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Oázis egy rohanó
világban

Fagykárok a
gyümölcsösben

Idénykezdet
megpróbáltatásokkal

Oda a kajszitermés, de a körte sorsa is bizonytalan

K

árpátalja fóliás
zöldségtermesztőire már igazán ráférne
egy sikeres évad. Tavaly
ilyenkor a hatóságok
bezáratták a zöldségpiacokat, és ennek következtében a termelők

sokszor még az önköltségi ár alatt sem tudták értékesíteni a sok munkával, kockázattal, és nem
utolsósorban a jelentős
anyagi ráfordítással előállított primőröket.
Folytatás az 5. oldalon

Munkatársat keresünk több éve
cégünknél dolgozó kárpátaljai
létszámunk bővítéséhez
magyarországi munkahelyre

azonnali kezdéssel a következő pozíciókba:

Brigádvezető, zsaluzó-ács,
betanított zsaluzó munkás
Amit nyújtunk:
• stabil háttér
• prémiumrendszer, juttatások
• folyamatos munkalehetőség egész évben
• a legjobb védőfelszereléseket és
szerszámokat biztosítjuk
• az útiköltséget térítjük
Bérezés: nettó 1600-2500 forintos órabér
gyakorlattól és teljesítménytől függően
Elvárásaink:
• megbízhatóság
• önálló munkavégzés
• józan életmód
• csapatszellem
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dőjárásunkban már
nem csupán lopakodnak a szélsőségek, hanem egyre nyíltabban jelen is vannak.
Az utóbbi években megfigyelhető, hogy a január rendszeresen enyhe,

s majd csak a február hoz
komolyabb, hosszan tartó
lehűlést, hogy aztán a sokszor fagymentes téli éjszakák után a március végi,
az április eleji hajnalok
kemény mínuszokkal keserítsék meg az életünket.

Mert bizony nem csupán
a néhány hektárral bíró
gyümölcskertészek számára okoz problémát a felborult menetrend. A kertes
házak lakói szintén kesereghetnek, mivel idén biztosan nem lesz vidékün-

Verstündérek Beregszászban
Költészetnap kicsit másképp

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.

www.karpatinfo.net

Archív felvétel. 2019-ben még együtt voltunk
a Vers a téren költészet-napi rendezvényen

kön kajsziszüret. Mint
ahogy a fagyok miatt tavaly sem volt.
– Április második hetének minden reggelén kemény
mínuszokra ébredtünk.
Folytatás a 3. oldalon

A

korábbi években
immár hagyomán�nyá vált, hogy április
11-én hol Bátyúban, hol
Nagyberegen rendezik
meg a költészetnapi szavalóversenyt, néhány éve
pedig Beregszász főterén
is összegyűlnek a líra szerelmesei, ahol ki-ki elmondhatja, felolvashatja kedvenc versét, s emellett egy kiválasztott költeményt közösen mondanak el. Sajnos két éve
erre a pandémia miatt
nem kerülhet sor. Ám
idén versbe borult Beregszász. A magyar költészet napja alkalmából
Tarpai Zsófia kezdeményezésére több mint 100
versrészlet került felragasztásra a város különböző részén, hogy az azokat elolvasóknak örömet
szerezzenek.
Folytatás a 4. oldalon
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Április 7-től lehet jelentkezni a
kárpátaljai magyarság digitális
felzárkóztatását segítő programra
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából és támogatásával a
„KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány idén is pályázatot hirdet a
Kárpátalja magyarlakta településein élők digitális felzárkózta-

tásának elősegítése céljából. A
pályázatra április 7-től lehet jelentkezni.
Az államtitkárság harmadik alkalommal hirdeti meg a kárpátaljai magyarság digitális felzárkóztatását segítő programját, amely iránt továbbra is nagy az érdeklődés. A program
keretösszege idén is 15 millió forint,
lebonyolítója a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány.
A pályázatra jelentkezők szélessávú internethez való csatlakozásra és azon 1 havi előfizetés biztosításának költségeire igényelhetnek támogatást.
Pályázatot természetes személyek, Kárpátalján működő magyar,
vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézmények és a legalább

20%-ban magyarok lakta községekben működő egészségügyi, szociális, kulturális, közművelődési intézmények nyújthatnak be.
A felhívás ide kattintva, valamint a www.kmkszalap.org honlapon érhető el. A kérelmeket a

„KMKSZ” Jótékonysági Alapítványának regionális irodáiban lehet benyújtani, a benyújtási határidő 2021. május 7-e.
Az elmúlt évi pályázati kiírás
keretében több mint ezer pályázat
érkezett be, amelyből az elbírálás
során 979 pályázat részesült pozitív elbírálásban.
A világjárvány idején is kiemelten fontosnak tartjuk a legnehezebb
helyzetben lévő nemzetrész, a kárpátaljai magyarság támogatását, ezáltal is elősegítve a kárpátaljai magyar gyerekek és fiatalok digitális
oktatásban való részvételét. Magyarország minden magyarra számít és minden magyar számíthat
Magyarországra.

Kulhonimagyarok.hu

Varsó: nyugtalanítóak az orosz
műveletek Ukrajna határainál

Lengyelország „igazán nagy aggodalommal” figyeli Oroszországnak az ukrán határoknál zajló műveleteit, és nagyon negatívan értékeli őket – jelentette ki
pénteken Pawel Jablonski lengyel
külügyminiszter-helyettes.
A lengyel közszolgálati rádióban, a kiéleződött kelet-ukrajnai helyzet kapcsán feltett kérdésre válaszolva, Jablonski azt mondta: Vlagyimir Putyin kormányzása
alatt Oroszország „a múltban már
nem egyszer bebizonyította”, hogy
a nemzetközi jogot sértő lépesekhez

nem cselekvés szintjén is”. A miniszterhelyettes ebben a vonatkozásban a jelenlegi szankciók
folytatását, szükség esetén újak
kivetését említette.
Jablonski azt követően nyilatkozott, hogy előző nap Kijevbe látogatott a lengyel diplomácia vezetője, Zbigniew Rau. A varsói külügyi
közlemény szerint a sürgősséggel
szervezett látogatás összefügg azzal, hogy „Ukrajna határainál veszélyben van a béke”.
Rau aláhúzta: Ukrajna „nincs
magára hagyatva a szuverenitás,

Ukrán-orosz konfliktus

Oroszország negyvenezer katonát vont össze az ukrán határ mentén,
és ugyanennyit az általa önkényesen elcsatolt Krím-félszigetre – jelentette ki Julija Mendel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótitkára egy vasárnap esti tévéműsorban ukrán híradások szerint.
Közben az ukrán hadműveleti parancsnokság jelentette, hogy
hétfőn a Donyec-medencei fronton egy újabb katona vesztette
életét lőtt sebesülés következtében. Az esetről tájékoztatták az
EBESZ ukrajnai megfigyelői küldöttségét.
Az Ukrinform hírügynökség
beszámolója szerint Mendel kiemelte, hogy az év kezdete óta
már 26 ukrán katona halt meg
a Donyec-medencei fegyveres
konfliktusban, míg a tűzszünet
legutóbbi, tavaly júliusban történt életbe lépése után, a múlt év
végéig öt katona esett el.
A tisztségviselő hangsúlyozta, hogy az ukrán fegyveres erők

nem terveznek támadó műveletet a Donyec-medencében. Emlékeztetett arra, hogy az ilyen orosz
jelentéseket Ruszlan Homcsak
vezérkari főnök már korábban
„dezinformációnak és álhíreknek”
nevezte.
„Oroszország más kérdés. Az
egész világ ma arról beszél, hogy
orosz csapatok összpontosulnak az
ukrán határ közelében. A keleti határ mentén már negyvenezer orosz
katona koncentrálódik, ugyanan�nyian a megszállt Krímben. Most
az a kérdés: támadhat-e Oroszország? Igen, és 2014-ben ezt már
láttuk. Ám józanul kell felmérni
a helyzetet. Pánikba esni, és erősítést végrehajtani ugyanolyan os-

a területi egység és a határok sérthetetlensége védelmében”, és joga
van a védekezéshez.
Kijev szerint az orosz hadsereg
nagyjából harminc zászlóaljat csoportosított a határ orosz oldalára,
az ukrajnai Donyec-medence megszállt területeire és az Ukrajnától a
nemzetközi jog szabályainak megsértésével elcsatolt Krím félszigetre.
Eközben Vlagyimir Putyin
orosz elnök csütörtökön a Donyecmedencei demarkációs vonalnál elkövetett provokációkkal vádolta
meg az ukrán hadsereget.
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Kreml: veszélyt jelenthet Oroszország
számára az ukrajnai erőszak

Moszkva nem zárja ki, hogy
Kijev megpróbálja erőszakkal
dűlőre vinni belső problémáit,
ebben az esetben Ukrajna veszélyt jelent majd Oroszország
számára – jelentette ki Dmitrij
Peszkov, a Kreml szóvivője a
Rosszija 1 televízióban vasárnap leadott nyilatkozatában.
„Nem zárjuk ki, hogy a mellettünk lévő ország vezetése ismét lehetségesnek gondolja majd,
hogy a belső problémát erőszakos
eszközökkel rendezze le” – fogalmazott Peszkov. „Hogy ez veszélyes-e ránk nézve? Persze, hogy
veszélyes. Kell-e lépéseket tennünk a biztonságunk szavatolása
érdekében? Kell. Ez az, amit teszünk” – tette hozzá.
Úgy vélte, hogy az Oroszországgal határos Ukrajnában ismét
fellángolhat a „polgárháború”.
Az Ukrajna délkeleti részén,
a Donyec-medencében húzódó
demarkációs vonal mentén február végén romlani kezdett, március 26-án pedig ismét kiéleződött a helyzet, amikor négy ukrán katona életét vesztette. A térségben gyakorivá vált a tűzharc,
amiért az ukrán kormányerők és
a szakadár milíciák egymást tették felelőssé. Kijev a szakadár területek demarkációs vonalánál,
Oroszország pedig az Ukrajná-

val közös határa közelében és az
elcsatolt Krímben csapaterősítést
hajtott végre.
Peszkov azt mondta, hogy a
Vlagyimir Putyin elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során
Angela Merkel nem az ukrán határ
mellett megjelent orosz csapaterősítés visszavonását követelte, hanem Európa nyugtalanságát fejezte
ki amiatt. A szóvivő szerint az orosz
vezető magyarázatot adott a történtekre, és elmondta, hogy az orosz
csapatok orosz területen való mozgása belügy, aminek senkiben sem
kell aggodalmat kiváltania, mert
„Oroszország soha és senki számára sem jelentett fenyegetést”.
Bevett gyakorlatnak nevezte,
hogy egy ország, amelynek szomszédságában hadgyakorlatot rendeznek, vagy belső konfliktus érlelődik, megerősíti védelmi képességeit a régióban. A „forrófejű” ukrán politikusakat hibáztatta az Ukrajnában az elmúlt évek során történtekért, kezdve a 2014-es „államcsínytől” a szakadár köztársaságok
létrejöttéig és a „polgárháborúig”.
A helyzet amerikai megítélésével kapcsolatban – Tony Blinken
amerikai és Dominic Raab brit külügyminiszter orosz provokációnak
minősítette a fejleményeket – azt
mondta, Moszkva megszokta, hogy
Washington nem képes a „megfele-

Brit denevérekben is felfedezték
a koronavírust

használja ki „a meglehetősen nehéz
nemzetközi helyzetet”.
Utalva a 2008-as georgiai, valamint a 2014-es ukrajnai eseményekre, a diplomata úgy vélte: Oroszország „a nemzetközi jog fényében
egyértelműen bűntettjellegű lépésekre képes”.
Jablonski szerint nem kizárt
Ukrajna újbóli orosz megtámadása. Az Európai Uniónak, az
Egyesült Államoknak és a NATO-nak „nagyon következetesnek kell lenniük”, megelőző intézkedésekre van szükség részükről, „nemcsak nyilatkozatok, ha-

tobaság, mint alábecsülni a fenyegetés valódiságát” – fogalmazott a sajtótitkár. Leszögezte,
hogy Ukrajna a konfliktus tárgyalásos rendezésére törekszik.
„Meggyőződésünk, hogy csakis
a tárgyalások vezethetnek békéhez. Ezért törekszünk a normandiai négyek, Ukrajna, Oroszország, Németország és Franciaország részvételével zajló tárgyalásokra, és minden lehetséges diplomáciai eszközzel a béke megteremtésére” – hangoztatta.
Egy sajtónyilatkozatában
Mendel elmondta még, hogy a
válság március végi kiéleződése
után Zelenszkij elnök megbeszélést kezdeményezett Vlagyimir
Putyin orosz elnökkel, egyelőre
azonban az ukrán elnöki iroda
nem kapott választ az orosz féltől. „Nagyon reméljük, hogy ez
nem a párbeszéd visszautasítását
jelenti” – fűzte hozzá Zelenszkij
sajtótitkára.

A Covid-19 betegséget okozó vírussal rokon koronavírust találtak kis
patkós denevérekben az Egyesült
Királyságban, bizonyíték azonban
nincs arra, hogy ez az új vírus embert fertőzött volna meg.
A Kelet-Angliai Egyetem, a
Londoni Zoológiai Társaság és az
Angliai Közegészségügyi Szolgálat (PHE) szakemberei közös kutatásukban Somerset és Gloucestershire
grófságokban és Walesben több
mint 50 kis patkósdenevér ürülékmintáit gyűjtötték be és vetették alá
vizsgálatnak. Genomszekvenálással
bukkantak az egyik mintában
az új vírusra. Először találtak a
SARS-szerű sarbecovírust kis
patkósdenvérekben és először fedezték fel ezt a vírust az Egyesült
Királyságban – olvasható a KeletAngliai Egyetem közleményében.

A kutatócsoport szerint ezekben a
denevérekben már régóta jelen lehetett a vírus, és csak azért most találták
meg, mert első alkalommal végeztek
ilyen tesztelést körükben. Kiemelték,
hogy ez az új vírus nem jelent közvetlen veszélyt emberre, amíg nem
változik meg genetikailag. A mutáció akkor történhet meg, ha egy
Covid-19 betegségben szenvedő ember megfertőzi a denevért, így annak,
aki kapcsolatba kerülhet a kicsiny
emlőssel, megfelelő védőfelszerelést kell viselni. „A patkósdenevérek
Európa szerte, Afrikában, Ázsiába és
Ausztráliában megtalálhatók, és az
általunk tesztelt állatok ezen földrajzi
kiterjedés legnyugatibb szélén élnek.
Hasonló vírusokat találtak már más
patkósdenvérfajokban Kínában, Délkelet-Ázsiában és Kelet-Európába”
– idézte a közlemény Diana Bellt, az

lő és objektív értékelésre” Oroszországgal kapcsolatban. Peszkov
Ukrajnát vádolta provokációval
a Donyec-medencei feszültség
fokozódása miatt, valamint azzal, hogy nem teljesíti a minszki
megállapodásokban foglalt kötelezettségeit.
Megismételte Moszkva álláspontját, miszerint Oroszország nem részese a konfliktusnak és elfogadhatatlannak nevezte mind a háború, mind a polgárháború lehetőségét. Ugyanakkor
megerősítette, hogy Oroszország
nem marad közönyös az oroszajkúak sorsa iránt, akik az ország
(Ukrajna) délkeleti részén élnek.
Közölte, hogy a politikai tanácsadók dolgoznak a „normadiai négyek” – Oroszország, Ukrajna,
Németország és Franciaország
– vezetői találkozójának előkészítésén, de Moszkva továbbra is
abból indul ki, hogy előtte Kijevnek legalább egy részét teljesítenie kell az elért megállapodásoknak. Azt mondta, hogy Berlin és
Párizs – miközben nagyobb rugalmasságra hívja fel az orosz felet –, sok tekintetben érti, hogy
Oroszország nem részese a konfliktusnak, és ki az, aki nem hajtja végre a minszki megállapodásokban foglaltakat.
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egyetem emberre is átterjedő betegségek (zoonózis) szakemberét.
„Kutatásunk ezekről a vírusokról
kiterjedtebb volt mind földrajzilag, mind a fajokat tekintve, és azt
feltételezi, hogy ezen vírusok jóval szélesebb körben vannak jelen
több mint 90 patkósdenevérfajban.
Tudjuk, hogy különböző koronavírusok vannak sok másik emlősfajban is. Ez az az eset, hogy ha
keresel, meg fogod találni” – magyarázta a szakember.
Az emberi szervezetben
Covid-19 betegséget okozó
SARS-CoV-2 vírus eredetéről folyó kutatás a patkósdenevérekre összpontosul, de van mintegy
1400 másik denevérfaj, és ezek
alkotják az ismert emlősfajok 20
százalékát – magyarázta. Felfedezésünk rávilágít ezen vírusok
erőteljes genetikai tesztelésének
szükségességére a denevérpopulációkban világszerte. És felvet egy
fontos kérdést arról, mely állatok
hordozhatják még ezeket a vírusokat – mondta a kutató.
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Közélet
Mozgalmas március a máltaiaknál

A nehéz időkben még inkább
szükség van a segítségre

Immáron két éve a Covid-19 világjárvány megfékezésére hozott
intézkedések igencsak korlátozzák az intézmények működését (is).
Ezért is tölt el örömmel bennünket, amikor pozitív élményekről
számolhatunk be. Hnatik Tünde, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat munkatársa ezúttal arról tájékoztat, hogy a koronavírus okozta járványügyi helyzet ellenére – természetesen a karantén-intézkedések betartása mellett – több fontos programot sikerült megvalósítani az elmúlt időszakban, hisz a nehéz időkben
még inkább szükség van a segítségre.
– Márciusban folyamatosan
működött a mozgássérült eszközkölcsönző és javitó szervizünk, melynek köszönhetően

nak, készítik el a házi feladatokat
és különböző versekkel, énekekkel, mondókákkal gazdagítják tudástárukat.

immár szinte Kárpátalja minden
pontján megtalálhatóak ezek az
ingyenesen bérbe vehető segédeszközök. Megállás nélkül üzemelt az étkeztetési, s a lehetőségekhez képest a segélyezési programunk is. A roma gyermekek számára kialakított integrációs program vidám nevetéssel tölti meg a szeretetszolgálat épületének falait, miközben a gyermekek játszva tanul-

– És értesüléseink szerint fo
lyamatosak a gyermekfejlesztések
is a Health4all! program kerete
in belül.
– Valóban. Bár a koronavírus miatt sajnos csak kiscsoportos vagy egyéni fejlesztések
oldhatóak meg, de ez nem gátolja meg a mindennapi munkát.
Sikerült a programban szereplő
több elemet is online módszerrel megoldani, amiről korábban

még álmodni sem mertünk.
Ilyen például a Pető-módszeres fejlesztés, ami rendhagyó
az egész világon. A Pető Intézet konduktorai online csatlakoznak a fejlesztésekhez,
felügyelik és lektorálják azt,
miközben a helyszínen a helyi szeretetszolgálat szakemberei követik az utasításokat
és segítik a gyermekeket a
feladatok helyes elvégzésében. Online került megrendezésre a szakmaközi teadélután is, amelynek köszönhetően több mint 30 ember tudott beszélgetni a megkülönböztetett bánásmódot igénylő
gyermekek közösségbe való
integrációjáról, annak elősegítési módjáról, valamint
a térségben elérhető lehetőségekről.
– Ünnepek előtt általában
élénkebb az élet a máltaiak
nál…
– Idén ez kissé visszafogottabb volt és szerényebb, de
húsvét közeledtével alkotóműhellyel készültek a szeretetszolgálat munkatársai a fejlesztőprogramunkban résztvevők számára. Az Európai Unió
társfinanszírozásával megvalósuló eseményen a gyerekek különböző képeslapokat, tojásfákat fákat és kopogtatókat, tojástartókat és egyéb kedves apróságokat tudtak készíteni saját maguk és családtagjaik számára, valamint kis apró meglepetésben részesültek. Mindeközben a szüleik megosztották egymással tapasztalataikat a különböző közösségekbe
való beilleszkedéssel, és annak
elősegítésével kapcsolatban.
Bízunk benne, hogy hamarosan oldódnak a járvány megfékezésére irányuló szigorú korlátozó intézkedések, s ismét gőzerővel folyhat majd a munka a
Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál is.

Kósa Eszter

Ki kell zárni Oroszországot a SWIFT
rendszerből, ha lerohanja Kelet-Ukrajnát

Ki kell zárni Oroszországot a SWIFT nemzetközi bankközi fizetési rendszerből, ha tovább mélyíti a válságot Ukrajna keleti részén
vagy katonái bevonulnak a térségbe – mondta Manfred Weber, az
Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) frakcióvezetője
egy vasárnap ismertetett nyilatkozatában.
Manfred Weber a Funke német médiacsoport napilapjainak hétfői kiadásában megjelenő összeállításban az előzetesen
ismertetett részletek szerint veszélyes provokációnak nevezte
a kelet-ukrajnai válságövezetnél tapasztalt orosz csapatös�szevonást.
Mint mondta, a Kreml a Nyugat reakcióját igyekszik tesztelni a művelettel, amelyre „félreérthetetlen és erős” választ kell
adni. Ugyanez az elv érvényes
a börtönbüntetését töltő orosz
ellenzéki politikus, Alekszej
Navalnij egészségének minden bizonnyal szándékos veszélyeztetése ügyében – tette hozzá a bajor Keresztényszociális
Unió (CSU) politikusa. Az Európai Uniónak és az Egyesült
Államoknak közösen, egységesen kell fellépni, és tudatni kell
Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy mi az ára a cselekedeteinek – húzta alá.
A kelet-ukrajnai feszültség erősítése vagy a katonai beavatkozás ára az orosz oligarchák számláinak befagyasztása

lehet, de akár az is, hogy a teljes
orosz bankrendszert lekapcsolják
a SWIFT rendszerről. Amennyiben
a Kreml a provokációk folytatását
választja, az Északi Áramlat 2 föld-

nye szerint az orosz elnökkel
csütörtökön telefonon folytatott
megbeszélésén követelte, hogy
a régiós feszültség oldása érdekében állítsák le a csapatösszevonásokat.
A térségben egy hosszabb
nyugalmas időszak után március
vége óta ismét gyakoriak a fegyveres összetűzések, amelyekért
az ukrán kormányerők és a szaka-
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Oda a kajszitermés, de a körte sorsa is bizonytalan

Fagykárok a gyümölcsösben
Elejét lásd az 1. oldalon

Akadt olyan település, ahol a hőmérő higanyszála mínusz hat fok
alá süllyedt. De a legenyhébb körzetekben is mínusz 2-3 fokot mértek – foglalja össze a mögöttünk
hagyott napok kertészek számára negatív időjárási eseményeit
Molnár Ádám, a Pro Agricultura
Carpatika falugazdásza. – Ilyen
több napon át ismétlődő hideget
a virágzó kajszifák egyszerűen
nem vészelnek át. Mint ahogy a
piros bimbós állapoton már túljutott őszibarackfák egy része sem.
Bár még nem virágzanak, érzékenyek a fagyra a nagy terméshozamot biztosító újabb nemesítésű
szilvafajták is, így náluk szintén
komoly terméskiesésre számíthatunk. Rossz hírem van azok számára is, akik körtét termesztenek:
ebben a gyümölcsállományban is
tarolt a fagy.

– Ez utóbbi meglepően hang
zik…
– Ha jól megfigyeljük, láthatjuk, hogy az almával ellentétben a körte fürtökben virágzik.
Egy ilyen fürt 4-5 darabból áll, s
ebből kifolyólag nagyobb méretű, így könnyebben ki van téve a
fagyveszélynek.
– A fagykár ténye mikor álla
pítható meg?
– Virágzó gyümölcsfák esetében egyértelmű a helyzet, mivel
ilyenkor a sziromlevelek megbarnulnak, s két-három napon belül
lehullanak. Ugyanerre a sorsra jut
a terméketlen magház is.
– A védekezésre nincs mód?
– Bebizonyosodott, hogy a
hagyományos – például vizes
szalmával, gallyakkal való füstölés – sajnos nem hatékony, mivel hajnalok hajnalán, amikor beköszönt a kemény fagy, nem észlelünk semmilyen széljárást, így

csak a tűzhöz közeli fák törzsét
melegítjük. Hasonló okok miatt
kevésbé hatékonyak a füstpatronok. Az igazán eredményes védekezés az, ha a gyümölcsfáinkat
ilyenkor tiszta vízzel folyamatosan permetezzük. Az intenzív
gyümölcsösök egy részében már
ilyen öntözőrendszer is működik.
– De mit tegyen az egyszerű
halandó, kapja fel a háti perme
tezőgépet?
– Ennek nincs sok értelme, ám
egy ködszerűen szóró motoros háti
permetezőgéppel már mintegy két
tucat gyümölcsfát is meg tudunk
védeni még mínusz 5-6 fokos hidegben is. Még egy fontos körülményre hívnám fel a gyümölcsfa-tulajdonosok figyelmét: a hidegben nem járnak a méhek, illetve csak rövid távra röpülnek ki, így
célzottan szükséges a kaptárak telepítése a gyümölcsösökben. Tudni kell, hogy a virágok beporzását

a molylepkék és más rovarok is el
tudják végezni. De ehhez az kell,
hogy cukros vizet permetezzünk a
virágzó gyümölcsfákra. Permetlevet úgy készítjük el, hogy 20 deka
cukrot elkeverünk 10 liter vízben.
Meglepő módon, az öntermékenyülő fajták esetében ilyenkor még
a hangyák is besegítenek.
– Hogyan történik a fagy
kárt szenvedett gyümölcsfák
gondozása?
– Bár ebben az idényben nem
hoznak termést, a gyümölcsfákat nem hagyhatjuk sorsukra. A növényvédelmi munkálatokat ugyanúgy el kell végezni,
nem különben a hajtásválogatást,
méghozzá több menetben. Kön�nyű belátni, hogy ezek plusz költségekkel járnak. A jó hír, hogy
cserébe a jövő esztendőben egy
jó kondícióban levő ültetvénnyel
kezdhetjük az idényt.

Kovács Elemér

Huszonhat katona esett el idén
Kelet-Ukrajnában

gázvezeték kiépítésének befejezése is lehetetlenné válna – fejtette ki
Manfred Weber.
A napokban Angela Merkel
kancellár is felszólította Vlagyimir Putyint, hogy ne törekedjen
a Donyec-medencében az oroszbarát szakadárok lázadása miatt
2014 óta tartó konfliktus elmélyítésére. Hivatalának közlemé-

dár milíciák egymást teszik felelőssé. Kijev a szakadár területek
demarkációs vonalánál, Oroszország pedig az Ukrajnával közös határa közelében és az Ukrajnától a nemzetközi jog szabályainak megsértésével elcsatolt
Krím félszigeten hajtott végre
csapaterősítést.

MTI

Idén már 26 ukrán katona esett
el a Donyec-medencében – közölte Julija Mendel, az ukrán elnök
szóvivője a Dom televízió műsorában, amelyről az UNIAN hírügynökség számolt be.
A szóvivő arról biztosított, hogy
Ukrajna nem tervezi megtámadni
a Donyec-medence megszállt területeit. „Nem úgy Oroszország. Az
egész világ arról beszél ma, hogy
orosz csapatok gyülekeznek az ukrán határ közelében. A keleti határ
mentén máris 40 ezer orosz katona
összpontosul, s ugyanennyi a megszállt Krímen. Most pedig egy kérdés: támadhat-e Oroszország? Igen,
s mi láttuk ezt 2014-ben. De a kö-

rülményeket józanul kell értékelni,
pánikba esni és fokozni a helyzetet
ugyanolyan bolondság, mint alábecsülni a veszélyt” – mondta.
Mendel emlékeztetett, hogy
2020 júliusában új tűzszüneti megállapodás született a Donyec-medencében. Idén télen azonban újrakezdődtek a tüzérségi támadások. „A tűzszünet betartásának fél
éve alatt csak öt elesett volt a részünkről. Idén viszont, alig valamivel több mint három hónap alatt
26 ukrán katona esett el. Ez a szomorú statisztika is mutatja, hogy az
egyensúly, ha még oly törékeny volt
is, felborult” – mondta a szóvivő.

unian.ua
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Közélet
Költészetnap kicsit másképp

Ki vagy te?

„...Kicsoda vagy te? Mit mondasz magad felől?... Én kiáltó
szó vagyok a pusztában...” (Jn
1, 22–23)
Egy gyülekezet kérdőívet osztott szét a látogatók között. A kérdőíven ilyen furcsa kérdések voltak: neve, foglalkozása, iskolai végzettsége, tagja-e a gyülekezetnek,
szeretne-e tag lenni? Miért furcsa
kérdések ezek? Elmondom...
Valaki – aki nem gyülekezeti tag, nem is akar azzá lenni, de
látogató – megbotránkozott azon,
hogy ha ő ennek a gyülekezetnek tagja szeretne lenni, akkor az
fontos, hogy milyen iskolai végzettsége van? Mi a foglalkozása?
Ennek az asszonynak magasabb iskolai végzettsége van, s
mégis bosszantották a kérdések.
Az botránkoztatta meg, hogy a
kérdőíven egyetlen kérdés nem
szerepelt az ő lelkiállapotával
kapcsolatosan, lelki elvárásáról,
hitéről nem érdeklődtek. Nem
kérdezték, hogy olvas-e Bibliát?
Naponta, hetente mennyi időt tölt
csendben, elmélkedéssel, imádkozással? Hisz-e Jézus Krisztusban, Isten Fiában, a Szent Lélekben, az örök életben?...
Bárkinek joga van feltenni a
kérdést: „Ki vagy te?” Válaszolhatok, titkolózhatok, dicsekedhetek, henceghetek, nagyíthatok, letagadhatok, amit akarok... Rajtam
áll, hogy mit válaszolok. Ám, ha
Isten népe, egy gyülekezet, közösség, vagy egyház fontosabbnak tartja az én nevemet, pozíciómat, anyagi helyzetemet, mint
lelkiállapotomat, vágyamat, törekvésemet, azzal a csoporttal valami baj van! Nagy baj!
Jézus körül is sokan voltak
érdeklődők. A tanítványokat sokan, sokszor megkérdezték hitük
és hovatartozásuk felől. A nagy
kérdést Péternek is feltették azon
a bizonyos éjszakán a főpap udvarában: „Ki vagy te? Te is ehhez a Jézushoz tartozol?” Válaszolt Péter. De mit? És hogyan?
(Lk 22, 54–62)
Jánost is megkérdezték a
csodálkozó emberek: „Kicsoda
vagy? Hogy megfelelhessünk
azoknak, akik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől?”
(Jn 1, 22–23) Nyugodtan mondhatta volna: „Én vagyok Zakariás főpapnak a fia, én vagyok Erzsébetnek a csodagyermeke, aki
késő öregkorára született Isten
ajándéka, ígérete szerint. Hallottatok róla? Vagy nem? Hiszen híres, nagy csoda volt a
születésem...” Igazat mondott
volna. Ám János mást mond.
És ez is igaz! Mert az ő életében ez volt a fontosabb igazság!
„Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, amint megmondotta Ésaiás
próféta.”(Jn 1, 23) Kiáltok, hívogatok, figyelmeztetek, irányt

mutatok a veszedelembe induló embereknek. Térjetek meg!
Ki vagy te, kedves Olvasóm?
Ki vagyok én? Kikből áll a mi
gyülekezetünk, közösségünk?
Mi a mi munkánk, feladatunk?
Tudunk-e kiáltani? Mit kiáltunk
a nagyvárosok zárt, betonrengete
felé? Megkeressük-e a falvak szélén álló sárkunyhókat? Merünk-e
belépni egy züllött asszony házába? Felkeressük-e a tönkrement
alkoholistát? Az elvált asszony
kezét mered-e megfogni, hogy
reményt, biztatást mondj? Mit
mondasz annak a fiatalnak, akinek nem csak az orrában lóg az
aranykarika, de az életét is láncra fűzte már a sátán a kábítószerrel? Mersz-e kiáltani neki? Mert
szenved ő is... Önmagától, megvetett árvaságától... A rabságtól!
Legyünk jel, figyelmeztetés,
fény ebben a fagyos, rideg világban. Kiáltsunk a tévelygőknek,
mutassunk utat mindenkinek! Válogatás nélkül. Ne kérdezd, mi a
foglalkozása, ne légy kedvesebb,
mert jó pozíciója van!... Ne undorodj, mert szennyes és megvetett az élete! Hajolj közel a pusztában ténfergő életekhez!
Ránk vár a világ! Keressük meg azokat, akik mes�sze eltévedtek, akik a modern
élet sivatagában reménytelenül, értelmetlenül, közömbösen tengetik életüket. Kiálts,
de ne a saját igazadat! Mondd
el, hogy téged is megkeresett a
te pusztádból kimentett Jézus,
a Szabadító. Légy élő bizonyság lehajló, átölelő, személyválogatás nélküli szereteteddel! Mutasd be Jézust, aki jön,
és keresi a szenvedő embereket. Ha kell, súgva mondd el a
hozzád legközelebb álló személynek, ha kell, kiálts, telefonálj, írj a tőled nagyon eltávolodottaknak, hogy: „Isten
szeret!” Ő megmenteni, gyógyítani, újjá teremteni akar.
Nem vet el, bármilyen mes�szire vagy mélyre jutottál, bármilyen rongyos az életed. Isten
keres, mert szeret!
Feladatod, küldetésed van,
kedves Olvasóm. Kiálts bele a
pusztába! Légy te is kiáltó szó,
hang a pusztában!
Drága Úr Jézus, köszönöm,
hogy utánam jöttél, megkerestél,
felemeltél, közel magadhoz. Köszönöm, hogy megmostál, sebeimet gyógyítgatod és Szent Lelkeddel vigasztalsz, erősítel, vezetsz. Levetted rólam pusztai életem terhét, rongyait. Segíts kiáltani, irányt, utat, fényt mutató,
bizonyságtevő életet élni! Segíts
szeretni mindenkit, aki nyomorult,
szegény és elesett! Segíts megmutatni a Te feléd vezető utat! Ámen.
(Morzsák 4., 2006)
Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

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

Verstündérek Beregszászban

Verstündérek jártak Beregszászban. Nyomukban idézetektől
virágzott ki a város, s nyíltak meg
a szívek-lelkek azok befogadásával. Hogy született ez a kezdeményezés? – kérdeztük az ötletgazdát, Tarpai Zsófiát, a Beregszászi
Magyar Gimnázium volt diákját.
– 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünne-

ményezést. Több mint száz idézetet
választottunk ki, írtuk ki egy-egy
kis cédulára.
– Az akcióban részt vett
Taracközi Mirjam is…
– Igen, én is részt vettem ebben,
de az ötlet és a versek választása elsősorban a Zsófi érdeme. Szerettük
volna, ha Beregszászban is megvalósulna ez a Magyarországon már
elterjedt költészet-napi akció, hozzá akartunk mi is járulni az ünnep

peljük a magyar költészet napját. Szerettünk volna ez alkalomból mi is élményt szerezni az embereknek, hogy találkozhassanak a versekkel, lássák és olvassák őket. Bár az interneten sok
szép versmondással találkozhattunk ezen a napon, úgy gondoltuk,
mi ezúttal különlegesebb módon
szólítjuk meg az embereket. Mikor megszületett bennem az ötlet,
megosztottam egy nagyon kedves
barátnőmmel, Mirjámmal, akivel
közösen gondoltuk ki ezt a kezde-

méltatásához, a szép szó terjesztéséhez. Az idézetek kiragasztásakor
csatlakozott hozzánk Kopasz Sára
és Tóth Sára, a gimnázium két végzős diákja is. A versek kiválasztása
során fontosnak tartottuk, hogy kárpátaljai költőktől is idézzünk. Ezek
között találhatunk pár olyat is, amit
Zsófi írt, ezek fontosak számomra.
Örülök neki, hogy ily módon sikerült ezeket a szép versidézeteket
sok emberhez eljuttatni, s remélem, jövőre is meg tudjuk ezt tenni.
– Milyen szempontok szerint

Elejét lásd az 1. oldalon

A világhálóra költözött a költészetnap

Vers a térben

A Pro Cultura Subcarpathica
idén rendhagyó módon emlékezett meg a költészet napjáról.
A civil szervezet korábban Beregszász központjában Vers
a téren néven szervezett közös versmondást. Az eseményre Kárpátalja különböző szegleteiből érkeztek résztvevők,
volt, hogy közel félszáz iskola
képviseltette magát, és megközelítőleg ezer résztvevő szavalta együtt egy, az adott évben jubiláló költő választott versét.

A kialakult járványhelyzet miatt a kültéri rendezvény ez évben
elmaradt, ezért a szervezők a virtuális téren át próbálták megmozgatni a fiatalokat. A Pro Cultura
Subcarpathica szervezésében ezúttal a világhálón Aknaszlatinától
Ungvárig 13 tanintézmény közel 100 diákja szavalta el az idén
70 éves, Kossuth- és József Attila-díjas Vári Fábián László Il�lyés Gyula fejfája előtt című versét. A mozgalomhoz csatlakozott
a Beregszászi Kossuth Lajos Lí-

választottátok az idézeteket és a
helyszíneket?
– Elsősorban nagy magyar
költőinktől válogattunk olyan
verseket, amelyek közel állnak szívünkhöz – folytatja Zsófia. – A cetliken olvasható többek között Ady Endre, József Attila, Reményik, Pilinszky, Dsida
Jenő és még nagyon sok neves
költőnk verse. De a klasszikusok
mellett – mint ahogy Mirjám is
mondta – nagyon fontos volt számunkra, hogy kárpátaljai költők
sorai is megjelenjenek, így többek között Finta Éva-, Vári Fábián László-, Marcsák Gergely,
Kopriva Nikolett-, Lőrincz P.
Gabriella-idézetek is olvashatók. A helyszínek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy
könnyen észrevehetőek legyenek ezek a kiírások. Így a parkokban, a templomok környékén, az
odavezető utak mentén és persze
a magyar gimnázium bejáratánál
helyeztük el azokat.
– Mit jelent számodra a vers?
Van kedvenc költőd?
– Számomra a versek a tengert jelentik. Elmerültem bennük
és ez köszönhető elsősorban a Jóistennek, anyukámnak és tanárnőimnek. A költészet valamilyen
formában minden ember életében
megmutatkozik. Kedvenc versem, költőm talán nincs is, Pilinszky földöntúlisága, Ady komorsága, Szabó Lőrinc gyermekszeretete, Hervay Gizella zsenialitása… – ezek mind és még sok
más, ami magával ragad.
– Te magad is írsz verseket…
– Azzal szembesültem, hogy
az írás többet jelent számomra,
mint egy hobbi. Nagyon örülök,
hogy néhány versem már megjelent a Partium folyóiratban, az
Irodalmi Jelenben és az Erdélyi
Előretolt Helyőrségben. Szeretném, ha a verseim az embereké is
lennének, ha jelentene számukra
valamit és olvasnák őket. Hálás
vagyok azoknak, akik tanácsaikkal segítenek ebben.
– Mi pedig sok sikert kívá
nunk neked, a verstündéreknek
meg köszönjük a költészetna
pi élményt.

Kovács Erzsébet

ceum, a Nagyberegi Középiskola, a Sárosoroszi OktatásiNevelési Komplexum, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola Szakgimnáziuma, a
Nagydobronyi Szakképzési
Központ, a Nagydobronyi Középiskola, a Nagydobronyi Református Líceum, az Ungvári
10. Számú Dayka Gábor Magyar
Tannyelvű Középiskola, a Huszti
Magyar Tannyelvű Általános
Iskola, a Viski Kölcsey Ferenc
Középiskola, az Aknaszlatinai
Bolyai János Középiskola és a
Nagyszőlősi 3. Számú Perényi
Zsigmond Középiskola.

-kósa-

Olvassuk együtt mi is Kossuth-díjas költőnk versét
Vári Fábián László

Illyés Gyula fejfája előtt

Hazámtól távol,
Hozzád sírközelben
Tőled kérdezem,
mi végre hát?
S ha nem mondtad elégszer,
hiába mondtad,
hogy ezerszer jaj
a nyelvehagyottnak,
mert biccen a szó már
a száj szögletén.
Te sem is tudhatod,

ki vagyok én,
mert csak a kérdésre
kapcsol az agy:
„Melyik nép
fogadott gyermeke vagy?”
Eleitől fogva
génjeinkben hordva:
anyaország, anyaöl,
anyatej, anyanyelv.
Mienk vagy!

Beszélünk fuldokolva,
ha fakad a sírás,
ha harsan az elv.
Makacs szánkra fegyelmet
izzó jogarral égess,
csak őrizz meg
bennünket, édes,
édes anyanyelv!
(1984)

2021.
április 14.

Itthon–otthon
Sipos József lelkész és gyermeksegítő

Nem hagyhatjuk magukra az
elfelejtett gyermekeket

Egy gyermek Isten ajándéka. Vannak, akiknek nem adatik meg ez
az áldás, de a többségnek igen. Elszomorító, hogy akadnak olyan
anyák is, akik olykor a nem megfelelő anyagi körülményeik miatt,
talán nemtörődömségből ott hagyják gyermekeiket az egészségügyi intézményben…
Kárpátalján több olyan kórház is van, ahol beteg kisgyerekeket, vagy már újszülötteket
„felejtenek” ott. Az osztályon
dolgozó szakembereknek pedig
nincs elég kapacitásuk arra, hogy
megfelelően tudják ellátni őket…
Örvendetes, hogy vannak áldozatkész emberek, akik felvállalják: segítenek szebbé tenni életüket. Ennek köszönhetően alakult meg 2017-ben a Kárpátaljai
„Elfelejtett” Gyermekek Segítése (KEGYES) civil szervezet.
Munkájukról Sipos József igazgatót kérdeztük.
– Ismerjük meg először is
Sipos Józsefet!
– Salánkon születtem, iskolai
tanulmányaimat is ott kezdtem.
Ezt követően a Nagydobronyi
Református Líceum diákja lettem, majd az érettségit követően
felvételiztem a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre,
ahol teológiát tanultam. 2004-ben
költöztem haza, Kárpátaljára,
ez idő óta szolgálok lelkészként
Tiszaújlakon és Tiszakeresztúron.
– Mi vezette Isten útja felé?
– A lelkészi hivatást nem mi
választjuk magunknak, hanem az
Úr elhív minket erre a szolgálatra. Az ifjúkori barátaim, és talán
a családom sem gondolta, hogy
én lelkész leszek egyszer, de az

Úr engem is elhívott. Még a líceumi tanulmányaim alatt elém került
egy ige Hóseés könyvének 2. részéből: „Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával”. Ennek az igének az olvasásakor értettem meg,
hogy ez lesz az én utam.
– Milyen érzések voltak Önben,
mikor fölszentelték?
– A teológiai tanulmányokat követően, de még a fölszentelés előtt
néhány évet már szolgálunk mint
segéd- és beosztott lelkész. Így ez
számunkra már nem egy új érzés.
Mégis, amikor a beregszászi templomban megtörtént a felszentelésem, egy pozitív élményt nyújtott
számomra.
– A lelkészi szolgálata mellett
a Kárpátaljai Református Ifjúsá
gi Szervezet elnöke…
– A szervezet még 2002-ben
alakult többek között Zán Fábián
Sándor püspök úr kezdeményezésére. Azért jöttünk létre, hogy támogassuk az ifjúságot abban, hogy közelebbről is megismerhessék Istent.
Ennek érdekében rendezvényeket,
ifjúsági táborokat, sportnapokat,
túrákat szervezünk, ahol a fiatalok
hitbéli nevelését erősítjük. Szakmai
képzéseket is tartunk. Nagyszabású egyházkerületi ifjúsági találkozónk, a Lendület, ahol szemináriu-

Fóliás zöldségtermesztés

Idénykezdet megpróbáltatásokkal
Elejét lásd az 1. oldalon

Valóban szurkolni kell minden
itteni gazdának, hisz nekünk,
fogyasztóknak sem mindegy,
hogy végül is ráfanyalodunk
a tőlünk délebbre fekvő országokból hozzánk érkezett, meg
felelő módon kondicionált importárura, vagy ehetjük a közelben megtermelt friss zöldségféléket, amelyeket lehetőség szerint olyan őstermelőktől vagy kiskereskedőktől szoktunk vásárolni, akikben maximálisan megbízunk.
– Néhány hete már kapható
a hónapos retek és a megyében
megtermelt uborka első tételei is
megjelentek piacainkon és a bol
tokban. Mintha minden a legna
gyobb rendben lenne…
– Ez csak a felszín. A primőrök termesztése mindig is jelentős kockázattal jár. Legyen bármennyire is felkészült a termelő,
mindig előfordulnak előre nem
látható események – hangsúlyozza Nagy Csaba, a Pro Agricultura
Carpatika falugazdásza. – Ki gondolta volna, hogy februárban az
akkor lehullott jelentős mennyiségű csapadék nem hó, hanem eső
formájában érkezik, és ez komoly
belvízkárokat okoz nem csupán a
mezőkön, hanem azokon a portákon is, ahová fóliaházakat telepítettek. Bizony a hajtatóközegbe
betört víz miatt a már elvetett retek több helyen kirohadt, kezdőd-

hetett a munka elölről. Gondoljunk
bele, hogy az illető családi gazdaságnak milyen plusz költséggel járt
mindez. No és azt is figyelembe kell
venni, hogy lelkileg nem is oly kön�nyű feldolgozni egy ilyen veszteséget. Ismeretségi körömben szerencsére valamennyien erőt tudtak meríteni az újrakezdéshez.
– Ezek szerint februárban a
belvíz, az utóbbi napokban meg a
kemény éjszakai fagyok keserítet
ték meg a termelők életét.
– Maradva azoknál, akik az
első fordulóban a hónapos retek
termesztése mellett döntöttek: végül is kettős, néhol hármas fóliatakarással sikerült megmenteni a
termést még azokon a helyeken is,
ahol hajnalonként a fóliaházon kívül mínusz 4-5 fokot mértek. Tudni kell, hogy a sűrű levélállomány
megvédi a gumókat a megfagyástól
akkor is, ha a leghidegebb hajnali
órákban a hajtatótérben valamivel
fagypont alá süllyed a hőmérséklet.
– Tavaly a karanténszabályok
miatt óriási gondot jelentett a pri
mőrök értékesítése.
– Ez azért fordulhatott elő, mivel a Kárpátalján megtermelt hónapos retek mintegy 80 százalékát
a hágón túli fogyasztók vásárolják
meg. Az elmúlt év tavaszán a legnagyobb gondot az okozta, hogy a
hatóságok bezáratták a zöldségpiacokat. Idén szerencsére mindez nem
történt meg, és jól működik a felvásárlói láncolat. A piros retekhez a tavalyelőtti, tehát a békebeli áron jut

mok, koncertek, műhelyek és interaktív szórakoztató programok várják a fiatalokat. A jelenlegi helyzetben sajnos nem tudunk nagy létszámú rendezvényeket tartani, azonban
az ifikkel tartjuk a kapcsolatot, és azt tapasztaljuk,
hogy erősödtek ezek a kis
közösségek.
– Mit tudhatunk a Kár
pátaljai „Elfelejtett” Gyer
mekek Segítése Jótékony
sági Alapítványról?
– Négy évvel ezelőtt
Gera Anita gyülekezeti tagunk Mikulás-napi adománygyűjtést szervezett a
rászoruló gyermekeknek.
Az összegyűjtött összeget
pedig a nagyszőlősi kórházban felejtett gyermekeknek személyesen vittük
el. Az ott tapasztaltak aztán annyira megérintettek,
hogy úgy éreztem/éreztük,
lépni kell ez ügyben. Kiépítettünk egy működő szolgálatot olyan emberekkel,
akik szinte minden nap elmennek a gyermekekhez,
gondozzák őket, mesét olvasnak nekik, játszanak velük, és próbálják könnyebbé tenni a napjaikat. 2020
nyarán pedig sikerült megalapítanunk a KEGYES Jótékonysági Alapítványt.
– Hogyan képzeljük el ezeket a
mindennapokat?
– Felismertük azt, hogy nekünk
is jelen kell lennünk az intézményben ahhoz, hogy az általunk gyűjtött adományok biztosan eljussanak azokhoz, akiknek szükségük
van rá. Így megállapodtunk előbb a
nagyszőlősi, majd a munkácsi kórházzal, hogy egy-egy tagunk napi
5-6 órában foglalkozik a kicsikkel.
A munkatársaink gondozzák, etetik, tisztába teszik, öltöztetik őket.
0-2 éves kor közötti gyermekekről

van szó, akiknek talán a legfontosabb, hogy valaki szeresse őket és
vigyázzon rájuk.
– Hogyan találhatják meg önö
ket az adakozni vágyók?

a vásárló. Biztatok mindenkit arra,
hogy bátran fogyasszák ezt a primőrt: nem tápanyagigényes növényről van szó, nincs tele műtrágyával,

– Egy normális tavaszon az
uborka növényvédelme sem okoz
komolyabb fejtörést, inkább a szélsőséges időjárás jelent gondot a ter-

és a növényvédelme sem bonyolult.
Lesz még belőle elég sokáig, mivel
a termelők közül szabad földön is
jelentős területeket vetettek be, és
úgy tapasztaltam, hogy a fátyolfóliás takarással sikerült megmenteni a
fagytól ezt az állományt is.
– Ha a piros retek nem igényel
különösebb növényvédelmet, az
uborka annál inkább.

melőnek. Mert ha hajnalban kint
mínusz 5 fokot mutat a hőmérő, bizony egy olyan fóliaházban, ahol
az első szedés óta már eltelt két hét
– tehát intenzíven fejlődik az állomány –, ott bizony ilyenkor csúcsra
járatjuk a kazánt, hogy tartani tudjuk a plusz 18-20 fokos hőmérsékletet. Nappal pedig a folyamatos
szellőztetéssel arról gondoskodunk,

– Mint említettem, 2020-ban
sikerült szervezetünket jótékonysági alapítványként bejegyeztetni, így már hivatalosan is fogadhatunk adományokat. Emellett a közösségi médiában létrehoztunk egy
csoportot, ahol jelentkezhetnek az
adakozók. Sok felajánlást kapunk
Magyarországról is, hála Istennek
Kárpátalján is egyre többen hordozzák szívükben ügyünket. Bebizonyosodott az is, hogyha segítésről van szó, az emberek kreativitása határtalan. A közelmúltban pél-
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dául egy kedves ifjú pár arra kérte násznépét, hogy virág helyett
egy-egy plüss játékot hozzanak
nekik ajándékba, melyet aztán
felajánlottak szervezetünknek.
Ők így támogatták az elfelejtett gyermekeket.
– Nagyon nehéz be
legondolni abba, hogy
egy anya elhagyja gyer
mekét. Lélekben hogyan
lehet ezzel megbirkózni?
– Rettenetesen nehéz, azt kell, mondjam.
A munkatársaim, akik naponta gondozzák a gyermekeket, hölgyek. Nekik még nehezebb, hiszen megszeretik azokat
a csöppségeket, akik sokáig sírnak, mikor munkatársaink a nap végén
hazaindulnak. Tudni kell,
hogy nekünk egy bizonyos ponton túl meg van
kötve a kezünk, hiszen a
gyermek jogilag az anyáé,
nem mondott le róla, bármikor elviheti. Van úgy,
hogy el is viszi, majd
egy idő múlva alultápláltan hozza vissza. Ilyenkor
törnek előtérbe az érzelmek, amelyeket kordában
kell tartanunk, bármen�nyire is szeretnénk beleavatkozni, nem tehetjük.
Lelkileg nagyon megterhelő ez
a szolgálat.
– Sokak életét megnehezíti a
jelenlegi járványhelyzet.
– Ki kell tartanunk minden
időben. Nem véletlenül hozta Isten ezt a vírust, Ő kézben tartja a
világot. Nagyon fontos, hogy bízzunk Benne. Persze, ez sokszor
nem könnyű, de hinnünk kell az
Ő megtartó erejében.
– Isten áldása legyen szol
gálatán!

Kurmay Anita

hogy a szikrázó napsütésben a
benti hőmérséklet a kora délutáni órákban lehetőleg ne emelkedjen 27-28 fok fölé. Mindez különösebb erőfeszítés nélkül megoldható, ha szélcsendes az idő,
ám ha 80-100 kilométeres széllökések követik egymást, akkor
bizony résen kell lennünk, hogy
a szellőzőket szét ne tépje a vihar.
– A termelők mennyire elége
dettek az uborka idei felvásárlá
si árával?
– Idén az uborka bevezető
ára 55–60 hrivnya/kilogramm
körül mozgott, jelenleg a viszonteladók 35–40 hrivnyát fizetnek érte. Az elmúlt év ebből
a szempontból nem mérvadó,
ám azt elmondhatom, hogy tavalyelőtt ilyenkor hasonlóan alakultak az árak. Ami nagyon fontos, hogy a velünk kapcsolatban
álló termelők többségének sikerült a csúcsra járatást a pravoszláv húsvét előtti napokra időzíteni. Ez nagyon lényeges, mivel
a fóliás gazdák ilyenkor akár az
éves bevételük 20-25 százalékához is hozzá juthatnak.
– Piacainkon ez idő tájt még
sok helyen árulnak importból
származó paradicsomot, papri
kát, uborkát. Ez a körülmény
mennyire nehezíti meg az itteni
termelők dolgát?
– Több éves tapasztalat, hogy
amint megjelenik a hazai primőr,
akkor a vásárlók azt részesítik
előnyben a külhoni portékával
szemben. A tudatos vásárlói magatartás egyre inkább megfigyelhető nálunk is, holott jól tudjuk,
hogy a koronavírus-járvány sokak számára komoly megélhetési gondokat jelent.

Kovács Elemér
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Tükör
zül. Emellett különböző rendezvények megtartására is lehetőség
van, ilyenek a születésnapok, bankettek, eljegyzések, osztálytalálkozók. Motel részlegünkben pe-

talom, hogy a Magyarországról
érkezettek az ukrán konyha különlegességeit kóstolják inkább,
a közép-ukrajnaiak pedig a magyaros ízeket próbálják ki szívesen. Talán azért is, mert ami nem
megszokott, az mindig izgalmas.
És valóban érdemes kipróbálni,

dig hat kétágyas szoba várja a pihenni vágyókat. Úgy gondolom, sikerült igazán kellemes környezetet teremteni vendégeink számára.
– A magyaros vagy az ukrán
ételek a kelendőbbek?
– Ez változatos, hiszen sokféle vendégünk van. Azt tapasz-

hogy jobban megismerjük egymás konyháját.
– Mostanság a vendéglátóipar
ban dolgozók mindennapjait nagy
ban megnehezíti a járvány.
– Ez így igaz, nem vagyunk
könnyű helyzetben. A hosszan
tartó bezárás miatt csak elvitel-

dés, kéregmolyfúrás, levélripacs),
vagy „makro” (mechanikai sérülés, nyúlrágás, metszési felület) sérülés. A fertőzés következtében rákos, mézgás sebek keletkeznek, ahol a háncs- és faszövet
elp usztul. Ha a háncsszövet
pusztulás körbeéri az ágat vagy
a törzset, az elhalt rész fölötti ág
vagy koronarész hirtelen elhal,

nek sérülések. Ültetés után a mechanikai sérülések kivédésére,
a vadkár elkerülésére törzsvédő
hálót kell használni. A csonthéjas gyümölcsfákat télen, a nyugalmi időszakban tilos metszeni, mert akkor a legfogékonyabbak a felsor olt kórokozókkal
szemben. Az optimális metszési idő a rügyfakadás utáni idő-

elszárad. A fertőzés az őszi és
téli hónapokban következik be,
a betegs ég tünetei rügyfakadás
után, a nyári hónapokban már jól
felismerhetőek.
Hogyan védekezzünk kor
szerűen, környezetkímélően
ellenük?
A védekezés két részből áll: a
megelőzésből és a gyógyító vé
dekezésből.
A megelőzés azzal kezdődik, hogy csak egészséges oltványt szabad elültetni, ahol a
szemrem etszés helye tökéletesen beforr ott, s a fákon nincse-

szak. Ekkor a fák ellenállóak, toleránsak a kórokozókkal szemben. Ősszel 3%-os bordói lével
végezzük lemosó permetezést,
hogy a fa kérgén lévő kórokozók szaporítóképleteit elpusztítsuk. Ezt a permetezés 1%-os
töménységben tavasszal a metszés után ismételjük meg, amikor a friss metszési felületeket
is bizonyos ideig fedi a baktérium- és a gombaölő hatású, környezetbarát permetező szer.
Ez a permetezés azonban
nem pótolja a sebkezelést, tehát metszés után azonnal ken-

Lőrincz Éva, az egészségügyi dolgozóból lett csupaszív vendéglátós

Oázis egy rohanó világban

Vendéglátásban dolgozni sok kihívást, és még több türelmet jelent.
Nem könnyű mindig jelen lenni, talpon maradni és a legfinomabb
ételeket feltálalni a kedves vendégnek. A beregardói Lőrincz házaspár közel harminc éve tevékenykedik a vendéglátóiparban. Talán
nincs is olyan beregszászi, aki be ne tért volna a város központjában található az Oázis parkba egy finom lángos elfogyasztására,
vagy ne ünnepelt volna családi-baráti eseményt az Ardóban található Oázis étteremben. Ma Lőrincz Évával beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.
– Milyen ötletből indították
vállalkozásukat?
– Közel húsz évet dolgoztam
az egészségügyben. A Beregszászi Egészségügyi Koledzs, akkori nevén a Beregszászi Egészségügyi Szakiskola elvégzése
után a helyi kórház szemészeti osztályán kaptam segédnővéri állást. Nagyon szerettem
ott dolgozni, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem a munkám során. Majd a rendszerváltás korában úgy éreztem, valami új dologba kell belevágnom. Ekkor a
férjem, András egy merész ötlettel állt elő: indítsunk egy saját vállalkozást. Egyik keresztanyám szakács volt, így tőle
megtanulhattam mindent a sütés-főzés tudományáról. Kezdetben Beregardóban lángost sütöttünk, majd a Perényi-kastély
pincehelyiségében alakítottunk
ki egy kis éttermet, ahol magyaros ételeket lehetett kapni.
Aztán egy merészet gondolva
Beregszászban, a Vérke-parton
megnyitottuk az Oázis parkunkat. Fesztiválszezonban rengetegen megfordultak nálunk. Akkoriban még megtalálható volt ott
a hajóhinta, a gyermekek igazán
szabadon játszhattak. Eközben
felismertük az igényt arra, hogy
vendégeinknek szálláshelyre is
szükségük lenne, így Ardóban

vásároltunk egy telket, ahol 2007ben megnyithattuk az Oázis motel-éttermet.
– Hogyan jött a névválasztás?
– Ez egy igazán kalandos történet. Bandival – a férjemet a legtöbben így szólítják – utaztunk
Szombathelyre, amely majdnem
Ausztria határán fekszik. Akkoriban még nem lehetett sok kávézót találni. Emlékszem, az út során elfogyott a vizünk, és már nagyon szomjasak voltunk, amikor
találtunk egy kis éttermet, amelynek Oázis volt a neve. Maga az
Oázis egy olyan területet jelent a
sivatagban, ahol ivóvíz található,
emellett egy kellemes, nyugalmas
helyet is jelöl. Ennek hatására úgy
döntöttünk, ha nekünk éttermünk
lesz, Oázisnak nevezzük el.
– Ma mivel várják a megfá
radt utazókat?
– A beregszászi parkban többnyire gyors ételeket kínálnunk,
ilyen a lángos, a hot-dog, a hamburger, a sült krumpli, emellett kávéval, kapucsínóval, üdítővel olthatják szomjukat a hozzánk betérők. Ardóban, a motelben a magyar
és ukrán konyha remekeit kóstolhatják meg a vendégek. A teljesség igénye nélkül bográcsgulyás,
babgulyás, borscs leves, pelmenyi
közül válogathatnak. Büszkeséggel
mondhatom, hogy a nálunk készült
halászlé a legkedveltebb mindkö-

A csonthéjasok elhalása ellen

„Gyümölcstermesztésünk eddig kifejlesztett méreteit és a termesztés fontosságát csak akkor tudjuk igazán értékelni, ha a kártevők és betegségek elleni védelmet teljes egészében eredményesen
végezzük el... A kártevők és kórokozók elleni védekezés csak úgy
hozza meg a kívánt eredményt (kis és nagy gazdaságokban, üzemi és házikertekben), ha azt az előírásoknak megfelelően a legalkalmasabb fejlődési szakaszban, a legjobb és legkorszerűbb
védekezőszerrel és technológiával végezzük el, szem előtt tartva
környezetünk védelmét is.” Ezeknek a gondolatoknak jegyében
szeretném felhívni a figyelmet azokra a teendőkre, amelyek segítségével megelőzhető, vagy lényegesen csökkenthető egyes betegségek kialakulása a csonthéjas gyümölcsfákon.
Főként a kajszi és az őszi
barack, a cseresznye és a meggy
elhalásos betegségei okoznak
gondot. E betegség már a telepítést követő évben is jelentkezhet úgy, hogy az ősszel elültetett csemete nem hajt ki, vagy
ha tavasszal ki is zöldül, gyengén fejlődik, sokszor 1-2 év múlva elpusztul.
Az ok többféle lehet: kiszá
radás, elmaradt kalluszosodás a szemremetszés helyén,
különböző kórokozók megtelepedése a törzsön, a mechanikai sérülés vagy a nyúlrágás helyén.
Kórokozók
Fertőződhetnek a fák az
alakító, ritkító metszések során, amikor a metszési felületeken keresztül támad a gomba vagy a baktérium. A fertőzések helyén rákos, mézgás sebek
keletkeznek, s végül kisebb-nagyobb hajtások, vázágak pusztulnak el.

Gyakori jelenség, hogy kü
lönböző lombkárosítók – legyen az
állati vagy gomba eredetű – elszaporodása korai lombhullást okoz.
A vesszők, termőnyársak nem érnek be, télen elfagynak, s ezek az
elszáradt képletek is fertőzési kapuk a kórokozók számára.
Melyek azok a kórokozók,
amelyek a felsorolt módon fer
tőzhetik a kajszi-, őszibarack-, cseresznye-, meggyfákat és mikor?
A kajszifák rákosodását, gu
taütését a Pseudomonas syringae baktérium és a Cytospora
rubescens (C. cincta) okozza, az
őszibarackfák korai elhalását pedig főleg a Cytospora rubescens, a
Chondrostereum pur-pureum gombák és a Pseudomonas syringae
baktérium. Cseresznyén, meg�gyen a Cytospora leucostoma és
a Pseudomonas mors-prunorum
károsít.
A baktériumok és a gombák
közös jellemzője, hogy csak sebzéseken keresztül képesek fertőzni, legyen az „mikro” (fagyrepe-

re dolgozhatunk. Sajnos a személyzet egy részét is el kellett
engednünk, hiszen nem tudtuk
biztosítani számukra az anyagi
juttatásokat. Ma a motelben én
dolgozom szakácsként a kisegítőimmel. Azoknak, akiknek
van tartalékuk ilyen időszakra, talán túl tudnak rajta jutni,
de akiknek nincs, azok bizony
a túlélésért küzdenek.
– A beregszászi Oázis park
a Vérke-partján fekszik, amely
sokszor kijön a medréből. Mit
tudnak ilyenkor tenni?
– Bizony szörnyű látvány,
mikor több méteren keresztül a
víz elárasztja a parkot. A kiöntött
Vérke többször kárt tett az épületünkben. Próbáltuk homokzsákokkal, betonréteggel védeni, de ez nem mindig sikerült.
Egy élet munkája fekszik a vállalkozásunkban, és amikor azt
látjuk, hogy a kiöntött csatorna
miatt ázik fel a padló, mennek
tönkre a bútorok – hát a szívünk
fájdul meg…
– A nehézségek ellenére
mégis folytatják munkájukat.
Mit jelent önnek – akit a mo
tel lekének is neveznek – a vál
lalkozása?
– Ezt csakis szívvel-lélekkel lehet csinálni, másként nem
megy. Nagyon szeretek főzni,
látni az elégedett vendégeket.
Ez az életem, amelyet másra
nem is cserélnék, még ha sokszor nehéz is.
– Egy szakács otthon is sze
ret főzőcskézni?
– Hát persze, odahaza is szívesen sütök-főzök. Van négy
kisunokám, akik nagyon szeretik a főztömet. Mikor látogatóba jönnek, mindig a kedvenceiket készítem. Nincs az a fáradság, amely el ne múlna, ha őket
láthatom és készíthetek számukra valami finomságot.
– Mi pedig jó egészséget,
és további sikereket kívánunk!

Kurmay Anita

jük be a metszési felületeket sebkezelővel. A metszéssel egy időben végzett sebkezelés megakadályozza a
friss vágási felületek utólagos fert őződését.
A gyógyító kezelés a már
meglévő sebek ellátása, a fák,
egyes beteg ágak életének
meghosszabbítását szolgálja.
A mézgás, elhalt sebeket éles
késsel, vagy erre a célra alkalmas kézi motoros fűrésszel az
egészséges részig kell kitisztítani, azután sebkezelővel bekenni, ami elősegíti a kalluszosodást és a gyógyulást. Hogy a
munkánk eredményes legyen,
az elszáradt ágakat öt-tíz centiméteres egészséges résszel
együtt, még ősszel fűrészeljük
le a fákról, a sebzési felületet
sebkezelővel kenjük be. A
már elpusztult fákat távolítsuk el a gyümölcsösből és a
beteg ágakkal együtt égessük
el, hogy a rajtuk lévő kórokozók szaporítóképleteit elpusztítsuk, az újabb fertőzési forrást gyérítsük.
Védjük csonthéjas fáinkat
a kéregmolytól, a gnomóniától
és más, leveleket károsító gombabetegségektől, amelyek korai lombhullást okozhatnak,
ugyanis a legyengült fák hajlamosabbak a megbetegedésre.
Mindegyik kórokozó előszeretettel fertőzi a gyenge, hiányos
tápanyagellátásban részesült fákat, ezért figyelmet kell fordítani az optimális tápanyagellátásra is.

Bodnár István
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A sárgarépa tavaszi szabadföldi termesztéséről (2.)

Mielőtt belefogunk egy növény termesztésébe, elsősorban meg kell, hogy ismerkedjünk az adott növény igényeivel és termesztési technológiájával. A sárgarépa szabadföldi
termesztésével kapcsolatban ez előbbit
már a cikkünk első
részében áttekintettük. Ezeknek az információknak a tudatában a következő lépésünk, hogy
tisztában legyünk a
termeszteni kívánt növényünk
termesztési technológiájával
is, amelynek a részleteivel a
jelenlegi cikkünkben fogunk
foglalkozni.
A sárgarépa-termesztéséhez
a sík fekvésű, gyomokkal nem
fertőzött, talajlakó kártevőktől
mentes területek alkalmasak. A
sárgarépa nem kedveli a monokultúrát, ezért a vetésforgó alkalmazása elengedhetetlen. Ön-

maga, vagy más ernyősvirágzatú
(pl. petrezselyem, zeller) növények után legalább 3-4 évig ne
kerüljön vissza. A sárgarépának
jó előveteményei: a zöldborsó,
zöldbab, kabakosok, káposztafélék, őszi búza, úgymond azok
a növények, amelyek nem „zsarolják” ki a talajt. Sok szármaradványt hagyó növények után
(kukorica, napraforgó) nem javasolt a sárgarépa termesztése.
A sárgarépa társnövényként nagyon jól érzi magát a saláta, kapor, vöröshagyma és póréhagyma közelében. Több kutatás is

kimutatta, hogy a vöröshagyma és
a póréhagyma a sárgarépa mellé
vetve távol tartotta a sárgarépa legyet, valamint csökkentette a lisztharmat és a levéltetvek megjelenését a sárgarépán.
Fajtaválasztás
Sárgarépafajtákból
széles választék áll a termesztők rendelkezésére.
A fajtaválasztást illetően különböző tulajdonságok figyelembevételével (tenyészidő, termőképesség, lomberősség, betegségekkel és kártevőkkel szembeni
ellenálló képesség, minőség) választhatnak a termelők. A sárgarépa tenyészidejét tekintve megkülönböztetünk rövid (80–110 nap),
középhosszú (110–140 nap), és
hosszú (140–180 nap) tenyészidejűeket. A rövid tenyészidejű fajtákat elő- és másodnövényként, a közepes és hosszú tenyészidejű fajtákat csak főnövényként termeszthetjük. A sárgarépafajták termő-

képessége függ a tenyészidőtől, a
répatest formájától, hosszúságától és vállátmérőjétől, a lomberősségtől és a betegség-ellenállóságtól. Az erős lombú fajták a betegségekre általában kevésbé érzékenyek, mint a gyengébb lombúak.
Korai, csomózott áruelőállításhoz
azok a rövid tenyészidejű fajták alkalmasak, amelyek lombja erősen
illeszkedik a répatesthez és elég
erős a levélnyelük. A termés minőségét a beltartalmi tulajdonságok, valamint a külső megjelenés
határozzák meg. Ezek közül a legfontosabb a karotintartalom, amely

Mogyorótermesztés Kárpátalján
Sokakat érdekel, s engem is több ilyen fajta nagyobb és jobb
többen megkérdeztek, hogy minőségű terméshozamot procélszerű-e a mogyorótermesz- dukál (hektáronként 3-3,5 t).
tésbe belevágni nálunk, Kár- Legelőször is a talajviszonyokpátalján. Ha csak az ökológi- ról szeretnék beszélni. Nálunk a
ai viszonyokat vesszük figye- nehéz szerkezetű, alacsony hulembe, akkor igen. Viszont az musztartalmú és pH értékű talaj
utóbbi időben sok problemati- (3,5-4) nem alkalmas e fomájában
kus kérdést kell mega mogyoró ültetéséoldanunk, hogy sikere. A humusztartalom
resen tudjuk termesz3-4 között, a pH-érteni a mogyorót, hogy
ték 5-6 között kell leaz hasznot is hozzon.
gyen. Ezt úgy lehet elEbben a kérdésben
érni, hogy a talajba hekmár van tapasztalatáronként 80-100 tontom, 6 éve egy több
na szervestrágyát és
Tel.: 2-41-74
mint 1000 hektáros
5-10 tonna mészport viültetvényen vagyok
szünk. Ezenkívül arra
szaktanácsadó.
jöttem rá, hogy az intenzív fajMár az elején szögezzük ták nagyon érzékenyek a kórokole: nem lehet összehasonlíta- zókra, a különböző betegségekni a vadon termő és az intenzív re. A kórokozók és a kártevők
mogyorótermesztést. A termé- majdnem ugyanazok, mint a dió
szetben megtalálható mogyo- esetében. Újra felszeretném hívrófajták az intenzíven történő ni a figyelmet az új baktériumos
fajtáktól eltérően nem szelek- és gombabetegségekre. Ezen beció alapján jöttek létre. A leg- tegségek gyorsan terjednek, és ha

szorosan kapcsolatban áll a színnel.
Minél magasabb a karotintartalom,
annál intenzívebb (erősebb) a sárgarépa narancsos színe. A sárgarépa ízének kialakulásában a cukrok
és az illóolajok mennyisége és ös�szetétele játszik fontos szerepet. A
késői érésű fajták szárazanyag-tartalma nagyobb, mint a korai és középérésűeké, emiatt tárolhatóságuk
jobb. A répatest formája is fajtánként változhat, de a talaj szerkezete is nagyban befolyásolhatja azt.
Talajelőkészítés
Úgy a sárgarépa, mint a többi gyökérzöldség esetében is a
talajelőkészítésnél két igen fontos
dolgot kell szem előtt tartani. Az
egyik a jó őszi mélyszántás (25-30
cm) vagy kiskertekben az őszi ásás,
ilyenkor juttatjuk ki az alaptrágya
túlnyomó részét. A másik az egyenletes talajfelszín-eldolgozás. A tavaszi talajelőkészítésnél, különösen a laza könnyű talajokon ügyelni kell arra, hogy a magágy kellően tömör alapú legyen. A megfelelő csírázáshoz, a biztonságos és
gyors keléshez kellően nedves, tömör, aprómorzsás, egyenletes felszínű magágy szükséges.
Nagyüzemű termesztésben a
síkműveléses művelési mód (30-35
cm sortáv) mellett, egyre inkább teret nyer a bakhátban (70-75 cm sortáv) történő termesztés. A bakhátakon ilyenkor legtöbbször ikersoros elrendezésben történik a vetés.
Szaporítás
A sárgarépát állandó helyrevetéssel szaporítjuk. Az egyenletes,
szemenkénti vetés feltétele az egyöntetű, kalibrált, jó biológiai értékű vetőmag. A maggal terjedő betegségek elkerülésére érdekében,
érdemesebb csávázott vetőmagot
vásárolni. A vetés mélysége 2-2,5
cm. Egyöntetű növényállomány elérése érdekében törekedni kell az
egyenletes vetésmélységre. A vetés
időpontját a sárgarépa felhasználása és a fajta tenyészidejének figyelembevételével határozzuk meg. A
tavaszi szabadföldi sárgarépát márciustól egészen júniusig vethetjük.
Minél egyenletesebb a talaj hőmérséklete, annál egyenletesebb kelést,
és ez által egyenletesebb (egyforma) méretű termést kapunk.
A hektáronkénti vetőmagszükségletet alapvetően a termesztés
célja határozza meg:
1. csomózásra (friss felhasználásra) – 1,5-2 millió csíra/ha
2. 100–200 g-os sárgarépa előnem védekezünk ellenük idejében hatásos vegyszerekkel, akkor visszafordíthatatlan kárt
tudnak okozni.
Ezenkívül, ha gazdaságosan akarunk termelni az ültetvényekben, kötelező az öntözőberendezés használata, amivel tápanyagpótlást is végzünk. Egy vegetációs időszak alatt 10-12 permetezést kell elvégezni a kártevők ellen.
Az utóbbi években egy veszélyes betegség jelent meg,
amit szaporítóanyaggal hoztunk
be külföldről: ez a gyökérnyakfitoftóra, ami ellen nehéz védekezni, mivel a növények tömeges elhervadását okozza.
A mogyoró hamar virágzik
(február vége–március), ezért
fagykárokat szenvedhet (mint
pl. idén is). Ez is egy magas rizikófaktor.
Várom továbbra is kérdéseiket és szívesen válaszolok
Önöknek. Tel. 0975166318 vagy
0503723469.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója
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állításához (friss felhasználásra)
– 1–1,2 millió csíra/ha
3. 200–400 g-os répa előállításához (tárolás, feldolgozás) –
0,8–1,2 millió csíra/ha

talajfertőtlenítés, amellyel megakadályozhatjuk, hogy a talajlakó kártevők jelentős kárt okozzanak a gyökérzöldségünkben.
Az év közbeni növényvédelmi

4. 400 g feletti répa előállításához (feldolgozásra) – 0,8 millió csíra/ha
A fenti tőszámokat figyelembe
véve a hektáronkénti vetőmagszükséglet 1,0–2,5 kg között változhat.

permetezések időben és megfelelő módon való elvégzése biztosítja a növényállomány kórokozóktól és kártevőktől való
mentességet.

Növényápolás
A sárgarépa kezdetben lassan
fejlődik, ezért fontos, hogy megakadályozzuk az elgyomosodást.
Ezt egyrészt a talajlazítással egybekötött mechanikai gyomirtással
(kapálással, rotálással) érhetjük el.
Már vannak különböző, a sárgarépa termesztése során alkalmazható
gyomirtó szerek, amelynek a használata során mindig be kell tartani a
használatára vonatkozó előírásokat,
és figyelembe kell venni azt is, hogy
az utónövényünkre milyen hatással
lehet a kiválasztott gyomirtó szer.
Csapadék hiányában, a megfelelő terméshozam elérése érdekében a tenyészidőszak folyamán
feltétlenül szükség van a sárgarépa öntözésére, amelyet kellően
meg is hálál. Kelésig a magágyat
kisebb vízadagokkal tartjuk nedvesen, de a legnagyobb vízszükséglete a sárgarépának a fő növekedési
szakaszban van, amely a tenyészidőszak második felétől kezdődik.
Ilyenkor az öntözéseket megelőzően nyílik lehetőség a fejtrágyázásra, amely nitrogénben és káliumban
gazdag kell, hogy legyen. Fontos,
hogy egyenletes legyen a növényállomány vízellátása, így elkerülhető a répák felrepedése.
Növényvédelem
A legeslegfontosabb növényvédelmi kezelés az ültetést megelőző

Betakarítás
A sárgarépa betakarítását tekintve is fajtától és értékesítési módtól függően nagy eltérések vannak. A friss fogyasztásra
szánt korai sárgarépát a felszedést követően (június vége) mossák, és csomózzák, míg a tárolásra szánt fajták esetében a felszedést követően (október közepe) kifejezetten tilos a sárgarépa
mosása. Sőt a tárolásra szánt fajták esetében a betakarítást megelőzően 3-4 héttel már nem szabad öntözni, mert az a tárolhatóságát ronthatja. Míg a korai
és friss fogyasztásra szánt fajtákat leggyakrabban kézzel szedik fel, (hogy minél kevésbé sérüljenek), addig a feldolgozásra
szánt fajtákra a gépesített betakarítási mód a jellemző.
A sárgarépa tárolása történhet hagyományos módon: pincében, veremben, szalmával és
fóliával takart ládákban a szabadban, vagy hűtőtárolóban.
Minden esetben törekedni kell
arra, hogy a tárolókba került
sárgarépák egészségesek és sártól, egyéb szennyező anyagoktól mentesek legyenek. A sárgarépa tárolásához a +1 °C körüli
hőmérséklet és a 95% feletti relatív páratartalom az optimális.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

Vetés és ültetés

A zöldségfélék többségét magvetéssel szaporítjuk. Ezek egy részét csak akkor lehet elvetni, amikor a fagyok veszélye elmúlt
és a talaj felmelegedett, mert a magjuk hideg talajban nem csírázik ki, illetve a fagyérzékeny csíra elpusztul.
Így viszont a tenyészidő rövid és a termés csekély lesz. Ezen a
nehézségen három módon lehet segíteni: 1. fóliasátor talajába vetjük a magokat, 2. fóliasátorban palántákat ültetünk, 3. szabadföldön
előnevelt palántákat ültetünk.
Régebben a legtöbb kertészkedő maga nevelte fel a zöldség- és
a virágpalántákat. Manapság olyan nagy a kínálat, hogy érdemesebb
megbízható helyről beszerezni a palántákat.
Milyen legyen a palánta?
Zömök, nem megnyúlt, a levelei legyenek sötétzöldek, frissek, a szára vastag, erős, a gyökérzete dús, fehér. A kiültetésre érett paprika, paradicsom, uborka palántán lehetőleg legyen
egy-két virág is.
Bármilyen jó minőségű palántát ültetünk, eredmény csak akkor
várható, ha a helyét alaposan előkészítjük, vagyis ősszel felásott,
megtrágyázott talajba ültessük a palántát, ügyelve arra, hogy olyan
mélyen legyen a földben, ahogyan a palántaágyban állott. A kiültetett palántát azonnal, alaposan be kell öntözni.
Ha májusi, talaj menti, hajnali fagyok fenyegetnek, akkor a palántákat papírsüveggel, agyagcseréppel, a föld felkupacolásával
kell megvédeni, majd a levegő felmelegedése után öntözéssel,
könnyen felvehető műtrágya kiszórásával kell segíteni a palánták
növekedését.
balintgazda.hu/Kárpátinfo
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2021.
április 14.

Heti műsor

Köszöntjük Emma nevű olvasóinkat!

Hétfő

Április 19.
Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

20:30 Kékfény
21:20 A bizalom ára

Köszöntjük Tivadar, Töhötöm, Odett nevű olvasóinkat!

Kedd

04:50 Teleshop
Angol bűnügyi té05:15 Barátok közt
véfilmsor.
06:00 Reggeli
22:10 Kenó
22:25AMediciek hatalma 09:05 Teleshop
12:00 Az ígéret
Tévéfilmsor.
Török filmsor.
Török filmsor.
23:25 Kemény leckék
13:10 Magnum
Lengyel bűnügyi té- 13:10 Cápák között
Am. akciókrimi-sor.
14:25 Keresztanyu
véfilmsor.
Magyar filmsor.
14:25 Keresztanyu
00:30 Hat nővér
Magyar filmsor.
Spanyol romantikus 15:55 Castle
Amerikai krimisor.
15:55 Castle
tévéfilmsor.
Amerikai krimisor. 01:25 Új idők új dalai 17:05 Barátok közt
17:05 Barátok közt
01:55 Rúzs és selyem 18:00 RTL Híradó –
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
02:20 Novum:
Esti kiadás
18:55 Fókusz
Stöckl-lépcső
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu
Magyar filmsor.
19:40 Keresztanyu
Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk
Magyar vígjátéksor.
21:05 A mi kis falunk 05:00 Híradó
Magyar vígjátéksor.
22:15
Házon kívül
22:15 Életünk története 05:15 Angol nyelvű hírek 22:50 XXI. század – a
05:20 Német nyelvű
23:40 RTL Híradó legendák vehírek
Késő esti kiadás
lünk élnek
05:25
Orosz
nyelvű
00:15 Barátok közt
23:20 RTL Híradó hírek
01:05 Az igazság
Késő esti kiadás
05:30 Kínai nyelvű hírek
játszmája
23:55 Barátok közt
05:35
Itthon
vagy!
Am. krimisor.
00:45 Az igazság
05:55 Öt kontinens
02:15 Autogram
játszmája
06:20 Summa
Amerikai krimisor.
06:45 Család'21
01:55 CSI: Miami
07:05 Hajnali
helyszínelők
gondolatok
Amerikai krimisor.
05:00 Csapdába csalva
05:25 Családi Titkok 07:15 Almárium
06:20 Tűsarok - mini 08:10 Mesterember
08:35 Muzsika-szó
06:25 MOKKA
05:25 Családi Titkok
06:30 Tények Reggel 09:05 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 06:20 Tűsarok - mini
06:55 MOKKA
a nóta
06:25 MOKKA
08:45 MOKKACINO
10:10 Római katolikus 06:30 Tények Reggel
09:40 TELESHOP
szentmise közve- 06:55 MOKKA
10:45 Csapdába csalva
títése a gödöllői
08:45 MOKKACINO
11:15 Mintaapák
Szentlélek és Gyü- 09:40 TELESHOP
Magyar fikciós sor.
mölcsoltó Boldog- 10:45 Csapdába csalva
12:00 Tények Délben
asszony Plébánia- 11:15 Tények Plusz
12:30 Walker, a Texas-i
templomból
kopó
12:00 Tények Délben
Am. akciófilm-sor. 11:20 Néma kolostor
12:30 Walker, a Texas-i
Magyar játékfilm
13:35 Walker, a Texas-i
kopó
12:50 V4 híradó
kopó
Am. akciófilm-sor.
Am. akciófilm-sor. 13:00 Híradó
13:35 Walker, a Texas-i
13:15 Roma magazin
14:35 Tiéd az életem
kopó
Mexikói filmsor.
13:40 Domovina
Am. akciófilm-sor.
15:40 Az én lányom
14:10 Divat & dizájn 14:35 Tiéd az életem
Török filmsor.
14:40 Magyar Krónika
Mexikói filmsor.
16:45 A bosszú
15:15 Család-barát
15:40 Az én lányom
csapdájában
Török filmsor.
16:40 Öt kontinens
Török filmsor.
16:45 A bosszú
17:10 Ízőrzők:
18:00 Tények
csapdájában
Nagykörű
18:45 Tények Plusz
Török filmsor.
17:40 Magyarország
19:40 Exatlon Hungary
18:00 Tények
finom
22:40 A Szupercsapat 18:00 Gasztroangyal - 18:45 Tények Plusz
Amerikai akciófilm
Eszik, iszik, so- 19:40 Exatlon Hungary
01:10 Walker, a Texas-i
22:40 Halálos iramban 7.
sem alszik...
kopó
Am. akciófilm
19:00 Jó ebédhez szól
Am. akciófilm-sor.
01:30 Walker, a Texas-i
a nóta
02:10 Doc Martin
kopó
19:25 Jó ebédhez szól
Angol filmsor.
Am. akciófilm-sor.
a nóta
20:00 Rocklexikon: Zo- 02:25 Doc Martin
Angol filmsor.
rán Sztevanovity
21:00
Híradó
04:25 Család-barát
21:25 V4 híradó
05:55 Hajnali
21:35 Ridikül
gondolatok
04:30 Család-barát
22:30 Dokuzóna
06:00 Híradó
05:55 Hajnali
23:30
Hazajáró
06:30 Nemzeti
gondolatok
00:00 Hagyaték
Sporthíradó
06:00
Híradó
00:35 Hetedhét kaland
06:40 Kenó
06:30 Nemzeti
00:45
M2
matricák
–
06:45 Roma magazin
Sporthíradó
Baltazár-bazár
07:15 Domovina
06:40
Kenó
07:45 Mozogj otthon! 00:55 Himnusz
06:45
Srpski ekran
01:00 Híradó
08:00 Ridikül
07:15 Unser Bildschirm
01:20
Angol
nyelvű
hírek
08:55 Fogd a kezem!
07:45 Mozogj otthon!
Török tévéfilmsor.
07:55 Ridikül
09:40 Isztambuli
08:50 Fogd a kezem!
menyasszony
Török tévéfilmsor.
05:20 Női vízilabda
Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli
OB
I.
10:35 Család-barát
menyasszony
12:00 Déli harangszó 06:30 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
07:30 Múlt és Jelen
12:01 Híradó
10:35 Család-barát
08:00 Merkantil Bank 12:00 Déli harangszó
12:35 Nemzeti
Liga
Sporthíradó
12:01 Híradó
10:00 Sporthíradó
12:55 A világ egy
12:35 Nemzeti
11:35 Szabadidő
terített asztal
Sporthíradó
13:25 Sorsok útvesztője 12:05 Kékek
12:55 A világ egy
12:30 Építők
Török tévéfilmsor.
terített asztal
14:10 Gratulálunk, a 13:00 Sporthíradó
13:25 Sorsok útvesztője
13:30
Kerékpártúra
csatlakozás siTörök tévéfilmsor.
14:00 UEFA Euro 2020 14:10 Gratulálunk, a
keres volt
magazin
14:20 Almárium
csatlakozás si15:10 Rex felügyelő - 14:30 OTP Bank Liga
keres volt
16:25
UEFA
Bajnokok
Elit alakulat
14:20 Almárium
Ligája magazin 15:15 Rex felügyelő Olasz bűnügyi tévé17:00 Sporthíradó
filmsor.
Elit alakulat
17:15 Boxutca
16:00 Alpesi őrjárat
Olasz bűnügyi tévéTévéfilmsor.
17:45 Kézilabda
filmsor.
17:05 Ridikül
magazin
16:05 Alpesi őrjárat
18:00 Híradó
18:45 Góóól!2
Tévéfilmsor.
19:45 Felvezető műsor: 17:05 Ridikül
18:25 Nemzeti
Labdarúgás
Sporthíradó
18:00 Híradó
20:00 Futsal NB I.
18:45 Isztambuli
18:25 Nemzeti
21:30 Értékelő műsor:
menyasszony
Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
Labdarúgás
18:45 Isztambuli
19:40 Rex felügyelő - 22:00 Sporthíradó
menyasszony
Elit alakulat
23:40 OTP Bank Liga
Török tévéfilmsor.
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Az ígéret

Április 20.

19:40 Rex felügyelő Elit alakulat

Köszöntjük Konrád nevű olvasóinkat!

Szerda

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.
04:50 Teleshop

Április 21.

19:40 Rex felügyelő Elit alakulat

Köszöntjük Csilla, Noémi nevű olvasóinkat!

Csütörtök

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.
04:50 Teleshop

20:30 Önök kérték
05:15 Barátok közt
21:30 A maffia nyomá- 06:00 Reggeli
ban - Zagaria akció 09:05 Teleshop
Olasz krimisor.
12:00 Az ígéret
22:25 Kenó
Török filmsor.
22:35 A legendák
13:10 Apatigris
hivatala
Magy. vígjátéksor.
Bűnügyi tévéfilmsor. 14:25 Keresztanyu
23:40 Kemény leckék
Magyar filmsor.
Lengyel bűnügyi té- 15:55 Castle

20:30 Skandináv Lottó 05:15 Barátok közt
20:45 Sanditon
06:00 Reggeli
Angol tévéfilmsor.
09:05 Teleshop
21:40 A segítség
12:00 Az ígéret
Angol filmdráma
Török filmsor.
00:00 Kenó
13:10 Nagy szám
00:10 Kemény leckék 14:25 Keresztanyu
Lengyel bűnügyi té-

00:40 Hat nővér

01:50 Rúzs és selyem 18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
02:20 Novum: Csalomon csapdacsalád 18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

véfilmsor.

Amerikai krimisor.

17:05 Barátok közt
Spanyol romantikus 18:00 RTL Híradó –
tévéfilmsor.
Esti kiadás
01:30 Új idők új dalai
18:55
Fókusz
01:55 Rúzs és selyem
19:40 Keresztanyu
02:20 Novum:
Magyar filmsor.
Elektroszmog
21:05 A mi kis falunk

véfilmsor.

01:05 Hat nővér

Amerikai krimisor.

Spanyol romantikus
17:05 Barátok közt
tévéfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
22:15 Nagy szám
05:20 Német nyelvű
23:25 RTL Híradó 05:00 Híradó
hírek
Késő esti kiadás
05:15 Angol nyelvű hírek 00:05 Barátok közt
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
05:30 Kínai nyelvű hírek
01:00 Az igazság
hírek
05:35 Itthon vagy!
játszmája
05:25 Orosz nyelvű hírek
Amerikai krimisor. 05:55 Család'21
05:30 Kínai nyelvű hírek 02:05 CSI: Miami
06:15 Élő egyház
05:35 Itthon vagy!
06:45 Kárpát-medence
helyszínelők
05:55 Esély
Amerikai krimisor. 07:05 Hajnali
06:20 Kék bolygó
gondolatok
06:45 Magyar gazda
07:15 Almárium
07:05 Hajnali
08:10 Mesterember:
gondolatok
Biogazdálkodó
05:25 Családi Titkok
07:20 Almárium
06:20 Tűsarok - mini 08:40 Muzsika-szó
08:15 Mesterember
09:15 Élő népzene
06:25 MOKKA
08:45 Muzsika-szó
06:30 Tények Reggel 09:45 Jó ebédhez szól
09:15 Élő népzene
a nóta
06:55 MOKKA
09:45 Jó ebédhez szól 08:45 MOKKACINO 10:10 Jó ebédhez szól
a nóta
a nóta
09:40 TELESHOP
10:20 Református is- 10:45 Csapdába csalva 10:45 Rome Reports tentisztelet köz- 11:15 Tények Plusz
Vatikáni híradó
vetítése Nagyka- 12:00 Tények Délben 11:10 Isten kezében
nizsáról
12:30 Walker, a Texas-i 11:35 Ő és én: Trepák
11:25 Az aranyifjú
Cecília
kopó
Tévéjáték
Am. akciófilm-sor. 11:45 Francia tanya
12:50 V4 híradó
Tévéfilm
13:35 Walker, a Texas-i
13:00 Híradó
12:50 V4 híradó
kopó
Am. akciófilm-sor. 13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm 14:35 Tiéd az életem
13:15 Hrvatska
Mexikói filmsor.
14:15 Család'21
Kronika
15:40 Az én lányom
14:45 Novum
13:40 Ecranul nostru
Török filmsor.
15:15 Család-barát
14:15 Magyar gazda
16:45 A bosszú
16:40 Térkép
14:40 Mesterember
csapdájában
17:10 Ízőrzők:
15:15 Család-barát
Török
filmsor.
Mikóháza
16:40 Hazajáró
18:00 Tények
17:45 Magyarország
17:10 Magyarország
18:45 Tények Plusz
finom
finom
18:05 Gasztroangyal - 19:40 Exatlon Hungary 17:25 Női vízilabda OB I.
22:40
Dr.
Balthazar
Eszik, iszik, so19:00 Vízilabda BajnoFrancia krimi-sor.
sem alszik...
kok Ligája
19:00 Jó ebédhez szól 23:55 Magánnyomozók 20:15 OTP Bank Liga
01:00 Walker, a Texas-i 23:10 Hazajáró
a nóta
kopó
19:25 Jó ebédhez szól
Am. akciófilm-sor. 23:45 Hagyaték
a nóta
00:15 Magyarország
02:00 Doc Martin
20:00 Mosoly a javából!
finom
Angol filmsor.
21:00 Híradó
00:30 Hetedhét kaland
21:25 V4 híradó
00:40 M2 matricák –
21:35 Ridikül
Baltazár-bazár
22:30 Klasszikusok
00:45 M2 matricák –
04:30 Család-barát
délidőben
Baltazár-bazár
05:50 Hajnali
23:30 Hazajáró
00:55 Himnusz
gondolatok
00:05 Hagyaték
01:00 Híradó
06:00 Híradó
00:35 Hetedhét kaland 06:30 Nemzeti
01:20 Angol nyelvű hírek
00:45 M2 matricák –
01:30 Önök kérték
Sporthíradó
Baltazár-bazár 06:40 Kenó
02:25 Francia tanya
Tévéfilm
00:55 Himnusz
06:45 Hrvatska
01:00 Híradó
Kronika
01:20 Angol nyelvű hírek 07:15 Ecranul nostru
01:30 Mosoly a javából! 07:45 Mozogj otthon!
06:30 Sporthíradó
02:25 Az aranyifjú
07:55 Ridikül
Tévéjáték
08:50 Fogd a kezem! 07:00 Sporthíradó
07:30 Út a Puskásba
Török tévéfilmsor.
08:00 OTP Bank Liga
09:40 Isztambuli
10:00 Sporthíradó
menyasszony
10:30 Fradi Tv
04:35 OTP Bank Liga
Török tévéfilmsor.
11:00 OTP Bank Liga
06:30 Sporthíradó
10:35 Család-barát
09:05 Kézilabda
12:00 Déli harangszó 13:00 Sporthíradó
13:30 Boxutca
magazin
12:01 Híradó
14:00 UEFA Bajnokok
10:00 Sporthíradó
12:35 Nemzeti
Ligája magazin
11:30 Góóól!2
Sporthíradó
14:30 UEFA Euro 2020
12:30 Jövünk!
12:50 A világ egy
magazin
13:00 Sporthíradó
terített asztal
13:20 Sorsok útvesztője 15:00 Felvezető műsor:
13:25 Pecatúra
Labdarúgás
Török tévéfilmsor.
14:00 Vízilabda Bajno15:15
OTP Bank Liga
14:10
Gratulálunk,
a
kok Ligája
csatlakozás sike- 17:00 Értékelő műsor:
15:20 Boxutca
Labdarúgás
res volt
16:00 Út a Puskásba
17:15 Felvezető műsor:
14:20 Almárium
16:30 Fradi Tv
Labdarúgás
15:15 Rex felügyelő 17:00 Sporthíradó
17:30 OTP Bank Liga
Elit alakulat
17:15 Felvezető műsor:
Olasz bűnügyi tévé- 19:15 Értékelő műsor:
Labdarúgás
Labdarúgás
filmsor.
17:30 OTP Bank Liga 16:00 Alpesi őrjárat
19:45 Felvezető műsor:
19:15 Értékelő műsor:
Tévéfilmsor.
Labdarúgás
Labdarúgás
17:05 Ridikül
20:00 OTP Bank Liga
19:30 Felvezető műsor: 18:00 Híradó
21:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás
Labdarúgás
18:25 Nemzeti
20:00 OTP Bank Liga
22:15 Góóól!
Sporthíradó
21:50 Értékelő műsor: 18:45 Isztambuli
00:20 OTP Bank Liga
Labdarúgás
02:15 Vízilabda Bajnomenyasszony
22:15 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
kok Ligája
Magy. vígjátéksor.

Magyar filmsor.

15:55 Castle

Április 22.

20:30 Bagi Nacsa
Orfeuma
21:30 Munkaügyek IrReality Show

Magy. vígjáték-sor.

22:05 Csandra szekere
Magyar filmdráma

23:35 Kenó
23:45 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi tévéfilmsor.

00:55 Hat nővér

Spanyol romantikus
tévéfilmsor.

01:50 Rúzs és selyem
02:15 Novum: Inváziós meztelencsiga
fajok
02:45 Noé barátai

Magyar filmsor.

21:05 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.

22:15 Magnum

05:00 Híradó

Am. akciókrimi-sor. 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
Amerikai film
06:25 Summa
06:50 Világ
07:10 Hajnali
gondolatok
05:25 Családi Titkok
06:20 Tűsarok - mini 07:15 Almárium
08:10 Mesterember
06:25 MOKKA
06:30 Tények Reggel 09:10 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól
06:55 MOKKA
a nóta
08:45 MOKKACINO
10:20 Új nemzedék
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva 10:45 Metodista ifjúsági műsor
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben 10:55 Neked szól!
12:30 Walker, a Texas-i 11:00 A sokszínű vallás
11:15 A rágalom iskolája
kopó
23:25 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:50 Barátok közt
00:40 Brandmánia
01:25 Felnőtt játékok

Am. akciófilm-sor.

Tévéjáték

13:35 Walker, a Texas-i 12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
kopó
Am. akciófilm-sor.
13:15 Rondó
14:35 Tiéd az életem
13:45 Kvartett
Mexikói filmsor.
14:20 Kék bolygó
15:40 Az én lányom
14:40 Noé barátai
Török filmsor.
15:15 Család-barát
16:45 A bosszú
16:40 Szerelmes földrajz
csapdájában
17:10 Ízőrzők:
Török filmsor.
Tápiószőlős
18:00 Tények
17:45 Magyarország
18:45 Tények Plusz
finom
19:40 Exatlon Hungary 18:00 Gasztroangyal 22:40 Dr. Balthazar
Eszik, iszik, soFr. krimi-sor.
sem alszik...
23:50 Propaganda
00:25 Csapdába csalva 19:00 Jó ebédhez szól
a nóta
01:00 Walker, a Texas-i
19:25 Jó ebédhez szól
kopó
a nóta
Am. akciófilm-sor.
20:00 Szenes Iván írta
02:00 Doc Martin
Angol filmsor.

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:15 Kvartett
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

09:40 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

Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 A historizáló építészet kiemelkedő emlékei Budapesten
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák –
Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

02:20 A rágalom iskolája
Tévéjáték

05:00 Múlt és Jelen
05:30 Góóól!
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 OTP Bank Liga
Török tévéfilmsor.
14:10 Gratulálunk, a 09:30 Út a Puskásba
csatlakozás sike- 10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
res volt
12:30 UEFA Euro 2020
14:20 Almárium
magazin
15:15 Rex felügyelő 13:00 Sporthíradó
Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé- 13:40 Fradi Tv
14:10 Pecatúra
filmsor.
14:45 Vívás
16:05 Alpesi őrjárat
15:15 Napos Oldal –
Tévéfilmsor.
DVTK
17:05 Ridikül
15:50 Dvsc
18:00 Híradó
16:30 Vízilabda Bajno18:25 Nemzeti
kok Ligája
Sporthíradó
21:05 Góóól!2
18:45 Isztambuli
22:05 Sporthíradó
menyasszony
22:35 OTP Bank Liga
Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő - 00:35 Női vízilabda
OB I.
Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé- 01:45 Pecatúra
filmsor.
02:15 OTP Bank Liga

2021.
április 14.

Heti műsor
Köszöntjük Béla nevű olvasóinkat!

Péntek

Április 23.

20:30 V. Henrik

Köszöntjük György, Debóra nevű olvasóinkat!

Szombat

Játékfilm

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

22:45 Kenó
22:55 Rose útra kel
Angol játékfilm

00:20 Kemény leckék

05:10 A homok titkai
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
Lengyel bűnügyi té- 06:30 Kölyökklub
véfilmsor.
08:45 Bakugan
01:25 Hat nővér
Japán-kana-

Április 24.

Szombat
19:40 Örömapa 2.

Angol filmvígjáték

21:30 Már megint lakótársat keresünk
Francia filmvígjáték

23:25 Kenó
23:35 Bagi Nacsa
Orfeuma
00:30 Ne ölj!

Spanyol romantikus
dai animációs
tévéfilmsor.
kalandfilmsorozat
Am. akciókrimi-sor. 02:10 Novum:
Olasz krimisorozat
09:05 Star Wars:
14:25 Keresztanyu
Okosasztal
01:30 Hat nővér
Lázadók
Magyar filmsor.
02:40 Noé barátai
Spanyol romantikus
Amerikai animációs
15:55 Castle
tévéfilmsorozat
kalandfilmsorozat
Amerikai krimisor.

13:10 Magnum

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

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
Magyar filmsor.
05:25 Orosz nyelvű hírek
21:05 Cápák között
05:30 Kínai nyelvű hírek
22:30 Magnum
Am. akciókrimi-sor. 05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
23:35 RTL Híradó Késő esti kiadás 06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
00:10 Barátok közt
07:10 Hajnali
01:05 Az igazság
gondolatok
játszmája
Amerikai krimisor. 07:15 Almárium
08:10 Mesterember
02:15 Az Év Hotele
09:05 Élő népzene
09:35 Jó ebédhez szól
a nóta
05:25 Családi Titkok 10:00 Jó ebédhez szól
a nóta
06:20 Tűsarok - mini
10:35 Katolikus krónika
06:25 MOKKA
06:30 Tények Reggel 11:00 Önkéntesek
11:30 Moliere: A
06:55 MOKKA
nők iskolája
08:45 MOKKACINO
Tévéjáték
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva 12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben 13:15 P'amende
12:30 Walker, a Texas-i 13:40 Öt kontinens
14:15 Kincskereső
kopó
14:45 Multiverzum
Am. akciófilm-sor.
13:35 Walker, a Texas-i 15:15 Család-barát
16:40 Kárpát-medence
kopó
Am. akciófilm-sor.
17:10 Ízőrzők: Szászvár
14:35 Tiéd az életem
17:45 Gasztroangyal Mexikói filmsor.
Eszik, iszik, so15:40 Az én lányom
sem alszik...
Török filmsor.
18:45 Jó ebédhez szól
16:45 A bosszú
a nóta
csapdájában
19:15 Egy magyar nábob
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Exatlon Hungary
22:40 Dr. Balthazar

Magyar játékfilm

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Nem herceg, par
Fr. krimi-sor.
tizán akartam
23:55 Magánnyomozók
lenni… - Portré01:00 Walker, a Texas-i
film Kiss János
kopó
balettművészről
Am. akciófilm-sor.
- MMA portré
02:00 Doc Martin
23:30 Hazajáró
Angol filmsor.
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –
Baltazár-bazár
05:55 Hajnali
00:50 M2 matricák –
gondolatok
Baltazár-bazár
06:00 Híradó
00:55 Himnusz
06:30 Nemzeti
01:00 Híradó
Sporthíradó
01:15 Angol nyelvű hírek
06:40 Kenó
01:20 Egy magyar nábob
06:45 P'amende
Magyar játékfilm
07:15 Öt kontinens
07:45 Mozogj otthon! 02:50 Moliere: A
nők iskolája
07:55 Ridikül
Tévéjáték
08:50 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

09:40 Isztambuli
menyasszony

05:05 Vízilabda Bajnokok Ligája
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Vívás
08:00 OTP Bank
Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 Napos Oldal –
DVTK
Török tévéfilmsor.
14:10 Gratulálunk, a 11:00 Dvsc
csatlakozás sike- 11:30 Góóól!2
12:25 Női labdarúgó
res volt
magazin
14:20 Almárium
15:15 Rex felügyelő - 12:55 Futsal magazin
13:30 Torna EurópaElit alakulat
bajnokság
Olasz bűnügyi tévé15:40 Mtk tv
filmsor.
16:15 Bajnokok
16:05 Alpesi őrjárat
Klubja
Tévéfilmsor.
17:00 Torna Európa17:05 Ridikül
bajnokság
18:00 Híradó
19:45 Péntek Esti Foci
18:25 Nemzeti
20:00 Merkantil Bank
Sporthíradó
Liga
18:45 Isztambuli
21:50 Péntek Esti Foci
menyasszony
22:15 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
19:40 Rex felügyelő - 23:50 Torna Európabajnokság
Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé- 00:55 OTP Bank Liga
filmsor.
02:50 OTP Bank Liga
Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 A világ egy
terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

09:35 Teleshop
10:35 Anyák gyöngye

Amerikai vígjátéksorozat

02:20 Novum:
Radonsugárzás

11:15 Brandmánia
12:00 Autogram
05:00 Híradó
12:45 Életünk története 05:15 Angol nyelvű
14:15 Doktor Murphy
hírek
Amerikai filmso05:20 Német nyelvű
rozat
hírek
15:25 Örökké a csajom 05:25 Orosz nyelvű
Amerikai romantihírek
kus film
05:30 Kínai nyelvű
18:00 RTL Híradó –
hírek
Esti kiadás
05:35
Itthon vagy!
19:00 Fókusz Plusz
20:00 A mi kis falunk 05:55 Magyar gazda
06:20 Unió27
Magyar vígjáték06:45 Itthon vagy!
sorozat
21:10 Kincs, ami nincs 07:05 Hajnali
gondolatok
Olasz akcióvígjáték
07:20 Opera Cafe
23:25 7 vérfagyasztó
07:50 Kincskereső
nap
Angol-amerikai ak- 08:15 Evangélium:
ciófilm
Máté
01:45 Bosszú szeretetből
evangéliuma
Amerikai thriller
08:50 Hogy volt?!
09:45 Életművész:
Figula Mihály
10:40 Rejtélyes XX.
05:00 TELESHOP
század - Kun
06:00 TV2 MATINÉ
Miklós műsora
10:35 Trendmánia
11:10 Öt kontinens
11:05 Édes egészség
11:40 Tokaji rapszódia
Kárpáti
Magyar romantikus film
Rebekával
12:50 V4 híradó
11:40 A Pénz beszél
13:00 Híradó
12:10 Poggyász
12:45 Életmódi Plusz 13:25 Múlt és Jelen
14:00 Merkantil
13:15 Innovátor
Bank Liga
13:50 Amikor énekes
14:30 Felvezető műsor:
voltam
Francia romantikus
Labdarúgás
filmdráma
14:45 OTP Bank Liga
16:20 Columbo
16:30 Értékelő műsor:
Amerikai krimi
Labdarúgás
18:00 Tények
16:45 Felvezető műsor:
18:55 Tények Plusz
Labdarúgás
20:00 Pompon klub
17:00 OTP Bank Liga
Angol-amerikai víg- 18:50 Értékelő műsor:
játék
Labdarúgás
22:00 A skorpiókirály
Amerikai-német ak- 19:15 Felvezető műsor:
Labdarúgás
ció-kalandfilm
19:30 OTP Bank Liga
00:00 Túszdráma
Amerikai-német ak- 21:25 Értékelő műsor:
Labdarúgás
ció-krimi
22:05 Bagi Nacsa
02:20 911 L.A.
Amerikai akció-soOrfeuma
rozat
23:00 Virtuózokválogatás
23:15 Virtuózokválogatás
04:30 Család-barát
23:30 Dokuzóna
05:50 Hajnali
00:25 Térkép
gondolatok
00:55 Himnusz
06:00 Híradó
01:00 Híradó
06:30 Nemzeti
01:20 Angol nyelvű
Sporthíradó
hírek
06:45 Kenó
01:30 Életművész:
06:50 Magyar Krónika
Figula Mihály
07:25 Hazajáró
02:25 Éjfélre kiderül
07:55 Térkép
Magyar filmvígjáték
08:25 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 A világörökség
kincsei
05:15 UEFA Bajnokok
09:50 A világ madárLigája
távlatból
magazin
05:40 UEFA Euro 2020
10:25 Család-barát
magazin
12:00 Déli harangszó
06:10 Torna Európa12:01 Híradó
bajnokság
12:35 Nemzeti
08:20 Bringasport
Sporthíradó
12:55 Ízőrzők - Takaré- 08:40 Szabadidő
09:10 Női labdarúgó
kos konyha
magazin
13:30 Pusztaház
09:40 Mtk tv
örökösei
Angol tévéfilmso10:15 Bajnokok
rozat
Klubja
14:30 A maffia csak
11:00 Merkantil Bank
nyáron öl
Liga
Krimisorozat
13:00 Torna Európa15:30 Éjfélre kiderül
bajnokság
Magyar filmvígjáték 16:15 Női vízilabda
17:00 Főmenü:
OB I.
Mangalica
21:10 Dvsc
18:00 Híradó
21:45 Góóól!
18:25 Nemzeti
22:45 OTP Bank Liga
Sporthíradó
00:40 OTP Bank Liga
18:40 SzerencsePerc
02:35 Női vízilabda
18:45 Szerencse
OB I.
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12:20 Átjáró: Tompos
Kátya
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
Április 25.
13:25 Múlt és Jelen
15:15 Alkonyat 14:45 Tippmix férfi koMagyar filmdráma
Újhold
sárlabda NB I.
Amerikai romanti- 16:00 Hatoslottó
17:00 Tippmix női kokus kalandfilm
sorsolás
sárlabda NB I.
05:15 A homok titkai
18:00 Tények
16:05 Hogy volt?!
19:15 OTP Bank Liga
Brazil filmsorozat
18:50 Tomb Raider
17:05 A világörökség
22:05 Vaddisznók
06:00 Teleshop
Amerikai akció-kakincsei
23:00 A Nagyok
06:30 Kölyökklub
landfilm
17:25 Borbás Marcsi 23:35 Hogy volt?!
08:10 Bakugan
21:30 Csernobil
szakácskönyve
Japán-kana00:30 Öt kontinens
Ukrán történelmi
dai animációs
18:00 Híradó
00:55 Himnusz
dráma
kalandfilmsorozat
18:25 Nemzeti
01:00 Híradó
00:25
G.I.
Joe:
A
08:30 Star Wars:
Sporthíradó
01:20 Angol nyelvű hírek
kobra
árnyéka
Lázadók
01:30 Mesterművek orAmerikai akciófilm 18:45 Családi kör
Amerikai animációs
19:40 Magyarország
vosa - Portré02:35 Látogatás
kalandfilmsorozat
szeretlek!
film SzentkiráMagyar-osztrák já09:05 Teleshop
21:15 A szökés
tékfilm
lyi Miklós Béla
10:05 A Muzsika TV
Angol akciófilm
restaurátorról
bemutatja!
23:15 Kenó
- MMA portré
10:45 Édes Otthon
23:25 Az utolsó család 02:25 Emberek a
11:30 Az Év Hotele
Lengyel életrajhavason
12:20 XXI. század – a 05:15 Édes anyazi film
Magyar filmdráma
nyelvünk
legendák velünk
01:30
Ne
ölj!
05:25 Borbás Marcsi
Olasz krimisorozat
élnek
szakácskönyve
02:20 Hat nővér
12:55 Házon kívül
05:55
Hajnali
Spanyol romantikus
13:30 Alice
04:50 Merkantil Bank
gondolatok
tévéfilmsorozat
Tükörországban
Liga
06:00 Híradó
Am. kalandfilm
06:40 Torna Európa06:35 Nemzeti
16:00 Mackótestvér
bajnokság
Sporthíradó
Amerikai animációs
07:50 Futsal magazin
06:45 Kenó
kalandfilm
05:00 Híradó
08:20 Múlt és Jelen
07:00 Családi kör
18:00 RTL Híradó –
05:15 Angol nyelvű
08:55 Jövünk!
08:00 Isten kezében
Esti kiadás
hírek
09:25 Út Tokióba
08:25 Neked szól!
19:00 Apatigris
05:20 Német nyelvű
09:55 OTP Bank Liga
08:30 Katolikus
Magyar vígjátékhírek
12:00 Góóól!
sorozat
krónika
05:25 Orosz nyelvű
13:00 Torna Európa20:00 Kavarás
09:00 Baptista istenhírek
Amerikai vígjáték
bajnokság
tisztelet
05:30 Kínai nyelvű
22:35 Sakáltanya
14:15 Felvezető műsor
közvetítése
hírek
Amerikai vígjáték
14:30 OTP Bank Liga
10:00 Református
05:35 Itthon vagy!
00:45 Portré
16:15 Értékelő műsor
magazin
05:55 Térkép
01:35 Deja vu
16:30 Felvezető műsor
10:25 Evangélikus
06:20 Élő egyház
Amerikai-angol ak17:00 OTP Bank Liga
magazin
06:45
Esély
ciófilm
18:45 Értékelő műsor
10:50 Ő és én: Szabad- 07:05 Hajnali
21:15 UEFA Bajnokok
kai Zsolt
gondolatok
Ligája magazin
11:00 Római katolikus 07:15 Világ
21:45 Góóól!
szentmise köz07:35 Multiverzum
05:00 TELESHOP
22:40 OTP Bank Liga
vetítése a duna- 08:05 Mesterember
06:00 TV2 MATINÉ
00:40 Torna Európakeszi Szent Imre 08:35 Noé barátai
10:10 Fald Fel!
bajnokság
Templomból
09:05 Novum
10:40 Tűsarok
01:50 Tippmix férfi ko12:00 Déli harangszó 09:35 Önök kérték
11:15 Több mint TestŐr 12:01 Híradó
sárlabda NB I.
10:30 Ízőrzők - Takaré11:45 Super Car
03:35 Szabadidő
kos konyha
12:35 Nemzeti
12:20 Életmódi
10:55 Térkép
Sporthíradó
A műsor és a kezdési
12:50 SzÉpítők
12:50 Jó ebédhez szól 11:25 Szerelmes
időpont megváltoztatá13:25 Madagaszkár
földrajz
a nóta
sának jogát minden
Amerikai animációs 13:20 Az utolsó játsz- 11:55 Átjáró: Sebő
tévéadó fenntartja!
vígjáték
Ferenc
ma - Korcsnoj,
Karpov és a
Kreml
14:15 Édes anyanyelvünk
14:25 Emberek a
havason

Köszöntjük Márk nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

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

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

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

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként:
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr.,
2–7. oldalak – 7 hr., 11–15. oldalak – 6 hr.
Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю,
тютюнових виробів 100%
A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja
100%-os felárral jelenik meg

Egyéb hirdetések:

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

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

A koreai nők 3 másodperces szabálya, amitől
annyira kisimultak

A koreai szépségtermékek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek szerte a világban, de nem (csak) ennek köszönhetik az országban élő nők, hogy fiatalos a megjelenésük, és jó néhány évet
letagadhatnak a korukból!

ned a bőrödet a hidratálókrémmel, megadod neki a szükséges
nedvességet, amit az olajok eltűnése után amúgy is jobban kíván!

kórokozókkal szemben, és bejuttatja
a felszín alá a pozitív hatóanyagokat,
bizonyos összetevőkkel szemben is
sokkal védelmezőbbé válik.
Így lehet, hogy te hiába kened az arcodat drága termékekkel,
mert nem tudja a bőröd azokat kellőképp magába szívni. Amikor viszont még nedves, a hidratálókrémekkel szemben is kevésbé vesz fel

3. Fiatalabbnak fogsz kinézni
Ha nem használsz hidratálókrémet, vagy nem úgy használod,
ahogy kellene, a bőröd sokkal
szárazabb lesz hosszú távon. Ez
nem csak neked lesz feltűnő, hanem a környezetednek is, hiszen
a száraz bőr hatására a ráncok is
élesebbé válnak, pláne, hogy a
bőröd sápadtabb hatást kelt.
Amikor erre nem figyelsz oda
azonnal, az elhalt hámsejtek elkezdenek felhalmozódni, és hiába kapcsolsz utána, és kezdesz el
krémeket használni, a hámsejtek
miatt nem tud eljutni a mélyebb
rétegekig. Ezért fontos, hogy csinálj egy bőrradírozást, majd innentől kezdve minden este, arcmosás után 3 másodperccel kend
fel a hidratálódat!

Sokkal nagyobb szerepet játszik ebben az a tény, hogy ők
nagy figyelmet fordítanak a szépségápolásra, azon belül pedig az
arcuk kezelésére. A napi rutinjuk
több lépésből áll, és van egy, amit
semmiképp sem hagynának ki,
ráadásul csak 3 másodpercet vesz
igénybe! Ezt még a legelfoglaltabb embereknek is van idejük

beiktatni az életükbe, igaz?
A 3 másodperces szabály lényegében azt jelenti, hogy miután megmosták az arcukat, azonnal, maximum 3 másodpercen
belül fel is viszik rá a hidratálókrémet, hogy megadják a bőrüknek a kellő nedvességet! És
ennek az apró lépésnek rengeteg
pozitív hatása van.
1. A bőröd jobban magába
szívja a krémet
Ha arcmosás után azonnal felviszed a bőrödre a krémet, ki tudod
hozni a maximumot a termékből.
Miután ugyanis a bőröd külső rétege afféle védelmi gátként szolgál a

védekező állást, így a hatóanyagokat mélyebbre le tudod juttatni. Pláne, ha masszírozva, körkörös mozdulatokkal kened fel a terméket!
2. Fényesebb és üdébb lesz a
bőröd
Bár ellentmondásosnak hangzik, valójában a bőröd még „szomjasabb” lesz azután, hogy alaposan megmostad vízzel. Erről az tehet, hogy a tisztítás hatására a természetes olajokat is lemosod, és
ha nem pótolod azokat, nem csak
szárazabb lesz a bőröd, de hosszú
távon zsíros is (elvégre azt tapasztalja, hogy muszáj aktívabban olajakat termelnie). Ha azonnal beke-

8 étel, amit fogyassz sűrűn, ha
erős, hosszú hajat szeretnél

Az ápolt, erős haj nemcsak a hajformázáson és a loknikra kent termékeken múlik. Mint minden, a hajápolás is elsősorban belülről fakad,
ha nem vagy egészséges, nem eszel jól és nem iszol eleget, akkor hiába próbálod életre kelteni a szenvedő fürtjeidet. Az alábbi ételek segítenek abban, hogy dúsabb és egészségesebb lehessen a hajkoronád.
Magvak
Az egészséges zsírokat és vitaminokat tartalmazó magfélék
nemcsak az izmaidat és a szívedet tartják formában: egy tanulmány szerint az omega-3 és
omega-6 zsírok segítenek megakadályozni a hajhullást, és erősítik a haj szerkezetét.
A magvak, csakúgy, mint például a kókuszolaj is, természetes
hidratálók, a fejbőrt is egészségessé teszik, ami kihat a hajhagymákra, majd az egész hajra is.
Zsíros halak
Az olyan diéták, amelyek hirtelen kalóriamegvonással, valamint fehérje- és zsírszegény étrenddel járnak, általában magukkal hozzák a hajhullást is – de ha
azt nem, akkor a fénytelen, zsíros, lelapuló hajkoronát biztosan.
A zsíros halak, mint a lazac, a
hering, a szardínia vagy a tonhal, a
fehérje mellett bőven tartalmaznak
omega-3 zsírforrást is, amelynek az
előnyeiről az előző pontban írtunk.

Osztriga
Talán meglepő, de az osztriga
igazi szuperkaja, ha a hajad egészségéről van szó.
Az osztriga azért jobb, mint más
vastartalmú élelmiszerek, mert van
benne bőven cink is, ami szintén segít megőrizni a haj egészségét, és
megelőzi a hajhullást.
Spenót
Szintén a vastartalma miatt
szuperkaja a spenót, de nemcsak
ezért lehet hasznos a hajproblémákra: bőven tartalmaz ugyanis
folsavat, valamint A- és C-vitamint,
utóbbi például nélkülözhetetlen a
kollagénképzéshez, ami pedig az
egészséges haj (és bőr) egyik alapkövetelménye.
Tojás
A tojás remek fehérjeforrás, ráadásul a benne található biotin hozzájárul ahhoz, hogy a tápanyagok és
vitaminok rendesen felszívódjanak
a szervezetben, és a testünk fel tudja őket használni.
A tojássárgájában ráadásul ren-

4. Nyugtatja a bőrödet
Azoknak, akik érzékenyebb,
kipirosodásra hajlamos bőrrel
rendelkeznek, ez a 3 másodperces trükk felér egy valódi csodával! Ugyanis egy ilyen típusú
arcbőrnek szüksége van a különleges odafigyelésre, ha viszont
hagyod kiszáradni, sokkal nehezebb lesz ismét visszahozni az
egyensúlyát.
Amennyiben viszont rögtön
arcmosás után felkened a számodra ideális terméket, és nem
várod meg, hogy megszáradjon
az arcod, puhább és üdébb lesz a
végeredmény. Csak arra figyelj,
hogy napi kettő alkalomnál többször egyébként ne moss arcot,
mert ez képes erőteljesen igénybe venni a bőrödet! Míg mások
ezt észre sem veszik, addig az
érzékenyebb típusok már egyetlen nap után látják a különbséget.
geteg D-vitamin van, ami már
csak azért is fontos, mert a szervezet nem tudja magától előállítani – napfényre van hozzá
szüksége.
Hüvelyesek
A babfélék a fehérje és vas
olyan forrásai, amelyeket vegetáriánusok és vegánok is egész
nyugodtan fogyaszthatnak.
Ráadásul tele vannak rostokkal, amelyek megint segítenek abban, hogy a hajhagymáid
megfelelően tápláltak legyenek.
Vörös húsok
Lehet, hogy mostanában elég
sok negatívumot írnak a vörös
húsokról környezeti lábnyomuk
miatt, de az biztos, hogy a bőrödnek és a hajadnak nagyon
jót tesznek, ha rendszeresen fogyasztod őket.
Ezekben is vas és omega-3
zsírsav található, csakúgy, mint
az eddigi szupersztárokban, és
mindkét mikrotápanyag nagyon
sokat segít a hajhagymáidnak,
hogy egészségesek és élettel telik maradhassanak.
Édesburgonya
Az édesburgonyában rengeteg (de tényleg, rengeteg) A-vitamin található, ami hozzájárul a
bőröd felületén található olaj termelődéséhez.
Ez pedig a fejbőrödnek nagyon jót tesz, már persze akkor,
ha a szervezeted nem viszi túlzásba – de nem a túl sok A-vitamintól fogja.

Tippek az egészséges bőrért
Tudtad, hogy a megfelelő bőrápolás késleltetheti a természetes öregedést és számos bőrproblémát megelőzhet?
Nincs időd intenzív bőrápolásra? Kényeztesd magad a legalapvetőbb kezelésekkel. A helyes bőrápolás és az egészséges
életmód segíthetnek, hogy bőröd
ellenálljon az idő vasfogának.
Kezdetnek alkalmazd a következő 5 tippet.
1. Óvd magad a naptól
A legfontosabb lépése a bőrápolásnak, hogy megvédd azt a
nap káros sugaraitól. Bőröd megsínyli az állandó napozást, előbbutóbb ráncok, szeplők, foltok jelentkeznek bőrödön, ami szárazzá és érdessé válik. A túlzott napozás még súlyosabb egészségügyi problémákat okozhat, akár
rákot is.
Így védheted bőröd a napsugaraktól:
– Ha teheted délelőtt 10 és
délután 4 között ne menj a napra, mert ilyenkor a legerősebbek
a nap sugarai.
– Viselj hosszú ujjú inget,
hosszú nadrágot és széles karimájú kalapot, hogy megóvd bőröd a
napsugaraktól. Napjainkban már
olyan speciális öltözék is létezik, mely meggátolja az ultraibolya sugarak behatolását, ugyanakkor hűs és kényelmes érzetet
biztosítanak.
– Ha napozol, feltétlenül használj naptejet. Harminc perccel
előtte, kend be bőröd egy ma-

gas faktorszámú naptejjel, amit
két óránként megismételhetsz,
ha megizzadtál vagy ha fürdőztél.
2. Ne dohányozz
A dohányzás hatására bőröd
öregebbnek hat, ráadásul ráncosodik. A dohányzás eldugítja a vékony véredényeket, melyek bőröd
felületén találhatóak, csökkentve a vérkeringést. Ez megfosztja a bőrt az oxigéntől és az olyan
tápanyagoktól, mint az A-vitamin, amely elengedhetetlen része az egészséges bőrnek. A dohányzás károsítja a kollagént és
az elasztánt is. Ezek olyan rostok,
melyek a bőr ellenálló-képességéért és rugalmasságáért felelősek.
Azokat az arckifejezéseket már ne
is említsük, melyek dohányzáskor jelentkeznek: száj összeszorítás, bandzsítás. Ezek mind-mind
hozzájárulhatnak a ráncok kialakulásához. Ha dohányzol és meg
szeretnéd védeni bőröd, le kell
szoknod. Ötletekért és kezelésért

fordulj orvosodhoz, hogy segítsen leszokni.
3. Bánj gyengéden a
bőröddel
A mindennapi tisztítást és borotválást bizony megsínyli a bőr,
ezért csak óvatosan:
– Csökkentsd a fürdőzés idejét! A forró fürdő és a hosszú zuhanyozás eltávolítja a bőrödben
található olajakat. Éppen ezért
kerüld a hosszas fürdőzéseket
és forró víz helyett használj inkább meleget.
– Ne használj erős szappanokat, mert ezek megfosztják bőröd természetes olajaitól. Szappan helyett válassz inkább lágy
tusfürdőket!
– Csak óvatosan a borotvával! Mielőtt leborotválnád a nem
kívánt szőrzetet, kend be bőröd
borotválkozó krémmel vagy zselével. A jobb eredmény érdekében használj egy tiszta, új borotvát. A szőr növésének irányába borotváld azt, ne ellentétes irányba!
– Ne dörzsöld a bőröd! Fürdés után finoman itasd fel bőrödről a vizet egy száraz törölköző segítségével úgy, hogy kicsit nedves maradjon.
– Bőrödnek szüksége van
hidratálásra is. Válassz olyan
hidratálókrémet, mely bőrtípusodhoz illik és selymessé varázsolja azt.
4. Táplálkozz egészségesen
Az egészséges táplálkozás

segít, hogy jól érezd magad és
ez a bőrödön is meglátszik. Fogyassz nagyon sok gyümölcsöt,
zöldséget, teljes kiőrlésű gabonákat és sovány fehérjéket. A táplálkozás és a pattanások közötti
kapcsolat még nem teljesen világos, de a kutatók szerint egy
C-vitaminban gazdag étrend, a
kevés zsír és szénhidrát bevitel
kedvez a fiatal bőrnek.
5. Kezeld a
stresszhelyzeteket
Az ellenőrizetlen stressztől bőröd még érzékenyebbé
válhat és serkenti a pattanások és egyéb problémák kialakulását. Hogy nemcsak a bőröd, de lelkiállapotod is egészséges legyen, kontrollálnod kell a
stresszhelyzeteket. Állíts határokat, csökkentsd a tennivalók listáját és keríts időt azokra a dolgokra, melyeket szívesen csinálsz! Meg fogsz lepődni a végeredményen!
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Fűrésztelepen vesztette életét egy munkás az
Ungvári járásban

Tragédia történt Sóslakon (Szil) egy fafeldolgozó vállalat területén – számolt
be róla a mukachevo.net internetes hírportál a Szuszpilne Zakarpattya közlésére hivatkozva.
A hírportál szerint április 8-án kirepült
egy fadarab az egyik fafeldolgozó gépből,

és eltalálta az egyik alkalmazottat. A helyszínre azonnal mentőt hívtak, a mentőorvosok azonban már nem tudták megmenteni a férfi életét.
A rendőrség büntetőeljárást indított a
munkabiztonsági szabályok megsértése
miatt, amely egy ember halálához vezetett.

Elütöttek egy kerékpárost Dombón
Halálos kimenetelű baleset történt
április 8-án a técsői járási Dombón
(Dubove) – adja hírül a mukachevo.
net hírportál.
Helyi idő szerint körülbelül 11 órakor egy 52 éves helyi lakost gázolt el
egy Skoda Octavia típusú személygép-

kocsi. Az autó 21 éves sofőrje elvesztette irányítását járműve felett, amikor
a vele szemben jövő Mercedes Benz elvakította hosszúfényével, így ütötte el a
kerékpárost.
Az 52 éves férfi a helyszínen életét
vesztette.

Halálos baleset történt Gáton
Az elmúlt héten halálos baleset történt
Gáton. Egy mikrobusz és egy Lada típusú személygépkocsi frontálisan ütközött össze. A Lada sofőrje a helyszínen életét vesztette, további kettőt, köztük egy négyéves gyermeket kórházba
szállítottak, s orvosi segítséget kért a
Ford Transit 32 éves munkácsi sofőrje
is, adta hírül a mukachevo.net hírportál
az Uvaha Radar nevű Viber-csoportra
hivatkozva.
A goloskarpat.info értesülései szerint a szerencsétlenséget az okozta, hogy
a Lada a megengedettnél jóval nagyobb

sebességgel haladt, emiatt szaladt bele a
kisbuszba. A helyszínre azonnal kiérkezett a rendőrség operatív csoportja, akik
megállapították, hogy a VAZ–2114 típusú jármű, mely Munkács irányába haladt, egy bal kanyarban áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy Ford
Transittal. Az ütközés következtében a 26
éves sofőr életét vesztette, két személy,
köztük egy négyéves gyermek is megsérült, akiket kórházba szállítottak. Orvosi segítséget kért továbbá a Ford Transit
32 éves munkácsi sofőrje is.
Az ügyben büntetőeljárás indul.

Ketten is meghaltak egy dimicsői balesetben
Halálos kimenetelű baleset történt az
ungvári járási Dimicsőn április 8-án.
Ketten meghaltak, egy személy pedig
kórházba került.
A hírt Fegyir Filip, a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ)
kárpátaljai szóvivője közölte.

Elmondása szerint a baleset a déli órákban történt. A Volkswagen Sharan sofőrje
elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az útról, s felborult. Az autóban két férfi
életét vesztette, a velük utazó nőt kórházba
szállították. A helyszínre a dobronyi tűzoltóság is kiérkezett, adta hírül a karpat.in.ua.

Migránsokat szállító autót állítottak meg
Külföldieket és az őket szállító embercsempészeket vettek őrizetbe a rahói járási Mezőhát (Lazescsina) határában,
számolt be a 9 évig terjedő börtönbüntetés fenyegeti – írja a mukachevo.net
hírportál.
A Munkácsi Határőrség sajtószolgálatának közleménye szerint a sofőrön – aki
egy 32 éves ukrán állampolgár – kívül

még három másik ember utazott a litván
rendszámú Opel típusú gépkocsiban: egy
ukrán és két afgán állampolgár. A rendőrség megállapította, hogy csempészek segítségével a külföldiek illegális határátlépést terveznek, törvénytelenül akartak belépni az EU egyik országába.
A migránsokat a határőrsre vitték, később ideiglenes őrizetbe helyezik őket.

Sport

2021.
április 14.

11

Bajnokavatás elnapolva

Szomszédvári rangadót vesztett a
Minaj FC

A hétvégén tovább folytatta meglehetősen rapszodikus szereplését a Minaj
FC labdarúgó-csapata. Az országos élvonalbeli bajnokságban a bennmaradásért küzdő kárpátaljai együttes az egyik
legnagyobb riválisnak számító Ruh
Lviv vendégeként szenvedett vereséget.
A minajiak a 66. percig tudták megőrizni a gól nélküli döntetlent, ám ekkor
Kuharuk a lembergiek számára szerzett
vezetést. A 83. percben aztán végleg eldőlt
a 3 pont sorsa: ekkor Kondrakov büntetőből állította be a 2-0-ás hazai győzelmet
jelentő végeredményt.
Sovány vigaszt jelenthet, hogy az alsóházi riválisok közül az FK Lviv, az
Olimpik Donyeck, és az Inhulec is vereséget szenvedett.
Ami a bajnoki címért folytatott csatát
illeti, a Dinamo Kijev egyre közelebb kerül a trónfosztáshoz. A Mircea Lucescu
által irányított fővárosiak a Dnyipro ellen nyertek, és bár az ellenlábas Sahtar is
győzni tudott, a fővárosiak előnye továbbra is 7 pontot tesz ki 5 fordulóval a bajnokság vége előtt.
A 21. forduló eredményei: Ruh Lviv
– Minaj FC 2-0, Mariupol – Sahtar
Donyeck 0-3, Dinamo Kijev – Dnyipro
2-0, Gyeszna Csernyihiv – Olekszandrija
4-1, Vorszkla Poltava – FK Lviv 2-1, Zorja
Luhanszk – Inhulec Petrove 2-0, Olimpik
Donyeck – Kolosz Kovalivka 1-2.
A Dinamo kijev 52 ponttal vezeti a tabellát a 45 pontos Sahtar előtt.
Az alsóházban a kieső helyen álló,

egyformán 15 pontos Minajt és FK Lvivet
a vonal fölött álló Ruh előzi meg egyetlen ponttal.
A hétvégén sorra kerülő 22. fordulóban a kárpátaljai együttes az európai kupaszereplésre hajtó Gyesznát látja vendégül.
***
Az OTP Bank Ligából is csak 5 forduló maradt hátra, de itt már a 28. játéknapon vannak túl a csapatok.
Akár már most behozhatatlan előnyre tehetett volna szert a zsinórban harmadik bajnoki elsőségére készülő Ferencváros, ha hazai pályán legyőzte volna a tavasz meglepetéscsapatának számító Puskás Akadémiát. Ehelyett a meccs nagy
részében a Fradi csak futott az eredmény
után, mivel több mint egy órán keresztül
hátrányban futballozott.
Szűk negyedórával a vége előtt aztán
sikerült az egyenlítés, de a győzelem már
nem jött össze Szerhij Rebrov csapata számára. A bajnokavatásra így a hétvégi, 29.
fordulóban kerülhet sor, amikor az FTC
Kisvárdán lép pályára.
Első győzelmét szerezte új edzője,
Szabics Imre irányításával a Mol Fehérvár, de hátránya még így is 8 pont a Puskással szemben az ezüstcsatában.
Eredmények: FTC – Puskás Akadémia
1-1, Mol Fehérvár – UTE 4-0, Mezőkövesd – Kisvárda 0-1, MTK – Budafok 0-0,
DVTK – Paks 1-4, ZTE – Honvéd 0-1.
Öt fordulóval a bajnokság vége előtt
65 pontja van az élen álló Ferencvárosnak,
míg a Puskás 52, a Fehérvár 44 pontos.

Néhány sorban

A címvédő Győri Audi ETO kettős győzelemmel jutott tovább a korábban az FTC-t búcsúztató montenegrói Buducsnoszt Podgorica ellen, míg
a norvég Vipers Kristiansand a Rosztov
Don ellenében, a Brest pedig a Metz ellen harcolta ki a budapesti Final Four lehetőségét.
A legnagyobb csata a CSZKA Moszk-

A tavasszal továbbra is bombaformában
szereplő Ungvári FC a 16. fordulóban is
folytatta remeklését az országos harmadosztályú labdarúgó-bajnokság A-csoportjában, és újabb győzelmével már pontelőnnyel vezeti a tabellát.
A Volodimir Vaszjutik által irányított

Üzbegisztánból származó migránsokat vettek
őrizetbe megyénkben

Április 9-én délután a Csapi Határőrség
munkatársai két külföldire bukkantak,
akik az ellenőrző pontokon kívül szándékozták átlépni az ukrán–szlovák határt, írja a pmg.ua.
A két férfit Csontos (Kosztrino) település közelében vették őrizetbe. A két 38
éves határsértő üzbég útlevéllel rendelkezett. Az ellenőrzés során a határőrök
kiderítették, hogy a külföldiek törvénye-

sen érkeztek Ukrajna területére azzal a
szándékkal, hogy a továbbiakban illegális határátlépéssel az EU-országaiba
jussanak.
Az őrizetbe vetteket a határőrsre vitték. Az eset körülményének tisztázása után
eljárást indítanak ellenük a Btk. 204. cikke 1. része értelmében: Ukrajna államhatárának illegális átlépése vagy illegális átlépésének kísérlete.

Az intenzív osztályon van a füvet égető férfi

Április 5-én 19 óra 30 perckor érkezett
bejelentés a tűzoltósághoz a Huszti Járási Kórház felvételi osztályáról, miszerint egy 34 éves herincsei (Horincsevo)
lakos kórházba került, számol be a
pmg.ua.
A férfinél a fej, a törzs, a karok és a
lábak termikus égési sérüléseit diagnosztizálták. A testének mintegy 60%-a meg-

égett, valamint égési sokkot kapott. Kiderült, hogy a férfi ittas állapotban tartott hazafelé egy másik településről, és útközben
úgy döntött, hogy meggyújtja a száraz füvet. A lángok azonban átterjedtek a gyújtogató ruhájára is.
A sérült férfit apja találta meg, aki fiát
átadta az orvosoknak. Az áldozatot az intenzív osztályon kezelik, állapota súlyos.

Vonat elé ugrott egy férfi

A tragikus eset a beregszászi járási Bátyúban, a vasútállomáson történt.
Egy körülbelül 60 éves barkaszói
lakos ismeretlen okokból a 45. számú
Liszicsanszk–Ungvár vonat alá ugrott. A

mozdonyvezető elmondása szerint lehetetlen volt megállítani a vonatot. A férfi a
helyszínen meghalt.
A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit, számol be az 1-tv.com.ua.

Még több információ a karpatinfo.net-en

megyeszékhelyi csapat a legutóbbi játéknapon a Bukovina Csernyivcit győzte le
gólokban gazdag találkozón. Ornat révén
a vendégek szereztek vezetést a 26. percben, amit a sokadvirágzását élő Adrian
Pukanics egalizált a 68. percben. Tíz perccel később Ferencik találatával már a hazaiaknál volt az előny, majd a ráadáspercekben Pukánics ismét betalált. A 96. percig tartó mérkőzés utolsó eseményeként
még szépítettek a vendégek, de mindez
csak a 3-2-es végeredmény kialakításához volt elég.
A tabellát 35 ponttal vezető ungváriak – második a Pogyilja 34, harmadik a
Gyinaz 33 ponttal – a következő fordulóban újra otthon lépnek pályára: a lapzártánk után, április 14.-én sorra kerülő 17.
fordulóban a Csajkát látják vendégül.
***
A női kézilabda Bajnokok Ligájában kialakult az idei négyes döntő
mezőnye.

va (a képen) és a CSM Bucuresti között
alakult ki. Az első találkozón elszenvedett
ötgólos hátrányt a moszkvaiaknak sikerült
ledolgozni és idegenben szerzett több góllal bejutni a fináléba.
***
A sportág férfi szakágában még csak
most kerülnek lebonyolításra a negyeddöntők párharcai.
A Telekom Veszprém a macedón
Vardar Szkopjét győzte le kettős sikerrel,
és a Kölnben rendezett négyes döntőbe
jutásért a francia Nantes lesz az ellenfele.
Az előrehozott döntőnek is beillő Kiel
– Paris SG. találkozón a Mol Pick Szegedet kettős győzelemmel búcsúztató német
Kiel a francia sztárcsapattal mérkőzik meg
a négyes döntőért.
További párosítások: Aalborg—
Flensburg, Meskov Breszt – Barcelona. A belarusz Breszt az ukrán Motor
Zaporizzsját ejtette ki.

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

Ingatlan
Ház eladó
Családi ház eladó Beregszászban az Arany János u.
21. szám alatt, közel a központhoz. Áron alul. Mob.:
066-0162484.
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi
ház, kétemeletes (víz, gáz
bevezetve). Mob.: 0992393269 (17 óra után).
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona
István u. 12. szám alatt kertes ház bútorostól, víz, gáz,
háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.
Beregszászban a Munkácsi
út 24/3. szám alatt közös udvarban eladó egy 73 m2-es jó
állapotban lévő ház. Kedvező áron. Mob.: 050-5385374.
Beregszászban, a Muzsalyi
úton ház eladó. Felújított,
bútorozott, akár 2 család
számára vagy bármi elképzelésre kialakítható. Tel:
095-1145791.
Beregszászban, a Május 1.
u. 25. szám alatt családi ház
eladó. Négy szoba, konyha,
fürdőszoba, előszoba, pince.
Az udvaron emeletes garázs,
melléképületek, nagy kert.
Ár megegyezés szerint. Tel:
066-4776846, 050-6567340.

Ház kiadó
Beregszászban a város központjában egy kis csendes
utcában, nem a frontra nyíló, kertes, bútorozott felújított családi ház (64 m2) kiadó, csak hosszú távra. 1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, benti külön WC. Riasztóval, nagy sebességű
internettel, a legmodernebb
energiatakarékos gázfűtési
rendszerrel ellátva. Igényes
illető vagy házaspár részére.
Mob.: 066-0060133.

Lakás kiadó
Kiadó egyszobás összkomfortos, euroremontos lakás
a második emeleten Beregszászban, a Muzsalyi úton.
Mob.: 095-9076858.

Lakás kiadó Beregszász
központjában. Mob.: 0952087515, 050-1977011.
Beregszászban a V. Huca u.
3/9. szám alatt egyszobás lakás kiadó vagy eladó. Mob.:
050-2217651.

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

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

Telek, föld eladó
Beregszászban eladó
egy telek (18 szotek, víz,
kanalizáció, gáz, villany) félig kész hotellel, nem mes�sze a Pacsirtától. Irányár:
99999 f.e. Mob.: +380954093789.

Jármű
Autó
Lada 6-os metálkék személygépkocsi 3-as motorral
és utánfutó eladó papírokkal.
Tel: 097-6115118.

Szolgáltatás
Kútfúrást és pincéből talajvíz-elvezetést vállalok, minőséges magyar PVC csővel.
Mob.: 050-8589288.
Vállaljuk bármilyen szőnyeg, bútorkárpit, bútorhuzat
és autókárpit vegyi tisztítását. Mob.: +38050-1719536,
+38063-0300162.
Régi tetők felújítását, javítását és házak külső szigetelését vállaljuk. Ugyanitt ereszcsatorna rendelhető, ács- és bádogos munka.
Mob.: +38066-8404874.
Utcáról, kertből, udvarból fa kivágását és metszést
vállalok Beregszászban és
környékén. Mob.: +380501948976.

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

Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a Kár
pátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Cset
falván. Fizetés teljesítmény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárp átinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárp átinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Min-

den eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Kiemelt juttatási csom a g g a l s z e m é s z o rvost keresünk Svájcba. Bővebb információért érdeklődni lehet a
+3620-2977357 telefonszámon. A jelentkezéseket
a jelentkezes1@aarenson.
hu címre várjuk. Aarenson
Consulting.
Kiemelt juttatási csom a g g a l g y e r m e k o rvost keresünk Svájcba. Bővebb információért érdeklődni lehet a
+3620-2103665 telefonszámon. A jelentkezéseket
a jelentkezes1@aarenson.
hu címre várjuk. Aarenson
Consulting.
28 éves nagymuzsalyi nő takarítói munkát keres. Mob.:
+38095-1492868.

Otthon
Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való
szerelő kulcsok. Mob.:
+38099-6608338, +380663967011.
Asztalos munkák készítésére alkalmas körfűrész eladó.
Mob.: 066-2164398.

Építkezés, felújítás
Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.
Alig használt WC kagyló eladó Beregszászban. Ár: 1000 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

Hűtés, fűtés

cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.

Beregszászban brikett és
antracit szén eladó. Mob.:
066-3967011,

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

Bútor

Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

Beregszászban eladó egy
jó állapotban lévő sarokülő, fotelek nélkül.
Ára: 5000 hr. Mob.: 0992725331, 097-9621454.

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron

Eladó 3 fázisos tengeri morzsoló és 500 kg-os mázsa.
Tel: 097-6115118.

Haszonállat
Süldők eladók, 110 kgosak. Ár megegyezés szerint. Mob.: 050-0863719.

Növény
Oltott csemege- és borszőlő
oltványok eladók nagy fajtaválasztékban, kis és nagy tételben. Mob.: 099-3211747.

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 munkarendű (a foglalkozások általában pénteki és/vagy szombati napokon) képzésben részt venni.
Jelentkezni a Rákóczi Főiskolán lehet július 1.– augusztus 20. között.
A felvételi egyik feltétele a gyakorlati vizsga teljesítése, 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 címen lehet.
A Rákóczi Főiskola várja a jelentkezőket!

Felkészítő tanfolyamot
indítanak mesterszintű
testnevelő tanár képzésre

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a Nyíregyházi Egyetem mesteroklevelet adó testnevelő tanári (általános iskolai) szak képzést indít a
2021/2022 tanévben.
Azon tanítói diplomával rendelkezők jelentkezését
várják, akik szeretnének a 4 féléves, levelező munkarendű (a foglalkozások általában pénteki és/vagy szombati 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 teljesítése, amelyre igény szerint felkészítő tanfolyamot 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!

Kellene egy kis mellékes?

aluplast-Beregszász
Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban
További ajánlataink:

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

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

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

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

Hirdetések
Felvételi felhívás

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium felvételt hirdet a 2021–2022-es tanévre a gimnázium első
osztályába.
A felvételi vizsgák időpontjai:
● Magyar nyelv: 2021. június 1. (8:00, k.-e. i. sz.)
● Matematika: 2021. június 3. (8:00, k.-e. i. sz.)
A konzultáció időpontja:
● 2021. május 31. (9:00, k.-e. i. sz.)
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, amely
letölthető a gimnázium honlapjáról vagy Facebookoldaláról. A kitöltött nyomtatvány elküldhető e-mailben
vagy személyesen is eljuttatható a gimnáziumba 2021.
május 31-ig.
A gimnázium 2–7. évfolyamaira különbözeti vizsgák alapján lehet felvételt nyerni, amelyekre augusztusban kerül sor.
Az előkészítő időpontjai (13:00 órai kezdettel, k.-e. i. sz.):
Április 9., 16., 23., 30.
Május 7., 14.
A foglalkozások alatt a gyerekek egy matematika- és
egy magyar nyelvtanórán vehetnek részt, melyeken részletesebben elmélyülhetnek az iskolában tanult témakörökben, illetve megismerkedhetnek a felvételi követelményekkel.
Az előkészítő befejezésekor a gyerekek záró próbateszten vehetnek részt, amelyeken pontokat lehet gyűjteni a felvételihez.
Az előkészítő ingyenes, és nem kötelező az előzetes jelentkezés.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A részletekről bővebb információt az alábbi elérhetőségeink valamelyikén kaphatnak:
Címünk: Beregszász, Szőlőhegy u. 25. honlapunk
címe: www.bermagim.org
Telefonszámok: +380957018771, +380509971878
E-mail-címünk: bermagim@gmail.com

IV. Ung-vidéki népzenei és
néptánc tábor

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

Felvételi hirdetés

A Péterfalvai Református Líceum felvételt hirdet a következő, 2021–2022-es tanévre. Jelentkezhet
minden diák, aki 2021 júniusáig befejezi az általános
iskola 4., 5., 6, 7., 8. vagy 9. osztályát. A kisebbek számára, 7. osztályig, a környező településekről, adott útvonalakon való beutazásról gondoskodik a líceum, 8.
osztálytól kezdve a végzősökig, az intézmény minden
diák számára kollégiumot és
teljes ellátást biztosít. Végzőseink elsöprő többsége tovább folytatja tanulmányait elsősorban kárpátaljai és
anyaországi felsőfokú intézményekben.
A felvételi vizsgára a jelentkezőknek 2021. április
17-én, szombaton fél 8-ig kell megérkezni.
Február 20-tól szombatonként, reggel 9 órától
előkészítő tanfolyamot tartunk magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából a 8., 9. és 10. osztályba jelentkezők számára. Az 5. 6. és 7. osztályba jelentkező diákok önállóan készülhetnek a felvételire, amely számukra – a szóbeli ismerkedés mellett – magyar nyelvű tollbamondás lesz és néhány
egyszerű, alapvető matematika feladat.
Személyes érdeklődésre bővebb felvilágosítást és
jelentkezési lapot szívesen adunk a líceumban a február 13-án 10 órakor megrendezésre kerülő nyílt napon, vagy bármely más időpontban.
,,Hű az, aki elhívott titeket, és Ő meg is cselekszi azt.,,
1Thessz. 5: 24

Felvételi hirdetés

A Nagydobronyi Református Líceum felvételt
hirdet a 2021/2022-es tanévre
Szeretnél továbbtanulni, de még nem döntötted
el, hogy hol?! Szeretnél időtálló, használható tudást
szerezni?! Szeretnél egy jó közösség részévé válni és
egy jól felszerelt európai színvonalú iskolában tanulni anyanyelveden?!
Akkor vár rád a Nagydobronyi Református Líceum! Iskolánk a református értékeket és használható
tudást modern formában adja át a tanulni vágyó fiataloknak.
A felvételi időpontja: 2021. május 1. (szombat)
délelőtt 9:00 óra.
Idén az 5. és 10. osztályokba várjuk a felvételizni
vágyó diákokat.
Az 5. osztályba jelentkezők tesztet írnak matematikából és tollbamondást magyar nyelvből.
A 10. osztályba jelentkezőknek felvételi vizsgát kell
tenniük bibliaismeretből, egyháztörténelemből, magyar
nyelvből és matematikából, valamint egy szóbeli ismerkedésre kerül sor iskolánk vezetőségével.
A felvételi vizsgát előkészítő foglalkozások előzik
meg szombatonként: március 20-án és 27-én, április
10-én és 17-én 9:00 órai kezdettel
Amennyiben szeretnél jobban megismerkedni iskolánk életével várunk téged és szüleidet nyílt napunkra
március 5-én, pénteken 9:00 órára.
Jelentkezési határidő: április 26.

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

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

Hirdessen ingyen a

KárpátInfo
.net
apróhirdetés oldalán.

2021.
április 14.
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Felvételi hirdetés

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet
az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2021–2022-es
tanévben.
A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat elmélyülten, emelt óraszámban tanulhatják – a középiskolai osztályokban humán-reál irányultság szerint –, művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, mis�sziói munkákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndíjakban részesülhetnek. Az érettségizők számára személyre szabott
tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről,
segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.
2021. február 6. és április 17. között, szombatonként, online előkészítő foglalkozásokat tartunk a felvételi tárgyakból: magyar nyelvből és irodalomból, matematikából és bibliaismeretből.
2021. március 13-án, szombaton, 10 órai kezdettel
nyílt napot tartunk, amely során az érdeklődők megismerkedhetnek az intézménnyel, és részletes felvilágosítást kaphatnak a felvételi vizsgákról és a szerezhető
többletpontokról.
A felvételire és az előkészítő foglalkozásokra való
jelentkezés online regisztráció útján történik, ami intézményünk honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhető el 2021. január 26. és április 22. között.
A felvételi vizsga napjáig benyújtandó dokumentumok: a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban
csatolt ajánlólevele, a születési bizonyítvány és a kódszám másolata.
A felvételire való jelentkezés határideje:
2021. április 22.
A felvételi vizsgák időpontja:
2021. április 24., 7.30 óra.
A részletes információért kérjük, keresse fel az intézmény weboldalát, a www.nbrl.com.ua internetes címen vagy érdeklődjön a +380 (99) 423 41 45-ös telefonszámon, illetve személyesen a líceumban (90242
Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.).
Szeretettel várja az érdeklődőket
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Felvételi felhívás

A Munkácsi Szent István Líceum felvételt hirdet a
8., 9. és 10. osztályba.
Online módon lehet jelentkezni a 2021/2022-es tanévre.
Szakirányunk a számítástechnika és az angol, illetve
német nyelv, melyeket a két felső osztályban emelt óraszámban tanítunk.
Diákjainknak lehetőségük van ingyenes angol B1, B2
nemzetközileg elismert nyelvvizsga tanúsítvány megszerzésére. A tanórákon kívül ingyenes különórákra is
van lehetőség.
A felvételt nyert diákok számára étkezést és minden
igényt kielégítő kollégiumi ellátást biztosítunk, melyek
költségeihez a szülők is hozzájárulnak.
Felvételi vizsgák a 8. és 9. osztályba:
– magyar nyelv, tollbamondás;
– matematika;
– beszélgetés hitismeretből.
A 10. osztályba:
– magyar és irodalom teszt; (az ukrán iskolások számára ukrán nyelv és irodalom)
– matematika;
– hitismeret, szóbeli.
Líceumi nyílt nap a jelentkező diákok, szüleik és minden érdeklődő számára: 2020. április 16. (péntek) 10:00
óra (közép-európai idő.)
A felvételire való jelentkezés határideje: 2021. május 11.
A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor ajánlólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi igazolvány, kódszám- és a lakcímigazolás másolata, valamint
2 db. 3x4-es igazolványkép. Az említett dokumentumokat elegendő, ha a felvételi vizsgára hozzák magukkal.
A felvételi vizsgák időpontja:
2021. május 15. (szombat) 9:00 (k.e.i.)
Elérhetőségünk: 89600 Munkács, Nedeczey u.20.
Tel: /0-231/ 2-30-27; 2-24-18
e-mail: sztistvan.liceum@gmail.com
www.munkacs-katlic.org.ua

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

A 2020/2021-es tanévben nyolcadik alkalommal kerül
megrendezésre a Zupkó József Kézilabda Emléktorna.
A kézilabda emléktorna időpontja: 2021.július 2.
Helyszíne: Beregszász
Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 12:00 óra
Jelentkezni az alábbi 3 kategóriába van lehetőség:
1. Általános és középiskolás fiúcsapat (17 éves korig);
2. Általános és középiskolás lánycsapat (17 éves korig);
3. Sportiskolák (17 éves korig).
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2021. május
31-ig lehet, ahol a csapat edzője, vagy az adott iskola
képviselője regisztrálja be a csapatokat.
A program szakmai referense: Csehil Anikó,
Elérhetősége: e-mail: oancsa86@gmail.com
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.
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Kaleidoszkóp
Egy gyermek érkezése a legnagyobb boldogság a család életében.
Arra biztatjuk a büszke szülőket,
nagyszülőket, küldjenek nekünk egy
hagyományos vagy digitális képet az
új családtagról (legfeljebb egyéves korig), mellékelve hozzá a legfontosabb
információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és telefonszámát.
Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyenesen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.
A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail
címre vagy a szerkesztőség címére
(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Felhívás

VI. Színjátszó Tábor
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány színjátszó tábort hirdet immár hatodik alkalommal a „Fókuszban a tehetség a színjátszás terén” pályázati projekt keretén belül.
A táborba 12–16 éves kor közötti iskolások jelentkezését várjuk.
A tábor ideje: 2021. július 26–31.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász, Kossuth tér 6.)
A tábor oktatói: Gál Natália színésznő, Bagu Géza
drámapedagógus és Mónus Dóra színésznő.
Ha szeretnéd magad kipróbálni a színpadon és szívesen részt vennél a táborzáró előadásban, akkor jelentkezz!
Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 15:00 óra
A tábor maximális létszáma 32 fő, így a jelentkezéseket beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elektronikus úton egy jelentkezési adatlap és a nyilatkozat kitöltésével lehet. Az űrlap kitölthető és a nyilatkozat is letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a tábor kezdetekor.
Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-68 (159-es mellék)
honlap: www.genius-ja.uz.ua
e-mail: agora@kmf.uz.ua.

Módosul a „Szól a fülemüle!”

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

www.karpatinfo.net

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
A csillagoknak köszönhetően ismét fellendül az anyagi helyzete. Esélyes, hogy a
lehető legtöbb pénzét fekteti
be egy projektbe, mely azonnali nyereséget ígér. A nagy
bevételei ellenére azért jobban teszi, ha összehúzza a
nadrágszíjat az élet más területein. A kalandvágyó természete feléled és minden
vágya az lesz, hogy felfedezze a világot.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Ez a hét egyike a legaktívabb heteinek,
ugyanis visszatér a
téli álmából és készen áll minden Öntől telhetőt megtenni az álmai eléréséért. Ezzel nagyon meglep másokat, mert ők is észreveszik
ezt a nagy változást. Meglátja, az anyagi helyzete is drasztikus mértékben nő a belefektetett energiáinak köszönhetően. Sajnos az elmúlt időben
felszedett pár felesleges kilót.

Ikrek (5.21.-6.21.)
A szíve legbelül egy
színészé. Ön ugyanis
képes rengeteg karakterbe bújni és sok személyt megtestesíteni. Sokan
nem tudják eldönteni Önről,
hogy hol kezdődik a színjáték és hol van Ön. Nehéz
megismerni a sok arca mögött az igazi énjét. Készüljön
rá, hogy a héten ki fog tűnni
a tömegből, és felfigyelnek
Önre, így nagyszerű lehetőségeket is kaphat.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Ez egy csodálatos
időszak az Ön számára a pénzügyei terén, hiszen most kezdi kiépíteni az anyagi függetlenségét.
Ön nagyon eszes és intuitív, ha
a pénzről van szó és nagyon
erős megérzései vannak arra,
hogy jól válassza ki, hogy mire
költsön, fektessen be és tegyen
félre. Lehet, hogy valamennyi
pénzt az otthona biztonságára
fordít, vagy egy autóra, vagy
hasonló dologra.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Ez a hét kisebb kihívások elé állíthatja a szakmai életében. Elképzelhető, hogy valami olyat kell tennie, ami kellemetlen, vagy meghaladja a képességeit, és emiatt
lehet, hogy kétségbe vonja a saját
tehetségét. Ennek hatására talán
kissé el is bizonytalanodik. Bármilyen kihívás előtt áll, tegyen
bele mindent és rakjon le az asztalra minél többet. Meg fog lepődni, hogy milyen kompetens
még a nehéz helyzetekben is.

Szűz (8.24.-9.22.)
Ön retteg a romantikus kapcsolatoktól és
egyáltalán nem szentimentális, ha a szívügyeiről
van szó. Ennek ellenére nagyon fontos Önnek biztonságban tudni és védelmezni a partnerét. Olyan embert
keres, aki mellett fejlődhet.
Nem akarja azt érezni, hogy a
kapcsolat visszahúzza, vagy
hátráltatja. Az elkövetkező
hét rengeteg újdonságot tartogat majd.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ezen a héten az önbizalma nem lesz a helyzet magaslatán, ami
az élete minden területét befolyásolja. Ám ne feledje, ha alacsony az önbizalma, úgy viselkedik, mint egy
riadt őz, akit elvakít a reflektor fénye. A munkájában és a
magánéletében szintén problémákat észlelhet. Azonban,
még akkor is, ha rengeteg a teendője, ne feledje, hogy végtelen energiája van.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Ön mindig nagy hatást
tesz másokra. A Skorpió
a misztikus vonzás szinonimája, ezért az emberek többnyire képtelenek ellenállni neki, mágnesként vonzza őket magához. A héten ez az
erő a munkája során is megnyilvánul, és teljesen ámulatba ejt
mindenkit a teljesítményével, a
karizmájával és magával a személyes jelenlétével. Akár hangos, vagy csendes, azonnal magára vonja a figyelmet.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Az biztos, hogy mindig megkapja azt, amit
akar, de ezt tudja is.
Csillagjegyét a Jupiter
vezérli, az előrejutás, az öröm és
a szerencse bolygója. Szinte végtelen mennyiségű optimizmussal
és bizalommal rendelkezik, ami
egy nagyon inspiráló tulajdonság, mert másoknak is nagy motivációt, lendületet ad. Ezen a héten semmire sem vágyik jobban,
hogy azokkal az emberekkel töltse az idejét, akik fontosak Önnek.

Bak (12. 22.-1. 20.)
A felelősség- és kötelességérzet fémjelezik a Bak karakterét, egyrészt azért,
mert Önt a Szaturnusz bolygó irányítja, másrészt pedig
azért, mert föld jegy. (A Föld
mindig józan és komoly, hiszen ki kell állnia az idő próbáját.) Ezen a héten még komolyabban veszi a kötelességeit és nagyon elégedett lesz
azzal, hogy képes mindennel
végezni, amit Öntől elvárnak.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Habár Ön nem rabja a
pénznek, mégis nagyra becsüli azt, hiszen ez
az, ami az embereket a fejlődésre ösztönzi. Ez a hét az anyagi
javakról szól és arról, hogyan
tud bánni a pénzzel, hogyan tud
vásárolni, és hogy tudja az élethelyzetét előrébb vinni. Minden az otthona körül forog a napokban. Ha már van egy lakása, akkor azt a héten úgy fogja felújítani, hogy az hűen tükrözze a személyiségét.

Halak (2.21.- 3.20.)
Ezen a héten a nyugalom kerül előtérbe
az életében, ami miatt nagyon harmonikus napok elé néz. Minden a legjobb úton halad előre az életében és nagyon élvezni fogja, ahogy sodródik előre az
élet szinte minden területén.
Valami nagyon kellemes és
békés dolog veszi, most kezdetét, ami igencsak nagyon
vonzó lesz a számára. Nem
akar folyton lángban égni.

Egészségvédelem

Egészségesnek állított ételek, amik
valójában nagyon hizlalnak
Mit jelent számodra az életmódváltás? kortartalma. Egy marék banánchips 200 kalória, de mikor
meg ekkora mennyiségnél? Soha, ugye? És az aszalt
Fogyni szeretnél? Vagy a pizza-hambur- álltál
áfonyából sem elég csak 10-15 szem, pedig kb. ennyi férger–szendvics szentháromságot felválta- ne bele egy szigorúbb diétába.
nád finom és egészséges ételekkel? Ha sze- Frozen yoghurt típusú „egészséges fagyik”
retnél ledobni pár kilót, akkor a követkeEzeket a fagyikat rengeteg cukorral készítik, ráadásul
ző ételeket egyelőre felejtsd el!
ahhoz, hogy finom, krémes állagú legyen, magas zsírtartalmú tejkészítményt használnak. Ha megpakolod mogyoSushi
rós drazséval, vagy nyakon öntöd csokisziruppal, akkor
Csak a tisztán halas vagy zöldséges verziókat válaszd,
amint extra dolgokat tesznek bele, mint krémsajt, vagy
különféle mártogatósokat kínálnak hozzá, azokat inkább
hagyd ki. Az úgynevezett sushi rizsnek nagyon magas a
keményítőtartalma, ezáltal a szénhidráttartalma is.

pedig egy nagyon hizlaló finomságot kapsz. Helyette inkább fagyassz le jégrémkészítőben egy nagy adag joghurtot friss gyümölcsökkel, ami olcsóbb és egészségesebb is.

Krumplipüré

A krumpli, mint zöldség elég becsapós! A chipsről mindenki tudja, hogy hizlal, és a sült krumpliról sem hitted,
hogy diétás, igaz? Na de hogy sima püréként is kész kalóriabomba? Pedig a finom püré vajtól és zsíros tejtől lesz
igazán krémes és lágy, szóval ha fogyókúrázol, inkább párolt zöldségköretet válassz helyette.

Diétás üdítők

Azért készítik ilyen rizsből, mert tapadnia kell. Megpróbálhatod barna rizsből, de nem lesz igazán finom, inkább
a töltelék kalóriatartalmán és a mennyiségen spórolj. Egy
9 darabos sushitál halszósszal és wasabival a legszigorúbb
diétákba is bele kell, hogy férjen, mert kb. 250-300 kalória.

Humusz

A csicseriborsókrém a magas proteintartalma miatt nagyon népszerű szendvicsalap. Zöldséggel mártogatósnak
is isteni, viszont egy adag belőle akár 700 kalória is lehet.
Ez rengeteg kalória egy étkezésre lebontva. Mártogatás helyett vékonyan kend meg vele a zöldségszeleteket, és ha
házilag készíted a krémet, tegyél bele picit több fokhagymát, hogy erőteljesebb legyen az íze.

Granola

A felturbózott müzli isteni, egészséges és laktató reggeli. De ha sokat teszel belőle a tejbe vagy joghurtba, akkor máris egy 500-700 kalóriás reggeli van előtted a tálban.
A granola a pirított magoktól, szárított gyümölcsöktől lesz
igazán finom, de azért csak mértékkel fogyaszd, ha diétázol!

Szárított gyümölcsök

Ahogy már írtuk, a szárított gyümölcsökből kis men�nyiség is rengeteg kalóriát tartalmaz, hiszen magas a cu-

A sztíviás vagy xilites gyümölcslevek, jeges teák vagy
szénsavas üdítők mindig olyan egészségesnek néznek ki,
ugye? Lehet, hogy egy picivel egészségesebbek, mint a sima,
cukros változat, de nem diétásak. Közel ugyanannyi kalóriát tartalmaznak, mint a cukros verzió. Maximum abban különböznek, hogy több ideig adnak energiát, mert az édesítőszerek lassabban szívódnak fel, mint a hétköznapi finomított cukor. A hideg ásványvízzel sokkal jobban jársz, hidd el!

Konzerv zöldségek

Sokszor csipegetsz dobozos kukoricát, vagy félkész babból csinálod a chilli con carnét? Akkor jó nagyot hibázol, mert
ezeknek nagyon magas a szénhidráttartalma. Eleve csak az
olyan zöldségeket lehet jól tartósítani, aminek erős a szerkezete, magas a fehérje vagy keményítőtartalma, és mindehhez
még adagolnak egy jó adag cukrot és sót is, hogy ne romoljon meg. Ha diétás menüre vágysz, inkább te készítsd elő az
alapanyagokat, és te is főzd meg, hogy tudd, mibe mennyi
hozzávalót raktál, így egyszerűbb lesz esetleg lefaragni belőle.

Ilyenkor nagyon számít minden bevitt kalória. Bár
egyenként nem tűnnek nagyon hatásosnak, mégis, ha az
alábbi tippek mindegyikét figyelembe veszed, akkor már
az első hónap után karcsúbb, erősebb tested lesz.

Pizza

el. Nem is olyan rossz! Igyál egy liter tiszta vizet naponta,
és 2,5 kilót fogyhatsz egy hónapban.

Kis mennyiségek

Használd az előételes tányérokat, amikor főfogást eszel.
Ha kisebb tányért használsz, természetesen kisebb mennyiséget fogsz megenni. Ezt felmérések bizonyítják.

Gyümölcslevek

Használj papírszalvétát, hogy leitatsd a pizza tetejérők
a zsírt. Akár egy teáskanál zsírral kevesebbet is megvonhatsz így magadtól. Így akár fél kiló tiszta zsírtól óvod meg
magad évente.
Ugyanezt megteheted a bundáskenyérrel vagy a rántott
hússal is. A zsír leitatása után az étel könnyebben emészthető és kevésbé hizlaló.

Adj vizet a kedvenc gyümölcsödhöz, készíts limonádét,
narancsos vagy zöld citromos levet és égesd a kalóriákat!

1,8 miligram kálcium napi fogyasztása megakadályozza 80 kalória felszívódását. Nagyszerű, nem? Tölts meg a
kávés bögrédet tejjel, majd igyál le róla annyi tejet, hogy a
maradék elég legyen a kávédba.

Keverj össze különböző féle babokat, főzd meg és adj
hozzá valamilyen olasz öntetet. Kiváló energiadús falatoznivaló.

Igyál több tejet

Vásárolj vágott zöldségeket

Ezek bár drágábbak, de nagyobb valószínüséggel fogunk belőlük csipegetni, mintha egészében és hámozatlanul feküdnének a hűtőszekrényedben. Ráadásul sokkal jobb
ezekből nassolni, mint más egészségtelen élelmiszerekből.

Igyál sok vizet

Egy mostani német kutatás kimutatta, hogy a vízivás
égeti a kalóriákat. Két csésze hideg víz kb. 25 kalóriát éget
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Így segíti a jóga a tavaszi
méregtelenítés folyamatát
Nemrégen olvastam egy könyvet, ami
meggyőzött arról, hogy foglalkoznom
kell a jógával – egyelőre még csak az
ismerkedési fázisban járunk, de már így
is tapasztalom, mennyire sok pluszt tud
adni a hétköznapokhoz. Gondoltad volna, hogy még a méregtelenítést is segíti?
Serkenti a keringést
Ha még sosem próbáltad, a jóga nagyon könnyűnek,
egyszerűnek tűnhet (nem az), és néhány gyakorlat valóban nem kifejezetten megterhelő. De még ezek a pózok
is hozzájárulnak ahhoz, hogy fokozódjon a vérkeringés
a testedben, márpedig ez alap kritériuma a jó anyagcserének, a méregtelenítő folyamatok beindulásának. A keringés fokozásának a legjobb módja a mozgás, a sport.
Mivel a különféle jógapózoknak köszönhetően nagyon
sokoldalú mozgást végzel, az egész testedben támogatod ezt a folyamatot.

Ints búcsút a zsigeri zsírszöveteknek

Nem véletlen, hogy a sokat jógázó emberek olyan sűrűn szálkásak és feszesek. Ennek egyik oka, hogy a jóga
alkalmas a zsigeri zsírszövetek száműzésére. A zsírszövetben kivétel nélkül méreganyagot rakódnak le, és amikor ez a zsír a belső szervek körül telepedik meg, akkor
az duplán rossz a testünk számára. A jógában nagyon gyakoriak a különféle gerinccsavarások. Sok egyéb mellett
ezek arra is hivatottak, hogy segítsenek a makacs, a törzsön mélyen lerakódott zsírszövetek és méreganyagok
felszabadításában.

Helyes légzés

A jóga egyik alap kritériuma az, hogy meg kell tanulnunk helyesen lélegezni. De hogy függ ez össze a méreg-

Vega étrend

Csőben sült zöldségek, spárga hollandi mártással, cézár saláta, vegaburger? Ezek mind isteniek, de ahhoz, hogy
egy zöldség finom legyen, sokszor renget olívát, vajat vagy
tejszínt kell használni. A csőben sütésnél például besamelt
és zsíros sajtot használnak, a besamel mártás pedig rengeteg vajat és lisztet tartalmaz.
A hollandi mártás pedig tojássárgájából áll, az sem éppen diétás, a cézár öntet is tiszta olaj, a vegapogácsát a hamburgerhez pedig mindig dúsítják valamivel (sajt, dió, tökmag stb.), és olajon vagy olajban sütik ki, az öntetekkel és
a zsemlével együtt tehát borzasztóan hizlal.

10 kis trükk, hogy kilókat veszítsünk

Ha dolgozol, akkor a napi kalória beviteled
az 1400 és 1600 kalória körül mozoghat.
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A természetes folyadékok

Válts Cola Lightról répa vagy paradicsom lére. Nem
csak kirobbanóan egészséges, de ideiglenesen csökkenti az étvágyat.

Legyen mindig elkészítve egy erőt adó uzsonna
Gondolj az evésre

Amikor eszel, akkor csak ezzel foglalkozz: ne menjen
a TV, ne olvass, ne dolgozz. Ha úgy eszel, hogy közben
átadod magad a falatozás örömeinek, akkor kielégülve fejezed be és nem kívánsz egy további adagot.

Ne csipegess

Főzés közben jobb, ha egy ízes rágógumit kezdesz rágni, minthogy mindenbe belekóstólj és félig jól lakj még az
étkezés előtt.

telenítéssel? Nagyon sok szinten megtalálod az összekapcsolódást, kezdve azzal, hogy kilégzéskor nem színtiszta széndioxidot fújunk ki, hanem bizony méreganyagokat is. A mélyről jövő kilégzés tehát aktívan hozzájárul
ahhoz, hogy megszabadítsd a testedet a méreganyagoktól és helyükre friss, oxigénben gazdag levegőt juttass.

Nem csak a testedet méregtelenítik

A jóga nem csak arra jó, hogy a tested megszabaduljon a méreganyagoktól, hanem arra is, hogy mentálisan megnyugodj, lehiggadj és ez nagyon fontos dolog.
A stressz észrevétlenül mérgezi meg a mindennapjaidat,
ideértve az egészségedet is.
Még ha nem is kifejezetten úgy működik, mint egy
megfogható, fizikális méreganyag, sokszorosan bizonyított tény, hogy a stressz mérgezően hat ránk. A jóga segít
abban, hogy megnyugodj, pozitív gondolatok legyenek
úrrá rajtad. A jelenedre koncentrálhatsz anélkül, hogy aggódnál a jövőd miatt.
A jóga szerint a csípő környékén raktározzuk el az
érzelmi gondjainkat, ezért aztán egyértelműen érződnek
a lelki válságok, ha ez a terület túlságosan is feszes, merev. A jó hír az, hogy a jóga ebben is a segítségedre siet,
hiszen számos gyakorlat célozza ezt a kényes területet.
Az érzelmi blokkokat könnyedén oldani tudják a megfelelő gyakorlatok, ezzel is hozzájárulva a szellemi, lelki méregtelenítéshez.

Automatikusan az egészség felé fordulsz

Amikor jógával méregtelenítesz, akkor egy idő után
nagyon fontossá válik az is, hogy ne terheld le újra és
újra a testedet. Lehet, hogy előbb változtatsz az étkezési
rutinodon és csak azután térsz rá a jógára, de az is előfordulhat, hogy ez a te életedben fordítva történik meg.
Bármelyik is legyen, az bizonyos, hogy aki komolyan jógázik, az megtiszteli a szervezetét, a testét azzal,
hogy csakis tápláló, egészséges ételeket biztosít számára. Ezáltal válik teljessé a méregtelenítés folyamata. Nem
csak az a lényeg, hogy a testünkben levő méreganyagokat száműzzük, az is számít, hogy ne pótoljuk őket ismét.
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A hat megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Skóciában a turisták találnak egy hatalmas barlangot, amely a térképeken nincs is jelölve.
– Ez meg hogy lehet? – kérdezik a vezetőt.
– Ez a barlang nem régen keletkezett. Eredetileg
egy egérlyuk volt, de egyszer valaki...

HÉTKÖZNAPI
FÉM

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: ÁI, ÁS, ÉS,
KR, PN, RA, RB, RI, SR,
UL, ZT.
Hárombetűsek: ABI,
AIR, ÁFA, EGY, ELN, EMS,
HIT, KEL, MTI, NEM, OIL,
SIÓ, TÉL, ZOK, ZUK.
Négybetűsek: AKLI,
DARI, EGON, ÉVES,
GERD, IGAZ, IHAR,
JAZZ, KIES, MELL, MIND,
MISS, ROST, SOKÁ, SOLT,
TÁRA.
Ötbetűsek: ALZAT,
AZÓTA, CLINT, DALOL,

EHETI, IPARI, PRIOR, SEREG, ZAJOS.
Hatbetűsek: KERESI,
KIT KAT, LEARAT, MAKULA, RITKÁS, ROFUSZ,
SAVONA.
Hétbetűsek: CINKOTA,
IRMA-NAP, KARZATI, LELKÉSZ, LEMENÉS, ODAFORR, OTTILIA, SZORONG,
TÉVÉZÉS, TIRANAI.
Nyolcbetűsek:
EFELETTI, GLETTVAS,
KIÉNEKEL, TALPPONT.
Kilencbetűsek: KAJAKOZIK, LEISKOLÁZ, LESÁTOROZ, RUHADARAB.
Tízbetűsek: ABSZTINENS, BELEEJTETT, JAVULGATÁS, REKESZIZOM, SALAKTÉGLA.
Tizenegy betűsek: PÉNZDARABOT, RÁGALOMÁRIA, SZÚRÓS AGÁMA.

2021. 14. szám meg
fejtése: Minél üresebb a fej, annál
hangosabb a száj.

Plusz e gy vicc: ...

másnapra kukacos
lett.
kocka

Feketeerdő kuglóf

Hozzávalók: 25 dkg lágy margarin, 20 dkg cukor, 1
tasak vaníliás cukor, 5 tojás, 150 ml tejföl, 35 dkg liszt, 1
tasak sütőpor, 2-3 evőkanál rum, 3 evőkanál kakaópor, 1
üveg meggybefőtt;
Máz: 12 dkg porcukor, 3 evőkanál kakaópor, 5 dkg margarin, kevés forró víz.
Elkészítése: A sütőt 170 °C-ra melegítjük, egy nagyobb
kuglófformát alaposan kivajazunk és behintjük zsemlemorzsával.
A margarint a cukrokkal habosra keverjük, majd egyesével hozzádolgozzuk a tojásokat, ezután hozzáadjuk a tejfölt és a sütőporral vegyített lisztet. A masszát kétfelé osztjuk, az egyik részhez hozzákeverjük a kakaóport és a rumot, a másikhoz a lecsepegtetett meggyet.
A kétféle masszát felváltva belekanalazzuk a formába és kb. 60 – 70 perc alatt – tűpróbáig sütjük. Ha a kuglóf megsült, 5 percig a formában hagyjuk, majd rácsra borítva kihűtjük.
A mázhoz a vajat megolvasztjuk, hozzákeverjük a porcukrot és a kakaóport, majd annyi forró vizet öntünk hozzá, hogy jól kenhető masszát kapjunk. A mázzal bekenjük
a kuglófot és hagyjuk rajta megszáradni.

Ezért nem szabad ugyanazt a pizsamát több éjszakán át hordani

Statisztikák szerint egy átlagos férfi 13 éjszakát tölt
ugyanabban a pizsamában. Ugyanez a nőknél már
17(!) éjszakára növekszik, azaz ennyi ideig várnak
azzal, hogy az alváshoz viselt ruhájukat lecseréljék.
De hiába gondolod, hogy télen úgysem izzadsz bele,
így tovább lehet hordani, ugyanis szakértők szerint
már a 2 éjszaka is sok egymás után!
Valószínűleg nem erre
a számra számítottál, de
így van. Kutatások szerint
már az sem jó ötlet, ha két
egymást követő éjszakán
ugyanazt a pizsit viseled.
Tény, hogy nyáron általában gyakrabban cserélgetjük az alvós ruhánkat, ám
szinte biztos, hogy még
ilyenkor sem veszel elő új
ruhát minden egyes estére. Most viszont eláruljuk,
miért javasolják szakértők, hogy ne aludj túl sokáig ugyanabban a pizsiben!
Minden, ami a szövetek
között rejtőzik
A pizsid alvás közben
is folyamatosan dörzsölődik a bőrödhöz. Amikor

ugyanaz az anyag ér hozzá a testedhez újra és újra,
a baktériumok és az elhalt
hámsejtek száma jelentősen megnövekszik a szövetekben. A gond, hogy még
ha gyakran ki is mosod az
ágyneműdet, a pizsamáddal behozod a takaró alá
a szennyeződéseket, amelyek hosszabb távon akár
fertőzéseket is okozhatnak.
Ilyen baktérium például a staphylococcus, ami
mindenki testén jelen van,
és általában kis számban
nem is okoz problémát. De
ha a pizsidet hosszú ideig
viseled egyfolytában, ez
is elszaporodik a ruhádon,
majd a kisebb vágásokba,
benőtt szőrszálakba bejutva fertőzést okozhat.
Az alvásod minősége is
romlik
Sokkal kipihentebben
ébredsz reggel, ha teljesen
friss ágyneműben töltöd az
éjszakát, mint amikor hetekig ugyanabba takarózol,
igaz? Ugyanez érvényes a
pizsidre is! Ha frissen mosott ruhát veszel fel, sokkal
nyugodtabban tudsz aludni,
ebben pedig nem csak a tudat, de az illatok is segítenek.
Egy, már használt pólóban a
szagok is felerősödnek, a ruhád pedig minden este egy
kicsit koszosabb lesz.

Az öblítő és mosószer
illata viszont segít mentálisan ellazulni! Arról nem
is beszélve, hogy ha túl sokat vársz a pizsamád kimosásával, a mikrobákat nem
tudod teljesen elpusztítani
belőle, és más ruhadarabokra is átviheted a bőröddel, mosógéppel.
Pattanások egyre
gyakrabban
Ahogy írtuk is, a sokat
használt pizsamában baktériumok és elhalt hámsejtek gyűlnek össze. A bőrödnek ez sehogy sem egészséges, de míg a tested jelentős részén nem veszel
észre elváltozást, addig az
arcbőröd túl érzékeny ah-

hoz, hogy ne viselje meg
a túl sok láthatatlan szen�nyeződés.
Ezért amikor alszol, és
hozzáér a pizsamád az arcodhoz, a pórusaid egyre
jobban eltömődnek, és azt
tapasztalhatod, hogy egyik
napról a másikra rengeteg
pattanásod lett. Ehhez már
csak pluszban hozzátesz, ha
megizzadtál a ruhádban, hiszen ez a baktériumok melegágya!
Kisebb lesz az
ellenállóképességed
Ki hitte volna, hogy az
immunrendszeredre is hatással van az, hogy meddig viseled a pizsidet?
Márpedig ez így van!
Amikor ugyanis egyetlen ruhát hordasz hosszú
ideig, az immunrendszerednek folyamatosan harcolnia kell a mikrobákkal és allergénekkel, amelyek megviselik a szervezetedet. Ez gyengíti az
ellenállóképességét, így
nem kizárt, hogy a különféle vírusokkal és baktériumokkal szemben már
nem tud elég erős maradni. Arról nem is beszélve, hogy a poratkák és az
allergének még inkább
felerősítik a meglévő allergiáidat!
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