
3.
 o

ld
al

2.
 o

ld
al

5.
 o

ld
alNyelvi provokáció 

Nagyszőlősön
Zelenszkij: válságban vagyunk, csak 

a NATO-belépés segíthet rajtunk 6.
 o

ld
al

2021. április 21.  • XXV. évfolyam, 16. szám • Karpatinfo.net • Ára: 8,00 hrivnya

Figyelem!
Fizesse elő a Kárpátinfót!

Index 08776
Legyen Ön is a partnerünk!

Folytatás a 4. oldalon

Hit, kitartás, megmaradás

Folytatás a 3. oldalon

Megújult az ungvári színház 
fény- és hangtechnikája 

A zene az 
életem

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Részletek az 5. oldalon

A nyelvismeret 
utat nyit

A rajzolás a legjobb 
terápia

A művész örökös 
útkeresésben

Folytatás az 5. oldalon

Az elkötelezett művész 
pályája az örökös út-

keresés. Az érzelmek, a 
tudatalatti feltárása szá-
munkra az egyik legizgal-
masabb feladat, hangsú-
lyozta Habda László fes-
tőművész azon a tárlat-
megnyitón, amelyre áp-
rilis 14-én Magyaror-
szág Beregszászi Kon-
zulátusa Munkácsy Mi-

A magyar kormány 
2000-ben nyil-
vánította ápri-

lis 16-át a holokauszt 
magyarországi áldoza-
tainak emléknapjává. 
A náci megszállókkal 
együttműködő magyar 
közigazgatás és rend-

védelem tagjai ugyanis 77 
évvel ezelőtt ezen a napon 
kezdték meg az első gettók 
és gyűjtőtáborok felállí-
tását. S mint oly sokszor 
a történelem sodrásában, 
ezúttal is a „széleken” élő-
kön csattant elsőként az 
ostor: a korabeli Magyar-

ország mai kárpátaljai te-
rületén kezdődtek a de-
portálások, így a beregszá-
szi és a Beregszász kör-
nyéki zsidókat érte első-
ként ez a soha ki nem he-
verhető trauma. A tragi-
kus esemény évfordulója 
kapcsán beszélgettünk 

Togyeriska Erika be-
regszászi történésszel, 
holokausztkutatóval, 
a Shalom Alapítvány 
civil szervezet igazga-
tójával múltról és je-
lenről.

A holokauszt beregvidéki áldozataira emlékezünk

hály kiállítótermében ke-
rült sor. Ma még meglepő-
en hangzik, ám meggyő-
ződésem szerint mindin-
kább nyilvánvalóvá lesz, 
hogy a modern nonfigu-
ratív művészet ugyanúgy 
realista, mint amit a ko-
rábbi évszázadok nagyjai 
műveltek. 

Az ukrán és a magyar 
nép között legyen 

a kultúra az összekö-
tő kapocs, munkálkod-
junk ennek kiteljesedé-
sén mindannyian teljes 
erőnkkel, hangsúlyoz-
ták a szónokok Ungvá-
ron a Megyei Ukrán Ze-
nei Drámai Színházban 
megtartott átadó ünnep-
ségen. A találkozóra an-
nak apropóján került 
sor, hogy magyarorszá-
gi segítséggel megújult 
Kárpátalja legnagyobb 
kulturális létesítményé-
nek fény- és hangtechni-
kai rendszere, húsz esz-
tendő után ismét műkö-
dik a forgószínpad. 

Biztosak vagyunk ben-
ne, hogy a 160 millió forint 
értékű beruházásnak kö-
szönhetően a továbbiakban 
számos nagyszerű előadást, 
koncertet láthat a vidék mű-
vészetpártoló közönsége. 

Magyarország ismét segített
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Andrej Melnyik a Deutsch
landfunk német országos köz-
szolgálati rádióban egy interjú-
ban elmondta, hogy adataik sze-
rint a kilencvenezret is elérheti 
az Oroszországgal közös határ 
térségében felvonultatott orosz 
katonák száma. Mint mondta, ez 
a művelet a közkeletű németor-
szági vélekedéssel szemben nem 
csupán „erőfitogtatás vagy kard-
csörtetés”, hanem az ukrán álla-
miság felszámolására irányuló 
orosz szándék megnyilvánulása.

Kifejtette, hogy Oroszország 
támadásra készül, Ukrajnának pe-
dig meg kell védenie magát. En-
nek egyik módja a NATOcsat-
lakozás, a másik pedig a katonai 
képességek megerősítése, ami-
hez ugyancsak nyugati támoga-
tás szükséges. A Nyugat szolidari-
tásról biztosító szavai mellett mo-
dern fegyverrendszerek is kelle-
nek az önvédelemhez – mondta a 
diplomata. Jelezte: hathatós támo-
gatás hiányában előállhat olyan 

Ukrajna berlini nagykövete szerint hazája 
fontolóra veheti atomfegyver beszerzését

Ukrajna akár atomfegyverek beszerzését is fontolóra veheti, ha a 
Nyugat nem ad katonai támogatást a védekezéshez – mondta a ber-
lini ukrán nagykövet csütörtökön a hazája térségében indított orosz 
csapatösszevonással kapcsolatban.

helyzet, amelyben fontolóra kell 
venni Ukrajna „nukleáris státuszá-
nak” megteremtését, vagyis atom-
fegyver beszerzését.

Ukrajna a budapesti memoran-

dum elnevezésű nemzetközi meg-
állapodásban vállalta, hogy biz-
tonságának szavatolásáért cserébe 
lemond atomfegyvereiről és csat-
lakozik az atomsorompó egyez-
ményhez. Az ország területi épsé-
gére és politikai függetlenségére az 

Egyesült Államok, NagyBri-
tannia és Oroszország vállalt 
garanciát az Európai Biztonsá-
gi és Együttműködési Szervezet 
(EBESZ) 1994ben tartott buda-
pesti konferenciáján aláírt meg-
állapodással.

Kijev álláspontja szerint 
Oroszország a keletukrajnai 

oroszbarát szakadárok támoga-
tásával és a Krím félsziget nem-
zetközi jogot sértő elcsatolásá-
val megsértette a megállapodást. 
A Kreml nem ért egyet ezzel a 
helyzetértékeléssel.

MTI

Hadfelszerelés-szállítmánya-
ik növelésével a NATO-orszá-
gok puskaporos hordóvá vál-
toztatják Ukrajnát – jelentette 
ki Szergej Rjabkov orosz kül-
ügyminiszter-helyettes újság-
íróknak Moszkvában.

    „A szállítmányok mentek és 
folytatódnak, a támogatás mérté-
ke növekszik. Az Egyesült Ál-
lamok és más NATOországok 
tudatosan puskaporos hordóvá 
változtatják Uk-
rajnát” – mond-
ta Rjabkov. „Is-
mételten nyoma-
tékosítjuk, hogy 
az Ukrajna füg-
getlenségének, 
szuverenitásának 
és területi épsé-
gének megvédé-
séről demagóg 
módon értekező 
NATOországok-
nak inkább ami-
att kellene ag-
gódniuk, hogy 
hogyan lehetne 
megfékezni kije-
vi klienseik har-
cias szellemét, 
és hogyan lehetne elérni a minsz-
ki intézkedéscsomag végrehajtá-
sát, amit kijevi szomszédaink ab-
szolút demonstratív módon eluta-
sítanak” – tette hozzá.

A diplomata hangsúlyozta: 
Oroszország mindent megtesz 
annak érdekében, hogy szavatol-
ja a saját és állampolgárai bizton-
ságát, ha kiéleződik a konfliktus 
Ukrajnában, amiért szerinte Kije-
vet és nyugati „kurátorait” terhe-
li a felelősség. Provokációnak mi-
nősítette, hogy az Egyesült Álla-
mok hadihajókat vezényelt a Fe-
ketetengerre, a bázisaiktól több 
ezer kilométerre. Azt mondta, a 
kísérlet, hogy Washington Orosz-
ország idegein játsszon, nem fog 
eredményre vezetni. „Az amerikai 
hadihajóknak semmi dolguk sincs 

A NATO puskaporos hordóvá 
változtatja Ukrajnát

partjaink közelében. Ezek provoka-
tív lépések” – fogalmazott a helyet-
tes tárcavezető. Figyelmeztette Wa-
shingtont, hogy hajóit saját érdeké-
ben tartsa távol a Krímtől és a fe-
ketetengeri orosz partvidéktől. El-
mondta, hogy Oroszországban ag-
godalmat kelt a határai mentén lét-
rejött amerikai biológiai laboratóri-
umhálózat tevékenysége is.

Az orosz déli katonai körzet is-
mételten bejelentést tett arról, hogy 

a Kaszpi Flottilla 15 hadihajója a 
VolgaDoncsatornán át a Fekete
tengerre tart, hogy ott hadgyakor-
laton vegyen részt.

Szergej Sojgu védelmi minisz-
ter Szeveremorszkban arról beszélt, 
hogy „a NATO fenyegető katonai 
tevékenységére válaszul” tartott 
nagyszabású hadgyakorlatok be-
bizonyították, a fegyveres erők ké-
pesek szavatolni Oroszország biz-
tonságát. Elmondta, hogy három 
hét alatt két hadsereget és három 
légideszantegységet dobtak át az 
ország nyugati határaihoz. Közöl-
te, hogy a manőverek két hét múl-
va fejeződnek be.

Sojgu külön kitért az Északi 
Flotta képességei megerősítésének 
fontosságára is.

Dmitrij Peszkov elnöki szóvi-

vő újságíróknak kijelentette, a 
Kreml az elmúlt napokban nem 
kapott arra vonatkozó kérést Ki-
jevtől, hogy Vlagyimir Putyin 
orosz és Volodimir Zelenszkij 
ukrán elnök folytasson telefon-
beszélgetést egymással. Ugyan-
akkor nem zárta ki annak lehető-
ségét, hogy az igény diplomáciai 
csatornákon keresztül még nem 
érkezett meg.

Korábban a Reuters hír-
ügynökség Julija Mendelre, 
Zelenszkij sajtótitkárára hivat-
kozva azt írta, hogy ukrán rész-
ről kezdeményezés történt a pár-
beszédre. Moszkva a konfliktus 
kezdete óta azt az álláspontot 
vallja, hogy Kijevnek nem vele, 

hanem a keletukrajnai orosz 
ajkú szakadárokkal kellene tár-
gyalnia a rendezésről

Mar i j a  Zaha rova  kü l -
ü g y i  s z ó v i v ő  F a c e b o o k 
bejegyzésében arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a CNN honlap-
ján ukrán tankokról készített fo-
tóval illusztrálta azt az állítását, 
miszerint Oroszország háborúra 
készül. A diplomata egyebek kö-
zött „dezinformáció terjesztésé-
vel” és „a liberalizmus diadala 
érdekében folytatott ideológiai 
küzdelemmel” vádolta az ame-
rikai hírtelevíziót.

A bírálat nyomán a CNN a 
képet egy olyannal cserélte fel, 
amely a repeszálló mellényt vi-
selő Zelenszkij elnökről készült.

MTI/Kárpátinfo

Lavinát indított egy nagyszőlősi 
édesapa felháborodása, aki sze-
rint magyar nyelvtudásuk hiánya 
miatt nem vették fel gyermekét a 
nagyszőlősi Szent József Magyar 
Katolikus Bölcsőde-Óvodába.

A nyelvi uszításra természete-
sen az államnyelv védelméért fele-
lős ombudsman is felkapta a fejét. 
Tarasz Kreminy felszólította a Kár-
pátaljai Megyei Állami Közigaz-
gatási Hivatalt (ODA), hogy vizs-
gálja ki az esetet és szükség esetén 
tegye meg a megfelelő lépéseket. 
Az ODA hivatalos oldalán közölte: 
nincs szó nyelvi diszkriminációról. 

Nyelvi provokáció Nagyszőlősön
Az óvodában jelentkezési sor-

rendben történik a beiratkozás. Je-
lenleg teljes létszámmal működik 
az intézmény. Új csoportot augusz-
tusban indítanak, ahová 15 gyer-
mek nyerhet felvételt. Eddig 30 be-
iratkozási kérelmet nyújtottak be. A 
panaszt tévő szülők kérelme a 26., 
tehát nem a magyar nyelvtudás hiá-
nya, hanem a helyek korlátozott szá-
ma miatt történhet meg, hogy a gyer-
mek nem nyer felvételt az óvodába. 

A KMPSZ az üggyel kapcsolat-
ban levelet intézett Ukrajna nyel-
vi ombudsmanjához, adja hírül a 
karpatalja.ma hírportál.

Kiutasítják Oroszországból 
Olekszandr Szoszonyuk ukrán 
konzult, akit a Szövetségi Biz-
tonsági Szolgálat (FSZB) embe-
rei április 16-án vettek őrizet-
be Szentpéterváron – számolt be 
róla honlapján az orosz külügy-
minisztérium.

A konzult azzal vádolják, 
hogy bizalmas információkat 
próbált megszerezni az orosz 
bűnüldöző szervek és a bizton-
sági szolgálat adatbázisaiból. A 
külügyminisztérium közleménye 
szerint Olekszandr Szoszonyukot 
nemkívánatos személynek nyil-
vánították, és azt javasolják, 
hogy április 19től számítva 72 
órán belül hagyja el Oroszorszá-
got. Közben az orosz külügymi-
nisztériumba rendelték Vaszil 
Pokotilo ukrán szóvivőt az őri-
zetbe vett konzul „illegális tevé-
kenységei” kapcsán.

Válaszul Ukrajna Külügymi-
nisztériuma az ország területéről 
72 órán belüli távozásra szólítot-
ta fel a kijevi orosz nagykövetség 
vezető diplomatáját – közölte Oleg 
Nikolenko külügyi szóvivő szom-

Oroszország kiutasítja a Szentpéterváron 
őrizetbe vett ukrán konzult

baton az Ukrajinszka Pravda hír-
portállal.

A sajtós elmondta, hogy a biz-
tonsági helyzet Oroszország álta-
li eszkalálásával és a masszív uk-
ránellenes propagandával a háttér-
ben az orosz fél folytatja a provo-
kációkat az oroszországi ukrán dip-
lomáciai képviseletek munkatársai 
ellen. „Határozott tiltakozásunkat 
fejezzük ki a szentpétervári ukrán 
főkonzulátus munkatársának ápri-
lis 16i törvénytelen őrizetbe véte-
le és Oroszország területének április 
21ig történő elhagyására való fel-
szólítása ellen” – húzta alá.

Nikolenko hangsúlyozta: az 
orosz hatóságok hasonló lépései 
durván sértik a diplomáciai kapcso-
latokról 1961ben, a konzuli kap-
csolatokról 1963ban elfogadott bé-
csi szerződést, és ismételten tanúsít-
ják, hogy Oroszország a helyzet to-
vábbi élezésére törekszik Ukrajná-
val. A jelzett provokációra válaszul 
a kijevi orosz nagykövetség veze-
tő diplomatájának 72 órán belül el 
kell hagynia Ukrajna területét – em-
lékeztetett a külügyi sajtószóvivő.

karpat.in.ua

Visszautasította Volodimir 
Zelenszkij ukrán elnök meghí-
vását Ursula von der Leyen, az 
Európai Bizottság elnöke – szá-
molt be róla a mandiner.hu.

Az ukrán államfő levélben hív-
ta meg Ursula von der Leyent az 
Ukrajna függetlenségének 30. év-
fordulóját ünneplő ceremóniára és 
az első Krími Platform csúcstalál-
kozóra. Az elnök válaszával kap-
csolatban azonban több probléma 
is felvetődik.

A hírportál szerint a válaszle-
velet Björn Seibert, Von der Leyen 
kabinetfőnöke írta alá, márpedig a 
protokoll szerint Zelenszkij meghí-
vására illene a vele egyenrangú bi-
zottsági elnöknek felelnie. Szintén 
félreértésre ad okot, hogy a levél-
ben Seibert arra hivatkozik, hogy 

Az Európai Bizottság elnöke 
visszautasította Zelenszkij meghívását

Von der Leyennek „rengeteg elfog-
laltsága van” a kérdéses napokon. 
A meghívás augusztus 23–24re 
szól, amikor az Európai Bizottság 
gyakorlatilag zárva tart, mert szinte 
mindenki szabadságra megy.

A levélnek azért rossz a ki-
csengése, mert az elmúlt hetekben 
Oroszország hatalmas erőket moz-
gósított az ukrán határ mentén, így 
elvárás az Európai Bizottság irányá-
ba, hogy kiálljon Ukrajna független-
sége mellett egy ilyen helyzetben.

Az Európai Bizottság vezető 
szóvivője, Eric Mamer állítása sze-
rint az intézmény elnöke nem azt a 
levelet fogja küldeni Zelenszkij uk-
rán államfőnek, mint ami a sajtóban 
kiszivárgott.

karpatalja.ma

Az ukrán minisztertanács dönté-
se értelmében május 1-jétől emel-
kedik a lakossági villamosenergia 
tarifája – írja a karpatalja.ma a 
transkarpatia.net hírportálra hi-
vatkozva.

A döntés értelmében 1 kWh 
villamosenergia tarifája 
1,68 UAHról 3,4 UAH
ra növekszik majd. A je-
lentős áremelkedés azon-
ban csak azokat érin-
ti, akik 300500 kWht 
vagy többet fogyaszta-
nak havonta, adja hír.

Az ukrán minisz-
tertanács 2021. janu-
ár 1jétől eltörölte a la-
kossági villamosenergia 

Jelentősen emelkedik a villamosenergia 
ára Ukrajnában

kedvezményes árát, amely sze-
rint az első 100 kWh fogyasztás 
90 kopijka/kWhba került. 2021. 
január 1. és március 31. között a 
villamosenergiáért Ukrajnában 
mindenki egységesen 1,68 UAH/
kWhot fizetett.

Illusztráció

Illusztráció
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Elejét lásd az 1. oldalon

Megújult az ungvári színház 
fény- és hangtechnikája

Magyarország ismét segített

Erről beszélt megnyitó beszédé-
ben Buhajla József ungvári ma-
gyar főkonzul. 

Szolgálja ez a beruházás a 
magyar és ukrán megértést, a 
két nemzetnek a kölcsönös tisz-

teleten és megbecsülésen alapu-
ló kapcsolatának nemes ügyét, 
fogalmazott videóüzenetében 
Grezsa István, a Miniszterel-
nökség SzabolcsSzatmárBereg 

megye és Kárpátalja együttműkö-
désének és összehangolt fejleszté-
si feladatainak kormányzati koor-
dinációjáért felelős kormánybizto-
sa. Aki annak a reményének adott 
hangot, hogy hamarosan – többek 
között a Kárpátaljai Kultúrkaraván 
színvonalas programjainak a meg-

valósulásával – sok élményszámba 
menő előadást, koncertet láthat az 
itteni közönség. 

Olekszij Petrov, a megyei ta-
nács elnöke köszönetet mondott a 

magyar kormánynak a támoga-
tásért, és elismerően szólt mind-
azoknak a tevékenységéről, akik 
hozzájárultak ennek a nagysza-
bású projektnek a megvalósí-
tásához. 

Anatolij Poloszkov, a Kár-
pátaljai Megyei Állami Közigaz-
gatás elnöke videóüzenetében 
úgy fogalmazott, hogy nem is 
kaphatott volna szebb ajándé-
kot a megyei színház társula-
ta, amely ebben az évben ün-
nepli fennállásának 75. évfor-
dulóját, amelynek a múlt szá-
zad nyolcvanas éveinek a vé-
gén átadott otthonában mind ez 
ideig nem történt komolyabb re-
konstrukció.

Vaszil Maruhnics, a színház 
igazgatója az intézmény törté-
netének rövid ismertetése mel-
lett beszélt a jövő évi tervek-
ről, a magyarországi, a románi-
ai és a lengyelországi kollégák-
kal történő gyümölcsöző együtt-
működésről. 

A megnyitó beszédeket köve-
tően a színház társulata színvo-
nalas előadással köszönte meg, 
hogy immár európai körülmé-
nyek között készülhetnek a fellé-
pésekre, s a darabokat, a koncer-
teket a legkorszerűbb berendezé-
sek segítségével mutathatják be.

A műsorban a színház ze-
nekara többek között előadta a 
Monticsárdást, valamint részle-
tek hangzottak el népszerű ma-
gyar operettekből.

Kovács Elemér

Ukrajna válsághelyzetben van, a 
biztonságát hosszú távon csak a 
NATO-belépés szavatolhatja – je-
lentette ki Volodimir Zelenszkij el-
nök a The Daily Telegraph című an-
gol lapnak nyilatkozva, adta hírül 
szombaton a strana.ua hírportál.

Interjújában az államfő emlé-
keztetett: az Emmanuel Macronnal 
folytatott párizsi megbeszélésén 
konkrétumokat sürgetett a NATO
belépéshez szükséges cselekvési 
terv Ukrajna számára történő meg-
adását illetően. „Csak a NATOba 
való belépés szavatolhatja Ukrajna 
számára hosszú távon a biztonságot 
és békét” – nyomatékosított.

Zelenszkij azt is elmondta, hogy 
támogatja Vlagyimir Putyin orosz 
és Joe Biden amerikai elnök talál-
kozójának ötletét, mert azt reméli, 
hogy a Fehér Ház ura a csúcstalál-
kozón felveti, hogy „konstruktív 
tárgyalásokra van szükség a háború 
befejezéséhez Donbászon”. Ezen-
kívül úgy vélte, az amerikaiorosz 
csúcstalálkozó hozzájárulhat a fe-
szültség csökkentéséhez KeletUk-
rajnában. Mint hangsúlyozta, a 
helyzet újabb kiéleződése próbá-

Zelenszkij: válságban vagyunk, csak a 
NATO-belépés segíthet rajtunk

ra teszi Európát és összességében 
az egész Nyugatot. „Ezen a konf-
liktuson dől el, hogy fennmarade 
igazából a demokratikus rend, mű-
ködni foge a határok sérthetetlen-
ségének elve, és megmarade a le-
hetőség az országok számára, hogy 
maguk döntsenek saját sorsuk ala-
kításáról” – jósolta.

Az elnök aláhúzta: „Már vál-
sághelyzetben vagyunk. Ezért fon-
tos, hogy a közös erőfeszítéseink 
meghozzák a gyümölcseiket, és 
mindenki számára világossá vál-
jon, hogy az agresszív cselekmé-
nyek és fenyegetések senkinek nem 
használnak”.

A strana.ua hírportál sze-
rint Zelenszkij ismét megvádolta 
Moszkvát, hogy megpróbál nyo-
mást gyakorolni a Nyugatra, és 
erőpróbának kitenni kapcsolatai 
szilárdságát Kijevvel csapatainak 
összevonásával az ukrán határra. 
Arról is biztosította a brit olvasó-
kat, hogy „teljesen józanul” tekint 
a helyzetre, és nem zárja ki a hely-
zet alakulásának egyik vizsgált vál-
tozatát sem.

Karpat.in.ua

Szijjártó Péter a Facebookon 
közzétett videójában emlékezte-
tett: Ukrajnában az elmúlt esz-
tendőkben folyamatosan meg-
sértették a magyar közösség jo-
gait, egyebek mellett a nyelv-
használatot érintően a kultúra, a 
média, közigazgatás és az okta-
tás területén.

Magyarország „megütközés-
sel vette tudomásul” a kárpát-
aljai magyar közösség veze-
tőivel szembeni megfélem-
lítő eljárásokat, mint ahogy 
nem segíti a kölcsönös biza-
lomra épülő kapcsolatot az 
sem, hogy a kettős állampol-
gársággal rendelkezők fel-
derítésére akciók indultak” 
– közölte.

Tájékoztatása szerint a ta-
nácskozás során arra kérte az 
ülésbe bekapcsolódó Dmitro 
Kuleba ukrán külügyminisz-
tert, hogy tartsák tiszteletben 
a kisebbségi jogokat, és ke-
rüljék a magyar nemzeti közös-
ség olyan módon történő beállí-
tását, mint amely közösség bár-
mifajta veszélyt jelenthetne Uk-
rajna területi integritására. Kije-
lentette: a kárpátaljai magyarság 
mindig számíthat az anyaország, 
a magyar kormány támogatásá-
ra. „Mindig, minden nemzetkö-
zi fórumon ki fogunk állni a kár-
pátaljai magyarság és jogiak mel-
lett” – fogalmazott a miniszter.

Magyarország támogatja 
Ukrajnát egyebek mellett több 
mint kétezer olyan ukrán gyer-
mek számára nyújtott üdülé-

Szijjártó: Magyarország elvárja, hogy Ukrajna 
tiszteletben tartsa a magyar közösség jogait

Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajna erős, stabil és demok-
ratikus ország legyen, kiáll területi egysége és önállósága mellett, 
ugyanakkor elvárja, hogy tartsa tiszteletben a nemzeti közössé-
gek, köztük a magyar közösség jogait – jelentette ki a külgazdasá-
gi és külügyminiszter hétfőn, az uniós tagországok külügyminisz-
tereinek egynapos, informális, videókapcsolaton keresztül tartott 
ülését követően.

si lehetőség biztosítása által, akik-
nek szülei érintettek az ország ke-
leti felében zajló harcokban. Ma-
gyarország negyvennél is több uk-
rán katona gyógykezelését is vál-
lalta, gázt szolgáltatott az abban 
hiányt szenvedő Ukrajnának, öt-
ven lélegeztetőgépet biztosított az 
országnak, illetve kórházak műkö-
déséhez adott több mint 10 millió 

dollár segítséget a koronavírusjár-
vány elleni küzdelem sikere érde-
kében – emelte ki. Jogos tehát az a 
magyar elvárás, hogy Ukrajna tart-
sa tiszteletben a kétoldalú, valamint 
a nemzetközi vállalásait, köztük a 
magyarok jogait – húzta alá.

A külgazdasági és külügymi-
niszter elmondta, Magyarország 
kifejezte szolidaritását Lengyelor-
szággal a Fehéroroszországban élő 
lengyel nemzeti közösség vezető-
jének letartóztatása, illetve Cseh-
országgal is az Oroszországgal ki-
alakult diplomáciai viszálya mi-
att. „Magyarország pontosan tud-

ja, milyen az, amikor egy nem-
zeti közösség jogait megsértik, 
hiszen a kárpátaljai magyarság is 
ilyen szemléletmóddal kényte-
len szembesülni” – fogalmazott.

A cotonoui megállapodást 
felváltó, múlt héten elfogadott, 
afrikai, Karib-tenger menti és 
csendesóceáni államok csoport-
jával aláírt új partnerségi meg-
állapodásról Szijjártó Péter azt 
mondta, az egyezmény alapve-
tően a migráció erősítéséről, a 
migrációs folyamatok ösztön-
zéséről szól. Elmondta, Magyar-
ország ellenezte a megállapodás 
vonatkozó részét, úgy gondol-
ja ugyanis, hogy a migráció to-

vábbi ösztönzése komoly 
egészségügyi és gazda-
sági kockázatokat jelent.

Az etiópiai helyzettel 
kapcsolatban azt mondta, 
Magyarország figyelme a 
keresztény közösség meg-
védésére irányul, ez idáig 
mintegy 2,5 millió dollár 
segítséget nyújtott az ott 
élő közösségnek. Remé-
nyét fejezte ki az ország 
stabilizációja, békéje iránt 
és abban a tekintetben is, 
hogy a térség nem válik 
újabb migrációs folyama-

tok kiindulópontjává.
A libanoni helyezettel ösz-

szefüggésben a miniszter azt 
közölte, Magyarország elutasít 
minden olyan kísérletet, melyek 
szerint egyes európai országok 
nyomást próbálnak gyakorolni 
a keresztény közösséget képvi-
selő pártra.

Magyarország álláspont-
ja, hogy Európának, az Euró-
pai Uniónak ki kell állnia a ke-
resztények mellett, bárhol is él-
jenek a világban – tette hozzá 
Szijjártó Péter.

MTI

Csaknem 5 millió forint érté-
kű vetőmagadományt, és több 
mint 1,3 millió forintot küldenek 
a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara (NAK) hajdú-bihari tag-
jai a kárpátaljai gazdáknak, va-
lamint a helyi egyházi intézmé-
nyeknek, gyülekezeteknek – kö-
zölte a NAK az MTI-vel.

Az adományozást harmadik al-
kalommal szervezték meg a Ma-
gyar Református Szeretetszolgá-
lattal együttműködve. A termelők, 
agrárvállalkozók főképp a tavaszi 
kultúrákban szükséges vetőmagok-
ból gyűjtöttek a külhoni gazdatár-
saknak. Az adományban a kukori-

6,3 millió forint értékű adományt küldenek 
Kárpátaljára a hajdú-bihari termelők

ca 2 tonna, a zöldborsó 2 tonna, a 
napraforgó 1 tonna, a lucerna 100 
kilogramm, a kiskerti vetőmag 6,5 
kilogramm – írták.

A közlemény szerint az adomá-
nyozók ügyeltek arra, hogy könnyen 
szállítható, jó minőségű, fémzárolt 
vetőmagot gyűjtsenek. A szervezést 
idén nehezítette a vírus, de a példás 
összefogás hozzájárult a kezdemé-
nyezés sikeréhez – tették hozzá.

Az összegyűlt adomány hama-
rosan eljut Kárpátaljára, hogy az ot-
tani gazdák még a tavasszal el tud-
ják vetni a vetőmagokat – olvasha-
tó a közleményben.

MTI

A Miniszterelnökség nemzetpo-
litikai államtitkárságának meg-
bízásából és támogatásával a 
„KMKSZ” Jótékonysági Ala-
pítvány idén is pályázatot hirdet 
a Kárpátalja magyarlakta tele-
pülésein élők digitális felzárkóz-
tatásának elősegítése céljából. A 
pályázatra április 7-étől lehet je-
lentkezni.

H a r -
m a d s z o r 
h i r d e t i k 
meg a kár-
pátaljai ma-
gyarság di-
gitális fel-
zárkóztatá-
sát segítő 
programját, 
amely iránt 
továbbra is 
nagy az ér-
deklődés – 
olvasható a nemzetpolitikai állam-
titkárság közleményében. A prog-
ram keretösszege idén is 15 millió 
forint, lebonyolítója a „KMKSZ” 
Jótékonysági Alapítvány. A pá-
lyázatra jelentkezők szélessávú 
internethez való csatlakozásra és 
azon egyhavi előfizetés biztosítá-
sának költségeire igényelhetnek tá-
mogatást.

Kérelmet természetes szemé-
lyek, Kárpátalján működő ma-
gyar vagy részben magyar tannyel-
vű oktatási intézmények és a leg-
alább húsz százalékban magyarok 
lakta községekben működő egész-

Már lehet jelentkezni a kárpátaljai 
magyarság digitális felzárkóztatását 

segítő programra
ségügyi, szociális, kulturális, köz-
művelődési intézmények nyújthat-
nak be.

A felhívás a www.kulhonima
gyarok.hu és a www.kmkszalap.
org honlapon érhető el. A kérelme-
ket a „KMKSZ” Jótékonysági Ala-
pítványának regionális irodáiban le-
het benyújtani, a benyújtási határ-
idő 2021. május 7.

Az elmúlt évi pályázati kiírás 
keretében több mint ezer pályázat 
érkezett be, amelyekből 979 része-
sült pozitív elbírálásban.

Az államtitkárság közleményé-
ben kiemelte: a világjárvány idején 
is kiemelten fontosnak tartják a leg-
nehezebb helyzetben lévő nemzet-
rész, a kárpátaljai magyarság támo-
gatását, ezáltal is elősegítve a kár-
pátaljai magyar gyerekek és fiatalok 
digitális oktatásban való részvéte 
lét. Magyarország minden magyar-
ra számít és minden magyar számít-
hat Magyarországra – fogalmaztak.

MTI
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Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

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

Elejét lásd az 1. oldalon
„Mert én veled vagyok, meg-
őrizlek téged, akárhová mégy, 
és visszahozlak erre a földre. Bi-
zony nem hagylak el, amíg nem 
teljesítem, amit megígértem né-
ked.” (1Móz 28, 15)

Isten üzenete, szava, ígére-
te ez egy házasságra készülő fia-
talembernek, Jákóbnak. Eljött az 
idő, és Izsák, Jákób apja felkészí-
tette fiát és elküldte. Nősülj meg, 
fiam, itt van az ideje. Menj Me-
zopotámiába, ott  laknak anyád 
rokonai is. De jól vigyázz, ne 
végy feleséget a kannaneusok le-
ányai közül! Lehetnek azok szé-
pek, gazdagok, még okosak is, de 
vigyázz, eszedbe ne jusson velük 
házasságot kötni!

Jákób engedelmeskedett apjá-
nak, és elindult. Ment oda, ahová 
édesapja, Izsák küldte. Mondhatta 
volna ő is, amit ma nagyon gyak-
ran hallani: „Ugyan, ne korlátoz-
za már az én személyes döntése-
met! Tudom én, mit csinálok, van 
magamhozvaló eszem!” Jákób 
engedelmes volt, és elindult azon 
az úton, amit apja tanácsolt. Mi-
lyen hosszú volt ez az út? Meny-
nyi veszedelemmel, mennyi kí-
sértéssel találkozott Jákób a hosz-
szú úton? Gondolatai mivel fog-
lalkoztak? Hogyan tervezett, mi-
lyen lánynak kéri meg a kezét? 
Milyen feltételei, vágyai voltak 
Jákóbnak? Milyen szempontjai 
voltak, mi volt az első és legfon-
tosabb a társválasztásnál? Ő most 
szabad volt, döntésébe nem szólt 
bele senki! Legyen szép és csinos 
az a lány, legyen nagyon gazdag, 
de azért legyen szorgalmas is? 
Félje Istent, az én Istenemet, sze-
ressen engem?...

Nem tudjuk, nem ismerjük 
Jákób gondolatait, vágyát, terveit. 
Mint a te tervedet, álmaidat, gon-
dolataidat, reményedet is kevesen 
ismerik, kedves Olvasóm. Te is, 
én is szabadok vagyunk életútunk 
megválasztásában, döntéseiben. 
Felelős emberek vagyunk, „járó-
képesek”.

A vándorlás első napja letelt. 
Jákób  elfáradt és lepihent. Párnát 
nem hozott magával, így jobb hí-
ján „fogott egyet az ott lévő kö-
vek közül, azt a feje alá tette, és 
lefeküdt azon a helyen” (1Móz 
28,11). Fáradt volt, pihenni, alud-
ni vágyott. Holnap úgyis folytatja 
az utat. Nem félt, hogy a vadál-
latok megtámadják, belecsíp egy 
kígyó, rabló kirabolja. Nem félt, 
nem nyugtalankodott, nem volt 
szüksége nyugtatóra, altatót sem 
hozott magával, sőt még a kőke-
mény „párna” sem zavarta. 

Jákób szívében béke és nyu-
galom volt. Biztos, hogy imád-
kozott, feltárta szívét Isten előtt, 
elmondta kérését, vágyát őszin-
tén. A kietlen sötét éjszakában, a 
pusztában ott volt Isten Jákóbbal.

Kedves Olvasóm, bizonyára 
neked is volt hasonló, hosszú út-
szakasz az életedben, amit egye-
dül kellett megtenned. Neked kel-
lett döntened, választanod. Ho-
gyan érzed, ott volte veled Is-
ten? Mehetette veled Isten oda, 
arra az útra, amit te választottál?

Velem van Istenem…
Igaz, Isten minden utunkról 

tud, Őt nem lehet kizárni, elő-
le nem lehet rejtőzni. De én azt 
kérdezem, hogy a döntésed, vá-
lasztásod útjára veled ment Is-
ten? Meghívtad? Kérted, hogy 
kísérjen, támogasson, vezessen, 
tanácsoljon, őrizzen?

Jákóbbal vele volt Isten. 
Szólt hozzá, beszélt vele az éj-
szaka csendjében – álomban. Ez 
az álomlátás látomás volt! Isten 
beszélt Jákóbnak az ő jövőjéről, 
családjáról, leendő gyermeke-
iről, unokái unokáiról. „Annyi 
utódod lesz, mint a föld pora...” 
(1Móz 28,14)

Beszélt arról a földről, ahol 
élni, lakni fog, amit Ő, az Isten 
ad majd neki.

Hogyan lehet ez? Hiszen még 
nem találta meg a feleségnek va-
lót, még nincs vagyona, birtoka, 
még nincs utóda. Ha beteljesed-
ne, hogyan lehet ez?

Egyszerű, nagyon egysze-
rű a válasz: vele lesz Isten és Ő 
megáldja, és teljesíti azt, amit 
megígért! „Mert én veled va-
gyok, megőrizlek téged, akárho-
vá mégy, és  visszahozlak erre a 
földre. Bizony nem hagylak el, 
míg be nem teljesítem, amit meg-
ígértem neked.”

Isten beteljesítette, amit meg-
ígért Jákóbnak. Nagyon nehéz 
út állt előtte, sok keserű éjszaka 
és csalódás várt még rá, de Isten 
soha nem hagyta el!

Hányszor hajtottam fejem 
kőpárnára, hányszor elkerült az 
álom, mert féltem, bizonytalan 
voltam, amikor a magam útján 
akartam boldogulni! Természe-
tesen Istent kértem, hogy segít-
sen utamon. De Ő nem sietett, és 
nem értem a célba. Miért? Hiszen 
nékem is adott ígéreteket, engem 
is biztatott, hogy meg fog áldani, 
velem lesz. Akkor miért volt si-
kertelen életem néhány útszaka-
sza? Mert magam akartam és vá-
lasztottam utamat! S ha veszély-
be került az életem, akkor sikol-
tottam, esedeztem: most segíts, 
vezess, Istenem! Mennyi álmat-
lan éjszakát, mennyi göröngyös, 
veszélyes és fölöslegesen meg-
tett utat spóroltam volna meg, 
ha engedelmeskedtem volna 
Atyámnak! 

Most milyen úton jársz, ked-
ves Olvasóm? Azon az úton, 
amit Isten jelölt ki számodra? 
Biztos, hogy ahová most ké-
szülsz, veled mehet oda is  Is-
ten? Tedd fel a kérdést és hall-
gasd a választ, szívedben meg-
kapod Isten Szent Lelkének vá-
laszát. Figyelj és légy engedel-
mes! Isten abban gyönyörkö-
dik, ha megáldhat, ha az embe-
rek szíve hálás, életük örvende-
ző. Áldást adó Isten az Úr! Ne-
ked is szól az Ő ígérete.

Legyen imádva, áldva a mi 
szerető Istenünk neve. Mert Ő 
megbocsát, visszafogad, újra 
kezd, és kiigazítja életünk útját. 
Halleluja!

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

Hit, kitartás, megmaradás
A holokauszt beregvidéki áldozataira emlékezünk

– Mekkora volt a zsidó kö
zösség létszáma egykoron Be
regszászon, és milyen szerepet 
töltöttek be a város életében? 
– kérdeztük Togyeriska Erikát.

– A holokausztot megelőzően 
a Vérkeparti városban és környé-
kén jelentős számú zsidó lakosság 
élt, akik egyébként fontos szere-
pet játszottak a közösség életében, 
így az elhurcolásuk igencsak nagy 
érvágást jelentett. A Központi Sta-
tisztikai Hivatal adatai szerint a 
város környékéről 5000 embert 
vittek el, Beregszászból 5800 em-
bert gyűjtöttek gettóba. Közöttük 
voltak értelmiségiek – többek kö-
zött ügyvédek, orvosok, de még 
polgármesterhelyettes is –, gyár-
tulajdonosok, kereskedők, jó hírű 
mesteremberek stb. A közösség 
méretét és szerepét az is tükrözi, 
hogy egyes források szerint hat, 
mások szerint hét zsinagógát, il-
letve rituális helyiséget tartottak 
fenn Beregszászban, amelyekhez 
külön kis közösségek tartoztak. 

Így volt például a haszidoknak, az 
ortodoxoknak és a neológoknak 
is saját kis közösségük és vezető-
jük. A központi nagy zsinagógát 
viszont a vallási nagy ünnepeken 
mindenki használhatta. Itt tartot-
ták a rabbiképzést is – Beregszász 
egyébként ebből a szempontból 
is előkelő helyet foglalt el anno. 

– Tehát a város lakosságá
nak jelentős – sok tekintetben 
meghatározó – részét alkotta a 
zsidóság…

– Mintegy 30 %át! Ám a 
holokauszt következméyeként kö-
szönhetően sajnos ez a közösség 
mára szinte teljesen eltűnt. Nem 
elég, hogy begyűjtötték a vagyo-
nukat, már korábban elvették tő-
lük például a kereskedelmi, az is-
koláztatási jogot, így egyre nehe-
zebb helyzetbe kerültek. Minden-
nek ellenére igyekeztek megma-
radni. Egyébként példaértékű volt 
az az összefogás is, ahogy a gettó-
ba gyűjtésük előtt a város lakossá-
ga igyekezett segíteni rajtuk, pró-
bálták összegyűjteni a rájuk kive-
tett sarcot… Sajnos hiába... Ami-
kor pedig gettóba zárták őket, a 
helyi lakosság akkor is igyeke-
zett élelmet bejuttatni számuk-
ra… Az orvosok meg a kórházba 
kerülteket próbálták minél tovább 
bent tartani, nem kiadni, hogy ne 
hurcolják el őket. A visszaemlé-
kezésekből tudjuk, hogy a kisebb 
gyerekeket a szomszédok, isme-
rősök igyekeztek elbújtatni, leg-
alább őket megmenteni. Bár ak-
kor még nem is voltak tisztában 
azzal, hogy mi történik, hisz, úgy-
mond, kényszermunkára gyűjtöt-
ték össze ezeket az embereket… 
A szomszédok, ismerősök – talán 
megérzésből, vagy csupán önzet-
len emberszeretetből – igyekez-
tek legalább a kisebb gyerekeket 
magukhoz venni, menteni, hogy 

ne kerüljenek a városban mind több 
helyen kialakított gettókba. Ahová 
egyébként a mostani Magyarország 
területéről, SzabolcsSzatmárBereg 
megyéből, Vásárosnaményból is 
hoztak zsidókat.

– Hol voltak ezek a gettók?
– Beregszászban például a 

Kont és Váriféle téglagyárban 
gyűjtötték össze őket, valamint a 
Weisgazdaság épületében – Déda 
felé balra, egy elhagyatott területen, 
ma is áll az épület egy része… S ami 
ebben még megrendítőbb: egykori 
virágzó zsidó gazdaságokba, gyá-
rakba, üzemekbe – egykori mun-
kahelyükre – zárták be ezeket az 
embereket… Akik még eleinte re-
ménykedtek, hogy a kényszermun-
ka után hazatérnek, annak ellenére, 
hogy egyre fenyegetőbb jeleket ta-
pasztalnak… És sajnos bekövetke-
zik, amire nem számítottak: ember-
telen körülmények között szinte ki-
irtják a város, a környék zsidóságát. 
S ez a hullám, mint a történelemből 
tudjuk, nem állt meg Beregben és 
Szabolcsban…

– Maradva ezen a vidéken: je

lentős veszteség érte Beregszász és 
környéke értelmiségét, úgymond 
lefejezték az akkori kereskedelmet, 
az iparosságot… Mennyire sínylet
te ezt meg a vidék?

– Hogy milyen jelentős szere-
pet töltött be a zsidóság a város éle-
tében, arról meggyőződhetünk, ha 
egy sétát teszünk a zsidótemető-
ben. Vannak hatalmas, díszes sír-
kövek, amelyeken – egyik olda-
lán magyar nyelven, a másikon hé-
berül – fel van tüntetve, hogy ki is 
nyugszik a sírhant alatt. Láthatjuk, 
hogy nagyon sok gyógyszerész, or-
vos, városi köztisztségviselő, köz-
tiszteletben álló vezető személyiség 
élt Beregszászban, aki ehhez a kö-
zösséghez tartozott. Ez persze még 
jóval a holokauszt előtti időszakról 
tanúskodik. Azok nevét, akik a ké-
sőbbi népirtásnak lettek áldozatai, 
a Zrínyi utcai zsinagóga udvarán 
2016ban felállított emlékmű őrzi. 
Persze ez nem teljes lista. A bereg-
szászi Jiszkor könyv (Emlékezés 
könyve) által őrzött adatok, illet-
ve kutatásaink, túlélők, leszárma-
zottak visszaemlékezései eredmé-
nyeként mára közel négyezer ne-
vet gyűjtöttünk össze. S a kutató-
munka nem állt le… 

– Voltak, akik túlélték az elhur
colást és hazatértek?

– Mintegy ezer emberről tu-
dunk, akik túlélték az auschwitzi 
koncentrációs táborokat és visz-
szatértek, de aztán, amikor hiába 
várták haza a hozzátartozóikat – és 
hát, mint tudjuk, a vagyonukat is 
elkobozták –, többségük külföld-
ön próbált új életet kezdeni. Ebben 
nagy segítséget nyújtott Izrael, so-
kan éltek az alijázási lehetőséggel 
(ez az Izrael államba történő zsi-
dó bevándorlást, illetve visszaté-
rést jelenti azok számára, akik-
nek bizonyítottan zsidó felmenő-
ik vannak). 

– Mennyien maradtak Be
regszászon?

– A mai helyi zsidó közösség 
közel negyven családot, olyan 
100120 főt tart számon. Ebbe a 
vegyes házasságokat is beleszá-
moljuk – de Kárpátalján amúgy 
is jellemző a felekezetek közötti 
házasság, hisz kevesen vagyunk. 
Sajnos a közelmúltban a bereg-
szászi zsidó hitközség elveszítet-
te elnökét: március 31én elhunyt 
Goldberger Ernő.

– Milyen zsidó kulturális és 
hitélet folyik ma Beregszászon? 

– A helyi közösség min-
den szombaton összejöve-
telt tart. Ha – a törvények sze-
rint – megvan a tíz férfi, akkor 
már megtartható a minyet, te-
hát olvashatnak a Tórából, ha 
nem, akkor csak beszélgethet-
nek róla. Nagyon fontos ki-
emelni, hogy Kárpátalján je-
lenleg már csak egy rabbi látja 
el a feladatokat, míg anno min-
den egyes településnek volt sa-
ját rabbija, nagyobb közössé-
gekben több is. Ma Beregszá-
szon olyan negyvenen vesznek 
részt a nagyobb vallási alkal-
makon. Többen vannak, akiket 
– természetesen nem a mosta-
ni karanténhelyzetben – sikerül 
bevonzani a kulturális rendez-
vényeinkre, amelyeken igyek-
szünk bemutatni a kárpátaljai 
zsidóság múltját, jelenét, kul-
túráját, ezáltal nyitottabbá ten-
ni ennek a kultúrának a befo-
gadására. Ez egy zárt kis kö-
zösség, s az ismert történelmi 
trauma miatt korábban többen 
nem is vállalták fel hovatarto-
zásukat. Ezért is fontos feladata 
a ma nemzedékének az őrállás, 
hogy nemzetiségi, vallási hova-
tartozása, nyelve miatt soha ne 
érhessen egyetlen közösséget 
sem hátrányos megkülönböz-
tetés, hogy soha ne ismétlőd-
hessen meg ilyen szörnyű nép-
irtás. Ez egy olyan tragédiája a 
történelemnek, ami feldolgoz-
hatatlan. 

– Mióta foglalkozik ezzel a 
témával?

– A beregszászi Rákóczi Fő-
iskola angoltörténelem sza-
kának befejeztével 2006ban a 
Debreceni Egyetem PhDs hall-
gatójaként kezdtem el behatób-
ban foglalkozni a kárpátaljai zsi-
dóság történelmével. Ez idő alatt 
– a szakirodalom megismerése, a 
levéltári kutatások mellett – ren-
geteg interjút készítettem, meg-
rendítő találkozásokban volt ré-
szem. A „löketet” pedig Bereg-
szász köztiszteletben álló szemé-
lyisége, a szomszédunkban élő 
Richter Gyula holocausttúlélő 
adta, akivel sokat beszélgettünk 
anno arról, hogy egy ekkora kö-
zösség miként tűnt el a városból, 
s hogy ezt a traumát egyáltalán, 
hogy lehet kezelni, hogy lehe-
tett továbblépni, új életet kezde-
ni másutt, vagy éppen ugyanab-
ban a városban tovább élni, mint 
ahogy tette azt ő is. Gyula bácsi 
igencsak szívbe markoló történe-
te volt az, ami engem megfogott, 
s arra indított, hogy ennek a kö-
zösségnek a múltjával behatób-
ban foglalkozzak. Később ala-
pítványunk is kutatta, hogy nem 
zsidóként hogyan élték meg más, 
a zsidókkal együtt élő nemzetek 
ezt a korszakot. Mindenképpen 
ki kell emelnünk, hogy nem csu-
pán a beregszászi zsidóság, de a 
város, a környék magyarsága is 
megsínylette ezt a népirtást, hisz 
ez a zsidó közösség is a magyar 
nyelvet beszélte, ugyanúgy ma-
gyarnak tartották magukat, mint 
zsidónak. Kettős identitás jelle-
mezte akkor ezt a közösséget. S 
valahol így van ez ma is... 

Kovács Erzsébet

Osztálykiránduláson a holokauszt-emlékmű előtt: 
Togyeriska Erika mesél a múltról



2021. 
április 21. 5Itthon–otthon

Elejét lásd az 1. oldalon

A művész örökös útkeresésben
Habda László kiállítása Magyarország Beregszászi Konzulátusán

Az online térben megte-
kinthető kiállítás megnyitóján 
Beke Mihály András első be-
osztott konzul köszöntötte a ke-
vés számú jelenlevőt, azt hang-
súlyozva, hogy a koronavírusjár-

vány megfékezésére hozott intéz-
kedések szigorú betartása mellett 
a külképviselet munkatársai to-
vábbra is fontosnak tartják a kor-
társ kárpátaljai festőművészet, a 
megyében működő alkotók mű-
vészeti törekvéseinek a bemuta-
tását. Ezúttal egy olyan igazi hu-
szonegyedik századi festő kiál-
lításának a megnyitójára került 
sor, amely egyszerre táplálkozik 
a kárpátaljai tradíciókból, és me-
rít a nemzetközi kortárs képzőmű-
vészeti tendenciákból. Vásznait a 

látványhű festészettel szakító abszt-
rakt felfogás, merész asszociációk és 
dekoratív színek jellemzik, hangsú-
lyozta a diplomata. 

Szilágyi Mátyás beregszászi 
főkonzul megnyitó beszédében ki-
emelte: Habda László idejekorán 
felismerte annak lehetőségét, hogy 

a legújabb absztrakt nonfigurális, 
konceptuális művészetet a kárpát-
aljai festészeti tradíciókkal vegyít-
ve olyan egyéni hangvételt, stílust 
lehet kialakítani, amely egyaránt 
megfelel a legkorszerűbb nemzet-
közi és a helyi kárpátaljai törekvé-
seknek. Műveiben ugyan kimutat-
ható a kárpátaljai festészeti tradí-
ció, ám ez nem feltétlen a hagyo-
mányok szolgai követését jelenti. 
Művészetét ily módon a folyama-
tos kísérletezés jellemzi, amellyel 
új utat kíván nyitni az ismeretlen, 

az eddig még nem látottak felé. 
Képeivel új világot, kozmoszt te-
remt. Művészetének fontos mo-
mentumai a jelek. Ezek több tőről 
fakadnak: legyenek azok a gyer-
mekrajzok naivitását mutató sti-
lizált jelek, epikus időtlen szim-
bólumok, vagy az esetlegesen a 
város falára karcolt ábrák fogal-
mi szintre emelése. 

Erfán Ferenc, az Ungvári 
Boksay Múzeum igazgatója a pá-
lyatárs méltatásában arról szólt, 
hogy Habda László mindegyik 
vászna olyan mély érzelmeket 
közvetít, amelynek hatása alól 
nem tudja kivonni magát a képe-
ket szemlélő. Így van ez még ak-
kor is, ha a néző számára nem tel-
jesen világos a festmények üze-
nete. Elismerjük, hogy nem min-
dig könnyű ennek az üzenetnek a 
megfejtése, ám valószínűleg ettől 
olyan izgalmas az egész. Habda 
László művei újszerűségükkel 
meghökkentik az efféle látvány-
hoz nem szokott hazai nézőt, s 
egyúttal gondolkodásra is kény-
szerítik a művészet mibenlétét, 
célját, fejlődési irányait illetően. 
Ennél többet nem is kívánhatunk 
egy elkötelezett alkotótól. 

A művész pályáját az örökös 
útkeresés jellemzi, hangsúlyoz-
ta Habda László. Aki örök hálát 
adott a sorsnak azért, hogy Bu-
dapesttől Bécsen, Rómán át Pá-
rizsig és Madridig az ottani ga-
lériákban láthatta, hogy mik jel-
lemzik a kortárs művészeti tö-
rekvéseket. Útkeresés és folyto-
nos megújulás – ez jellemzi leg-
inkább a XXI. század művésze-
tét, ez a törekvés hatja át majd a 
további századokét is, vallja meg-
győződéssel Habda László. 

Kovács Elemér

Kovács Éva beregszászi festő-
művész, a Bereg Alkotóegyesület 
egyik alapító tagja már gyermek-
korában észrevette maga körül a 
szépet, a természet és az épített 
örökség csodáit, érdeklődött a fes-
tészet és a zene iránt is. Bár köny-
velő diplomát szerzett, több mint 
harminc éve kápráztat el minket 
gyönyörű tájképeivel, csendéle-
teivel és portréival, rajzszakkö-
rein pedig a kisebbek is elsajátít-
hatták az ecsetvonás alapjait. Ma 
vele beszélgettünk a művészetek-
ről, értékekről.

– Kitől tanulta a festészet 
alapjait?

– Már egész fiatal koromban 
sokat rajzoltam, festettem kedv-
telésből. Úgy gondoltam, édes-
apám nyomdokaiba lépek, és én 
is festőművész leszek. Készültem 
is felvételizni a képzőművésze-
ti szakiskolába, anno Veres Péter 
festőművész foglalkozott velem, 
ő inspirált legfőképp. Végül még-
is közgazdászkönyvelő szakon 
végeztem. Aztán később a mun-
ka, a család, a gyermekeim mel-
lett szabadidőmben újra elővettem 
az ecsetet. Amíg a lányaim kicsik 
voltak, kevesebb idő jutott az al-
kotásra, ahogy cseperedtek, én is 
egyre többet festettem, főleg aka-
démikus és impresszionista vona-
lat követve. Ez idő alatt folyamato-
san képeztem magam. Garanyi Jó-

Kovács Éva, a lokálpatrióta festőművész

A rajzolás a legjobb terápia  
A festészet évszázadok óta életünk része. Státusza változott az idők 
folyamán, és míg az ókorban kifejezetten lenézett szakma volt, ad-
dig a reneszánsz idejére presztízzsé vált a művészek támogatása. 
De éljünk bármilyen kort, a festészet nemcsak foglalkozásként, 
hanem hobbiként is remek célokat szolgál. Jótékony hatásai pe-
dig manapság, a rohanó hétköznapok sodrában különösen a nyu-
galom szigetét képezhetik.

zsef festőművész meglátta bennem a 
tehetséget és tanítványává fogadott. 
Sokat köszönhetek neki.

– Milyen témájú képeket fest 
szívesen? Milyen technikát hasz
nál?

– Festményeim tematikája első-
sorban a minket körülölelő termé-
szet, szeretem a csendéleteket, az 
élővilágot. Legkedvesebb témáim a 
virágok, erdők, hegyek, vizek. Ked-
velem a plein air festészetet. Főleg 
olajfestékkel, de akrillal, pasztell-
krétával, gouachesal, akvarellel is 
szívesen dolgozok.

– Mit jelent az Ön számára a 
festészet?

– A festészet számomra az ön-
kifejezés legfontosabb módja. A 
festményeimen keresztül hangu-
latokat, érzéseket, emlékeket köz-
vetítek. „Mindig önmagunkat tük-
rözzük vissza, bármit hozunk is 
létre” – mondja Goethe. A festmé-
nyeim által azt szeretném elérni, 
hogy az emberek elfelejtkezzenek 
a napi gondjaikról, és legalább egy 
kis időre belecsöppenjenek az ál-
talam megörökített pillanatba, le-
gyen az egy érintetlen természet, 
egy kedves városrészlet vagy ép-
pen egy táncosnő mozdulata. Egy 
festmény a falon különleges han-
gulatot teremt, kiemelkedik a bel-
ső térből, örök érték. Örülök annak, 
amikor a vásárlóim is így gondol-
ják. Sokan felismerik a munkáimat 

már az általam használt színekből. 
Mai napig vallom, hogy a rajzolás 
és alkotás fejleszti a szépérzéket és 
képzeletet, felébreszti a kreativitást. 
A rajzolás a legjobb terápia!

– Úgy tudom, a festészet mellett 
a jótékonykodás is fontos 
szerepet tölt be életében.

– Igen, szívesen ada-
kozok nemes célokra fest-
ményeimből. Régebben 
támogattam a Beregi Hír-
lap hetilapot. A Kárpátal-
jai Rózsahölgyek jótékony-
sági báljára is ajánlottam 
fel két festményt, az árve-
rés bevételéből pedig ne-
héz sorsú gyermekeknek 
szerveztek egy örömteli 
napot. A pandémiát meg-
előzően részt vettem egy 
csendéletemmel a kárpát-
aljai Görögkatolikus Ifjú-
sági Szervezet által szer-
vezett jótékonysági bálon, 
melynek árverésen befolyt 
összegéből szintén rászoru-
ló gyerekeket támogattak. 
Emellett az árvízkárosul-
tak megsegítésére szerve-
zett árverésen is szerepelt 
már munkám. Nagy büsz-
keségem, hogy 2019ben és 
2020ban részt vehettem a 
beregszászi Linner Berta-
lan Kórház Gyermekosz-
tályának dekorálásában, 
amikor is színes mesefigu-
rákkal rajzoltuk tele a folyosók fa-
lait. Fontos számomra, hogy a ma-
gam módján örömet tudjak szerezni 
másoknak! Különösen egy kórház-
ban, ahol beteg gyerekek gyógyulá-
sát, jobb hangulatát segíthettük elő 
festő kollégáimmal együtt.

– Hol láthatta alkotásait a kö
zönség?

– Az elmúlt években több vá-
rosban is volt kiállításom már, 
így többek között Beregszász, 
Huszt, Ungvár, Hatvan, Zala-
egerszeg, Budapest érdeklődő 

közönsége ismerhette meg mun-
káimat. Egyéni és csoportos tár-
laton is szívesen bemutatom al-
kotásaimat. Emellett a szabadté-
ri kiállítások is inspirációt nyúj-
tanak számomra. 

– Korábban rajzszakkört is ve
zetett. Szeret gyerekekkel foglal
kozni?

– Nagyon szeretek gyerekek-
kel foglalkozni, úgy gondolom, 
hogy mindenki tehetséges valami-
ben, csak észre kell venni, és segí-
teni kell a kibontakoztatásában. A 
fő szempont: szeressenek alkotni. 
Évekig vezettem rajzszakkört Be-
regszászban 815 éves fiatalok szá-
mára. Különleges témákat találtam 
ki, hogy élvezetesebbé tegyem az 
óráimat, például festettünk fodrász-

üzletben, kávézóban, a város ut-
cáin, terein, sőt még a temetőben 
is. Vivaldi Négy évszakát hall-
gatva például elmeséltem, miről 
szól ez a zenemű, utána a gyere-
kek megfestették a nyáját legel-

tető pásztort, aki 
elaludt a közelgő 
vihar előtt egy fa 
alatt. Egyik alka-
lommal szánkózni 
vittem őket, követ-
kező alkalommal 
pedig megfestettük 
közös élményein-
ket. Szeretek örö-
möt vinni az éle-
tükbe, arra tanítva 
őket, ne csak néz-
zenek, lássanak is.

– Mivel foglal
kozik szabadidejé
ben? Hogyan tud 
töltekezni?

– A festészet az 
életem fontos ré-
sze, ezért folyama-
tosan rajzolok, al-
kotok. Imádok az 
unokámmal közö-
sen festeni. Ezen 
kívül egy népsze-
rű gasztroblogot is 
vezetek 2008tól. 
Szeretek kirándul-
ni, olvasni, ker-
tészkedni. Mindez 
együtt feltölt.

– Mit üzen az olvasóinknak?
– Bátran fogjanak hozzá a 

rajzoláshoz, a művészet terápia, 
meditáció. Mindenki képes rá, 
hiszen a rajzolás alapjai ugyan-
úgy megtanulhatóak, mint egy 
idegen nyelv. Ha valaki tehetsé-
ges, az nem elég, tovább kell fej-
leszteni és használni azt a képes-
séget, amellyel születtünk. A raj-
zolás megnyugtat, örömet okoz. 
Szerencsés esetben nemcsak ma-
gunknak, hanem másoknak is.

Kurmay Anita

A Génius Jótékonysági Alapít-
vány április 16–18. között tehet-
séggondozó és versenyfelkészí-
tő hétvégét szervezett angol és 
ukrán nyelvből. 

A megnyitón – amelyre ápri-

lis 17én, szombaton került sor 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola átriumában – az 
alapítvány igazgatója köszöntöt-
te a megjelenteket. Váradi Natá-
lia elmondta, hogy sajnos a te-
hetséggondozó hétvégék is el-
maradtak a szigorú karantén ideje 
alatt. Most tartanak először ilyen 
alkalmat, ezt is pénteken és va-
sárnap online formában szervez-

Tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvége a Rákóczi Főiskolán

A nyelvismeret utat nyit
ték meg a 9–11. osztályosok szá-
mára, s csak szombaton volt je-
lenléti oktatás a Rákóczi Főisko-
lán. Viszont a közelgő külső füg-
getlen tesztvizsgák (ZNOk) mi-
att, észszerű okokból, ismét szü-

neteltetni fogják ezeket a foglal-
kozásokat, s majd az érettségi 
vizsgák után – remélhetőleg már 
bentlakásos formában – folytat-
hatják a képzést, hogy az erede-
ti céloknak megfelelően egyfajta 
közösség és barátságépítő sze-
repet is betölthessenek ezek a te-
hetséggondozó és versenyfelké-
szítő hétvégék. 

-kme-
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Hosszú betegeskedés után, 
életének 86. évében április 
16-án elhunyt Törőcsik Mari, 
a Nemzet Színésze és a Nem-
zet Művésze címmel kitünte-
tett, háromszo-
ros Kossuth-, 
kétszeres Jászai 
Mari- és Balázs 
Béla-díjas szín-
művésznő, ér-
demes és kiváló 
művész,  a Hal-
hatatlanok Tár-
sulatának örö-
kös tagja.  

T ö r ő c s i k 
Mari számára a 
színház jelentet-
te az életet. Amikor 2009ben a 
klinikai halál állapotából vissza-
tért, régi barátja, az orosz rende-
ző, Anatolij Vasziljev „vissza-
rendezte” az életbe Kaposvá-
ron A naphosszat a fákon című 
előadásban. Később is beteges-
kedett, sokszor gyenge volt, ám 
amikor a színpadra lépett, elké-
pedve figyeltük azt az erőt, tar-
tást, energiát, amit a szerepén 
keresztül mutatott. Igen, kivi-
rult, eleven lett. Nyoma sem 
volt a gyengeségnek. Csodál-
tuk, irigyeltük: honnan van eb-
ben a beteg és törékeny testben 
az az erő, amit a színpadra lépve 
mozgósít. Magányosan élt férje, 
Maár Gyula halála óta. Tudtuk, 
hogy a színház adott neki erőt 
az élethez. Az, hogy van dol-
ga, feladata.

1956 óta, amikor berobbant 
a Körhinta Marijaként a színhá-
zi életbe, megszakítás nélkül ját-
szott. A számok is elképesztőek: 
százharminckét színházi sze-
repét őrzi az archívum, ebből 
hatvanhatot a Nemzeti Színház 
előadásaiban játszott. Utoljára 
a 2016ban bemutatott Galilei 
életében lépett színpadra. Film-
szerepeinek száma százhetven-
négy. A számok persze csak a 
mennyiségről szólnak, de en-
nek a hosszú pályának az érté-
két a minőség adta. Barátja, Pi-
linszky János költő az elsők kö-
zött ismerte fel és fogalmazta 
meg ennek a páratlan tehetség-
nek a titkát. Így írt róla: „A szí-
nészek túlnyomó többsége ala-
kító művész, megformálja a fi-
gurát. Törőcsik Mari ritka ki-
vétel, ő nem alakítja, ő táplálja 
szerepét, lázas ihlettel és folya-
matosan. A színpadi alak szá-
mára nem kész ruha, mit estéről 
estére magára ölt: szemünk lát-
tára, pillanatról pillanatra eme-
li ki szerepét önmagából és szö-
vegéből, a teremtés forrón csu-
pasz és kockázatos gesztusával. 
Józan és sugallatos egyszer-
re. Ezt a szélsőséges és nagy-
szerű ellentmondást csak zse-
niális művész tudja elviselni és 
megvalósítani. Kivételes lélek, 
ki egyszerre senkié és minden-
kié… Törőcsik Mari – jelképes 
jelenet – egy vidám álarcot tép 
le magáról. Ami a maszk mögül 
kitűnik, nemcsak egy síró, elma-
szatolt arcocska, hanem valami, 
amivel alig lehet szembenézni. 
Törőcsik Mari arca. Életének, 
szerepeinek, tehetségének örö-
kös, mezítelen tápláléka.”

A közönség szeretete éltette. 
Kellő szerénységgel volt büszke 
az emberek feléje áradó szerete-
tére. A nagy alakítások, a tehet-
ség, a kivívott és megérdemelt 
elismerés mellett valami egé-
szen különleges sikerben is ré-
sze lehetett Törőcsik Marinak: ő 
az egyetlen, aki magyar színész-
nőként világsztár lett.

Elhunyt Törőcsik Mari
Törőcsik Mari több mint há-

rom évtizeden át volt a Nemzeti 
Színház társulatának tagja. Elő-
ször pályakezdésétől, 1958tól 
1979ig, majd 2002től újra. 

Mindig büszkén mesélte, hogy 
Schwajda György igazgató őt 
szerződtette elsőként a 2002ben 
megnyílt új Nemzeti Színház tár-
sulatába.

Életem egyik legfontosabb 
előadásában játszott: az anyát 
alakította Juhász Ferenc A szar-
vassá változott fiú színpadi, ké-
sőbb annak filmes változatában. 
Úgy csatlakozott a magyar szín-
házművészet jeles alakja az ak-
kor még fiatal beregszászi társu-
lathoz, hogy csak a munka szá-
mított. 2003 Gyula, várszínpad. 
A próbákon tűz a nap, elviselhe-
tetlen a hőség a várfalak katlan-
jában. Őt ne kíméljük! – kiabál-
ta, amikor jeleztem neki, hogy 
nem kell minden próbát végig-
ülnie, elég, ha az ő jeleneteire 
jön be. Vizes zsebkendővel a fe-
jén nézte a próbákat. Mert meg 
akarta érteni az egészet. Kíván-
csi volt. Dolgozott velünk. Mert 
munka van, és enélkül nem szü-
letik előadás.

2015. Azzal, hogy a Körhin-
tát műsorra tűztük a Nemzeti 
Színházban, megidéztük őt ma-
gát. A filmet, a pályakezdést, az 
első és azonnal világraszóló si-
kert. Az előadás elején egy pilla-
natra Törőcsik Mari hangját hall-
juk, és Soós Imrét: „Repülünk, 
Mari!” Tisztelgés ez, és jelzé-
se annak, hogy ami volt, ahhoz 
a következő generációk kapcso-
lódnak, kötődnek.

De hát Mari ebben a társu-
latban, köztünk dolgozik! Ren-
dezőként nem hagyott nyugod-
ni, hogy legyen jelen az elő-
adásban. Azt találtam ki, hogy 
a végén jöjjön be. Már nem 
az előadás részeként, hanem 
a tapsban. Sok érvet és ellen-
érvet felsorakoztattak a kol-
légáim az ötletre. Mindegyik-
ben volt igazság, és bennem is 
volt kétely.

A kételyt a közönség oszlat-
ta el. Ahogy az előadás végén 
Törőcsik Mari belépett a szín-
padra, a nézőtér felrobbant. Áll-
va tapsolták, ünnepelték őt az 
emberek. Mert a szívükig hatolt 
ennek a személyiségnek az ere-
je. Van valaki, akit lehet szeret-
ni. Akit egy ország szeret. Aki 
nem megosztó, hanem összetar-
tó személyiség.

Hálásak vagyunk Törőcsik 
Marinak soksok alakításért, 
megannyi derűs pillanatért, a 
szeretetért, a példaadásért, ami-
vel az alkotói munka, a színház 
iránti alázatra tanított. Köszö-
net azért, hogy láthattuk, hogy 
vele dolgozhattunk, hogy hűsé-
ges volt a Nemzeti Színházhoz.

A magyar színházművészet 
pótolhatatlan egyéniségét gyá-
szoljuk.

 A Nemzeti Színház 
társulata nevében:
Vidnyánszky Attila

 Forrás: nemzetiszinhaz.hu

Sok növénykedvelőnek okoz 
gondot a citromfélék terméket-
lensége. Borsos áron kapható 
oltott citrom és narancs, ám 
akkor oda a kísérletező kedvű 
kertbarát sikerélménye. 

Kevesen tudják, hogy mag-
ról is lehet termőképes fákat 
nevelni. Ennek trükkje a követ-
kező: szemenként különkülön 
cserépbe vagy tálcába, egymás-
tól távol, szabályos négyzetes 
kötésbe, lehetőleg minél több 
magot vessünk el. A citrom-
félékre jellemző, hogy néha 
egy magból két növény kel ki. 
Csak ezeket a dupla magon-
cokat tartsuk meg, mert közü-
lük az egyik biztosan termőké-
pes. Érdekes, hogy ezek a nö-
vények általában gyengébben 

Termő citrom és narancs
fejlődnek, sokan ezért selejtezik 
ki éppen őket.

Termőre fordításukhoz a szak-
irodalom a szemzést ajánlja. Saj-
nos nálunk elég gyengén fejlőd-
nek e növényfajok, ezért szögletes 
hajtásaikról nehéz rendes szempaj-
zsot szedni.

Marad tehát az oltás, amely 
most tavasszal esedékes. Alany-
nak legjobb a mandarin, azt köve-
ti a narancs és legvégül a citrom 
magonca. Keresztbe lehet őket ol-
tani, sőt egy alanyra akár mind-
három fajt feltehetjük. A legalább 
ceruzavastagságú alanyt bősége-
sen öntözzük be, és vigyük mele-
gebb, világos helyre, így felgyor-
sul a nedvkeringés, jobban adja a 
héját. Erről egyszerűen meggyő-
ződhetünk; körmünkkel kapargas-

suk meg a háncsszövetet, ha az 
könnyen elválik a faszövettől, 
akkor oltásra alkalmas az alany.

Éles metszőollóval vágjuk le 
a koronát olyan magasságban, 
hogy a vágás helyén adja a hé-
ját. Késsel hasítékot készítünk 
és ebbe helyezzük az ék alakú-
ra vágott nemest.

Ha 1014 nap múlva enyhe 
érintésre lehullanak a levélnye-
lek, akkor sikerült a munkánk. 
Ha nem, akkor még újra, kissé 
lejjebb, tovább próbálkozhatunk.

Az ilyen oltványok több 
figyelmet igényelnek. Mivel 
alig maradt párologtató felü-
let, kis vízadagokkal öntöz-
zük. A nejlonborítást ne egy-
szerre vegyük le, először csak 
a kötözést vágjuk el. Ezt a mó-
dot „zöldhéjaláoltásnak” ne-
vezhetjük.

Bodnár István 
kertészmérnök

A Bátyúban élő Valla Miklós 
már több mint húsz éve űzi ezt 
a szakmát. A közelmúltban egy 
hegedűs is csatlakozott hozzá, 
formációjuk igazi különleges-
ségnek hat. Beszélgetőtársam 
szerint ahhoz, hogy valaki sike-
res legyen a zeneiparban, ren-
geteg kitartásra és alázatra van 
szüksége…

–  Hogyan került közel a ze
néhez?

– Édesapám több mint húsz 
évig diszkózott, így gyakorla-
tilag beleszülettem ebbe. Még 
a kazettás időkben kezdtem a 
szakmát, aztán fejlesztet-
tem magam, sokat tanul-
tam, és így lassacskán ki-
alakult a saját stílusom. 
Emlékeszem, kezdetben 
még nem voltak kifeje-
zett diszkók – kultúrhá-
zak, éttermek adtak hely-
színt a diszkóknak. Ennek 
hatására magamtól, auto-
didakta módon sajátítot-
tam el a szakma alapjait, 
különböző videókból sze-
mezgettem, amiből meg-
tanulhattam, hogyan is 
kell jól keverni a zenét. 
Nagy élményem, hogy az 
akkor legnagyobb kárpát-
aljai klub, a Sting rezidense le-
hettem tizenhárom évig. 

– Mi kell ahhoz, hogy vala
ki jó DJ legyen?

– Rengeteg kitartással és alá-
zattal jár ez a hivatás. Ahhoz, 
hogy valaki sikeresnek mond-
hassa magát, sok akadállyal kell 
megküzdenie. Elsősorban meg 
kell tanulni a zenei alapokat, a 
keveréseket, a zenei szabályo-
kat, az ütemeket, fel kell épí-
teni a dalok közötti harmóniát. 
Egyik napról a másikra senki-
ből nem lesz DJ, ehhez sok ta-
pasztalat kell. Emellett anyagi-
lag is rengeteget bele kell fek-
tetni ebbe, hiszen egy jó minő-
ségű keverőpult körülbelül egy 
családi ház árának felel meg. 
Mint minden szakmának, ennek 
is meg vannak a maga buktatói, 
azonban sikerélményeket is él-
hetünk át általa.

– Hogyan építi fel egy est ze
nei anyagát?

– Minden alkalom három 

Valla Miklós lemezlovas és informatikus

A zene az életem
A lemezlovasok vagy disc jockey-k – közismertebb néven a DJ-k 
– az 1960-as években kezdték meg működésüket. A klasszikus rá-
diós DJ-knek akkoriban komoly ízlésformáló szerepük volt. Mára 
az internet betörésével ez kissé megváltozott. A zenei mixeléssel so-
kan foglalkoznak, de egy jó DJ-nek ismernie kell az embereket, 
hogy feldobhassa az est hangulatát, tudnia kell felépíteni a bulit.

részből áll. Egy bemelegítő rész, 
ahol megalapozzuk a hangula-
tot, aztán a fő rész, ilyenkor a 
házigazda, később pedig a fellé-
pő szolgáltatja a zenét, és a vé-
gén van a lezáró rész, ilyenkor az 
emberek már fáradnak, de azért 
próbáljuk fenntartani a hangula-
tot. Az én stílusom az ütemesebb 
elektronikus vonal, ez az, amit 
szoktak hallani az általam koor-
dinált estéken.  

– Hol hallhatta a közönség?
– Mint említettem, a Sting 

klubban dolgoztam több mint tíz 
évig. Emellett a K2, a Flame, a 

Play rezidense voltam évekig. 
Büszkeséggel tölt el, hogy több 
országban – Magyarországon, 
Fehéroroszországban, Oroszor-
szágban, Lengyelországban, Szlo-
vákiában – volt lehetőségem meg-
mutatni magam, valamint sok ins-
pirációt is gyűjtöttem ezekből a 
fellépésekből. A kezdetektől fog-
va esküvői zenészként is fellépek, 
valamint különböző szolgáltatáso-
kat is nyújtok, mint például nehéz-
füst és konfetti, pirotechnika és te-
remvilágítás. 

– Egy különleges formációt is 
alkot egyik kollégájával.

– Egy magyarországi bará-
tom tanácsára szerettem volna 
valami újat, valami egyedit be-
lecsempészni az általam szerve-
zett bulikba. Az internetet bön-
gészve találtunk egy fiatalem-
bert, aki az elektronikus zené-
ket hegedűjátékkal egészíti ki. 
Felix Shuster kijevi születésű, 
az egyik ukrán tehetségkutató 
győztese, különleges érzéke van 

a zenéhez. Fellépéseinken me-
lodikus dalok egyedi feldolgo-
zásban hallhatók, Felix pedig 
a vokális részeknél hegedűvel 
egészíti ki dalt.

– Emellett nyáron fesztivá
lok egyik fő szervezőjeként is te
vékenykedik.

– Több évig koordináltam 
a tiszapéterfalvi Csárdapar-
kot, jelen voltam a Kárpátaljai 
Könnyűzenei, Képzőművésze-
ti és Táncfesztivál (KKKTF) 
megszervezésénél. A korona-
vírust megelőző években pedig 
KMKSZ ISZ vezetősége által 
megbízott színpadmester vol-
tam, az ISZ Feszt megszerve-
zésében tevékenykedtem. 

– Mit jelent önnek a zenélés?
– Nekem a zene az életem. 

Ezt a szakmát nem lehet úgy 
végezni, ha nem szereted, és ha 
nem teszed bele a szívedet. A 
zene – úgy ahogy a szerelem, az 
öröm, a kedvesség, vagy a bá-
nat – az emberi élet része. A zene 
mindenképpen plusz energiát je-

lent az életemben.
– A zene mellett az 

informatikában is tevé
kenykedik.

– A zenélés mellett 
több évig dolgoztam 
Kárpátalja legnagyobb 
informatikai cégénél, a 
Stingnél. Majd jött az 
életemben egy törés, el-
hunyt egy kedves bará-
tom. Ekkor jöttem rá, 
hogy túl rövid az élet 
ahhoz, hogy ne próbál-
junk ki más dolgokat is, 
amelyeket igazán sze-
retnénk. Így munkahe-
lyet váltottam, és ma 

már a Docca OutSource IT Kft. 
nevű cégnél dolgozom mint táv-
segítséget nyújtó rendszergazda. 

– A dolgos hétköznapok mel
lett hogyan jut idő a pihenésre?

– A zene és a munka mellett 
a családom tölti ki mindennapja-
imat. Egy 7 éves kislány és egy 
14 éves fiú apukája vagyok, akik 
rengeteg örömet tudnak hozni az 
életembe. Velük töltekezem, be-
lőlük merítem az erőmet. 

– Milyen tervei vannak?
– A magyarországi Egán 

Ede pályázatnak köszönhetően 
sikerült fejleszteni az eszköz-
parkunkat olyan különleges fé-
nyekkel, megvilágító rendszer-
rel, amely Kárpátalján egye-
dülálló. Ennek eredményeként 
akár a klubok hangulatát, akár 
az esküvőkön az ifjú pár nagy 
napját még különlegesebbé va-
rázsoljuk.

– További sikereket kívá
nunk!

Kurmay Anita
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Az utóbbi napokban nagyon 
sok kérdést kaptam a terme-
lőktől azzal kapcsolatosan, 
hogy milyen munkálatokat 
kellene elvégezni az őszi kalá-
szosokban. Sajnos úgy 
tapasztalom, hogy na-
gyon sok termelő – fity-
tyet hányva az alapve-
tő agrotechnikai köve-
telményeknek – nem 
időben és nem szak-
szerűen végezte el a 
vegyszeres gyomirtást, 
amivel kockára tették 
az idei terméshozamot. Mit is 
értek én ez alatt?

Sokan azt a kérdést tették fel 
nekem – de sajnos késve –, hogy 
szabade vegyszeres gyomirtást 
végezni, amikor az ősziek már 
kalászban vannak? A válaszom: 
nem engedélyezett. Aki pedig 
megpróbálja megreckírozni, ko-
moly terméskiesést fog elérni, 
mert ilyenkor a gyomirtóknak 
negatív hatásuk van, a kalászban 
alig lesznek szemek. 

A másik nagy probléma, 
hogy nagyon kevesen foglalkoz-
nak egy igencsak aktuális témá-
val – az őszi kalászosok betegsé-

Növényvédelmi munkálatok az 
őszi és tavaszi kalászosoknál

gei elleni védekezéssel. Pedig tud-
juk, hogy ez legalább 2030%kal 
emeli a terméshozamot, s úgy gon-
dolom, ez nem kevés. Erre megvan 
a lehetősége minden termelőnek, 

mert a gazdaboltokban 
igen nagy a választék 
a gombaölőszerekből, 
amivel meg tudjuk vé-
deni a növényeket a be-
tegségektől (lisztharmat, 
kalászfuzárium stb.). 

Szeretném felhívni a 
kedves termelők figyel-
mét a hamarosan meg-

jelenő betegségre, amit úgy hív-
nak, hogy kalászfuzárium, ami 
a kalászt és a benne levő szeme-
ket támadja meg. Ez különösen az 
őszi búzára és a tritikáléra vonat-
kozik. Legcélszerűbb a betegség 
ellen akkor védekezni, amikor a 
növények virágzás alatt vannak, 
mert ilyenkor a növény a legfogé-
konyabb a betegségekre. Tehát ek-
kor kell elvégezni a védekezést pl. 
Folicur, Falcon 0,5 liter hektáron-
ként stb. Ilyenkor célszerű hasz-
nálni a karbamid műtrágyát is, 20 
kgot hektáronként, ezzel növel-
jük a termés minőségi mutatóit.

Azokon a parcellákon, ahol va-

lamilyen oknál fogva nem tudták 
elvégezni a vegyszeres gyomir-
tást, és az említett táblák erősen 
gyomosak, van egy utolsó lehe-
tőségünk elvégezni a gyomirtást, 
ezzel is megkönnyíteni az ara-
tást: 1520 nappal aratás előtt to-
tál gyomirtót használunk. 

Szeretnék egy pár sort írni 
a tavaszi kalászosokról (tavaszi 
búza, árpa és zab). Ne felejtsük 
el legalább itt elvégezni a vegy-
szeres gyomirtást, párosítva a 
betegségek elleni védekezéssel. 
Különösen a levélrozsda ellen, 
ami inkább a tavaszi árpán szo-
kott megjelenni és nagy pusztí-
tást tud végezni. Ne feledkez-
zünk meg még egy nagyon ve-
szélyes kártevőről, a vetésfehérí-
tő bogárról (csiga) sem! Ez ellen 
hatékonyan lehet védekezni pl. 
olyan rovarölő szerekkel, mint a 
Carate Zeon, Aktara, Decis stb.

A felsorolt betegségek alap-
vető okai az alacsony színvo-
nal agrotechnika, a vetésfor-
gó nem betartása és a rossz 
tápanyagutánpótlás. Erről már 
többször is írtam korábban. Meg-
oldásként elsősorban szemlélet-
váltásra van szükség. 

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

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Mikor hűvös-esősre vált az 
időjárás, a fóliás uborkater-
mesztők aggódva figyelik a ter-
mést. Nem elég, hogy a hideg 
miatt kevesebb, de a csúcsuk-
tól kiinduló rothadás miatt 
ennek is egy jelen-
tős része eladhatat-
lanná válik. A gaz-
dák nagy része ér-
tetlenül áll a jelen-
séggel szemben, talá-
lomra permetezget-
nek a tünetek meg-
akadályozására. Pe-
dig ez nem betegség, 
hanem egy termesztéstechno-
lógiai hiba tünete!

Mik is ezek a kis 
gömböcskék

Az okok megértéséhez egy 
kicsit el kell mélyednünk a nö-
vények fiziológiájában.

Az uborka a vizet a talaj-
ból a gyökerein keresztül ve-
szi fel. Innen a növény felső 
részeibe egy elég bonyolult 
folyamat révén jut el. Leegy-
szerűsítve ezt úgy képzelhet-
jük el, hogy a levelekben, mi-
közben párologtatnak, szívó-
hatás lép fel, tehát a gyökér-
től a levelek irányába a víz 
szívóhatás következtében jut 
el. De hogyan jut el a termés-
be? Oda a vizet a gyökerek 
„felpumpálják”, amit gyökér-
nyomásnak hívnak. Normális 
esetben a levelek szívóhatása 
és a gyökerek nyomása egy 
egészséges egyensúlyt bizto-
sít. Ahhoz, azonban, hogy a 
levelek párologtatni tudjanak, 
a levegő relatív páratartalmá-
nak elég alacsonynak kell len-
nie. Ha túl magas, közel van 
a 100%hoz, akkor a levelek 
nem tudnak párologtatni, te-
hát szívóhatás sincs. A gyö-
kerekben lévő kis „pumpák” 
azonban működnek, s a növé-
nyekben túlságosan is megnő 

Nem betegség – termesztési hiba!

A „taknyos orrú” uborkákról
a „turbornyomás”. A felesleges 
nyomástól (vértől) a növények 
megpróbálnak ugyan megszaba-
dulni úgy, hogy a levéllemezen 
keresztül „kiizzadják” azt. Sok-
szor azonban ez már kevés, s a 

túlnyomástól belülről 
robbannak szét a szö-
vetek, ott, ahol a leg-
gyengébbek: a növés-
ben lévő termés csú-
csán. A kibuggyanó 
növényi nedvek apró, 
1–3 mm átmérőjű, zse-
latinszerű gömböcs-
kék formájában jelen-

nek meg a termés csúcsán. Te-
hát, mint látjuk, ezt a tünetet 
nem kórokozó váltotta ki, hanem 
a magas páratartalom! 

Betegségek melegágya
Annak ellenére, hogy ez a je-

lenség nem betegség, a különbö-
ző fertőzések melegágyává vá-
lik. A leggyakrabban a szürke-
penész (botritisz), valamint a fe-
hérpenész (szklerotinia) tud raj-
tuk megtelepedni. A magas pá-
ratartalom, a szabad víz meglé-
te, a növényi szövetek sérülései 
mindmind a fent említett beteg-
ségek terjedésének kedvez. Az el-
lenük való védekezéssel egy kö-
vetkező cikkünkben fogunk rész-
letesen foglalkozni.

Hogyan előzzük meg?
A paraszti józan ész is azt dik-

tálja, hogy a bajt megelőzni a ki-
váltó okok megszüntetésével tud-
juk. Jó időjárást ugyan nem tu-
dunk a növények számára biztosí-
tani, de jó mikroklímát, ezen belül 
alacsony páratartalmat a fóliaház-
ban igen! Ezzel a kérdéssel részle-
tesen foglalkoztunk már több ko-
rábbi cikkünkben is. Emlékeztető-
ül néhány fontos pont ezek közül: 
szellőztetés és fűtés.

Szellőztetés. A fóliaházakat 
megfelelő számú és méretű szel-
lőztetőkkel kell ellátni. Ezeket a 

szellőztetőket használni is kell! 
A szellőztetők nem csak a hő-
mérséklet csökkentésére szol-
gálnak, hanem a levegő pára-
tartalmának a szabályozásá-
ra is. Tehát szellőztetni borús, 
esős időben is kell! Sajnos a 
gazdák nagy része ezt a fontos 
szabályt nem tartja be.

Fűtés. A levegő relatív pá-
ratartalmának csökkentésére az 
egyik leghatékonyabb módszer. 
A ventilátoros kazánok vagy 
vegetációs fűtés helyes hasz-
nálatával folyamatosan szára-
zon tudjuk tartani a lomboza-
tot. Így a különböző kórokozók 
szinte esélyt sem kapnak a fer-
tőzésre. A fűtés plusz költsége 
bőven megtérül a megmentett 
termés, valamint a megspórolt 
permetszerek árából. A maga-
sabb (kedvezőbb) hőmérsékle-
ten növő magasabb termés ára 
pedig már „tiszta pénz” lesz a 
zsebünkben.

Magasabb EC
A levegő páratartalmának 

szabályozásán (csökkentésén) 
kívül még egy lehetőségünk is 
van: csökkentjük a gyökérnyo-
mást. Azt minden gazda tudja, 
hogy a száraz talajon (ez ma-
gas talaj ECt jelent) lankad-
nak – hervadnak a levelek, tehát 
lecsökken a turbornyomásuk. 
Hasonló hatást lehet elérni a ta-
laj (tápoldat) ECjének növelé-
sével. Ehhez nem kell mást ten-
nünk, mint hogy a borúsesős 
időszakokban átmenetileg meg-
emeljük a tápoldatban feloldott 
műtrágyák mennyiségét. Az ön-
tözővíz minőségétől (ECjétől) 
függően a szokásos 1kg mű-
trágya 1000 liter vízhez helyett 
használhatunk akár 1,52 kgot 
is a tápoldathoz. Ez a műtrágya 
mennyiség (koncentráció) köz-
vetlenül súlyos gyökérperzselést 
még nem okoz, de tartós haszná-
lata – heteken keresztül – igen.

A legjobb, ha a fenti módsze-
reket (szellőztetés, fűtés, maga-
sabb tápoldat EC) kombináljuk.

Gál István
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A rebarbara egyike a legrégebben termelt és dísznövényként is 
ültetett zöldségféléknek. Hatalmas leveleket és kiemelkedő virág-
szárat fejlesztő, impozáns, úgynevezett szoliter, évelő növény. Vi-
rágzáskor gazdag méhlegelő! Nem igényes: a hideget és a mele-
get egyformán jól elviseli. Szereti a napos, világos helyet, de fél-
árnyékban is megél, sok vízre, öntözésre, bőséges tápanyagellá-
tásra van szüksége.

A szaporítása egyszerű: most, tavasszal az idős töve-
ket 35 részre lehet vágni úgy, hogy minden tőrészen ma-
rad jon  rügy  i s .  Ter jede lmes  bokro t  neve l ,  ezér t  tö -
venkén t  egy  négyze tmé te r  t e rü l e t r e  van  s züksége . 
Ha virágszárat fejleszt, akkor ezt vágjuk le, vagy törjük ki, mert 
igen sok tápanyagot von el a tőtől. A rebarbarának a levélnyelét 
hasznosítjuk, ezért a leveleket tőből kell kitörni Egy alkalommal 
egy tőről legfeljebb 34 levelet szedjünk, de ez hetente megis-
mételhető.

Kártevője, betegsége nem ismert, vegyi növényvédelmet nem 
igényel.

Ha a termő tövet ősszel lehullott lombbal, fenyőágakkal beta-
karjuk, akkor tavasszal nagyon korán kezdhetjük el a levelek sze-
dését: ezeknek a levéllemezéből vitaminokban gazdag főzelék, már-
tás, igen kiváló, kellemes zamatú kompót, befőtt, dzsem, tortakrém 
készülhet belőle.

Rebarbara a különlegességre 
vágyóknak

A leveles növények nemcsak a gyökereikkel, de leveleik útján 
is képesek felvenni és hasznosítani a tápanyagokat.Különösen 
előnyös ez a trágyázási mód aszályos időben, amikor a talajba 
juttatott műtrágya feloldásához nincs elegendő víz a földben. A 
lombtrágyázás egyébként fontos, de csupán kiegészítő táplálá-
si módja növényeinknek; jelentős szerephez jut a hiánybetegsé-
gek kezelésénél.

Nagy előnye, hogy a hatóanyag a lombon keresztül gyorsabban 
érvényesül, mint a gyökereken át kijuttatott és felvett trágyaszer. A 
vízben feloldott lombtrágyákat permetezőgéppel vagy esőztető ön-
tözőberendezéssel lehet a növények felületére juttatni. A leromlott 
kondíciójú növények meghálálják azt a gyorssegélyt, amelyet a lomb-
trágyázással tudunk nyújtani nekik. 

Lombtrágyázásra minden, könnyen oldható műtrágya használ-
ható, de vannak kifejezetten erre a célra előállított készítmények is 
(pl. Azospeed, Wuxal). A Wuxal lombtrágyacsalád például igen vál-
tozatos kombinációkban kínálja a könnyen és gyorsan felvehető táp-
anyagokat, különösen pedig azokat a mikroelemeket (vas, cink, bór, 
mangán, magnézium), amelyeknek a hiánya betegségeket vagy fej-
lődési rendellenességeket idéz elő.

A lombtrágyákat – a megadott töménységben – vízben feloldva, 
szükség esetén rovar vagy gombaölő szerekkel kiegészítve kell a 
növényekre permetezni. Hatásuk sok esetben látványosan gyorsan 
észlelhető és számottevően növeli a termés mennyiségét, illetve ja-
vítja annak a minőségét.

Mit nevezünk lombtrágyá-
zásnak és mikor hatékony?

A tavaszi hidegben elfagyott vesszőket most szükséges lemetszeni.
A szőlősgazdák szorgalmára jellemző, hogy legtöbben már már-

cius elején megmetszették a tőkéket, de az ezt követő fagyok jelen-
tékeny károkat okozhattak a vesszők termőrügyeiben. Ezért érde-
mes most újra átvizsgálni a tőkéket és lemetszeni a károsodott vesz-
szőrészeket.

Rossz szokás a tőkék túlterhelése a meghagyott termőrügyek 
nagy számával. Most ezt a hibát is orvosolni lehet, hiszen ma is ér-
vényes az a régi szabály, hogy minél nagyobb a termés mennyisé-
ge, annál gyengébb a bor minősége!

A szőlő tavaszi utómetszése



Csütörtök Április 29.

Köszöntjük Péter, Magdolna nevű olvasóinkat!

Hétfő Április 26.

Köszöntjük Ervin nevű olvasóinkat!

Kedd Április 27.

Köszöntjük Zita, Marianna nevű olvasóinkat!

Szerda Április 28.

Köszöntjük Valéria nevű olvasóinkat!

2021. 
április 21.8 Heti műsor

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

Török drámasor.
13:10 Magnum

Amerikai filmsor.
14:25 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.
15:55 Castle

Am. akcióvígjá-
ték-sor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar filmsor.
22:15 Életünk története
23:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:20 Barátok közt
01:10 Időről időre

Am. kalandfilmsor.
02:20 Autogram

04:55 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:20 Tűsarok
06:25 Mokka
06:30 Tények Reggel
06:55 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romantikus 
sorozat, drámasor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Exatlon Hungary
22:40 OSCAR-GÁLA

2021
00:20 Csernobil: Elvá-

laszthatatlanok
Ukrán dráma 
minisor.

02:45 Doc Martin
Angol filmsor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Ridikül
08:55 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:10 Gratulálunk, a 

csatlakozás sike-
res volt

14:20 Almárium
15:15 Rex felügyelő - 

Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:05 Alpesi őrjárat
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő - 

Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Kékfény
21:25 A bizalom ára

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

22:15 Kenó
22:25 A Mediciek hatalma

Tévéfilmsor.
23:30 Ne ölj!

Olasz krimisor.
00:25 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:20 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:15 Novum: Norma 

Autoloader
02:40 Noé barátai

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

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

gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:45 Muzsika-szó
09:20 Élő népzene
09:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:30 Római katolikus 

szentmise köz-
vetítése a duna-
keszi Szent Imre 
Templomból

11:35 Koportos
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:15 Divat & dizájn
14:40 Magyar Krónika
15:15 Család-barát
16:40 Öt kontinens
17:10 Ízőrzők: Kesztölc
17:45 Magyarország 

finom
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Rocklexikon
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –

Gyerekjáték
00:50 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Rocklexikon: 

Zalatnay Sarolta
02:20 Koportos

Magyar játékfilm

05:05 Bringasport
05:25 Torna Európa-

bajnokság
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
08:00 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
10:00 Sporthíradó
10:35 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
11:00 OTP Bank Liga
13:00 Sporthíradó
13:30 OTP Bank Liga
15:30 Góóól!
16:25 Öttusa
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Euro 2020 

magazin
17:45 Kosárlabda 

magazin
18:45 Kézilabda 

magazin
19:45 Góóól!2
20:45 Sporthíradó
21:15 OTP Bank Liga
23:15 OTP Bank Liga

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

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

Magyar vígjátéksor.
15:55 Castle

Am. akcióvígjá-
ték-sor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.
21:05 A mi kis falunk

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

legendák velünk 
élnek

23:25 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:55 Barátok közt
00:50 Időről időre

Am. kalandfilmsor.
02:00 Édes otthon

05:20 Családi Titkok
06:20 Tűsarok
06:25 Mokka
06:30 Tények Reggel
06:55 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romantikus sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Exatlon Hungary
22:40 Tomb Raider

Am. akciófilm
01:15 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Doc Martin
Angol filmsor.

04:30 Család-barát
05:50 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:20 Unser Bildschirm
07:50 Mozogj otthon!
08:00 Ridikül
08:55 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:10 Gratulálunk, a 

csatlakozás sike-
res volt

14:20 Almárium
15:15 Rex felügyelő - 

Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:05 Alpesi őrjárat
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő - 
Elit alakulat

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 A maffia nyomá-

ban - Zagaria akció
Olasz krimisor.

22:25 Kenó
22:35 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilmsor.

23:40 Ne ölj!
Olasz krimisor.

00:30 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:20 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:15 Novum: Pannon

Egyetem
02:40 Noé barátai

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:00 Hajnali 

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

a nóta
10:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Baptista isten-

tisztelet közve-
títése

11:30 A tönk meg a széle
Tévéjáték

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

finom
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Láthatnánk 
újra... - Kör-
mendi Jánost

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok 

délidőben
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Láthatnánk 

újra... - Kör-
mendi Jánost

05:25 Torna Európa-
bajnokság

06:30 Sporthíradó
08:40 Női vízilabda 

OB I.
10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
12:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 Kosárlabda 

magazin
14:30 Kézilabda 

magazin
15:30 Góóól!2
16:30 Öttusa Világkupa
17:00 Sporthíradó
17:10 OTP Bank Liga
19:05 Út a Puskásba
19:35 Fradi Tv
20:05 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
23:10 Fradi Tv

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

Török drámasor.
13:10 Apatigris

Magyar filmsor.
14:25 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
15:55 Castle

Am. akcióvígjá-
ték-sor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar filmsor.
22:15 Nagy szám
23:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:10 Barátok közt
01:00 Időről időre

Am. kalandfilmsor.
02:10 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

05:20 Családi Titkok
06:20 Tűsarok
06:25 Mokka
06:30 Tények Reggel
06:55 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romanti-
kus sor.

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

Fr. krimisor.
23:50 Magánnyomozók
00:55 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

01:55 Doc Martin
Angol filmsor.

02:40 Doc Martin
Angol filmsor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 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
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:10 Gratulálunk, a 

csatlakozás sike-
res volt

14:20 Almárium
15:15 Rex felügyelő - 

Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Alpesi őrjárat
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Sanditon

Angol tévéfilmsor.
21:35 Indokína

Romantikus dráma
00:05 Kenó
00:15 Ne ölj!

Olasz krimisor.
01:05 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:55 Új idők, új dalai

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

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

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

a nóta
10:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:40 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:05 Isten kezében
11:30 Ő és én: 

Szabadkai Zsolt
11:45 A varázsló álma

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

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:45 Mesterember
15:15 Család-barát
16:40 Hazajáró
17:10 Ízőrzők: Rezi
17:40 Magyarország 

finom
17:55 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

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

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:25 A varázsló álma

Tévéfilm

06:30 Sporthíradó
07:30 Öttusa
08:05 Tippmix női ko-

sárlabda NB I.
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Euro 2020 

magazin
11:00 UEFA Bajnokok

Ligája
13:00 Sporthíradó
13:30 Út a Puskásba
14:00 Fradi Tv
14:30 CHI – A Belső Erő
15:00 Aranyoroszlánok
15:30 Tippmix női ko-

sárlabda NB I.
16:35 Sporthíradó
17:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 Merkantil Bank 

Liga
19:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
20:05 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás

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

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

Magyar vígjátéksor.
15:55 Castle

Am. akcióvígjá-
ték-sor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar filmsor.
22:15 Magnum

Amerikai filmsor.
23:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:50 Barátok közt
00:40 Brandmánia
01:25 Logan Lucky - A 

tuti balhé
Amerikai vígjáték

05:20 Családi Titkok
06:20 Tűsarok
06:25 Mokka
06:30 Tények Reggel
06:55 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romanti-
kus sor.

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

Francia krimisor.
23:50 Propaganda
00:25 Csapdába csalva
01:00 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

02:00 Doc Martin
Angol filmsor.

04:30 Család-barát
05:50 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Slovenski Utrinki
07:15 Alpok-Duna-

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

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:10 Gratulálunk, a 

csatlakozás sike-
res volt

14:20 Almárium
15:15 Rex felügyelő - 

Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Alpesi őrjárat
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő - 

Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Fábry
21:50 Munkaügyek - 

IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:20 Kenó
22:25 Fényes szelek

Magyar filmdráma
23:45 Ne ölj!

Olasz krimisor.
00:40 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

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

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

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

gondolatok
07:25 Almárium
08:20 Mesterember
08:50 Muzsika-szó
09:30 Élő népzene
09:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Református 

magazin
10:50 Evangélikus 

magazin
11:15 Neked szól!
11:30 Pénzt Marijának

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:45 Alpok-Duna-Adria
14:15 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:40 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők: Bercel
17:50 Magyarország 

finom
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Egy élet a szőlőért
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
02:15 Pénzt Marijának

Tévéjáték

04:40 Tippmix női ko-
sárlabda NB I.

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Merkantil Bank 

Liga
09:25 Öttusa Világkupa
10:00 Sporthíradó
10:30 Fradi Tv
11:05 UEFA Bajnokok 

Ligája
13:00 Sporthíradó
13:50 Aranyoroszlánok
14:20 UEFA Euro 2020 

magazin
14:50 Pecatúra
15:20 Lendület
15:50 Vollé!
16:25 Út a Puskásba
17:00 Simple Liga
17:50 Sporthíradó
19:00 Bajnokok Klubja
19:45 Felvezető műsor: 

Vízilabda
20:00 E.ON férfi vízi-

labda OB I.
21:10 Értékelő műsor: 

Vízilabda
21:30 Sporthíradó
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Köszöntjük Fülöp, Jakab nevű olvasóinkat!

Vasárnap Május 2.

Köszöntjük Zsigmond, Zoé nevű olvasóinkat!

Péntek Április 30.

Köszöntjük Katalin, Kitti, Kéti nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

Fizetett hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

20 szó                   15 hr.
2140 szó              30 hr.

Keretes
20 szó                   30 hr.
2140 szó              60 hr.

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2021. 
április 21. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Az ígéret
Török filmsorozat
13:10 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
14:25 Keresztanyu

Magyar filmsor.
15:55 Castle

Amerikai krimisor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Magyar filmsorozat
21:05 Cápák között
22:35 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
23:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:15 Barátok közt
01:05 Időről időre

Amerikai krimisor.
02:05 Az Év Hotele

05:20 Családi Titkok
06:20 Tűsarok
06:25 Mokka
06:30 Tények Reggel
06:55 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsorozat

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romantikus 
sorozat

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Exatlon Hungary
22:40 Argo 2.

Magy. akció-víg-
játék

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

01:50 Doc Martin
Angol filmsorozat

02:35 Doc Martin
Angol filmsorozat

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 P'amende
07:25 Öt kontinens
07:55 Mozogj otthon!
08:15 Párbaj

Rajzfilm
08:20 Variációk 

egy sárkányra
Animációs film

08:30 Koncertissimo
Animációs film

08:35 A légy
Rajzfilm

08:36 Szvit
Animációs film

08:50 Meseautó
Magy. filmvígjáték

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

Sporthíradó
12:50 Hyppolit, a lakáj

Magy. filmvígjáték
14:10 Gratulálunk, a 

csatlakozás sike-
res volt

14:20 Almárium
15:15 Pillangó

Magyar tévéfilm
17:05 Ridikül
17:55 SzerencsePerc
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Amiről a fák 

suttognak

19:40 Körhinta
Magyar filmdráma

21:20 Aurora Borealis 
- Északi fény
Magyar játékfilm

23:05 Kenó
23:15 Nehézsorsúak: 

Olofsson Károly 
P. 876

00:35 Maestro
00:40 Dűne

Animációs film
00:50 Ne ölj!

Olasz krimisorozat
01:45 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

02:35 Noé barátai

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:45 Kék bolygó
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:05 Mesterember
08:35 Muzsika-szó
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:35 Katolikus krónika
11:00 Önkéntesek
11:30 Római karnevál

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:45 Öt kontinens
14:15 Püspökkenyér
14:45 Multiverzum
15:15 Mágnás Miska

Magy. filmvígjáték
16:45 Kárpát-medence
17:10 Ízőrzők: Szatta
17:45 Magyarország 

finom
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:30 Kárpáthy Zoltán
Magyar játékfilm

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

Magyar játékfilm
23:55 Az 1812-es év

Animációs film
00:10 Öt perc gyilkosság

Animációs film
00:15 Átváltozások

Animációs film
00:20 Hé, te!

Animációs film
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Kárpáthy Zoltán

Magyar játékfilm
02:50 Római karnevál

Tévéjáték

05:20 E.ON férfi vízi-
labda OB I.

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Simple Liga
09:25 Út a Puskásba
10:00 Sporthíradó
10:30 Golf
10:55 Női labdarúgó 

magazin
11:25 Futsal magazin
11:55 Puskás Akadémia
12:25 Forma-1 – 

1. szabadedzés
15:55 Forma-1 – 

2. szabadedzés
17:10 Péntek Esti Foci
17:30 OTP Bank Liga
19:20 Péntek Esti Foci
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Péntek Esti Foci
22:15 Sporthíradó
22:45 UEFA Bajnokok 

Ligája
03:05 Golf
03:35 Női labdarúgó 

magazin

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:15 Bakugan

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsorozat

08:35 Star Wars: 
Lázadók
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:05 Anyák gyöngye
Amerikai vígjáték-
sorozat

09:45 Brandmánia
10:35 A harminchármak

Amerikai film
13:15 Filofax, avagy a 

sors könyve
Amerikai vígjáték

15:45 Brazilok
Magyar vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjáték-
sorozat

21:05 Nekem 8
Amerikai akcióvíg-
játék

23:05 Rossz versek
Magyar film

01:05 ZseniKém - Az 
ügynök haláli
Amerikai akcióvíg-
játék

03:25 Amerika legvic-
cesebb videói
Amerikai vígjáték-
sorozat

04:25 Necsi-Necsi
04:50 Columbo

Amerikai krimi
06:10 A maflás

Amerikai vígjáték
08:25 A tehetség

Amerikai filmdráma
10:45 Időről időre

Angol vígjáték
13:25 A vasmacska 

kölykei
Amerikai vígjáték

15:55 Sose halunk meg
Magyar játékfilm

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 PappaPia

Magyar romantikus 
vígjáték

22:30 Tök alsó 2. – 
Európai turné
Amerikai vígjáték

00:20 A kabalapasi
Amerikai romanti-
kus vígjáték

02:20 911 L.A.
Amerikai akció-so-
rozat

04:30 Család-barát
05:50 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar 

Krónika
07:25 Szerelmes 

földrajz
07:55 Térkép
08:30 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:35 A világörökség 

kincsei
09:55 A világ madár-

távlatból
10:30 Modern idők

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

Sporthíradó
13:00 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:30 Pusztaház 

örökösei
Angol tévéfilmsor.

14:30 A maffia csak 
nyáron öl
Krimisorozat

15:30 A Hamis Izabella
Magyar bűnügyi 
film

17:00 Főmenü: 
Hidegpálya

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó

18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:40 Én, a séf

Francia filmvíg-
játék

21:10 Terepfutás
Angol életrajzi film

23:15 Kenó
23:25 Fábry
00:40 Ne ölj!

Olasz krimisorozat
01:35 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

02:20 Új idők új dalai
02:50 Novum: 

Agilis robotika

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar 

gazda
06:15 Unió27
06:35 Itthon vagy!
06:55 Hajnali 

gondolatok
07:05 Opera Cafe
07:30 Püspökkenyér
08:00 Evangélium: 

Máté 
evangéliuma

08:25 Hogy volt?!
09:20 Életművész: 

Trokán Anna
10:15 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

10:40 Öt kontinens
11:10 A Pendragon 

legenda
Magyar játékfilm

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

Jelen
14:00 Tippmix női ko-

sárlabda NB I.
16:45 OTP Bank 

Liga
19:15 OTP Bank 

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

hírek
01:20 Életművész: 

Trokán Anna
02:10 A Hamis Izabella

Magyar bűnügyi 
film

04:40 OTP Bank 
Liga

06:35 OTP Bank 
Liga

08:35 Bringasport
08:55 Szabadidő
09:30 Puskás 

Akadémia
10:00 Bajnokok 

Klubja
10:50 UTE Tv
11:20 Kékek
11:50 Építők
12:20 Boxutca
12:55 Forma-1 – 

3.szabadedzés
15:45 M4 Stúdió: 

Forma-1
16:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
17:15 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:30 Felvezető műsor:

Vízilabda
18:45 Értékelő műsor: 

Vízilabda
19:00 Atlétikai váltó 

világbajnokság
20:00 Felvezető műsor: 

Vízilabda
21:15 Értékelő műsor: 

Vízilabda
21:45 Góóól!
22:40 Atlétikai váltó 

világbajnokság
23:55 OTP Bank Liga
03:25 Simple Liga

05:15 A homok titkai
Brazil filmsorozat

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

holdfény ereje
Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsorozat

08:25 Star Wars: 
Lázadók
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:00 Teleshop
10:00 A Muzsika TV 

bemutatja!
10:35 Édes Otthon
11:20 Az Év Hotele
12:05 XXI. század – a

legendák velünk 
élnek

12:40 Házon kívül
13:15 Belle bűvös világa

Amerikai animációs 
kalandvígjáték

15:25 Mindenütt nő
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

19:00 Apatigris
Magyar vígjáték-
sorozat

20:00 Anyák napja
Amerikai vígjáték

22:35 Lángelmék
Amerikai akcióvíg-
játék

00:25 Portré
01:15 Forródrót

Amerikai vígjáték

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
09:40 Fald Fel!
10:15 Tűsarok
10:45 Több mint TestŐr
11:20 Super Car
11:50 Életmódi
12:25 Extreme-E 

magazin
12:55 Csapdába csalva
13:30 Madagaszkár 2.

Amerikai animációs 
vígjáték

15:25 A tanú
Magyar filmszatíra

18:00 Tények
18:50 Dóra és az elve-

szett Aranyváros
Amerikai-ausztrál 
családi kalandfilm

21:15 Bridget Jones 
babát vár
Angol romantikus 
vígjáték

23:55 Az élet ára
Angol háborús film-
dráma

02:00 Morgen
Magyar-román-
francia filmdráma

03:40 Doc Martin
Angol filmsorozat

04:30 Doc Martin
Angol filmsorozat

05:15 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Családi kör
07:55 Ő és én: 

Keresztesy Vilma
08:00 Isten kezében
08:25 Neked szól!
08:30 Katolikus 

krónika
09:00 Evangélikus is-

tentisztelet köz-
vetítése Békés-
csabáról

10:00 Unitárius 
magazin

10:25 Református 
ifjúsági műsor

10:30 Útmutató
11:00 Római katolikus 

szentmise közve-
títése

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó

12:35 Nemzeti 
Sporthíradó

12:55 Jó ebédhez szól 
a nóta

13:25 A tápláléklánc 
titkai

14:20 Édes anya-
nyelvünk

14:30 Lelki klinika
Játékfilm

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

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

kincsei
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:15 Szép álmokat!

Olasz filmdráma
23:25 Kenó
23:30 A legszebb dolog

Francia filmvíg-
játék

01:25 Ne ölj!
Olasz krimisorozat

02:15 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

03:05 Magyar Krónika

05:00 Híradó
05:20 Angol nyelvű 

hírek
05:25 Német nyelvű 

hírek
05:26 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Világ
07:35 Multiverzum
08:05 Mesterember
08:30 Noé barátai
09:00 Novum
09:30 Önök kérték
10:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
11:00 Térkép

11:25 Hazajáró
11:55 „Bármi legyen, 

gazdagít”
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:15 OTP Bank Liga
16:45 OTP Bank Liga
19:15 Merkantil 

Bank Liga
22:05 Börtönárvák
23:00 A Nagyok
23:30 Hogy volt?!
00:25 Öt kontinens
00:50 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 „Kajakozásban 

nőttem fel…” 
- Portréfilm 
Vesmás Pé-
ter építészről - 
MMA portré

02:20 Lelki klinika
Játékfilm

07:40 Kékek
08:05 Múlt és Jelen
08:40 Jövünk!
09:10 Építők
09:35 OTP Bank 

Liga
11:35 Góóól!
12:40 Forma-1 – 

Időmérő edzés
14:05 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
15:30 M4 Stúdió: 

Forma-1
16:00 Forma-1 – 

Nagydíj futam
18:00 M4 Stúdió: 

Forma-1
18:30 Atlétikai váltó 

világbajnokság
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
21:30 Forma-1 – 

Nagydíj futam
23:35 OTP Bank Liga
01:35 OTP Bank Liga
03:25 Jövünk!
03:50 UTE Tv
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10 otthoni fogfehérítési módszer, ha most 
nem mennél fogorvoshoz

Az alábbiakban természetes 
és hatásos fogfehérítési tippe-
ket ismerhetsz meg, amivel ár-
nyalatokat javíthatsz fogaid fe-
hérségén.

Só és citromlé
Ez a legegyszerűbb ottho-

ni fogfehérítési módszer. Csak 
néhány csipet közönséges asz-
tali só és egy citrom leve szük-
séges a csodához. Csak keverd 
jól el a kettőt és fogkefével dör-
zsöld át a fogaidat, majd öblítsd 
ki. Ez a módszer ráadásul a fog-
követ is tisztítja.

Szódabikarbóna
A mai napig ez a legismer-

tebb fogfehérítési módszer. Az 
eljárás nagyon egyszerű: keverd 
el a szódabikarbóna port egy ke-
vés vízben, míg pasztás állagú 
nem lesz, majd ezzel moss rend-
szeresen fogat.

Narancs- és citromhéj
Sok ember használja ezt az 

egyszerű fogfehérítési módszert. 
Dörzsöld be a fogaidat egy darab 
narancs vagy citromhéjjal. Ehhez 
a módszerhez nem szükséges fog-
kefét használni.

Hatásosabb, ha a héjat lereszel-
jük és sóval összekeverjük, majd 
fogkefével átdörzsöljük vele a fo-

gakat. Ez a legkevesebb mellék-
hatással járó otthoni fogfehéríté-
si módszer.

Szódabikarbóna és hidrogén-
peroxid

Nagyon hasznos tipp, érdemes 
kipróbálni. A szódabikarbónát ke-
verd össze kis mennyiségű hidro-
génperoxiddal, míg egy pasztás ál-
lagú keveréket nem kapsz! Ezzel a 
pasztával mosd meg alaposan a fo-
gakat! Ne felejtsd el, hogy a hidro-
génperoxidot nem szabad lenyelni. 
Ha mégis megtörtént, azonnal igyál 
rá 23 pohár vizet.

Babérlevél és narancshéj
Ez egy másik egyszerű és 

nagyszerű fogfehérítési módszer. 

Szárított babérlevél és szárí-
tott narancshéj szükséges hoz-
zá. Kis vízzel készíts pasztát be-
lőle. Nagyon hatékony és meg-
akadályoz számos fogászati 
problémát.

Diófa kéreg
Egyszerű tipp. Csak dörzsöld 

a kéreg belső részét a fogaidhoz. 
Ez szinte azonnal eltávolítja a 
sárgás foltokat a fogakról.

Szamóca, eper
Sokan szeretjük az epret, és 

még nem is sejtjük mennyit te-
szünk vele szépségünkért! Egy-
szerűen dörzsöljük be vele a fo-
gakat, és azonnal látni fogjuk 
fogfehérítő hatását.

Almaecet
Moss fogat minden este al-

maecettel, hogy fogaid fényesek 
és fehérek legyenek.

Egy ártalmatlan házi mód-
szer. Ha azonban az ínyed érzé-
keny az ecetre, hagyd abba.

Hamu kemény fából
A kemény fából hátramaradt 

hamu természetes fogfehérítő ré-
szecskéket tartalmaz, más néven 
káliumhidroxidot. Egyszerűen 
dörzsöld át fogkefe segítségével 
a fogakat és látni fogod fehérí-
tő hatását.

Kősó és víz
Nagyon hatékony módszer: 

végy egy pohár vizet és keverd 
össze fél teáskanál kősóval!

Öblítsd ki ezzel a vízzel 
a szádat és hagyd a fogaidon 
egész éjszakára (ne öblítsd le 
tiszta vízzel).

bien.hu

Így nő gyorsabban a hajad – 
A szakértő tippjei segítenek!

Sokadik próbálkozásra sem sikerül megnövesztened a hajad? 
Vagy úgy érzed, nem nő elég gyorsan? Itt az ideje, hogy ezen vál-
toztassunk – szakértő segít megoldani a problémát.

Sokan vágyunk hosszabb 
hajra, néha azonban hiába érez-
zük úgy, hogy mindent meg-
teszünk érte, nem nő annyit, 
amennyit szeretnénk. Az em-
ber fején átlagosan 100150 ezer 
hajszál található, melyek soha 
nincsenek ugyanabban a növe-
kedési fázisban.

És bár a haj elképesztő 
gyorsasággal növekszik: na-
ponta akár 0,20,4 mmt, több 
tényező is hatással lehet a nö-
vekedésére. Természetes fo-
lyamat például, hogy a téli hó-
napokban lassul, míg nyáron 
a bőr magasabb hőmérséklete 
és gyorsabb anyagcseréje mi-
att gyorsul a hajnövekedés, de 
a hajhagymánk jól tápláltsága 
is segít kicsit felturbózni ezt a 
folyamatot.

„Megeshet az is, hogy bizo-
nyos esetekben bár a növekedés 
hossza átlagos, mégsem érez-

zük hogy hosszabb lenne a ha-
junk” – mondja a szakértő. „En-
nek az is lehet az oka, hogy a 
hajvégek olyan mértékben kop-
nak, hogy ezáltal elenyésző-
nek tűnik a növekedés. Ilyen-
kor ugyan nem tűnik fel, va-
lójában nem a hajunk növeke-
désével van a gond, hanem az-
zal, hogy könnyen kopik. Las-
síthatják a folyamatot továb-
bá bizonyos hormonális zava-
rok, de egy rossz sampon vagy 
a nem megfelelő ápolás is tud 
gondot okozni.”

Van azonban 5 tippünk, amely 
segíthet kicsit felturbózni a nö-
vekedést. 

Csökkentsük a stresszt! 
Stresszesebb időszakban, a 

haj kezelhetetlenebb, rugalmatla-
nabb, tehát ilyen esetben minden-
képp jó, ha egy vitaminkúrával 
toldjuk meg a hajnövekedést. „A 
vitaminok sokban segítenek a haj 
regenerálódásában” – mondja a 
szakértő. „A stresszcsökkentésre 
mindenképpen iktassunk be B vi-
tamint, amely a lelki békénket is 
segít helyreállítani, de a ginzeng 
is remek választás – különösen 
jól kezeli a változókori hajprob-
lémákat.”

Profi vágás
A hajunk gyorsabb növesz-

tésében mindenképpen kérjük a 

fodrászunk segítségét, ugyanis 
lehet elsőre nem is gondolnánk, 
de az sem mindegy, hogyan van 
levágva a hajunk. „A növesztési 
időszakban is látogassuk a fod-
rászunkat csak maximum kisebb 
időközönként. Egyrészt egyegy 
köztes formával, meg tudja segí-
teni, hogy a megjelenésünk min-
denkor makulátlan legyen, más-
részt fontos, hogy a hajszálak jól 
kapaszkodjanak egymáshoz, fris-
sek és egészségesek legyenek. Ha 
egészségesek a hajvégek, jobban 
láható a növekedés is.”

Mesteri tisztítás
„Természetesen az sem 

mindegy, hogyan tisztítjuk a 
hajunkat. „Ha szeretnénk ser-
kenteni a hajnövekedést, fi-
gyeljünk rá, hogy minimum 
heti egy-két alkalommal tisz-
títsuk meg a szennyeződések-
től” – mondja a szakértő.

„Olykor heti háromszor is 
szükségünk lehet rá, mert a le-
vegőből a hajunkra szálló szmog 
nagyon ártalmas és károsíthat-
ja a hajat. A hajmosás során kü-
lön figyeljünk rá, hogy a sam-
pont sose közvetlen a fejbőrre, 
hanem a tenyerünkbe tegyük és 
hígítsuk fel egy kevés vízzel. 
Így könnyebb lesz felvinni és 
a faggyúmirigyeket sem terhel-
jük vele – tehát nem fog olyan 
gyorsan zsírosodni. Fontos az 
alapos dörzsölés, és az alapos 
öblítés is.”   

Csak az igazi
Ha szeretnénk serkenteni a 

hajnövekedést, válasszunk ki-
fejezetten erre alkalmas termé-
keket.  

Extra táplálás
Az otthoni ápolást megkoro-

názhatjuk a szalonban egyegy 
rendszeres hajkezeléssel, amely 
még egy kicsit ráerősít a hajunk 
növekedésének gyorsítására. 
„Ha ellátogatunk a fodrászunk-
hoz, ebben az időszakban min-
denképpen vegyük igénybe az 
általa javasolt szalonkezelése-
ket”– mondja a szakértő. „Ezek 
ugyanis sokkal nagyobb koncent-
rátumban tartalmazzák azokat a 
vitaminokat és ápoló molekulá-
kat, amelyek segítik a hajunk nö-
vekedését.”

13 hatásos, otthoni arctisztító 
pakolás

A következő házi tippekkel frissebb, lágyabb és tisztább arcbőröd 
lehet. Minden általános bőrproblémára találhatsz megoldást, le-
gyen szó pattanásokról, tömítődött pórusokról, száraz/olajas bőr-
ről vagy ráncokról.

Pakolás pattanások ellen
Ehhez a pakoláshoz paradi-

csomra és burgonyára lesz szük-
séged. Hámozz meg egy paradi-
csomot és egy burgonyát, vágd kis 
darabokra és főzd meg! Szűrd le 
és készíts pépet belőle. Vidd fel 
a sminktől megtisztított arcra, 
hagyd hatni 20 percet és öblítsd le 
langyos vízzel! Heti egyszer hasz-
náld, megszabadít a pattanásoktól.

Bőrradír házilag
Keverj össze tört mandu-

lát egy teáskanál mézzel és egy 
kis természetes sárgarépalével! 
Dörzsöld be óvatosan az arcod, 
hagyd hatni 2 percet, majd lan-
gyos vízzel öblítsd le! Heti egy-
szer meg kell szabadulnod az el-
halt hámsejtektől, melyek eltömí-
tik a pórusokat. A bőrradírtól si-
mább és tisztább lesz a bőr. Hasz-
náld heti legalább egyszer.

Öregedő bőrre
Keverj  össze egy adag 

olívaolajat egy adag mandula-
olajjal. Keverj hozzá egy kapszula 
Evitamint. Alkalmazd ezt a kré-
met naponta az arcodra, és hid-
ratáltabb, fiatalosabb bőröd lesz.

Szépség pakolás
Keverj össze joghurtot és 

friss tejszínt, majd kend az ar-

codra! Hagyd hatni 20 percet, 
majd öblítsd le langyos vízzel. Ez a 
maszk felüdíti és védi a bőrt.

Pakolás zsíros bőrre
Verj fel egy tojássárgáját egy 

kiskanál mézzel, majd kend az ar-
codra! Hagyd hatni 20 percet és öb-
lítsd le langyos vízzel! Hatékony 
zsíros bőr és kitágult pórusok el-
len. Tisztítja és védi a bőrt.

Pakolás száraz bőrre
Nyomj szét villával egy avo

kádót és adj hozzá olívaolajat! Al-
kalmazd arcodra és hagyd hatni 
20 percet! Öblítsd le langyos víz-
zel! Ez egy Evitaminban gazdag 
tápláló maszk, amely regenerálja 
és megfiatalítja a bőrt. Jó az érett, 
száraz bőrre.

Arctisztító és öregedés 
elleni maszk

Keverj össze tojás sárgáját egy 
teáskanál mézzel és egy kanál zab-
liszttel! Kend be vele az arcod és 
hagyd hatni 20 percet! Öblítsd le 
langyos vízzel! Kiváló az örege-
dő, eltömített arcbőrre.

Hidratáló és arctisztító 
maszk

Keverj össze egy fél banánt egy 
kis tejszínnel! Alkalmazd az arcod-
ra, hagyd hatni 20 percet! Öblítsd le 
langyos vízzel! Megvédi a téli bőrt, 

mindamellett hidratál és táplál is.
Selymes, tiszta arcbőr
Reszeld le egy narancs héját, 

keverd össze három kanál natúr 
joghurttal és két kanál zabbal! 
Hagyd hatni 20 percet. Langyos 
vízzel öblítsd le.

Pattanások ellen 
almaecettel

A hagyományos ecet is meg-
felelő, de az almaecet a legjobb. 
Kend be a pattanásos felületet! 
Az ecet elpusztítja a pattanást 
okozó baktériumokat, visszaál-
lítja a bőr pHértékét. 10 perc 
után öblítsd le.

Gyógyító tojásfehérje, 
olajas bőrre

A tojásfehérje gazdag fehér-
jeforrás, maszkként gyógyítja és 
újjáépíti a bőrt. Eltávolítja a fe-
lesleges olajat a bőrről. Verj fel 
egy tojásfehérjét és alkalmazd 
a bőrre (a szem kerülésével)! 
Hagyd 15 percet hatni és öblítsd 
le langyos vízzel!
Teafaolaj pattanások ellen

Teljesen természetes házi 
gyógymód a pattanások ellen. 
A teafaolaj drogériákban vagy 
szupermarketekben is beszerez-
hető. Kenjük be vele a pattaná-
sos felületet, vagy akár az egész 
arcbőrt, majd 10 perc után öblít-
sük le meleg vízzel! A teafaolaj 
megöli a baktériumokat és sely-
mes bőrt eredményez.

Citrom pattanások és 
szeplők ellen

A citrom vagy lime leve el-
pusztítja a pattanást okozó bak-
tériumokat, üdévé teszi a bőrt és 
a szeplőket is halványítja. Kenjük 
be vele arcbőrünket, majd 15 perc 
után öblítsük le langyos vízzel!
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Rovatvezető: Jakab Lajos

Romániába „utazó” migránsokat tar-
tóztattak fel a munkácsi határőregy-
ség munkatársai április 17-én este, írja 
a mukachevo.net.

A két férfit a terebesfejérpataki határ-
őrök vették észre járőrözés közben. A be-
vándorlók nem tudtak felmutatni személy-

Romániába tartó migránsokat állítottak elő 
megyénkben

azonosságot igazoló okmányokat, azonban 
indiai állampolgároknak vallották magu-
kat. Pontos kilétüket még vizsgálják, to-
vábbá azt is, milyen módon jutottak Uk-
rajna területére.

A férfiak további sorsáról a bíróság 
dönt majd.

Az ungvári járási rendőrség letartózta-
tott egy büntetett előéletű 37 éves nőt, 
aki bujkált a hatóságok elől. Az ungvá-
ri nőt több lopással is gyanúsítják, adja 
hírül a pmg.ua.

Mint kiderült, a vádlott idős személye-
ket csapott be, szociális dolgozónak adta 

Nyugdíjasokat lopott meg egy csaló nő 
Kárpátalján

ki magát, bekérezkedett házukba és meg-
lopta őket. Pénzt, ékszert és mobiltelefo-
nokat tulajdonított el.

A nő az Ungvári járásban, továbbá 
Munkácson, Szolyván és Perecsenyben 
követett el bűncselekményeket. Az ügy-
ben eljárás indult, a vizsgálatok folynak.

Tragikus kimenetelű tűzeset történt Ma-
lomréten (Zsornava) április 16-án este – 
tájékoztat a Rendkívüli Helyzetek Állami 
Szolgálatának kárpátaljai kirendeltsége.

A lángokat a szomszédok észlelték, ők 
hívták a tűzoltókat, majd önállóan meg-
kezdték az oltást. A falusiak eszmélet-

61 éves férfi vesztette életét egy tűzesetben az 
Ungvári járásban

len állapotban találtak a ház tulajdonosá-
ra. Bár kivitték az égő házból, a kiérkező 
mentők már nem tudták megmenteni a 61 
éves férfi életét.

A lángokat a tűzoltók kiérkezése előtt 
sikerült megfékezni. A tűz keletkezésének 
okát vizsgálják.

Zaporizzsjában a nyomozók lelep-
leztek egy 11. osztályos diáklányt, 
aki egy öngyilkos csoport irányítá-
sával foglalkozott. Ezt április 15-én, 
csütörtökön jelentette be a Legfőbb 
Ügyészség sajtószolgálata – adta hírül 
a Korrespondent.net hírportál.

A kiskorú egy üzenetküldő alkalma-
zásban hozta létre az úgynevezett „halál-
csoportot”, melynek 28 résztvevője volt. 
A lány, mint a csoport vezetője, üzeneteket 
küldött a résztvevőknek, melyekben arra 

Öngyilkos csoportot vezetett egy iskolás lány 
Ukrajnában

buzdította őket, hogy testi sértést okozza-
nak maguknak, vagy különféle módon ön-
gyilkosságot kövessenek el.

A bíróság által engedélyezett házkuta-
tás során a nyomozók lefoglalták a lány 
telefonját, amely búcsúlevelek fényképe-
it tartalmazta a csoport tagjainak kézzel 
írott szövegeivel.

Ukrajna Büntetőtörvénykönyvének 
120. cikkelye 1. része (öngyilkosságra való 
rávezetés) értelmében az ügyben büntető-
eljárást indítottak. Még tart a nyomozás.

A magyar rendőrök egy ukrán em-
bercsempésszel és kilenc illegális 
migránssal szemben intézkedtek az el-
múlt 12 órában.

A rendőrök a Készenléti Rendőrség 
Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bű-
nözés Elleni Főosztály Székesfehérvári 
Osztályának információi alapján 2021. áp-
rilis 14én, 8 óra 25 perckor a 82es számú 
főúton, Eplénynél akartak megállítani egy 
grúz rendszámú autót – írja a police.hu. A 
sofőr, a rendőröket meglátva, próbálta ma-
gát kivonni az intézkedés alól, amelynek 
során két szolgálati gépkocsival érintőle-
gesen ütközött. Az autóban, amely Auszt-
ria felé haladt, a 36 éves ukrán járműveze-
tőn kívül kilenc illegális migráns utazott. 

Két rendőrkocsinak ütközött a migránsokkal 
menekülő ukrán embercsempész

Utóbbiak jogszerű magyarországi tartóz-
kodásukat nem tudták hitelt érdemlően 
igazolni, mindannyian szír állampolgár-
nak vallották magukat.

A sofőrt, valamint az utasokat előál-
lították. A rendőrök a magyar jogszabá 
lyoknak megfelelően intézkedtek az illegális 
migránsok ideiglenes biztonsági határzárhoz 
való visszakíséréséről. A gépjárművezetővel 
szemben embercsempészés bűntett elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt indult el-
járás. Az embercsempészés bűntett alapeset-
ben egy évtől öt évig, minősített esetben akár 
öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés-
sel büntetendő. A bűncselekmény szervező-
je vagy irányítója tíz évtől húsz évig terjedő 
szabadságvesztéssel is sújtható.

A rendőrség megállapította, hogy három 
indiai állampolgárt illegálisan tarthat-
tak fogva Kárpátalján, egy nagybereznai 
(Великий Березний) lakos házában, írja 
a karpatinfo.net. A nyomozók bíróság ál-
tal engedélyezett házkutatást végeztek. 

Április 12én késő este a rendőrség-
hez egy nagybereznai nőtől érkezett be-
jelentés, aki arról számolt be, hogy udva-
rára három ismeretlen férfi lépett be, akik 
nem beszéltek ukránul, és valószínűleg or-
vosi ellátásra szorulnak. A helyszínre kiér-
kezett rendőrök azonnal kihívták a men-
tőket, mivel a férfiakon testi sérüléseket 
fedeztek fel. Mindhárman – 20, 24 és 26 
éves – indiai állampolgárok voltak.

Tolmáccsal a rendőröknek sikerült 
kommunikálniuk a külföldiekkel, akik 
elmondták, hogy tavaly év végén érkez-
tek Ukrajnába, hogy később illegálisan 
léphessenek be az Európai Unióba. En-
nek érdekében találkoztak egy úgyneve-
zett „ügynökkel”, aki megígérte, hogy se-

Külföldieket tartott fogva egy férfi Kárpátalján
gít nekik. Az utasításokat követve a kül-
földiek egy ideig Kijevben egy bérelt la-
kásban éltek, később pedig a kárpátaljai 
Nagybereznára érkeztek, ahol az egyik 
helybeli házában helyezték el őket. Ott el-
lenőrzés alatt körülbelül három napot töl-
töttek. Az áldozatok szerint a házban bán-
talmazták őket és pénzt követeltek tőlük. 
Újabb bántalmazás után a férfiak el mer-
tek menekülni – egyikük betört egy abla-
kot a ház második emeletén, és kiugrott 
onnan, a másik kettőnek sikerült az ajtón 
keresztül elmenekülnie. Így kerültek a fel-
jelentő udvarára, akitől segítséget kértek.

A migrációs rendőrség munkatársai a 
helyi rendőrséggel együtt megállapítot-
ták, hogy az a ház, ahol a külföldieket tar-
tották, egy 41 éves helyi lakosé lehet, aki 
2019ben már hasonló bűncselekménybe 
keveredett és jelenleg bírósági eljárás alatt 
áll. Az ügyben továbbra is folyik a nyo-
mozás – olvashatjuk a Kárpátaljai Megyei 
Rendőrség hivatalos honlapján.

A bennmaradásért harcoló együttesek 
közül egyik sem szenvedett vereséget 
az országos élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság hétvégén lejátszott 22. fordu-
lójában, így négy játéknappal a zárás 
előtt még minden csapat reményked-
het az első osztályú tagságának a meg-
hosszabbításában.

De kezdjük a forduló és talán a tavasz 
rangadójával, a kijevi Olimpiai stadionban 
sorra kerülő Sahtar – Dinamo Kijev der-
bivel, amelyen a címvédő donyeckieknek 
csak a győzelem jelenthetett volna némi 
reményt a hátrányuk ledolgozásához a lis-
tavezető fővárosiakkal szemben.

Nem így történt, a 90 perc egyetlen 
találatát De Pena szerezte büntetőből a 
34. percben, ami azt jelenti, hogy Mircea 
Lucescu nagy valószínűség szerint már 
első kijevi évében bajnoki címet ünnepel-
het a hazai pontvadászatban utoljára öt éve 
győztes Dinamóval.

Ami a Minaj FCt illeti, az immáron 
Mikola Cimbal által irányított kárpátal-
jai együttes nagyszerű játékkal rukkolt 
ki, és 31re verte az európai kupasze-
replésre pályázó Gyeszna Csernyihiv 
gárdáját.

Az első negyedórában szinte csak ven-
déghelyzeteket lehetett feljegyezni, ép-
pen ezért jött váratlanul a hazaiak veze-
tő találata, amelyet Anatolij Nurijev szer-
zett a 23. percben 11esből. A gól lendü-
letet adott a minajiaknak és nem sokkal a 
félidő vége előtt egy formás támadás után 
Nurijev már kettőre növelte az előnyt. Ez 
volt egyébként a kiváló csatár 10. bajno-
ki találata, amivel a kijevi Cihankovval 
holtversenyben a második helyen áll a 
góllövőlistán.

Fordulás után sem fékeztek a ven-
déglátók, az 50. percben Pinyasko lőtt 

A héten bajnok lehet a Fradi és a Dinamo is

Tovább élnek a Minaj FC 
bennmaradási esélyei

szépségdíjas gólt, amivel már három-
mal mentek a minajiak. Nem sokkal ké-
sőbb Imerekov szépített ugyan, de mind-
ez csak a tisztes vereséghez volt elegen-
dő a csernyihiviek részéről.

Eredmények: Minaj FC – Gyeszna 
Csernyihiv 31, Sahtar Donyeck – Dinamo 
Kijev 01, FK Lviv – Olekszandrija 
31, Vorszkla Poltava – Zorja Luhanszk 
42, Inhulec Petrovo – Ruh Lviv 00, 
Mariupol – Olimpik Donyeck 11, Kolosz 
Kovalivka – Dnyipro 11.

A tabellát 55 ponttal vezető Dinamó 
már a következő fordulóban bebiztosít-
hatja elsőségét a 45 pontos Sahtar előtt.

A 18 pontjával a 12. helyre felzárkózó 
Minaj fontos feladatok előtt áll. Előbb az 
FK Lviv otthonában lép pályára egy ko-
rábbról elmaradt meccset pótlandó, majd 
a Dnyipro vendége lesz.

***
Az OTP Bank Ligában ismét elmaradt 

a bajnokavatás, mivel az egész tavasszal 
önmaga árnyékát bemutató Ferencváros 
újra rendkívül gyenge játékot produkált, 
ezúttal a Kisvárda vendégeként. A Pus-
kás Akadémia magabiztosan nyert, így a 
Fradi elsősége legközelebb csak lapzár-
tánk után, kedden válhat biztossá az Új-
pest ellen.

Az alsóházban a sereghajtó Diósgyőr 
belekapaszkodott az utolsó szalmaszálba 
és győzni tudott Budafokon. Most legin-
kább ezt a két gárdát fenyegeti a kiesés 
veszélye.

A 29. forduló eredményei: Kisvárda 
– FTC 00, Puskás Akadémia – MTK 
30, Budafok – DVTK 12, UTE – Me-
zőkövesd 30, Honvéd – Fehérvár 23, 
Paks – ZTE 11.

Vezet az FTC 66 ponttal az 55 pontos 
Puskás és 47 ponttal álló Fehérvár előtt.

Néhány sorban
Tovább folytatta remek szereplését az 
országos harmadosztályú labdarúgóbaj-
nokságban tavasszal még veretlen Ung-
vári FC. Volodimir Vaszjutik csapata a 
17. fordulóban 30ra verte a meglehető-
sen hosszú nevű Csajka Petropavlivszka 
Borscsahivka együttesét.

A gólgyártást Ferencik kezdte a má-
sodik percben, majd Pukánics a 25. mi-
nutumban volt eredményes. Nem sokkal 
az első játékrész vége előtt Rjasko remek 
szabadrúgásgóllal alakította ki a 30ás 
végeredményt.

Az ungváriak ezzel 38 pontra növel-
ték pontjaik számát, de maradtak is en-
nél a számnál, mivel a lapzártánkkal egy 
időben sorra kerülő 18. fordulóban a Niva 
Vinnica elleni idegenbeli találkozón várat-
lanul 41es vereséget szenvedtek.

***
Az Európai Labdarúgószövetség, az 
UEFA vasárnapi fenyegetése ellenére 12 
klub közös közleményben jelentette be az 
európai szuperliga indításának tervét. Az 

AC Milan, az Arsenal, az Atlético Mad-
rid, a Chelsea, az FC Barcelona, az Inter, a 
Juventus FC, a Liverpool FC, a Manches-
ter City, a Manchester United, a Real Mad-
rid és a Tottenham Hotspur közös közle-
ményben jelentette be, hogy megegyeztek 
egy közös liga indításában.

Az európai szövetség komoly szankci-
ókat helyezett kilátásba az említett klubok 
ellen, akár még az európai kupasorozatok-
ból történő kizárás is lehetséges.

***
A magyar női kézilabdaválogatott ki-
jutott a decemberi spanyolországi világ-
bajnokságra, mivel az oda történő selej-
tezőn előbb 4619re, majd 4112re ver-
te a vele nem egy súlycsoportban lévő 
Olaszországot.

Az ukránok azonban szinte biztosan 
nem lehetnek ott ezen az eseményen sem, 
mivel Svédországgal szemben már az első, 
hazai mérkőzésen is súlyos, 2814 ará-
nyú vereséget szenvedtek. A svédorszá-
gi visszavágó alighanem már csak for-
malitás lesz.

Ismét győzelmet ünnepelhetett a kárpátaljai együttes



Háztáji

2021. 
április 21.12 Hirdetések

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

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

Beregszász, Puskin tér 4.  (a szerb pékség mellett). 
Tel./fax: 43129,  Mob.: +380979126146, +380997542543.

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Lakás eladó
Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 18 000 f.e.  
Mob.: 0662910418,                   
          068-2126127. 

Ön megtalálta már a 
legkedvezőbb ajánlatot?
Keresse a Karpatinfo.net 

oldalunkon is!

Hirdessen!
066-2850283

Munkalehetőség Hollandiában!
Saláta- és káposztabetakarítás

Fizetés 12 euró/óra, vagy teljesitmény után
Naponta akár 150-250 euró!
Komfortos szállás 12,5 euró/nap

Útiköltség Ukrajnából Hollandiába 200 euró.

+380 (67) 50 50 410 (ukránul vagy oroszul)

15.01.2022-ig

Álláshirdetés
A P. Frangepán Katalin Gimnázium tanítói vagy óvó-

női munkakör betöltésére pályázatot hirdet a következő 
településeken:

▪ Királyháza – elemi iskola
▪ Tekeháza – elemi iskola
▪ Beregszász – óvoda
▪ Kerepec – óvoda
▪ Perecseny – óvoda
▪ Homok – óvoda
▪ Gyertyánliget – elemi iskola
▪ Terebesfehérpatak – elemi iskola
▪ Nagyberezna – óvoda
Jelentkezés feltételei:
▪ Megfelelő szakirányú képzettség
Várjuk azon a kollégák jelentkezését, akik gyerek

centrikusak, céltudatosak, elhivatottak, nyitott személyi-
ségűek, jó kommunikációs képességgel rendelkeznek, 
igényesek a munkájukban.

Azon pedagógusok jelentkezését is várjuk, akik az uk-
rán és angol nyelvet, a magyar népi játékokat, népisme-
retet, valamint a sakk alapjait tanítanák óvodákban és az 
elemi iskolákban.

Jelentkezni elektronikus formában fényképes önélet-
rajzzal illetve a szakmai végzettséget tanúsító okirattal 
lehet, melyeket a  p.frangepankatalingimnazium@gmail.
com email címre várjuk.

Jelentkezési határidő: 2021. május 7.  
A jelentkezés után személyes megbeszélésre is sor kerül.

Ház eladó

Családi ház eladó Bereg-
szászban az Arany János u. 
21. szám alatt, közel a köz-
ponthoz. Áron alul. Mob.: 
0660162484. 

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

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorostól, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
0996608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 0663967011. 

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

Bátyúban nagyon jó helyen – 
közel a középiskola, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba 
és egy konyha. Tartozik hoz-
zá 13 ár földterület. A földgáz 
bevezetve, a vízvezeték a ház 
előtt. Ár megegyezés szerint. 
Mob.: 0988063947. 
Beregszászban a Munkácsi 
út 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2es jó 
állapotban lévő ház. Kedve-
ző áron. Mob.: 0505385374. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
úton ház eladó. Felújított, 
bútorozott, akár 2 család 
számára vagy bármi elkép-
zelésre kialakítható. Tel: 
0951145791. 
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: 
0664776846, 0506567340. 

Ház kiadó

Beregszászban a város köz-
pontjában egy kis csendes 
utcában, nem a frontra nyí-
ló, kertes, bútorozott felújí-
tott családi ház (64 m2) ki-
adó, csak hosszú távra. 1 szo-
ba, konyha, előszoba, fürdő-
szoba, benti külön WC. Ri-
asztóval, nagy sebességű 
internettel, a legmodernebb 
energiatakarékos gázfűtési 
rendszerrel ellátva. Igényes 
illető vagy házaspár részére. 
Mob.: 0660060133. 

Lakás kiadó

Kiadó egyszobás összkom-
fortos, euroremontos lakás 
a második emeleten Bereg-
szászban, a Muzsalyi úton. 
Mob.: 0959076858. 

Beregszászban a V. Huca u. 
3/9. szám alatt egyszobás la-
kás kiadó vagy eladó. Mob.: 
0502217651. 
Beregszászban egyszobás 
lakás kiadó a B. Hmelnickij 
út 152/3. szám alatt, bútor-
ral együtt. Mob.: +38095
1758138. 

Lakás eladó

Beregszászban a Sztefanik 
utcában 3 szobás lakás eladó 
a második emeleten, önálló 
fűtéssel, internettel. Mob.: 
0999070381. 

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

Telek, föld eladó

B e re g s z á s z b a n  e l a d ó 
egy telek (18 szotek, víz, 
kanalizáció, gáz, villany) fé-
lig kész hotellel, nem messze 
a Pacsirtától. Irányár: 99999 
f.e. Mob.: 0954093789. 

Autó

Lada 6os metálkék sze-
mélygépkocsi 3as motorral 
és utánfutó eladó papírokkal. 
Tel: 0976115118. 

Ipari berendezések

Eladó alig használt elekt-
romos barkácsgépek, töb-
bek között flex, vésőgép, 
pisztolyfúró stb. Tel: 050
8589288. 

Vállaljuk bármilyen sző-
nyeg, bútorkárpit, bútorhuzat 
és autókárpit vegyi tisztítá-
sát. Mob.: +380501719536, 
+380630300162.

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 0508589288. 
Régi tetők felújítását, ja-
vítását és házak külső szi-
getelését vállaljuk. Ugyan-
itt ereszcsatorna rendelhe-
tő, ács és bádogos munka. 
Mob.: +380668404874. 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását és metszést vál-
lalok Beregszászban és kör-
nyékén. Még vállalok beto-
nozást, hegesztést és épít-
kezést. Mob.: 0501948976. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó heti-
lapok kézbesítésére Péter
falván, Bökényben. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó heti-
lapok kézbesítésére Cset
falván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kár pátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kár pátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-

tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
t i lapok  kézbes í tésére 
Tiszaújlakon. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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

hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Kiemelt juttatási cso-
magga l  s zemészor-
vost keresünk Svájc-
ba. Bővebb informáci-
óért érdeklődni lehet a 
+36202977357 telefon-
számon. A jelentkezéseket 
a jelentkezes1@aarenson.
hu címre várjuk. Aarenson 
Consulting. 

Kiemelt juttatási cso-
maggal  gyermekor-
vost keresünk Svájc-
ba. Bővebb informáci-
óért érdeklődni lehet a 
+36202103665 telefon-
számon. A jelentkezéseket 
a jelentkezes1@aarenson.
hu címre várjuk. Aarenson 
Consulting.

28 éves nagymuzsalyi nő ta-
karítói munkát keres. Mob.: 
+380951492868. 
Állást keresek  (takarí-
tás, eladó, idősgondozás, 
bébiszitterkedés) a Mun-
kácsi járásban. Mob.: 099
3362676. 

Barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész ,  csákányok,  ka-
lapácsok,  autóhoz való 
szerelő kulcsok.  Mob.: 
+380996608338, +38066
3967011. 

Asztalos munkák készítésé-
re alkalmas körfűrész eladó. 
Mob.: 0662164398. 

Építkezés, felújítás

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

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

Hűtés, fűtés

Beregszászban brikett és 
antracit szén eladó. Mob.: 
0663967011, 

Bútor

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

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4es 
5/4es csövek, 57 métere-
sek, armatúra vasak, 34 mé-
teresek, deszkák, 57 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 0663967011, 
0996608338. 
Boroshordók eladók, 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 0663967011. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066
3967011. 
Eladó 3 fázisos tengeri mor-
zsoló és 500 kgos mázsa. 
Tel: 0976115118. 

Haszonállat

Süldők eladók, 110 kg
osak. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 0500863719. 

Növény

Oltott csemege és borszőlő 
oltványok eladók nagy fajta-
választékban, kis és nagy té-
telben. Mob.: 0993211747. 
Hurma (datolyaszilva), gyü-
mölcsfa, szőlőoltványok, 
konténeres dísznövények 
és diófaoltványok nagy faj-
taválasztékban eladók. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 0507102136.
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Felvételi hirdetés
A Nagydobronyi Református Líceum felvételt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jelentkezési határidő: április 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Ung-vidéki népzenei és 
néptánc tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020/2021es tan-
évben 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 Fő-
iskola 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 beér-
kezési sorrendben rögzítjük.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2021. május 31ig lehet.
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a tá-
bor kezdetekor.
A program szakmai referense: Kepics Andzselika 
Elérhetősége: email: kepicsandzselika@gmail.com

Felvételi felhívás
A Munkácsi Szent István Líceum felvételt hirdet a 

8., 9. és 10. osztályba.
Online módon lehet jelentkezni a 2021/2022es tanévre.

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

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

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

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

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

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

A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor aján-
lólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi igazol-
vány, kódszám és a lakcímigazolás másolata, valamint 
2 db. 3x4es igazolványkép. Az említett dokumentumo-
kat elegendő, ha a felvételi vizsgára hozzák magukkal.

A felvételi vizsgák időpontja: 
2021. május 15. (szombat) 9:00  (k.e.i.)
Elérhetőségünk: 89600 Munkács, Nedeczey u.20.
Tel: /0231/ 23027; 22418
email: sztistvan.liceum@gmail.com
www.munkacskatlic.org.ua

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

A Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa 2020/2021es 
tanévben kilencedik alkalommal kerül megrendezésre.

A labdarúgó kupa időpontja: 2021. június 30.
A labdarúgó kupa helyszíne: Beregszász
A labdarúgó kupa jelentkezési határideje: 2021. 

május 31. 12:00 óra.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2021. má-

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

Kategóriák:
1. Általános iskolás fiúk (15 éves korig);
2. Középiskolás fiúk (15–17 évesek);
3. Lánycsapat (17 éves korig)
A program szakmai referense: Vizáuer Árpád, 
Elérhetősége: email: arpad@kmf.uz.ua 
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány munkatársaitól emailben: geniusja2019@
gmail.com, vagy a +380314142968 (149es mellék) 
telefonszámon kaphatnak munkanapokon 8:0016:00 
óra között.

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

A 2020/2021es 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 
31ig lehet, ahol a csapat edzője, vagy az adott iskola 
képviselője regisztrálja be a csapatokat. 
A program szakmai referense: Csehil Anikó, 
Elérhetősége: email: oancsa86@gmail.com 
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány munkatársaitól emailben: geniusja2019@
gmail.com, vagy a +380314142968 (149es mel-
lék) telefonszámon kaphatnak munkanapokon 8:00
16:00 óra között.

XVIII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttmű-
ködve 2021. november 5re meghirdeti a Fiatal Kár-
pátaljai Magyar Kutatók XVIII. Konferenciáját. A 
konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap dip-
lomával már rendelkező, de tudományos fokozattal 
még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók je-
lentkezését várjuk.

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

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

kell tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát (amely 
nem haladja meg a 10 gépelt oldalt 12es betűméret-
tel, másfeles sorközzel, Times New Roman betűtípus-
sal szedve).

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

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

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Részletes tájékoztatást a +380314142968 (149

es mellék) telefonszámon és a geniusja2019@gmail.
com email címen kaphatnak.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Felhívás
Bereg-vidéki népzenei és néptánc tábort hirdet a 

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

es tanévben tizenegyedik alkalommal hirdeti meg a 
Beregvidéki Népzenei és Néptánc Tábort.

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

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

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

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

seket beérkezési sorrendben rögzítjük.
 Jelentkezni elektronikus úton 2021. március 

1-től – 2021. május 31-ig lehet.
A tábor megvalósulását támogatja a Magyar Kor-

mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kárság és a Bethlen Gábor Alap. 

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány irodájában az alábbi telefonszámon +380
314142968 (149es mellék) lehet kérni munkana
pokon 8.00tól 17.00ig, vagy az alábbi email címen: 
geniusja2019@gmail.com.



Kaleidoszkóp2021. 
április 21.14

KOS (3. 21.4. 20.)

BIKA (4. 21.5. 20.)

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

OROSZLÁN (7.23.- 8.23.)

SZűZ (8.24.9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKORPIó (10.24.11.22.)

NyILAS (11.23.-12. 21.)

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

VíZöNTő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Felhívás
VI. Színjátszó Tábor

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

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

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

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

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

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

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

seket beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elekt-
ronikus úton egy jelentkezési adatlap és a nyilatkozat ki-
töltésével lehet. Az űrlap kitölthető és a nyilatkozat is le-
tölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlap-
ján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoz-
nia a tábor kezdetekor.

Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 00380314142968 (159es mellék)
honlap: www.geniusja.uz.ua
email: agora@kmf.uz.ua.

Módosul a „Szól a fülemüle!”
VII. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkuta-

tó 
jelentkezési határideje

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fokozódó járvány-
helyzet és a meghosszabbított karanténidőszak következ-
tében módosul a „Szól a fülemüle!” – VII. Kárpátaljai nép-
zenei és néptánc tehetségkutató jelentkezési határideje.
Jelentkezni 2021. május 22ig van lehetősége a 
7 és 16 év közötti, kárpátaljai tanintézmények-
ben tanuló hagyományápoló hangszeres szólisták-
nak, hangszeregyütteseknek, szólótáncosoknak és 
néptáncegyütteseknek. 
A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportba van le-
hetőség jelentkezni:
I. Korcsoport: 7–11 évesek
II. Korcsoport: 12–16 évesek.
Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bár-
mely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2021. május 
22ig 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 Kár-
pátaljai Magyar Főiskola. (90202 Beregszász, Kossuth 
tér 6.)
Az eddig regisztráltak jelentkezése érvényes, újra re-
gisztrálni nem szükséges!
A további részletes információkat tartalmazó teljes sza-
bályzat letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány honlapjáról.
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány munkatársaitól emailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380314142968 (149es mellék) telefon-
számon kaphatnak munkanapokon 8:0016:00 óra között.

Ez az a hét, amikor a 
bolygók hatásának kö-
szönhetően könnyen 
melankóliába eshet. Az 

önbizalma alábbhagy és lehet, 
hogy képtelen lesz követni azt 
az utat, amit megálmodott ma-
gának. Visszavonul a társas 
összejövetelek elől és kevés 
időt tölt a szeretteivel is. Vi-
szont most jól teszi, ha inkább 
kipiheni magát, és egyedül tölt 
egy kis időt, hiszen így sokkal 
több energiát nyer majd. 

Minden bizonnyal ez 
a hét tele lesz roman-
tikus lehetőségekkel, 
ezért nagyon izgal-

mas és különleges időszak 
lehet egy bontakozó kapcso-
lat számára. Sokkal jobb lesz 
a magán és a szerelmi élete, 
és igazán varázslatos élmé-
nyekben lehet része. Szintén 
remek lehetőségek várnak a 
tanulókra is, akik megmutat-
koztathatják a bennük rejlő 
tehetséget. 

Ez egy elképesztő és 
csodálatos időszak az 
Ikrek csillagjegy szá-
mára, hiszen azt fogja 

látni, hogy a világ a lába előtt 
hever. Habár olykor ideges és 
zavarodott energiái vannak, 
ha meg tanul koncentrálni, 
a figyelmét pedig kellőkép-
pen és összpontosítani, meg-
látja, milyen jól alakulnak a 
dolgok. A munkájában lehet, 
hogy előléptetésre, vagy egy 
kinevezésre számíthat. 

Ez a hét kissé nehéz 
lehet Önnek és szám-
talan akadály, kihívás 

állhatja az útját az élete számos 
területén. Általában mindig 
megnyugvásra talál az élete 
egyegy területén, ha a dolgok 
nehézre fordulnak, de ez most 
kicsit nehezen megy. Nem biz-
tos abban, hogy merre menjen, 
vagy mihez kezdjen. Emiatt 
azt veszi észre, hogy teljesen 
belemerül a problémáiba és 
jobban szeretne egyedül lenni.

Néha az élet a legvá-
ratlanabb forrásokból 
hozza a legkelleme-

sebb meglepetéseket. Ez a ki-
számíthatatlanság az élet ve-
lejárója. Soha nem tudhatjuk 
biztosra, hogy mi történik leg-
közelebb, és ez sokszor a leg-
jobb lehetőségeket hozza szá-
munkra. Ezen a héten azt látja 
majd, hogy a pénz egy szokat-
lan helyről kezd áramlani Ön-
höz. Ez lehet egy ajándék, vagy 
egy baráttól kapott kölcsön.

A héten lehet, hogy 
kissé cinikus lesz a 
környezetével szem-

ben. Így elsőre elég durvának 
és magának valónak tűnhet, 
de nem minden az, aminek 
látszik. Ha Ön köz vagy jogi 
ügyekkel foglalkozik, akkor 
megérti, hogy a dolgok sok-
szor nem úgy alakulnak, aho-
gyan azt várná. Ajánlatos a 
lehető legjobban felkészül-
nie arra, hogy a héten várat-
lan helyzetek érik. 

Ez a hét mind az 
anyagi, mind pedig 
az egészségi helyzete 
szempontjából nagyon 

kedvező. Az Önből áradó biz-
tonság lehetőséget teremt arra, 
hogy szabaddá váljon és szám-
talan választási lehetősége le-
gyen. A munkahelyén nagy le-
het a versengés a munkatársai 
között és emiatt lehet, hogy le-
veszi a szemét a kitűzött célja-
iról. Nagyon ügyel arra, hogy 
mit gondolnak mások Önről.

Ezen a héten számba 
veszi a magánéletét 
és bizonyos kihívá-
sokkal, problémák-

kal, vagy vitákkal kell szem-
benéznie. Bizonyos dolgokat 
már régóta a szőnyeg alá sö-
pör és fél szembenézni vele. 
Néha azt érzi, hogy túl sok a 
dolga, különösen, ha ezeket 
az Önre jellemző teljes erő-
bedobással végzi. A stressz 
nagyon aggodalmassá és bi-
zonytalanná teszi.

Készüljön fel, mert 
ezen a héten renge-
teg csodálatos dolog 
és izgalom vár Önre. 

Elérkezett a bőség időszaka, 
amire már annyira vágyott. 
Most bármilyen területen ké-
pes lesz bőséget, növekedést, 
fejlődést elérni, attól függően, 
hogy az élete melyik területé-
re összpontosít. Nagyszerű-
en érzi magát az otthona és a 
családja környezetében. Habár 
Ön elképesztően extrovertált.

Ön a nyugalmáról, a 
higgadtságáról és a hű-
vös természetéről is-
mert. A Bak csillagjegy 

természetes eleme a kifinomult-
ság és az elegancia, de ezen a hé-
ten mentálisan és érzelmileg is 
megterheltnek érzi magát, ezért 
fontos, hogy higgadtan hozzon 
döntéseket. A napokban sajnos 
pénzügyi veszteségek is érhetik, 
de ezek mégsem olyan súlyo-
sak, hogy rossz hatással legye-
nek a bankszámlájára.

Ez a hét nagyszerű 
arra, hogy valami-
lyen nyereségre te-

gyen szert, ami lehet akár 
pénz, vagy emberi kapcsola-
tok. Bármilyen formában ér-
kezzen is, nagyon örülni fog 
neki. A hét szintén remek-
nek ígérkezik a diákoknak is, 
akiknek sokat fejlődik az is-
kolai teljesítménye. A kom-
munikációja szintén sokkal 
jobb lesz és ezzel hatalmas 
előre lépésre tehet szert. 

A hangulata köny-
nyen melankolikus 
lehet az elkövetkező 

időszakban, amit a múltban 
bekövetkezett nehézségek-
nek köszönhet. A vízjegyek 
sokszor magukba fojtják az 
érzelmeiket, de nagyon fon-
tos, hogy találjon utat annak, 
hogy azok valahol kiáramol-
hassanak. Hiszen csak így 
tud előre evezni az életében 
anélkül, hogy a múltja visz-
szahúzná. 

Az érdekeltek figyelmébe
A Nagyberegi Községi Tanács (Kistérség) pályáza-

tot hirdet a szilárd háztartási hulladéknak a kistérséghez 
tartozó települések (Nagybereg, Beregújfalu, Kovászó, 
Felső és Alsó Remete) területéről való összegyűjtése és 
elszállítása céljából.

A pályázatban azon jogi és természetes személyek 
vehetnek részt, akik rendelkeznek a fentebb nevezett 
szolgáltatások elvégezéséhez szükséges, Ukrajna „A 
hulladékgazdálkodsáról” c. törvénye 35. cikkelye köve-
telményeinek megfelelő anyagi/műszaki bázissal.

A pályázatban való részvételre vonatkozó okmányo-
kat 2021. május 20ig nyújthatják be az alábbi címen: 
Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 78. sz.

A pályázati dokumentációhoz, a pályázat lebonyolí-
tásának feltételeihez és az egyéb pótlólagos informáci-
óhoz a fenti címen, illetve a 0665351372es mobilszá-
mon juthatnak hozzá.

A pályázat elbírálása 2021. május 21én 10 órai kez-
dettel kerül sor a Nagyberegi Községi Tanács nagyter-
mében.
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A retek 8 csodás előnye – Ezért 
kellene gyakran fogyasztani

Diétázóknak  a zöldbanán a jobb? 
5 nyomós ok, amiért banánt enni jó

A 10 legjobb étel, ami segít végleg lefogyni  

A retek egy olyan zöldség, amit mindenki-
nek ajánlunk, hiszen rengeteg pozitív ha-
tása van, legyen szó akár az egészségünk-
ről, szépségünkről, vagy akár csak az el-
űzendő fáradtságról.

Ízületi gyulladások
A népi gyógyászat az ízületi problémákra, reumára, 

köszvényre leginkább a retket ajánlotta. Külsőleg alkal-
mazva csökkenti a gyulladást és megnyugtatja a fájó test-

részt, belsőleg pedig szintén a gyulladások ellen segít, va-
lamint serkenti a szervezet védekező rendszerét, ezáltal erő-
sebbé, ellenállóbbá teszi azt.

Allergia
A retek kiválóan alkalmas az allergiás tünetek enyhíté-

sére is. Napi rendszeres fogyasztásával szervezetünk erő-
sebb lesz, és így a retek segít az allergiás időszak könnyebb 
átvészelésében. Különösen az éppen tavasszal annyira ak-
tuális virágporallergia ellen nyújthat hathatós segítséget, 
így érdemes naponta megenni néhány darabot belőle.

Vitaminok
A reteknek nagyon magas vitamintartalma van, különö-

sen Cvitaminban gazdag. Ez lehetett az egyik oka annak, 
hogy a retket fogyasztó emberek a középkorban megmene-
külhettek olyan betegségektől, mint például a skorbut. Ha 

sok retket fogyasztunk, azzal ma is csökkenthetjük a meg-
fázás és a fertőzésekkel terjedő betegségek megjelenését.

Méregtelenítés
A retek nagyon hasznos eleme lehet a tavaszi méregte-

lenítő kúránknak. Vitamin és ásványi anyag tartalma meg-
őrzi szervezetünk egészségét, míg más hatóanyagai segí-
tenek a szervekben felgyülemlett salakanyagok kitisztítá-
sában. Rostjai fokozzák az emésztést, hatóanyagai pedig 
tisztítják a májat és segítik az epekiválasztást.

Kálium-nátrium
A káliumnátrium arány fenntartása nagyon fontos a szív-

betegségek megelőzése szempontjából: a kálium szint en-
nél a betegségnél csökken, míg a nátriumé megemelkedik. 
Ezért ha retket fogyasztunk, akkor sokat teszünk a szívün-
kért és az azzal kapcsolatos betegségek megelőzéséért, mi-
vel ez a zöldség káliumban gazdag, de nátriumban szegény.

Férfiasság
A retket már a középkor óta vágyfokozóként ismerik. 

Elismert helye volt a nép gyógyászatban, és a korabeli or-
vosok is ezt ajánlották, ha a férfiak potenciájának növelé-
séről volt szó. Sok helyen egyenesen Mars isten növényé-
nek tartották, illetve a kereszténység előtti időkre is visz-
szavezetik, mint a germán Thor isten szent növényét, aki 
többek között termékenységéről volt híres.

Szeplők
Régi népi szépészeti módszer és máig nagyon széles 

körben elterjedt, hogy a retek levét a szeplők halványításá-
ra is használták. A szert úgy készítették, hogy a retket (kü-
lönösen a fekete retket) összedarabolták, esetleg lereszel-
ték, és sóval összekeverték. A növény így levet eresztett, 
amit éjszakára a szeplőkre kentek. Vitamintartalma feltét-
lenül ápoló hatással volt az arcbőrre.

Fiatalság
A retek tehát óvja egészségünket, feltölt bennünket 

hasznos vitaminokkal és ásványi anyagokkal, ápolja és 
szépíti bőrünket és védi az ízületeinket. Igazán nem kerül 
sokba, ha minden napra csak egy retket veszünk magunk-
nak, és azt nyersen megesszük. Kár kihagyni, mert cseré-
ben fittek, szépek, egészségesebbek, egyszóval fiatalab-
bak lehetünk!

Ha a diétakeresésében vagy, egyszerű a dolgod. 
Állítsd össze mindennapi étrendedet a következő 
szuper-élelmiszerekből, amelyek elősegítik jólla-
kottság érzetedet, ráadásul nagyon egészségesek.

Alma
Napi egy almával eldobhatod a „kövér nadrágot”. Töké-

letes rágcsálni való, magas a rost és víztartalma. Két óri-
ási előnye van: gondoskodik a szervezet természetes glü-
kózellátásáról (kevésbé kívánjuk az édességet és szénhid-
rátokat), és jóllakottságot okoz.

Tojás
Nagy fehérjeforrás, amely kulcsfontosságú a szervezet 

egészsége szempontjából. Egy nemrégiben végzett ameri-
kai tanulmány szerint azok, akik reggel két tojást esznek, 
400 kalóriával kevesebbet fogyasztottak aznap. Tehát a 
rendszeres tojásfogyasztással hosszú távú testsúlycsökke-
nést érhetünk el.

Karfiol
Amikor fogyni próbálsz, kerülnöd kell a keményítő tar-

talmú zöldségeket. A karfiol azon keményítős zöldségek 
egyike, amely korlátlan mennyiségben ehető. Azon túl-
menően, hogy alacsony kalóriatartalmú, jó rákellenes szer, 
gazdag folsavban és Cvitaminban. A Cvitamin kulcsfon-
tosságú tényező a zsírégetés szempontjából. Ráadásul, na-
gyon finom, változatosan lehet elkészíteni.

Alacsony zsírtartalmú joghurt
Nemcsak mese az a sok joghurtreklám, van némi igaz-

ság mögötte. Egy, a Tennessee Egyetem által végzett tanul-
mány szerint, azok a fogyókúrázók, akik három adag jog-
hurtot fogyasztottak naponta, kétszer annyi súlyt veszí-
tettek, mint azok, akik nem ettek joghurtot. Miért? Mert 
a benne található bioaktív vegyületek lassítják a zsír fel-
szívódását és serkentik a zsírégetést. Sajnos a fagylaltnak 
nincs ilyen hatása…

Zabpehely
A reggeli a nap legfontosabb étkezése, főként ha meg-

felelő élelmiszerekből áll. A Kaliforniai Egyetem egy hat 
éves felmérést végzett, amely szerint azok, akik rendszere-
sen reggeliznek jelentősen alacsonyabb BMI értékkel ren-
delkeznek (testtömeg index), mint azok, akik kihagyják a 
reggelit. A zabpehely növeli a jóllakottság érzését, több ide-
ig a gyomorban marad, tele van rosttal és jó fehérjeforrás.

Mogyoró és diófélék
A földimogyoró és dió elősegíti a jóllakottság érzését, 

ezáltal kevesebbet eszel a nap folyamán. Egy marék diófé-
le fogyasztással nem ártasz a vonalaidnak, ráadásul a ben-
ne levő olajak és rostok nagyon egészségesek.

Leves
A leveseknek megvan az az áldott tulajdonságuk, hogy 

kevesebb kalóriát tartalmaznak, magas a víztartalmuk és jól-
lakottságot okoznak. Egy nemrégiben készült tanulmány sze-
rint napi 300 ml leves fogyasztásával hat hónap alatt akár 
dupla annyit tudunk fogyni. A levesben levő lé növeli az éte-
lek térfogatát a gyomorban, emiatt kevesebbet tudunk enni.

Hal
Talán meglepő, de a hal tényleg jóllakottságot okoz. Egy 

svéd tanulmány megállapította, hogy azok az emberek akik 
halat vacsoráztak, 11%kal kevesebbet kellett egyenek ahhoz, 
hogy jóllakottnak érezzék magukat, mint azok, akik marha-
húst ettek. Tehát ha tehetjük, az esti fehérjeadagunk hal legyen.

Bulgur
A magas rosttartalmú gabonát könnyű megfőzni, alig 

10 perc alatt elkészül, miután felfőtt a víz. Jó helyettesítő-
je a fehér rizsnek és a tésztának. Magas rosttartalma miatt 
sokáig jóllakottnak érezzük magunkat, szinten tartja a vér-
cukrot, jó vas, Evitamin és B6vitamin forrás.

Saláta
A legtöbb ember úgy gondolja, ha fogyókúra, akkor sa-

láta. Ez azonban nem azt jelenti, hogy „szomorú” zöldeket 
kell fogyasztanunk, unalmas diétát követve. A saláták nagy 
lehetőséget rejtenek, fogyasszuk sovány fehérjékkel, bab-
bal, magvakkal. Még tésztával is fogyaszthatjuk, hisz nem 
tartalmaz zsírt, így a tészta nem rakódik le.

Nem kérdés, hogy a banán a gyümölcsök 
császára – finom, édes, és tele van jó mik-
ro- és makrotápanyagokkal. Viszonylag 
magas cukortartalma miatt viszont nem 
jó a marketingje, ami óriási kár, mivel 
igazi szuperkajáról van szó. Mondunk is 
öt okot, amiért többször, lehetőleg min-
den egyes nap, banánt kellene enned.

Nem kell mindent elhinni, amit a diétákkal, fogyó-
kúrákkal, egészséges életmóddal kapcsolatban monda-
nak – az például, hogy a magas cukortartalmú gyümöl-
csöket kerülni kell, igazi tévhit, méghozzá a károsabbik 
fajtából. Ezekben a gyümölcsökben is rengeteg fontos vi-
tamin és ásványi anyag van, amelyeket máshonnan ne-
hezebb beszerezni.

A banán jellemzően nagyon rossz marketinget kapott 
az utóbbi években viszonylag magas cukortartalma mi-
att, pedig egy nagyon jó gyümölcsről beszélünk. Azt is 
tudni kell, hogy a gyümölcsökben található cukor nem 
ugyanúgy, ugyanolyan tempóban szívódik fel, mint a fi-
nomított cukor, hiszen ezt rosttal együtt visszük be, ami 
lassítja az emésztését – így nem fogja hirtelen nagyon 
felnyomni a vércukorszintet, hogy aztán villámgyorsan 
le is eshessen. 

Ezen túl is vannak nagyon jó érveink amellett, hogy 
miért egyél több banánt, itt van mindjárt öt is belőlük.

1. Sok kálium van benne
A banánban található legfontosabb mikrotápanyag 

a kálium, ami alapvető szerepet játszik a sejtek megfe-
lelő működésének biztosításában. Egy közepes banán-

ban megtalálható a napi káliumszükségleted 9 százalé-
ka (átlagosan 420 milligramm körül). Kálium található 
még az édesburgonyában, a spenótban, vagy például a 
lencsefélékben, de a banán az, ami a legnagyobb arány-
ban tartalmazza.

2. A banán átalakítja a keményítőt cukorrá
Itt jön a varázslat: a zöldebb banánban kevesebb a cu-

kor, mint a nagyon sárgában, megfoltosodottban – éppen 
ezért tudod variálni, hogy mikor melyiket eszed, melyikre 
van szükséged. Az éretlenebb banán kevésbé emeli meg 
a vércukorszintedet, lassabban szívódik fel, míg a foltos 
azonnali energiát ad – utóbbi nagyon jól tud jönni edzés 
előtt fél órával, amikor hirtelen van szükséged nagyobb 
mennyiségű energiára.

3. Elektrolitokat tartalmaz
Még egy ok, amiért a banán tökéletes edzés előtti nasi: 

káliumot és magnéziumot tartalmaz, amelyek az építő-
kövei az elektrolitoknak – ezt a kombinációt nagyon ne-
héz a természetben máshol megtalálni. Hogy ez miért 
fontos? Az elektrolitok segítenek a vizet és az energiát 
a véráramból eljuttatni az izmokhoz, ez pedig azt jelen-
ti, hogy az izmaid megkapják a szükséges hozzávalókat 
ahhoz, hogy megfelelően regenerálódjanak.

4. Stabilizálhatja a vérnyomásodat
A felnőttek körében a nátriumbevitel növekedett az 

elmúlt években, a káliumbevitel pedig csökkent, ami tö-
kéletes recept a magas vérnyomásra. A banánban és más 
zöldségekben és gyümölcsökben található kálium segít 
a szervezetben található nátriummennyiséget egyensú-
lyozni, ezzel pedig hozzájárul ahhoz, hogy a vérnyomás 
a megfelelő értékek között maradjon.

Ha tudod magadról, hogy magas nátriumtartalmú éte-
leket eszel (sokat sózol, vagy sok feldolgozott ételt fo-
gyasztasz), akkor érdemes több banánt beiktatni az ét-
rendedbe, hogy biztosan ne hasson a nátriumbeviteled a 
vérnyomásodra.

5. Eltelít a rost
A banánban nagyon sok rost található, ami segít ab-

ban, hogy étkezés után sokáig megmaradjon a telített-
ségérzeted. Ez az, ami azért is felel, hogy a banánban ta-
lálható cukor ne hintáztassa a vércukorszintedet. Minél 
érettebb egy banán, annál kevesebb rost van benne, így 
ha inkább ezt a pozitívumát használnád ki a gyümölcs-
nek, válassz zöldebb darabot!
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Plusz egy vicc

2021. 15. szám meg   -
fej  tése: A vígjáték 
nem más, mint az 
optimizmus színpa-
di megjelenítése.

Plusz    egy vicc: ... be-
leejtett egy pénzdara-
bot, és azóta keresi. 

A 15 legjobb anyagcsere gyorsító étel 
– Fogyaszt és „rendben tart”

Az anyagcsere alul-működése kellemetlen következ-
ményekkel jár, mint a hízás, rossz közérzet, rendszer-
telen székelés, puffadt, telített has érzése. Ismerd meg 
a legjobb anyacsere serkentő élelmiszereket, amelye-
ket ezentúl érdemes minél gyakrabban fogyasztanod!

Joghurt
A natúr joghurtban ta-

lálható magas fehérjeszint 
nagyon sok energiát kö-
vetel a feldolgozáshoz. 
Ráadásul, a benne levő 
probiotikus kultúrák segí-
tenek beállítani az emész-
tőrendszert.

Szójatej
A vitaminnal dúsított 

szójatej gazdag kalcium-
ban, amely segít felpör-
getni az anyagcserét. Csu-
pán az édesített változato-
kat kerüld el.

Zabdara
A zabdara rostjai csak 

zsírban oldódnak, így szer-
vezetednek nagyon sok 
időbe telik lebontania azo-
kat. Ez az egészséges étel 
csökkenti tested inzulin-
szintjét és felgyorsítja tes-
ted anyagcseréjét is.

Bab
A bab zsírban sze-

gény, de annál több fehér-
je van benne, amitől so-
káig érzed magad jóllak-
va. Plusz, tested több ka-
lóriát éget el, hogy feldol-
gozza ezt a rostban bővel-
kedő eledelt.

Pulykahús
Ez a fehérjében gazdag 

hús egyszerű izomszövetet 
épít, ezért tested extra ka-
lóriákat éget el és felgyor-
sítja az anyagcserédet.

Grapefruit
Ez a szuper, diétás étel 

csökkenti az inzulin szintet 
testedben, ezért kevesebb 
zsír raktározódik el ben-
ned. Ráadásul, rostokban 
gazdag, így testednek ext-
ra kalóriákat kell elégetnie, 
hogy meg tudja emészteni.

Alma
Akárcsak a grapefru-

it, ez az alacsony kalória-
számú gyümölcs is gazdag 
rostokban, melyek felbon-
tásához, testednek energi-
át kell használnia. Ráadá-
sul kiváló étvágycsökken-
tő, mivel az almától tovább 
érzed magad jóllakva.

Spenót
Popeyenek igaza volt, 

a spenóttól erős és egész-
séges leszel. A spenót nem-
csak az anyagcserét gyor-

sítja fel, hanem nagyszerű 
antioxidáns, magnézium, 
kálium, vas és Cvitamin 
forrás is.

Brokkoli
A brokkoli egy egész 

seregnyi anyagcsere ser-
kentő összetevőt tartalmaz, 
mint például a kalcium és 
a Cvitamin. A kalcium be-
indítja az anyagcserét, míg 
a Cvitamin segít szerveze-
tednek még több kalciumot 
felszívni.

Jalapeño
A jalapeño (zöld színű 

csípős) paprikában talál-
ható kapszaicint szerveze-

ted még órákkal később is 
emészti, felgyorsítva szív-
verésedet és anyagcserédet 
egyaránt.

Curry
Akárcsak a jalapeño, a 

curry is növeli az elégetett 
kalóriák számát és felgyor-
sítja az anyagcserét.

Fahéj
A fahéj nemcsak finom, 

de egészséges is. Napi csé-
sze teádat fűszerezd fahéj-
jal, hiszen ez segít szer-
vezetednek hatékonyab-
ban feldolgozni a cukro-
kat, kordában tartja a vér-
cukorszintet és csökkenti a 
koleszterinszintet is.

Mandula
A mandula olyan zsír-

savakban gazdag, amelyek 
segítenek az anyagcserén. 
Fontos, hogy ne fogyassz 
belőlük túl sokat, mert ka-
lóriaszámuk meglehető-
sen magas.

Zöld tea
A zöld tea az epigal

lokatechingallát legfőbb 
forrása. Ez a katechin fel-
pörgeti az agyat és az ideg-
rendszert, tested pedig sok-
kal több kalóriát éget el.

Kávé
A kávéban található 

koffein felpörget. A ká-
véból sem szabad túl so-
kat fogyasztani, nem töb-
bet, mint napi 23 csésze, 
hiszen számos mellékha-
tása lehet, közöttük meg-
említhetjük az ingerlé-
kenységet és az ideges-
séget.

bien.hu

Hozzávalók a tésztához 2 rúdhoz: 50 dkg finomliszt átszitálva, 20 dkg 
puha vaj (vagy 17-18 dkg zsír), 2 evőkanál kristálycukor, 1 tojás, 1 tojássár-
gája, 1 csipet só, 1,5 dl langyos tej, 2 dkg friss élesztő; 

A töltelékhez: 50 dkg tehéntúró, 10 dkg kristálycukor, 5 dkg búzadara, 2 
tojás, 1 citrom reszelt héja, 20 dkg magozott meggy + 2 evőkanál cukor + a 
tetejére 1 felvert tojás.

Elkészítés: A tésztához a tejben elkeverjük a cukrot, felfuttatjuk benne az 
élesztőt. A lisztben elkeverjük a sót, belemorzsoljuk a vajat/zsírt, hozzáadjuk 
a tojást, majd az élesztős tejet és sima tésztává gyúrjuk.

Nem kell keleszteni, elég neki annyi pihenés, amíg kimérjük és összeke-
verjük a tölteléket (ez kb. 1015 perc).

A megmosott/magozott meggyet összekeverjük 2 evőkanál cukorral és le-
csöpögtetjük.

A töltelék hozzávalóit a meggy kivételével jól összekeverjük egy keverő-
tálban, a végén hozzáforgatjuk a meggyet is.

A tésztát két egyforma részre osztjuk. Kinyújtjuk az egyiket téglalap ala-
kúra (kb. 45 mm vastagra). A hosszanti résznél gondolatban 3 egyenlő részre 
osztjuk, a középső részre tesszük a töltelék felét egyenlően elosztva, közepébe 
egy sor meggyet rakunk, a két szélét pedig bevágjuk a töltelékig kb. 23 cmes 
csíkokban – merőlegesen vagy kicsit srégen a töltelékre. Az így kapott tészta-
csíkokat felváltva ráhajtogatjuk a töltelékre (a csíkok picit fedjék egymást haj-
togatás közben). A másik tésztacipóval is ugyanígy járunk el.

Óvatosan a sütőpapíros tepsire tesszük mindkét rudat egymás között hagyva 
egy kis részt. Egy tiszta konyharuhával letakarva kb. 15 percig kelesztjük, majd le-
kenjük a tetejét a felvert tojással és előmelegített 170 fokos légkeveréses sütőben 
kb. 20 percig sütjük. (A sütési idő csak tájékoztató jellegű, sütőtől függően eltérhet.)

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

Étteremben.
– Hozhatok önnek egy jó teknősbéka levest?
– Köszönöm, nem. …

Kétbetűsek: AD, KA, 
KE, KL, MA, RC, RÉ, SB, 
SV, SZ, ZP.

Hárombetűsek: AMY, 
BAZ, BIM, CET, EGO, 
ÉGŐ, HJA, IGÓ, MME, 
TEA, TOM, USA.

Négybetűsek: ARNI, 
BABY, FIAT, GERŐ, JENŐ, 
MARA, NIRO,  ROBI, 
SAGA,  TELŐ,  TERV, 
TONY.

Ötbetűsek: AGORA, 
ÁGOTA, CSABI, ENNEK, 
ÉRTAN, FAROK, GELEI, 
HÉBÉR, IDELE, INDEK, 

IRODA, KINEK, KIRÁZ, 
ÓNÉRC, TENZI, TRENK.

Hatbetűsek: HOMOKI, 
KORONA, LEKENŐ, NA-
GYON, RÓBERT, SIETEK, 
SUHINT, SZEMLE, TIL-
TÁS, VAPITI.

Hétbetűsek: ALJAZÁS, 
GARDENA, IBOLYKA, 
TINTAFA, VÁJOLAT, VE-
REGET.

Nyolcbetűsek: ACETI-
LÉN, AKÁCMOLY, ÁTEN-
GEDŐ, BOKSZOLÓ, FEL-
KAPAR, MÉLYLILA.

Kilencbetűsek:  BÁ-
DOGPULT, ITALARO-
MA, TENKI RÉKA, VI-
RÁGÁRUS.

Ti z e n e g y  b e t ű s e k : 
ITAL MARADÉK,  KIS 
VITÉZSAS, STATISZTI-
KA, VÁROSLIGETI.


