz virágvasárnapra,
Ha kifekhetsz már a napra.
A szívedet öröm töltse,
Kertednek lesz sok gyümölcse.

Kósa Eszter

pen monoton hangon beszélés,
visszhangszerű utánzás stb. Az
autista gyerekek sikeres integrációjához a szakember fontosnak
tartja a pedagógustovábbképzést,
ahol olyan módszerekre próbálják ráirányítani a figyelmet, amelyekkel segíthetik az autizmussal
küzdő gyerekek beilleszkedését
a közösségbe, illetve segítséget
nyújtanak abban is, hogyan ismerhetik fel az autizmusra utaló jeleket, s hogyan kell az ilyen
gyerekekkel foglalkozni, milyen
fejlesztő feladatokat alkalmazhatunk sikeresen. Mint megtudtuk,
minden autistát lehet fejleszteni,
de nem mindenkit azonos mértékben. Mindenesetre a legfontosabb cél, hogy minden sajátos
igényű gyermek beilleszkedjen a
társadalomba.
Az előadás után az érdeklődők feltehették kérdéseiket, melyekre az előadó és Hnatik Tünde, a Health4all! program kommunikációs menedzsere válaszolt. Ezekből megtudtuk többek között, hogy az autizmusnak
lehetnek genetikai és szociális
okai. Az ingerszegény környezet, meg az okoseszközök korai
használata is kiválthat autista tüneteket. A Máltai Szeretetszolgálat beregszászi székházában
(Rozsoskert u. 93.) rendszeresen
tartanak felméréseket, amelyekre a beregszász.maltai@gmail.
com címen lehet jelentkezni.
Amikor összeáll egy csoport,
akkor szűrési vizsgálatot tartanak, ingyenesen, s akinek szükséges, itt a fejlesztéseket is megszervezik. (A programokról és
fejlesztésekről a szeretetszolgálat Facebook-oldalán, valamint
a https://health4all.org.ua/ weboldalon kaphatnak információt az
érdeklődők.)
Zárszavában Makuk János elmondta, a későbbiekben rendszeresen szeretnének hasonló szakmaközi teadélutánokat szervezni,
melyek során a nehezen nevelhetőség egy-egy specifikus esetét
vitatják meg. Legközelebbi téma
a hiperaktivitás lesz.

Kovács Erzsébet

5

Történelmi kirándulások Tóth Andrással

Töltekezésre fel!

Minden ember életében fontos pillanat a feltöltődés, az utazás.
Ilyenkor kipihenhetjük a munka fáradalmait, új helyeket fedezhetünk fel, kalandokban lehet részünk. Egy-egy ilyen út ma, a világjárvány idején még nagyobb hangsúlyt kap, hiszen sokan otthonaikban töltik a mindennapokat, ahonnan jó érzés kicsit elszabadulni.
A beregszászi Tóth András
turistautakat szervez annak érdekében, hogy minél többen megismerhessék a Kárpátok gyönyörű tájait, történelmünk fontos emlékhelyeit. Vele beszélgettünk sikerekről, kihívásokról.
– Hogyan indult a vállalkozása?
– 2011-ben Amerikában dolgoztam, új élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodtam a tengerentúlon. Hazaérkezésemet követően a beregszászi autóparkban
vállaltam állást. Minden munkám, meghatározó pillanataim a
személygépkocsik irányába tereltek, így egy merészet
gondolva vásároltam egy
mikrobuszt, hogy személyszállítással foglalkozzak. Talán sokan nem
tudják, hogy nem csupán
turista útvonalakat szervezek, hanem iránytaxikon, ún. marsrutkákon is
dolgozom.
– Hogyan emlékszik
a kezdetekre?
– A turistautak szervezése nem egyszerű
feladat. Kezdetben kerestem az irányt, hogyan
is kell ezt a vállalkozást
jól csinálni, úgy, hogy
ne csalódjanak bennem
az emberek. Megismerkedtem több idegenvezetővel, akik elkísértek
az utakon, bemutatták a
történelmi emlékhelyeket. Hatásukra annyi tudást halmoztam fel,
hogy ma már én mesélek a látogatóknak. Időközben sikerült fejlesztenem a gépkocsiállományomat, és ma már közel ötven személy kényelmesen, komfortosan
utazhat velem.
– Melyek a közkedvelt utak?
– Útjaink során felfedezzük
a Kárpátok szépségeit, megtekintjük a történelem viharaiban
fontos szerepet betöltő állomásokat. Beregszászból elindulva Rahó felé vesszük az irányt,
közkedvelt látványosság Európa
közepe, az ökörmezői járás dombos vidéke, Kőrösmező, amely a
Fekete-Tisza völgyében, a Tatárhágó közelében fekszik. Meglátogatjuk az ivano-frankivszki
járásban található Jaremcse települést, ahol kiváló üdülőhely
várja a megfáradt kirándulókat.
Nagy-Mencsely (Drahobrat) síterepére például terepjáróval érkezünk meg. A közeli főúton a
mikrobuszokból átszállunk a terepjárókra, ennek az utazásnak
a hatására még inkább megtapasztalhatják az emberek a természet hatalmasságát. Célom,
hogy a helyi magyar és ukrán
közösségnek bemutassam vidékünk szépségeit, hogy még jobban megismerhessék azt a tájat,
ami adatott nekünk.
– Hogyan találhatják meg
önt az utazni vágyók?
– Általában eltervezem, hogy
mely helységeket célozzuk meg.
Majd az útvonalat egy kis bevezető szöveg kíséretében meghirdetem a közösségi oldalakon. A
jelentkezők pedig telefonon, üzenetben jelezhetik utazási szándékukat. Előfordult az is, hogy nem
volt kirándulási lehetőség meg-

hirdetve, de sokan érdeklődtek,
hogy nem lehetne-e utazni. Ekkor egy kisebb utat szerveztünk.
Ezek a pillanatok mindig büszkeséggel töltenek el, hiszen azt jelzik, hogy az emberek kedvelik
a szolgáltatásomat, megbíznak
bennem. Az utaztatás, a sofőrök
élete nem mindig könnyű, ez egy
felelősségteljes hivatás, hiszen
emberéletek vannak ránk bízva.
Nekünk pedig napsütésben, hóban, szélbe biztonságosan el kell
juttatnunk őket a kijelölt helyre.
– Elmondásából úgy tűnik,
hogy rajong a sofőréletért, a gépkocsivezetésért.

– Édesapám is sofőr volt, és
még ma is aktívan űzi ezt a hivatást, így gyakorlatilag beleszülettem ebbe az életbe. Kilencéves koromban kezdtem elsajátítani a gépkocsivezetés alapjait. Számomra ez kikapcsolódás,
feltöltődés. Egy hosszú út során nem csak a tájat fedezed fel,
hanem saját magadat is, megismerheted lelkednek olyan részét
is, amelyről eddig nem tudtál…
Elcsitulnak a zaklatott gondolatok. Számomra ez egy olyan
tevékenység, amelyben kiteljesedhetek.
– A karantén időszaka viszont rányomta bélyegét a turizmusra is.
– Ez igaz, eléggé visszaesett
a forgalom. Bezártak az iskolák, munkahelyek, hosszú időre
az otthonunkba kényszerültünk,
ez sokakat megviselt. Ám amint
a karanténszabályok engedték,
szerveztünk utakat. A bezártság
után nagy igény volt a kirándulásokra, feltöltődésre. Reméljük,
hogy túljutunk ezen az időszakon, és az élet visszakerülhet a
megszokott medrébe.
– További tervek…
– Nyughatatlan személyiség
vagyok, ezért mindig vannak terveim. Sokszor azon gondolkodom, hogy mit lehetne még jobban csinálni, milyen érdekes utazásokat lehetne szervezni. Most
például Romániát, Erdélyt céloznánk meg. Idegenvezető várna ott ránk, aki bemutatná azt a
történelmi tájegységet. Úgy gondolom, meg kell ismernünk Magyarország elszakított területeinek azt a részét is.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

Kurmay Anita
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Tükör

A falu bolondja

A következő héten már április havába lépünk. Ennek rögtön a legelején egy jeles napot találunk, amelyet a népnyelv bolondok napjaként tart számon. Mi egy kicsit más megközelítésben ezzel az
írással emlékezünk meg e jeles napról.
Egy közösség megtartó, óvó erejét talán az jelzi a leginkább, hogy
miként bánik legelesettebb tagjaival. Itt, Kárpátalján igen sokan
személyesen megtapasztalták, hogy a hagyományos faluközösségben vagy a kisvárosi közegben az enyhén értelmi fogyatékosok megtalálták a maguk helyét, szerepét. A közösség tagjai a legtöbb esetben nem engedték, nem engedik meg, hogy a falu bolondja a gúnyolódások, viccelődések állandó céltáblája legyen. Mindig akad
olyan jóérzésű ember, aki leállította, leállítja az ilyen jellegű kezdeményezéseket. Vajon ki ne emlékezne arra – a meglehet kényszer szülte mondásra –, hogy nem is igazi község az, amelyiknek
nincs bolondja. A népmesékben gyakran feltűnik a mindenkori király ugyancsak bölcs bolondjának az alakja.
A beregszásziak lelki szemei előtt bizonyára néha feltűnik a bolond Sanyi senkivel ös�sze nem téveszthető alakja, jellegzetes mozgása. Akinek a szavait ugyan kevesen értették, ám
ennek ellenére meglepően sokoldalú volt. Hogy házunk tájáról hozzuk az első példát: több
hónapon át terjesztette a lapunkat – méghozzá sikeresen – meglehetősen nagy ismeretségi körében. Ki hinné, hogy Sanyinak
útlevele is volt. Valaki mesélte,
hogy összefutott vele az egyik
Budapestre tartó vonaton. Megtudta tőle, hogy barátunk a magyar fővárosba ügyeket megy intézni. S hogy mindez nem tudható le egyetlen vállrándítással,
azt egy másik eset jól jelzi. Több
szemtanú is állítja, hogy Sanyi
mentette meg annak az idősebb
korú férfinak az életét, aki egy
este az utcán lett rosszul. A sötétben véletlenül ő talált rá, nem
habozott, hanem felzörgette a
közeli ház lakóit, akik gyorsan
mentőt hívtak.
Szülőfalum Józsija, akit
egyesek Tacskónak is hívtak,
messze nem volt ilyen sokoldalú. Most, hogy leírtam a nevét,
eszembe jut rég tovatűnt gyermekkorom. A szőlőhegyre vezető úton Józsi, a falu bolondja

jön felém derűs arccal, s parolára
nyújtja puha kezét.
– Szép időnk van ma, Józsi!
Az örökké gumicsizmában járó
Józsi bólogat. Egymás mellé teszi
két mutatóujját, feje magasságába
emeli, s hosszan ejti ki a szót:
– Húsz fok!
Most valóban szép tavaszi idő
van, de Józsi farkasordító hidegben
is így válaszolna. Mert ő csak ennyit
tud mondani. A mi kicsiny falunkban
tehát a falu bolondjának csupán en�nyi szerep jutott: ha kérdezték, készségesen megmondta, hány fok van.
Viszont példamutató, ahogy a
beregardóiak – különösen a hegyi
brigád tagjai, akik között napjai jelentős részét töltötte – milyen emberségesen bántak vele. Be kell látnom, a mi Józsinknál sokkal okosabb volt Bandi, az egyik tőlünk
nem túlságosan távol eső falu bolondja. Ahányszor felszállt a vonatra – s ezt pedig sűrűn megtette
–, nagy komolyan megállt a vasúti kocsi előterében, ahogy errefelé mondták, a fojéban, és a fölötte lévő hangszóró géphangja után
mindig bemondta a soron következő állomás nevét. A hangszóróból
jövő ukrán géphang után magyarul. Íme a hallható kétnyelvűség…
Gyuszi, aki valószínűleg asztmás volt, mert nehezen szuszogott,
még Bandin is túltett. S nem csu-

Az almatermésű gyümölcsfák
metszése

A fiatal gyümölcsfák koronaalakítása elsősorban a művelési rendszertől és az ültetési anyagtól függ. A telepítést végezhetjük egyéves
suhánggal, egy- vagy kétéves koronás oltvány, vagy knipp fával.
Az utóbbi időben egyre jobban terjed a félkész (szemzett) oltván�nyal való telepítés. Ennek elsősorban költségkímélő hatása jelentős.
A telepítés után a vezérvesszőt
4-6 rügy ráhagyásával ott kell vis�szametszeni, ahol az első ágelemet
akarjuk kialakítani. Ugyanúgy ez
a szabály a törzsmagasság kialakítására is érvényes. Tehát egy 60
cm-es törzsmagasságnál az említett magasság felett 4-6 rügyet
még meg kell hagyni. A legfejlettebb felső rügyből alakul ki a
központi sudár (tengely), az alatta lévő rügyekből pedig a 3-4 vázágat alakítjuk ki. A vázágak kineveléséhez a megfelelő erősségű
vesszőkre van szükség. A gyenge
20-30 cm-es vesszőket erősebben
3-5 rügyre vágjuk vissza. A 40-50
cm-es vesszőket csak a felső 1/3-át
metsszük le, vagy visszametszés
nélkül csúcsrügyből neveljük.
A koronaszerkezet arányosabb
és gyorsabb kialakítása érdekében
a nyár folyamán több alkalommal
hajtásválogatást kell elvégezni.
Ilyenkor eltávolítjuk a konkurens
és a felesleges – sűrítő hajtásokat.
Az ágcsoportos koronaformákat, mint pl. a váza vagy tölcsér, ágcsoportos sudaras, módosított Brunner orsónál az ágele-

meket nem szabad egy pontból indítani, mert az így kialakított vázágak könnyebben lehasadnak. A
vázágak között legalább 15-20 cm
legyen a távolság. Az ilyen ágcsoportos koronaformáknál egy vázágat emelet szinten 3-4 vázágnál
többet nem hagyunk meg. Az egymás feletti vázágak emellett soha
se fedjék az alsóbb vázágakat.
Mivel az intenzív alma- és körtemetszésben ma már csak az orsó
koronaformák maradtak meg, ezért
néhány szabályt feltétlenül be kell
tartani. Ezeket Zahn-féle szabályoknak nevezzük (Zahft, 1967.)
A lényege egyszerűen a következő:
1. A központi tengely (sudár)
vastagsága nem haladhatja meg a
törzsvastagság 2/3-át.
2. Az oldalágazás nem lehet
vastagabb, mint a hozzá tartozó
központi tengely vastagságának
fele vagy 2/3-a.
3. Az egymás felett elhelyezkedő vázágak közül a felső sem nyúlhat túl az alsó hosszának 2/3-án.
4. A vázágak hossza nem haladhatja meg a sudár hosszának
2/3-át.

pán abban, hogy utazni ő is nagyon
szeretett. Mivel egy olyan településen élt, amely távol esett a járási központtól, falubelijei rábízták
kisebb ügyes-bajos dolgaik intézését. Igen, a bolondra. A szinte
sohasem működő telefon helyett
Gyuszi jelentette be a városi irodán falubelijeinek a palackos gázra való igényét, kiváltotta a patikában a gyógyszert. De ez még semmi. Olyan gyógyszereket is be tudott szerezni, amelyekhez akkoriban csak illegálisan lehetett hozzájutni. Különálló, virágzó üzletág
volt ez akkoriban, a feketézők teljesen a bizalmukba fogadták Gyuszit. Beszélni ő sem tudott, tintace-

ta a sors, annak csak egyszer kellett megmondani, hogy mikor van
a születésnapja, s azt ő egy életre
megjegyezte. Mérget vehettél rá,
hogy a szóban forgó napon Ernő
megjelenik képeslappal a kezében,
rajta kuszán a Boldog születésnapot mondat. Ilyenkor illik némi aprópénzt adni.
Az előbb említett Gyuszi viszont pénzt sohasem fogadott el –
az utazása nem került semmibe – viszont azt elvárta, hogy szolgálataiért egy tányér étellel megkínálják.
Sanyi, aki Kárpátalja egyik legnépesebb magyar községében lakik, bebizonyította, hogy ma, az
internet és mobil telefonok világá-

ségesen elvezeti az idegeneket a mondott helyre. Így aztán,
míg tart a szezon, Sanyi kisfiúsan szőke feje minduntalan feltűnik egy-egy mikrobuszban. A
sofőr melletti helyen, amint éppen élénken magyaráz.
Bálintról a tóháti falvakban élő
lányok tudnának mesélni. Az akkori lányok persze ma már mind
nagymamák. Nem tudni, hogy abban a nincstelen világban honnan
szerezte, de tény, ennek a bolond
legénynek volt egy gyönyörű öltönye. Amelyben aztán minden környékbeli falu bálján megjelent. Ki
hinné, hogy Bálint érkezése fontos
eseménynek számított. Pedig nem

Az illusztrációt Gogola Zoltán készítette

ruzát és egy szürke noteszt hordott
magánál. Abba íratta be a legfontosabb információkat. Máig sem értem, de a dolog kiválóan működött.
Salánkon is élt, nem is olyan
régen egy fura figura, aki – ha úri
kedve úgy tartotta – megállt a település egyik forgalmas kereszteződésében, és csíkosra festett pálcájával elkezdte irányítani a forgalmat.
Falubelijei vették a lapot, és utasításainak megfelelően cselekedtek.
Ernőt, egy másik falu bolondját különleges képességekkel áldotta meg a teremtő. Akivel összehoz-

ban is szükség van az ő információs szolgáltatásaira. Tudni kell, hogy
ezen a településen szinte mindenki
primőr zöldségfélék termesztésével
foglalkozik – hónapos retek, újburgonya –, s igen sok felvásárló járművével helybe jön. De előzőleg hiába tisztázta a gazdával az érkezés
időpontját, számára az a helymegjelölés, hogy a Nagylapos, vagy az
Égeres-dűlő nem jelent semmit. Pedig a gazda és munkásai éppen ott
szedik fel a termést. Ilyenkor van
kéznél a reggeltől napestig a főutcán megtalálható Sanyi, s ő kész-

tett semmi rendkívülit, csak szerényen meghúzódott az egyik sarokban. Jó sok időbe beletelt, míg
a fiú végre rászánta magát, s elindult, hogy táncra kérjen egy leányt.
A jelenlévők közül mindenki tudta,
hogy Bálint csak az illető falu általa legszebbnek tartott lányával fog
táncolni. És csak egyetlen egyszer.
A többi fehérnép őt nem érdekelte. A lányok körében nagy volt tehát az izgalom.
Hisz pillanatokon belül eldől, ki a legszebb...

Bármilyen absztraktnak is tűnnek ezek a szabályok, tudásuk nélkül ma már nem létezik intenzív
gyümölcstermesztés.
Az elmúlt két évtizedben Közép-Európában a termőkaros orsó
és a szabadorsó koronaformák
voltak elterjedve. Mindkét koronaformánál az alsó vázág fölött a
termőkarok spirálszerűen helyezkednek el.
Jelenleg az intenzív alma- és
körtetermesztésben a karcsúorsó koronaforma a legelterjedtebb

forma erősségű hajtást válasszunk
ki. Ezek a vázágak lekötési szöge
30-35 fok a vízszinteshez képest.
A második év tavaszán a konkurens hajtásokat és a vázkaroktól
meredeken feltörő hajtásokat tőből el kell távolítani. Vezérhajtásnak mindig azokat kell meghagyni,
amelyek a legjobb irányban állnak.
A sudáron képződött oldalhajtásokat mindig kössük vízszintesekre.
A karcsúorsó koronaforma nevelésének központi kérdése a sudár
kezelése, amelynek több módsze-

ezért ezt a koronaforma kialakítását bővebben részletezem. Erre a
koronaformára a gyenge alanyú almástermésűek nevelhetők.
Az első évi fás metszés suháng
esetében a koronába metszésre korlátozódik. Nyáron hajtásválogatást
és lekötözést alkalmazzunk. A zöldválogatás során a törzsmagasság felett 3-4, a térben arányosan álló egy-

re is ismeretes. A leggyakrabban
bevált módszerek a következők:
1. Sudárvisszametszés tavasszal.
2. Sudárvisszametszés virágzás után.
3. Álsudarazás tavasszal.
4. Álsudarazás zölden.
5. Hajlításos sudárnevelés.
A karcsúorsó almánál és körténél a sudáron kihajtott meredeken

feltörő hosszú hajtásokat minden
esetben le kell kötni vízszintesre.
A harmadik év alakí
tómetszése az előző évivel majdnem azonos. A vázágak, oldal- és
vezérvesszőit, ha túl hosszúak,
gyengén visszametsszük, a sudarat pedig a fentebb említett nevelési módszerrel alakítjuk tovább.
A nyár folyamán a karcsúorsó koronaforma nevelésénél a
zöldmunkák szinte nélkülözhetetlenek. Ha mindent igazán jól
végeztünk, akkor ebben az évben a koronaforma már kialakult, a fa eléri a 2-2,5 m magasságot. Ebben az esetben a sudárvesszőt vagy lekötözzük, vagy a
sudarat egy vízszinteshez közeli
elágazásra visszavágjuk.
A következő években (és ezek
már termő éveknek számítanak)
viszonylag egyszerű a karcsúorsó metszése. Tavasszal a központi tengelytől (sudárról) és a vázágakról 3-4 letermett gallyat 2-3
cm csonk meghagyásával eltávolítunk. Ugyanennyi hajtást viszont
a nyári zöldmunkák idején lekötözünk. A csonkokból előtört hajtások közül csak egyet hagyunk
meg, amely a vízszinteshez közel áll. Első látásra ezek a csonkok nagyon csúnyán néznek ki,
viszont gyakorlati szerepük felbecsülhetetlen. Változnak a régi
metszési eljárások, és tetszik vagy
nem tetszik, nekünk is ehhez kell
alkalmazkodnunk, ha igazán nagy
termést és bevételt akarunk elérni.

Szépreményi Kristóf

Bodnár István
kertészmérnök

Gazdaoldal

A fóliasátor mikroklímájának
szabályozásáról

A szeszélyes tavaszi időjárás,
sajnos, megmutatta, hogy
több gazdának is felületes elképzelése van a fóliaházak klímaszabályozásának fontosságáról. Előfordult,
hogy a hatalmas fóliasátornak csak az
egyik végén volt kinyitva egy ajtó, szellőztetés gyanánt – a
déli órákban! A gőzfürdőnek talán kiváló növényházban aztán fel is lépett szinte valamennyi jellemző gombabetegség. Ezért most megpróbáljuk felvázolni a legfontosabb tudnivalókat a fóliaházak klímaszabályozásáról.
Az „arany középút” keresése.
A klímaszabályozás célja,
hogy optimális, de legalább is
elviselhető szinten tartsuk a fóliaházakban az életfeltételeket a
növények fejlődéséhez. De mik
is ezek a feltételek?
– Hőmérséklet
– Páratartalom
– Széndioxid-szint
– Fényviszonyok.
A közhiedelemmel ellentétben ezek az életfeltételek
egyenrangúak, egyformán fontosak! Hisz a végeredmény
szempontjából mindegy, hogy
a növényeink megfőnek, megfagynak, megfulladnak, kiszáradnak vagy más miatt pusztulnak ki, jobb esetben leáll a
fejlődésük. Tehát a fóliasátrak
klímaszabályozását (szellőztetését, fűtését, árnyékolását, párásító öntözését) úgy kell végrehajtani, hogy minden egyes
életfeltétel a még elfogadható
határok között legyen. Meg kell
találnunk azt a bizonyos „arany
középutat”. Például a szellőztetést nem csak azért kell elkezdeni, mert a hőmérséklet egy bizonyos határ fölé emelkedett.
Már alacsonyabb hőmérsékleten is szellőztetni kell, hisz leg-

alább olyan fontos a páratartalom
csökkentése, valamint a széndioxid pótlása is a friss levegő beengedésével. Ez vonatkozik a borús, esős időjárás esetére is. Ilyenkor is ki kell nyitnunk
a szellőztetőket! Igaz
ugyan, hogy a hőmérséklet így egy kicsit az
optimális alatt lehet, de
az elviselhető határok
között marad. Viszont
csak így tudjuk biztosítani a növényeink számára az elviselhető páratartalmat és széndioxid-szintet.
Tehát egy kicsit inkább fázzanak
a növényeink, de ne legyen a betegségek melegágya, valamint

tudjon párologtatni (tehát fejlődni). Szükség esetén inkább fűtsünk
be nappal is, akár nyitott szellőztetők mellett is.
Sokváltozós egyenletek –
paraszti ésszel.
Mint feljebb rávilágítattunk, a
fóliasátrak klímaszabályozása egy
kicsit olyan, mint egy sokváltozós
egyenletrendszer megoldása. Csak
míg a nálunk szerencsésebb országokban számítógépek számolják
ki, hogy az adott körülmények között mit és hogyan kell csinálni, s

Kora tavaszi munkálatok

Előtérben az őszi kalászosok
és a gyümölcsösök

Mire kell különös figyelmet ciós időszak elején (1,5-2 mázsa/
fordítani a kora tavaszi mun- ha), másodszor pedig 2-3 hét múlkálatoknál az őszi kalászosok- va ugyanilyen mennyiségű műnál és a gyümölcsötrágyával. Ezzel a módsökben?
szerrel kétszeresére nöElőször is korrigálveljük a műtrágyák felni szeretném azokat a
használását. A karbamid
tanácsokat, amelyekműtrágyát tavaszi fejtráről már az előző cikkegyázásra nem célszerű
imben is írtam, mivel a
használni.
mai időjárási viszonyok
A gyümölcsösökTel.: 2-41-74
ezt indokolják. A regben különös figyelmet
geli fagyok arra kénykell fordítanunk a fagyszerítenek minket, hogy azokat ra legérzékenyebb fákra – a csonta munkálatokat, amelyekről ko- héjasokra (kajszi-, őszibarack és
rábban tettem említést, későb- a meggy). A munkálatokat kizáben kell elvégezni (pl. az őszi rólag fagymentes időjárási viszokalászosok fejtrágyázását akkor nyok között kell elvégezni. Az
célszerű elvégezni nitrogéntar- őszibarack legveszélyesebb betegtalmú műtrágyákkal (ammóni- sége, a levélfodrosodás megelőzéum-nitrát), amikor a növények- sére a virágzás előtt egy megelőnél elkezdődnek a növekedési ző permetezést végzünk el réztarfolyamatok, mert ebben a hideg, talmú gombaölőszerekkel (pl. 3
száraz időben a műtrágya elpá- %-os bordói lével vagy 0,5 %-os
rolog és a növény gyakorlatilag Championnal). A legnagyobb venem képes azt felhasználni). A szélyben a kajszibarack van, mert
fejtrágyázást célszerű 2 fázis- a fagyok a legérzékenyebb peban végezni: először a vegetá- riódusban támadják – a nyitás-

az automatika ezt el is végzi, addig nekünk csak a józan paraszti eszünk maradt. De milyen módon tudunk beavatkozni a fóliasátrunk mikroklímájába?
– Fűtéssel
– Szellőztetéssel
– Árnyékolással
– Párásító öntözéssel
– Pótmegvilágítással.
A kezdők kedvéért most
röviden végigfutunk ezeken
a klímaszabályozási lehetőségeken.
A fűtéssel nemcsak a hőmérsékletet tudjuk emelni a fóliasátrunkban, hanem ezzel együtt
a levegő relatív páratartalmát is
csökkenthetjük. Megfelelő fűtőberendezéssel (vegetációs fűtőcsövek) szárazon tudjuk tartani a lombozatot.
A szellőztetéssel csökkenteni tudjuk a hőmérsékletet, a páratartalmat, valamint pótolni tudjuk az elhasznált széndioxidot.

A fóliasátrak árnyékolásával (mésztejes vagy rasselhálós)
csökkenteni tudjuk a nappali felmelegedést.
Párásító öntözéssel növelni
tudjuk a fóliasátrakban esetleg
túl alacsony páratartalmat (nyáron gyakori). De mivel „az ördög a részletekben lakozik”, a
későbbi cikkeinkben kitérünk
majd ezekre a klímaszabályozási lehetőségekre.

Gál István falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

kor. Ilyenkor egy betegség támadhatja meg meleg és nedves időben – a monília. Ebben
az időszakban kizárólag szerves
szisztemikus gombaölőszereket
lehet használni, pl. 0,04 %-os
Score-ral, 0,2 %-os Topsin-M,
Topáz vagy Folicur-Solo segítségével (0,03 %).
A legnagyobb veszélyben a
meggyfák vannak. A tavalyi monília-fertőzés legyengítette a fákat. Óriási a fertőzésveszély idén
is, és ha nem fogunk ellene célszerűen védekezni, akkor ez a
gyümölcsfák teljes pusztulásához vezethet. Ezért virágzásig el
kell végezni egy permetezést réztartalmú vegyszerek segítségével
(vö. az őszibarackkal). Tömeges
nyitáskor és a virágzás végén két
permetezést kell elvégezni (vö.
a kajszibarackkal). A permetezés előtt eltávolítjuk a beteg, elhalt ágakat, mivel ezek a betegség elsődleges forrásai lehetnek.
Minden permetezést kizárólag preventív célból végzünk,
mert csak így lehet megelőzni
a fertőzést.
Továbbra is várom kérdéseiket, keressenek meg telefonon
keresztül és szívesen válaszolok Önöknek. Tel. 0971296636.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója
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Talajoltás, hogy többet
teremjen
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A talaj termékenységének fokozására több mint húszféle készítmény kapható. Tavasszal lehet őket alkalmazni.
Hosszú évszázadokon keresztül a termőföld tulajdonságaival foglalkozó tudósok azt vallották és tanították, hogy a termőföld termékenységét a megfelelő hőmérséklet, a napfény, a talajban lévő nedvesség és a rendelkezésre álló tápanyagok mennyisége és harmóniája határozza meg. Az is régen köztudott volt, hogy a termőföldben
igen sokféle kisebb-nagyobb állat (vakond, mezei pocok, ürge, rovarok lárvája, giliszta, drótféreg, ázalékállat) él. Ezek folyamatosan
porhanyítják, keverik a talaj szerves és szervetlen alkotórészecskéit,
ahol a vad és a termelt növények gyökerei helyezkednek el és ezzel
fokozzák a talaj termőképességét.
Baktériumok, gombák és algák ápolják a talajt
Csak a mikroszkóp feltalálása után fedezték fel, hogy a termőtalajban sokféle, szabad szemmel nem látható lény (baktérium, gomba,
alga) is él és szaporodik. Az egyik múlt századbeli tudósunk példá-

ul azt állapította meg, hogy egy füves rét talajában holdanként (0,7
hektár) egy tejelő tehén tömegének megfelelő mennyiségű mikroszkopikus nagyságú állat és növény tartózkodik. Egyesek közülük
megkötik a levegőben levő szabad nitrogént, humifikálják a termőréteget, javítják a talaj fizikai szerkezetét és vízháztartását, csökkentik az aszály okozta termésveszteséget, emelik a termények minőségét és mérséklik a termés mennyiségi ingadozását.
Nemrégen azonban fény derült arra is, hogy bizonyos gomba- és
baktériumfajoknak a talajba juttatásával a többi, pozitív tényező hatása jelentékenyen stimulálható, javítható. Ezt a módszert nevezzük
talajoltásnak.
Több mint húszféle készítmény
Napjaink szántóföldi növénytermelésének és a kertészeti termelésnek is egyik legnagyobb problémája, hogy miként lehetne az istállótrágya és a vetésforgó hiánya miatt szenvedő talajokat baktériumokkal és egyéb, hasznos mikroorganizmusokkal gazdagítani. A
biotechnológia tudománya sikerrel fáradozik annak a megoldásán,
hogy a nitrogén, a foszfát és a kálium tartalmú műtrágyák költséges használatát csökkentsék a termésingadozás és a minőség romlása nélkül a talajoltó készítmények segítségével. És ezt a gyakorlat már igazolta is.
Ma már nálunk is húsznál több engedélyezett, hivatalosan akkreditált talajoltó készítmény van forgalomban, amelyeket a kertészeti termelésben is eredményesen lehet használni.
Növelik a terméshozamot
A készítmények három kategóriába sorolva használhatóak.
Vannak kifejezetten nitrogénkötők. A második kategóriába fosz-

fát, káli és szilikátoldók, a harmadik kategóriában az úgynevezett
biostimulátorok tartoznak, amelyek növényi hormonszerű vegyületeket termelnek, a termelt növények növekedését és terméshozamát
10-15%-kal növelik meg.
Tavasszal lehet kijuttatni
A talajoltó készítményeket tavasszal, a vegetáció megindulás után
a talaj felszínére kell kijuttatni és sekélyen bemunkálni.
A családi házak és a hobbikertek nagyon hasznos anyaga lehet a
talajoltó a nehezen bomló növényi részek, pl. szőlővessző, metszési
nyesedék komposztálásánál, mert a szerves anyagok humusszá alakulását jelentékenyen meggyorsítja. balintgazda.hu/Kárpátinfo
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Heti műsor

Köszöntjük Auguszta nevű olvasóinkat!

Hétfő
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:10 Fókusz Plusz
14:25 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:55 Az ígéret

Március 29.

22:10 A Mediciek
hatalma
Tévéfilmsor.

23:10 Kis Moszkva

Lengyel történelmi
filmsor.

00:05 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.

01:10 Új idők új dalai
01:35 Rúzs és selyem
02:40 Noé barátai

Magyar filmsor.

21:05 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.

22:15 Életünk története
23:45 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:15 Barátok közt
01:10 CSI: A
helyszínelők
Am.–kanadai
krimisor.

02:25 Autogram

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

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
07:10 Almárium
08:05 Mesterember
08:35 Muzsika-szó
09:00 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez szól
a nóta
10:00 Jó ebédhez szól
a nóta
10:30 Evangélikus istentisztelet közvetítése
11:35 Egy lány elindul

Magyar filmdráma
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
kopó
Am. akciófilm-sor. 13:15 Roma magazin
13:35 Walker, a Texas-i 13:40 Domovina
kopó
14:10 Divat & dizájn
Am. akciófilm-sor. 14:40 Magyar Krónika
14:35 Tiéd az életem
15:15 Család-barát
Mexikói filmsor.
16:40 Öt kontinens
15:40 Az én lányom
17:15 Ízőrzők:
Török filmsor.
Szentkirály
16:45 A bosszú
17:40 Magyarország
csapdájában
finom
Török filmsor.
18:00 Gasztroangyal 18:00 Tények
Eszik, iszik, so18:45 Tények Plusz
sem alszik...
19:40 Exatlon Hungary
22:40 Magánnyomozók 19:00 Jó ebédhez szól
a nóta
23:45 Családi Titkok
00:50 Walker, a Texas-i 19:25 Jó ebédhez szól
a nóta
kopó
Am. akciófilm-sor. 20:00 Az örökzöld
örökzöldek
01:55 Doc Martin
21:00 Híradó
Angol filmsor.
21:25 V4 híradó
03:10 Tények Este
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
04:25 Család-barát
00:35 Hetedhét kaland
05:55 Hajnali
00:45 M2 matricák gondolatok
Igaz vagy hamis
06:00 Híradó
00:50 M2 matricák 06:30 Nemzeti
Lássuk a medvét!
Sporthíradó
00:55 Himnusz
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin 01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű
07:15 Domovina
hírek
07:45 Mozogj otthon!
01:30 Az örökzöld
08:00 Ridikül
örökzöldek
08:50 Fogd a kezem!
02:25 Egy lány elindul
Török tévéfilmsor.
Magyar filmdráma
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

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

15:55 Az ígéret

Török filmsor.

Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Köszöntjük Zalán nevű olvasóinkat!

04:35 Simple Liga
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Szabadidő
08:00 Jövünk!
10:00 Sporthíradó
10:35 Forma-1 –
Török tévéfilmsor.
Nagydíj futam
14:20 Almárium
12:35 Bringasport
15:15 Rex Kanadában II. 13:00 Sporthíradó
Angol bűnügyi té13:35 UEFA Labdarúvéfilmsor.
gó U-21-es Eu16:00 Alpesi őrjárat
rópa-bajnokság
Olasz tévéfilmsor.
16:25 UEFA Bajnokok
17:05 Ridikül
Ligája magazin
18:00 Híradó
17:00 Sporthíradó
18:25 Nemzeti
17:15 Boxutca
Sporthíradó
17:45 Kosárlabda
18:45 Isztambuli
magazin
menyasszony
18:45
Kézilabda
Török tévéfilmsor.
magazin
19:40 Rex felügyelő 19:45 Felvezető műsor:
Elit alakulat
Jégkorong
Olasz bűnügyi tévé20:00 Jégkorong
filmsor.
Erste Liga
20:30 Kékfény
22:10 Értékelő műsor:
21:20 Diagnózis
Tévéfilmsor.
Jégkorong
22:00 Kenó
22:45 Sporthíradó

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Március 30.

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

Magy. vígjátéksor.

22:15 Házon kívül
22:50 XXI. század – a
legendák velünk
élnek
23:20 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:55 Barátok közt
00:40 CSI: A
helyszínelők
Am.–kanadai
krimisor.

01:55 Amikor kialszik
a fény
Am. misztikus film

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

Szerda

20:30 Önök kérték
21:25 A maffia nyomá- 04:50 Teleshop
ban - Iovine akció 05:15 Barátok közt
Olasz krimisor.
06:00 Reggeli
22:15 Kenó
09:05 Teleshop
22:25 A legendák
12:15 Fókusz
hivatala
Bűnügyi tévéfilmsor. 13:10 Apatigris
Magy. vígjátéksor.
23:25 Kis Moszkva
14:25 Keresztanyu
Lengyel történelmi
filmsor.

Magyar filmsor.

00:15 Pietro szigete

15:55 Az ígéret

01:15 Új idők új dalai
01:45 Rúzs és selyem

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Bűnügyi tévéfilmsor.

Magyar filmsor.

21:05 A mi kis falunk

Köszöntjük Árpád, Benő nevű olvasóinkat!

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
06:40 Magyar gazda
07:00 Hajnali
gondolatok
07:10 Almárium
08:05 Mesterember
08:35 Muzsika-szó
09:00 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez szól
a nóta
09:55 Jó ebédhez szól
a nóta
10:30 Református
magazin
10:55 Evangélikus
riportok
11:25 A megoldás
Tévéjáték

Magyar fikciós sor. 12:50 V4 híradó
12:00 Tények Délben 13:00 Híradó
12:30 Walker, a Texas-i 13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
kopó
Am. akciófilm-sor. 14:15 Család'21
13:35 Walker, a Texas-i 14:40 Novum
kopó
15:15 Család-barát
Am. akciófilm-sor. 16:40 Térkép
14:35 Tiéd az életem
17:15 Ízőrzők: Feked
Mexikói filmsor.
17:45 Magyarország
15:40 Az én lányom
finom
Török filmsor.
18:00 Gasztroangyal 16:45 A bosszú
Eszik, iszik, socsapdájában
sem alszik...
Török filmsor.
19:00 Jó ebédhez szól
18:00 Tények
a nóta
18:45 Tények Plusz
19:25 Jó ebédhez szól
19:40 Exatlon Hungary
a nóta
22:40 Baywatch
20:00 Mosoly a javából!
Am. akcióvígjáték
01:10 Walker, a Texas-i 21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
kopó
Am. akciófilm-sor. 21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok
02:10 Doc Martin
délidőben
Angol filmsor.
23:25 Hazajáró
03:10 Tények Este
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Lássuk a medvét!
04:30 Család-barát
00:55 Himnusz
05:55 Hajnali
01:00 Híradó
gondolatok
01:20 Angol nyelvű hírek
06:00 Híradó
01:30 Mosoly a javából!
06:30 Nemzeti
02:25 A megoldás
Sporthíradó
Tévéjáték
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Mozogj otthon!
06:30 Sporthíradó
07:55 Ridikül
08:55 Fogd a kezem! 07:30 Múlt és Jelen
08:05 Kosárlabda
Török tévéfilmsor.
magazin
09:40 Isztambuli
09:00 Kézilabda
menyasszony
magazin
Török tévéfilmsor.
10:00 Sporthíradó
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó 10:30 FIFA 2022-es Labdarúgó Vi12:01 Híradó
lágbajnokság se12:35 Nemzeti
lejtező
Sporthíradó
12:55 A világ egy
12:30 Út Tokióba
terített asztal
13:00 Sporthíradó
13:30 Sorsok útvesztője 13:30 K&H női
Török tévéfilmsor.
kézilabda liga
14:20 Almárium
15:15 UEFA Bajnokok
15:10 Rex felügyelő Ligája magazin
Elit alakulat
15:40 Boxutca
Olasz bűnügyi tévé- 16:10 Fradi Tv
filmsor.
16:40 Út a Puskásba
15:55 Alpesi őrjárat
17:15 Sporthíradó
Olasz tévéfilmsor.
17:30 Felvezető műsor:
17:05 Ridikül
Labdarúgás
18:00 Híradó
18:00 UEFA Labdarú18:25 Nemzeti
gó U-21-es EuSporthíradó
rópa-bajnokság
18:45 Isztambuli
19:50 Értékelő műsor:
menyasszony
Labdarúgás
Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő - 20:30 Felvezető műsor:
Labdarúgás
Elit alakulat

Török filmsor.

Magyar filmsor.

21:05 A mi kis falunk
Magy. vígjátéksor.

22:15 Nagy szám
23:25 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:55 Barátok közt
00:45 CSI: A
helyszínelők
Am.–kanadai
krimisor.

01:55 Halálhágó

Am. háborús akciófilm

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

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska
Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:55 Fogd a kezem!

Március 31.

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

Bűnügyi tévéfilmsor.

Török filmsor.

01:45 Rúzs és selyem 17:05 Barátok közt
02:10 Novum: Apollo-13 18:00 RTL Híradó –
02:40 Noé barátai
Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu
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
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Muzsika-szó
09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól
a nóta
10:10 Jó ebédhez szól
a nóta
10:45 Rome Reports Vatikáni híradó
11:10 Neked szól!
11:15 Ő és én: Bálint
Ferenc
11:20 Isten kezében
11:50 A miniszter
Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska
Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:20 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Család-barát
16:40 Hazajáró
17:10 Ízőrzők:
Nagymányok
17:40 Magyarország
finom
18:00 Gasztroangyal Eszik, iszik, sosem 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
22:35 Budapest ostroma
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Lássuk a medvét!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:25 A miniszter
Tévéjáték

06:30 Sporthíradó
07:30 Bringasport
10:35 Család-barát
07:45 Jégkorong
12:00 Déli harangszó
Erste Liga
12:01 Híradó
10:00 Sporthíradó
12:35 Nemzeti
10:30 UEFA LabdarúSporthíradó
gó U-21-es Euró12:55 A világ egy
pa-bajnokság
terített asztal
12:25 Boxutca
13:25 Sorsok útvesztője 13:00 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
13:30 Fradi Tv
14:20 Almárium
14:00 UEFA Labdarú15:10 Rex felügyelő gó U-21-es EuróElit alakulat
pa-bajnokság
Olasz bűnügyi tévé15:55 CHI – A Belső Erő
filmsor.
16:25 Aranyoroszlánok
15:55 Alpesi őrjárat
17:00 Sporthíradó
Olasz tévéfilmsor.
17:15 UEFA Euro 2020
17:05 Ridikül
magazin
18:00 Híradó
17:45 Felvezető műsor:
18:25 Nemzeti
Labdarúgás
Sporthíradó
18:00 UEFA Labdarú18:45 A légy
gó U-21-es EuróRajzfilm
pa-bajnokság
18:50 Isztambuli
19:45 Értékelő műsor:
menyasszony
Labdarúgás
Török tévéfilmsor.
19:40 Rex felügyelő - 20:00 Felvezető műsor:
Elit alakulat
Labdarúgás
Török tévéfilmsor.

Csütörtök

20:35 Skandináv Lottó
20:50 Sanditon
04:50 Teleshop
Angol tévéfilmsor.
05:15 Barátok közt
21:45 Paganini - Az
06:00 Reggeli
ördög hegedűse 09:05 Teleshop
Angol életrajzi film
12:15 Fókusz
23:40 Kenó
13:10 Nagy szám
23:50 Nők vészhelyzetben 14:25 Keresztanyu
Tévéfilmsor.
Magyar filmsor.
00:45 Pietro szigete
15:55 Az ígéret

Török tévéfilmsor.

09:40 Isztambuli
menyasszony

Köszöntjük Hugó nevű olvasóinkat!

Április 1.
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő Elit alakulat

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

20:30 Fábry
21:55 Munkaügyek IrReality Show

Magy. vígjáték-sor.

22:20 Kenó
22:25 A galamb papné
Magyar tévéfilm

00:20 Nők vészhelyzetben
Tévéfilmsor.

01:25 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.

02:20 Novum: Puli Space

Magyar filmsor.

21:05 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor. 05:00 Híradó

22:15 Magnum

05:15 Angol nyelvű hírek

Am. akciókrimi-sor. 05:20 Német nyelvű

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
Angol-am. romanti- 06:25 Summa
06:55 Világ
kus krimisor.
07:15 Hajnali
02:40 Riviéra
Angol-am. romantigondolatok
kus krimisor.
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:45 Muzsika-szó
09:15 Élő népzene
05:15 Családi Titkok 09:45 Jó ebédhez szól
06:15 MOKKA
a nóta
06:25 Tények Reggel 10:15 Katolikus szent06:55 MOKKA
mise - Istentisz08:45 MOKKACINO
telet – Közvetítés
09:40 TELESHOP
11:25 Rang és mód
10:45 Csapdába csalva
Tévéjáték
11:15 Mintaapák
12:50 V4 híradó
Magyar fikciós sor. 13:00 Híradó
12:00 Tények Délben 13:15 Slovenski Utrinki
12:30 Walker, a Texas-i 13:45 Alpok-Dunakopó
Adria
Am. akciófilm-sor.
14:20 Kék bolygó
13:35 Walker, a Texas-i 14:45 Noé barátai
kopó
15:15 Az özvegy és
Am. akciófilm-sor.
a százados
14:35 Tiéd az életem
Magyar játékfilm
Mexikói filmsor.
16:40 Szerelmes földrajz
15:40 Az én lányom
17:10 Ízőrzők: Maglód
Török filmsor.
17:40 Magyarország
16:45 A bosszú
finom
csapdájában
18:00 Gasztroangyal Török filmsor.
Eszik, iszik, so18:00 Tények
sem alszik...
18:45 Tények Plusz
19:00
Jó ebédhez szól
19:40 Exatlon Hungary
a nóta
22:40 Magánnyomozók
19:25 Jó ebédhez szól
23:45 Propaganda
a nóta
00:20 Csapdába csalva
20:00
Szenes Iván írta
00:55 Walker, a Texas-i
Magy. zenés filmsor.
kopó
21:00 Híradó
Am. akciófilm-sor.
21:25 V4 híradó
01:55 Doc Martin
21:35 Ridikül
Angol filmsor.
22:30 Történetek a
03:00 Tények Este
Magyar Állami
Népi Együttesről
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
04:30 Család-barát
00:35 Hetedhét kaland
05:55 Hajnali
00:45 M2 matricák gondolatok
Lássuk a medvét!
06:00 Híradó
00:55 Himnusz
06:30 Nemzeti
01:00 Híradó
Sporthíradó
01:20 Angol nyelvű hírek
06:40 Kenó
06:45 Slovenski Utrinki 01:30 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.
07:15 Alpok-Duna02:20
Rang és mód
Adria
Tévéjáték
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!
23:20 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:50 Barátok közt
00:35 Brandmánia
01:25 Riviéra

Török tévéfilmsor.

05:05 Út a Puskásba
06:30 Sporthíradó
07:30 Fradi Tv
Török tévéfilmsor.
08:00 UEFA Labdarú10:30 Világörökség
gó U-21-es EuróPortugáliában
pa-bajnokság
11:00 Meditációk egy
10:00 Sporthíradó
monostorból
12:00 Déli harangszó 10:30 FIFA 2022-esLabdarúgó Világ12:01 Híradó
bajnokság selejtező
12:35 Nemzeti
12:25 UEFA Euro 2020
Sporthíradó
magazin
12:55 A világ egy
13:00 Sporthíradó
terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője 13:30 UEFA Labdarúgó U-21-es EuróTörök tévéfilmsor.
pa-bajnokság
14:20 Almárium
15:10 Rex felügyelő - 15:30 Aranyoroszlánok
16:00 Pecatúra
Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé- 16:25 Öttusa
filmsor.
17:00 Sporthíradó
16:00 Alpesi őrjárat
17:10 FIFA VB 2022
Olasz tévéfilmsor.
magazin
17:05 Ridikül
17:45 K&H női
18:00 Híradó
kézilabda liga
18:25 Nemzeti
19:30 Felvezető műsor:
Sporthíradó
Röplabda
18:45 Isztambuli
21:30 Értékelő műsor:
menyasszony
Röplabda
09:40 Isztambuli
menyasszony

2021.
március 24.

Heti műsor
Köszöntjük Áron nevű olvasóinkat!

Péntek
04:25Asterix és Kleopátra
Fr.-belga animációs kalandvígjáték

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:25 Star Wars:
Ellenállás

Am. animációs
kalandfilmsor.

08:55 Micimackó

Április 2.

Olasz életrajzi film

Köszöntjük Buda, Richárd nevű olvasóinkat!

Szombat

22:30 Kenó
22:40 Fátima

Filmdráma

04:55 Az én kis
00:30 Nők vészhelyzetben
családom
Tévéfilmsor.

01:20 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.

02:20 Új idők új dalai
02:45 Noé barátai

Török filmsorozat

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

Angol tévéfilmsorozat

14:50 Büszkeség és
balítélet

Vasárnap
04:00 Fókusz Plusz
04:55 Az én kis családom
Török filmsorozat

Magyar vígjátéksorozat

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű
hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű
hírek
05:30 Kínai nyelvű
hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar
gazda
06:20 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:05 Hajnali
gondolatok
07:20 Opera
Cafe
07:45 Püspökkenyér
08:15 Evangélium:
Máté
evangéliuma
08:45 Hogy volt?!
09:45 Életművész:
Szarvas József
10:40 Rejtélyes XX.
század - Kun
Miklós műsora
11:15 Öt kontinens
11:45 Áldott szép Húsvétnak gyönyörű ideje
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
22:15 Fábry
23:35 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű
hírek
01:30 Életművész:
Szarvas József
02:25 Tüskevár
Magyar ifjúsági film

05:00 Múlt és Jelen
07:25 UEFA Labdarúgó U-21-es Európa-bajnokság
09:25 Szabadidő
09:50 Kékek
10:20 Építők
10:50 Bajnokok Klubja
11:40 OTP Bank Liga
13:40 UTE Tv
14:15 Felvezető műsor:
Labdarúgás
14:45 OTP Bank Liga
16:30 Értékelő műsor:
Labdarúgás
16:45 Felvezető műsor:
Labdarúgás
17:00 OTP Bank Liga
18:45 Értékelő műsor:
Labdarúgás
19:00 Felvezető műsor:
Labdarúgás
19:30 OTP Bank Liga
21:15 Értékelő műsor:
Labdarúgás
21:45 Góóól!
22:40 K&H női
kézilabda liga
00:25 K&H férfi
kézilabda liga
02:05 Jégkorong
Erste Liga

20:00 Az oroszlánkirály
Amerikai animációs
kalandfilm

22:30 A vizesnyolcas

Amerikai vígjáték

00:20 Csak téged látlak
Amerikai film

02:40 Riviéra

Angol-am. romantikus krimisorozat

05:00 TV2 MATINÉ
06:05 Így neveld a
sárkányodat 2.

Amerikai animációs film

08:10 Gagyi mami

Amerikai-német akcióvígjáték

10:15 Gagyi mami 2.

Amerikai akcióvígjáték

12:20 Pizzarománc

12:20 Átjáró: Szokolay
Dongó Balázs
Romantikus dráma 12:50 V4 híradó
16:00 Hatoslottó
13:00 Híradó
sorsolás
22:10 Történetek a
16:05 Hogy volt?!
Magyar Állami
17:00 SzerencsePerc
Népi Együttesről
17:05 A világörökség 23:00 Történetek a
kincsei
Magyar Állami
17:25 Borbás Marcsi
Népi Együttesről
szakácskönyve
00:00 Hogy volt?!
18:00 Híradó
00:55 Himnusz
18:25 Nemzeti
01:00 Híradó
Sporthíradó
01:20 Angol nyelvű hírek
18:45 Családi kör
01:30 Mi vagyunk a
19:40 Magyarország
balladából szeretlek!
Portréfilm Pet21:15 Karol 2 - A pápa,
rás Mária népaki ember madalénekes, keraradt
mikusművészről
Tévéfilm
- MMA portré
22:45 Kenó
22:55 Szoba kilátással

14:00 A párizsi
Notre-Dame

Köszöntjük Izidor nevű olvasóinkat!

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
Romantikus dráma 08:20 Star Wars:
17:00 Főmenü: Füstös
Ellenállás
18:00 Híradó
Am. animációs
Am. animációs
18:25 Nemzeti
kalandfilmsorozat
kalandfilmsorozat
Sporthíradó
09:00 Teleshop
08:55 Micimackó
Am. animációs ka10:00 Anyák gyöngye 18:40 SzerencsePerc
landvígjáték
Amerikai vígjáték- 18:45 Szerencse
sorozat
10:30 Star Wars VIII.
Szombat
10:35 Brandmánia
rész - Az utolsó
19:40 Twist Olivér
Filmdráma
11:25 Autogram
Jedik
Am. kalandfilm
12:05 Életünk története 21:50 Karol - Az ember,
14:00 Úton hazafelé 2.
aki pápa lett
13:35 Aranyhaj és a
Olasz életrajzi film
- Eltévedve San
nagy gubanc
Amerikai animációs 23:30 Kenó
Franciscóban
kalandvígjáték
Amerikai családi
23:40 A mi urunk
kalandfilm
15:40 Szenilla
testvére
16:00 Alvin és a
Játékfilm
nyomában
Amerikai animációs 01:45 Nők
mókusok 3.
kalandvígjáték
Amerikai családi
vészhelyzetben
vígjáték
18:00 RTL Híradó –
Tévéfilmsorozat
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
02:35 Pietro szigete
Esti kiadás
Bűnügyi tévéfilm19:00 Fókusz Plusz
sorozat
19:00 Apatigris
20:00 A mi kis falunk

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
10:25 Magnum
05:20 Német nyelvű
Amerikai akciókrihírek
mi-sorozat
05:25 Orosz nyelvű hírek
11:30 A Dumbo
05:30 Kínai nyelvű hírek
hadművelet
05:35 Itthon vagy!
Am. kalandfilm
05:55 Multiverzum
13:50 Úton hazafelé - 06:25 Kárpát-medence
Egy hihetetlen
06:45 Kék bolygó
utazás
07:05 Hajnali
Amerikai családi
gondolatok
kalandfilm
15:45 Némó nyomában 07:20 Almárium
Am. animációs ka- 08:10 Mesterember
08:40 Muzsika-szó
landvígjáték
09:15 Élő népzene
18:00 RTL Híradó –
09:45 Jó ebédhez szól
Esti kiadás
a nóta
19:00 Aranyhaj és a
Magyar vígjáték10:10 Jó ebédhez szól
nagy gubanc
sorozat
a nóta
Am. animációs ka21:10 Vasököl
landvígjáték
10:40 Katolikus krónika
Amerikai akciófilm
21:05 Star Wars VIII. 11:05 Tanúságtevők
23:45 Dr. Csont
rész - Az utolsó 11:35 Szent Gellért
Amerikai krimisoJedik
legendája
rozat
Am. kalandfilm
Magyar tévéjáték
00:45 Dr. Csont
00:20 Éretlen időkig
12:50 V4 híradó
Amerikai krimisoAmerikai vígjáték
rozat
13:00 Híradó
02:30 Riviéra
02:00 Keanu
13:15 P'amende
Angol-am. romanti- 13:40 Öt kontinens
Amerikai akcióvígkus krimisor.
játék
14:10 Püspökkenyér
14:40 Multiverzum
15:15 Akiket a pacsirta elkísér
04:45 Hupikék törpikék
05:00 TELESHOP
Magyar játékfilm
Am.-hong kongi06:00 TV2 MATINÉ
16:50
Kárpát-medence
kanadai animációs film
09:55 Trendmánia
06:30 Angry Birds – A film 17:15 Ízőrzők: Kőszeg- 10:30 Az alkotók - egy
szerdahely
Am.-finn animációs
ház átalakításá17:50 Ízőrzők: Tevel
kalandfilm
nak története
18:25
Gasztroangyal
08:30 Az utolsó léghajlító
Eszik, iszik, so- 11:00 Édes egészség
Amerikai fantasztiKárpáti
sem alszik...
kus akciófilm
Rebekával
19:20 A fekete bojtár
10:45 80 nap alatt a
11:35 A Pénz beszél
Magyar tévéfilm
Föld körül
21:00 Via Crucis – Fe- 12:05 Poggyász
Amerikai-angolnémet kalandfilm
12:40 Életmódi
renc pápa ke13:20 Derült égből apu
Plusz
resztútjának közFrancia vígjáték
vetítése Rómából 13:10 Innovátor
15:55 Az elvarázsolt
22:40 Folytonosság és 13:40 Szerelem a
dollár
végzetem
időtörés - PortMagyar vígjáték
Amerikai romantiréfilm Sulyok
18:00 Tények
kus vígjáték
Miklós művé18:55 Exatlon Hungary
szettörténészről 15:45 Columbo
Amerikai krimi
21:55 Amerikai pite
- MMA portré
18:00
Tények
3. – Az esküvő
23:35 Hazajáró
Am.-német vígjáték 00:05 Hagyaték
18:55 Tények Plusz
00:00 Rozsda és csont 00:35 Hetedhét kaland 20:00 Csatahajó
Fr.-belga-szingapúri
Amerikai sci-fi akromantikus filmdráma 00:45 M2 matricák ciófilm
Lássuk a medvét! 22:55 Álmatlanság
02:50 A menekülő ember
Amerikai akciófilm 00:50 M2 matricák Amerikai akcióLássuk a medvét!
thriller
00:55 Himnusz
00:55 Underworld:
01:00 Híradó
Vérözön
01:20 Angol nyelvű hírek
Amerikai akció05:50 Hajnali
horror
01:30 A fekete bojtár
gondolatok
Magyar tévéfilm
02:50 Lezúzva
06:00 Híradó
Amerikai-kanadai
02:55 Szent Gellért
06:30 Nemzeti
akciófilm
legendája
Sporthíradó
Magyar tévéjáték
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
04:25 Lexikon – Így
07:45 Mozogj otthon!
illik /Duna/: Ét06:30
Sporthíradó
07:55 Ridikül
kezés vendég07:30
CHI
–
A
Belső
Erő
08:50 Fogd a kezem!
ségben
08:00 FIFA 2022-es
Török tévéfilmsor.
05:55 Hajnali
Labdarúgó Vi09:35 Világörökség
lágbajnokság segondolatok
Portugáliában
lejtező
06:00 Híradó
11:00 Meditációk egy 10:00 Sporthíradó
06:30 Nemzeti
monostorból
10:40 K&H női
Sporthíradó
12:00 Híradó
kézilabda liga
06:45
Kenó
12:35 Nemzeti
12:20 Aranyoroszlánok 06:50 Magyar
Sporthíradó
13:00 Sporthíradó
Krónika
12:55 Ízőrzők - Temati- 16:20 FIFA VB 2022
07:25 Szerelmes
kus epizódok
magazin
földrajz
13:30 Sorsok útvesztője 17:00 Sporthíradó
07:55 Térkép
Török tévéfilmsor.
17:10 Női labdarúgó
08:30 Noé barátai
14:25 Vad Európa
magazin
15:00 Rex felügyelő - 17:40 Futsal magazin 09:00 Divat & dizájn
09:35 A világörökség
Elit alakulat
18:15 Út a Puskásba
kincsei
15:55 Alpesi őrjárat
18:45 Bajnokok Klubja 09:55 A világ
Olasz tévéfilmsor.
19:30 Péntek Esti Foci
madártávlatból
17:05 Jézus nyomai
20:00 OTP Bank Liga
Rómában
21:50 Péntek Esti Foci 10:30 Meditációk egy
monostorból
18:00 Híradó
22:15 Sporthíradó
18:25 Nemzeti
22:45 UEFA Labdarú- 11:35 Nagyszombati
körmenetek réSporthíradó
gó U-21-es Eugen és most
18:45 Szent sírok
rópa-bajnokság
19:25 A művészet
00:40 OTP Bank Liga 12:00 Híradó
templomai
02:30 Bajnokok Klubja 12:35 Nemzeti
Sporthíradó
Olasz művészeti sor. 03:10 UEFA Labdarú
21:00 Karol - Az ember,
12:55 Ízőrzők - Takarégó U-21-es Euaki pápa lett
kos konyha
rópa-bajnokság
Am. animációs kalandvígjáték

Április 3.

13:25 Magyarország
finom
13:45 Pusztaház
örökösei
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Április 4.

Kanadai-amerikai
romantikus vígjáték

14:30 A hobbit: Smaug
pusztasága
Am.-új-zélandi fantasztikus kalandfilm

18:00 Tények
18:50 Mamma Mia!

Am.-angol-német
zenés vígjáték

21:25 Nagyfater
elszabadul

Amerikai vígjáték

23:50 Sicario - A
bérgyilkos

Am. akció-krimi

02:25 Morgen

Magyar-románfrancia filmdráma

05:20 Édes anyanyelvünk
05:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Családi kör
07:50 Isten kezében
08:15 Neked szól!
08:20 Katolikus
krónika
08:45 Útmutató
09:10 Református
ifjúsági műsor
09:20 Görögkatolikus
ifjúsági műsor Úton-útfélen
09:30 Önkéntesek
09:55 Baptista magazin
10:20 Ő és én:
Tóth Gréti
10:30 Katolikus szentmise közvetítése
Pannonhalmáról
12:00 Kapcsoljuk
Rómát!
12:30 Amiről a fák
suttognak
13:20 Jó ebédhez szól
a nóta
13:50 Édes anyanyelvünk

Játékfilm

00:55 Nők
vészhelyzetben

04:55 Bajnokok Klubja
05:40 Kékek
06:05 Építők
01:50 Pietro szigete
06:30 OTP Bank Liga
Bűnügyi tévéfilm08:30 Múlt és Jelen
sorozat
09:05 Jövünk!
02:45 Noé barátai
09:35 OTP Bank Liga
11:35 OTP Bank Liga
13:40 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
05:00 Híradó
14:15 Felvezető műsor:
05:15 Angol nyelvű
Labdarúgás
hírek
14:30
OTP Bank Liga
05:20 Német nyelvű
16:15 Értékelő műsor:
hírek
Labdarúgás
05:25 Orosz nyelvű
16:30 Felvezető műsor:
hírek
Labdarúgás
05:30 Kínai nyelvű
17:00 OTP Bank Liga
hírek
18:45 Értékelő műsor:
05:35 Itthon vagy!
Labdarúgás
05:55 Térkép
19:00 Felvezető műsor:
06:20 Élő egyház
Labdarúgás
06:45 Esély
19:15 Merkantil Bank
07:05 Hajnali
Liga
gondolatok
21:00 Értékelő műsor:
07:15 Világ
Labdarúgás
07:35 Multiverzum
21:20 Tippmix női ko08:05 Mesterember
sárlabda NB I.
08:35 Noé barátai
23:20 Jégkorong
09:05 Novum
Erste Liga
09:30 Önök kérték
01:40 OTP Bank Liga
10:30 Ízőrzők - Takaré- 03:30 UTE Tv
kos konyha
A műsor és a kezdési
10:55 Térkép
időpont megváltoztatá11:25 Hazajáró
sának jogát minden
11:55 Átjáró:
tévéadó fenntartja!
Kerekes Band
Tévéfilmsorozat

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

– az összes fizikai és jogi személytől beérkezett hirdetés
kereskedelmi hirdetésnek
számít, akik kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
– különböző szolgáltatások
nyújtása;
– haszongépjárművek eladása, vétele;
– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területekkel, berendezésekkel és alapanyagokkal történő műveletek.
– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratokról szóló hirdetés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba
a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;
– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

A hirdetés szövegét figyelEgyszerű
mesen, hibák és javítások nélkül írják meg. Egy 20 szó
15 hr.
szelvényen mindössze egy 21-40 szó
30 hr.
hirdetés szerepelhet.
Keretes
A szerkesztőség fenntartja
30 hr.
a jogot, hogy egyes anyago- 20 szó
60 hr.
kat nem közöl az újságban. 21-40 szó
Nem közölhetőek azok a hirKiemelt
detések, amelyek ellentmon20 hr.
danak a szerkesztőségi fel- 20 szó
40 hr.
tételeknek és az ukrán tör- 21-40 szó
vényeknek.
Keretes + kiemelt
A hirdetésekkel és reklámok40 hr.
kal kapcsolatos reklamáci- 20 szó
80 hr.
ókat a szerkesztőség a lap 21-40 szó
megjelenése után 3 napig
Keretes + kiemelt
fogadja.
20
szó
40 hr.
A szerkesztőség nem vál80 hr.
lal felelősséget a hirdetés 21-40 szó
tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok Minden kereskedelmi hirdetés
100 %-os felárral jelenik meg.
és címek pontosságáért.

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

Egyéb hirdetések:

elveszett iratok		
100
részvétnyilvánítás
50
társkereső		
30
köszöntő		
30
4 sor vers+köszöntő 5 0
képes köszöntő		
40
kép+4 sor vers 		
55
megkezdett 4 soronként

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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Szépségápolás

Nagy tavaszi szépülés 5 lépésben
– Tetőtől talpig megújulsz

A tavasz a megújulás időszaka, így nem véletlen, hogy érdemes bevetned néhány változtatást ilyenkor a szépségápolási rutinodba! A
következő trükkökkel gondoskodhatsz arról, hogy a tested minden porcikája a kislábujjadtól a fejed búbjáig egészségesen és ragyogóan nézzen ki!
Arcápolás
Az arcápolási rutinodat érdemes az új évszakhoz igazítanod.
Nyugodtan használj a melegben
arcpermetet, mely anélkül frissíti fel a bőrödet, hogy hozzáérnél
– ez pedig most különösen fontos! Egyébként az arc megérin-

tésével rengeteg baktériumot is
felvihetsz az arcodra, mely sem
a bőrödre, sem pedig az egészségedre nincs jó hatással.
A téli hidratálókrémedet is érdemesebb egy könnyedebb darabra lecserélned, például vízbázisúra, ami nem tömíti el a pórusaidat. Érdemes most extrán odafigyelned a fényvédelemre is, hiszen egyre erősödik a napsütés,
ami ráncosabbá tesz és a bőrrák
kockázatát is megnövelheti.
Az arctisztításról pedig ebben
az évszakban sem szabad megfeledkezni, használj a bőrtípusodnak megfelelő tisztítót, mely
minden szennyeződéstől megszabadít. Ami még fontos, hogy a
nagyon erősen fedő alapozódat is
cseréld le könnyedebbre, hiszen
ha megizzadsz, könnyebben el-

tömődnek a pórusaid és mitesszerek, pattanások is kialakulhatnak!
Testápolás
Ha tavasz, akkor itt a bőrradírozás ideje! Ne fukarkodj a radír használatával, mert télen egyébként is
több dolog rakódik le a bőrre, kö-

szönhetően a nyirkos időnek és a
szmognak. Természetesen ne feledkezz meg a hidratálókrém használatáról, hiszen a száraz bőr sokkal sérülékenyebb és fakóbb is!
Lehet, hogy télen jobban esik
bekenni magad, de hidd el, tavas�szal sem fog ártani. Már rengeteg
különböző típus közül választhatsz,
könnyen megtalálhatod a számodra
megfelelő illatút és állagút. Tavas�szal már sokkal jobban odafigyelünk a szőrtelenítésre, ezért nem árt,
ha beszerzel egy bőrnyugtató krémet, ami segít az irritáció megszüntetésében és az ápolásban.
Hajápolás
Tavasszal is használhatod a
megszokott samponodat, azonban a pakolásodat érdemes valami
könnyedebbre cserélni. Ha szöszö-

4 ok, amiért riasztóan ápolatlannak
tűnhetsz mások szemében

Sokaknak természetes igényük, hogy ápoltak legyenek, ami egyben azt is jelenti, hogy igényesek a megjelenésükre. Sokak azonban olyan alapvető dolgokra sem figyelnek oda kellőképpen, amik
még a közvetlen környezet számára is zavaróak lehetnek, nemhogy
egy párkapcsolatban.
Ápolatlan bőr
Egy-egy pattanás, vagy pár
mitesszer szinte elkerülhetetlenül megjelenik mindenkin,
egyesek azonban túl kevés figyelmet fordítanak ezekre a bőrhibákra. Pedig megérdemelnének annyi gondoskodást, hogy
legalább egyenesen fekete mitesszerekkel, és kinyomható
pattanásokkal senki se menjen
ki az utcára. Sajnos az ilyen típusú elhanyagoltság egyértelműen meghatározza a rólad kialakított képet, már csak azért
is, mert rendelkezésedre áll
egy csomó kozmetikai eszköz,
amikkel nem csak kezelheted,
hanem el is fedheted a problémát (pl. korrektor).
Gondozatlan frizura
Az egészséges haj a nő egyik
legszebb éke lehet, de sajnos nem
mindenkitől kap kellő gondoskodást. Ahogy a túl zsíros frizura,
úgy a korpás, töredezett haj is un-

szimpatikussá tehet, nem is beszélve az ápolatlanságot egyértelműen
tükröző lenövésről. Ezeket a problémákat odafigyeléssel és megfelelő termékek használatával könnyen
kiküszöbölheted, vagy legalábbis annyira visszaszoríthatod, hogy
már senki szemét se bántsák. Amikor már nem zavar, hogy a kedvesed beletúr a frizurádba, vagy valaki
megnézi a hajkoronádat, akkor már
jó úton haladsz a célod felé.
Izzadságfolt és
izzadtságszag
Az izzadságfolt mindenki szemét szúrja, főleg azért, mert a legtöbbször kellemetlen szaggal is
párosul. Sajnos akadnak olyanok,
akik sokkal izzadékonyabbak az
átlagosnál, esetleg valamilyen hormonproblémától szenvednek, aminek ez a mellékhatása. Ez azonban
még nem mentség az ápolatlanságra, hiszen megfelelő ruhák hordásával, valamint erősebb izzadásgátlók
használatával a probléma minimá-

södésre hajlamos a hajad, érdemes olyan kifésülő spray-t vagy
hővédőt használnod, ami kifejezetten erre a problémára kínál
megoldást. A tavaszi záporokban
ugyanis sokkal párásabb a levegő, így még a tűegyenesre vasalt
tincseid is megadhatják magukat,
ha erre nem figyelsz oda.
A kondicionálót persze ilyenkor sem kell eldobnod, ebből is
kapható spray kiszerelés, amit
egyszerűen használhatsz hajmosás után is. Ahogy a bőrödnek,
úgy a hajadnak is szüksége van a
fényvédelemre, így érdemes egy
ilyen terméket is beszerezned. A
szőkített és egyébként is száraz
hajat ugyanis egy kupacnyi szénaboglyává varázsolja a napfény.
Kézápolás
Annak ellenére, hogy már
nincs odakint hideg, kézkrémet
ajánlott használni minden évszakban, különösen akkor, ha sokat
mosol kezet – ez pedig most mindenkire igaz. Szóval egy jó kézkrém minden évszakban elkísér!
Az elhalt hámsejteket egy kézradír
segítségével könnyedén eltávolíthatod – érdemes olyat választanod,
ami kellően gyengéd a bőrödhöz.
A manikűr szempontjából válassz csodás pasztelleket ebben az
évszakban, amik jó kedvre derítenek! Ne feledkezz meg a köröm
környéki bőr ápolásáról sem – ehhez csodás olajakat találhatsz! Ha
nagyon kiszáradna a kezed, használhatsz kézmaszkot is, mely intenzíven táplálja a bőrödet.
Kényeztetés
A kényeztetés a tavaszi szépségrituálé legkellemesebb része!
Akár egy esti fürdést is kényeztetővé varázsolhatsz fürdősóval,
fürdőbombákkal, illatos habfürdővel! Az aromaterápia is jó ötlet, ehhez használj nyugtató (például levendulás) illóolajat, melyet diffúzorban vagy más párologtatóban is bevethetsz. A kényeztetés részhez tartozik az új
parfüm kiválasztása is, hiszen
ebben az évszakban már bátran
jöhetnek a frissebb, virágos illatok, amik könnyedebbek!
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lisra csökkenthető. Sokat segíthet a napi többszöri zuhanyzás,
vagy legalább a mosdás, főleg a
nyári forróságban. Ne feledd, az
izzadtságszag mindenkit zavar a
környezetedben, és egyértelműen igénytelen embernek állít be,
még akkor is, ha egyébként korántsem vagy az.
Kellemetlen lehelet,
rossz fogak
Akárcsak az izzadtságszag,
úgy a kellemetlen lehelet is problémát okoz a környezetednek.
Gondold el, egyesek olyan érzékenyek, hogy konkrétan hányingerük van a rossz szagok megérzése során. Amennyiben neked
büdös a szád, ennek a kellemetlen érzésnek a legyőzése mellett próbálnak beszélgetni veled.
Mindenre tudnak figyelni, csak
arra nem, ami a mondanivalód
lenne… Ugyanígy, ha rosszak
a fogaid, a beszélgetőpartnered
képtelen lesz levenni a tekintetét a szádról, vagy legfeljebb zavartan fog pislogni a szemedbe.
Ezt te is észre fogod venni, ezért
megpróbálod majd beszéd közben elrejteni a problémát, ami
abban fog megmutatkozni, hogy
zárt ajkakkal mosolyogsz, valamint a szád elé teszed a kezedet,
ha nevetsz. Nos, ez egyrészről
minden, csak nem vonzó, másrészről zavart kell a testbeszédedben, ami a társaságodban levőknek is fel fog tűnni.

A lábfürdő csodákra képes:
a problémától függően ezt tedd a vízbe
Tudtad, hogy egy egyszerű lábfürdőnek rengeteg csodálatos hatása van? Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is segítségedre lehet, attól függően, hogy milyen összetevőket teszel a vízbe. Íme
pár szuper tipp, ami olyan problémákon is segíthet, mint a duzzadt láb, elszíneződött köröm vagy a stressz!
Lábduzzadás ellen
Gyakran látod azt, hogy a nap
végére teljesen felduzzadnak a lábaid? Erről az tehet, hogy a végtagjaidban nem megfelelő a vérkeringésed, amit váltakozó hőmérsékletű lábfürdővel könnyedén orvosolhatsz.
Két különböző lavórt tölts
meg: az egyikbe meleg vizet tegyél, a másikba pedig hidegebbet. Először körülbelül 10 percig
áztasd a lábaidat a forró vízben,
majd ha ez letelt, 10-12 percre
tedd át őket a hideg vízbe.
Ha letelt az idő, még egyszer
jöhet a meleg víz, ám ezúttal 5
percig tartsd benne a lábaidat. A
végére észlelni fogod, hogy sokat csökkent a duzzanat.
Kellemetlen szagok
Nagyon zavar, hogy mire hazaérsz, a lábadnak kellemetlen

szaga van? Erről a szintetikus
anyagokból készült zoknik, lábbelik egyaránt tehetnek, és nem is
mindig attól függ, hogy egyáltalán izzadnak-e a lábaid. A lavórba tölts meleg vizet, majd tegyél
bele egy meghámozott citromot
és egy narancsot, végül pedig adj
hozzá 4 csepp borsmentaolajat,
4 csepp teafaolajat, és egy kevés
(maximum 2 evőkanálnyi) szódabikarbónát.
Fél órán át áztasd a lábaidat,
ez ugyanis elveszi a kellemetlen
szagokat, és egyúttal a fájdalmat
is csillapítja.
Stresszes napokon
Ha mostanában nagyon sok
feszültség halmozódott fel benned, ez a lábfürdő segíteni fog ellazulni! Egy lavór vízbe tegyél
némi tengeri sót, majd adj hozzá
10-12 csepp eukaliptusz olajat.
Alig fél óra után érezni fogod,
hogy sokkal kiegyensúlyozottabb
vagy, pláne, ha közben nyugtató
zenét hallgatsz, vagy olvasgatsz
egy könyvet. De az is jó ötlet, ha
a tengeri só mellé egy kevés szódabikarbónát, gyógynövényt és
extraszűz olívjaolajat teszel.
Ezek szintén lazító hatással
bírnak, de egyúttal méregtelenítik is a bőrödet, és egészségesebb
állapotúvá varázsolják a talpadat.
Az izom fájdalmaira
Mostanában nagyon gyakran
fájnak a lábaid, és önmagában
a pihenés kevésnek bizonyult?
Próbáld ki az alábbi lábfürdőt!
A lavórba önts kellemesen me-

leg vizet, adj hozzá fél bögre
tengeri sót, 2 evőkanál szódabikarbónát, és pár csepp levendula olajat.
Legalább negyed órán át, de
ha lehet, inkább fél órát pihentesd benne a lábaidat, és ismételd meg egymás után több napon keresztül, hogy a fájdalom
végleg megszűnjön!
Elsárgult körmök
Számtalan oka lehet annak,
hogy sárgás árnyalatot vesznek fel a körmeid, és nem csak
az a megoldás, hogy körömlakkal ráfestesz, nehogy más is
meglássa! Az elszíneződés ellen szuperül felveszi a küzdelmet egy kényelmes lábfürdő, hiszen sokszor ez már önmagában
is elég, hogy enyhítse a problémát. De a legjobb megoldás az,
ha citrommal alaposan megdör-

zsölöd a körmeidet, és néhány
cseppet a vízbe is teszel. Már
egy alkalom után látható lesz a
különbség!
Száraz bőrre
Neked is nagyon kemény,
száraz a bőröd a talpadon? Ha a
krémek nem enyhítik a problémát, válassz inkább melegvizes
fürdőt! A szódabikarbóna ugyanis eltávolítja az elhalt bőrsejtet a
lábaidról: a vízbe tegyél 2-3 evőkanál szódabikarbónát, és 10-20
percig pihentsd benne a lábad.
A végén azért hidratálókrémmel kend át a talpadat, hogy még
erőteljesebb legyen a hatás.
Számtalan probléma ellen
Az almaecet igazi csodaszer,
és egyszerre több problémát is
képes orvosolni, így ha az alábbiak közül nem csak eggyel küzdesz, ez a legjobb választás!
A vízhez adva ugyanis lecsökkenti a lábban lévő duzzanatot, hidratálja a száraz, repedezett sarkakat, ráadásul a kellemetlen szagok ellen is hatásos.
Sőt, fertőtlenítő hatása miatt még
a gombás fertőzések ellen is érdemes bevetni. Ehhez a lábfürdőhöz használj inkább langyos vizet: tegyél bele némi almaecetet
(ezen nem kell spórolni, így ha
például 500 ml vizet töltesz a lavórba, akkor 250 ml ecet mehet
bele), majd 10-15 percig áztasd
bele a lábad!
Ha túl erősnek érzed az illatát,
teafaolajjal is feldobhatod.
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Amíg a háziak a portán dolgoztak, szinte
minden vagyonuk leégett

Az eset az ungvári járási Szerednye
nagyközségben történt. Míg a tulajdonosok a kertben voltak, a melléképületben tűz pusztított, adja hírül a 0312.ua.
A háziak sokáig nem vették észre a tüzet,
csak akkor figyeltek fel, amikor meghallották a hullámpala ropogását. Akkorra azonban a lángok teljesen eluralkodtak az épületen, ahol a szénát tárolták. A bejelentésre

kiérkezett tűzoltók elsősorban a közeli épületek mentésével kezdték. Mivel a melléképület egyik oldalán egy lakóház található,
a másik oldalon pedig egy gazdasági épület és egy garázs, amelyben gépkocsi állt.
A tűzoltóknak két órára volt szüksége
a tűz teljes eloltásához. A lángok megrongálták a szénával teli helyiséget, de a többi épületben nem keletkezett kár.

Csaknem 55 ezer hrivnyára büntettek meg egy
sofőrt

A rendőrök közlekedési szabálysértés
miatt március 18-án délelőtt megállítottak egy Skoda márkájú gépkocsit
Munkácson, a Zakarpatszka utcában.
A 0312.ua hírportál tudósítása szerint
az okmányok ellenőrzése során a rendőrök megállapították, hogy a sofőr, akitől
már korábban is ittas vezetésért vonták be
a járművezetői engedélyét, ismét ittasan

vezetett. Ezenkívül a rendőrök a kábítószer-fogyasztás jeleit is észlelték a sofőrnél, de a férfi nem volt hajlandó vizsgálat
céljából orvoshoz fordulni.
A rendőrök jegyzőkönyvezték az esetet:
ittas állapotban történő vezetés másodszor
az év folyamán és jogosítványtól megfosztott személy járművezetése. A kiszabott bírság teljes összege 54 400 hrivnya.

Csípős füstszagra ébredt: tűz pusztított a
házban

Március 17-én 5 óra 32 perckor bejelentés érkezett a tűzoltóságra, miszerint
Kőrösmezőn (Jaszinya) tűz ütött ki egy
lakóépületben a Sztebnij utcában, számol be a mukachevo.net.
A tulajdonos a tűz keletkezésének idején nem tartózkodott otthon, ám a 35 éves
fia a házban volt. A férfi a csípős füstszagra
ébredt fel. Meglátva a szomszéd szobában
a tüzet, azonnal hívta a tűzoltókat, és segít-

séget kért a környéken lakó rokonoktól. A
tűzoltók megérkezése előtt a helyiek megpróbálták eloltani a tüzet, de azt csak a tűzoltók szakszerű beavatkozása urán sikerült.
A tűz következtében a házban megrongálódott két szoba, és az ott lévő berendezés megsemmisült. Szakemberek szerint
nagy valószínűséggel a kályha beépítési
és üzemeltetési szabályainak megsértése
okozta azt. Személyi sérülés nem történt.

Végzetes közúti baleset az Ungvári járásban
A halálos kimenetelű közúti baleset
március 15-én Ungvár és Csap között
történt, írja a mukachevo.net.
A rendőrség közleménye szerint egy
Mercedes Sprinter típusú kisbusz 36 éves
sofőrje Csap irányába haladva elütött egy

52 éves gyalogost. Az áldozat belehalt sérüléseibe.
A sofőr józan volt. A járművet a rendőrség speciális parkolójában helyezték el.
Az ügyben eljárást indítottak. Tart a nyomozás.

Robbanószerkezetet találtak a Perecsenyi
járásban

Robbanószerkezetet talált egy helyi lakos az erdőben a perecsenyi járási Szvaljavka (Свалявка) település mellett. A férfi jól látható helyre vitte a szerkezetet, majd felhívta
a 102-es segélyhívó számot – adta hírül a pmg.ua.

A Rendkívüli Helyzetek Állami
Szolgálatának (DSZNSZ) szakemberei a helyszínre érve azonosították
a második világháborús, 82 milliméter kaliberű aknagránátot. A robbanótárgyat elszállították, majd megsemmisítették.
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A Minaj ikszelt, az Ungvári FC
győzött a hétvégén

Mariupolban javított valamelyest mérlegén az idegenbeli pontszerzése ellenére továbbra is kieső helyen tanyázó
Minaj FC labdarúgó-csapata. Az országos élvonalbeli pontvadászatban szereplő kárpátaljai együttes gól nélküli döntetlenre végzett a Mariupol vendégeként.
Az alsóházi riválisok közül sajnos éppen az egyik legnagyobb ellenlábasnak
számító FK Lviv okozta a forduló legnagyobb meglepetését azzal, hogy gólgazdag
mérkőzésen legyűrte a címvédésétől egyre
távolabb kerülő Sahtar Donyecket. A felkínálkozó lehetőséggel maximálisan élni
tudott a listavezető Dinamo Kijev, amely
a másik lembergi alakulatot győzte le magabiztosan, és előnye immáron hét pontra
nőtt a donyeckiekkel szemben.
A legutóbb Ungváron győztes Inhulec
alaposan lendületbe jött, hiszen ezúttal a
tabella első feléhez tartozó Olekszandriját
fektette két vállra, amivel immáron biztonságos helyre tornázta fel magát a kiesés elleni harcot illetően.
A 19. forduló eredményei: Mariupol –
Minaj 0-0, Gyeszna Csernyihiv – Dnyipro
0-1, Vorszkla Poltava – Olimpik Donyeck
3-0, Inhulec Petrove – Olekszandrija 1-0,

Kézilabda

Dinamo Kijev – Ruh Lviv 3-0, FK Lviv
– Sahtar Donyeck 3-2, Kolosz Kovalivka
– Zorja Luhanszk 1-0.
Vezet a Dinamo 46 ponttal, míg a második Sahtarnak 39 pontja van.
A 14 pontjával utolsó előtti, 13. helyen
álló Minaj FC az április 3-án sorra kerülő
20. fordulóban a Kolosz Kovalivkát látja
vendégül Ungváron.
***
Győzelemmel folytatta szereplését
az országos harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Ungvári FC.
Volodimit Vaszjutik együttese idei első
bajnoki találkozóján – ami szám szerint
a 13. forduló volt – a Voliny Luck második számú csapata ellen aratott fölényes
győzelmet.
A gólgyártást Adrián Pukánics kezdte az első félidő 36. percében, majd Oleg
Visnyevszkij duplázott a második játékrészben, kialakítván ezzel a 3-0 arányú
ungvári győzelmet.
A bajnoki tabellát a Gyinaz együttese
vezeti 28 ponttal az egyformán 25 pontos
Pogyilja Hmelnickij és Ungvári FC előtt.
A március 27-én esedékes 14. fordulóban az ungváriak az Obolony Kijev második számú csapatát látják vendégül.

Kijutott Tokióba a magyar
válogatott!

A szerbek elleni nagyszerű teljesítményének köszönhetően a magyar női kézilabda-válogatott kiharcolta az idei
évre halasztott tokiói olimpián való
részvételi jogot! Mindez azt jelenti,
hogy a csapatsportágakat illetően a női
és férfi pólósok mellett a kézilabdás hölgyek is ott lehetnek majd az ötkarikás
játékokon.
A Győrben rendezett olimpiai selejtező-tornán bemelegítésként Zácsikék 27

mek. Az olimpiai torna további résztvevői: Hollandia, Spanyolország, Orosz
csapat, Montenegró, Svédország, Japán, Franciaország, Dél-Korea, Angola, Brazília.
***
Időközben az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) bécsi központjában kisorsolták a 2021-es világbajnokságra kvalifikáló párharcok beosztását.
A magyar válogatott Olaszországgal

góllal nyertek Kazahsztán ellen. Következett a szerbek elleni mindent eldöntő párharc, ahol Elek Gábor csapata végig koncentráltan játszott és 31-23-ra legyőzte ellenfelét. Ezzel máris biztossá vált az olimpiai részvétel.
Zárásként az Orosz csapat néven
pályára lépő olimpiai címvédő együttes 29-23 arányban bizonyult jobbnak
a hajrára elfáradó magyar együttessel
szemben.
Az olimpián egyébként a magyar válogatott a 3. számú kalapba kapott besorolást Norvégiával együtt, így velük
biztosan nem találkozhatnak a csoportmeccsek során. A két hatos csoportból
az első négy helyen végző együttes jut
a legjobb nyolc közé, ahol már egyenes
kiesési rendszerben zajlanak a küzdel-

találkozik majd április második felében,
az oda-visszavágós párharc győztese pedig részt vehet a spanyolországi világbajnokságon.
Amíg Magyarországnak nem jelenthet gondot az olaszok legyőzése,
addig Ukrajna nehéz ellenféllel került össze, mivel Svédországot kellene kiejtenie ahhoz, hogy ott lehessen
az idén először 32 csapat részvételével zajló tornán.
A december első felében sorra kerülő spanyolországi világbajnokságnak
a rendező ország mellett már biztosan
tagja a címvédő Hollandia, valamint a
2020-as Európa-bajnokság elődöntősei: Norvégia, Franciaország, Horvátország és Dánia.

Gyilkossággal gyanúsított férfit vettek őrizetbe
a szlovák-ukrán határon
Egy körözés alatt álló férfi próbálta átlépni a szlovák-ukrán határt március
20-án – számolt be a zakarpattya.net.
ua internetes hírportál.

A 49 éves férfi Rivne járás lakosa. A határellenőrzés során kiderült, hogy gyilkosság
gyanúja miatt körözés alatt áll Ukrajnában.
A gyanúsítottat letartóztatták.

Cigarettacsempészeket fogtak az ukrán–
magyar határ közelében
A csapi különítmény határőrei egy hatfős csempészcsoportot tartóztattak fel
a határtól mintegy 500 méterre – számolt be a transkarpatia.net internetes
hírportál.
A csempészek 16 csomagban közel 16
ezer, adó- és zárjegy nélküli dohányárut
próbáltak Magyarországra juttatni.
Korábban, a csempészhelytől néhány

kilométerre, a rendfenntartók két kisbuszt
igazoltattak, írja a karpatalja.ma. A két járműben hat ember utazott. A hatóság gyanúja szerint ők a később tetten ért csempészek lehettek.
A férfiak közül három semmilyen dokumentummal nem rendelkezett.
A cigarettacsempészek ellen eljárás
indult.

Markológéppel ütközött egy autó a Huszti
járásban

Közlekedési baleset történt a Munkács–
Rohatin autóúton Rakasz (Rokosziv)
közelében március 18-án – adta hírül a
mukachevo.net hírportál.
Egy Renault Sandero típusú személygépkocsi sofőrje elvesztette uralmát gép-

járműve felett és frontálisan ütközött egy
kotrógéppel.
A baleset következtében az autó kigyulladt. A gépjármű 1995-ös születésű sofőrjét lábsérülésekkel szállították kórházba.
A markológép vezetője nem sérült meg.

Még több információ a karpatinfo.net-en

Rovatvezető: Jakab Lajos
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Hirdetések
Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Ingatlan
Telek, föld eladó
Nagybaktán két privatizált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő gyümölcsfával és 300 db lugas
csemegeszőlővel eladó. Érdeklődni Bodnár Istvánnál
(Nagybakta, Akadémia u.
5/1.). Mob.: 050-7102136.

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.

Lakás kiadó

Vennék mezőgazdasági szántóföldet Kárpátalja területén, jó áron. 1000
dollár 1 hektárért. Mob.:
095-6201681.

Lakás kiadó Beregszász
központjában. Mob.: 0952087515, 050-1977011.

Ház eladó

Beregszászban családi ház
kiadó hosszú távra vagy eladó. Mob.: 066-9602758.

Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi
ház, kétemeletes (víz, gáz
bevezetve). Mob.: 0992393269 (17 óra után).
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona
István u. 12. szám alatt kertes ház bútorostól, víz, gáz,
háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.
Beregszászban a Munkácsi
út 24/3. szám alatt közös udvarban eladó egy 73 m2-es
jó állapotban lévő ház. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
050-5385374.
Beregszászban, a Muzsalyi
úton ház eladó. Felújított,
bútorozott, akár 2 család
számára vagy bármi elképzelésre kialakítható. Tel:
095-1145791.
Beregszászban, a Május 1.
u. 25. szám alatt családi ház
eladó. Négy szoba, konyha,
fürdőszoba, előszoba, pince.
Az udvaron emeletes garázs,
melléképületek, nagy kert.
Ár megegyezés szerint. Tel:
+38066-4776846, +380506567340.

Lakás eladó
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.

Ház kiadó

Jármű
Autó
Eladó Lada 6-os, 3-as motorral, metálkék, és utánfutó papírokkal. Tel: 097-6116118.

Technika
Háztartási gép
Eladó használt háztartási
gépek: gázspór, gázballon,
Kárpáti sütő, varrógép, Riga
mosógép. Ár megegyezés
szerint. Tel: 095-4395318,
066-5071220.

Televízió
Eladó használt LG TV 72 colos. Ár megegyezés szerint.
Mob.: 050-1849635.

Szolgáltatás

2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Csetfalván. Fizetés
teljesítmény szerint (1.5
hrivnya/db). Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.

Fiatal gyümölcsfák (12) alakító és zöldmetszését vállalom, kerttervezés,
telepítési tanácsadás. Érdeklődni Bodnár Istvánnál
Nagybaktán. Mob.: +380507102136.

Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Gyümölcstermesztési és
kerttervezési szaktanácsadás. Fiatal gyümölcsösök
(1-3 év) alakító metszését vállalom. Érdeklődni: Bodnár
Istvánnál, Nagybakta. Mob.:
050-7102136.

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

Vállaljuk bármilyen szőnyeg, bútorkárpit, bútorhuzat
és autókárpit vegyi tisztítását. Mob.: +38050-1719536,
+38063-0300162.

Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a

Kútfúrást és pincéből talajvíz-elvezetést vállalok, minőséges magyar PVC csővel.
Mob.: 050-8589288.

Utcáról, kertből, udvarból fa kivágását és metszést
vállalok Beregszászban és
környékén. Mob.: +380501948976.

Munka
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Péterfalván, Bökényben.
Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után:
1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér

Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Magyarországra, Zalaegerszegre szakképzett
pékeket, cukrászokat és
kisegítő munkásokat keresünk. Szállást ingyen
biztosítunk! További információkért a következő telefonszámon lehet érdeklődni: Viber:
095-1134206.
Magyarországra, Zalaegerszegre autószerelőket keresünk. Szállást ingyen biztosítunk! További információkért a következő telefonszámon
lehet érdeklődni: Viber:
095-1134206.
Szombathelyi cég lapostető-szigetelésben jártas, megbízható szak- és segédmunkásokat keres. Szállást biztosítunk, nettó kereseti lehetőség 250-300 ezer forint között. Mob.: +3620-3553110.
E-mail: mvdszig@gmail.
com.
Kiemelt juttatási csomaggal szemészorvost
keresünk Svájcba. Bővebb információért érdeklődni lehet a +36202977357 telefonszámon. A jelentkezéseket a
jelentkezes1@aarenson.
hu címre várjuk.
Aarenson Consulting.
Kiemelt juttatási csom a g g a l g y e r m e k o rvost keresünk Svájcba. Bővebb információért érdeklődni lehet a
+3620-2103665 telefonszámon. A jelentkezéseket a jelentkezes1@
aarenson.hu címre várjuk. Aarenson Consulting

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

aluplast-Beregszász

Háztáji

Otthon
Régiség

Mezőgazdasági eszköz

Régi szövött vászonzsákokat és türetben maradt anyagokat, széles szájú és letűrt peremű befőttesüvegeket, szikvizes üveget, falapátot, fateknőt, összerakható vaskályhákat, cserépedényeket, petróleum függőlámpákat, viharlámpákat,
lovascsengőket, komódot,
karos ládát és egyéb régi bútort vásárolnék. Mob.: 0992359256, 096-2796950.

Tengerivetőgép, vákuumos,
traktor utánfutó (pricep).
Mob.: +38050-8614374.

Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő
kulcsok. Mob.: +380996608338, +38066-3967011.

Építkezés, felújítás

Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
Boroshordók eladók, 120 és
230 literesek, jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.
Eladó tengeri morzsoló, 3
fázisos, és 500 kg-os mázsa.
Tel: 097-6116118.

Haszonállat

Eladó egy sarok fürdőkád 1,50x1,50. Mob.: 0973927953.

Eladó hízósertés, 60 hr./
kg élősúlyban. Mob.: 0997356299.

Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

Orosziban nagytestű hasas kecske eladó, bő tejhozammal. Mob.: +380966392969.

Alig használt WC kagyló eladó Beregszászban. Ár: 1000 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

Növény

Fenyő fűrészárut keresek megvételre, Magyarországra. Mob: +36703293399 (Gál József).

Hűtés, fűtés
Beregszászban brikett és
antracit szén eladó. Mob.:
066-3967011,
Eladó egy új gáztűzhely. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
050-1849635.

Bútor
Beregszászban eladó egy
jó állapotban lévő sarokülő, fotelek nélkül.
Ára: 5000 hr. Mob.: 0992725331, 097-9621454.
Eladó használt bútorok:
vitrinsor, székek, asztalok,
konyhabútor, összecsukható
vendégágy. Ár megegyezés
szerint. Tel: 095-4395318,
066-5071220.
Szobabútor eladó Nagy
baktán (vitrinsor, szekrény,
fotel, asztal). Mob.: 0983856765.

Süldők eladó, 110 kg-os. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
050-0863719.

Oltott csemege- és borszőlő
oltványok eladók nagy fajtaválasztékban, kis és nagy tételben. Mob.: 099-3211747.
Hurma (datolyaszilva), gyümölcsfa, szőlőoltványok,
konténeres dísznövények
és diófaoltványok nagy fajtaválasztékban eladók. Érdeklődni Bodnár Istvánnál (Nagybakta, Akadémia
u. 5/1.). Mob.: +380507102136.

Divat, ruha
Menyasszonyi ruha (kétrészes, 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, +380665071220.

Hirdessen!
066-2850283

Kellene egy kis mellékes?

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 16 éve a városban
További ajánlataink:

- külső és belső párkányok,
- szúnyogháló (ajtóra is),

- Belorusz beltéri ajtók
- reluxa,
- anyag és bambusz roletta,
- szalagfüggöny

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Hirdetések
Felvételi felhívás

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium felvételt 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 Facebookoldaláról. A kitöltött nyomtatvány elküldhető e-mailben
vagy személyesen is eljuttatható a gimnáziumba 2021.
május 31-ig.
A gimnázium 2–7. évfolyamaira különbözeti vizsgák alapján lehet felvételt nyerni, amelyekre augusztusban 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 részletesebben elmélyülhetnek az iskolában tanult témakörökben, illetve megismerkedhetnek a felvételi követelményekkel.
Az előkészítő befejezésekor a gyerekek záró próbateszten vehetnek részt, amelyeken pontokat lehet gyűjteni a felvételihez.
Az előkészítő ingyenes, és nem kötelező az előzetes jelentkezés.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A részletekről bővebb információt az alábbi elérhetőségeink valamelyikén kaphatnak:
Címünk: Beregszász, Szőlőhegy u. 25. honlapunk
címe: www.bermagim.org
Telefonszámok: +380957018771, +380509971878
E-mail-címünk: bermagim@gmail.com

Ukrán nyelvtanfolyam

indul a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Felnőttképzési Központjának szervezésében!
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja ukrán nyelvtanfolyamot indít alap- és középfokon Kárpátalja-szerte 120 órában.
A képzés abban az esetben indul, ha a csoport létszáma eléri a 8 főt.
Jelentkezni 2021. március 8-tól 2021. április 8-ig lehet.
A nyelvtanfolyam 2021. április 26. – november 30. között valósul meg.
A program megvalósítását támogatja a Magyar Kormány,
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság a Bethlen
Gábor Alapkezelőn keresztül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős
miniszteri biztos közbenjárásával.
Részletes tájékoztatót a következő elérhetőségen kaphatnak.
Tel.: +380-31-41-4-29-68 (158-as mellék)
Email: felnottkepzesikozpont2017@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
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

IV. Ung-vidéki népzenei és
néptánc tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020/2021-es tanévben negyedik ízben hirdeti meg az Ung- vidéki népzenei
és néptánc tábort.
A tábor ideje: 2021. július 12–17.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centruma (89463
Nagydobrony, Róttag u. 3.)
Jelentkezési feltételek:
A táborba 9–17 éves kor közötti tanulók jelentkezését várjuk.
Jelentkezési határidő: 2021. május 31.
A tábor maximális létszáma 40 fő, így a jelentkezéseket beérkezési sorrendben rögzítjük.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2021. május 31-ig
lehet.
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a tábor kezdetekor.
A program szakmai referense: Kepics Andzselika
Elérhetősége: e-mail: kepicsandzselika@gmail.com

Felvételi hirdetés

A Péterfalvai Református Líceum felvételt hirdet 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 számára, 7. osztályig, a környező településekről, adott útvonalakon való beutazásról gondoskodik a líceum, 8.
osztálytól kezdve a végzősökig, az intézmény minden
diák számára kollégiumot és
teljes ellátást biztosít. Végzőseink elsöprő többsége tovább folytatja tanulmányait elsősorban kárpátaljai és
anyaországi felsőfokú intézményekben.
A felvételi vizsgára a jelentkezőknek 2021. április
17-én, szombaton fél 8-ig kell megérkezni.
Február 20-tól szombatonként, reggel 9 órától
előkészítő tanfolyamot tartunk magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából a 8., 9. és 10. osztályba jelentkezők számára. Az 5. 6. és 7. osztályba jelentkező diákok önállóan készülhetnek a felvételire, amely számukra – a szóbeli ismerkedés mellett – magyar nyelvű tollbamondás lesz és néhány
egyszerű, alapvető matematika feladat.
Személyes érdeklődésre bővebb felvilágosítást és
jelentkezési lapot szívesen adunk a líceumban a február 13-án 10 órakor megrendezésre kerülő nyílt napon, vagy bármely más időpontban.
,,Hű az, aki elhívott titeket, és Ő meg is cselekszi azt.,,
1Thessz. 5: 24

Felvételi hirdetés

A Nagydobronyi Református Líceum felvételt
hirdet a 2021/2022-es tanévre
Szeretnél továbbtanulni, de még nem döntötted
el, hogy hol?! Szeretnél időtálló, használható tudást
szerezni?! Szeretnél egy jó közösség részévé válni és
egy jól felszerelt európai színvonalú iskolában tanulni anyanyelveden?!
Akkor vár rád a Nagydobronyi Református Líceum! Iskolánk a református értékeket és használható
tudást modern formában adja át a tanulni vágyó fiataloknak.
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 matematikából és tollbamondást magyar nyelvből.
A 10. osztályba jelentkezőknek felvételi vizsgát kell
tenniük bibliaismeretből, egyháztörténelemből, magyar
nyelvből és matematikából, valamint egy szóbeli ismerkedésre 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 iskolánk életével várunk téged és szüleidet nyílt napunkra
március 5-én, pénteken 9:00 órára.
Jelentkezési határidő: április 26.

IX. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupát
hirdet a „Genius” Jótékonysági Alapítvány

A Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa 2020/2021-es
tanévben kilencedik alkalommal kerül megrendezésre.
A labdarúgó kupa időpontja: 2021. június 30.
A labdarúgó kupa helyszíne: Beregszász
A labdarúgó kupa jelentkezési határideje: 2021.
május 31. 12:00 óra.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2021. május 31-ig lehet, ahol a csapat edzője, vagy az adott iskola képviselője regisztrálja be a csapatokat.
Kategóriák:
1. Általános iskolás fiúk (15 éves korig);
2. Középiskolás fiúk (15–17 évesek);
3. Lánycsapat (17 éves korig)
A program szakmai referense: Vizáuer Árpád,
Elérhetősége: e-mail: arpad@kmf.uz.ua
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági
Alapítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@
gmail.com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék)
telefonszámon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00
óra között.

Hirdessen ingyen a

KárpátInfo
.net
apróhirdetés oldalán.

2021.
március 24.
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Felvételi hirdetés

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet
az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2021–2022-es
tanévben.
A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat elmélyülten, emelt óraszámban tanulhatják – a középiskolai osztályokban humán-reál irányultság szerint –, művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, mis�sziói munkákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndíjakban részesülhetnek. Az érettségizők számára személyre szabott
tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről,
segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.
2021. február 6. és április 17. között, szombatonként, online előkészítő foglalkozásokat tartunk a felvételi tárgyakból: magyar nyelvből és irodalomból, matematikából és bibliaismeretből.
2021. március 13-án, szombaton, 10 órai kezdettel
nyílt napot tartunk, amely során az érdeklődők megismerkedhetnek az intézménnyel, és részletes felvilágosítást kaphatnak a felvételi vizsgákról és a szerezhető
többletpontokról.
A felvételire és az előkészítő foglalkozásokra való
jelentkezés online regisztráció útján történik, ami intézményünk honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhető el 2021. január 26. és április 22. között.
A felvételi vizsga napjáig benyújtandó dokumentumok: a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban
csatolt ajánlólevele, a születési bizonyítvány és a kódszám 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 intézmény weboldalát, a www.nbrl.com.ua internetes címen vagy érdeklődjön a +380 (99) 423 41 45-ös telefonszámon, illetve személyesen a líceumban (90242
Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.).
Szeretettel várja az érdeklődőket
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Felvételi felhívás

A Munkácsi Szent István Líceum felvételt hirdet a
8., 9. és 10. osztályba.
Online módon lehet jelentkezni a 2021/2022-es tanévre.
Szakirányunk a számítástechnika és az angol, illetve
német nyelv, melyeket a két felső osztályban emelt óraszámban tanítunk.
Diákjainknak lehetőségük van ingyenes angol B1, B2
nemzetközileg elismert nyelvvizsga tanúsítvány megszerzésére. 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 számára ukrán nyelv és irodalom)
– matematika;
– hitismeret, szóbeli.
Líceumi nyílt nap a jelentkező diákok, szüleik és minden 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 ajánlólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi igazolvány, kódszám- és a lakcímigazolás másolata, valamint
2 db. 3x4-es igazolványkép. Az említett dokumentumokat 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

VIII. Zupkó József Nemzetközi Kézilabda Emléktornát
hirdet a „Genius” Jótékonysági Alapítvány

A 2020/2021-es tanévben nyolcadik alkalommal kerül
megrendezésre a Zupkó József Kézilabda Emléktorna.
A kézilabda emléktorna időpontja: 2021.július 2.
Helyszíne: Beregszász
Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 12:00 óra
Jelentkezni az alábbi 3 kategóriába van lehetőség:
1. Általános és középiskolás fiúcsapat (17 éves korig);
2. Általános és középiskolás lánycsapat (17 éves korig);
3. Sportiskolák (17 éves korig).
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2021. május
31-ig lehet, ahol a csapat edzője, vagy az adott iskola
képviselője regisztrálja be a csapatokat.
A program szakmai referense: Csehil Anikó,
Elérhetősége: e-mail: oancsa86@gmail.com
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.
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Kaleidoszkóp

Benében március 20-án ünnepelte születésnapját

Nagy Évike.

Kívánunk számára hosszú, boldog életet és jó egészséget.
Március 24-én ünnepli házasságuk 20. évfordulóját

Nagy Zsolt és Nagy Évike.

Ebből az alkalomból köszönti őket fiuk, Kristófka,
anya és Viktória. Kívánnak számukra egészségben
gazdag hosszú, boldog házaséletet.
„Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem
veszed. S hogy szeretni fogsz akkor is, mikor már
én is vén leszek.”

Pályázati felhívás

VIII. SAVARIA FILMSZEMLE
A Savaria Filmakadémia Egyesület és a Szombathelyi Médiaközpont 2021-ban is meghirdeti a Savaria
Filmszemlét.
Kategóriák:
Film- és fotóművészet
Színházművészet
Irodalom
A kategóriákban elsősorban rövid és egészestés dokumentumfilmeket, valamint ismeretterjesztő filmeket
várunk.
Beküldési határidő: 2021. április 16. péntek 23:59.
A filmek feltöltésének határideje: 2021. április 30.
A határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
A filmszemle levelezési e-mail címe: savariafilmszemle@
gmail.com
További információ kérhető: 06/20/549-5200

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, szobrászat, rajz iránt
● a jelentkezők korhatára: 10–17 év
● orvosi igazolás kötelező
Jelentkezési határidő: 2021. május 31.
A tábor időpontja: 2021. augusztus 2–7.
A tábor helyszíne:  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
A megpályázható helyek száma: 20
Jelentkezni elektronikus úton van lehetőség 2021. március 1-től!
A táborban a helyek száma korlátozott, a jelentkezéseket
a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági 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

I. Vers Tábor

A tábor ideje: 2021. július 5–10.
Helyszín: Kisgejőci Oktatási Nevelési Központ
(89434 Kisgejőc, Egry Ferenc u. 38.)
A tábor oktatói: Kudlotyák Krisztina pedagógus, Gál Natália színművész, Ferenci Attila színművész, Tóth Péter Lóránt versvándor.
Jelentkezhet minden 8–16 év közötti fiatal.
Jelentkezési lehetőség kezdete: 2021. március 9.
Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 12:00 óra
A tábor maximális létszáma 40 fő, így a jelentkezéseket beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elektronikus úton egy jelentkezési adatlap kitöltésével lehet. Az
űrlap kitölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
honlapján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a tábor kezdetekor. A tábor szállást és napi háromszori étkezést biztosít.
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
alábbi elérhetőségen keressék a tábor szakmai felelősét,
Gál Natáliát:
tel:+380958814140
e-mail: galnatalia.beregszasz@gmail.com.

Egy gyermek érkezése a legnagyobb boldogság a család életében.
Arra biztatjuk a büszke szülőket,
nagyszülőket, küldjenek nekünk egy
hagyományos vagy digitális képet az
új családtagról (legfeljebb egyéves korig), mellékelve hozzá a legfontosabb
információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és telefonszámát.
Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyenesen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.
A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail
címre vagy a szerkesztőség címére
(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Felhívás

VI. Színjátszó Tábor
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány színjátszó tábort hirdet immár hatodik alkalommal a „Fókuszban a tehetség a színjátszás terén” pályázati projekt keretén belül.
A táborba 12–16 éves kor közötti iskolások jelentkezését várjuk.
A tábor ideje: 2021. július 26–31.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász, Kossuth tér 6.)
A tábor oktatói: Gál Natália színésznő, Bagu Géza
drámapedagógus és Mónus Dóra színésznő
Ha szeretnéd magad kipróbálni a színpadon és szívesen részt vennél a táborzáró előadásában, akkor jelentkezz!
Jelentkezési lehetőség kezdete: 2021. február 18.
Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 15:00 óra
A tábor maximális létszáma 32 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” Jótékonysági Alapítvány honlapján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a tábor kezdetekor.
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.

Módosul a „Szól a fülemüle!”

VII. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató
jelentkezési határideje
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fokozódó járványhelyzet
és a meghosszabbított karantén-időszak következtében módosul a „Szól a fülemüle!” – VII. Kárpátaljai népzenei és néptánc
tehetségkutató jelentkezési határideje.
Jelentkezni 2021. május 22-ig van lehetősége a 7 és 16 év
közötti, kárpátaljai tanintézményekben tanuló hagyományápoló hangszeres szólistáknak, hangszeregyütteseknek, szólótáncosoknak és néptáncegyütteseknek.
A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportba van lehetőség jelentkezni:
I. Korcsoport: 7–11 évesek
II. Korcsoport: 12–16 évesek.
Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton,
2021. május 22-ig lehet.
A tehetségkutató megvalósításának új
időpontjai az alábbiak:
Elődöntő időpontja: 2021. május 29.
Felkészítő tábor időpontja:
2021. június 11–12.
Döntő időpontja: 2021. június 13.
A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. (90202 Beregszász,
Kossuth tér 6.)
Az eddig regisztráltak jelentkezése érvényes, újra regisztrálni nem szükséges!
A további részletes információkat tartalmazó teljes szabályzat
letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapjáról.
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.com, vagy a
+380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Bonyolultabbnak látszanak most a dolgok,
mint amilyenek, de ez
éppen elég lehet ahhoz, hogy megrettenj a próbálkozástól. Ne hátrálj meg,
kövesd a céljaidat, és elporladnak az akadályok. Nem
sok időd marad most a romantikára, és úgy is érezheted, hogy mással foglalkoznál
szívesebben. Pedig valaki már
csakis téged vár. Nagy lépéseket tehetsz egy régi célod felé.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Izgatott vagy valami
miatt, ami, úgy érzed,
komoly kihívást jelent, de ügyesen kézben tartod majd a dolgokat,
és jó irányba kormányzod a
hajódat. Bízz önmagadban,
akkor nem lehet bajod. Az
őszinteség mindennél fontosabb most, még az elsőnek talán kínosnak tűnő kérdéseket
is meg kell beszélnetek, különben később ezek konfliktusokhoz vezethetnek.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Gyors döntést kell hoznod, és nem biztos,
hogy lesz időd mérlegelni mindent, amit más helyzetben mérlegelnél. Később
rosszul eshet, ha valaki számon kéri rajtad a döntéseidet.
Biztosra akarsz menni egy
olyan helyzetben, amikor nem
lehet biztosra menni. Most neked is kockáztatnod kell egy
keveset. Félreteszel valamit
azért, hogy valami fontosabb
dologgal foglalkozz.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Ideje egy kis pihenőt
tartani, mert túl sok
mindent vállaltál egyszerre magadra, és az állandó
nyomás nincs kifejezetten jó
hatással rád. Pihenj, relaxálj, és
akkor sokkal felelősebb döntéseket hozol majd. Nem akarsz
konfliktust okozni, ezért inkább
hallgatsz valamiről, ami esetleg
zavar. Idővel azonban így is kipattan az ügy. Most nem elég
jól szerepelned, mások előtt is
bizonyítanod kell.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Nehezen tudsz egy
valamire figyelni,
legszívesebben csak
pihennél egész héten, és elvonulnál a világ elől. Nem
örülsz, ha ezen a héten szerepelned kell, pedig általában szereted, ha körülvesz a
figyelem. Kevés embert engedsz ezen a héten igazán közel magadhoz. Ha valakivel
mégis így teszel, akkor az illető tényleg sokat jelenthet a
számodra.

Szűz (8.24.-9.22.)

Втрачено державний акт на право власності на
земельну ділянку (пай) № 0082017 від 10.06.1997
виданий на ім’я Кота Олександр Олександрович
вважати недійсним.

Szereted az ellenőrzésed alatt tartani a
dolgokat, azt viszont
nem szereted, ha valaki
téged tart az ellenőrzése
alatt. Úgy érzed, nagyobb
szabadságra van szükséged ahhoz, hogy szabadon
alkothass. Ideje pontot tenned egy kérdés végére, ami
kimondatlanul is köztetek
feszül. Lehet, hogy egy kis
vitát vállalnotok kell a béke
kedvéért.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Nem tudod, kiben
bízhatsz meg, és ki
az, aki csak rajtad keresztül akar előre jutni. A héten sokat szoronghatsz akkor is, amikor boldog vagy, mert félsz, hogy
valaki elveszi tőled ezeket a
boldog pillanatokat. Igazi érzelmi hullámvasútra ülhetsz
ezen a héten, de végül minden jól alakul. Fogalmazz világosan az érzéseiddel kapcsolatban!

Skorpió (10.24.-11.22.)
Kicsit zavart lehetsz a
héten, összefolynak a
napok, megfeledkezel
időpontokról, de szerencsére mindez nagyobb
gondot nem okoz majd. Próbáld azért egyben tartani a
dolgaidat. Úgy érzed, éppen
akkor fogy el a lelkesedésetek, amikor a legnagyobb
szükségetek lenne egymés
támogatására. Ha már nem
hisztek őszintén a dologban,
nehéz napok várnak rátok.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Úgy érzed, mindig
rajtad csattan az ostor, és azt is kezded
unni, hogy te töltöd be a villámhárító szerepét a családban. Lehet, hogy itt az ideje hagyni, hogy maguktól
alakuljanak az események.
Vannak dolgok, amiket nem
lehet elkerülni, bármennyire is szeretnéd. Mindenkinek könnyebb lesz, ha szembenézel ezekkel, nem menekülsz előle.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Rosszul érzed magadat, amiért az utolsó
pillanatig halogattál
valamit, most pedig mégsem
tudod elkerülni, és a kapkodás miatt minden mással is
csúszhatsz. Főleg akkor kellemetlen ez, ha ígéreteket is
tettél valakinek. Ne akard ráerőltetni az érzéseidet valakire, aki nem tudja viszonozni
őket. Te is boldogabb leszel,
ha olyannak adod a szíved,
aki értékelni is tudja azt.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Ha nem is tudsz a héten mindent megtenni, amit elvárnak tőled,
ne dobd be a törülközőt, és tegyél legalább annyit, amennyit
tudsz, hogy később kevesebb
dolgot kelljen bepótolnod! Sok
múlik most azon, hogy te hogyan viselkedsz egy adott helyzetben. Legyél őszinte, még akkor is, ha félsz, hogy ez nem
fest túl jó képet rólad. Néhány
komolyabb kihívással is szembe kell nézned ezen a héten.

Halak (2.21.- 3.20.)
Érzed, hogy valaki
elhallgat előled valamit, és ez azért bos�szant, mert megfoszt téged
attól a lehetőségtől, hogy magad alkoss véleményt. Úgy
érzed, jogod van tudni, mi
történik körülötted. Aki igazán szerelmes, az néha őrült
dolgokra is képes. Ha a külvilág rosszallóan is csóválja
a fejét, ne hagyd, hogy kedveteket vegye, amíg ti boldogok vagytok egymással.

Egészségvédelem

A csodatévő gyógynövény:
5 mód, ahogyan segít a kurkuma
A konyhaszekrényben, a fűszerpolcon néha
igazi csodaszerek lapulnak. Ilyen például
a kurkuma is, amely nem csak egzotikus
ízt ad az ételeidnek, de bizonyítottan jótékony hatásai is vannak.
Szebb lesz tőle a bőröd

A kurkumát Indiában gyakran használják természetes arclemosók készítéséhez, hiszen nagyszerűen tisztítja a bőrt, segít megakadályozni a pattanások kialakulását
és természetesen színez is. A kurkuma azonban élelmisze-

hoz fordulni, de szeretnének gyorsan jobban lenni. Nagyjából úgy, mint mi idehaza a kamillát vagy a lándzsás útifűt.

Segít megelőzni a betegségeket

A kurkuma nemcsak abban segít, hogy ha megbetegedtél, gyorsan ismét talpra állj, de abban is, hogy elkerüljenek
a betegségek. A texasi Houston Egyetemen végzett vizsgálatok szerint a kurkuma csodatévő erejét a narancssárga
színét is adó demetoxi-kurkumin és bisdemetoxi-kurkumin
polifenol vegyületeknek köszönheti.
Ezek képesek beavatkozni a sejtek biokémiai reakciós folyamataiba, és gyakorlatilag őrködnek azok megfelelő működése felett. A kurkuma egészségmegőrző hatását,
melyet a népi gyógyászat már ezer éve ismer, mára a tudomány is igazolta.

Segít megelőzni a cukorbetegséget

rekben fogyasztva, azaz belülről is képes fiatalítani a bőrt,
így is szabályozza a faggyútermelést.
Mivel hatására javul a bőr kollagén-megkötése, segíthet megőrizni a bőr rugalmasságát, hidratáltságát, feszességét. Nem véletlen, hogy amikor a gyarmati időkben a
nyugati világ is találkozott vele, a kurkumát csak „holy
powder”-ként, azaz szent porként emlegették.

Náthára is jó megoldás

Mivel a kurkuma segít enyhíteni a lázat és a köhögést
és támogatja a test kiválasztószerveit, így azok könnyebben és gyorsabban győzik le a fertőzéseket. A kurkuma tehát az általános nátha, megfázás idején is kiváló természetes gyógymód lehet. Keleten általános egészségjavító szerként is használják.
Gyakorlatilag mindenféle apró-cseprő betegségre alkalmazzák, amivel az emberek még nem akarnak orvos-

A 2-es típusú cukorbetegség kialakulásában az oxidatív
stressz és a gyulladás fontos szerepet játszik, a kurkuma
pedig segíthet megszüntetni ezt. Egy vizsgálat során a cukorbetegség előszobájának is nevezett, inzulinrezisztenciával küzdő betegeknek kurkuminoidokat adtak.
Nem alakult ki náluk a cukorbetegség, míg a kontrollcsoportban a páciensek 16%-a diabéteszes lett. Egy másik
vizsgálatban a kurkumin a már cukorbeteg résztvevők értékeit javította. Olyan vizsgálat is született már, amely azt
igazolta, hogy a kurkuma helyreállítja az erek falát és csökkenti a vesekárosodás mértékét a diabéteszesek körében.

Megelőzheti az Alzheimert?

Illóolajok

Az illóolajoknak annyi jótékony hatása van, hogy felsorolni is nehéz, így nem meglepő, hogy bizonyos kombinációjuk az
allergia ellen is hatásos. Keverj össze citrom, teafa, levendula
és borsmenta illóolajat egy kis üvegbe és minden alkalommal
dörzsöld be a csuklód és a nyakad, mielőtt elmész otthonról.
Az illatok segítenek tisztán tartani a légutakat.

Moss orrot!

A Neti Pot, azaz orrmosó kancsó hasznos, amennyiben rendszeresen eldugul az orrod a szénanáthától. Töltsd
meg az orröblítőt meleg vízzel és tegyél bele egy csipet
sót. Döntsd meg a fejed, majd folyasd át az orrodon a vizet úgy, hogy az egyik orrlyukon menjen be és a másikon
folyjon ki. Így kimosod a pollent és kitisztítod a járatokat.

Gyógynövénytea

Nemcsak télen tesznek jó szolgálatot a gyógynövényből készült teák. A Rooibos tea koffeinmentes és gátolja a
szervezet hisztamin-termelését, ami az egyik legfontosabb
kémiai közvetítő anyag az allergiás reakcióknál. A gyömbér szintén remek antihisztamin.

Helyi méz

A fent említett tea tökéletes kiegészítője a méz. Ha helyi mézet fogyasztasz, folyamatosan emészted a környezetedben levő polleneket, így idővel immunis leszel rá.

HEPA szűrő

A HEPA szűrő összegyűjti és eltávolítja a port és egyéb
szennyeződéseket a levegőből. Úgy akadnak fenn rajta az
allergének, mint a halak a hálón, így egy ilyen készülék
rendkívül hatékonyan tisztítja az otthon levegőjét.

Citrusok

A citrusfélék tele vannak C-vitaminnal, ami segít meg-
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Hatalmas tévhitek a reggeliről,
amik többet ártanak, mint hinnéd
A reggeli sokak életében a legnagyobb
mumus az étkezések között. Az arany
középutat ugyanis nehéz megtalálni: a
legtöbben vagy teljesen figyelmen kívül
hagyják a nap első étkezését, vagy an�nyira túllőnek vele a célon, hogy már
hajnalban megpecsételik a diétájukat.
Na, de milyen reggeli-tévhitekkel ártasz
a legtöbbet magadnak?
Reggel a szénhidrát a legjobb

Logikusnak tűnhet, hogy reggelire olyan ételt válassz, ami pillanatok alatt ellát energiával, pedig ez így
önmagában nem feltétlenül állja meg a helyét. Sőt, kifejezetten rosszat teszel a vércukrodnak, ha reggel határok nélkül engedsz a csábításnak és kakaós csigát eszel
tejeskávéval…
A napot ehelyett lassan felszívódó szénhidrátokkal
és komplett fehérjékkel kell kezdened, amihez fogyaszthatsz némi inzulinérzékenységet fokozó ételt, de a nagy
mennyiségű, gyors szénhidrátot ekkor is kerülnöd kell.
Mit is jelent ez?
Ha édességre vágysz, válassz pl. zablepényt, banánpalacsintát, zabpelyhet aszalt gyümölcsökkel, magvakkal, de kiváló ötlet a selyemsonkás szendvics is, frissen
vágott zöldségekkel.

Reggel bármennyit ehetsz

Sajnos már régen tudjuk, hogy reggel sem kell úgy
étkeznünk, mint egy királynak! Bár valóban a délelőtti

Az Alzheimer-kór pontos kialakulásának okát egyelőre
nem igazán ismerjük, noha a tudomány egyre közelebb kerül hozzá. Annyi bizonyos azonban, hogy Indiában statisztikailag kisebb az esélye annak, hogy valaki Alzheimer-kórt
kap. Vannak vizsgálatok, melyek arra utalnak, hogy ehhez
az étkezési szokásoknak is köze lehet. Laboratóriumi vizsgálatok igazolták, hogy a kurkumin több ponton is képes
beavatkozni és gátolni a betegség kialakulását.
Gátolja például a béta-amiloid fehérjék kóros lerakódását az agyban, amelyek a kór kialakulásához vezetnek,
de antioxidáns, gyulladáscsökkentő és méregtelenítő tulajdonságai az emlékezőképesség teljesítményét is javítják. Az Indiai Neurológiai Akadémia egyik kutatása során
pedig javulást figyeltek meg azoknál az Alzheimeres betegeknél, akik rendszeresen kurkuma kapszulát szedtek.

10 természetes gyógyír a szezonális pollenallergia ellen
A hosszú tél után a tavasz beköszöntése mindenki számára maga a megváltás, kivéve azokat, akik pollen allergiától szenvednek. Az
alábbi tíz természetes módszerrel gyógyszer
nélkül csökkentheted a kellemetlen tüneteket.
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előzni az allergiát, illetve csökkenti annak tüneteit. Igyál
reggel frissen facsart narancslevet, vagy cseppents pár
csepp citromot vagy lime-ot a vizedbe.

Csukott ablakok és tiszta légkondi

Tavasszal csábító lehet kinyitni az ablakokat, beengedni
a napfényt és friss levegőt, de ilyenkor sajnos a pollen is utat
talál a lakásba. Ha tudod, melyik növény pollenjére vagy allergiás, ne nyiss ablakot, amíg virágzik! A légkondicionáló szűrőit minden tavasszal ki kell tisztíttatni szakemberrel,
mert a készülékben és a csőben megtelepszik a virágpor!

Egyél zöldeket

A citrusok mellett a leveles zöldségek is hatékonyan harcolnak az allergia ellen. A spenót, a vizitorma
és a kelbimbó leveleiben quercetin található: egy olyan
antioxidáns, aminek egyik tulajdonsága az allergiás reakciók ellensúlyozása és az immunválaszok segítése. Emellett
az áfonya, szeder, cseresznye, szőlő, alma, de még a chili
paprika és a kakaó is gazdag quercetin-forrás.

D-vitamin

Az allergiás megbetegedések és a D-vitamin hiánya a
szervezetben – a kutatások szerint – szoros összefüggést
mutat. Ez a fontos vitamin nagy szerepet játszik a szervezet immunfolyamataiban és szükségünk van rá ahhoz,
hogy a velünk született és a szerzett immunitásban a sejtek funkcióját aktiválja.
A gyermekeknél a légúti betegségek főleg a napfényszegény hónapokra esnek, amikor kevesebb D-vitaminhoz jutnak. A C-vitamin mellett tehát ez a második legfontosabb „allergia elleni” vitamin, ezért érdemes rendszeresen szedni.

Akupunktúra

Ha semmi nem használ és nagyon szenvedsz a pollenallergiától, érdemes kipróbálni az akupunktúrát. A hagyományos kínai orvoslás ezen ága egy alternatív gyógyítási
technika, ami azok számára jelenthet megoldást, akik nem
szeretnének gyógyszeres kezelést. A kezelés során érintett
pontok a főbb idegvégződések közelében vagy a mélyebben fekvő nyomásérzékelő receptorok felett helyezkednek
el, ezeket stimulálva csökkenthetjük az allergia tüneteit.

időszak az, amikor lazábbra engedheted az étkezésedet,
de a legtöbben ezt a kiskaput alaposan félreértelmezik.
Nincs értelme reggel teljesen leterhelned a gyomrodat, még feleslegesebb annyira sokat enned, hogy meg
se bírj mozdulni! Ezzel alaposan felborítod a napi étrendedet, hiszen nem fogsz tudni tízóraizni, és jóval később
kívánod majd az ebédet, végül pedig a vacsorát. Ráadásul mindez a vércukrodra sincs jó hatással…
A „bűnözést” illetve a jelentősebb étkezéseket 11-13
óra közé érdemes időzítened, tehát leginkább a tízórai alkalmas a nassolásra, az ebéded pedig akkor jó, ha az ös�szes étkezésed közül az a legkiadósabb.

Ha reggelizel, egész nap többet eszel

A fenti állítás is téves, hiszen csak akkor leszel éhesebb a nap folyamán, ha helytelenül választottad meg a
napindító menüdet, és nagyon megdobtad a vércukrodat!
Az persze biztos, hogy ha éveken keresztül semmit
sem vettél magadhoz a korai órákban, akkor nehéz lehet átállni az új rendszerre. Ilyenkor éppúgy előfordulhat, hogy alig megy le egy-két falat a torkodon, mint az,
hogy hirtelen átesel a ló túloldalára és egész nap éhesnek érzed magadat.
De ne aggódj, ez átmeneti! Ha tartod magadat a minőséghez és a megfelelő mennyiséghez, akkor az egészséges életmódhoz gyorsan alkalmazkodik majd a szervezeted és az étvágyad is újra visszaáll a normál szintre.

Nincs reggeli = fogyás

Nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy reggeli nélkül többet fogyhatsz, de arra sem, hogy kevesebbet – bár
mindkét véglet bizonyítására születtek már kutatások. Az
mindenesetre biztos, hogy ha kávéval töltöd ki a délelőttöt, és először délben eszel, akkor nem viszel be annyi
kalóriát a szervezetedbe, mint a normális és kiegyensúlyozott étkezésekkel.
Az már más kérdés, hogy délután vagy éppen éjszaka pótolod-e a hiányt (erre nagyon erős késztetést fogsz
érezni), illetve hogy a hibás étrend következtében mikor jelentkeznek nálad a különféle egészségügyi problémák… Reggeli nélkül tehát kizárólag akkor fogyhatsz
gyorsabban, ha nem helyettesíted az elvesztett kalóriákat (ebből a szempontból viszont szerencsésebb inkább
a vacsorán spórolnod).

bien.hu
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Csaba készítette.
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Plusz egy vicc

Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Étteremben.
– Pincér! Ez a leves ehetetlen.
– Miért?
–…

Kétbetűsek: AI, AY, EP,
GE, GÉ, GM, GR, HU, KT,
LA, OV, ÓB, PO, RA, VP, ZS.
Hárombetűsek: AIR,
BAG, BOR, CGS, EEG,
ÉDU, KIÉ, NEM, NEO,
RTL, TRA.
Négybetűsek: ALDA,
ALOM, AMAN, ANDI,
A R AT, G É Z U , G Y E S ,
ILMA, INOG, KORI, LILE,
MERT, MÉTA, NIKE, ŐRIZ,
SRÉG, TINA.
Ötbetűsek: ADOTT,
APPLE, BORÚS, ELLOP,
HOZZÁ, MAROK, MELLÉ,
MOTOR, ODAKI, PAMPA,
PRIOR, REZES, REZSŐ,
SKODA, SOKAN, STERC,
TORZÓ, ÚGYSE.
Hatbetűsek: AZONOS, GAYNOR, INALÁS,
LIMARA, MIKÉNT, PORTOK, RAMÓNA, ZSIÓKA.
Hétbetűsek: ELHADAR, FILIPPO, GALILEO,
kocka

Réteges joghurtus-sajtos pogácsa
Hozzávalók kb. 60-70 darabhoz: 90 dkg finomliszt, 25 dkg vaj (esetleg margarin), 4 dkg friss élesztő, 375 g natúr joghurt, 1 teáskanál kristálycukor, 1 csapott evőkanál só (vagy ízlés szerint, illetve függ a sajt ízétől is), 1 tojássárgája, kb. 1,5 dl langyos tej;
A rétegzéshez: 7,5 dkg reszelt trappista sajt, 7,5 dkg füstölt sajt;
A tetejére: 5 dkg reszelt trappista sajt, 1 tojás.
Elkészítés: A langyos tejben elkeverjük a cukrot, belemorzsoljuk az
élesztőt és felfuttatjuk – ez kb. 10 perc. Az átszitált lisztben elkeverjük a
sót, elmorzsoljuk benne a vajat, hozzáadjuk a tojássárgáját, majd a joghurtot, végül a felfuttatott élesztős tejet és összegyúrjuk a tésztát. (Enyhén
ragacsos legyen a tészta, ne nagyon! Az állagán pici liszt vagy tej hozzáadásával korrigáljunk.) Letakarva 30 percig pihentetjük.
Pihentetés után lisztezett felületen kinyújtjuk kb. 60x40 cm-es téglalap alakúra és egyenletesen megszórjuk a reszelt trappista és füstölt sajt
keverékével. Feltekerjük a hosszabbik oldalánál úgy, mint a bejglit, majd
az egyik szélét megfogjuk, ráhajtjuk a tészta közepéig, majd a másik oldalát erre rá. Kicsit lenyomkodjuk, letakarjuk fóliával vagy egy tiszta konyharuhával és 30 percig pihentetjük.
Utána kinyújtjuk kb. 2 cm vastagra, berácsozzuk a tetejét és pogácsa
szaggatóval kiszaggatjuk. (A fennmaradó tésztaszéleket újra összegyúrjuk, nyújtjuk, szaggatjuk.)
Sütőpapíros tepsire sorakoztatjuk – egymástól picit távolabb, mert sütés
közben kelni fognak még. Tetejüket lekenjük a felvert tojással, meghintjük
reszelt sajttal és előmelegített 180 fokos hőlégkeveréses sütőben kb. 18 percig sütjük. Hagyományos sütőben 200 fokon.

KANALAT, KAZÁROK.
Nyolcbetűsek: ÁPORODIK, ÁTIGAZOL,
EFELETTI, IZABELLA,
MEREDÉLY, RAKPARTI,
RAMAZÚRI, RIASZTÁS.
Kilencbetűsek: ALANYESET, LAPPANTYÚ.
Tízbetűsek: RÉGES-RÉGEN, ROVARIRTÁS.
Tizennégy betűsek:
NYUGATI GORILLA, RIBISZKELEKVÁR.
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nem törli el a múltat, de mássá teszi
a jövőt.

Plusz e gy vicc: –

Ezért nem is hordok mgammal jogosítványt.

5+1 apró jel, amivel a tested jelzi,
hogy túl sok szénhidrátot eszel

A szénhidrátoknak nincs túl jó hírnevük, pláne nem
azok körében, akik diétáznak, de mégis nehéz ellenállni az isteni tésztáknak, pizzáknak, édességeknek.
Ha viszont túlzásba esel ezekkel (a napi ideális bevitel 225-325 gramm között van), és szinte minden étkezésedben nagy szerep jut a szénhidrátoknak, a tested egy idő után besokall tőlük. Több módon is üzen
ilyenkor, hogy ideje változtatni az étrendeden, ezért
fontos, hogy felfigyelj erre a 6 jelzésre!
Jönnek a plusz kilók
Az elsőszámú jele a
túl sok szénhidrátnak az,
hogy a mérleg egyre magasabb számot mutat, annak ellenére, hogy nem
változott semmi az életedben. Ha ugyanannyit mozogsz, biciklizel, és mégis
hízol, az azt jelenti, hogy
az étkezésedben keresendő a probléma.
Többnyire a tészták,
kenyerek jelentik a nagy
problémát, de ha ehhez
hozzáadott cukor is társul
(márpedig joghurtok, csokik, édességek és péksütik
esetében ez elég valószínű), úgy könnyebben elkezdesz hízni is.
Különösen akkor, ha
nem a nap első felében
eszed ezeket, hanem délután vagy este, amikor lassul az emésztésed, és ledolgozni sem tudod a plusz
kalóriákat.

pár hét után már egyáltalán nem fogod kívánni azt,
ami most még napi szinten
az étrended része!

Nagyfokú kimerültség
Sokszor halljuk a
„kajakóma” kifejezést, és
ebéd vagy vacsora után
nagyon át is tudjuk érezni.
De ne gondold, hogy
normális reakció a testedtől az, hogy egy étkezést
követően rád tör a fáradtság, és alig bírsz koncentrálni a munkádra! Egészen
más hatást éreznél ugyanis akkor, ha nem szénhidrátot ennél, hanem fehérjében és rostokban gazdag
ételeket.
Hiszen amikor a tested
a szénhidrátot megemészti,
glükóz kerül a véráramodba, elég nagy mértékben,
ami egy kis ideig hatalmas
energiahullámot biztosít
neked, majd rögtön utána
zuhanni kezd, ezért rendkívül álmossá tesz.
Ha étkezések után mindig aludni támadna kedved, túlzásba estél a szénhidráttal!

Folyamatos puffadás
Ahhoz, hogy az emésztésed gond nélkül működjön, szüksége van a testednek a rostokra. De ha e helyett inkább a szénhidrátok
kapják a főszerepet az étkezésedben, úgy azzal hátráltatod a szervezetedet abban, hogy feldolgozza a bevitt ételeket.
Ennek okán alakul ki
a puffadás, a szénhidrátok
ugyanis vizet tartanak vis�sza, ami kiváltja ezt, ráadásul plusz kilókhoz vezet,
amit nem feltétlenül zsírként tárol a tested.
Szakértők szerint a fehér liszt az egyik legnagyobb probléma ezen a téren, így ha szénhidrátot
eszel, sajnos a puffadás és
a gázok okozta görcsök is
gyakoriak lesznek.

Folyton kívánod a
cukrot
Ha kevesebb szénhidrátot eszel, nem kívánod
annyira a cukros finomságokat sem.
Ha viszont épp fordítottan áll a helyzet, és gyakran eszed őket, úgy legszívesebben állandóan cukrot
és csokit ennél, vagy édes
üdítőket innál. Azért, mert
ilyenkor a tested a cukor
hatására dopamint termel,
ami afféle boldogsághormon is egyben, így kön�nyedén kialakulhat részedről egy ártalmatlannak tűnő
– ám annál komolyabb hatású – függőség.
Érdemes kipróbálni,
hogy fokozatosan szoktatod át magad a szénhidrátról és cukorról az egészséges ételekre, mert alig

Túl sok pattanás
Tinédzserként a pattanásokat leginkább hormonális változások váltották
ki, de ha felnőttként is küzdesz velük, sok esetben már
inkább az étkezésedben keresendő a probléma.
A szénhidrát túlzásbavitelére utalhat az, hogy
a bőrödön megjelennek
a pattanások, kiütések,
aknék, és az addig jól bevált krémek sem segítenek
eltüntetni.
A kettő ugyanis nagyon
összefügg egymással: a telített zsírsavak, tejtermékek és cukor az első számú
probléma lehet a bőrelváltozások hátterében, és csak
a diétád átalakításával válik
kezelhetővé!

Gyakori rosszullétek
Tudtad, hogy ha túl sok
cukrot eszel, a testedben
gyulladás alakul ki?
A magas vércukorszint
nem csak 2-es típusú diabétesz kialakulásához vezethet, de a koleszterin-szintedet is megemeli, ami sajnos növeli a szívbetegségek
kockázatát.
Minél magasabb egy
ételnek a glikémiás indexe, annál magasabbá válik
az LDL-koleszterined (azaz
rossz koleszterin), ami komoly egészségügyi betegségek kiváltója lehet.
Pláne igaz ez idősebb
korban, amikor már nehezebb visszafordítani ezt
az állapotot. Ha érzed,
hogy egyre fáradékonyabb
vagy, gyakran rosszul leszel egyes ételek után, szédülsz és hányingered van,
fontos kérned egy kivizsgálást!
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