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Figyelem!
Fizesse elő a Kárpátinfót!

Index 08776
Legyen Ön is a partnerünk!

Folytatás a 4. oldalon

Gondoskodó szeretet

Folytatás az 5. oldalon

A sikerhez nem vezet 
kikövezett út

Amiben Kárpátalja 
régóta nagyhatalom

Emberbaráti 
szeretetből kitűnő 

azonnali kezdéssel a következő pozíciókba: 

BRigÁdVEzEtő, zsAluzó-Ács, 
BEtAnított zsAluzó munKÁs
Amit nyúJtunK:

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

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

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

EgyéB inFoRmÁció:
• térítésmentes szállást tudunk biztosítani

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

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

Munkatársat keresünk több éve
 cégünknél dolgozó kárpátaljai 

létszámunk bővítéséhez 
magyarországi munkahelyre 

A szülőfalu megbecsült 
családorvosa

J ézus Krisztus már 
az első tanítványi 
közösséget arra 

okította,  hogy „…ti 
mindnyájan  tes tvé -
rek vagytok”. A test-
vérek számára pedig 
új parancsolatot adott 

az utolsó vacsora után: 
„… szeressétek egymást: 
ahogyan én szerettelek ti-
teket, ti is úgy szeressé-
tek egymást! Arról fog-
ja megtudni mindenki, 
hogy az én tanítványa-
im vagytok,  ha szere-

titek egymást” (Jn 13, 
34–35). A testvérszere-
tet a testvérrel minde-
nét megosztó, szolgáló 
szeretet. Nemcsak meg-
hallgatja az Atya akara-
táról szóló üzenetet, ha-
nem cselekszi is azt. Sze-

ressétek egymást, egy-
más terhét hordozzá-
tok” – kaptuk a paran-
csot. A keresztény/ke-
resztyén embernek pe-
dig e szerint kell élnie.

Segített a Diakónia és a Karitász

Álmodni mindenki 
képes, de nem min-

denki tudja meg is va-
lósítani azt. Sokszor fé-
lünk belevágni vala-
mi újba, mert tartunk 
a bukástól, attól, hogy 
az elért céljaink egy-
szer csak semmivé vál-
nak. Hazánkban sokan 
jól ismerik ezt, hisz itt 
létesülnünk nem egy-
szerű. Azonban, ha elég 
kitartóak vagyunk, Is-
ten gondot visel rólunk, 
s a fáradozásaink meg-
térülnek.

A Makkosjánosiban 
élő Bíró Tibor bizony 
nem adta fel saját vál-
lalkozásáról szőtt álma-
it. Családja támogatása 
még a nehéz időkben 
is arra sarkallta, hogy 
folytassa útját. Az el-
telt éveknek pedig meg 
is lett az eredménye. 

Beszélgetés Bíró Tibor vállalkozóval

Részletek a 6. oldalon
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Március 31-én egy rendőrőrs át-
adására került sor a Beregszászi 
kistérségben. 

A hírt Babják Zoltán polgármes-
ter közösségi oldalán osztotta meg, 
miszerint az ehhez szükséges szol-
gálati helyiséget – amely Bereg-
szász beregardói részén, a Mun-
kácsi úton, a vasúti átjárótól nem 
messze, a volt gépjármű-nyilván-
tartó és vizsgáztató osztály épületé-
ben található – közösen rendezte be 
a rendőrség és a városi tanács. Mint 
a polgármester tudósításából meg-
tudtuk, itt jelenleg két rendőrtiszt 

Rendőrőrs nyílt a Beregszászi 
kistérségben

teljesít szolgálatot a kistérségben: 
Vaszil Szamkin főhadnagy (telefon-
számai 050 884 72 98 és 098 003 
94 23), illetve Volodimir Jakimcsuk 
őrnagy (095 462 38 42). Babják 
Zoltán fészbuk-bejegyzéséből azt 
is megtudtuk, hogy a tervek szerint 
ebben az épületben kap helyet a ko-
rábban itt működő gépjármű-nyil-
vántartó és vizsgáztató osztály is. A 
hírek szerint mostantól éjjel-nappal 
működik ez a rendőrőrs, s csak a 
kistérség lakosságának problémái-
val foglalkozik majd – hangsúlyoz-
ta az átadón Babják Zoltán.

Március 31-én Dmitro Kuleba 
ukrán külügyminiszter beszélt 
Anthony Blinken amerikai kül-
ügyminiszterrel. A téma az Ukraj-
na és az Egyesült Államok közöt-
ti együttműködés fokozása volt a 
biztonság területén a Donyec-me-
dencei helyzet súlyosbodása mi-
att – jelentette a strana.ua.

„Tartalmas és lényegre törő 
beszélgetést folytattam Anthony 
Blinkennel, az Egyesült Államok 
külügyminiszterével, miközben 
Oroszország szisztematikusan sú-
lyosbítja a biztonsági helyzetet Ke-

Kuleba az amerikai külügyminiszterrel 
tárgyalt a helyzet súlyosbodásáról 
Kelet-Ukrajnában és a Krímben

let-Ukrajnában és a Krímen. Meg-
vitattuk az együttműködés foko-
zásának lehetőségeit a biztonsági 
szférában” – írta az ukrán külügyi 
tárca irányítója a Twitteren.

A strana.ua emlékeztet, Kuleba 
immár második alkalommal lépett 
kapcsolatba Blinkennel. Február 
elején Ukrajna és az Egyesült Ál-
lamok stratégiai partnersége volt a 
téma kettejük között.

Ukrajnában és az Egyesült Ál-
lamokban is aggodalmat váltott ki 
a feszültség fokozódása a kelet-uk-
rajnai demarkációs vonal mentén.

Fokozódik a nyomás a kárpát-
aljai magyar kisebbségen. 2021 
márciusától az ukrán hatóságok 
a kettős állampolgárság szabályo-

zásának előkészítéseként a ket-
tős állampolgárok felkutatására 
kaptak parancsot, ezáltal Ukraj-
na saját állampolgárainak listá-
zására adott rendeletet – mondta 
nemrég egy interjúban a kárpát-
aljai politikus.

Bocskor Andrea fideszes EP-
képviselő kezdeményezésére az 
Európai Parlament kisebbségek-

Brenzovics László: Nem tudják az EP-
képviselők, mi folyik Ukrajnában

Sok uniós képviselőnek újdonságként hatottak a kárpátaljai ma-
gyar kisebbség helyzetét értékelő tanácskozáson elhangzottak. El 
sem tudják képzelni, milyen megpróbáltatásoknak vannak kitéve 
a Kárpátalján élő magyarok. Erről Brenzovics László, a Kárpátal-
jai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke beszélt a Kos-
suth Rádió Jó reggelt, Magyarország! adásában.

kel foglalkozó frakcióközi munka-
csoportjának múlt heti ülésének ki-
emelt témája volt a kárpátaljai ma-
gyarok helyzete. 

A tanácskozáson helyzetérté-
kelést adó kárpátaljai politikus el-
mondta, hogy 2014 óta egyre szo-
morúbb és reménytelenebb a ma-
gyar kisebbségek helyzete az or-
szágban – több esetben az ukrán ha-
tóságok asszisztálásával – magyar-
ellenes gyűlöletkampány folyik.

Brenzovics László szerint fon-
tosak az ilyen ülések, mert sok uni-

ós képviselő el sem tudja képzel-
ni milyen sok megpróbáltatásnak 
van kitéve a kárpátaljai magya-
rok kisebbség.

A találkozón döntés született, 
hogy levélben tájékoztatják az 
Európai Unió vezetőit a magyar 
kisebbség helyzetéről.

Gál Kinga fideszes európai 
parlamenti képviselő, a mun-
kacsoport társelnöke rámuta-
tott, hogy az ukrajnai kisebbsé-
gek, ezen belül a kárpátaljai ma-
gyarok jogai egyre súlyosabban 
csorbulnak hétről hétre. „Korlá-
tozzák az oktatáshoz, a nyelv-
használathoz való jogukat, és a 
magyar szervezetek folyamatos 
vegzálásnak vannak kitéve” – so-
rolta a példákat. A kettős állam-
polgársággal kapcsolatos szabá-
lyozást is megemlítette.

Mint ismert, egy február végi 
elnöki rendelet értelmében Ukraj-
na megtiltja a kettős állampolgá-
rok bármilyen hivatalviselését az 
országban, amely durván diszkri-
minálja a kárpátaljai magyarságot.

Brenzovics László elmond-
ta, hogy nem teljesültek azok a 
remények, amelyeket a magyar 
kisebbség Volodimir Zelenszkij 
elnöktől várt. Az oktatási jogok 
tekintetében az előző államfő, 
Petro Porosenko politikájának 
folytatása zajlik.

hirado.hu

Az elmúlt hetekben éles vi-
tákat váltott ki, hogy az oktatá-
si hivatal elektronikus rendsze-
rébe nem kerültek be a 8. osztá-
lyosok számára a következő tan-
évre rendelhető tankönyvek közé 
a magyar nyelvű kiadások. A ha-
tályban lévő szabályok értelmé-
ben március 17-ig lehetett az in-
tézményeknek igényelni elektro-
nikus úton a tankönyveket. Sajná-
latos módon ez megoldhatatlan-
nak bizonyult több magyar nyel-
vű tankönyv esetében is. A kérdés 
megoldása érdekében a Kárpátal-
jai Magyar Pedagógusszövetség 
(KMPSZ) levelezést folytatott 
mind az országos, mind pedig a 
megyei tanüggyel. Az ezzel kap-
csolatban megfogalmazott vitás 

Mégis lesznek magyar nyelvű 
tankönyvek

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) mind megyei, 
mind országos szinten lépéseket tett annak érdekében, hogy gyer-
mekeink magyar nyelvű tankönyvekből, anyanyelvükön folytathas-
sák iskolai tanulmányaikat.

kérdéseket és az ehhez tartozó nyi-
latkozatokat pedig eljuttatták több 
nemzetközi szervezethez is.

Az ügy kapcsán a megyei admi-
nisztráció oktatási osztálya levélben 
kereste meg a kistérségek tanulmá-
nyi osztályait március 30-án. Ennek 
értelmében március 31-én délig kel-
lett eljuttatni a kistérségek igényeit 
a 8. osztályos tankönyvekről mind 
a diákok, mind a pedagógusok szá-
mára, melyeket végül mégis meg-
jelentetnek.

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke 
hangsúlyozta: „Reményeink sze-
rint az új tanév kezdetével min-
den magyar tannyelvű iskolában a 
8. osztályos diákok és a pedagógu-
sok is magyar tannyelvű könyvek-
kel kezdhetik a félévet, valamint a 

jövőben nem lesz szükség nem-
zetközi színtérre emelni ezt a kér-
dést, és minden diáknak – kisebb-
ségi anyanyelvűnek is – lehető-
sége lesz anyanyelvén tanulni”. 
Emellett hozzátette: „A jövő-
ben is azt reméljük, hogy ben-
nünket, adófizető állampolgáro-
kat, akik építjük ezt az országot, 
szellemiekben és valóságban is 
kezeljenek egyenrangúként, és a 
mi problémáinkkal is foglalkoz-
zanak egyenrangú szinten úgy, 
ahogy a többi állampolgároké-
val is foglalkoznak”.

Kántor József, a Nagy-
dobronyi Kistérség Oktatási és 
Kulturális Osztályának vezetője 
is pozitívan értékeli a történte-
ket, elmondása szerint viszont to-
vábbra is vannak hiányosságok.

Mind az elnök asszony, mind 
a Nagydobronyi Kistérség Okta-
tási és Kulturális Osztályának ve-
zetője egyetértenek abban, és re-
ményüket fejezték ki, hogy a jö-
vőben nem fordulhat elő ehhez 
hasonló jogsértés, hiszen min-
den gyerek alkotmányos joga, 
hogy anyanyelvén tanulhasson.

karpataljalap.net

A technogén-ökológiai és a rend-
kívüli helyzetekért felelős regio-
nális bizottság április 5-i döntése 
értelmében újraindulhat a tömeg-
közlekedés a megyében – számolt 
be róla a Kárpátaljai Megyei Ál-
lami Közigazgatási Hivatal.

A bizottság úgy határozott, hogy 
engedélyezi az utasok menetrend 
szerinti és menetrenden kívüli szál-
lítását a megyében, amennyiben az 
utasok száma nem haladja meg az 
férőhelyek számát.

A rendelkezés április 6-án lép 
életbe.

„Fenn kell tartanunk és javíta-

Engedélyezték a tömegközlekedés 
újraindítását Kárpátalján

nunk kell azokat az eredményeket, 
amelyeket a megye vörös zónában 
való tartózkodása alatt elértünk. 
Ez azonban csak az emberek tuda-
tos fegyelmezettségével valósítható 
meg. Minden erőfeszítést meg kell 
tenni a koronavírus fertőzés láncá-
nak megtörése érdekében” – mond-
ta Anatolij Poloszkov, Kárpátalja 
kormányzója.

Poloszkov utasította a rend-
őrség munkatársait, hogy tart-
sák fokozott ellenőrzés alatt a 
járványellenes korlátozások be-
tartását.

karpatalja.ma

Aggodalmát fejezte ki az Euró-
pai Unió kül- és biztonságpoliti-
kai főképviselője az ukrán ha-
tár mentén összevont orosz csa-
patok miatt, és kiállt Ukrajna 
szuverenitása mellett.

Josep Borrell nem sokkal 
Dmitro Kuleba ukrán külügy-
miniszterrel folytatott telefonos 
egyeztetését követően Twitter-
üzenetben szögezte le: az EU ha-
tározottan kiáll Ukrajna szuve-
renitása és területi egysége mel-
lett, illetve bejelentette, hogy áp-
rilisban az unió külügyminiszte-
rei további megbeszéléseket tar-

Aggasztóak az orosz csapatmozgások az 
ukrán határ mentén

tanak ukrán hivatali partnerükkel.
Az elmúlt héten Ruszlan Homcsak 

ukrán vezérkari főnök a kijevi parla-
ment rendkívüli ülésén azt közölte, 
hogy Oroszország nemrég – a közel-
gő „Nyugat 2021” elnevezésű had-
gyakorlat leple alatt – komoly haderőt 
csoportosított át az ukrán határ közelé-
be, a brjanszki és a voronyezsi terüle-
tekre, valamint az általa ideiglenesen 
megszállt Krím félszigetre.

Az ukrán fegyveres erők főpa-
rancsnoka kifejtette, hogy márci-
us 30-i adatok szerint jelenleg az 
orosz-ukrán határ mentén, vala-
mint a Donyec-medencei ideigle-

nesen megszállt területeken és 
az Oroszország által önkényesen 
elcsatolt Krímben 28 orosz tak-
tikai zászlóalj tartózkodik. Uk-
rán értesülés szerint a Krímbe 
hamarosan még akár 25 hasonló 
zászlóalj érkezése várható, ami 
már – szavai szerint – összessé-
gében komoly veszélyt jelent az 
ukrán állam biztonságára.

A Kreml részéről a csapat-
mozgásokról szóló hírt nem cá-
folták, ám hangsúlyozták, hogy 
Moszkva nem kíván fenyegető-
en fellépni.

hirado.hu/Kárpátinfo

Az orosz hadsereg orosz területen 
való mozgásának nem kellene ag-
godalmat keltenie, mert Oroszor-
szág nem jelent fenyegetést más 
országokra – jelentette ki Dmitrij 
Peszkov, a Kreml szóvivője új-
ságíróknak hétfőn Moszkvában.

„Az orosz hadsereg olyan irány-
ban mozog orosz területen, ami-
lyenben szükségesnek tartja, olyan 
formában, amilyenben szükséges-
nek tartja az országunk hathatós 
védelmének szavatolására” – han-
goztatta a szóvivő azzal kapcsolat-
ban, hogy Moszkva csapatokat ve-
zényelt a délkelet-ukrajnai szaka-
dár területekkel határos Rosztov 
megyébe.

Peszkov azt mondta, hogy emi-

Kreml: az orosz csapatmozgás miatt 
nincs ok aggodalomra

att senkinek sem kell a legkevésbé 
sem nyugtalankodnia, mert szerin-
te „Oroszország a világ egyetlen 
országára sem jelent fenyegetést, 
Ukrajnára sem”. Hozzátette, hogy 
Oroszország mindig nagy figyelmet 
fordít saját biztonságára.

A Donyec-medencében márci-
us 26-án éleződött ki ismét a hely-
zet, amikor négy ukrán katona éle-
tét vesztette. Kijev a „donyecki köz-
társaság” milíciáját tette felelőssé 
az incidensért, amit Donyeck visz-
szautasított. A szakadárok az elmúlt 
napokban az ellenőrzésük alatt álló 
területek ellen intézett tüzérségi tá-
madásokkal vádolták meg az ukrán 
hadsereget.

MTI
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„Vállvetve állunk demok-
ráciáink megőrzésében. Komo-
lyan gondolom Ukrajna megre-
formálását, az átláthatóság növe-
lését és a béke elérését. Az ame-
rikai partnerség kiemelkedően 

fontos jelentőséggel bír az ukrá-
nok számára” – írta Zelenszkij 
Twitter-bejegyzésében.  

A Fehér Házban megerősí-
tették: a telefonbeszélgetés so-
rán Biden biztosította Zelenszkijt 
afelől, hogy az Egyesült Álla-
mok rendíthetetlenül támogat-
ja Ukrajna szuverenitását és terü-
leti integritását az évek óta húzó-
dó orosz agresszióval szemben. 
Beszéltek továbbá az ukrajnai re-
formokról a korrupció elleni küz-
delemről és a koronavírus-jár-
vány elleni közös fellépésről is.  

A Donyec-medencében a 
helyzet legutóbb attól élező-
dött ki, hogy március 26-án 

Telefonon beszélt az amerikai és az ukrán 
elnök a Donyec-medencei válságról

Megvolt az első telefonbeszélgetés Volodimir Zelenszkij ukrán és 
Joe Biden amerikai elnök között, amely alatt elsősorban a nemrég 
kiéleződött Donyec-medencei fegyveres konfliktusról folytattak 
eszmecserét – hozta nyilvánosságra az ukrán államfő a Twitteren.

a Moszkva által támogatott ke-
let-ukrajnai szakadárok egyik tá-
madása következtében négy ukrán 
katona vesztette életét, kettő meg-
sebesült. A Pentagon az eset miatt 
Kijevvel egyetértve a tavaly nyá-

ron megkötött tűzszünet megsérté-
sével vádolta meg Oroszországot.

Ruszlan Homcsak, az ukrán fegy-
veres erők vezérkari főnöke a parla-
ment ülésen azt mondta, hogy az ak-
namentesítő alakulathoz tartozó kato-
nákat orvlövészek lőtték hátba. Ezt az 
oroszok, a szakadárokra hivatkozva, 
tagadták. Dmitrij Peszkov, a Kreml 
szóvivője pénteken a donyecki sza-
kadárokra hivatkozva azt mondta, 
hogy az ukrán katonák egy akname-
ző-ellenőrzés közben történt robba-
nás áldozataivá váltak.

Homcsak ugyanakkor arról is 
beszámolt, hogy Oroszország a 
közelgő „Nyugat 2021” elnevezé-
sű hadgyakorlat leple alatt komoly 

haderőt csoportosított át az ukrán 
határ közelébe, a brjanszki és a 
voronyezsi területekre, valamint 
az általa megszállt Krím félszi-
getre és a Donyec-medencei terü-
letekre is. Az Ukrajinszka Prav-
da hírportál sajtóértesülésekre 
hivatkozva közölte, hogy emiatt 
az Egyesült Államok fegyveres 
erőinek európai parancsnoksága 
a legmagasabb készültségi szin-
tet rendelte el csapatainál.

A Pentagon állítólag attól tart, 
hogy Oroszország fokozni készül 
tevékenységét Kelet-Európában 
és az északi sarkvidéken, kihív-
va ezzel az új amerikai admi-
nisztrációt. Egyes megfigyelők 
szerint Moszkva szokás szerint 
pusztán „kardot csörtet”, mások 
szerint viszont Vlagyimir Putyin 
orosz elnök tervei „homályosak”, 
ezért tényleg van ok az aggoda-
lomra – írta az az ukrán hírportál.

Az ukrán katonai hírszerzés a 
napokban hozta nyilvánosságra, 
hogy az általa szerzett értesülé-
sek szerint Oroszország a konf-
liktus kiterjesztésére készül Uk-
rajna egyéb területeire. Az in-
dok pedig az Ukrajnában élő 
orosz-ukrán kettős állampolgár-
sággal rendelkezők védelme lesz. 
Állítólag az oroszbarát sajtót és 
az orosz külképviseleteket már 
felkészítették arra, miként tálal-
ják majd az „ellenséges ukrán 
csapatokról és a békefenntartó 
orosz akciókról” szóló híreket.

Csütörtökön a NATO-or-
szágok nagykövetei is rendkí-
vüli ülést tartottak Brüsszelben 
a kiéleződött Donyec-meden-
cei válságról – emlékeztetett az 
Ukrajinszka Pravda.

MTI

Elmondása szerint az orosz 
nyelv nem monopólium, nem 
kizárólag Oroszország „tulaj-
dona”, fejezte ki véleményét 
a Dom tv-csatornának adott 
kommentárjában. „Oroszor-
szág nincs monopolista hely-
zetben az orosz nyelv kap-
csán. És itt az ideje, hogy mi 
magunk demonopolizáljuk az 
orosz nyelvet. Hangosan kell 
kijelenteni, hogy Ukrajná-
ban létezik egy „ukrán” orosz 
nyelv… Az ukrán, mint az 
identitás, ami sokkal nagyobb 
jelenség, mint az Oroszország-
gal szembeni ellenállás. És et-
től vagyunk mi gazdagok. Az 
orosz, pontosabban az ukrán 
orosz pedig része hazánk kul-
turális sokszínűségének” – je-
gyezte meg Mendel.

A szóvivő meg van győ-
ződve arról, hogy a nyelvkér-
dést „egyes politikusok nyíl-
tan alkalmazzák spekulációk 
és konfliktusok megszervezé-
sére”, különösen a választások 
időszakában.

„A nyelvkérdéssel való 
spekuláció képmutató módja 
a politikai támogatók megtar-
tásának… A 2019-es válasz-

Mendel: egyes ukránok a nyelvért folytatott 
küzdelmükben gyűlöletet keltenek

Julija Mendel, Volodimir Zelenszkij elnök sajtótitkára kijelentette, 
hogy Ukrajnában létezik egy úgynevezett ukrán orosz nyelv, amely 
szintén része hazánk kulturális sokszínűségének.

tási kampány közepette elfoga-
dott nyelvtörvény nem hozta meg 
a várt eredményt, nem tért át az 
egész ország az ukrán nyelv hasz-
nálatára. Viszont azon régiók po-

litikai kedvencei, ahol többnyi-
re orosz nyelven beszélnek, min-
den sarkon az állami ukrán nyelv 
erőszakos kényszerítéséről kezd-
tek el beszélni” – mondta az el-
nök szóvivője.

Egyben kihangsúlyozta, hogy 
természetesen meg kell védeni az 
ukrán nyelvet, ugyanakkor az ál-
lampolgárokat is meg kell véde-
ni – „és nem számít, hogy milyen 
nyelvet használnak a hétköznapi 

életben, mert a legnagyobb ér-
ték – az ember”.

Mendel úgy véli, hogy egyes 
ukránok a nyelvért folytatott küz-
delmükben egyfajta gyűlöletet 
keltenek a társadalomban.

„Nem lehet gyűlölettel küz-
deni a jó ügyért, kényszeríte-
ni az embereket a nyelv szere-

tetére, és a múlt jogszerű mes-
terséges módszereivel a hazafi-
akat jóra és rosszra osztani. Itt 
az ideje, hogy Ukrajna felülke-
rekedjen a nyelvkérdésen, és a 
»legjobb hazafi – az ukránul be-
szélő hazafi« síkjáról lépjen át a 
párbeszédre arról, hogy miként 
tudna a társadalom egyesülni és 
elfogadni egymást” – tette hoz-
zá Mendel.

karpat.in.ua

A „Nagy építés” elnevezésű prog-
ramnak köszönhetően az elmúlt 
évben 150 km határ menti inf-
rastrukturális útszakaszt javítot-
tak meg Kárpátalján – számolt be 
róla a Kárpátaljai Megyei Álla-
mi Közigazgatási Hivatal (ODA).

A tervek szerint a munkálatok 
2021-ben is folytatódnak. Idén 80 
km határ menti útszakaszt javíta-
nak meg.

Az R-53-as út a Kisberezna–
Ublja határátkelőig vezet. A 3,5 
km-es szakasz javítási munkálatait 
2021 harmadik negyedévében kez-
dik meg, az Európai Unió által biz-
tosított támogatási projekt keretében.

A tervek szerint idén javítják a 
Kijev–Csap autóút Csap-Záhony ha-
tárátkelő felé vezető 5 km-es szaka-
szát. A magyar féllel is folynak a tár-
gyalások a két határátkelőt összekö-
tő Tisza folyó hídjának felújításáról.

Jól haladnak az útjavítási munkálatok 
Kárpátalján

Az idei évben javítják az M-25-
ös út Tiszasalamon–Nagydobrony–
Jánosi közötti szakaszát, beleért-
ve a Kaszony–Barabás határátkelő 
felé vezető bekötőút helyreállítását 
is. A munkálatok Jánosi felől már 
március közepén megkezdődtek.

A Nagydobrony–Munkács–Be-
regszász M-24-es autóúton is útjaví-
tási munkálatok lesznek, beleértve 
az Asztély–Beregsurány határátkelő 
felé vezető utat. Az M-26-os út egy-
szerre két uniós országot – Magyar-
országot és Romániát – is összeköti 
a tiszaújlaki és a nevetlenfalui határ-
átkelőkön keresztül. Itt mintegy 7,7 
km hosszú útszakaszt újítanak fel.

A dédai ellenőrző pont kialakí-
tásáról és Vásárosnaménnyal törté-
nő összekötéséről jelenleg is folyik 
a tervezési és becslési dokumentá-
ció kidolgozása, olvasható a Kár-
pátalja.ma hírportálon.

Dmitro Razumkov, az ukrán 
Legfelső Tanács elnöke a Nem-
zetbiztonsági és Védelmi Tanács 
(RNBO) legutóbbi szankcióit 
kommentálva a censor.net por-
tálnak arról beszélt, hogy szerinte 
korlátozó intézkedések csak kül-
földi állampolgárokkal szemben 
alkalmazhatók.

A házelnök azt mondta, fontos, 
hogy minden döntés megfeleljen a 
törvényeknek és következetes le-
gyen. „Minden nagyon egyszerű: 
ha nem tudod, hogyan cselekedj, 
tégy a törvény szerint. Vesszük a 
törvényt, nézzük, és ennek alap-
ján hozunk döntést. Ezen alapul-
nak a szavazásaim eredményei a 
Nemzetbiztonsági és Védelmi Ta-
nácsban” – fogalmazott.

Az RNBO nem alkalmazhatna 
szankciókat ukrán polgárok ellen

Úgy vélte, szankciókat más ál-
lamok polgáraival szemben kell 
alkalmazni, akiket az ukrán igaz-
ságszolgáltatás „fizikailag nem 
képes elérni”. „Ha pedig ukrán 
gazdasági egységekről vagy uk-
rán állampolgárokról van szó, 
akik megsértették törvényeinket, 
és még inkább, ha az országunk 
ellen dolgoznak, akkor itt nem 
szankciókat kell alkalmazni. Itt 
a rendvédelmiseknek végig kell 
vinniük az egész folyamatot, a 
vétkeseknek pedig el kell nyerni-
ük a megérdemelt büntetést. Pon-
tosan ezt az eljárást írja elő az uk-
rán Büntetőtörvénykönyv” – adott 
hangot meggyőződésének a po-
litikus.

censor.net/Kárpátalja

2021. szeptember 1-jétől a nyug-
díjakat és a pénzbeli juttatásokat 
bankszámlára fogják utalni a jo-
gosultak bizonyos kategóriáinak 
kivételével, esetükben a nyugdí-
jak kézbesítésére pályázatot ír-
nak ki a szolgáltatók között – je-
lentette az UNIAN hírügynökség 
a Szociálpolitikai Minisztérium 
sajtószolgálata nyomán.

A miniszteri kabinet rendele-
tet fogadott el a szolgáltatók ver-
senyeztetés útján történő kiválasz-
tásáról a nyugdíjaknak és juttatá-

Szervezik a nyugdíjak kézbesítését
soknak a címzettek lakóhelye sze-
rinti kézbesítésére. Jelenleg ez a 
szolgáltatás az Ukrposta Rt. mo-
nopóliuma.

A kézbesítési díjat a pályázat 
eredményeként megkötött szerző-
désekben rögzítik. A díjak azonban 
nem lehetnek magasabbak a kor-
mány által megállapított szintnél. 
Az első pályázatot még 2021. szep-
tember 1-jéig lebonyolítja a Nyug-
díjalap, a pályázatig az Ukrposta 
folytatja a nyugdíjak kézbesítését.

unian.ua/Kárpátalja

Egy szervezett bűnbanda hosszú 
ideje terrorizálta és ijesztgette a 
helyieket, a hatóságoknak végre 
sikerült előállítani a tetteseket, 
írja a mukachevo.net.

Mint kiderült, a bűnözők nem 
létező adósságokat követeltek áldo-
zataiktól, s amennyiben nem fizet-
ték ki a négyezer dollárt, elrabolták 

Emberrablással foglalkozó bűnbanda 
szervezőjét tartóztatták le Munkácson

és gyilkossággal fenyegették őket. 
A banda szervezőjét és további há-
rom tagját Munkácson sikerült le-
tartóztatni, az ellenük indult eljárás-
ról már tájékoztatták őket.

A férfiak jelenleg előzetes le-
tartóztatásban vannak, óvadék el-
lenében azonban szabadlábra he-
lyezik őket.
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Elejét lásd az 1. oldalon

Életünkben mennyi veszede-
lem, nyomorúság van! Hány-
szor voltunk, vagyunk nagy 
szükségben! Menekülnünk kell. 
Hová? Kihez?

Azt mondják a politikusok, 
hogy valamikor régen elnyomás 
volt! Ma már nincs elnyomás? 
Nem hordanak rozsdás vas-
láncot a nyakukon „a rabok”... 
Nem, igazán nem! Legalább-
is nem látni. Akkor hát nincs is 
elnyomás?

Tudom, hogy van! Nyögnek 
és szenvednek az elnyomott em-
berek ma is.                          

Menekülnének, de nincs 
hová. Kik ezek a szenvedők, 
elnyomottak? Azok, akik nem 
ismerték meg Isten védelmét, 
oltalmát, gondoskodását, sze-
retetét. 

A sátán gondoskodott róla 
évtizedeken keresztül (nem is 
a régmúltban), hogy Isten lé-
tezését tagadják, és a Benne 
hívőket rettegtessék, bántsák, 
üldözzék. 

De ilyen emberekkel tele 
van a világ, mondhatná valaki. 
Igen, ez a baj, az egész világ 
szenved és nyomorog a rabság 
miatt, a bűn, a megkötözött-
ség láncai miatt. Nem kell Is-
ten! Csak a kábulat kell. Ebben 
az állapotban nem gondolkoz-
nak, sokszor nem éreznek fáj-
dalmat sem az emberek. A ká-
bulat a menekülés egy bevált 
formája manapság. A baj csak 
az, hogy eljön az ébredés ideje, 
és ez az állapot rosszabb, mint 
az előbbi. Mert annak a felis-
merése, hogy a menekülésnek 
nincs vége, nem oldódott meg 
semmi, még jobban fáj, ami 
előbb fájt. Elárvultak az em-
berek, nincs család, nincs ott-
hon, csak romok vannak. A ro-
mok alatt pedig haldoklók mil-
liói. Ki menti meg őket? Nincs 
segítség számukra? Nagy nyo-
morúságban, szükségben nyög 
a világ, a szenvedők segítséget 
várnak, mi pedig tétlenkedünk. 

Van menedékhely. Van Isten, 
aki segíteni akar. Oltalmat, védel-
met kínál az Úr.  

Dávid ismerte ezt a védel-
met, Isten oltalmát, segítségét. 
Ő is szenvedett, félt, fenyeget-
ték, halálra keresték, a sátán 
megkísértette, elbukott, de ke-
gyelmet kapott, megtért és ol-
talmat talált Istennél. Tudatos 
hitvallása ez a zsoltár: „És lesz 
az Úr nyomorultak kővára, kő-
vár a szükség idején. Azért Te-
benned bíznak, akik ismerik a 
Te nevedet: mert nem hagytad 
el, Uram, akik keresnek Téged” 
(Zsolt 9, 10–11).

S mi hányan éltünk lel-

„És lesz az Úr nyomorultak kővára, 
kővár a szükség idején.” (Zsolt 9, 10)

ki szükségben, nyomorúság-
ban? Sokan, talán mindnyá-
jan, kedves olvasóm. Ki szen-
vedett rabságban, megkötö-
zöttségben? 

Nem, én nem vagyok alko-
holista, és nem vagyok kábító-
szeres sem! – tiltakozhatunk! 
Milyen nagy rabság a szoron-
gás, az aggodalom, a gyűlölet, 
a harag, a pénzsóvárgás, a ki-
elégíthetetlen szexuális vágy, 
a beképzeltség, nagyravágyás, 
irígység, felgerjedés, indula-
tosság...

Nahát, ezt nem is gondol-
tam, hogy ez is megkötözött-
ség, mondják egyesek. De 
igen, ez mind bűn! Lehet ez 
titkos bűn, esetleg nem látják 
és nem tudják az emberek, de 
megkötöz, rabbá tesz. Mi, Is-
ten megváltott gyermekei nem 
hordunk ilyen vagy hasonló 
rozsdás láncokat? S ha már rád 
nehezedtek láncaid, nyomorú-
ságod, hová menekülsz, kitől 
várod a segítséget? Keresed Is-
tent, menekülsz hozzá segítsé-
gért, védédelemért, mert bízol 
benne? Vagy tagadod és kere-
sel valami kábulatot?

A Lélek figyelmeztet, az ige 
biztat, Jézus hívogat: menekülj, 
mentsd meg életedet, nézz fel a 
magasba, ott van a te menedék-
helyed, az oltalom, a szabadu-
lás! Isten tárt karokkal vár rád! 
Ismered az Urat, bízhatsz ben-
ne! Kérheted segítségét, bocsá-
natát, szabadítását. Ha nem te-
szed, elvész az életed, a házas-
ságod, a gyermeked, rommá 
lesz az otthonod. Felelős vagy, 
cselekedj hamar! Menekülj, ne 
ámítsd és ne kábítsd magad! El-
vész a népem, ha a kesztények 
és hívő kersztyének álmosak, 
nem éberek, nem vigyáznak 
és nem állnak be a  lélekmen-
tő szolgálatba! Mentsétek meg 
lelkeinket! – kiáltják némán a 
romok alól. S.O.S. Vigyázz, fi-
gyelj, segíts! Isten másokért is 
számonkér majd egyszer.

Bízom benned, Uram Jé-
zus, mert ismerem megmentő 
kegyelmedet, tapasztaltam sok-
szor  megbocsátó szeretetedet. 
Áldott légy! Köszönöm. Könyör-
gök szeretteimért, családomért, 
népemért, az egyházért. Isten, 
légy irgalmas hozzánk! Szeret-
nék lámpás vagy gyertyafény 
lenni e sötét világban. Szeretnék 
utat, irányt mutatni feléd a hoz-
zád vezető úton. Áldj meg engem 
erőddel, kitartó hűséggel! Köszö-
nöm, hogy oltalmam, kőváram 
vagy. Ámen  

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

Gondoskodó szeretet
Segített a Diakónia és a Karitász

A Kárpátaljai Református 
Egyház Diakóniai Központja és a 
Beregszászi Szent Anna Karitász 

egész évben gondot visel az el-
esettekről, a nélkülözőkről. Hús-
vét előtt a két egyházi intézmény 
vezetőinél arról érdeklődtünk, 
hogyan próbálják szebbé tenni 
a rájuk bízottak ünnepét.

– Istennek hála, folyama-
tosan tudjuk működtetni az 
ingyen konyhánkat, s rendsze-
resen juttatunk élelmiszercso-
magot, ruhaadományt azok-
nak a rászorulóknak, akik 
a névsorunkban szerepel-
nek – tájékoztat Nagy Béla, a 
KRE Diakóniai Központjának 
igazgatója. – A Magyarok Ke-
nyere igencsak sikeres akció-
nak, a sok-sok nagylelkű kár-
pátaljai magyar gazda búza-
adományának köszönhetően 
egész évben biztosítjuk szá-
mukra – illetve egyházi intéz-
ményeink számára – a kenye-
ret, húsvétra pedig ezt frissen 
sült pászkával egészítettük ki. 
Az általunk működtetett idősek 

otthona lakóinak húsvétban ün-
nepi asztalt terítünk, így is hálát 
adva Istennek azért, hogy ebben a 
nehéz időszakban megtartott ben-
nünket. Ezúttal is arra kérek min-

denkit, hogy aki tud segíteni, tá-
mogassa a gondoskodó szeretet-
ről szóló programunkat. Hisz ösz-
szefogással tudunk segíteni máso-

kon. Ne csupán külföldről várjuk a 
segítséget, hanem adakozzunk mi 
magunk is. Nincs olyan kevesünk, 
hogy abból ne jutna még a nálunk 
is nehezebb sorban élő testvérnek. 

–  H á l a  I s t e n n e k ,  m i 
i s  t u d ju k  m ű k ö d t e tn i  a z 
ingyenkonyhánkat. Heti há-
rom alkalommal meleg ebédet 
biztosítunk a legrászorultab-
bak számára, úgy, hogy min-
dig két napra elegendő ételt 
adunk – tájékoztat Harapkó 
Marianna, a Beregszászi Szent 
Anna Karitász vezetője. – A 
húsvétot megelőzően emellett 

élelmiszercsomagot osz-
tottunk, illetve támogatot-
taink számára szerveztünk 
egy szeretetebédet „Ti ad-
jatok nekik enni...” cím-
mel. Egy nagylelkű fel-
ajánlásnak köszönhető-
en az ünnepet megelőző-
en pászkával is meg tudtuk 
lepni őket. Már a karácso-
nyi mézeskalácskészítéskor 
megfogalmazódott  ben-
nünk, hogy ezt máskor is 
gyakorolni kellene. A hús-
véti ünnepkörhöz kapcsoló-
dóan önkénteseinkkel ezúttal 
mézeskalács tojást készítet-
tünk – ebbe belesütöttük szí-
vünk szeretetét is –, amelyet 
pászkaszenteléskor teszünk a 

kosarukba. S hogy ne csak ha-
lat, de hálót is megpróbáljunk 
adni – vetőmagokat osztottunk 
számukra.

Szívünkben is foganjanak 
meg a szeretet magvai, hogy 
tudjunk egymás terhét hordozva 
testvérekké lenni.

Marton Erzsébet

A Kárpátinfo ol-
vasói karácsony előtt 
már megismerhették 
a Nagymuzsalyban élő 
Cséke Diannát, aki né-
hány évvel ezelőtti si-
keres életmentő mű-
tétjét követően úgy 
szeretett volna hálát 
adni Istennek, hogy 
mások megsegítését 
fogja támogatni. Gon-
dolt egy merészet, s 
a legnépszerűbb kö-
zösségi oldalon elin-
dította a Segíts, hogy 
segíthessek Kárpát-
alján néven futó ci-
vil kezdeményezést. 
Ami először csupán 
úgy indult, hogy sze-
retteivel, majd bará-
taival és munkatársai-
val együtt néhány ne-
hezebb körülmények 

Segíts, hogy segíthessek Kárpátalján

Emberbaráti szeretetből kitűnő
Azt már szinte mindenki természetesnek veszi, hogy az ünnepek 
közeledtével egyházi, civil szervezetek jótékonykodási akciót hir-
detnek, segítséget nyújtanak a rászorulóknak. A „régi világban” az 
természetes volt, hogy az emberek odafigyeltek egymásra, gondot 
viseltek a közelükben élő magányosokra, özvegyekre. Egy tál étel-
lel, egy tálca süteménnyel általában – elősorban faluhelyen – ma is 
gondolnak a szomszédra, a távolabb élő rokonra. Főleg ünnepek 
idején. De sajnos még ritkaságszámba megy, hogy magánszemély 
kezdeményezzen mások megsegítésére jótékonysági akciót.

között élő családon segítenek. 
Az idei húsvéti akciójuknak kö-
szönhetően viszont már félszáz 
embernek tették gazdagabbá az 
ünnepet. 

– Hálás a szívem, hogy so-
kakat megmozgatott a mostani 
akció. Köszönet minden segítő 
szándékú embernek, aki csatla-
kozott a felhívásomhoz, és tar-
tós élelmiszerrel, húskészítmény-
nyel, vagy éppen pénzadomány-
nyal járult hozzá, hogy ünne-
pibbé tegyük a nálunk nehezebb 
sorban élők húsvétját – mond-
ja a mindig bizakodó tekinte-
tet sugárzó Cséke Dianna. – Is-

mét meggyőződtem 
róla, hogy szerető 
emberek vesznek kö-
rül bennünket, akik 
tesznek is ember-
társaikért. Hálás va-
gyok értük. Én csu-
pán egy láncszem 
vagyok ebben a fo-
gaskerékben. Ezút-
tal is közösen tet-
tünk tanúságot arról, 
mennyire szeretjük 
felebarátainkat. 

Bajban ismer-
szik meg az igaz em-
ber – tartja a mon-
dás. Ebben a mos-
tani, mindenki szá-
mára nehéz hely-
zetben mi is vizsgá-
zunk: tudunk-e segít-
séget nyújtani önzet-
lenül?!
Kovács Erzsébet
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Elejét lásd az 1. oldalon

A kárpátaljai falvak többségé-
ben, ahol a lélekszám ritkán ha-
ladja meg a kétezer főt, az ott la-
kók effajta megkülönböztetésre 
első pillanatra talán nem is len-
ne szükség. Persze akad jó né-
hány kivétel, például akkor, ha a 
községben sok a Tóth, a Kovács, 
a Kiss, a Molnár, a Varga stb. ve-
zetéknevű. 

Izgalmas a kérdés, hogy az 
egyénre szabott megkülönbözte-
tő név miért éppen a múlt század 
közepétől kezdődően terjedt el ro-
hamos gyorsasággal vidékünkön. 
Persze volt ennek előzménye is, 
így nem szabad ráfogni mindent 
a kettős vasfüggönnyel való el-
zártságunkra, ennél sokkal egy-
szerűbb az ok. Tapasztalatom sze-
rint a ragadványnév elsősorban 
azt jelzi, hogy minden személy 

Barangolás a vidék ragadványneveinek világában (1.)

Amiben Kárpátalja régóta 
nagyhatalom

Gondolatban csak körbe kell nézni ismeretségi körünkben, s máris 
megállapíthatjuk, hogy a ragadványneveket tekintve mi, kárpátal-
jai magyarok, nagyhatalomnak számítunk. Könnyű belátni, a hi-
vatalosan antroponimának nevezett nyelvi képződményt sok eset-
ben maga az élet kényszerítette ki. Gáton, ebben a közel háromezer 
lelkes faluban a Kacsó, a Lőrincz, a Bak, a Király a Jaró, a Heé, a 
Bakos, a Pallagi, a Bahus dinasztiák képviselői a község lakosságá-
nak közel a felét adják. Így aztán a megkülönböztető nevek hasz-
nálata nagyon is indokolt, az élet természetes velejárója. Ugyan-
így Nagydobronyban, ahol a Szanyik, a Hidik, a Balogok, a Molná-
rok, a Katonák, a Rátik, a Heték vannak óriási többségben, vagy 
Dercenben, ahol a helybeliek jelentős része ma is a Fodor, az Iván, 
az Orosz, a Máté, a Bíró vezetéknevet viseli. A helységgel szomszé-
dos Fornoson minden második személynek Kukri a vezetékneve, így 
kézenfekvő, hogy ezekben az esetekben a vezetéknév és a kereszt-
név már nem ad elégséges táppontot a szóban forgó személy gyors 
beazonosítására, hisz az említett falvak egyikében-másikában leg-
alább egyszerre tíz Bak András vagy húsz Szanyi János élt. De ró-
luk majd később. 

fontos a közösség számára. Számon 
tartják, s ha az egyénre ráragasztott 
megkülönböztető jegy néha sértő-
nek, bántónak, durvának is tűnik, 
legfőképpen arra szolgál, hogy vi-
selője nyomban beazonosítható le-
gyen. Egyébként ebből a szempont-
ból kétfajta ember létezik. Vannak, 
akik ezt személyiségük fontos tar-
tozékának tekintik, s akadnak olya-
nok is, akik igyekeznek nem ven-
ni tudomást róla. Ugye, valameny-
nyien ismerünk olyan személyt, aki 
többnyire ragadványnevén mutat-
kozik be, s vidékünkön nemegy-
szer az is előfordult már, hogy va-
lakiről csak a koporsója feliratából 
derült ki, hogy hajdanán voltaképp 
miként is anyakönyvezték. 

Ragadványnevet – írásunkban 
következetesen kerüljük a gúny- 
illetve csúfnév szavak használa-

tát, mert az szerintünk egy felüle-
tes szemléletmódot tükröz – nálunk 
elég hamar kap az ember. Aki Kár-
pátalján született, mondjuk a múlt 
század ötvenes éveiben, az már kis-
iskolás korában, vagy még hama-
rabb. Az idősebbek még jól emlé-
keznek rá, az alsó osztályokban sok 
esetben a társak csak az illető veze-
téknevét forgatták ki, legtöbb eset-

ben lerövidítették. Így lett a Kovács-
ból Kovi illetve Kokis, a Tökeyből 
Tökös, a Szofilkánicsból Szofi, a 
Bundovicsból Bundi. A nagyhajú-
ból pedig Loboncos, a csücsöri szá-
jút Potykának szólították. A közös-
ség hamar felfigyelt az illető bel-
ső tulajdonságaira is. Az alamuszi 
emellett sunyiságra hajlamos osz-
tálytárs például hamar megkapta a 
Muszmusz nevet. Az erősen duci le-
ányzót osztálytársai időnként Kis-
tankként emlegették, de tették ezt 
oly természetes közvetlenséggel, 
hogy az, ha éppen hallotta, nem ha-
ragudott érte. 

Igazából a ragadványnév gyak-
ran már kora gyermekkorban az il-

lető társává szegődött. Ha éppen 
a beszélni tanuló kisgyerek nem 
tudta kimondani a számára fontos 
szót, amelyet selypítve sokszor el-
ismételt, akkor a Jóskából így lett 
Jakka, a Sándorból Sankó, a Gyu-
lából Gyusza. De valószínűleg így 
keletkezett a Szopi és a Mufi (Nyu-
szi) név is.

Ha jobban elmélyedünk ben-

ne, megtapasztaljuk, hogy a ragad-
ványnevek világa sajátos és izgal-
mas terület, ahol az egyszerű em-
berek fantáziája szárnyra kel és az 
eredeti ötleteknek a sajátos megfi-
gyeléseknek, a meglepő elnevezé-
seknek se szeri, se száma. Emellett 
tetten érhető a közösségnek a világ-
ra való nyitottsága is. 

Bevallom őszintén, amikor írá-
somhoz gyűjteni kezdtem az anya-
got, elsősorban az a gondolat vezé-
relt, hogy megállapítsam: a ragad-
ványnevek világa a meghatározó 
személyiségi jegyeken túl meny-
nyire tükrözi az adott kort. Előre 
elárulhatjuk, hogy a névadás oly-
kor nagyon is érzékenyen reagál 

a mindennapi és tágabb valóság-
ra. Ugyan miért nevezték el az 
egyik beregvidéki kisfaluban a 
katonaságtól frissen leszerelt le-
gényt Dzsombénak? Valószínű-
leg azért, mert ugyanolyan katonai 
zubbonyban járt, és ugyanolyan 
pökhendien viselkedett, mint a 
tévéhíradóban olykor feltűnő af-
rikai államfő. De Fidel Castro, 

Kis Sztalin, Gagarin vagy 
Csegevara nevű egyén kö-
rünkben ugyanúgy meg-
található volt, mint példá-
ul az akkori amerikai el-
nök, Truman, vagy a szin-
tén USA-ban élő jellegze-
tes frizurájú békeharcos, 
Angela Davis. Pap Endré-
ből könnyen válhatott va-
laki Papandreuvá (egyko-
ri görög miniszterelnök), 
mint ahogy az Csongoron 
meg is történt. Kárpátal-
ján az egykori kisgazdapár-
ti politikus Torgyán Jóska 
több személyben továbbra 
is köztünk él. 

A korabeli rajzfilmek 
ebből a szempontból is ki-
meríthetetlen forrásnak bi-
zonyultak. Gondoljunk csak 
arra, hogy hány ismerő-

sünket nevezték el hamarjában 
Turpi(úrfi)nak, Mardelnek, Ma-
nócskának, Mazsolának, Gumi-
macinak, Doktor Bubónak, Méz-
ga Gézának, vagy éppen Máris 
szomszédnak. Sokakat megihlet-
tek a tévésorozatok. Így kapták 
meg ismerőseink a Klossz kapi-
tány, a Stirlic őrnagy, a Kodzsek, 
a Dzsoki, a Viharlovag, a Betmen, 
a Danglár, a Tenkes, a Liliomfi 
nevet. Ha valakit dölyfös termé-
szetűnek talált a helyi közösség, 
őt természetesen a Döbrögi név-
vel illették, aki folyamatosan épít-
kezett, az lett a helyi Petrocselli. 

(Folytatjuk)
Kovács Elemér

A sikerhez nem vezet kikövezett út
Beszélgetés Bíró Tibor vállalkozóval

A beregszászi Sörkert hotel és ét-
terem, valamint a jánosi Helikon 
Hotel finom ételekkel és kényel-
mes szállással várja a megfáradt 
utazókat. Ma Bíró Tiborral be-
szélgetünk.

– Több mint húsz éve tevé-
kenykedik a vendéglátóipar-
ban. Miért kezdett el ezzel fog-
lalkozni?

– Még a ’90-es években töb-
bedmagunkkal létre akartunk hoz-
ni egy mini húsüzemet itt, szűkebb 
közösségünkben. Boldog voltam, 
mikor kineveztek igazgatóvá, 
azonban hamar rá kellett jönnöm, 
hogy ahol sok a gazda, nehéz fenn-
tartani a vállalkozást. A mondás is 
úgy tartja, hogy sok bába közt el-
vész a gyerek. Így kiváltam a tár-
sulásból, és immár húsz éve ma-
gánvállalkozó lettem. Merészet ál-
modva Beregszászban bérbe vet-
tem egy helyiséget, ahol megnyi-
tottuk feleségemmel a Sörkert ét-
termet. Kezdetben mint kávézó, 
söröző működött egy kisebb étte-
remmel. Felismertük azt, hogy a 
városban igény van szállodára is, 
így kényelmes szobákkal bővítet-
tük az épületet, hogy minél több 
vendég befogadására legyen al-
kalmas. Büszke vagyok arra, amit 
a családommal és munkatársaim-
mal közösen el tudtunk érni.

– Emellett szülőfalujában is 
elindította vállalkozását.

– Mindig szerettem vol-
na Jánosiban is elindítani egy 
vendéglátóipari egységet. 2004-

ben sikerült is bérbe vennünk a le-
épült Találka éttermet. Tíz évig volt 
a helyiség az irányításunk alatt. Az 
eltelt években teljesen felújítottuk, 
bővítettük és szépítettük a helyet, 
mert ígéretet   kaptunk arra, hogy 
megvásárolhatjuk. Ez sajnos nem 
történt meg. Kínálatunkban meg-
jelenítettük mindazt, ami térsé-
günket meghatározza. Tudni kell, 
hogy mindig szeretek nagyokat 
álmodni, és meg is valósítani azt. 
A Találka étteremtől nem messze 
volt egy gyönyörű épület, amely-
ben a szovjet érában a TSZ iroda 
kapott helyett. A kétezres évek-
re azonban elég romos állapot-
ba került a helyiség. Családom-
mal úgy döntöttünk, hogy meg-
pályázzuk és megvásároljuk az 
épületet, hogy szállodát alakít-
hassunk ki benne. Ez lett a He-
likon Hotel. 2007-ben beindítot-
tunk tizenkilenc szállodai szobát, 
amely ötven fő befogadására volt 
alkalmas. Azonban nem volt ét-
termi részünk, így a vendégek a 
Találka étterembe jártak étkez-
ni. A visszajelzésekből levontuk 
azt a következtetést, hogy ez nem 
kényelmes, nem komfortos, így arra 
a döntésre jutottunk, hogy bővíte-
nünk kell a hotelünket. Ehhez költ-
ségvetést készítettünk, majd jött a 
2014-es év, amikor is kirobbant Ke-
let-Ukrajnában a háború, a turisták 
elmaradoztak. Befektettünk az épít-
kezésbe, amely akkor félkész álla-
potban volt, a lemondott foglalá-
sok miatt azonban nem volt bevéte-
lünk. Nem volt miből finanszírozni 
a szálloda bővítését. Tudtuk, hogy-

ha itt megállunk, tovább már nem 
tudunk működni. Ezért lassan, ba-
ráti és más segítséggel befejeztük az 
építkezést, és 2014-ben megrendez-
hettük az első esküvőt a Helikon ho-
tel-étteremben. A mai napra hatvan-
három szállodai szobával rendelke-
zünk, az étterem több mint három-
száz ülő vendég befogadására, vagy 
több mint hatszáz fős állófogadásra 

alkalmas, emellett egy szaunánk és 
sószobánk is van. Úgy gondolom, 
az Úr figyelt ránk akkor, és most is.

–  Lelkileg hogyan lehet túljut-
ni egy ilyen nehéz időszakon?

– Az embernek meg kell tanul-
nia elesni, és meg kell tanulnia fel 
is állni. Ha erre képesek vagyunk, 
akkor nagy dolgokat érhetünk el. 
Tudtuk, hogy ha megtorpanunk, azt, 
amit addig felépítettünk, elveszít-
hetjük. Nagyon nehéz időszak volt 

ez számunkra, de a család, a bará-
tok és jó szakemberek segítségével 
képesek voltunk talpra állni. Büszke 
vagyok magunkra, hogy nem hagy-
tuk elveszni az álmainkat.

– Mit kínálnak vendégeiknek?
– Mindkét éttermünkben ha-

sonló menü várja a vendégeket. 
A magyar, az európai és az uk-
rán konyha remekei közül választ-

hatnak a megfáradt uta-
zók. A hagyományos bog-
rácsgulyástól kezdve a 
pelmenyin át a borjúpör-
költig minden megtalálha-
tó, ami szem-szájnak inge-
re. Fő profilunk, hogy szál-
lóvendégeinket teljes mér-
tékben el tudjuk látni. Pi-
henésképp szaunázhatnak, 
billiárdozhatnak, asztalite-
niszezhetnek, vagy a gye-
rekek a játszótéren játsz-
hatnak. Emellett különböző 
rendezvények megtartásá-
ra is van lehetőség nálunk, 
ilyen az esküvő, születés-
nap, keresztelő, bankett, 
vagy épp konferenciák.

– Hogy gondolja, mi a 
sikerének titka?

– Sosem gondoltam a 
sikerre és pénzre, mindig 
arra törekedtem, hogy a ki-
tűzött, reális célokat el tud-
juk érni. Családi vállalko-

zásként tesszük a mindennapi dol-
gunkat azért, hogy az utánunk kö-
vetkezők is itthon tudjanak boldo-
gulni. Nagy felelősséggel jár egy 
vállalkozás működtetése, ugyanak-
kor maradandó pillanatokat is ad az 
ember életébe.

– Gyermekei is örökölték a vál-
lalkozói kedvet. Mit jelent ez önnek?

– Mikor elindítottuk az első ét-
termünket, fő célunk az volt, hogy 
gyermekeinknek egy biztos jövőt te-

remtsünk. Két lányunk van, Diana 
és Dorottya, akik talpraesettek az 
élet minden területén, így az üzle-
ti életben is. Ugyanúgy férjeik is, 
Simon és Viktor, akikkel könnye-
dén veszik az akadályokat, ami-
re én nagyon büszke vagyok. Van 
még négy gyönyörű unokánk is, 
így a vasárnapi asztalt tízen ül-
hetjük körül. Úgy gondolom, ez 
minden, amire egy ember vágyhat.

– Az egy éve tartó járvány 
azonban nem kímélte a vendég-
látóipart sem.

– A turizmus nagyon érzékeny 
bármilyen változásra. A külföldi 
vendégek nem jönnek, a belföl-
di turisták pedig leszegényedtek, 
ennek hatására megcsappant a be-
vételünk. Mint említettem, sok 
nehézséget megéltünk az eltelt 
húsz év alatt, de olyan helyzet, 
mint ami jelenleg van, még nem 
volt. Be kellett zárnunk, csak el-
vitelre dolgozhattuk, a munkatár-
saink egy részét el kellett bocsá-
tani, ezek olyan történések, ame-
lyekre nem voltunk felkészülve. 
Reménykedünk abban, hogy mi-
előbb véget ér ez az időszak is, és 
újra teljes erővel dolgozhatunk.

– További tervek...
– Ember tervez, Isten végez – 

szokták mondani. Nagy terveim 
voltak, de egyelőre meghiúsul-
tak. Amit azonban mindenképp 
szeretnék megvalósítani, az egy 
nagyobb méretű rendezvényte-
rem megépítése a hotel mellett. 
Ugyanis a sokéves tapasztalat 
azt mutatja, hogy a hajnalig tar-
tó esküvők, mulatságok sokszor 
zavarják a szállóvendégeinket. 
Így zavartalanul pihenhetnének a 
vendégek, míg mások mulatnak.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk céljai elérésében!

Kurmay Anita

Csegevara, Torgyán, Dzsombé és a többiek. 
Molnár-Kovács Dorottya illusztrációja
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Az agrárszakembereink sze-
rint a ma hivatalosnak számító ér-
ték – Kárpátalján egy hektár föld 
esetében ez 27-28 ezer hrivnyát 
tesz ki – is nagyon viszonylagos, 
hisz Kelet-Közép-Európa orszá-
gaiban, és pláne a kontinens nyu-
gati felén egészen más szorzókkal 
számolnak, és így ott egy hektár 
szántóért az ukrajnai átlag több-
szörösét is elkérik. Azt viszont 
könnyű belátni, hogy nálunk, 
hogy elérjük a magas földárakat, 
még jó darabig várni kell. 

A közigazgatási reform a 
földalap vonatkozásában is új 
helyzetet teremthet. A jelen hely-

Nyáron nyit a földpiac Ukrajnában
Hosszú, két évtizedig tartó huzavona után idén nyár közepén nyit a 
földpiac Ukrajnában. Végre a törvényhozók is belátták, hogy ebben 
az igencsak fontos kérdésben világos, lehetőleg egyértelmű helyzetet 
kell teremteni. Hisz például nyílt titok, hogy bő húsz évvel ezelőtt, a 
kolhozok felosztásakor az illető nagyüzem tagságának és nyugdíja-
sainak juttatott földparcellák egy része zsebszerződések révén már 
évekkel ezelőtt gazdát cserélt. Nyilvánvaló az is, hogy a szorult hely-
zetben levő, illetve a földjével kezdeni mit sem tudó tulajdonos nem 
annyi pénzt kapott a földjéért, mint annak a reális értéke. 

zetben a mindeddig nem privatizált 
földterület az új önkormányzati kis-
térségek alá tartoznak, és gyakorla-
tilag a helyi képviselőtestület dönti 
el, hogy a jövőben mit szándékoz-
nak tenni ezekkel. Mostanra nagyon 
eltérő helyzet alakult ki azokon a 
településeken, ahol 2000 tavaszáig 
kolhozok működtek, illetve azok-
ban a községekben, amelyek határá-
ban a földeket állami gazdaság ke-
retében művelték. Míg a kolhozok 
vagyonát – és nem csak a termőte-
rületet, de az istállókat, magtárakat, 
javító műhelyeket és egyéb épülete-
ket, valamint a földművelés eszkö-
zeit – felosztották a tagság között, 

addig az állami gazdaságok vagyo-
na úgymond érintetlen maradt. Más 
kérdés, hogy ezek többsége mostan-
ra szintén az enyészetté váltak, és 
mára gyakorlatilag csupán a föld-
vagyon létezik valóságosan. Az is 
igen elhanyagolt állapotban.

Látva ezt az áldatlan helyzetet, 
2013-tól az állam folyamatosan tö-

rekszik a szovhozvagyon számba-
vételére. A Beregszászi járásban 
például a munka 75-80%-át már 
elvégezték, így ennyi földterület 

már átadható az illető önkormány-
zati kistérségnek. 

A kolhozföldek szétosztásakor, a 
bő húsz esztendővel ezelőtt elkészí-
tett, a földparcella tulajdonjogát bi-
zonyító dokumentum – mivel nem 
felel meg a mai kor követelményei-
nek – cseréje nagyon időszerűvé vált. 
Most olyat kell kiállítani, amely el 

van látva GPS koordinátákkal, és sze-
repel az új földkataszterben. A kor-
szerű földdokumentumok elkészít-
tetését a KMKSZ kezdeményezésé-

re az Egán Ede Gazdaságfejlesztési 
Központ vállalta magára. Ezeknek 
az iratoknak a jelentős része mára 
elkészült, ám időközben újabb le-
hetőségek adódtak. Az Egán Ede 
Alapítvány révén már nem csupán 
az egykori földrészjegy kicserélé-
sére van mód, hanem más parcel-
lák tulajdonjogi okmányainak az 
elkészítésére is. Hogy miről is van 
szó tulajdonképpen? Konkrétan a 
kibővített háztáji okmányainak az 
elkészítésére. Tudni kell, hogy a 
helyi tanácsoknak a kolhozvagyon 
felosztása körüli időkben jogukban 
állt földparcellát juttatni a települé-
sen élő és ott dolgozó pedagógu-
soknak, egészségügyi dolgozók-
nak, kultúrmunkásoknak. Ennek 
a földparcellának a mérete gyak-
ran megközelítette az egy hektárt. 
Komoly értékről van szó, amely-
nek tulajdonjogát mindenképpen 
rendezni szükséges. Az új helyzet 
tette szükségessé a BeregLand ci-
vil szervezet létrehozását is, amely-
nek legfőbb feladata az, hogy aki 
ezt igényli, az ezekben az idők-
ben törvényes keretek között föld-
höz jusson.

Eszenyi Gábor

Az ukrajnai súlyos gazdasági 
helyzet mellett jelenleg a korona-
vírus is nehezíti az egészségügy-
ben dolgozók mindennapjait. Egy 
családorvosnak pedig még több 
feladatot rak a vállára egy ilyen vi-
lágjárvány. A Badalóban élő Jakab 
Lajos célja pedig, hogy hivatásá-
ban mindig a maximumot nyújt-
sa. Ismerjük meg őt!

– Meséljen magáról!
– Tősgyökeres badalóinak 

vallhatom magam, hiszen a szá-
momra oly kedves Tisza-parti 
településen születtem, itt nőttem 
fel, itt jártam óvodába és kezdtem 
meg iskolai tanulmányaimat. Ké-
sőbb az akkoriban a Beregszászi 
járásban legnépszerűbbnek szá-
mító beregszászi 2. számú orosz 
iskolába jártam nyolcadik osztá-
lyig, majd felvételiztem a Bereg-
szászi Egészségügyi Szakközép-
iskolába. Aztán két év sorkatonai 
szolgálat következett. Ezt köve-
tően előbb a Beregszászi Járási 
Kórház intenzív osztályán dol-
goztam, később pedig a mentő-
állomáson igyekeztem gyakorla-
ti tapasztalatokat szerezni a gyó-
gyítás világában.

– Miért az orvosi pályát vá-
lasztotta hivatásának?

– A családunkban korábban 
senki nem dolgozott az egész-
ségügyben, a szüleim kemény 
kétkezi munkával igyekeztek 
biztosítani a tanulásomhoz szük-
séges feltételeket. Valójában a 
sorkatonai szolgálatot követően 
másfél évig jól megvoltam fel-
cserként, beletanultam a szak-
mába, és nem voltak különösebb 
ambícióim. Ez igazából akkor 
változott, amikor azt tapasztal-
tam, hogy a korábbi kurzustár-
saim megpróbálkoztak az orvosi 
egyetemmel, és miután többük-
nek is sikerült felvételit nyer-
ni, gondoltam, én is megpróbá-
lom… Első nekifutásra nem si-
került, csak az előkészítőbe ke-

Jakab Lajos, az ízig-vérig gyógyító

A szülőfalu megbecsült 
családorvosa

Kárpátalján magyarnak lenni nem egyszerű feladat. Ezt tudjuk, 
halljuk, tapasztaljuk. Sokan külföldön próbálnak szerencsét, abban 
bízva, hogy ott majd megtalálják életük értelmét. Azonban akad-
nak szép számmal olyanok is, akik itthon találják meg igazi hiva-
tásukat. Talán hazaszeretetük, vagy más kötelezettségük tartja itt 
őket, nem tudni, az azonban biztos, hogy ha nehéz is itt boldogul-
ni, nem cserélnének külföldön dolgozó társaikkal.

rültem be, de a másik éven már az 
Ungvári Állami Egyetem Orvosi 
Karának első éves diákja lettem.

– Hogyan alakult ki, hogy csa-
ládorvos lett? Az egészségügyi pá-
lya más része nem vonzotta?

– Az egyetem hatodik évfolya-
mának vége felé minden jel arra 
mutatott, hogy a belgyógyászati 
szakosodás jut számomra. Ám ép-
pen abban az évben, 1998-ban in-
dult az orvosi karon a családorvosi 
tanszék, amelynek az volt ugyan 
a hátránya, hogy az internatúrán a 
képzés a korábban megszokott egy 
év helyett két évig tartott, „cserébe” 
viszont az azt elvégző szakemberek 
egyből családorvosként kezdhették 
pályájukat. A Beregszászi Kórház 
akkori főorvosa, Volodimir Males 
doktor biztatására jelentkeztem a 
családorvosi internatúrára. Annak 
idején igen emlékezetes volt ez a 
történet, hiszen Ukrajnában a mi 
kibocsátásunk volt az első, tehát 
mi voltunk az első családorvosok, 
akik ilyen szakosodási képzést kap-
tak. Abban is szerencsésnek érzem 
magam, hogy az akkoriban kezdő-
dő egészségügyi reform következ-
tében az addig Badalóban meglévő 
felcserközpontot átkvalifikálták or-
vosi rendelővé, és oda, ugye, kellett 
egy doktor, aki már kéznél is volt. 
Én pedig habozás nélkül rábólintot-
tam erre a lehetőségre. Azóta, tehát 
immáron 21 éve próbálom ellátni 
ezt a feladatot.

– Hogyan képzeljük el egy csa-
ládorvos mindennapjait?

– A betegfogadás és a súlyo-
sabb, ágyban fekvő betegek ellá-
tása mellett, ahogy két évtizede, 
úgy ma is rengeteg időt foglal el 
az adminisztráció. Soha nem sike-
rült még úgy letudnom egy hétvé-
gét, hogy ne vigyek haza egy kis 
papírmunkát… Bő két évtized-
del ezelőtt ugyan még nem volt se 
mobiltelefonunk, se kompjúterünk, 
és sokszor még a fizetés is késett, 
most pedig mindezek a feltételek 

adottak, mégse mondanám, hogy 
„nyugisabb” lett az egészségügy-
ben dolgozók élete. Elvileg javá-
ban zajlik az egészségügy reform-
ja, amelyből a gyógyítóknak és a 
gyógyulni vágyóknak is profitál-
niuk kellene, de a gyakorlatban a 
legtöbben még nem nagyon érzé-
kelhetik ennek az előnyét. Egy csa-
ládorvos mindennapjai biztosan 
mindenhol mozgalmasak, hiszen 
nálunk kötött munkaidő, nem lé-
tezik nyugis hétvége vagy ünnep-
nap sem, mert ha hívnak, akkor 
menni kell. Ugyanakkor sokszor 
az a szép benne, amikor egy-egy 
gyógyulás folyamatát együtt élhet-
jük át a beteggel.

– 2019-ben kitüntették A nem-
zet háziorvosa díjjal, korábban 
Fodó Sándor-díjban részesült. Mit 
jelentenek az Ön számára ezek az 
elismerések?

– Elsősorban hatalmas megtisz-
teltetésként vettem A nemzet há-
ziorvosa díjhoz vezető pályázat-
ra történő megannyi jelölést, majd 
szavazást is, amelyeket elsősor-
ban a hálás páciensektől kaptam. 
Ugyanakkor ez elismerés annak a 
szakmai kollektívának is szól, akik 
az orvos munkáját segítik. Nélkü-
lük nem sikerült volna ezt a díjat 
elnyernem, és nem is végezhetném 
olyan hatékonyan a munkám, ha 
nem állnának mögöttem. Úgyhogy 
ezt egy igazi csapatmunka hoza-
dékának tartom. Ami a Fodó Sán-
dor-díjat illeti, azt talán még na-
gyobb megtiszteltetésnek vettem a 
KMKSZ részéről, hiszen ezzel nem 
csak szakmai munkámat méltatták, 
de a kisebbségi létünknél fogva, a 
helyi közösségben folytatott nem-
zeti identitástudat-megőrző tény-
kedésemet is elismerték.

– Mire a legbüszkébb az orvosi 
pályája során, és mi okoz nehéz-
séget ebben a hivatásban?

– Eddigi pályám során talán 
arra lehetek a legbüszkébb, hogy 
szülőfalumban dolgozhatok, az itt 
élő, számomra oly kedves embe-
reken segíthesek, és ez nap mint 
nap erőt ad a munkám során. En-
nél nagyobb büszkeség talán nem 
is kell. A nehézséget, vagy inkább 
a legnagyobb problémát elsősor-
ban abban látom, hogy települése-
inken egyre kevesebb a teljes csa-
lád, amelynek minden tagja szü-
lőföldjén tanul, dolgozik vagy ép-
pen nyugdíjas éveit tölti. A csalá-
dok anyagi biztonságának megte-
remtése nagyon sokszor olyan ál-
dozatokkal jár, amelyek visszafor-
díthatatlan változásokat hoznak a 
legfontosabb életközösségek min-

dennapjaiban. Az emberek egyre 
kevesebbet figyelnek az egészsé-
gükre, túlhajszolják magukat, és 
mire észbe kapnának, sokszor már 
visszafordíthatatlanul rossz egész-
ségi állapotba kerülnek. A család-
orvosnak elsősorban a családokat 
kell(ene) jó tanácsokkal ellátnia, 
a nagyszülők és szülők betegségei 
alapján felhívni a fiatalok figyel-
mét a rájuk leselkedő rizikófakto-
rokra. Csak, sajnos, egyre több az 
olyan fiatal, aki nem Kárpátalján 
képzeli el a jövőjét, mondhatnám, 
egyre fogyóban a humán erőforrás.

– Hivatása mellett a KMKSZ 
Badalói Alapszervezetének el-
nöke, valamint a helyi reformá-
tus gyülekezet presbitere is. Mi-
ért döntött amellett, hogy ily mó-
don is képviseli a magyarságot?

– Kárpátalja egyik legmagya-
rabb településének érdekvédelmi 
szervezete vezetőjének lenni nagy 
felelősség, de egyben hatalmas 
megtiszteltetés is. Sajnos a fentebb 
említett problémák, a munkahelyek 
hiánya, az emberek kivándorlása 
negatívan hat a KMKSZ alapszer-
vezeteinek mindennapjaira is, de hi-
szem, hogy Isten segítségével ezt az 
időszakot is túléljük majd, és nem-
zeti öntudatunkban és hitünkben 
is megerősödve kerülünk ki ebből 
az életszakaszból. Presbiterként is 
hasonló problémákat hozhatok fel: 
nem csak a miénk, de Kárpátalja 
minden gyülekezete is nehéz időket 
él át. A legfontosabb feladatnak azt 
tartom, hogy mindenki a maga he-
lyén igyekezzen Istenre figyelő lel-
külettel helytállni ebben a megpró-
báltatásokkal teli időszakban.

– Már egy éve keseríti az em-
berek életét a koronavírus. Ho-
gyan változtatta meg a munká-
ját? Milyen új kihívásokkal kel-
lett szembenéznie?

– Bő egy évvel ezelőtt még nem 
hittük, hogy ilyen gyökeresen meg-
változik az életünk a járvány kö-
vetkeztében. Kezdetben nagyon 
sokan voltak olyan vírustagadók, 
akik nemcsak hogy nem rejtették 
véka alá a véleményüket, de a kü-
lönböző médiafelületeken egyene-
sen versengtek is egymással a jár-
vány valódiságának megcáfolásá-
val kapcsolatban. Sajnos most is 
akadnak még olyanok, akik nem 
hisznek a tényeknek, pedig mára 
nemigen van olyan ember, akinek 
legalább néhány ismerőse nem lett 
volna komoly beteg, vagy netán ne 
halt volna meg a vírus következ-
tében. A munkánk természetesen 
gyökeresen megváltozott ez idő 
alatt, hiszen nagyon nagy hangsúlyt 

kell fektetnünk a megelőzésre, il-
letve a betegség diagnosztikájára, 
a betegek kiszűrésére és gyógyí-
tására. Mostanra pedig elsősor-
ban a Covid elleni védőoltások 
előkészítése és azok beadásának 
a megszervezése jelenti a legna-
gyobb kihívást.

– Meséljen kicsit családjáról. 
Ennyi munka mellett hogyan jut 
ideje a pihenésre, feltöltődésre?

– Sajnos, a mi családunkat 
is utolérte korunk „betegsége”, 
vagyis az, hogy a családtagok 
legtöbbje többet van külföldön, 
mint itthon. Feleségem koráb-
ban Badalóban szociális munka-
társként dolgozott, most részidő-
ben Magyarországon vállal mun-
kát, ami annyit jelent, hogy egy 
hónapig Budapesten dolgozik, 
egy hónapig pedig itthon van. 
Anikó lányom elvégezte ugyan 
a Beregszászi Egészségügyi 
Kolledzst, azonban jelenleg Bu-
dapesten dolgozik a Miniszterel-
nökségi Hivatalban. Tamás fiam 
szintén az anyaországban próbál 
boldogulni, jelenleg a színművé-
szeti egyetem első éves színmű-
vész hallgatója. A járvány „bekö-
szöntéig” elsősorban a különfé-
le szakmai konferenciákon való 
részvételek jelentették számom-
ra a legfőbb pihenést és feltöltő-
dést, hiszen a Kárpátaljai Magyar 
Egészségügyi Dolgozók Társa-
sága (KMEDT) tagjaként éven-
te sikerült eljutni Erdélybe, Fel-
vidékre, Magyarországra és más 
helyekre, ahol rangos konferenci-
ákon vehettem részt. Sajnos, most 
ilyen lehetőségekre nincs mód. 
Mint mindenki, én is nagyon vá-
rom már, hogy az emberek újra 
visszakaphassák végre a szabad-
ságukat. Emellett, nagyon szere-
tem a sportot, ezen belül külö-
nösen a focit és a kézilabdát, így 
egy-egy jó meccs végigizgulása 
is feltöltődést jelent számomra.

– További tervek…
– Amíg a jó Isten erőt és egész-

séget ad, addig szeretnék tovább-
ra is itt, helyben dolgozni, és tő-
lem telhetően ellátni azokat a fel-
adatokat, amelyek az itt élő embe-
rek javát szolgálhatják. Jó lenne, 
ha minél előbb véget érne ez a jár-
ványhelyzet, és mindenki vissza-
kapná a korábbi életét. De a leg-
fontosabb talán az lenne, hogy az 
itt élő családok együtt maradhas-
sanak, mindenki szülőföldjén bol-
dogulhasson és építse fel jövőjét.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita
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Már eddig is sokat írtunk a 
biotrágyák használatáról a kü-
lönböző mezőgazdasági kultú-
rák esetében, de a hangsúlyt 
inkább a szántóföldi növények-
re összpontosítottuk 
(kukorica, őszi és ta-
vaszi kalászosok). Eze-
ken a kultúrákon már 
elég jó tapasztalata-
ink vannak és senki-
nek nincs kétsége afe-
lől, hogy a biotrágyák 
használata lényegesen 
növeli a terméshoza-
mot és annak minőségét. 

A zöldségtermesztésben és 
különösen a fóliasátrakban már 
több termelő is észrevette, hogy az 
egyik legveszélyesebb betegség, 
a fuzárium verticilium ellen külö-
nösen hatékony. Erről már írtunk 
a „Bioszekér” programban is, de 
most szeretnék részletesen beszá-
molni Önöknek a biotrágyák hasz-
nálatáról a szabadföldi zöldségter-
mesztésben és a fóliákban is a ve-
getációs időszak alatt. 

Tehát nem csak a talaj fertőt-
lenítésére lehet használni, ami kö-
telező a betegségek megelőzése 
érdekében. Hamarosan megkez-
dődik az uborka-, a paradicsom-
palánták kiültetése, azért szeret-
nék erről most beszámolni. Kü-
lönösen az utóbbi időkben nem-
csak a fóliákban, hanem a szabad-
földi zöldségtermesztésben is sok 
probléma volt a gyökérbetegsé-
gekkel. Ennek alapvető oka, hogy 
évről évre ugyanarra a helyre ül-
tetjük az uborkát, és ezzel a beteg-

Biotrágyák használata a zöldségtermesztésben 
a vegetációs időszak alatt

ségek rohamos terjedését idézzük 
elő. Ezt megelőzendő a palánták ki-
ültetése előtt és után is a csepegte-
tő rendszeren keresztül adagoljuk és 
juttassuk ki a biotrágyát. Egy-két li-

ter „biotrágyát” elvegyí-
tünk 1000 liter vízben, és 
ilyen módon jól meglo-
csoljuk a palántákat. Ez-
zel a módszerrel – nem 
használva erős vegy-
szereket, gombaölő sze-
reket – megvédjük nö-
vényeinket a hervadás-
tól, amit a „verticilium” 

gombák okoznak. 
Sajnos most is sok visszajel-

zést kaptam, különösen a Szőlősi 
járásból, Verbőc és Feketepatak 
környékéről, hogy a fóliákban a 
palánták tömegesen hervadnak és 
pusztulnak. Gondoljunk bele, mi-
lyen kárt okoztunk saját magunk-
nak! Azok a termelők, akik hasz-
nálják a biotrágyát, ezzel a prob-
lémával nem állnak szemben. Pe-
dig többször írtam erről a témáról, 
mindenkinek volt lehetősége ezt 
a módszert használni, lényegében 
300 hrivnyáért meg lehetett vol-
na oldani a biotrágya használatát. 

Mit is ad a biotrágya? Azon 
kívül, hogy olyan baktériumokat 
és gombákat tartalmaz, ami el-
pusztítja a talajban a kórokozó-
kat, még nitrogén, foszfor és ká-
lium elemeket halmoz fel a talaj-
ban, ezzel növelve a talaj termő-
képességét. Ami új ebben a mód-
szerben, hogy van lehetőség eze-
ket az új biotrágyákat kipermetez-
ni a növény leveleire (0,3–0,5 li-

ter 1000 liter vízben felvegyít-
ve). Ezzel is növeljük a növé-
nyek ellenállóképességét a kór-
okozókkal szemben, és lényege-
sen növeljük a növények stressz 
ellenállóképességét. Azon kí-
vül a baktériumtrágyák sok más 
hasznos baktériumot is tartal-
maznak, ami növeli az anyagcse-
rét a növényekben, vitaminokat 
tartalmaz, valamint makro- és 
mikroelemeket is. De tudni kell 
egy pár alapvető dolgot, mikor 
és hogyan is kell őket használni.

Először is, csak este vagy ha 
borús az idő, akkor használjuk, 
keverhető a legtöbb gomba- és 
rovarölőszerrel. Szeretném, ha 
minden termelő a saját bőrén ta-
pasztalná, hogy milyen hatékony 
a biotrágya használata a zöldség-
termesztésben, és ami nagyon lé-
nyeges: mindenki könnyen hozzá-
férhet és nem drága. Úgy gondo-
lom, azok a termelők, akik hasz-
nálták a biotrágyát eddig is, meg 
vannak elégedve, mert lényegesen 
csökkentették a vegyszerek hasz-
nálatát, ami nagyon fontos a zöld-
ség- és gyümölcstermesztésben, 
ezzel is lényegesen csökkentettük 
a vegyszermaradványokat. El fog 
jönni az az idő nemsokára, amikor 
lesznek olyan gazdák, akik kizáró-
lag biotermékeket fognak termelni.

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

Novák András, 
a Terra Dei Alapítvány 

szaktanácsadója

Ebben a cikkünkben egy éppen 
aktuális témával, méghozzá a 
sárgarépa tavaszi termesztésé-
vel fogunk foglalkozni. Ez idő 
tájt, kora tavasszal, ahogy meg-
jelennek az első nap-
sugarak az égen, a fa-
lusi ember szerszámot 
ragad és nekilát a ta-
vaszi munkálatoknak 
a kiskertjében. Több-
ször előfordul ilyen-
kor, hogy kicsit elha-
markodottan, nem 
átgondolva, a veté-
si forgót nem betartva, a talaj 
hőmérsékletet nem figyelembe 
véve, megörülve az első mele-
gebb napsugaraknak már el is 
veteményeznek. Ebben az eset-
ben, a melegebb nappali hőmér-
séklet ellenére még az éjszakák 
hidegek és fagyosak. Ezeknek 
a hideg fagyos éjszakáknak és 
egyéb más tényezőknek köszön-
hetően a korán elveteményezett 
sárgarépáink kelése igencsak 
vontatottá válhat. Ahhoz, hogy 
ezt a vontatott kelést, és az eb-
ből adódó egyéb termesztési hi-
bát elkerüljük, a sárgarépa igé-
nyeit figyelembe véve kell, hogy 
meghozzuk döntéseinket. Eze-
ket a környezeti igényeket, és a 
sárgarépa szabadföldi termesz-
tésével kapcsolatos tudnivalókat 
szeretnénk most megosztani az 
olvasóinkkal.

Ahhoz, hogy a kiskertje-
inkben is sikeresen tudjunk ter-
meszteni sárgarépát, az első és 
legfontosabb, hogy tisztázzuk 
a sárgarépa hő-, fény-, víz- és 

A sárgarépa tavaszi 
szabadföldi termesztéséről 1.

tápanyaigényét. Ha ezeket tisztáz-
tuk, csak ezt követően térhetünk 
ki a termesztési technológiájával 
kapcsolatos egyéb más kérdésekre.

Hőmérséklet
A sárgarépa a mér-

sékelten hidegtűrő nö-
vények közé tartozik. A 
növény fejlődési fázisá-
tól függően a hőmérsék-
leti optimuma 16±7 °C. 
Annak ellenére, hogy a 
növény csírázása már 
4-5 °C-on is megindul-
hat, a gyors csírázást és 

a szép egyenletes kelést a 20 °C-os 
hőmérséklet biztosítja. Ezért érde-
mes tavasszal, a fagyos éjszakák el-
múltával, inkább egy rövidebb vagy 
közép tenyészidejű (100 nap körüli) 
fajtát kicsit később, mint egy hosz-
szú (130 napnál hosszabb) tenyészi-
dejű fajtát korán elveteményezni. A 
répatestek növekedése akkor a leg-
intenzívebb, ha a talaj és a levegő 
hőmérséklete egyaránt 16-20°C kö-
zelében van. A kifejlett sárgarépa a 
–3, –5 °C hideget rövid ideig jól el-
viseli, ha a lombja takarja.

Víz
A sikeres termesztés szempont-

jából a megfelelő vetési idő kivá-
lasztásán túl a megfelelő vízellá-
tásra is nagy hangsúlyt kell fektet-
ni. A sárgarépa a közepes vízigényű 
növények közé tartozik és a rendel-
kezésére álló vizet gazdaságosan 
használja fel. A sárgarépa a répa-
test kifejlesztésének időszakában 
igényli a legtöbb vizet. Viszont az 
egyenletes kelés elérése érdekében, 
a mag vetését követő 15-20 napban 
(csírázási időszakban) nagy figyel-

met kell fordítanunk arra, hogy fo-
lyamatosan nedvesen tartsuk a mag-
ágyunkat, mivel az illóolajat tartal-
mazó magvak a kezdetben nehezen 
veszik fel a vizet. Többen alkalmaz-
zák a sárgarépánál is a vetést meg-
előző 24 órás előcsíráztatást langyos 
vízben (25°C), amellyel még koráb-
bi és még egyenletesebb kelést tu-
dunk elérni.

Fény
Fényigényét tekintve a sárgarépa 

az úgynevezett árnyékot tűrő növé-
nyek közé tartozik. Szórt fényben is 
jól fejlődik, de túl kevés fény hatá-
sára azonban a lombja meggyengül, 
és szedésnél könnyen szakadhat. A 

répatest talajból kiálló válli része a 
fajták többségénél fény hatására el-
színeződik (megzöldül). Ez az elszí-
neződés a termés piaci értékét csök-
kentheti. Így aki nem saját, hanem 
eladási célra termel, azoknak figyel-
ni kell arra, hogy ezeket az elszíne-
ződéseket elkerüljék. Ezeket úgy te-
hetik meg, hogy a mechanikai mun-
kálatok (pl. kapálás) alkalmával ezt 
a váll részt egy pici földdel takarják.

Tápanyag
A sárgarépa közepes tápanyag-

igényű, az egyik legjobb tápanyag 
hasznosítású zöldségfélénk. A többi 
gyökérzöldséghez hasonlóan a sár-

garépának is jelentős a kálium-
igénye. Nitrogénigénye közepes, 
míg foszforból más zöldségfélék-
hez képest alacsony a felvétele.

A tápanyag pótlására elsősor-
ban szerves trágyát használjunk. 
Másodsorban, kiegészítés gya-
nánt, vagy szerves trágya hiányá-
ban használhatunk műtrágyákat. 
A szerves trágyázás különösen 
humuszban szegény talajon fon-
tos. A bedolgozandó mennyiség 
legalább 4-5 kg/m2 érett istálló-
trágya legyen. A legjobb, ha az 
őszi talajforgatás alkalmával jut-
tatjuk ki. A még hiányzó tápanya- 
gok műtrágyákkal pótolhatóak. 
Az adandó mennyiség a növény 
igényének és a talaj tápanyagtar-
talmának függvénye. Nitrogén-
ből 5–10 g/m2, foszforból 1,8–8 
g/m2, káliumból 8–15g/m2. Ezek 
az értékek hatóanyagban értendő-
ek. Az alacsonyabb érték a gaz-
dagabb, míg a magasabb érték 
az alacsonyabb talaj tápanyag-
szint esetén alkalmazandóak. A 
tápanyagpótlás a talajvizsgála-
tot követően kell, hogy történjen. 

Talaj
A sárgarépa az erősen kötött 

és túlzottan laza homoktalajok 
kivételével minden talajon ter-
meszthető. A semleges, vagy ah-
hoz közeli kémhatású talajokat 
kedveli, legmegfelelőbb számára 
a 6-6,5 pH. A korai vagy rövid te-
nyészidejű fajták esetében a laza 
szerkezetű talajok a legmegfele-
lőbbek. Fontos, hogy a termesz-
tésre kiválasztott terület talajla-
kó kártevőktől mentes legyen.

A sárgarépa tavaszi szabad-
földi termesztésének következő 
részében a termesztéssel kapcso-
latos további tennivalókkal fo-
gunk foglalkozni.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A növényvédelemben is érvé-
nyes az a szabály, hogy a leg-
jobb védekezés a megelőzés. A 
magaságyon való termelésnél 
ez többszörösen is igaz!

Fontos a jó agrotechnika
A jól megválasztott fajta, a 

tápanyagokban gazdag talaj és 
a helyes agrotechnika a biztosí-
téka annak, hogy a növényeink 
erőteljesen fejlődnek, és kevés-
sé lesznek fogékonyak a beteg-
ségekre.

A jó kondíció, a rendsze-
res gyomirtás pedig fokozza a 
növények ellenálló képességét 
a gombás megbetegedésekkel 
szemben. Így viszonylag rit-
kán van szükség arra, hogy a 
magaságy növényeit vegysze-
rekkel védjük meg a betegsé-
gektől és a kártevő rovarok tá-
madásától.

A talajt tavasztól őszig ápol-
ni kell. Ez rendszeres gyomtala-
nításból és a talajfelszín porha-
nyításából áll.

Csak mechanikai 
gyomtalanítás

A gyomtalanítás csak me-
chanikai úton történjék, va-
gyis kapálással és gyomlálással. 
Mindkét munkát gyakran, 7-10 
naponta kell elvégezni, mert a 
kedvező körülmények hatásá-
ra nemcsak a kultúrnövények, a 
gyomok is erőteljesen növeked-
nek. Minél előbb kigyomláljuk a 
„nemkívánatos vendégeket”, an-
nál kevesebb vizet és tápanya-
got, helyet és napfényt vonnak el 
a termesztett növények elől, és 
annál kisebb a veszélye annak, 
hogy betegségeket vagy kárte-
vőket közvetítenek.

A magaságyi 
növényeink ápolása

A talajt csak felszínesen, 1-2 cm vastag rétegben szükséges por-
hanyítani. Ehhez a munkához keskeny kézikapát vagy horgas talaj-
lazító eszközt használjunk.

Gyakrabban kell öntözni
A magaságy viszonylag gyorsan kiszárad, ezért nélkülözhetet-

len ápolási munka az öntözés.
Öntözésre rendszerint vezetékes vizet használnak. Ha ez nem 

túlságosan meszes, akkor valamennyi termesztett növény vízellá-
tásának javítására al-
kalmas. A legjobb, ha 
az esővizet összegyűjt-
jük és ezzel öntözünk. 
Ebben ugyanis keve-
sebb a mész, amelyet 
több zöldségféle rosz-
szul visel el.

A nálunk jóval mó-
dosabb országokban 
szinte általános, hogy 
a kertészkedők a ház 
mellett vízgyűjtő medencéket helyeznek el, és esővízzel öntöznek, 
bár a csapadékvízben is lehetnek a növények életfolyamataira ká-
ros hatású elemek és vegyületek.

Az épületek tetejéről igen jelentős mennyiségű víz gyűjthető ösz-
sze, és ennek egyre nagyobb jelentősége van éppen most, amikor a 
vezetékes víz ára már korántsem jelentéktelen költségtényező. Ta-
lán még nagyobb fontosságú, hogy a saját vízkészletet bármikor fel-
használhatjuk, szemben a vezetékes vízzel, amelynek korlátozását 
éppen akkor írják elő, amikor a növényeknek a legnagyobb szük-
ségük volna a vízre.

Egy négyzetméter tetőfelületről – az ereszcsatornák közvetíté-
sével – évente 150-200 liter értékes esővíz gyűjthető össze. Érde-
mes volna ezt a régi gyakorlatot újra elterjeszteni!

Végül a betakarításról
A magaságy termésének betakarítása folyamatos munka. Minél 

többször vizsgáljuk át a növényállományunkat és minél gyakrab-
ban szedjük le a fogyasztásra érett termést, annál gazdaságosabb 
lesz a munkánk. Az egy menetben történő nagyüzemi betakarítás-
nak ugyanis az a legfőbb hátránya, hogy a betakarítás idején a ter-
més egy része már túlérett, a másik része pedig még nincs kellőkép-
pen kifejlődve. Ezt a hibát a magaságynál kiküszöbölhetjük, és ezzel 
máris jelentékeny terméstöbbletet érhetünk el. További előnye még 
az is, hogy a termések (pl. a paprika bogyói) a korábbi termések le-
szedése következtében kedvezőbb helyzetbe kerülnek, több tápláló 
asszimilátához jutnak, és így jobban kifejlődhetnek.

A jól gondozott magaságy háromszor-négyszer annyi termést 
adhat, mint a hasonló nagyságú 
sík terület.



Csütörtök Április 15.

Köszöntjük Anasztázia, tas nevű olvasóinkat!

Hétfő Április 12.

Köszöntjük gyula nevű olvasóinkat!

Kedd Április 13.

Köszöntjük ida nevű olvasóinkat!

Szerda Április 14.

Köszöntjük tibor nevű olvasóinkat!
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05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Az ígéret

Török drámasor.
13:10 Magnum

Amerikai filmsor.
14:25 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
15:55 Castle

Am. akcióvígjá-
ték-sor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar filmsor.
22:15 Életünk története
23:25 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:55 Barátok közt
00:45 Az igazság 

játszmája
Amerikai filmsor.

02:00 Autogram

05:00 Csapdába csalva
05:25 Családi Titkok
06:20 Tűsarok - mini
06:25 MOKKA
06:30 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.

14:40 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 Wasabi - Mar, 

mint a mustár
Fr.-japán akcióvíg-
játék

00:45 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

01:50 Doc Martin
Angol filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:45 Nemzeti 

Sporthíradó
13:00 A világ egy 

terített asztal
13:30 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:15 Rex felügyelő - 

Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:05 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő - 
Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Kékfény
21:20 Diagnózis

Tévéfilmsor.
22:10 Kenó
22:15 A Mediciek 

hatalma
Tévéfilmsor.

23:15 Kemény leckék
Lengyel bűnügyi té-
véfilmsor.

00:10 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

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

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:05 Mesterember
09:05 Élő népzene
09:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:30 Szertartás-köz-

vetítés: Római 
katolikus szent-
mise közvetítése 
a Páduai Szent 
Antal Ferences 
Templomból

11:35 120-as tempó
Magyar romanti-
kus film

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

finom
18:00 Gasztroangyal -

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Rocklexikon: 
Kovács Kati

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Rocklexikon: 

Kovács Kati

05:25 Női vízilabda
OB I.

06:30 Sporthíradó
07:30 Pecatúra
08:00 Férfi kézilabda

Magyar Kupa
10:00 Sporthíradó
10:30 Férfi kézilabda

Magyar Kupa
12:25 Út Tokióba
13:00 Sporthíradó
14:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
15:30 UEFA Euro 2020 

magazin
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
17:30 Férfi kézilabda 

Magyar Kupa
19:05 Kézilabda 

magazin
19:45 Férfi kézilabda 

Magyar Kupa
21:15 Értékelő műsor: 

Kézilabda
21:45 Góóól!2

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Az ígéret

Török drámasor.
13:10 Cápák között
14:25 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
15:55 Castle

Am. akcióvígjá-
ték-sor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar filmsor.
22:15 Házon kívül
22:50 XXI. század - a 

legendák velünk 
élnek

23:25 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:55 Barátok közt
00:45 Az igazság 

játszmája
Amerikai filmsor.

01:55 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:25 Családi Titkok
06:20 Tűsarok - mini
06:25 MOKKA
06:30 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. akciófi lm-sor.

14:40 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 Az Amazonas

 kincse
Am. akcióvígjáték

00:50 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

01:55 Doc Martin
Angol filmsor.

02:45 Doc Martin
Angol filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:15 Rex felügyelő -

Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:05 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony

Török tévéfilmsor.
19:40 Rex felügyelő - 

Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Önök kérték
21:35 A maffia nyomá-

ban - Zagaria akció
Olasz krimisor.

22:35 Kenó
22:45 A legendák hivatala

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:45 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi té-
véfilmsor.

00:45 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:40 Rúzs és selyem

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:05 Mesterember
09:00 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:30 Katolikus szenta-  

Isten tisztelet 
közvetítésemise 
- Istentisztelet - 
Közvetítés

11:30 II. József császár
Tévéjáték

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

Somogytúr
17:45 Magyarország 

finom
18:05 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

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

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

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Mosoly a javából!
02:20 II. József császár

Tévéjáték

04:55 Férfi kézilabda 
Magyar Kupa

06:30 Sporthíradó
07:30 Férfi kosárlabda 

Magyar Kupa
09:25 Szabadidő
10:00 Sporthíradó
10:30 Kosárlabda 

magazin
12:00 UEFA Euro 2020 

magazin
12:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 OTP Bank Liga
15:30 Góóól!2
16:30 Fradi Tv
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Röplabda
19:15 Értékelő műsor: 

Röplabda
19:40 Út a Puskásba
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Az ígéret

Török drámasor.
13:10 Apatigris

Magyar filmsor.
14:25 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
15:55 Castle

Am. akcióvígjá-
ték-sor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
21:05 A mi kis falunk

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

Késő esti kiadás
23:55 Barátok közt
00:45 Az igazság 

játszmája
Amerikai filmsor.

01:55 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

03:10 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:25 Családi Titkok
06:20 Tűsarok - mini
06:25 MOKKA
06:30 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.

14:40 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 Dr. Balthazar

Fr. krimi-sor.
23:55 Magánnyomozók
01:10 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:10 Doc Martin
Angol filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

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

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:05 Rex felügyelő -

Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:55 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő - 
Elit alakulat

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Sanditon

Angol tévéfilmsor.
21:35 Egy felejthetet-

len nyár
Román játékfilm

22:55 Kenó
23:05 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi té-
véfilmsor.

00:05 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:00 Új idők új dalai
01:35 Rúzs és selyem
02:05 Novum: 

Favipiravir
02:35 Noé barátai

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

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

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
09:10 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:45 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:10 Isten kezében
11:35 Ő és én: 

Balogh János
11:45 Kölcsey
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska 

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

finom
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Bokros jelentések
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –

Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:25 Kölcsey

04:35 Fortuna Liga
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok

Ligája
12:25 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
13:35 Férfi kézilabda 

Magyar Kupa
15:20 Kerékpártúra
15:50 Fradi Tv
16:25 Aranyoroszlánok
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:30 MOL Magyar 

Kupa
19:15 Értékelő műsor:

Labdarúgás
19:40 Aranyoroszlánok
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Az ígéret

Török drámasor.
13:10 Nagy szám
14:25 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
15:55 Castle

Am. akcióvígjá-
ték-sor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar filmsor.
22:15 Magnum

Amerikai filmsor.
23:15 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:45 Barátok közt
00:35 Brandmánia
01:20 Csalóka ifjúság

Am.-német-olasz-
fr.-román film-
dráma

06:20 Tűsarok - mini
06:25 MOKKA
06:30 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.

14:40 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 Dr. Balthazar

Fr. krimi-sor.
23:50 Propaganda
00:25 Csapdába csalva
01:00 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:00 Doc Martin
Angol filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Slovenski 

Utrinki
07:15 Alpok-Duna-

Adria
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:10 Rex felügyelő - 

Elit alakulat
Olasz bűnügyi té-
véfilmsor.

16:00 Alpesi őrjárat
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő -
 Elit alakulat

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Fábry
21:50 Munkaügyek -

IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:15 Kenó
22:25 Az utolsó nyáron...

Magyar játékfilm
23:55 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi té-
véfilmsor.

00:55 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:50 Rúzs és selyem
02:15 Novum: Főőrség
02:45 Noé barátai

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:55 Világ
07:15 Hajnali 

gondolatok
07:25 Almárium
08:15 Mesterember
09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:55 Kérdések a 

Bibliában
11:30 A korona 

aranyból van
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:45 Alpok-Duna-

Adria
14:20 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:40 Szerelmes földrajz
17:45 Magyarország

finom
18:00 Gasztroangyal -

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Székely kálvária
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
02:15 A korona 

aranyból van
Tévéjáték

04:35 Pecatúra
05:15 Női vízilabda

OB I.
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
09:25 Út a Puskásba
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
12:25 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:30 Út Tokióba
14:00 UEFA Euro 2020 

magazin
14:30 Pecatúra
15:00 MOL Magyar 

Kupa
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
18:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:30 MOL Magyar 

Kupa
20:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:30 Felvezető műsor: 

Jégkorong
22:55 Értékelő műsor: 

Jégkorong



Szombat Április 17.

Köszöntjük Rudolf nevű olvasóinkat!

Vasárnap Április 18.

Köszöntjük Andrea, ilma nevű olvasóinkat!

Péntek Április 16.

Köszöntjük csongor nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FizEtEtt hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2021. 
április 7. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Az ígéret

Török drámasor.
13:10 Magnum

Amerikai filmsor.
14:25 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.
15:55 Castle

Am. akcióvígjá-
ték-sor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.
22:30 Magnum

Amerikai filmsor.
23:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:10 Barátok közt
01:00 Az igazság 

játszmája
Amerikai filmsor.

02:10 Az Év Hotele

05:25 Családi Titkok
06:20 Tűsarok - mini
06:25 MOKKA
06:30 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.

14:40 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 Dr. Balthazar

Fr. krimi-sor.
23:50 Magánnyomozók
00:55 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:00 Doc Martin
Angol filmsor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:15 Rex felügyelő - 

Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:10 Alpesi őrjárat
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő - 
Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Kövek

22:00 Kenó
22:05 Halál a Níluson

Bűnügyi film
00:25 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi té-
véfilmsor.

01:25 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

02:15 Novum: 
Lovarda

02:40 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:15 Hajnali 

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

a nóta
10:20 Katolikus 

krónika
10:45 Tanúságtevők: 

Szívvel, lélekkel
11:15 A megbízható 

úriember
Magyar tévéfilm

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

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

18:35 Jó ebédhez szól
a nóta

19:05 A tanú
Magyar filmszatíra

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Koszorú - A köl-

tő Illyés Gyula - 
MMA portré

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

Baltazár-bazár
00:45 M2 matricák – 

Régenóta
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 A tanú

Magyar filmszatíra

04:35 Román Labda-
rúgó Liga

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 MOL Magyar 

Kupa
09:30 Kerékpártúra
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
11:25 Forma-1 – 

1. szabadedzés
12:45 Sporthíradó
13:15 Aranyoroszlánok
13:40 UEFA Bajnokok 

Ligája összefog-
laló

14:55 Forma-1 – 
2. szabadedzés

16:15 Boxutca
16:45 Sporthíradó
17:00 Bajnokok Klubja
17:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:45 Péntek Esti Foci
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Péntek Esti Foci
22:15 Sporthíradó
23:55 Boxutca
00:25 UEFA Bajnokok 

Ligája
02:20 MOL Magyar 

Kupa

05:15 A homok 
titkai
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:30 Bakugan

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsorozat

08:55 Star Wars: 
Lázadók
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:25 Teleshop
10:25 Anyák gyöngye

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:05 Brandmánia
11:50 Autogram
12:35 Életünk története
14:00 Doktor Murphy

Amerikai filmso-
rozat

15:10 Artúr király
18:00 RTL Híradó - 

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

Magyar vígjáték-
sorozat

21:10 Nincs kettő 
négy nélkül

23:20 Dr. Csont
Amerikai krimiso-
rozat

00:20 Elit játszma
04:15 Fókusz 

Plusz

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
09:30 Trendmánia
10:05 Kedvencek 

őrjárata
10:35 Édes egészség 

Kárpáti 
Rebekával

11:10 A Pénz 
beszél

11:40 Poggyász
12:15 Életmódi 

Plusz
12:45 Innovátor
13:20 Csapdába 

csalva
13:55 Álljon meg a 

nászmenet!
Amerikai vígjáték

16:20 Columbo
Amerikai krimi 

18:00 Tények
18:55 Tények 

Plusz
20:00 A Szupercsapat

Amerikai akciófilm
22:35 Kingsman

Angol-amerikai ak-
cióvígjáték

01:50 Star Trek: 
Sötétségben
Amerikai sci-fi

03:50 Doc Martin
Angol filmsorozat

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar 

Krónika
07:25 Szerelmes 

földrajz
07:55 Térkép
08:25 Noé 

barátai
08:55 Divat & dizájn
09:30 A világörökség 

kincsei
09:50 Fel és le a 

Balkánon Adam 
Ondrával

10:25 Család-barát
12:00 Déli 

harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők - 

Takarékos 
konyha

13:25 Pusztaház 
örökösei
Angol tévéfilmso-
rozat

14:20 Anna Karenina
Tévéfilmsorozat

15:15 Fűre lépni 
szabad
Magyar romanti-
kus film

17:00 Főmenü: 
Szendvicsek

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Szerencse-

Perc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:40 Az örömapa

Angol filmvígjáték
21:30 Még mindig 

lakótársat 
keresünk
Játékfilm

23:35 Kenó
23:40 Fábry
01:00 Kemény 

leckék
Lengyel bűnügyi té-
véfilmsorozat

01:50 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

02:35 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon 

vagy!
05:55 Magyar 

gazda
06:15 Unió27
06:40 Itthon 

vagy!
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:05 Opera 

Cafe
07:30 Püspökkenyér
07:55 Evangélium:

Máté 
evangéliuma

08:25 Hogy volt?!
09:20 Életművész
10:10 Öt kontinens
10:40 Párbeszéd

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

Jelen
22:05 Fábry
23:25 Dokuzóna
00:25 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:20 Fűre lépni 

szabad
Magyar romanti-
kus film

05:20 MOL Magyar 
Kupa

08:50 Szabadidő
09:20 OTP Bank 

Liga
11:20 Boxutca
11:55 Forma-1 – 

3. szabadedzés
13:10 Bajnokok 

Klubja
13:50 Kékek
14:20 Építők
14:45 M4 Stúdió: 

Forma-1
15:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
16:15 M4 Stúdió: 

Forma-1
16:30 Felvezető 

műsor: 
Labdarúgás

17:00 OTP Bank 
Liga

18:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

19:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

19:30 OTP Bank 
Liga

21:15 Értékelő 
műsor: 
Labdarúgás

21:35 Góóól!
01:50 OTP Bank 

Liga
03:40 Pecatúra

05:10 A homok titkai
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:05 Bakugan

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsorozat

08:25 Star Wars: 
Lázadók
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:00 Teleshop
10:00 Anyák gyöngye

Amerikai vígjáték-
sorozat

10:30 A Muzsika 
TV bemutatja!

11:10 Az Év Hotele
11:55 XXI. század - a

legendák velünk 
élnek

12:30 Házon kívül
13:05 Viharlovagok

Amerikai thriller 
15:45 A maszk

Amerikai film
18:00 RTL Híradó - 

Esti kiadás
19:00 Apatigris

Magyar vígjáték-
sorozat

19:50 Micsoda nő!
Amerikai romanti-
kus vígjáték 

22:35 Vissza hozzád
01:05 Portré
01:55 A válságstáb

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
09:40 Fald Fel!
10:15 Tűsarok
10:45 Több mint

TestŐr
11:20 Super Car
11:50 Életmódi
12:25 SzÉpítők
12:55 Formula E 

magazin
13:30 Hotel 

Transylvania 2.

Amerikai családi 
animációs film

15:15 Alkonyat
Amerikai romanti-
kus kalandfilm

18:00 Tények
18:50 Halálos 

iramban 7.
Amerikai akciófilm

22:00 Mission: 
Impossible - 
Utóhatás
Amerikai-kanadai 
akció-thriller

01:20 Szükségállapot
Amerikai akciófilm

03:15 Mondja, Mar-
ha - Magyar ani-
mációs reklám-
történet

04:25 MMA portrék
05:20 Édes anya-

nyelvünk
05:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Családi kör
08:00 Isten kezében
08:25 Katolikus krónika
08:50 Neked szól!
09:00 Református is-

tentisztelet köz-
vetítése Nagyka-
nizsáról

10:00 Rome Reports - 
Vatikáni híradó

10:20 Metodista 
ifjúsági műsor

10:30 Ő és én: 
Trepák Cecília

10:35 Önkéntesek
11:00 Római katolikus 

szentmise köz-
vetítése a gödöl-
lői Szentlélek és 
Gyümölcsoltó 
Boldogasszony 
Plébániatemp-
lomból

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól

a nóta
13:20 Amerika egyik 

első lakója
14:15 Édes anya-

nyelvünk
14:25 Éjfélkor

Magyar filmdráma
16:00 Hatoslottó 

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

kincsei
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:15 A Magnum ereje

Angol bűnügyi film
23:15 Kenó
23:20 Vágta

Lengyel játékfilm
01:15 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi té-
véfilmsorozat

02:15 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

05:10 Angol nyelvű hírek
05:15 Német nyelvű 

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Világ
07:35 Multiverzum
08:05 Mesterember
08:35 Noé barátai
09:05 Novum
09:35 Önök kérték
10:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
10:55 Térkép
11:25 Hazajáró
11:55 Átjáró
12:20 Átjáró

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 A historizáló épí-

tészet kiemelke-
dő emlékei Bu-
dapesten

23:00 A Nagyok
23:30 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Nem herceg, par-

tizán akartam 
lenni… - Portré-
film Kiss János 
balettművészről 
- MMA portré

02:25 Éjfélkor
Magyar filmdráma

04:20 OTP Bank Liga
06:10 K&H férfi 

kézilabda liga
07:50 Múlt és Jelen
08:20 Jövünk!
08:55 K&H férfi 

kézilabda liga
10:35 OTP Bank Liga
12:35 Forma-1 – 

Időmérő edzés
13:55 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:30 M4 Stúdió: 

Forma-1
15:00 Forma-1 – 

Nagydíj futam
17:00 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
17:30 OTP Bank Liga
19:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 Merkantil Bank 

Liga
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 Forma-1 – 

Nagydíj futam
00:20 OTP Bank Liga
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Neked milyen hajproblémád van? 
– Tudunk rá egy szuper pakolást!

Óriási sörény, királynői hajkorona, vagy egy rövid bubi, mind-
egy is, a lényeg az, hogy ápolt és egészséges legyen a hajad. Gon-
doltad volna, hogy már egy egyszerű, néhány összetevőből álló, 
házi hajpakolással sokat tehetsz az áhított cél eléréséért?

Ha nagyon száraz és törede-
zett a hajad – Tojás és méz

Ha töredezik a hajad, akkor 
táplálni kell, nincs mese. A mé-
zet nemcsak ételek édesítésére 
vagy egy jó vajas-mézes kenyér-
hez használhatod, hanem a hajad-
ra is rendkívüli a hatása. Kondi-
cionálja a hajat, és még a hajnö-
vekedést is serkenti. Óriási ered-
ményt érhetsz el a nagyon száraz 
hajnál, ha két tojássárgájához hoz-
zákeversz kb. két evőkanál mézet.

Ezt a tápláló elegyet vizes haj-
ra vidd fel, majd keress magadnak 
egy jó könyvet, mert egy órán át 
a hajadon kell hagyni a pakolást. 
Ha extrém száraz és nagyon töre-
dezett a hajad, akkor néha éjsza-
kára is felteheted, reggel pedig 
lemosod. Érdemes az öblítővíz-
hez egy kis almaecetet is keverni, 
hogy szép fényes legyen a hajad.

Ha száraz és nehezen kezelhe-
tő a hajad – Banán, méz és sör

Elég bizarr kombinációnak 
hangzik, mégis csodát művel 

a hajjal ez a trió. Egy banánt 
turmixolj össze, majd adj hozzá 
három evőkanál folyékonyabb 
állagú mézet (pl. akác) és fél dl 
sört! Keverd jól össze, és az egé-
szet vidd fel a hajadra! Masszí-
rozd bele a hajba és a fejbőrbe is 
ezt a keveréket, majd hagyd rajta 
20-30 percen át! Ha letelt az idő, 
mosd le egy kis vízzel a pakolást, 
majd öblítsd át az egész hajad sör-
rel. Ne sajnáld! Nem valami jó il-
latú, de nagyon jót tesz a hajnak. 
Az öblítés után langyos vízzel tá-
volíts el minden maradványt a ha-
jadból, és szárítsd meg a szoká-
sos módon! Hosszú hajnál dup-
lázd meg a mennyiségeket!

Ha zsírosodásra hajlamos a ha-
jad – Vodka, citromlé és tojás

Sajnos a zsírosodásra hajla-
mos haj kezelése nem teljes csak 
külsőleg használatos szerekkel. 
Érdemes elgondolkodni, hogy 
valamit nem csinálsz-e rosszul 
a mindennapokban. A helyte-
len táplálkozás, a rossz életmód 
ugyanis hajlamossá tehet arra, 
hogy a hajad és a bőröd is zsíro-
sodjon. Kérd táplálkozási tanács-
adó, dietetikus segítségét! Ezzel 
a ,,koktéllal” fantasztikus hatást 
érhetsz el, ha a hajad gyorsan be-
zsírosodik. Arra azonban érdemes 
vigyáznod, hogy hajmosáskor ne 
nagyon masszírozd a fejbőrt, mert 
ez serkenti a faggyútermelést.

Egy kis mandulaolajat (kb. 
1 evőkanál) keverj össze egy to-
jással, egy mokkáskanálnyi fris-
sen facsart citromlével és 2 evő-
kanál vodkával! Az alkohol szá-
rít, ezért kerül a keverékbe. Vidd 
fel a teljes hajhosszra, és figyelj, 

hogy a fejbőrt is fedje a keverék! 
Egy egyszerű zuhanysapkát húzz 
a hajra, majd még egy nagyobb 
törölközőt is tekerj rá. Egy-más-
fél órán át hagyd hatni, majd a 
szokásos módon moss hajat! A 
hajmosás végén citromos vízzel 
(1:5 arányban) öblítsd le a hajad! 
A citromlé pozitív hatással van 
a faggyúmirigyekre, ugyanak-
kor kicsit világosíthatja a hajad.

Ha korpásodik a hajad – Ri-
cinusolaj, méz és feketetea

Kétféle korpa létezik, nem 
mindegy tehát, hogy mit kensz 
a hajadra. Van zsíros korpa, ami 
sárgás színű pikkelyekkel je-
lentkezik, amelyek nem pereg-
nek, mint a gyakoribb száraz 
korpa apró, száraz kis pikke-
lyei. A korpásodást egy, a fejbő- 
rön megtapadó mikroorganiz-
mus váltja ki, viszketést okoz, 
kisebb gyulladásokat. Ahogy 
az időjárás egyre zordabbá vá-
lik, esélyes, hogy sapka nélkül 
a fejbőröd könnyen megfázik. 

Ennek hatására is korpásodhat a 
hajad. A gyakori hajmosás nem 
tesz jót ilyenkor, bármennyi-
re is zavarnak a kis fehér izék 
a hajadban. 

Keverj össze fél dl ricinusola-
jat és ugyanennyi erős feketete-
át, adj hozzá 2-3 evőkanál mé-
zet! Jól keverd össze, és masz-
szírozd a hajadba, fejbőrödbe! A 
szuper hatásért még tehetsz bele 
néhány csapp 100%-os tisztasá-
gú teafa illóolajat is, ez segít a 
fertőtlenítésben.

Ha fénytelen és fakó a hajad 
– Banán, joghurt és olívaolaj

A banán az egyik jolly joker 
a hajápolásban! Imádjuk, mert 
puhítja a hajat és rugalmassá te-
szi azt. A joghurt szuper hidratá-
ló, de még a korpa ellen is hatá-
sos. Egy banánt törj össze villá-
val, és adj hozzá annyi joghur-
tot, hogy ne folyjon a keverék! 
Adj hozzá egy kis olívaolajat, és 
már fel is viheted a vizes hajad-
ra. A félórás hatóidő alatt pihenj 
egyet, vagy főzz egy jó teát! Ez a 
pakolás egy igazi proteinbomba, 
a hajad meg fogja hálálni!

Ha nincs problémád a ha-
jaddal, azaz normál a hajtípu-
sod, szerencsés vagy. Ennek el-
lenére néha-néha feldobhatod a 
hajápolási rutinod egy-egy szu-
per pakolással, ami selymessé, 
fényessé, könnyebben fésül-
hetővé teszi a hajad. Az olíva-
olaj például mindig szuper vá-
lasztás, sőt, ha felturbózod egy 
kis banánnal, mézzel, biztosan 
nem teszel rosszat a hajadnak. 
Kényeztesd magad, hiszen biz-
tosan rád fér!

Vékony arc és semmi toka: ez 
az 5 leghatásosabb módszer

Sajnos egy kisebb súlyfeleslegnél is hamar lerakódik az arcra a 
túl sok zsír. Léteznek sebészeti beavatkozások, amelyek segítségé-
vel eltüntethető a toka, de az emberek általában kerülik az efféle, 
drága módszereket.

Ha te is a természetesség híve 
vagy, olvass tovább, mert elhoztam 
a leghatásosabb házilag is alkal-
mazható toka elleni módszereket.

A vízhiány kiül az arcodra
Nem tudjuk eleget hangsú-

lyozni, hogy mennyire fontos a 
szervezetünknek, hogy elegen-
dő vizet kapjon. Tedd a szívedre 
a kezed: elfogyasztod napi szin-
ten a 2-3 liter folyadékot?

Azzal, hogy elkezded rend-
szeresen hidratálni magad – akkor 
is, ha nem vagy szomjas – az ét-
kezési szokásaid is megváltoznak 
majd, hiszen sokszor az éhségér-
zet valójában szomjúságot jelent.

A víz nagyon fontos szere-
pet játszik a fogyásban, ráadá-
sul csodát tesz a bőröddel is, hi-
szen rugalmasabb, ragyogóbb 
lesz tőle. A zöld teáról se feled-
kezz meg, mivel nagyon haté-
kony antioxidáns, és felgyorsít-
ja az anyagcseréd.

Csodaszer: a tojásfehérje 
pakolás

A tojásfehérje jót tesz a bőr 

általános egészségének, és sokat se-
gít a toka eltüntetésében is.

A tojásfehérje alapú arcpako-
lás receptje:

Két tojás fehérjére lesz szüksé-
ged, egy teáskanál tejre, egy kevés 
borsmenta illóolajra, egy evőkanál 
mézre és egy evőkanál citromlére. 
Keverd össze alaposan a hozzáva-
lókat egy tálban.

Kend fel az álladra és a nyakad-
ra, és hagyd rajta fél órát amíg rá-

szárad! Langyos vízzel mosd le és 
töröld szárazra a bőröd! Naponta al-
kalmazhatod. Két héten belül látvá-
nyos változásra számíthatsz.

Étrend
Ha igazán gyors változásra 

vágysz, a magas víztartalmú gyü-
mölcsöket és zöldségeket részesítsd 
előnyben – egyrészt mert hidratál-
nak, másrészt mert telítenek és hoz-
zásegítenek a fogyáshoz.

Nyáron igazán könnyű dolgod 
van, hiszen óriási a választék. Ma-
gas víztartalmú gyümölcs példá-
ul az eper, a sárga- és görögdiny-
nye, körte, grapefruit, szőlő, áfo-
nya és az alma. Mennyei gyümölcs-

salátát vagy turmixot készíthetsz 
belőlük.

A zöldségek közül különösen 
magas víztartalma van az uborká-
nak, a töknek, a salátának, a sár-
garépának és a spenótnak. Ezek-
ből akár napi szinten készíthetsz 
salátát magadnak, de leturmixolva 
is isteniek!

Zsírok tekintetében próbálj 
meg csak egészséges olajos zöld-
ségeket és magvakat fogyaszta-
ni, például avokádót, mandulát 
és diót, amelyekkel megspékel-
heted a salátáidat, vagy megbo-
londíthatod a reggelieidet.

Rendszeres arctorna
Az emberi arcnak 43 izma 

van, amelyek ugyanúgy edzhe-
tők, akár a kar vagy comb iz-
mai. Az arcgyakorlatok segíte-
nek, hogy vékonyíts az arcodon 
és idővel búcsút ints a tokának.

A száj körüli izmok edzésére, 
mondd az X és O betűket egymás 
után. Ez az artikulálás teszi lehető-
vé hogy megmozgasd az itteni iz-
maidat. Hajtsd végre ezt a felada-
tot naponta, és annyiszor ismételd 
meg, amennyiszer csak teheted!

Az arc pufókságát is csök-
kentheted, ha napi 20 alkalom-
mal ismétled ezt a gyakorlatot: 
húzd befelé az ajkaidat és fe-
szítsd a fogaidra úgy, hogy az 
alsó és a felső ajkad minél távo-
labbra kerüljön egymástól!

A rendszeres arcmasszázs is 
segíthet és az arcod jelentősen át-
alakulhat tőle. A masszázs egyéb-
ként serkenti az arcbőr oxigénel-
látását és a vérkeringését.

E-vitamin
Az E-vitamin csökkenti a 

toka méretét, növeli a bőr rugal-
masságát és általános egészségét.

Megtalálható a zöld leve-
les zöldségekben, a búzacsíra-
olajban, a tejtermékekben, a bar-
na rizsben, az árpában, a zabban, 
a hüvelyes növényekben, a ku-
koricában, a csonthéjas gyümöl-
csökben, az almában, a szójában, 
a földimogyoróban és a májban.

Igyekezz ezeket minél jobban 
beépíteni az étrendedbe! Ezek 
mellett étrend-kiegészítő formá-
jában is szedhetsz E-vitamint.

Ha ezt megtudod, többé nem 
törlöd törölközőbe az arcodat!
Sokan úgy gondolják, az otthonuk legkoszosabb, legtöbb baktériu-
mot rejtő tárgya a WC. De el kell, hogy keserítsünk: a törölköződ 
általában nem sokkal tisztább, és ha az arcodat minden alkalommal 
beletörlöd, annak hosszú távon kellemetlen következményei lesznek!

Pattanásokat okozhat
Az sem túl szerencsés, ha zu-

hanyozás közben, forró vízzel és 
tusfürdővel mosod meg az arco-
dat, de erre csak rátesz egy lapát-
tal, ha utána a törölközőben tör-
löd meg. Ez a tárgy ugyanis na-
gyon sok baktériumnak ad ott-
hont, tekintve, hogy szinte min-
dig nedves, így kellemes helyet 
biztosít számukra a túléléshez.     
Amikor az arcodat is megtöröl-
geted vele, ezek egyenesen a bő-
rödre kerülnek. Meglehet, hogy 
a lábaidon, hasadon, egyéb test-
részeken nem okoznak problé-
mát, de az arcod ennél sokkal ér-
zékenyebb. 

Idővel a kórokozók eltömí-
tik a pórusaidat, kisebb gyulla-
dásokat okoznak. Te csak annyit 
látsz, hogy egyre több a pattaná-
sod, de elképzelésed sincs, hogy 
miért. Az sem a legjobb ötlet, 
ha külön törölközőt készítesz be 
csak az arcodnak, mert ha már 
három napig használtad, a bak-

tériumok ugyanúgy megtelepsze-
nek benne. Inkább hagyd megszá-
radni magától az arcodat!

Öregítheti a vonásaidat
A legtöbb törölköző anyaga túl 

durva, ezért nem elég gyengéd a bő-
röddel szemben, és ezt az arcod egy-
általán nem viseli jól! A súrlódások 
hatására apró, szemmel nem látha-
tó sérülések keletkeznek az arco-
don, amelyek sebezhetőbbé teszik 
a fertőzésekkel szemben, ráadásul 
a ráncok mélyüléséhez is hozzájárul. 

Minél régebb ideje megvan egy 
törölköző, annál durvábbá válik 
az anyaga a sok mosástól és mo-
sószertől. Ez az oka annak, hogy 
előbb-utóbb olyanná válik a hatá-
sa, mint egy bőrradíré. A felső ré-
teget „lesúrolja”, amitől érzékeny-
nyé, pirossá és sebezhetővé válik.

Gyengíti a termékek 
hatékonyságát

Noha magától értetődőnek tűn-
het, hogy megtöröld az arcodat, miu-

tán felkentél egy krémet, hagytad 
állni 10 percig, majd lemostad. 
Ezzel viszont a termék hatékony-
ságát is csökkented. A bőrödnek 
ugyanis kell egy kis idő, hogy 
magába szívja a nedvességet, és 
ez nem történik meg pár másod-
perccel azután, ahogy felkented 
az arcodra a krémet! Miután le-
mostad, még ugyanúgy szüksé-
ge van a nedvességre, vízre, épp 
ezért jobb, ha hagyod, hogy ma-
gától száradjon meg az arcod.

Zsírosabb lesz miatta a 
bőröd

Bár elsőre furcsán hangzik, 
de ha mindig törölközővel szárí-
tod meg a bőrödet, előbb-utóbb az 
arcod zsírosabbá fog válni! Erről 
az tehet, hogy a folyamatos, dur-
va hatású törlés miatt a bőrödről a 
természetes olajakat is eltávolítod, 
amelyek az egészséges arcbőrt biz-
tosítják számodra. Ilyenkor a bő-
röd alatt lévő mirigyek azt érzéke-
lik, hogy nem termelnek elegendő 
mennyiségű olajat, így még aktí-
vabbá válnak, hogy felvegyék a 
küzdelmet a szárazsággal.

Ennek a végeredménye a zsí-
ros arcbőr! A leghigiénikusabb 
megoldás az, ha hagyod, hogy 
levegőn száradjon meg az ar-
cod. Csak utána vidd fel a bőröd-
re a szokásos hidratáló krémedet. 
Maga a száradás így sem vesz el 
többet 2 percnél, azonban hosszú 
távon a különbség látványos lesz!
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 Volócon egy korábban büntetett elő-
életű nő megölt egy férfit. A bűncse-
lekmény elkövetése után a gyanúsított 
megpróbálta elrejteni a bűncselekmény 
nyomait és el akarta hagyni a települést, 
olvasható a karpatinfo.net hírportálon. 

Március 30-án kijevi idő szerint kö-
rülbelül 18 órakor a járőrök Volóc külte-
rületén megállítottak egy nőt, aki csoma-
gokkal sietett elhagyni a települést. A ko-
rábban büntetett előéletű nővel folytatott 
beszélgetés során a rendőrség megtudta, 
hogy a rendkívül izgatott nő éppen halálo-
san megsebesítette élettársát. A helyszínre 
érkező nyomozók az egyik szobában hol-

Leszúrta élettársát egy nő
tan találták a férfit. Az elhunyt holttestén 
szúrt mellkasi sérülést diagnosztizáltak.

Az eset vizsgálata során a rendőrök 
megállapították, hogy az élettársak között 
alkoholfogyasztás során konfliktus alakult 
ki, melynek hevében a nő mellkason szúr-
ta párját. Az 53 éves asszonyt a rendőrség 
letartóztatta és előzetes őrizetbe helyezte. 

Az is kiderült, hogy a volóci nő hason-
ló bűncselekményt követett el 2011-ben 
– késsel halálosan megsebesítette előző 
férjét, amiért 4 év börtönre ítélték. A javí-
tóintézet után azonban a nő nem változta-
tott életmódján, és újabb súlyos bűncse-
lekményt követett el.

Március 30-án kijevi idő szerint 22:38 
perckor a sürgősségi mentőszolgálat-
hoz Kárpátalján, Nagylucskán (Великі 
Лучки, Munkácsi járás) bekövetkezett 
tűzről érkezett bejelentés.

A Rizna utcában található házban 
egyedül élt egy 74 éves férfi. A tüzet a 
szomszédok vették észre és felhívták a 
101-es segélyhívó számot. A helyszínre 
kiérkező állami tűzoltó- és mentőszolgá-
lat segítségére már nem volt szükség: a 

Halálos tűzeset a Munkácsi járásban
szomszédos házak lakói a tűzoltók érke-
zése előtt önállóan oltották el a 2 négyzet-
méternyi területen elterjedt tüzet. Csak az 
az ágy égett le, amelyen az emberek meg-
találták a ház tulajdonosának holttestét.  

A férfi valószínűleg az ágyban dohány-
zott és elaludt. A tűz végső okát azonban az 
illetékes hatóságok állapítják meg – olvas-
hatjuk az Ukrán Rendkívüli Helyzetek Ál-
lami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai 
megyei főosztályának honlapján.

A hatóságok több raktárhelyiségben 
is bíróság által szankcionált házkuta-
tást tartottak, mivel több bejelentést is 
kaptak hamisított árucikkek gyártásá-
val kapcsolatban.

Hamisított alkohollal és cigarettával megpakolt 
raktárt fedeztek fel az Ungvári járásban

A házkutatások során fél tonna 
szeszt, különböző alkoholos italok cím-
kéit, kupakjait és kész dohánycikkeket 
foglaltak le, adja hírül a mukachevo.
net hírportál.

Március 29-én kijevi idő szerint körül-
belül 22 óra 30 perckor Ungváron a ke-
rületi rendőrséghez az orvosoktól ér-
kezett bejelentés, miszerint a kórház-
ba egy 29 éves nőt szállítottak szúrt se-
bekkel.  

A helyszínre kiérkezett rendőrök meg-
állapították, hogy az áldozatot 33 éves 
élettársa szúrta mellkason. A férfi ismerő-
seik házának közelében támadt élettársára. 
A mentősök onnan szállították a kórház-
ba a sérültet. A rendőrök tárgyi bizonyí-

Féltékenységből késelt egy férfi Ungváron
tékként lefoglalták a konyhakést. A bűn-
elkövetőt, aki féltékenységből megszúrta 
élettársát, a rendőrök előzetes letartózta-
tásba helyezték. 

Ukrajna Büntetőtörvénykönyvének 
121. cikkelye (szándékos súlyos testi sér-
tés okozása) értelmében az ügyben bünte-
tőeljárást indítottak. A cikkely öttől nyolc 
évig terjedő szabadságvesztést ír elő. Az 
ügyben még folyik a nyomozás – olvas-
hatjuk a Kárpátaljai Megyei Rendőrség hi-
vatalos honlapján.

A sürgősségi mentőszolgálathoz márci-
us 31-én 14:06 órakor érkezett bejelen-
tés arról, hogy Csarnatő (Черна, Bereg-
szászi kistérség, korábban Nagyszőlősi 
járás) településen egy férfi valószínűleg 
belefulladt a mesterséges víztározóba.

A helyszínre a huszti mentőszolgá-
lat búvárai érkeztek ki. A mentősök ki-

Vízbe fulladt egy férfi a Beregszászi járásban
jevi idő szerint 18 óra 10 perckor ki-
emelték a valószínűleg vízbe fulladt fér-
fi holttestét.

Az illetékes hatóságok vizsgálják az 
eset pontos körülményeit – olvashatjuk 
az Ukrán Rendkívüli Helyzetek Állami 
Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai me-
gyei főosztályának honlapján.

Március 28-án kijevi idő szerint 7:42 
órakor a mentőszolgálathoz bejelentés 
érkezett arról, hogy Zajgón (Дусино, 
Szolyvai kistérség) egy magánporta te-
rületén kigyulladt egy fürdőépület. 

A tüzet a tulajdonos fedezte fel, aki lát-
ta, hogy a tűz elnyelt egy faépületet. Így 
azonnal felhívta a 101-es segélyhívó szá-
mot. A helyszínre a szolyvai állami tűzol-
tó- és mentőszolgálat 9. osztagának emberei 
érkeztek ki. A lánglovagok kijevi idő szerint 

Kigyulladt egy magán fürdőépület 
Kárpátalján

08:18 órakor megfékezték a 45 négyzetmé-
teres területen elterjedt lángokat, s 08:38 óra-
kor teljesen felszámolták azt. A tűz megron-
gálta a tetőt és a mennyezetet az egész terü-
leten, valamint háztartási cikkeket.

Az illetékes hatóságok vizsgálják a 
tűz kitörésének okait és körülményeit. 
Tart a kárfelmérés – olvashatjuk az Ukrán 
Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatá-
nak (DSZNSZ) kárpátaljai megyei főosz-
tályának honlapján.

Március 31-én este Csapon az ellenőr-
ző ponton a határőrök őrizetbe vettek 
egy ukrán állampolgárt, akit több bűn-
cselekmény elkövetésének gyanúja mi-
att kerestek.

A bűnözőt Magyarországról közleke-
dő Mercedes kisbusz utasainak okmány-
ellenőrzése közben találták meg. Az adat-
bázis szerint a 29 éves férfit a rendőrök-
kel szemben elkövetett ellenállás, illetve 

Ukrajnába való visszatérésekor fogtak el egy 
bűnözőt Csapon

a bűnüldöző szervek tevékenységébe való 
beavatkozás miatt gyanúsítják. Az illetőt 
őrizetbe vették és átadták a Nemzeti Rend-
őrség képviselőinek.

A vonatkozó eljárási intézkedések 
befejezése után az elkövető ügyvéd és a 
nyomozók kíséretében elhagyta az ellen-
őrző pontot – olvashatjuk az Ukrán Ál-
lami Határszolgálat Nyugati Régiójá-
nak Facebook-oldalán.

Néhány sorban
A 15. fordulóban tovább folytatta idei 
veretlen menetelését az Ungvári FC az 
országos harmadosztályú labdarúgó-baj-
nokságban. Volodimir Vaszjutik együtte-
se az ugyancsak a feljutásra hajtó Gyinaz 
Vishorod vendégeként szerzett döntetlent.

A gól nélküli első játékrészt követő-
en, a házigazdák az 59. percben szerezték 
meg a vezetést, de Adrian Pukanicsnak a 
85. percben sikerült egyenlíteni.

A bajnoki tabellát egyformán 32 pont-
tal vezető ungváriak és vishorodiak kö-
zött a kárpátaljai együttes javára döntenek 
a mutatók. Igaz, a vesztett pontok szem-
pontjából a 31 ponttal harmadik Pogyilja 
áll a legjobban, hiszen a hmelnickiji ala-
kulat két riválisánál egy mérkőzéssel ke-
vesebbet játszott.

A hétvégén sorra kerülő 16. forduló-
ban az ungváriak a Bukovina Csernyivci 
együttesét látják vendégül.

***
Az országos élvonalbeli női kézilabda-
bajnokság alapszakaszát a második he-
lyen zárta az Ungvári Kárpáti, így a foly-
tatásban az érmes helyekért küzdhet Vik-
tor Csernov csapata.

A kárpátaljai együttes két utolsó páros 
csatáját a fővárosban játszotta, és előbb 
24-21-re, illetve 34-32-re verte a Kijev 
válogatottjaként szereplő vendéglátóját, 
majd ennél fölényesebb győzelmek követ-
keztek: 45-24-es, majd 36-19-es sikerek a 
Kijevi Sportiskola ellenében.

Az alapszakaszt a címvédő Halicsanka 
Lviv kezdheti az élről 20 mérkőzésből 
szerzett 38 pontjával a 27 pontos Kárpá-
ti, valamint a 25 ponttal harmadik Real 
Mikolajiv előtt.

A rájátszásban az első három helyezett 
körmérkőzések formájában dönt az érmes 
helyek sorrendjéről, ami azt jelenti, hogy 
mind a három együttes kétszer játszhat ott-
honában riválisaival, és idegenben is par-
kettre lép majd ellenük.

***
A magyar csapatok részvételével zajló 
női és férfi kézilabda Bajnokok Ligája 
párharcok már az első felvonás után el-
dőlni látszanak.

A női kézilabda BL-negyeddöntőjének 
első találkozóján a címvédő Győri Audi 
ETO 30-19-re nyert a korábban az FTC-t 
búcsúztató montenegrói Buducsnoszt 
Podgorica vendégeként, formálissá téve 
a győri visszavágót.

Ugyancsak meggyőző fölény -
nyel, 41-27-re nyert a macedón Vardar 
Szkopje otthonában a Telekom Vesz- 
prém a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntőjében, miközben a Mol Pick 
Szeged hazai pályán kapott ki 33-28-ra a 
címvédő Kieltől.

Alighanem a Veszprém és a Kiel is már 
a negyeddöntőben érezheti magát.

A női kézilabda Európa Liga negyed-
döntőjéből a Siófok kettős győzelemmel 
lépett tovább az orosz Asztrahanyocska 
ellenében.

Az országos élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság hétvégén lebonyolításra kerülő 
20. fordulójában az ungvári Avangard 
stadionban a bennmaradásért küzdő 
Minaj FC az európai kupaszereplésre 
hajtó Kolosz Kovalivkát látta vendégül. 

Az egymás elleni párharcot követően 
valójában egyik alakulat sem lépett nagyot 
célja felé, hisz a mérkőzés gól nélküli dön-
tetlenre végződött.

Vaszil Kobin menesztése után a 
minajiakat immáron Mikola Cimbal irá-
nyította, akinek még várnia kell az első 
győztes mérkőzésére. A 90 perc képe alap-
ján egyébként a 0-0-ás döntetlen igazsá-
gosnak mondható.

Ami a többi találkozót illeti, a listavezető 

Dinamo Kijev zsinórban ötödik győztes mecs-
csét hozta le, bár Olekszandrijában csak a 90. 
percben esett Rodrigues-találatnak köszönhe-
tően tudták megnyerni a fővárosiak a mérkő-
zést. Nem botlott az üldöző Sahtar Donyeck 
sem Poltavában, így a bajnoki tabellán ma-
radt a két csapat közötti hétpontos különbség.

Mivel az alsóházban mindkét lembergi 
csapat vereséget szenvedett, így a Minaj 
FC most újra a bennmaradást jelentő hely-
re lépett előre a tabellán.

Eredmények:  Minaj  –  Kolosz 
Kovalivka 0-0, Dnyipro – FK Lviv 5-1, 
Mariupol – Inhulec Petrove 4-3, Ruh 

Ismét a vonal fölött a minajiak

Akár már hétvégén bajnok lehet a 
Fradi

Lviv – Zorja Luhanszk 0-2, Gyeszna 
Csernyihiv – Olimpik Donyeck 2-0, 
Vorszkla Poltava – Sahtar Donyeck 0-2, 
Olekszandrija – Dinamo Kijev 1-2.

A tabellát 49 ponttal vezető Dina-
mót a Sahtar 42 egységgel követi a má-
sodik helyen.

Az alsóházban a 15 pontos Minaj jobb 
gólkülönbséggel előzi meg az ugyancsak 
15 pontos FK Lvivet, míg az utolsó he-
lyen a Ruh Lviv szerénykedik 13 ponttal.

A következő fordulóban a minajiak ép-
pen a Ruh vendégei lesznek.

***
A magyar OTP Bank Liga már a 27. 

fordulónál tart. A címvédő és listavezető 
FTC a Budafok vendégeként javított gól-

arányt, míg a második helyre pályázó Pus-
kás Akadémia a Mezőkövesd veretlensé-
gi szériáját szakította meg.

A hétvégén Fradi – Puskás rangadó kö-
vetkezik, és amennyiben Szerhij Rebrov 
csapata győzni tud, úgy már biztossá vá-
lik az FTC 32. elsősége.

Eredmények: Paks – MTK 3-1, ZTE 
– Diósgyőr 2-0, Honvéd – UTE 2-2, 
Kisvárda – Fehérvár 0-0, Budafok – FTC 
0-4, Puskás – Mezőkövesd 2-0.

Hat fordulóval a vége előtt az FTC 64 
ponttal áll az élen az 51 pontos PAFC és 
41 ponttal harmadik Fehérvár előtt.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

ingatlan

technika

szolgáltatás

munka

otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Lakás eladó
Beregszászban a Mu-
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 18 000 f.e.  
Mob.: 066-2910418,                   
          068-2126127. 

Felkészítő tanfolyamot indítanak 
mesterszintű ének-zene tanárképzésre

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 
a Nyíregyházi Egyetem mesteroklevelet adó „ének‐zene 
tanár” szak képzést indít a 2021/2022 tanévben.

Azon tanítói diplomával rendelkezők jelentkezését 
várják, akik szeretnének a 4 féléves, levelező munka-
rendű (a foglalkozások általában pénteki és/vagy szom-
bati napokon) képzésben részt venni.

Jelentkezni a Rákóczi Főiskolán lehet július 1.– au-
gusztus 20. között.

A felvételi egyik feltétele a gyakorlati vizsga teljesíté-
se, amelyre igény szerint felkészítő tanfolyamot szervez a 
Rákóczi Főiskola. A tanfolyam május első hetében indul.

Jelentkezési határidő (a tanfolyamra): április 18.
Jelentkezni az antaldiana1@gmail.com e‐mail cí-

men lehet.
A Rákóczi Főiskola várja a jelentkezőket!

Felkészítő tanfolyamot 
indítanak mesterszintű 

testnevelő tanár képzésre
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főisko-

lán a Nyíregyházi Egyetem mesteroklevelet adó test-
nevelő tanári (általános iskolai) szak képzést indít a 
2021/2022 tanévben.

Azon tanítói diplomával rendelkezők jelentkezését 
várják, akik szeretnének a 4 féléves, levelező munka-
rendű (a foglalkozások általában pénteki és/vagy szom-
bati napokon) képzésben részt venni.

A képzés minimum 10 fővel indul.
Jelentkezni a Rákóczi Főiskolán lehet július 1. – 

augusztus 20. között.
A felvételi egyik feltétele a gyakorlati vizsga tel-

jesítése, amelyre igény szerint felkészítő tanfolya-
mot szervez a Rákóczi Főiskola az egészségügyi és 
sporcentrumában. A tanfolyam 2021. május 1-től indul.

Jelentkezési határidő (a tanfolyamra): április 18. 
Pótjelentkezésre is van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet: geczi.
istvan@kmf.org.ua

A Rákóczi Főiskola várja a jelentkezőket!

telek, föld eladó

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

Ház eladó

Családi ház eladó Bereg-
szászban az Arany János u. 
21. szám alatt, közel a köz-
ponthoz. Áron alul. Mob.: 
066-0162484. 

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

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

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

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Beregszászban a Munkácsi 
út 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Kedve-
ző áron. Mob.: 050-5385374. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
úton ház eladó. Felújított, 
bútorozott, akár 2 család 
számára vagy bármi elkép-
zelésre 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: 
066-4776846, 050-6567340. 

Ház kiadó

Beregszászban a város köz-
pontjában egy kis csendes 
utcában, nem a frontra nyí-
ló, kertes, bútorozott felújí-
tott családi ház (64 m2) ki-
adó, csak hosszú távra. 1 szo-
ba, konyha, előszoba, fürdő-
szoba, benti külön WC. Ri-
asztóval, nagy sebességű 
internettel, a legmodernebb 

energiatakarékos gázfűtési 
rendszerrel ellátva. Igényes 
illető vagy házaspár részére. 
Mob.: 066-0060133. 
Beregszászban családi ház 
kiadó hosszú távra vagy el-
adó. Mob.: 066-9602758. 

lakás eladó

Beregszászban a Sztefanik 
utcában 3 szobás lakás eladó 
a második emeleten, önálló 
fűtéssel, internettel. Mob.: 
099-9070381. 

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás Be-
regszászban a Lónyai ut-
cában. Új típusú fa nyí-
lászárók, balkon, lodzsa. 
Önálló fűtés, internet. 
Mob.: 098-7050320. 

lakás kiadó

Lakás kiadó Beregszász 
központjában. Mob.: 095-
2087515, 050-1977011. Ke-
retes
Beregszászban a V. Huca u. 
3/9. szám alatt egyszobás la-
kás kiadó vagy eladó. Mob.: 
050-2217651. 
Kiadó egyszobás összkom-
fortos, euroremontos lakás 
a második emeleten Bereg-
szászban, a Muzsalyi úton. 
Mob.: 095-9076858.

Autó

Eladó Lada 6-os, 3-as motor-
ral, metálkék, és utánfutó pa-
pírokkal. Tel: 097-6116118. 

televízió

Eladó használt LG TV 72 co-
los. Ár megegyezés szerint. 
Mob.: 050-1849635. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Fiatal gyümölcsfák (1-2) ala-
kító és zöldmetszését válla-
lom, kerttervezés, telepítési ta-
nácsadás. Érdeklődni Bodnár 
Istvánnál Nagybaktán. Mob.: 
050-7102136. 
Gyümölcstermesztési és 
kerttervezési szaktanács-
adás. Fiatal gyümölcsösök 
(1-3 év) alakító metszését 
vállalom. Érdeklődni: Bodnár 
Istvánnál, Nagybakta. Mob.: 
050-7102136. 
Vállaljuk bármilyen sző-
nyeg, bútorkárpit, bútorhuzat 
és autókárpit vegyi tisztítá-
sát. Mob.: +38050-1719536, 
+38063-0300162. 

Régi tetők felújítását, ja-
vítását és házak külső szi-
getelését vállaljuk. Ugyan-
itt ereszcsatorna rendelhe-
tő, ács- és bádogos munka. 
Mob.: +38066-8404874. 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását és metszést vál-
lalok Beregszászban és kör-
nyékén. Mob.: 050-1948976. 

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

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

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

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

Kiemelt juttatási cso-
m a g g a l  s z e m é s z o r -
vost keresünk Svájc-
ba. Bővebb informáci-
óért érdeklődni lehet a 
+3620-2977357 telefon-
számon. A jelentkezé-
seket a jelentkezes1@
aarenson.hu címre várjuk. 
Aarenson Consulting. 

Kiemelt juttatási cso-
magga l  gye rmekor -
vost keresünk Svájc-
ba. Bővebb informáci-
óért érdeklődni lehet a 
+3620-2103665 telefon-
számon. A jelentkezé-
seket a jelentkezes1@
aarenson.hu címre vár-
juk. Aarenson Consulting

28 éves nagymuzsalyi nő ta-
karítói munkát keres. Mob.: 
+38095-1492868. 

Barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szere-
lő kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 
Asztalos munkák készítésé-
re alkalmas körfűrész eladó. 
Mob.: 066-2164398. 

építkezés, felújítás

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

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

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

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 sa-
rokülő, fotelek nélkül. 
Ára: 5000 hr. Mob.: 099-
2725331, 097-9621454. 

Szobabútor eladó Nagy-
baktán (vitrinsor, szekrény, 
fotel, asztal). Mob.: 098-
3856765. 

Haszonállat

Eladó hízósertés, 60 hr./
kg élősúlyban. Mob.: 099-
7356299. 
Süldők eladók, 110 kg-
osak. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 050-0863719. 

mezőgazdasági eszköz

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

növény

Oltott csemege- és borszőlő 
oltványok eladók nagy faj-
taválasztékban, kis és nagy 
tételben. Mob.: +38099-
3211747. 

Hurma (datolyaszilva), gyü-
mölcsfa, szőlőoltványok, 
konténeres dísznövények 
és diófaoltványok nagy faj-
taválasztékban eladók. Ér-
deklődni Bodnár István-
nál (Nagybakta, Akadémia 
u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136.
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Felvételi hirdetés
A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet 
az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2021–2022-es 
tanévben. 

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

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

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

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

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

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

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

Szeretettel várja az érdeklődőket 
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Felvételi hirdetés
A Péterfalvai Református Líceum felvételt hir-

det a következő, 2021–2022-es tanévre. Jelentkezhet 
minden diák, aki 2021 júniusáig befejezi az általános 
iskola 4., 5., 6, 7., 8. vagy 9. osztályát. A kisebbek szá-
mára, 7. osztályig, a környező településekről, adott út-
vonalakon való beutazásról gondoskodik a líceum, 8. 
osztálytól kezdve a végzősökig, az intézmény minden 
diák számára kollégiumot és 
teljes ellátást biztosít. Vég-
zőseink elsöprő többsége to-
vább folytatja tanulmánya-
it elsősorban kárpátaljai és 
anyaországi felsőfokú intéz-
ményekben. 

A felvételi vizsgára a je-
lentkezőknek 2021. április 
17-én, szombaton fél 8-ig kell megérkezni. 

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

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

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

Felvételi hirdetés
A Nagydobronyi Református Líceum felvételt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jelentkezési határidő: április 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Ung-vidéki népzenei és 
néptánc tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020/2021-es 
tanévben negyedik ízben hirdeti meg az Ung- vidéki nép-
zenei és néptánc tábort.
A tábor ideje: 2021. július 12–17.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar 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 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 óra-
számban tanítunk.

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

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

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

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

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

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

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

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. má-

jus 31-ig lehet, ahol a csapat edzője, vagy az adott isko-
la 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.

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 Alapít-
vány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefon-
számon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.
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Kos (3. 21.-4. 20.)

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

iKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

oRoszlÁn (7.23.- 8.23.)

szűz (8.24.-9.22.)

méRlEg (9.23.-10.23.)

sKoRpió (10.24.-11.22.)

nyilAs (11.23.-12. 21.)

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

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

HAlAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Felhívás
VI. Színjátszó Tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány színjátszó tá-
bort hirdet immár hatodik alkalommal a „Fókuszban a te-
hetség a színjátszás terén” pályázati projekt keretén belül. 

A táborba 12–16 éves kor közötti iskolások jelent-
kezését várjuk.

A tábor ideje: 2021. július 26–31.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-

iskola (Beregszász, Kossuth tér 6.)
A tábor oktatói: Gál Natália színésznő, Bagu Géza 

drámapedagógus és Mónus Dóra színésznő.
Ha szeretnéd magad kipróbálni a színpadon és szí-

vesen részt vennél a táborzáró előadásban, akkor je-
lentkezz!

Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 15:00 óra
A tábor maximális létszáma 32 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elekt-
ronikus úton egy jelentkezési adatlap és a nyilatkozat ki-
töltésével lehet. Az űrlap kitölthető és a nyilatkozat is le-
tölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlap-
ján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoz-
nia 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 járványhely-
zet 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 hagyomány-
ápoló hangszeres szólistáknak, hangszeregyütteseknek, szó-
lótáncosoknak és néptáncegyütteseknek. 
A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportba van lehe-
tőség jelentkezni:
I. Korcsoport: 7–11 évesek
II. Korcsoport: 12–16 évesek.
Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bármely 
tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 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 Kárpát-
aljai Magyar Főiskola. (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
Az eddig regisztráltak jelentkezése érvényes, újra regiszt-
rálni nem szükséges!
A további részletes információkat tartalmazó teljes sza-
bályzat letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
honlapjáról.
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány 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.Pályázati felhívás

VIII. SAVARIA FILMSZEMLE
A Savaria Filmakadémia Egyesület és a Szombat-

helyi Médiaközpont 2021-ban is meghirdeti a Savaria 
Filmszemlét.

Kategóriák:
Film- és fotóművészet
Színházművészet
Irodalom
A kategóriákban elsősorban rövid és egészestés do-

kumentumfilmeket, 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 módunk-
ban elfogadni.
A filmszemle levelezési e-mail címe: savariafilmszemle@
gmail.com

További információ kérhető: 06/20/549-5200.

Mos t  könnyedén 
megvéded az állás-
pontodat, de nehezeb-
ben tudsz a munkatár-

saiddal együtt dolgozni. Le-
het, hogy csak a saját véle-
ményedet vagy hajlandó el-
ismerni, nehéz, hogy komp-
romisszumokat köss. A csa-
ládtagjaiddal is lehet néhány 
vitád, nehezen megy az al-
kalmazkodás. A párkapcso-
latodban szép napokat élhet-
tek meg.

A munkahelyeden 
most feszültebb vagy, 
csak a legfontosabb 
teendőidre koncent-

rálsz. Nem sokat törődsz 
munkatársaid lelkével, erre 
már nincs is igazán energi-
ád. A magánéletedben nehe-
zebben hangolódtok egymás-
ra kedveseddel, nem illeszke-
dik a hangulatotok. Amikor 
Te vagy kedves hangulatban, 
akkor Ő morcosabb, és ez for-
dítva is igaz lehet. 

A számodra kedvező  
irányba szeretnéd terel-
getni munkatársaidat. 

Könnyen előfordulhat, hogy a 
konfliktusok is megjelennek. 
Tény, hogy csak azt gondolod 
jónak, ami a Te fejedben szüle-
tett meg. Meg is teszel mindent 
annak érdekében, hogy munka-
társaid, vagy családtagjaid kö-
vessék az elveidet. Nem jellem-
ző, hogy erőszakos lennél, ám 
addig beszélsz, amíg meg nem 
győzöd őket.

A munkahelyeden 
makacs hangulatban 
vagy, nem tudod elvi-

selni, hogy munkatársaid más-
képpen, más tempóban dol-
goznak. Különösen akkor za-
var, ha együtt kell dolgoznotok, 
úgy érzed, hogy kizökkentenek 
a saját ritmusodból. Érthető, 
hogy feszült vagy, egy idő után 
a dühöddel sem tudsz mit kez-
deni. A magánéletedben gyen-
gédségre vágynál, de nem jön 
össze az egymásra hangolódás.

A munkahelyeden 
teljes káosz uralkod-
hat. Nem látod át, 

hogy ki, melyik feladatért 
felelős, a többiek sem tud-
ják, hogy mi a dolguk. Pró-
bálj meg egy kis rendet te-
remteni, legalább a saját 
munkádban. Óvakodj attól, 
hogy főnökösdit játssz, nem 
ez a feladatod! Magánéleted-
ben jellemző, hogy kedvesed 
rendkívül sértődékennyé vá-
lik, s ráadásul ok nélkül.

Sok feszültséggel ke-
rülhetsz szembe, ez 
idegessé, nyugtalan-

ná tehet. Előfordulhat, hogy 
apróságok miatt veszekszel, 
amelyeket máskor észre sem 
veszel. Amikor már lenyu-
godtál, akkor nem is érted, 
hogy miként alakulhatott ki 
a konfliktus. Most érdemes 
körültekintőbben közleked-
ned – sajnos hajlasz arra, 
hogy indulattal kezeld a köz-
lekedési helyzeteket.

Itt az ideje annak, 
hogy önbizalomra te-
gyél szert. Sok kihí-
vásban lehet részed, 

szükséged lesz az önmagadba 
vetett hitedre. Szinte minden 
kapcsolatodban megélheted 
a súrlódást, ami egészen vá-
ratlanul érhet. Arra kell töre-
kedned, hogy képviselni tudd 
az érdekeidet, de közben ér-
demes kompromisszumot is 
hoznod. Így születhetnek meg 
a legjobb megoldások.

Sokat tehetsz azért, 
hogy az egzisztenciád 
megfelelően működ-
jön. Mindössze any-

nyit kell tenned, hogy végig-
gondolod a céljaidat, s ennek 
megfelelően alakítod a hoz-
záállásodat. Sok mindent el-
érhetsz, de ennek megvan az 
ára is: sok energiát kell moz-
gósítanod. A magánéleted-
re jobban oda kell figyelned, 
nem sok időd juthat a szerel-
mi életedre.

M u n k a h e l y e d e n 
nagy hangsúlyt fek-
tetsz a jó munká-

ra, igyekszel precízen és ko-
molyan dolgozni. Ám azt ta-
pasztalod, hogy rajtad kívül 
senki sem ügyel arra, hogy 
minőségi módon dolgozzon. 
Ez nagyon dühít, különö-
sen akkor, ha csapatban kell 
dolgoznotok. Ha úgy érzed, 
hogy tarthatatlan a helyzet, 
akkor hívd fel a problémára 
a főnököd figyelmét!

Lehangoltabbnak 
érezheted magad, en-
nek oka lehet, hogy 
nem tudod kipihenni 

magad. Úgy érzed, hogy el-
borítanak a tennivalók, nincs 
semmi másban részed, csak a 
munkában. Reggelente nehe-
zen veszed fel a napi ritmust, 
sőt már az is nagyobb erőfe-
szítésedbe kerül, hogy egyál-
talán felkelj az ágyból. Ilyen 
körülmények között a hangu-
latod sem túl vidám.

Több teendőd lehet, de 
szerencsére az erőd is 
megvan ahhoz, hogy jól 

teljesíts! Könnyen megbirkózol 
a teendőkkel, még plusz erőt is 
tudsz meríteni. A magánéleted-
ben kedvesen bánsz a családtag-
jaiddal, kevésbé vagy türelmet-
len, mint máskor. Arra vágysz, 
hogy kellemes, tavaszi szórako-
zásokat osszatok meg egymás-
sal. Ám azt tapasztalod, hogy 
hiába találsz ki jó programokat, 
nem lelkesednek a többiek.

Szeszélyesen visel-
kedsz, s ennek senki 
sem örül a környeze-

tedben. A munkatársaiddal is 
lehet néhány vitád, túl köny-
nyen leszel dühös. Családtag-
jaid tudják, hogy általában tü-
relmes vagy, így elnézik neked 
a morcosságodat. Észrevehe-
ted, hogy teljes egészében el-
fogadnak téged, s ez megnyug-
tató lehet számodra. Ha úgy ér-
zed, hogy ideges vagy, akkor 
beszélhetsz is erről. 

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főisko-

la mély megrendüléssel értesült Dr. DEÁK FERENC, 
matematika tanár, pszichológus, a Kárpátaljai Peda-
gógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának 
első igazgatója, a főiskola egykori pszichológia taná-
rának haláláról.

A Rákóczi Főiskola teljes közössége együttérzését 
és őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak és a 
hozzátartozóknak.

Загублений атестат про здобуття повної загальної 
середньої освіти ММ АВ № 001587 Чомською 
загальноосвітньою школою І-ІІІ ст. на ім”я Надь 
Саболч Саболчович, вважати недійсним.

Részvétnyilvánítás
A Kárpátinfo szerkesztősége mély megrendüléssel ér-

tesült Pfeifauf Mária, az EcotradeInform Ltd. koráb-
bi munkatársának haláláról. Emlékét szívünkben őrizzük. 
Őszinte részvétünk a családnak.

Nekrológ
Goldberger Ernő 1954. április 12-én született Mun-

kácson. Zápszonyban élt szüleivel és testvérével, Lász-
lóval. Szülei holokauszt-túlélők voltak, 1997-ben vándo-
roltak ki Izraelbe. Testvére, László, Izraelben él családjá-
val 1990-től. 

1976. május 
29-én kötött há-
zasságot feleségé-
vel, Ilonával s Be-
regszászba költöz-
tek. Egy gyerme-
kük született, Lí-
via, s egy unoká-
juk van, Friderika. 

A beregszászi 
vasgyár tervezé-
si részlegén dolgozott, majd a vasöntödében volt osztály-
vezető, beszerző s raktáros. 2004-ben nyugdíjba vonult. 

2000-től a Chesed Spira egyesület beregszászi járá-
si kirendeltségének vezetője. 2001-től a beregszászi hit-
község elnöke. 

2021. március 31-én hunyt el, 2021. április 2-án vet-
tünk búcsút tőle a Beregszászi Zrínyi utcai zsinagóga 
udvarán s Menahem Mendel rabbi temette a beregszá-
szi zsidó temetőben. Mély fájdalommal búcsúztatták a 
kárpátaljai zsidó közösség képviselői Ungvárról, Mun-
kácsról, Husztról, Nagyszőlősről, a Chesed Spira egye-
sület, a „Shalom Alapítvány” Civil Szervezet s a helyi 
beregszászi zsidó közösség. 

Goldberger Ernő aktív részt vállalt a beregszászi Zrí-
nyi utcai zsinagóga felújításában, a munkálatokat folya-
matosan felügyelte, kontrollálta. Állandó jelenléte és 
munkássága kulcsfontosságú volt a közösség életében. 
Összefogta a helyi zsidó közösséget, irányította a hitéle-
tet. A szombati minet az ő vezetésével zajlott. Az ünne-
peket méltóan ünnepelték meg. 

Hiánya hatalmas veszteség a beregszászi zsidó hit-
községnek, s a kárpátalja zsidóságának egyaránt. A he-
lyi magyar anyanyelvű közösség kiemelkedő vezetője 
volt. Aki hozzá fordult, segítségével lehetőségéhez mér-
ten támogatta. 

Aktív részt vállalt a zsidó kultúra, vallás, hagyomá-
nyok és történelem megismertetésében. A turisták, isko-
lás és diák csoportok megkeresésére szívesen beszélt a 
közösség múltjáról, jelenéről és szokásairól. Közremű-
ködött a Kárpátaljai Zsidó Napok megszervezésében, 
több alkalommal is helyszínt biztosítva a kulturális ren-
dezvénynek. 

A „Shalom Alapítvány” civil szervezet ezúton feje-
zi ki részvétét a gyászoló családnak s a beregszászi zsi-
dó hitközségnek.

Vays Joseph, a  „Shalom Alapítvány” 
civil szervezet elnöke

Togyeriska Erika, a „Shalom Alapítvány” 
civil szervezet igazgatója
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A B12-vitamin hiánya komoly 
problémákat is okozhat

Ez történik a testedben, ha minden 
nap fogyasztasz tejterméket

5 baljós jel, hogy nagyon kevés D-vitamin 
van a szervezetedben

A korod, az étkezésed és az életviteled is 
szerepet játszanak abban, hogy mennyire 
képes a tested feldolgozni az általad el-
fogyasztott (vagy beszedett) vitaminokat. 
Noha egyes ásványi anyagokat könnyű pó-
tolni, vannak, amelyek egy kicsit nehezeb-
bek; a B12 vitamin pedig gyakran kima-
rad az étkezésünkből.

A B12-vitamin fontos szerepet játszik az egészséges 
idegrendszer működésében, a sejtek anyagcseréjében, és 
többek között abban is, hogy az oxigén eljusson a vörös-
vérsejtekhez. Nőknél, különösen idősebb korban gyakran 
lép fel hiány, de a vegetáriánus és vegán étrendet folyta-
tóknál sem ritka (tekintve, hogy főképp állati eredetű élel-

miszerekben található meg), de egyébként kortól és nem-
től függetlenül jelentkezhetnek az alábbi negatív tünetek.

1. Gyengeség és fáradtság
Mivel a B12-vitamin segít, hogy az oxigén szabadon 

áramoljon a testeden belül, egy hiányállapot esetén ezen 
a téren is problémák alakulnak ki. Ebből te annyit érzel, 
hogy sokkal fáradtabb és kimerültebb vagy, megvisel a fi-
zikai munka, és naponta legalább egyszer szükséged van 
egy kis szundításra, hogy estig kibírd ébren.

Van, hogy a komolyabb B12-vitamin hiánya úgyneve-
zett ,,vészes vérszegénységet” okoz, ezért nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni az állandó fáradtságérzetet.

2. Hangulatingadozások
Kutatások szerint azok, akik B12 hiányban szenvednek, 

gyakran tapasztalhatnak szomorúságot, rossz kedvet és le-
vertséget. Ha nincs elég vitamin a testedben, azt az agyad 
is megérzi, amire különböző hangulatingadozásokkal re-
agál, így egyik pillanatban még vidám vagy, a következő-
ben pedig sírni tudnál. Ilyen állapotot számos betegség és 

körülmény okozhat, de ha a listán szereplő legtöbb tünet-
ben magadra ismersz, ideje a B-vitamin kúrának!

3. Homályosabb látás
Ha nem foglalkozik valaki eléggé a B12 hiányával, an-

nak sajnos a látásával is lesznek problémái. Ilyenkor ugyanis 
sérülnek a látásért felelős idegek, vagy akár eltömődhetnek a 
retinánál lévő erek, ami homályos- vagy kettőslátást, fényér-
zékenységet, nagyon súlyos esetben pedig vakságot is okoz-
hat. Utóbbi értelemszerűen nagyon ritka, de jól érzékelteti, 
hogy milyen fontos a B12-vitamin a szemünk egészségének.

4. Sápadt bőr
Télen amúgy is kicsit sápadtabb a bőrünk, de ha mos-

tanában sokan megjegyezték neked, hogy fehér vagy, mint 
a fal, figyelj a B12-vitaminra. Ennek hiánya ugyanis okoz-
hatja ezt a sápadtságot, sőt, a szemfehérje elsárgulását is. 
Erről az tehet, hogy hiányállapotban a vörösvérsejtek gyor-
sabban lebomlanak, majd bilirubint kezdenek termelni, ami 
a bőrt is képes sárgásabbá tenni.

5. Gyakori szédülés
Ha nincs elég B12-vitamin a testedben, sajnos a szé-

dülés is jelentkezhet. Ilyenkor forog veled a világ, néha a 
leglehetetlenebb időszakokban, ráadásul légszomjad is ki-
alakulhat. A szédülés egyébként legtöbbször már azoknál 
jelentkezik, akiknél a B12 hiánya miatt fellépett a vérsze-
génység is. Ilyen esetben fontos lenne minél hamarabb vér-
vételre menned, hogy megbizonyosodhass az állapotodról.

6. Nyelvfájdalom, afta
A B12-vitamin hiánya még a nyelvedre, szád egész-

ségére és az idegeidre is hatással van. Rengetegen szá-
molnak be arról, hogy a nyelvük vörössé, duzzadttá, érzé-
kennyé vált, amit biztosan nem egy rossz harapás okozott, 
ahogy az afta kialakulása is gyakoribbá válhat. Sőt, több-
ször is érezheted azt, mintha tűk szurkálnák a karodat, lá-
badat, mintha elfeküdted volna őket, noha erről szó sincs.

7. Feledékenység és szorongás
Mivel az idegrendszered működésében komoly szere-

pe van, nem meglepő, hogy mentális téren is vannak kö-
vetkezményei a B12-vitamin hiányának. Az egyik ilyen az, 
hogy egyre feledékenyebbé válsz, és egyre többször kapod 
azon magad, hogy valamin töröd a fejed, de sehogy sem jut 
eszedbe. A másik tünet, hogy állandó szorongásérzet ala-
kul ki benned. Folyamatosan idegeskedsz, feszült vagy, és 
nem tudod megmondani, hogy mi az oka, de annyi biztos, 
hogy a stressz-szinted az egekben van. 

Ha a fentiek többségében magadra ismertél, fon-
tos a B12-vitamin pótlására figyelmet helyezned. A 
táplálékkiegészítők segítenek ebben, de azért az étkezésed 
átformálása is fontos. Ez a vitamin megtalálható a májban, 
szardíniában, lazacban, tonhalban, tojásban, marhában és 
a dúsított gabonafélékben.

Gyerekként sokszor hallottuk a szüleink-
től, hogy muszáj tejet innunk, mert a kalci-
um elengedhetetlen fontosságú a testünknek 
és a csontjainknak. De mi a helyzet valójá-
ban? Mi történhet a testünkkel, ha minden 
nap megiszunk egy pohár tejet? Kutatások 
és dietetikusok segítségével most fényt de-
rítettünk a kérdésre.

Pattanásokat okozhat
A dietetikus megerősítette, hogy a tejtermékek képe-

sek gyulladást okozni a szervezetben, a D-galaktóz mi-
att, ami a laktóz bomlásterméke.

Ezért nem véletlen, hogy ha néhány napon keresztül több 
pohár tejet is megiszol, észreveheted, hogy a nyakadon, arco-
don pattanások jelennek meg, és ezek nehezen is tűnnek el.

Ezért a lényeg inkább a mértékletességen van, hiszen 
a tejtermékbevitelt érdemes azért egy bizonyos szint alatt 
tartani. Ha nagyon kívánod őket, a legjobb, ha natúr jog-
hurtot, kefírt eszel, ezek ugyanis kisebb eséllyel okoz-
nak pattanásokat.

Puffadás jelentkezhet
A tejtermékekről régóta pletykálják, hogy puffadást 

okoznak, de nagy kérdés, hogy kinél? Csak annál, aki-
nek egyébként laktózintoleranciája van, vagy hosszú tá-
von mindenkinél?

A dietetikus szerint ha már az, hogy minden reggel 
megiszol egy fél pohár tejet, puffadást okoz nálad, vala-
milyen probléma bújik meg a háttérben.

Nem biztos, hogy laktózintoleranciáról van szó, hiszen az 
is lehet, hogy IBS-ed van, vagy a tejben lévő valamely fehér-
jére vagy érzékeny. Arról nem is beszélve, hogy ahogy idő-
södünk, úgy válik érzékenyebbé a testünk a tejre. Ha nálad 
is sokszor okoz puffadást, érdemes utánajárni az okoknak.

Emésztőrendszeri panaszok
A dietetikus az emésztésre gyakorolt hatásokra is ki-

tért, és elmondta, hogy a napi egy-két pohár tejfogyasztás-
nak hosszú távon nincs túl sok pozitív hatása a gyomorra.

A magasan pasztőrizált, feldolgozott termékekben 
ugyanis baktériumok vannak jelen (jók és rosszak egy-
aránt), amelyek egy idő után felborítják az egyensúlyt 
a bél mikrobiomjában. Ez több hosszú távú problémát 
okozhat, és olyanokban is megmutatkozhat, mint a mig-
rén, rossz emésztés, hányinger.

Segít a fogyásban
Azért szerencsére nem csak rossz dolgokat tesz a tes-

tünkkel a gyakori tejfogyasztás. Például a fogyásban ki-
mondottan hasznos is lehet.

A dietetikus és fogyás specialista szerint ha napi szin-
ten három kisebb adagot fogyasztunk belőle, és mind-
emellett egészségesen étkezünk, sportolunk, a súly le-
adásában, kalóriák égetésében is segít.

Ezzel ért egyet Amy Goodson, sportdietetikus is, aki 
szerint ez szuper fehérjeforrás, és előszeretettel ajánlja 
azoknak, akik edzés mellett szeretnének leadni pár ki-
lót, vagy egy kicsit több izomra vágynak.

Pláne igaz ez a proteines tejre, mivel a fehérje lelas-
sítja az emésztést, és sokkal jóllakottabbnak érzed ma-
gad, ráadásul kevesebbet is eszel ennek hatására. Jó öt-
let, ha például edzés után fogyasztod!

Szuper ásványianyag forrás
Arra mind emlékszünk az iskolából, hogy a tej szu-

per kálciumforrás, és nem mellesleg rengeteg tápanya-
got tartalmaz, kezdve az energiaforrásokkal (fehérje, zsír, 
szénhidrát), egészen az ásványi anyagokig (D-vitamin).

Az emberek jelentős része küzd kalcium, D-vitamin 
és káliumhiánnyal is, és bár ezeket más forrásokból, élel-
miszerekből is be lehet szerezni, abban a legtöbb szakértő 
egyetért, hogy a tej a legjobb és leggyorsabb megoldás.

,,Sokan hiszik azt, hogy könnyen be lehet szerezni a 
kalciumot más ételekből, de az igazság az, hogy tíz bög-
re spenótot kell megenni, hogy annyi jusson a szerveze-
tükbe ebből, mint két és fél deciliter tehéntejből”.

Arra azonban figyelj oda, hogy a napi egy csésze tej 
mellé megfelelő mértékű magnéziumot is juttass a szer-
vezetedbe, e nélkül ugyanis a kalcium pozitív hatásai nem 
tudnak érvényesülni. Sőt, ha ezek nincsenek egyensúly-
ban, az gyengíteni kezdi a csontokat.

Betegségek ellen
Ahogy telnek az évek, úgy a csontjaid sűrűsége is 

csökken, ez pedig leginkább a nők körében nagy problé-
ma. A dietetikus, egyetemi szakértő szerint a tej segíthet 
felvenni a küzdelmet ezzel a problémával.

Azonban szerinte érdemes megvárni a 30. életévet, 
és ezt követően belekezdeni a napi tejfogyasztásba, hogy 
megelőzd a csontritkulást, és csökkentsd a későbbi tüne-
teket. Ezen kívül a napi tejfogyasztás még egyéb beteg-
ségekkel is felveszi a küzdelmet.

bien.hu

Egészségesen táplálkozol, sportolsz és oda-
figyelsz a vitaminpótlásra is? Mégis több-
ször érzed magad lehangoltnak és fáradtnak? 
Nagyon valószínű, hogy D-vitamin hiányban 
szenvedsz. Lássunk most 5 gyakori jelet, ami 
a hiányára hívhatja fel a figyelmünket.

Fokozott izzadás
Ez furcsán hangozhat, mégis az egyik legjellemzőbb tünet 

a D-vitamin hiányban szenvedőknél. Ha nyugalmi állapotban 
vagy kisebb, minimális mértékű fizikai terhelés során is erős 
izzadást tapasztalsz, akkor mindenképpen kezdj el gyanakodni.

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

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

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

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

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

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

Krónikus fájdalmak
A csontokban jelentkező szűnni nem akaró fájdalom 

oka sok esetben nem más, mint a csontlágyulás. A beteg-
ségben szenvedők körében egyértelműen kimutatták a 
D-vitamin hiány jeleit, ez pedig azt jelenti, hogy az elég-
telen, kevés bevitel folyamatos fájdalmat generál az ízü-
letekben, illetve az izmokban.

Tudtad? A megfelelő D-vitamin bevitel képes megelőzni 
az edzés utáni izomlázat is, sőt a csontok regenerációs ide-
jét is csökkenti, szóval már csak ezért is megéri alkalmazni!

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

lened. De mi van, ha csak a szervezeted így kiált segítségért? 
Tudnod kell, hogy a folyamatos lehangoltság érzés, a depresszió 
szoros összefüggésbe hozható a krónikus D-vitamin hiánnyal.

Ha nem jutsz megfelelő tápanyagokhoz és vitaminok-
hoz (kiemeltképp D-vitaminhoz), akkor az jelentős hatás-
sal lehet a közérzetedre és persze hosszú távon az egész-
ségi állapotodra is. 
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Plusz egy vicc

2021. 13. szám meg   -
fej  tése: A tanító az 
élet ezermestere. A 
nemzet mindenese. 
de a mindene is!

plusz    egy vicc: – öt-
száz férfi egy foci-
meccsen. 

Zöldséges rántotta
Két tojásból bőven elég 

rántottát csinálni reggelire, 
pláne, ha az egészet feltur-
bózod zöldségekkel. A szo-
kásos módon piríts meg 
egy kevéske hagymát (ez a 
szagát is tökéletes elveszi), 
majd dobj rá apróra vágott 
paradicsomot, paprikát. A 
felvert és sóval, borssal 
ízesített tojásokat öntsd rá 
a zöldségekre és süsd át. A 
rántotta mellé kínálj felka-
rikázott uborkát, valamint 
sajtkrémmel megkent, son-
kás abonettet.

Gyümölcsös zabpehely
A zabpehely kiváló 

reggeli finomság, hiszen 
maximálisan eltelít, mi-
közben nagyszerűen át-
mozgatja már korán reg-
gel az emésztésedet. 50 
gramm zabpehelyhez adj 
1 dl folyadékot (vizet vagy 
tejet, de lehet fele-fele 
arányban is), majd ala-
csony lángon forrald fel 
az egyveleget.

A szemek a folyadék 
hatására megduzzadnak, 
de ha szükségét érzed, önt-

hetsz még hozzá egy keve-
set, hiszen egyénfüggő, ki, 
mennyire szereti töményen 
a reggelit. Ízesítés céljá-
ból szórd meg fahéjjal és 
öntsd nyakon egy kis méz-
zel. Dúsítás gyanánt kever-
hetsz hozzá kókuszresze-
léket, mandulát, friss vagy 
aszalt gyümölcsöket, lek-
várt stb.

Natúrjoghurt ízesítve
A joghurt egy idő után 

unalmassá válhat, ráadásul 
tudjuk, hogy az ízesített 
változatok gyakran indo-
kolatlan mennyiségű cuk-
rot és túl kevés gyümöl-
csöt tartalmaznak. Ezért 
az a legjobb, ha te magad 
készíted el a reggelidet, 
mégpedig úgy, hogy tar-
talmasabbá teszed a natúr 
joghurtot.

Kerüljön bele zabpe-
hely, friss gyümölcs, az 
édesszájúak pedig mézzel 
és lekvárral is ízesíthetik a 
reggelijüket.

Müzli
Rohanósoknak jó vá-

lasztás a müzli szelet, ami 
mellé a legjobb valamilyen 
tartalmas ital termoszban, 
hiszen így garantáltan ki-
bírod a tízóraiig. Azok-
nak, akiknek nem ennyi-

re sietős, érdemes otthon 
étkezniük, elvégre a tejes 
müzli tökéletes választás 
reggelire.

Csupán arra kell ügyel-
ned, hogy ne a népszerű, 
agyoncukrozott pelyheket 
válaszd, hanem te magad 
állítsd össze otthon a müz-
lidet (érdemes egyszer-
re nagy adagot készíteni, 
hogy ne reggel keljen vele 
pepecselni).

A zabpehelyhez adj 
mindféle földi jót: mag-
vakat, pirított mandulát, 
aszalt gyümölcsöket, fo-
gyasztáskor pedig locsold 
meg egy kevés mézzel, 
hogy még finomabb le-
gyen!

 
Keksz és gyümölcslé

Óvatosan kell bán-
ni a zabos kekszekkel, 
mert bár isteni finomak 
és egészségesek, gyak-
ran igen magas kalória-
tartalommal bírnak. Sok-
kal szerencsésebb, ha ezt 
a reggelit ugyancsak ma-
gad készíted el, így garan-
tált, hogy nem lesz benne 
semmilyen adalékanyag.

A bögrényi cukormen-
tes zabot keverd el félbög-
rényi reszelt almával és 
ugyanennyi összenyomott 
banánnal, hogy kicsit ke-
mény, mégis pépes állagot 
kapj (szükség esetén önts 
hozzá pici tejet)!

Ízesítsd vaníliával és 
mézzel, majd korongokra 
formálva, magas hőfokon 
süsd 15-20 percig! Reggeli-
re vegyél 2-3 kekszet és fo-
gyaszd frissen facsart gyü-
mölcslével!

Reformszendvics
Ha maradnál a hagyo-

mányos reggelinél, akkor 
természetesen megteheted, 
elvégre a szendvicseknek 
is van olyan alternatívá-
juk, amik ekkor is megáll-
ják a helyüket. A készítésé-
nél arra kell ügyelned, hogy 
teljes kiőrlésű kenyeret vá-
lassz, ha viszont diétázol, 
akkor inkább abonetett, 
vagy puffasztott rizst.

Bár a barna kenyerek 
egészségesek, kalóriában 
nem maradnak el a fehér-
lisztből készített társaik 
mellett. Ami a feltétet ille-
ti, legjobb a vékony réteg-
ben felkelt sajtkrém, ba-
romfisonkával és sok-sok 
friss zöldséggel.
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A legjobb diétás reggelik, amiktől 
jóllaksz, de mégis csinos maradsz

Reggelire mindenképpen olyan ételt kell választani, 
amivel jóllaksz, s ami megadja a lendületet egészen 
a tízóraiig. De mit egyél, ha arra is szeretnél ügyelni, 
hogy finom és egészséges legyen a nap egyik legfon-
tosabb étkezése?

Hozzávalók a tésztához: kb. 26-28 darabhoz, 40 dkg finomliszt, 1 
csipet só, 5-6 evőkanál kristálycukor (ízléstől függően), 18 dkg puha 
vaj, 25 dkg mascarpone;

A kakaós töltelékhez: kb. 1,5 dkg olvasztott vaj, 1 púpos evőkanál 
cukrozatlan kakaópor, 3 evőkanál barna cukor (vagy kristálycukor);

A diós-lekváros töltelékhez: 2 evőkanál sárgabarack lekvár, 2 
evőkanál darált dió, 2 evőkanál kristálycukor, fél citrom reszelt héja.

Elkészítés: A lisztet összekeverjük a sóval, cukorral, elmorzsoljuk 
a vajjal, hozzáadjuk a mascarponét és összegyúrjuk a tésztát. Jó lágy-
nak kell lennie (ha nem elég lágy, adjunk még hozzá pici vajat). Fóliá-
ba csomagoljuk és betesszük a hűtőbe 1 órára.

A hűtőben pihentetés után a tésztát ketté osztjuk, enyhén lisztezett 
felületen kinyújtjuk az egyiket kb. 4 mm vastag téglalap alakúra, meg-
kenjük az olvasztott vajjal, meghintjük a kakaópor-cukor keverékével, 
feltekerjük szorosan és egy éles késsel kb. 2,5 cm szélesre szeleteljük. 

A másik tésztagombócot is kinyújtjuk 4 mm vastag téglalap alakúra, 
megkenjük a lekvárral, megszórjuk a cukor, darált dió és reszelt citromhéj 
keverékével, majd szorosan feltekerjük. Kb. 2,5 cm szélesre szeleteljük.

A szeleteket tepsire sorakoztatjuk és előmelegített 160 fokos lég-
keveréses sütőben kb. 22-23 percig sütjük. A sütési idő csak tájékozta-
tó jellegű, sütőtől függően eltérhet, de mindenképp maradjon világos 
a tészta! Amikor még puha, vegyük ki a sütőből – mire kihűl, kellően 
megszilárdul. Ne süssük túl, mert akkor kemény és száraz lesz.

    Ha kihűlt, porcukorral meghintjük a tetejét.

Kakaós és diós-lekváros falatkák

O02.xls

FÉLÉV ! ELEKTRON-VOLT

1

NŐI NÉV

A SZABADBA

RÉGI G

VÉS ASSZÍR ISTENNŐ

STEPHEN 
KING-
IDÉZET

A VERECKEI-
HÁGÓI 

EMLÉKMŰ 
ALKOTÓJA

ZABSZEM !

2
FELIRAT JÉZUS 

FEJFÁJÁN

NÉMET 
LABDARÚGÓ 

(NIKLAS)
ELEKTRONIKAI 
VILÁGMÁRKA 

KÉN

GÉPEMBER

FRANCIA 
SZÍNÉSZ 

(JACQUES)
MUNKÁCSI 

FESTŐ

FÉLIG ÉP !

BÓR

HÚST 
TARTÓSÍTÓ

VILÁGOS ANGOL 
SÖR

FÉLBE !
HELYSÉG A 
MUNKÁCSI 
JÁRÁSBAN

FLUOR

UNGVÁRI 
TEXTILMŰVÉSZ, 

GRAFIKUS 
(MÁRIA)

… CUSACK - 
AMERIKAI 

SZÍNÉSZNŐ

AMERIKAI 
SZÍNÉSZ, FILM-

RENDEZŐ 
(DANNY)

STAR TREK FAJ

TOVA

ERBIUM

RÁDIUM
AMERIKAI 

SZÍNÉSZNŐ ÉS 
MODELL (TARA)

SPARTACUS 
NÉPÉNEK TAGJA

KUTYA

… GARDNER - 
SZÍNÉSZNŐ

SZLOVÉN ÍRÓ 
(FRANCE)

RÓMAI 551

ARRA A HELYRE 
JEGYZŐ
NÉMET 

MATEMATIKUS 
(PETER)

NÉMET ZENE-
SZERZŐ 

(WERNER)
KÉZI MUNKA, 
SVÉD EREDET

FOSZFOR

NITROGÉN

NEM 
KIVÁNATOS AZ 
ILYEN VENDÉG

HÉLIUM

VÁLTÓ ÁTRUHÁ-
ZÁSA MÁS 

SZEMÉLYRE
SZLOVÉN SÍZŐ 

(TINA)

IZOMKÖTŐ 
SZALAG

ÉPÍTÉSZ 
(MIKLÓS)

KISINYOV 
LAKÓJA

SZINTÉN

OLYKOR

VEGETÁL

IRPENY 
HATÁRAI !

TÉLI SPORT

… CARRERE - 
SZÍNÉSZNŐ

BIZMUT

TÖKMAG !

ELLENÉRTÉK

SPANYOL 
AUTÓJEL

RÉSZBEN 
POCSÉK !

SZEMÉLYE

FILMRENDEZŐ 
(PÁL)

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

– A múltkor gyümölcstálat festettem, és olyan élet-
hű lett, hogy rászálltak a madarak és csipdesték – di-
csekszik egyik festő a másiknak.

– Én pedig egy fél sajtot festettem, és képzeld, …

Kétbetűsek: AR, AT, 
ÁL, DA, ÉG, GM, IK, MA, 
OR, PÁ, PH, RP.

Hárombetűsek: AVA, 
BNV, ÉDA, ÉTI, JET, MOA, 
ŐRS, PEA, SÍN, SÓS.

Négybetűsek: DOKI, 
GERE,  LAÁR,  LETT, 
NETT, PEGE, POFA, RAKI, 
RAND, RÓKA, SATU.

Ötbetűsek: AARAU, 
ALIKA, AZTÁN, ÁRIKA, 
ÁTLAG, BEKEN, EDZÉS, 
JOKER, LERÁG, ŐSLÁP, 
PRÓZA, STÓLA, UTÁNA, 
ÚRIAS.

Hatbetűsek: ANGELA, 
BARKÁS, GEMINI, KALO-
DA, MARADI, NANANA, 
SPRINT, SZÓTÁR.

Hétbetűsek:  BENÁ-
DAL,  BESÓZÁS,  EZ -
ELŐTT, HEDERÍT, IDE-
FELÉ, KARAOKE, KU-
KACOS, LANITAL, NE-
MEZEL, OKTATÁS, ŐR-
ÁLLÁS, PÓTKÁVÉ, RÁIR-
KÁL, RÁZÓDÁS, SZAKA-
DÓ, TAPADÁS, ZSENÁNT.

Nyolcbetűsek: KERE-
SETT, MÁSNAPRA, SAJT-
BÚRA, SUGALLÁS, SZA-
LÁMIS.

Tizenegy betűsek: AKA-
DÉMIZMUS, AUTÓÁRVE-
RÉS.

Ti z e n k é t  b e t ű s e k : 
AKÁRMIKÉPPEN, APAGE 
SATANAS.


