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Magyarországi (Budapest,Soroksár) 
munkavégzéssel munkatársakat keresünk 

beTANíToTT MuNKAKörre
zöldségfeldolgozó üzembe, hosszú távra. 

Bejelentett állás, nem idénymunka, 
egyműszakos munkarend.

A munkavégzés gépesített környezetben történik.

Amit nyújtani tudunk:
1. Korrekt bérezés, kezdő fizetés minimum 

200 000 Ft/hó nettó.
2. Szálláslehetőség ingyenesen biztosított.
3. Napi egyszeri meleg étkezés ingyenesen.

Legyen ön is a 
Serzo Primo Kft. csapatának tagja!

Várjuk szíves jelentkezését  
az alábbi elérhetőségeken:

Mob.: +3670-3832251 (viber is, Szegedi Zoltán)
e-mail: rendeles@serzo.hu

A háború a legrosszabb 
forgatókönyv

Folytatás a 2. oldalon

Magyarországi régészeti ásatásokra keresünk 
munkatársakat  a következő pozíciókra: 

KISegíTő boNTóMuNKÁS, 
régéSzTechNIKuS, régéSz

Amit nyújtani tudunk:
• kiemelt bérezés, 180 000-240 000 Ft nettó

havi bér, valamint terepi bérpótlék
• változatos munkakör
• tanulási és előrelépési lehetőség

Mobil: +36306354291
email: office@archaeojedi.com

A tavaly nyáron át-
adott  Munkácsy 

Mihály Magyar Ház 
eddigi  tevékenysége 
jól példázza, hogy az 
intézmény betölti vál-
lalt  küldetését: nem 
csupán  a  munkács i 
magyarság, hanem az 
egész kárpátaljai ma-
gyar nemzetrész fon-
tos kulturális és szelle-
mi központjaként mű-
ködik. Méghozzá úgy, 
hogy a különböző mű-
vészeti projektek meg-
valósítása révén erősíti 
az itt élő népek közöt-
ti kapcsolatokat, a to-
leranciát és a megbéké-
lést hirdeti, hangzott el 
az intézménynek helyet 
adó épület földszint-
jén tartott ünnepségen, 
ahol leleplezték a név-
adó, Munkácsy Mihály 
mellszobrát. 

Szoboravató a Munkácsy Mihály Magyar Házban

Február 24-én igen-
csak megdöbbent 
a világ: Oroszor-

szág megtámadta Uk-
rajnát. Félelem lett úrrá 
az ország népén. Fő-
leg, amikor kiderült, 
hogy már nem csupán 
Luhanszk és Donyeck 
megyékben folynak har-

Háborús időkben még inkább szükség van az emberségre

cok, de lőnek Kijevben, 
majd több nagyobb ukrán 
városban is robbanások 
történtek. És elindultak 
a menekültek a békésebb 
Nyugat-Ukrajna felé, ha-
marosan pedig az ország-
határokon jelentek meg a 
tömegek. Első nap többsé-
gében fiatalemberek vág-

tak neki családjaikkal a 
nagyvilágnak, ám miután 
a 18-60 éves férfiak már 
nem hagyhatták el az or-
szágot, leginkább az anyu-
kák indultak el az ismeret-
lenbe gyermekeikkel. Bár 
a határ mindkét oldalán 
igencsak operatívan folyt a 
munka, így is több órás vá-

rakozás után kelhettek 
át gyalogosan és jármű-
vekkel is. Igencsak ör-
vendetes, hogy a mene-
külthullám megindulá-
sával a segélyszerveze-
tek, a jószándékú embe-
rek segítségükre siettek. 

birta Sándor 
díszkertész

Magyarország sze-
repet vállal az Uk-

rajnában kialakult hu-
manitárius katasztrófa 
enyhítésében – mondta 
a külgazdasági és kül-
ügyminiszter vasárnap 

a záhonyi magyar-ukrán 
határátkelőhelyen, Vik-
tor Mikitával, Kárpátalja 
kormányzójával közösen 
tartott sajtótájékoztatón.

Fotó: Facebook
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Elejét lásd az 1. oldalon

FIzeSSe eLő A
Kárpátinfót és a Naplopót 
Az oLTÁSI TÁMogATÁSbóL!

Az előfizetést az 
ePidtrima kártyával 
online-rendelésen 
keresztül tudjuk ki-
fizetni az Ukrposta 
alábbi honlapján.

Kárpátinfo indexe: 08776
Naplopó indexe: 37381

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

https://peredplata.ukrposhta.ua

Hosszú órákon át tárgyalt egy-
mással az orosz és az ukrán de-
legáció Fehéroroszország és 
Ukrajna határán, de úgy tű-
nik, egyelőre semmiben sem 
sikerült megegyezniük.

A BBC és a CNN is arról 
adott hírt, hogy a hétfői megbe-
szélések véget értek, a delegá-
ciók pedig visszatérnek Kijevbe 
és Moszkvába. Előrehaladásnak 
tűnik ugyanakkor – azon kívül, 
hogy az ukránoknak a jelek sze-
rint nem esett bajuk – hogy a kö-
vetkező napokban folytatódnak 
a tárgyalások.

Volodimir Zelenszkij uk-
rán elnök tanácsadója, Mihajlo 
Podoljak azt mondta újságírók-
nak a találkozó után, hogy „a 
felek meghatározták azokat a 
témákat, amelyekben bizonyos 
döntéseket hozhatnak”. Annak 
érdekében, hogy ezek a dönté-
sek megvalósuljanak, a felek 
konzultációra visszavonultak.

Zelenszkij – aki személye-

 Megkezdődtek az orosz–
ukrán béketárgyalások

sen nem vett részt a tárgyaláson 
– vasárnap azt mondta, nem iga-
zán hisz az egyeztetés sikerében, 
de legalább megpróbálják, így ké-
sőbb senki sem mondhatja, hogy a 
kijevi vezetés nem akarta megállí-
tani a háborút.

Az ukrán elnökség által kiadott 
közlemény szerint azonnali tűzszü-
netet, valamint az orosz csapatok 
kivonását akarják.

Vlagyimir Megyinszkij, az 
orosz delegáció vezetője elmondta: 
készen állnak az ukrán féllel mind-
addig tárgyalni, ameddig sikerül 
megállapodásra jutni. „A konf-
liktus minden órával csak húzó-
dik, ukrán civilek és katonák hal-
nak meg. Megállapodásra akarunk 
jutni, de az egyezségnek mindkét 
fél érdekét kell szolgálnia” – je-
lentette ki.

Sajtóhírekből kiderül, hogy az 
orosz és az ukrán tárgyalódele-
gáció talált olyan pontokat, ame-
lyekben haladás érhető el – jelen-
tette ki Leonyid Szluckij, az orosz 

küldöttség tagja, az orosz alsó-
ház külügyi bizottságának tagja 
a Fehéroroszországban hétfőn 
folytatott, öt órán át tartó kétol-
dalú tárgyalások után.

Szluckij a Rosszija 24 tévé-
csatornának nyilatkozva közöl-
te, hogy az ukrán fél hajlandó 
volt az aktuális kérdések részle-
tes megvitatására és az orosz fél 
meghallgatására. Mint mondta, 
szó esett a tűzszünetről és Ukraj-
na demilitarizálásáról is.

Bejelentette, hogy két-há-
rom nap múlva újabb kétol-
dalú tárgyalási forduló várha-
tó. Vlagyimir Megyinszkij, az 
orosz delegáció vezetője be-
jelentette, hogy a következő 
megbeszélésre a felek szintén 
Fehéroroszországban, a len-
gyel-fehérorosz határnál fognak 
találkozni. A hétfői megbeszélés 
a fehérorosz Hrodna megyében 
volt, az ukrán határ közelében.

Megyinszkij is úgy nyilat-
kozott, hogy több olyan pontot 
találtak, „amelyek alapján kö-
zös álláspontok prognosztizál-
hatók”. Hozzátette, hogy a kül-
döttségvezetők a tárgyalási po-
zícióról konzultálni fognak or-
száguk vezetésével.

MTI/hvg.hu/Kárpátinfo

Az oroszokat meglephette az 
ukrán erők ellenállásának mér-
téke, de több helyen is súlyos a 
helyzet, folyamatosan veszíte-
nek területeket, és nem való-
színű, hogy Ukrajna tartósan 
lassítani tudná az előrenyo-
mulást – értékeltek a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Straté-
giai Védelmi Kutatóintézetének 
(SVKI) szakértői hétfői online 
kerekasztal-beszélgetésükön.

Tálas Péter, az SVKI igazga-
tója azt hangsúlyozta: Európában 
nagyon sokan az utolsó pillanatig 
sem hitték el, hogy nem puszta fe-
nyegetés, blöff, nyomásgyakor-
lás, hanem egy előkészített for-
gatókönyv a támadás. A szakér-
tő szerint Oroszország nem akart 
igazán tárgyalni, eleve katonai 
megoldásban gondolkodott. El-
mondta: a legegyszerűbb és leg-
gyorsabb lépés a diplomáciában 
az elítélés volt. Voltak semleges 
országok és volt néhány Oroszor-
szághoz közel álló ország, amely 
támogatta az orosz lépést és az 
Egyesült Államokat, valamint a 
NATO-t tették felelőssé. Ugyan-
akkor nagyon sokan vannak Uk-
rajna mellett – emelte ki.

Felhívta a figyelmet a közös-
ségi média nagy szerepére a há-
borús eseményekről való beszá-
molásban. Lehet látni azt is, hogy 
kezd kialakulni egy olyan nem-
zetközi közösség, amely gyor-
san és pontosan tudja elemezni 
és ellenőrizni az információkat, 
„korrigálni” a propagandisztikus 
anyagokat. Tálas Péter úgy érté-
kelt, „széles akarat mutatkozik 
arra, hogy a nemzetközi közös-
ség elszigetelje Oroszországot, 
hogy ily módon büntesse az Uk-
rajna elleni agresszív fellépését”. 
Az igazgató kiemelte: az Európai 
Unió és a NATO egyetlen orszá-
gában sem merült fel, hogy fegy-
veresen beavatkozna. Az EU vi-
szont tett egy „forradalmi” lépést 
azzal, hogy vállalta: fegyvereket 
és muníciót finanszíroz az ukrá-
nok számára. Ugyanakkor kérdés, 
hogy el lehet-e egyáltalán juttat-
ni a fegyverzetet Ukrajnába, s ha 
igen, kitart-e addig az ukrán el-
lenállás – jegyezte meg.

Tálas Péter kiemelte: látvá-
nyosan változik Európa politikája, 

Szakértők: Az oroszokat meglephette az 
ukrán ellenállás mértéke

Oroszországhoz való viszonya. Soha 
korábban nem látott egységet mutat 
az EU és a NATO – mondta. Fon-
tos veszélynek nevezte ugyanakkor, 
hogy az erőszak, az erőszakkal való 
fenyegetés, a háború visszakerül-e 
a politikába. Ha igen, annak Európa 
keleti határvidékének országai „fog-
ják meginni a levét”.

Rácz András részletesen is-
mertette az orosz hadművelet ed-
digi lépéseit, s úgy értékelt, Kijev 
környékén és a déli fronton súlyos 
a helyzet, és nem úgy tűnik, hogy 
ez a közeljövőben gyorsan fog ja-
vulni. A szakértő szerint gyors, 
villámháborús győzelem, „átütő” 
orosz siker már biztos nem lesz.

A fő front az óriási területű, agg-
lomerációval együtt 3,5 millió lako-
sú Kijev. Most arra törekednek az 
orosz erők, hogy lezárják a várost. 
Ennek célja az ostromon túl, hogy a 
beszorult civil lakosság „szenvedé-
sén keresztül” nyomást gyakorolja-
nak az ukrán vezetésre, kikénysze-
rítsék a rezsimváltást. Rácz And-
rás szerint azzal együtt, hogy Uk-
rajna a kezdeti orosz villámháborús 
próbálkozásokat visszaverte, haté-
konyan ellenállt. A tény ugyanak-
kor az, hogy az ukrán erők minden 
fronton szorulnak vissza, területe-
ket veszítenek és egyre több veszte-
séget szenvednek el. Olyan mértékű 
az orosz fölény, hogy nem látszik, 
ennek Ukrajna tartósan ellen tudna 
állni. Ráadásul – hívta fel a figyel-
met – Oroszország még a határon 
felvonultatott haditechnikából sem 
vetette be mindet, és ezen felül még 
további tartalékokat is be tud von-
ni a küzdelembe, de Ukrajna nem.

A szakértő szerint a kérdés, 
hogy mikor, milyen véget ér a há-
ború és mi lesz utána. Egyfelől vár-
ható, hogy a háború következmé-
nyei miatt – például még súlyo-
sabb menekültválság, éhezés – az 
EU és az Egyesült Államok továb-
bi szankciókkal sújtja Oroszorszá-
got. Ennek kapcsán kérdés, hogyan 
reagál nemcsak Vlagyimir Putyin, 
hanem az orosz elit. Komoly vesz-
teségek érik az orosz elitet és kér-
dés, hogy mennyire maradnak lo-
jálisak, nem gondolják-e majd úgy, 
hogy „Putyin nem annyira a meg-
oldás, mint a probléma része” – fo-
galmazott Rácz András.

Deák András kiemelte: soha ek-

kora méretű pénzügyi szankci-
ókat még nem rendeltek el. Ez 
még nem kényszeríti az oroszo-
kat hadigazdálkodásra, de bizto-
san elég arra, hogy komoly pénz-
ügyi pánikot okozzon. A normá-
lis kereskedelmi, üzleti működés 
fundamentumai megmaradnak, 
de veszélybe kerülnek a bank-
betétek, magas lesz az infláció. 
Ezek miatt kényszerintézkedése-
ket kell majd hozni, s ez a cége-
ket, az orosz társadalmat is érin-
teni fogja – emelte ki a szakértő.

Csiki Varga Tamás kitért arra 
is, hogy az események miatt Eu-
rópában energetikailag is „újra 
kell hangolni”, lazítani kell az 
orosz függőségen. A szakértő 
fontosnak nevezte, hogy a NATO 
már 2014 óta hatékonyan dolgo-
zott a reagáló, elrettentő képes-
sége megerősítésén Kelet-Kö-
zép-Európában. Az is kiemelen-
dő, hogy a NATO nyílt kommu-
nikációt folytatott, szűkítve az 
orosz dezinformációs lehetősé-
geket. Továbbá a mozgósítás óta 
és a műveletek idején is folyama-
tosan megosztja hírszerzési in-
formációit Ukrajnával.

Emellett megkezdődtek a 
fegyverszállítások és aktiválták 
a NATO gyorsreagálású erőit. 
Csiki Varga Tamás örömét fe-
jezte ki, hogy a NATO „nem ült 
fel” az orosz nukleáris fenyege-
tésnek, úgy vélekedett: ez csak 
nyomásgyakorlási eszköz, nincs 
mögötte támadó szándék.

Jójárt Krisztián szerint az 
oroszok alulértékelték az ukrán 
ellenállás mértékét. Valószínű-
leg „torz” információval ren-
delkeztek az ukrán haderőről és 
a társadalmi, politikai helyzet-
ről – tette hozzá. Úgy értékelt: a 
polgári célpontok pusztításával 
azt akarják elérni, hogy maga az 
ukrán lakosság kényszerítse ki a 
rezsimváltást. Nagyok az orosz 
veszteségek, de annak többszö-
röse az ukrán veszteség.

Jójárt Krisztián arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy Ukraj-
na a jövőben törékeny állam 
marad, és felmerül a kérdés, ki 
építi majd újjá. Ez évtizedek-
re szóló problémát fog jelente-
ni – mondta.

MTI

Szijjártó: Magyarország szerepet vállal a humanitárius 
katasztrófa enyhítésében

A háború a legrosszabb 
forgatókönyv

Szijjártó Péter hangsúlyoz-
ta, Magyarország befogadja a baj-
ba jutottakat és Kárpátaljára is 
küld segítséget. A tárcavezető ki-
emelte, Kárpátalja kormányzójá-
nak kérésére vasárnap 100 ezer li-
ter üzemanyagot hoztak a térség 
üzemanyag-ellátási krízisének eny-
hítésére.

A magyar kormány emellett 
az Ökumenikus Segélyszervezet-
tel együttműködve élelmiszert, 
higiéniai és gyermekápolási ter-
mékeket juttat a bajba jutottak-
nak, az első szállítmány 28 ton-
na élelmiszerrel már meg is érke-
zett – közölte Szijjártó Péter, hoz-
zátéve: minisztériuma hétfő reg-
gel újabb egymillió eurót bocsát a 
segélyszervezet rendelkezésére a 
következő segélyszállítmány ösz-
szeállításához.

A miniszter úgy fogalmazott, a 
háború a legrosszabb forgatókönyv, 
a háború elfogadhatatlan, nem je-
lent megoldást semmire sem, ezért 
véget kell vetni annak. Aláhúzta, a 
háború következtében az egyik leg-
nagyobb humanitárius katasztrófa 
alakult ki a térségben, „amit a mi 
nemzedékünk megélt”.

Szijjártó Péter nyomatékosítot-
ta, Magyarország és a magyar em-
berek a békében érdekeltek, ami-
nek érdekében tárgyalásokra van 
szükség. A magyar kormány sze-
retné, hogy az orosz és az ukrán 
fél minél előbb tárgyalóasztalhoz 
ülne – mondta. A tárcavezető meg-
erősítette, Magyarország tárgyalá-
si helyszínt ajánlott a feleknek, és 
erről mindkét ország kormányá-
nak vezetőivel többször beszélt 
az elmúlt két napban. Szijjártó Pé-
ter ugyanakkor megjegyezte, nem 
az a lényeg, hol lesznek a tárgya-
lások, hanem az, hogy azok le-
gyenek.

A külgazdasági és külügymi-
niszter kiváló embernek és barát-
jának nevezte Kárpátalja kormány-
zóját, akivel folyamatosan kapcso-
latban állnak és minden segítséget 
megadnak a számára. Kiemelte, a 
Magyarország által küldött 68 ezer 
liter benzinnel és 32 ezer liter gáz-

olajjal a kárpátaljai egészségügyi 
intézményeket, mentőszolgálato-
kat, humanitárius szervezeteket és 
katasztrófaelhárítást segítik.

Szijjártó Péter beszélt arról is, 
Viktor Mikita teljesen új szemléle-
tet hozott Kárpátaljára, a megbéké-
lés kultúráját képviseli, annak ér-
dekében, hogy ukránok és magya-
rok egymás mellett békében élhes-
senek. Az itt élő emberek egymás-
ra vannak utalva, főleg a jelenlegi-
hez hasonló bajban – tette hozzá. 
Szijjártó Péter megjegyezte, sze-
mélyesen is hálás Kárpátalja kor-
mányzójának, amiért a Kárpátal-
jai Magyar Kulturális Szövetség-
gel (KMKSZ) együttműködésben 
végzi a dolgát, és a szervezet min-
den támogatást megkap.

Viktor Mikita elmondta, 
Volodimir Zelenszkij ukrán el-
nök nem hagyja el Ukrajnát, ami-
vel arra lelkesíti népét, hogy áll-
jon ki saját országáért. Hangsú-
lyozta, Ukrajna minden régiója, 
települése részt vesz az orosz ag-
resszor elleni harcban, a hadsereg 
hősies háborút vív. Ebben a hely-
zetben Kárpátaljának is kötelessé-
ge, hogy ellássa a katonák család-
ját – mondta Viktor Mikita, majd 
kijelentette, biztosítják Kárpátalja 
stabilitását, amelyet akár az életük 
árán is készek megvédeni.

Kárpátalja kormányzója köszö-
netet mondott a magyar kormány-
nak a humanitárius segítségért. Je-
lezte, Kárpátalja 25 ezer, Ukraj-
na más területéről érkező menekül-
tet fogadott be. Viktor Mikita azzal 
zárta megszólalását, hogy készek a 
végsőkig harcolni, és az övék lesz 
a győzelem.

Gerevich János, az Ökumeni-
kus Segélyszervezet ukrajnai-kár-
pátaljai kirendeltségének a vezető-
je a csapi határátkelőn tartott rög-
tönzött sajtótájékoztatón elmondta, 
az elmúlt héten megegyezés szüle-
tett arról, hogy a Magyarországról 
érkező segélyeket gördülékenyen 
átengedik át határon. A megye biz-
tosított ehhez raktárakat, és azért 
vagyunk most itt, mert most érke-
zett meg az első ilyen segélyszál-
lítmány, amely így jött át a határon.

MTI/Kárpátinfo
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 Azt hiszem, a legtöbben kö-
zülünk még mindig abban 
reménykednek, hogy ez csak 
egy rossz álom, amiből hama-
rosan felébredünk, és véget 
ér az a rémálom, ami lassan 
már egy hete tart tőlünk alig 
pár száz kilométerre. Adja 
Isten, hogy mielőbb elhall-
gassanak a fegyverek, ne le-
gyen több áldozat, és legyen 
BÉKE! Isten oltalmát kér-
jük népünkre, országunkra, 
nemzetünkre!

Az ukrajnai háborús álla-
potok és áldozatok mellett, saj-
nos, ,,békebeli” veszteségek 
is érték mostanában járásunk 
egészségügyét...

Alig két hete ment el az 
élők sorából Szatmári Mária, 
aki Haláboron több mint egy 
fél évszázadon keresztül volt 
az egészségügy őre. Nemrég 
hunyt el Volodimir Males, il-
letve Valerij Jarilovec, akik 
együtt több mint két évtizeden 
keresztül vezették a Beregszá-
szi Járási Kórházat.

Vészes idők, gyászos napok

Menekültek és segítők
Háborús időkben még inkább szükség van az emberségre

Bebizonyosodott újra: 
nem halt ki az emberekből a 
jószándék, a segítőkészség, a há-
borús időkben pedig még inkább 
szükség van az emberségre. 

A Magyar Református 
Szeretetszolgálat (MRSZ) az 
orosz–ukrán háború kirobba-
nása óta határon innen és túl 
is segít a bajba jutottaknak. 

Szinte az elsők között mozgó-
sította munkatársait, önkénte-
seit, akik a határátlépőknél ás-
ványvizet, teát, szendvicseket 
osztanak az érkezőknek, vala-
mint az MRSZ-nél regisztrált 
és nyilvántartott lehetőségeket 
felkutatva segítséget nyújtanak 
a rászorulóknak. Sokan van-
nak, akiknek a személyszál-
lításban kell segítséget nyúj-
tani, míg egyre többen ké-
relmeznek szálláshelyet is. A 
„zöld angyalok” Budapesten 
a Nyugati pályaudvaron, va-
lamint a debreceni vasútállo-
máson is fogadják a menekü-
lőket, hogy emberbaráti kö-
telességüknek eleget téve se-
gítsék őket.A szervezet ezzel 
párhuzamosan országos ado-
mánygyűjtésbe kezdett a rá-
szorulók megsegítésére. 

A Te is segíthetsz Támoga-
tó Alapítvány is – Pál Sándor 
önzetlen és odaadó munkájá-
nak köszönhetően – több mint 

2,5 t tartós élelmiszert, tisztálkodá-
si és higiéniás termékeket, matraco-
kat, gyermekruhákat, édességet ho-
zott a háború első napjaiban Kárpát-
aljára, ami a KRE vezetőinek koor-
dinálásával a legrászorultabbakhoz, 
valamint menekülőknek ételt és szál-
lást biztosító helyekre jut el. A KRE 
Diakóniai Központjában pedig közel 
kétezer kenyeret sütnek és osztanak 
szét naponta a menekülteknek. 

Az Ökumenikus Segélyszervezet 

munkatársai és önkéntesei éjjel-nap-
pal működő segítőponttal támogat-
ják a beregsurányi határátkelő uk-
rajnai oldalán kilométeres sorokban 
várakozókat. Közleményük szerint 
a határátkelő közelében, Asztélynál 
létrehozott segítőpontot egy haszná-
laton kívüli fűtött pavilonban ren-
dezték be, melyet további sátrakkal, 
illetve mobil mellékhelyiségekkel is 
kiegészítenek. A ponton meleg teá-
val, szendviccsel, frissítőkkel, taka-
rókkal és alapvető higiéniás cikkek-
kel segítik a menekülteket, akik sok 
esetben idősekkel, kisgyerekekkel 
várakoznak hosszú órákon át a ha-
tárátlépésre – tették hozzá.

Gerevich János, az Ökumenikus 
Segélyszervezet ukrajnai képvise-
letének vezetője elmondta: a segí-
tőponton a kézzelfogható segítség 
mellett magyarul és ukránul is infor-
mációval látják el az érkezőket, töb-
bek között arról, hogy a rászorulók 
hogyan tudnak átmeneti szálláshe-
lyet kapni Magyarországon.

A Beregszászi Járási Máltai Sze-

retetszolgálat önkéntesei is az 
asztélyi határátkelőn vannak, 
hogy vízzel, édességgel, gyü-
mölccsel és információval se-
gítsék a határon várakozókat. A 
Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat munkatársai Beregsurányban 
várják a menekülőket, ahol le-
hetőségük van melegedni, de a 
szállás- és fuvarkeresésben is 
segítséget adnak.

Kárpátalján nagyon sok te-
lepülés nyújtott és nyújt segít-
séget a belső Ukrajnából érke-
ző menekülteknek: óvodákat, 
iskolákat, kollégiumokat, kö-
zösségi házakat stb. rendeztek 
be, ahol átmenetileg megszáll-
hatnak, s ahol étellel, itallal kí-
nálják az elcsigázott, elkesere-
dett embereket, s van, aki csalá-
di házában nyújt menedéket el-
sősorban a kisgyermekes anyu-
káknak. És összefogtak a tör-
ténelmi egyházak gyülekezetei 
is: szendvicset készítenek, teát, 
meleg ételt főznek a közösségi 
terekben szállásra lelteknek, il-
letve szállítják azt a határon vá-
rakozók számára is. Az ő mun-
kájukat is segítik a segélyszer-
vezetek, többek között tartós-
élelmiszer-szállítmányokkal, hi-
giéniai cikkekkel stb. 

Összefogásból, emberség-
ből népünk ismét jelesre vizs-
gázik. Erre hív bennünket a 
krisztusi szeretetet is: Jézus éle-
tét áldozta értünk, hogy nekünk 
örök életünk legyen. És parancs-
ba adta: „Szeressétek egymást! 
Amint én szerettelek bennete-
ket, úgy szeressétek ti is egy-
mást (Jn 13, 34–35). „Mi erő-
sek pedig tartozunk azzal, hogy 
az erőtlenek gyengeségeit hor-
dozzuk, és ne a magunk ked-
vére éljünk” (Róm 15, 1). Na-
gyon fontos tehát, hogy segí-
tő kezet nyújtsunk a bajbaju-
tottaknak. Ám ugyanolyan fon-
tos a könyörgés, az imádság. 
Adjunk hálát, hogy mindezidá-
ig megtartott bennünket az Úr! 
Nagy az Ő kegyelme. Ez indít-
son mindannyiunkat az imád-
ságra, hogy legyen velünk, őriz-
zen meg bennünket, adjon böl-
csességet a nagyhatalmak és or-
szágunk vezetőinek, hogy a bé-
kességre törekedjenek! Higy-
gyünk abban, hogy jóra fordít-
hatja Isten a sorsunkat, de ehhez 
igaz hittel felé kell fordulnunk, 
nélküle nem fog menni.

Kovács Erzsébet

Háborús helyzetben stratégiai 
nyugalomra van szükség – je-
lentette ki a miniszterelnök va-
sárnap, az M1 aktuális csator-
nának adott rendkívüli interjú-
jában, ahol azt a meggyőződé-
sét is megerősítette, hogy Ma-
gyarországnak ki kell maradnia 
a háborúból.

A kormányfő az 1999-es dél-
szláv háborúra és a 2014-es krími 
konfliktusra emlékeztetve hang-
súlyozta: most és a korábbi hely-
zetekben is az volt a magyar állás-
pont, hogy Magyarországnak eb-
ből a háborúból, ebből a fegyve-
res konfliktusból ki kell maradnia 
és erre kell összpontosítani az erő-
feszítéseket. Úgy értékelt: amikor 
háború van, akkor zűrzavar lesz, és 
ideges, kapkodó, gyors lépéseket 
sürgető helyzet alakul ki. „Nagyon 
fontos, hogy egy olyan ország, 
amely a háborús térséghez közel 
van – Magyarország, az szomszé-
dos ország – ott ne következzen 
be. Ezt úgy hívjuk, hogy stratégi-
ai nyugalom. Most arra van szük-
ség„ – fogalmazott Orbán Viktor.

Kijelentette: óvakodni kell min-
den átgondolatlan, gyorsan meg-
hozott döntéstől, esetleg népsze-
rűnek hangzó, de következménye-
ikben fel nem mért követeléstől és 
kezdeményezéstől. Ilyennek nevez-
te például azt, amit szerinte a ma-
gyar baloldal kér, hogy Magyar-
ország küldjön katonákat a há-
borús övezetbe. Ez nélkülözi a 
stratégiai türelem és a stratégi-
ai nyugalom erényét – értékelt. 
    Úgy vélte: erre nincsen sem-
mi szükség, mint ahogy azt sem 
kell sürgetni, hogy Magyarország 
fegyvereket küldjön ebbe a tér-
ségbe. Hozzátette: szomszédos 
országban vagyunk, és azokkal a 
fegyverekkel esetleg magyar em-
berekre is lőnek majd, hiszen Kár-
pátalján magyarok is élnek, onnan 
is vonultattak be katonákat.

A kormányfő jelezte: „nem 
tud változni a magyar álláspont, 
mert nincs olyan fegyver, amit nél-
külözhetnénk”. Jelenleg a magyar 
hadseregnek minden fegyverére 
szükség van ahhoz, hogy fel tud-
jon vonulni az ország keleti hatá-
rainál, és szükség esetén meg tud-
ja védeni azt – fogalmazott.

Orbán Viktor felidézte: Ma-
gyarország néhány évvel ezelőtt, 
érezve, hogy a következő évtized-
ben a biztonság lesz a legfontosabb, 
belekezdett egy haderőfejlesztési 
programba, de még csak most épül-
nek a gyárak, még nem jöttek le 
az eszközök a szállítószalagokról. 
Magyarország, ha akarna sem tud-
na mások rendelkezésére bocsáta-
ni semmilyen katonai eszközt, de 
egyébként nem akar – mondta.

A békére készülünk, ezért kel-
lett hadiipari fejlesztéseket megin-
dítani. Arról szól ugyanis a követ-
kező évtized, hogy ki tud a saját or-
szága, a saját népe számára bizton-
ságos környezetet teremteni a min-
dennapi élethez – fejtette ki.

Minden Ukrajnából érkező 
menekültön segíteni kell, aki a 
szomszéd országból jön, biztos le-
het abban, hogy Magyarországon 
barátok fogadják – jelentette ki a 
miniszterelnök. Orbán Viktor úgy 
fogalmazott, Magyarország barátja 
Ukrajnának és az ukrán emberek-
nek is, ellátjuk őket, szállást adunk 
nekik, gondoskodunk a gyerekek-
ről. Közölte, aki a szomszéd or-
szágból menekül, mert ott hábo-
rú van, annak segítséget kell adni, 
ez egy elemi emberi, keresztény 
életösztön. Magyarország esze-
rint jár el – hangoztatta. A mene-
külteknek segítő emberekre céloz-
va azt mondta: „ez egy jó ország, 
jó nép lakja”.

Orbán: háborús helyzetben stratégiai 
nyugalomra van szükség

Elmondta, ahhoz sem kell 
atomtudósnak lenni, hogy vala-
ki különbséget tegyen a messzi 
muszlim világokból érkező töme-
gek jobb élet reményében Euró-
pa felé irányuló áradata és az uk-
rán-orosz háború miatt Magyaror-
szágra menekülő ukránok megse-
gítése között. Aki ezt a különbséget 
nem látja, semmit sem lát a nem-
zetközi politikából – közölte. Sze-
rinte, akik messziről jönnek, átjön-
nek jó néhány biztonságos harma-
dik országon, őket ott kell ellátni. 
„De, szegény ukránok hova men-
jenek? Hát, mi vagyunk a szom-
szédjaik” – fogalmazott. Minden 
menekültön segíteni kell, aki a 
szomszédból jön, mert ott háború 
van. Mindegy, hogy miért, mind-
egy, hogy ki a hibás, mindegy, 
hogy hogy történt – mondta. Há-
ború van, de ebben a helyzetben 
is Magyarország, a magyar embe-
rek érdekei az elsők – jelentette ki 
a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte: minden 
órában azzal foglalkoznak, hogy 
melyek azok a döntések, amelyek 
Magyarország és a magyarság ér-
dekeit szolgálják. Mérlegelik azt 
is, hogy melyek azok a szankciók, 
például energaipolitikai szankci-
ók, amelyek károsan érintenék a 
magyar embereket. Azt mondta: 
az energia kérdését ki kell hagy-

ni a szankciós kérdésekből, mert 
egyébként mi fogjuk megfizetni a 
háború árát, és ezt senki sem akar-
hatja. Hozzátette: bár nem hisz a 
szankciók jótékony hatásában, és 
nem látott még olyan országot, 
meg konfliktust, amelyet a szank-
ciók tereltek volna a béke irányá-
ba, de most háború van és nem 
okosnak kell lenni, hanem egysé-
gesnek. Úgyhogy, amilyen szank-
cióban az uniós országok egyet-
értenek, azt mi támogatni fogjuk 
– hangsúlyozta a kormányfő. Or-
bán Viktor minden ezzel ellentétes 
hírt – például azt, hogy Magyaror-
szág megvétózta volna a nemzet-
közi bankközi utalási rendszer le-
állítását – hazugságnak nevezett.

Felhívta a figyelmet arra is, 
hogy információs háború zajlik. 
Ekkor a szavaknak súlya van – 
emelte ki Orbán Viktor, megje-
gyezve, hogy dezinformációval is 
számolni kell.

A miniszterelnök arról is be-
szélt: minél inkább elhúzódik a há-
ború, annál nagyobb a kockázata 
annak, hogy előbb-utóbb kárpátal-
jai célpontok is megjelennek majd, 
és a háború „hozzánk közelít”. Or-
bán Viktor szerint az uniós külső 
határok védelmében a „brüssze-
liekre” nem lehet számítani, hi-
szen a déli menekültválságnál sem 
adott semmilyen pénzügyi segít-
séget Brüsszel. A NATO-ra azon-
ban szükségünk van, mert ha kö-
zel kerül a veszély Magyarország 
határaihoz, akkor a magyar hadse-
reg minden erőfeszítése ellenére is 
teljes védelmet csak a NATO köte-
lékén belül tudunk biztosítani Ma-
gyarország számára – jelentette ki 
a miniszterelnök.

MTI

És még egy szomorú fejleménye 
volt az elmúlt időszaknak. A hábo-
rú kitörésének napján került sor Be-
regszászon Nagy Károly doktor úr 
temetésére, aki falunk szülöttje, és 
élete során mindig büszkén vállalta 
fel badalói patriotizmusát.

Nagy doktor 1975-től 
közel négy évtizeden ke-
resztül dolgozott a Bereg-
szászi Járási Kórházban 
megbecsült traumatológus-
ként, sokáig osztályvezető 
főorvosként. Hosszú és tar-
talmas hivatása legrango-
sabb elismeréseként kiér-
demelte az Ukrajna érde-
mes orvosa címet.

Sohasem tagadta meg 
magyarságát, a Kárpát-
aljai Magyar Egészség-
ügyi Dolgozók Társasá-
ga (KMEDT) tagjaként is 
büszke volt gyökereire, 
nemzetiségére. 78 évesen 
ment el az élők sorából.

Sajnos a temetésére már 
egy zaklatott, felforgatott 
időszakban kerülhetett sor, 

és a hadiállapot bevezetése mi-
att többen – így jómagam sem 
– róhattuk le személyesen a ke-
gyeletet a sírjánál. Az ő nevük-
ben ezúton tolmácsoljuk mély 
részvétünket szeretteinek, hoz-
zátartozóinak. Isten nyugosztal-
ja, DOKTOR ÚR!...

Jakab Lajos 
badalói családorvos
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Szoboravató a Munkácsy Mihály Magyar Házban

Bemutatkozott a Monarchia 
étterem„Mert nincsen mibennünk erő e 

nagy sokasággal szemben, mely 
ellenünk jön. Nem tudjuk, mit 
cselekedjünk, hanem csak Te 
reád néznek a mi szemeink… 
Ne féljetek és ne rettegjetek e 
nagy sokaság miatt: mert nem 
ti harcoltok velök, hanem az Is-
ten.” (2Kr 20:12, 15)

Oly sokszor tanácstalanul ál-
lunk, rettegünk és félünk lépni, 
dönteni, választani, felelősséget 
vállalni. Pedig életünkben szám-
talan döntési, vállalási kényszer-
helyzet van. Kockázatos felelős-
séget vállalni, lépni, cselekedni. 
Jó lenne, ha valaki helyettünk 
döntene, választana. 

Isten népe veszélyes helyzet-
be került, három ellenséges nép 
hadat üzent, és készült Júda és 
Jeruzsálem elfoglalására, meg-
semmisítésére.

A hír hallatán megijedt, pá-
nikba esett a nép és a fiatal 
Josafát király is. E nagy veszély 
idején bűnbánattal keresték Isten 
orcáját. Egy akarattal álltak az Úr 
elé családok, felnőttek, gyerme-
kek, papok, a próféta és a király. 
Isten rátekintett népére, meghall-
gatta kiáltásukat, bűnbánó imád-
ságukat és válaszolt. A próféta 
Jaháziel kijelentést, üzenetet ka-
pott Isten Lelke által: „Ne félje-
tek és ne rettegjetek e nagy so-
kaság miatt: mert nem ti harcol-
tok velök, hanem az Isten! Nem 
kell néktek harcolnotok, hanem 
csak álljatok veszteg és lássátok 
az Úrnak szabadítását rajtatok.”

Kételkedünk, rettegünk, bi-
zalmatlankodunk mi is, mert a 
félelmetes baj, veszély, ellenség 
mindent besötétít, eltakar előlünk. 
Csak a veszélyre gondolunk, a 
Szabadítóra, a szabadulás lehe-
tőségére nem! Pedig közel van az 
Úr az Ő szabadításával mindenki-
hez, aki Őt kéri és segítségül hív-
ja! Közel volt bűnbánó népéhez és 
meghallgatta töredelmes bűnbánó 
imájukat, remegő kérésüket. Sza-
badítást ígért az Úr.

Isten szabadítása egy felté-
telhez volt kötve: ti ne csinálja-
tok semmit! Várjatok, veszteg le-
gyetek és nyissátok ki szemete-
ket, hogy meglássátok az Úr sza-
badítását!

Jó lenne, ha nékünk is jönne 
az üzenet, a tanács, a válasz és 
csak várni kéne arra, hogy Isten 
cselekedjen értünk, helyettünk!

Isten módszere ma is ez! Ha 
bűnbánó szívvel megyek elé és 
elmondom kérésem, panaszom, 
Ő nem zárja be fülét könyörgé-
sem elől. A mi tragédiánk, hogy 
nem beszélünk Istennel, nem tud-
juk, hogy hol található! Nem tu-
dunk csendben lenni, nem halljuk 
a hangját: zaj, lárma van bennünk. 
Legtöbbször követelünk, arra hi-
vatkozunk, hogy a gyermeked va-
gyok, segíts hamar, most, mind-
járt, azonnal, úgy, ahogy én kép-
zelem, megrendelem. Besegíteni 
akarunk Istennek. Megvannak az 
elképzelt módszereink, eszköze-
ink, azt hisszük, azzal majd meg-
gyorsítjuk vágyaink, kívánságunk 
teljesülését.

Oly nehéz várni, leeresztett 
kézzel, üres pénztárcával, fájó 
daganattal, vádak, fenyegetések 
tüzében, elhagyottan. Pedig, ha 
Istentől várom a megoldást, ez a 
legfontosabb szabály: ne félj, ne 
rettegj, állj veszteg és várj!

Meglátom-e az Úr szabadí-
tását? Mikor? Meddig kell vár-
nom? 

A gondok, a fájdalmak, a 

 Bízzál és higgy!
szenvedés, a rettegés néha elvi-
selhetetlen. Valóban, egyedül na-
gyon nehéz. A sötétség, a kilátás-
talan és megoldhatatlannak lát-
szó helyzetben nem látjuk Isten 
arcát, nem érezzük rajtunk nyug-
vó tekintetét. Ez a magunkra-mar-
adottság érzése fokozza a pánikot, 
félelmet bennünk. Dávidnak is 
volt hasonló lelkiállapota. 

„Uram, szabadításomnak Is-
tene! Nappal kiáltok, éjjelente 
előtted vagyok: jusson elődbe 
imádságom, hajtsad füled az én 
kiáltozásomra!” (Zsolt 88, 2–3)

 Isten meghallgatta Dávid 
imáját, kiáltását. Téged és engem 
is meghallgat. Ne félj, ne rettegj, 
mert Ő szeret, kedves vagy Neki!

Az Úr Jézus azért jött e föld-
re, szenvedett, meghalt és feltá-
madott, hogy közelebb hozza az 
Atyát, a szerető Istent a szenve-
dő emberhez. Az Úr Jézus által 
lehetőségünk és jogunk van kérni 
Isten szabadítását, életünk prob-
lémáinak a megoldását. 

 Milyen nagy dolog, ha va-
lakinek van szószólója a bíró-
ságon, a polgármesternél, az ál-
lamelnöknél! Neked és nekem 
van közbenjárónk, szószólónk 
Istennél. Az Úr Jézus biztatott: 
„Tekintsétek meg a liliomokat… 
Isten ruházza őket, ti drágáb-
bak vagytok, és Ő tudja, isme-
ri szükségeteket… Csak keres-
sétek az Isten országát, és ezek 
mind megadatnak néktek” (Lk 
12:27, 31). Követelőzés nélkül, 
fegyvertelenül, mehetek Isten elé 
kérésemmel. Bátran elmondha-
tod, elmondhatom mindazt, amit 
másnak nem tudok elmondani. 
Isten hallgat, figyel és felel imá-
inkra. Azt ígérte: „Én terólad el 
nem feledkezem!” (Ésaiás 49,15)

Néha úgy tűnik, késik az ima-
meghallgatás, késik Isten válasza! 
Nem értjük, miért? Nehéz várni, 
veszteg, csendben lenni. De vár-
ni kell! „Mert nem az én gondola-
taim a ti gondolataitok, és nem a 
ti utaitok az én utaim, így szól az 
Úr!” (Ésaiás 55, 8) Nem ismerjük 
és nem értjük Isten tervét életünk-
kel. De bízhatunk Benne! „Boldo-
gok, akik nem látnak és hisznek!” 
(János 20, 29) 

Tudok-e hinni, bízni és várni 
Isten szabadítására, akkor is, ami-
kor minden sötét, reménytelen, ki-
látástalan? Vagy nekem nagyon 
sürgős, most azonnal kell a pénz, 
a jó munkahely, az egészség, jó 
házasság, a reményteli jövő? Ne-
tán féltem az „igazamat,, és har-
colok magamért? Nem érdemes 
taktikázni, erősködni, harcolni. 
Hinni, hinni kell!

A tapasztalatok, a bizonysá-
gok követik Isten gyermekeinek 
életét. Ne felejtsd el, mit tett ve-
led Isten és legközelebb a szen-
vedés, a megalázás, a nyomorú-
ság idején emlékezz: Ő szeret, és 
hallgatja kérésedet. Tanulj meg 
várni, csendben, alázattal!

Jézus nem haragudott tanítvá-
nyára, hitetlenkedő Tamásra, nem 
utasította el, de megmutatta keze-
in a szögek helyét, oldalán a seb-
helyet. Erre a bizonyítékra szüksé-
ge volt Tamásnak. A jelek erősítet-
ték hitét. Rád sem haragszik az Úr, 
ha türelmetlen, félénk és kételke-
dő vagy. De halld meg a hangját, 
neveden szólít, vedd észre a feléd 
nyújtott kezét! Emlékezz csodáira, 
tetteire, a jelekre, amiket tapasztal-
tál és hidd el, hogy szeret!

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

Az egybegyűlteket Pfeifer 
Anita kulturális menedzser kö-
szöntötte, majd Tarpai József, a 
centrum igazgatója arról szólt, 
hogy a mellszobor már a nyi-
tás óta itt áll a bejárat közelé-
ben, ám annak felavatására csak 
most kerül sor. (Akkor még nem 
sejtette senki, hogy másnap há-
borús hírekre ébredünk.) A szó-
nok beszámolt arról is, hogy az 
1912-ben, az Osztrák-Magyar 
Bank számára emelt többszin-
tes épületben ma ismét bankfi-
ók működik, inkubátorház tevé-
kenykedik, és nyelvtanfolyam-
oknak is helyet biztosítanak. 
Azon dolgozunk, hogy a továb-
biakban is magas szintű kulturá-
lis rendezvényeknek adjunk ott-
hont, hangsúlyozta az igazgató. 

Bár még egy év sem telt el 
a nyitás óta, a látogatók magas 
számából és a visszajelzésekből 
arra következtethetünk, hogy a 
munkácsiak és a környékbeliek 
magukénak érzik az intézményt, 
fogalmazott köszöntőjében Kuti 
László, az Ungvári Magyar Fő-
konzulátus konzulja, aki azt kí-
vánta, hogy a kulturális centrum 
olyan inspiráló hely legyen, ahol 
rendületlenül zajlik a jövő építé-
se, ahol lélekemelő előadások, 
nagyszerű kiállítások garantál-
ják a minőségi idő eltöltését, a 
lelki töltekezést. 

Ivan Manyak a munkácsi vá-
rosháza képviseletében annak a 

reményének adott hangot, hogy az 
ország nehéz helyzetéből való ki-
lábaláshoz a művészetek is haté-
konyan hozzájárulhatnak. 

Kopriva Attila – aki Volodimir 
Pavljukkal együtt készítette a mell-
szobrot – arról számolt be, hogy 
mindenképpen a következőkre tö-
rekedtek: olyan alkotás kerüljön 
ki a kezük alól, amely jól tükrö-

zi Munkácsy Mihály egyéniségét. 
Lucsok Miklós, a Munkácsi 

Római Katolikus Egyházmegye 
püspöke arra szólított fel, hogy 
építsük közösen azt a keresztény 
egységet, amely minden nehéz-
ség ellenére és minden nyomorú-
ság közepette megtart bennünket. 

Gulácsy Dániel református lel-
kész Munkácsy Mihály egyik leg-
ismertebb alkotására, a Krisztus 
Pilátus előtt c. festményére utalt. 
Itt a Megváltó olyan személyi-

ségként jelenik meg, aki min-
den időknek, folyamatoknak az 
ura. Imádkozzunk hozzá, hogy a 
mostani nehéz próbatételünknek 
rövid időn belül vége szakadjon.

Rácz Mihály magyarországi 
üzletember, a Munkácsy Mihály 
Magyar Házban most megnyíló 
Monarchia étterem tulajdonosa 
arról tájékoztatott, legfőbb cél-
juk, hogy hamisítatlan magyaros 
ízekkel ismertessék meg a hoz-
zájuk betérőket. Csatári Lász-
ló igazgató és Huszár Tibor séf 
személyében sikerült nagysze-
rű munkatársakra lelni. A sza-
kácsok közül többen sikeresen 
vettek részt nemzetközi szak-
mai megmérettetéseken. Rácz 

Mihály elmondta, hogy hama-
rosan bisztró is nyílik, és az ud-
varon egy olyan kerthelyiség, 
amelyik grillterasz jelleggel fog 
működni. Az agapén természete-
sen a Monarchia étterem szaká-
csai által készített ételeket szol-
gálták fel. 

A kellemes hangulatról a 
munkácsi zenészekből álló, 
Szerhij Dobos vezette vonósné-
gyes gondoskodott. 

Kovács Elemér

Köszöntő beszédében Tarpai 
József a házasság, a család fon-
tosságát hangsúlyozta. A nagy-
család remek alapköve egy biz-
tos házasságnak, hisz a mozgal-
mas mindennapokban nemigen 
van időnk akár a váláson még 
csak gondolkodni sem, jegyezte 
meg humorosan.

Nyitó áhítatában Kacsó 
Géza református lelkipásztor 
vezérigeként az 1Mózes 2,18-at 
választotta, „Azután azt mond-
ta az Úristen: Nem jó az em-
bernek egyedül lenni, alkotok 
hozzáillő segítőtársat”. Milyen 
nagy kegyelem, ha megtaláljuk 
azt az embert, akit az Úr nekünk 
rendelt, mert így válhat teljes-
sé az életünk. És ha olykor-oly-
kor vágyunk is egy kis magány-
ra, miután megadatik, rájövünk, 
hogy hiányzik a társunk, hiá-
nyoznak a gyerekeink. Jól tud-
ta az Isten, hogy nem jó egye-
dül lenni…

 Marosi István görögkatolikus 
pap a rendezvény mottójára hív-
ta fel a figyelmet: Maradjunk 
együtt… A mondat végi írásjel 
soha nem szabad, hogy kérdőjel 
legyen, határozott kijelentésnek 
kell lennie az életünkben. 

A házasság hete zárórendezvénye a KMNE-ben

Nagycsaládos házaspárok 
vacsorája

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületében az idei év-
ben sem maradtak el a Házasság hetét méltató színes, tartalmas 
programok. Február 20-án a nagybégányi Family étterem szolgált 
helyszínül az immár lassan hagyománnyá váló házaspáros vacso-
rának, melyen mintegy 60 házaspár vett részt.

Az asztali áldás közös el-
mondása után megkezdődött a 
vacsora.

Az egyesület idén méltatja 10 
éves fennállását, ennek apropóján 

kedveskedni szerettek volna azon 
tagcsaládjaiknak, akik szintén ke-
rek házassági évfordulót ünnepel-
nek a 2022-es évben. Emléklapok 
kíséretében fogadhatták ezek a pá-
rok az elnökség gratulációját. Min-
den jelenlévő finom csokoládéba 

rejtett buzdító, bátorító üzene-
tet vihetett haza.

Közös  megegyezésse l 
a jelenlévők döntöttek ar-
ról, hogy legyenek gyűjtő-
dobozok kitéve rendezvé-
nyeinken, ahol támogathat-
juk a Vadvölgy panzióban 
egy csán beüzemelését, ami 
még élvezhetőbbé tenné pi-
henésünket.

Vacsora után a Szilágyi há-
zaspár segítségével különböző 
táncokat ismerhettünk és tanul-
hattunk meg. Az este további ré-
szében a jó hangulatról a Bózsár 
zenekar gondoskodott, a táncol-
ni szerető párok pedig kedvük 
szerint rophatták...

 Szeretnénk megköszönni 

mindenkinek, aki közreműkö-
dött abban, hogy ez a színvo-
nalas este létrejöjjön! Nagyon 
jól éreztük magunkat, feltöltőd-
ve, örömmel a szívünkben tér-
tünk haza.

Kabácij Dianna
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– Kígyóson születtem, ma 
is ott élek. Tanulmányaimat a 
Kígyósi Általános Iskolában 
kezdtem, majd a Beregszászi 
Bethlen Gábor Magyar Gimná-
ziumban érettségiztem. Mindig 
is közel állt hozzám a történe-
lem, így felvételiztem az Ung-
vári Nemzeti Egyetemre, majd 
a Debreceni Egyetem Történel-
mi és Néprajzi Doktori Iskolájá-
ban abszolváltam. Még egyete-
mi éveim alatt csatlakoztam egy 
református ifjúsági csoporthoz, 
ahol mélyebben is megismerhet-
tem Jézus Krisztust. Ebből kifo-
lyólag 2009 nyarán szülőfalum-
ban elindítottunk egy ifjúsági 
kört, ahol különféle programokat 
szerveztünk, és szervezünk ma 
is. Emellett pedig 2011-ben meg-
választottak presbiternek Kígyó-
son. 2012-ben jelentkeztem a Sá-
rospataki Református Teológi-
ai Akadémia beregszászi kihe-
lyezett képzésére, ahol hitokta-
tói képesítést szereztem. Jelen-
leg a kígyósi ifjúsági kört veze-
tem, emellett diakónus vagyok a 
beregszászi gyülekezetnél, vala-
mint a beregszászi magyar gim-
náziumban történelmet oktatok.

– Diakónusként mi a tevé-
kenységi köre?

Túri László történelemtanár és diakónus

Tudomány és hit egysége  
Isten útjai kifürkészhetetlenek – szokták mondani. Sokszor nem 
tudjuk, mit hoz az élet, de azt érezzük, jó helyen vagyunk, itt kell 
tennünk a dolgunkat. A kígyósi Túri László diakónusként, lelki se-
gítőként tevékenykedik vidékünkön, emellett tanárként a jövő ge-
nerációjának kinevelésén munkálkodik. Ismerjük meg őt!

– Ha egyszóval szeretnénk ki-
fejezni, akkor azt mondhatjuk: sze-
retetszolgálat. Feladataim közé tar-
tozik, hogy a rászorulóknak, ár-
váknak, időseknek segítsek, akár 
egy-egy jó szóval, biztatással, akár 
kézzel fogható segítséggel. Jézus 
Krisztus szeretetét próbálom hoz-
zájuk közel vinni. Isten gondot vi-
sel rólunk – ezt tudnunk kell, még 
a nehéz időkben is. A lelki segít-
ség mellett többek között élelmi-
szercsomagokat, tüzelőt osztunk 
szét azoknak, akik ezt igénylik. 
Szerteágazó tevékenységünk van, 
de mindezt hittel, az Úr vezetésé-
vel tesszük.

– Hogyan lehet a fiatalságot 
Istenhez vezetni?

– Van egyfajta éhség az em-
berben – testi és lelki egyaránt. 
Mi a lelki éhséget szeretnénk ki-
elégíteni, ami nem mindig köny-
nyű, azonban igyekszünk külön-
böző programokon keresztül ezt 
megoldani. Például a kisebbe-
ket nemrég a nagyszőlősi Szelíd 
Lovasközpontba vittük el, ahol 
kipróbálhatták a lovaglást és az 
íjászkodást, vagy például tettünk 
Beregszászban egy kisebb túrát, 
ahol a püspöki hivatalt, a levéltá-
rat, a diakóniai központot, a Sá-
muel Alapítvány irodáját, a Pul-

zus Rádió szerkesztőségét tekin-
tettük meg, illetve templomtúrát 
is szerveztünk, bejárva Kárpát-
alja legrégibb templomait. Ezek 
mind-mind hozzásegítenek min-
ket ahhoz, hogy élménydúsan is-
mertessük meg a fiatalság-
gal az Urat. Megerősítjük 
bennük, hogy közösségünk-
ben jó lenni.

–  Térjünk vissza a ta-
nításhoz. Milyen tapaszta-
latokat szerzett az évek so-
rán?

– Büszkeséggel tölt el, 
hogy a Beregszászi Ma-
gyar Gimnáziumban – ma 
Beregszászi Bethlen Gá-
bor Líceum – taníthatok, 
hisz én is ott tanultam, for-
málódtam. Sok új kihívás-
sal kell szembenéznünk a 
tanítás során, melyekhez 
nekünk, pedagógusoknak 
is igazodnunk kell. A vi-
lág fejlődik, gyorsul, már 
nem azok a szabályok ér-
vényesek, amelyek tíz vagy 
húsz évvel ezelőtt érvénye-
sek voltak. Talán sokan itt 
a távoktatásra gondolhat-
nak – amely most aktuális is 
–, de én nem csak erről be-
szélek. Ugyanilyen újdon-
ság például a diákok megváltozott 
szemléletmódja, vagy az új okta-
tási módszerek bevezetése, me-
lyek élményközpontúbbá teszik 
az oktatás folyamatát. A legfőbb, 
amit meg kell tanítanunk a diákja-
inknak, hogy tudjanak önállósod-
ni, merjenek gondolkodni és a vé-
leményüket megosztani.

– Hogyan kapcsolódik ösz-
sze az emberben a hit és a tudo-
mány világa?

– A világ azt hiszi, hogy ez két 
ellentétes terület, amelyek ütköz-
nek. De ez nem így van. Gondol-
junk csak arra, hogy nagy tudósok 
el tudták azt mondani, hogy van 
egy Istenük, aki vezeti őket. Szá-

momra a hit és a tudomány jól ki-
egészíti egymást. A tanítás során 
is a hitemet helyezem előtérbe, és 
próbálom keresztyén lelkülettel ok-
tatni a diákokat. Úgy hiszem, a tu-
domány útjára Isten vezetett, azért, 
hogy továbbadhassam a megszer-
zett tudásomat, és ezáltal is gyara-
píthassam a közösséget.

– Meséljen a családjáról.
– Feleségemmel, Ágnessel még 

az egyetemen ismerkedtünk meg. 

Összeházasodtunk, előbb Bátyú-
ban éltünk, Ágnes szülőfalujá-
ban, majd Kígyósra költöztünk. 
2016-ban két gyermeket – Zol-
tánt és Erikát – gyámság alá vet-
tünk. Ők akkor már nyolc, illetve 

hatévesek voltak. Nagy-
bátyám egyedül nevel-
te őket, igencsak ne-
héz körülmények között. 
Ezért döntöttünk amel-
lett, hogy magunkhoz 
vesszük őket. Nem volt 
könnyű időszak senki-
nek sem, ezt el kell mon-
danom, de sosem bántuk 
meg a döntésünket. Majd 
2017-ben megszületett 
kislányunk, Sára. Mi így 
vagyunk egy család. Ki-
kapcsolódásként sok csa-
ládi programon veszünk 
részt, próbálunk feltöl-
tődni, szeretetteljes lég-
kört teremteni.

– Mit jelent önnek a 
munkája?

– 2022 a reformá-
tus egyházban a hála-
adás éve. Úgy érzem, 
sok mindenért hálás le-
hetek – a családomért, a 
közösségért, amelyben 
élek, dolgozom, akár 

tanításkor, akár az ifjúsági cso-
portban. Számomra nagyon po-
zitív, hogy azokkal az emberek-
kel, akikkel körbe vagyok véve, 
eredményesen tevékenyked-
hetem. Sokszor gondolkodunk 
azon, hogy jó helyen vagyunk-e. 
Úgy gondolom, az Úr mindenkit 
a helyes irányba vezet.

– Isten segítse a további-
akban.

Kurmay Anita

Évértékelő a Pro Agricultura Carpatika égisze alatt működő falugazdászokkal (2.)

Minden idény másfajta kihívásokat hoz
Így év elején földműves őse-
ink fontosnak tartották össze-
gezni az előző évi tapasztalato-
kat és előre tekinteni a követ-
kező évre. A Pro Agricultura 
Carpatica égisze alatt mű-
ködő falugazdászokkal egy 
kerekasztal beszélgetés során 
mi is mérleget készítettünk az-
zal a céllal, hogy ne csupán az 
elmúlt év tendenciáit elemez-
zük, de lehetőség szerint meg-
próbáljunk olyan következte-
téseket levonni, amelyek segíte-
nek a mostani idényre való fel-
készülésben is. 
(Az első rész lapunk 6. számában 
jelent meg.)

– Mi van a fűtött fóliákkal?
Gál István: Én azt vettem 

észre, hogy korai fűtött és a késői 
fűtött fóliasátrak 2021-ben átla-
gos évet zártak. Tavasszal készí-
tettem grafikonokat arról, hogy 
az elmúlt öt évben hogyan ala-
kultak az árak. A tavalyi év en-
nek értelmében átlagos volt, de 
mindenki a tavalyelőttihez ha-
sonlította, amikor viszont min-
den a feje tetejére volt állítva. Az 
előző év tapasztalataiból kiindul-
va tavaly igen sokan nagyon ké-
sőn vetették el az uborkák, gon-
dolva, hogy júliusban majd jobb 
ára lesz, mint áprilisban. Ez nem 
jött be, így ők beleszaladtak a ki-
logrammonkénti egy hrivnyás 
uborkába, amit ennyiért nem is 
érdemes leszedni, nemhogy piac-
ra vinni. Az utóbbi évek tapasz-
talata az, hogy a nyári dömpin-
get a fóliásoknak érdemes len-
ne kihagyni, hisz később a kon-
zervuborkának ismét jó ára van, 
általában megközelíti a tavaszit.  
A paradicsomnál az elmúlt évek-

ben novemberben ugrott fel a zöld-
ség ára, akkor lehetett jól elad-
ni, most viszont, aki novemberre 
időzítette a paradicsomot, az nem 
járt jól, mert ekkorra leesett a ter-
mék ára. Megesett továbbá az a 
csúfság is, hogy amelyik hónap-
ban uborkát szedtem, minden hó-
napban fűtenem kellett. Igaz, hogy 
augusztusban csak egy napot, 
de akkor is be kellett kapcsol-
ni a fűtést, mert olyan hideg 
volt, hogy az állomány meg-
fázott volna. Az, hogy június-
ban is fűtünk, már korábban 
is megtörtént. Elmúltak azok 
az idők, amikor megtehettük, 
hogy április végén már csak éj-
szaka fűtünk, hogy ne pocsé-
koljuk a drága energiát. Most 
már májusban és június elején 
is kénytelenek vagyunk fűteni, 
erre fel kell készülni a követ-
kező években is. Az már ter-
mészetes, hogy ősszel – szep-
temberben, októberben – is 
gyakorlatilag végig fűtöttünk. 

Sárközi Mónika: A fóli-
ás szamócatermesztésről meg 
annyit, hogy tavaly kimagas-
ló ára volt a szamócának: ele-
inte 200 hrivnyát is megad-
tak kilójáért, igaz, akkor még 
elég kevés gazda tudott értéke-
síteni. De a fóliás szamóca kilo-
grammonkénti ára később sem 
esett 100 hrivnya alá. És a termés 
is nagyon jó volt. Egy 400 négy-
zetméteres fóliában 800 kg, de 
volt, akinek 1100 kilogramm is 
megtermett, tehát egy tonna kör-
nyékén volt a termés. És átlago-
san 100 hrivnyájával került ér-
tékesítésre. A szabadföldi pedig 
90 hrivnyáról ugyan lecsökkent 
60-50 hrivnyára, de a beszámo-

lók alapján még az 50 hrivnyás ár-
ral is elégedettek voltak a terme-
lők ilyen nagyságú termés mellett. 
A paradicsomnál az őszi termesz-
tés elég jól sikerült a tiszaháti fal-
vakban. Tavasszal viszont – mos-
tanában ez az általános tapaszta-
lat – nem kell a paradicsom, hiába 
van már május második felére, na-

gyon nehéz eladni a piacon. Mire 
meg az értékesítés beindulna, ad-
digra lemegy az ára. Az őszi ter-
méssel már nem volt ilyen gond, 
annak végig elég jó ára volt. A mi 
állományunknál sajnos a bronz-
foltosság pusztította el a termést, 
meg a paradicsommoly, de szeren-
csére a faluban másoknál ez nem 
volt jellemző. 

– Mi a helyzet a szemesekkel?
Molnár Ádám: 2021 a búzá-

nál inkább a kudarcok éve volt. 

Télen, még februárban is inkább 
a belvizek sanyargatták a vetést. 
Aztán a hideg április és az ugyan-
csak hűvös május sem kedvezett 
a szárbaszökkenésnek, így sok-
kal alacsonyabb búzatermés lett, 
mint amilyet a fajták indokolná-
nak. Sok gazda a gyomokkal küz-
dött vagy éppen a fuzáriumos fertő-
zéssel. Látni kell, hogy egyre gya-
koribb betegség a kalászfuzárium. 
Emellett van egy újabb kárte-
vő, a gabonatripsz, ami nemcsak 
Beregvidéken ütötte fel a fejét. Ez 
általában ott jelenik meg, ahol már 
több éve egymás után búzát vetnek 

az adott területen, akár kihagyá-
sokkal is, vagy közel van a raktár-
terület. Az elmúlt évben nem volt 
kimagasló a búzatermés, de nem 
adja fel a kárpátaljai gazda. Ősszel 
elég szép számmal indultak neki a 
vetésnek és a talajelőkészítésnek. 
Ám jött megint a szélsőséges időjá-
rás: októberben és novemberben az 
aszály miatt lehetetlenné vált a föld 
megművelése, még nehéztárcsával 
sem tudtuk szétverni a rögöket, ne-
héz volt a magágyat előkészíteni. 

Aki észbe kapott és gyorsan el 
tudta végezni a talajelőkészítést, 
az el tudta vetni a búzát, de no-
vemberben alig 5-6 milliméter 
csapadék hullott, ami vajmi ke-
vés ahhoz, hogy fejlődésnek in-
duljon a búza. Több helyen elsat-
nyult, elszáradt, kifonnyadt a fia-
tal búzacsíra. Aki tehette, átvetet-
te, de aki már nem szánt rá több 
energiát, az sorsára hagyta a veté-
seket, ezt különösen Beregszász 
környékén tapasztaltam. Viszont 
november végén, 20-a táján meg-
nyíltak az ég csatornái és jelentős 
csapadékmennyiség hullt le. Ám 

ekkor hiába volt meg-
felelő a vízmennyiség, 
az alacsony hőmérsék-
let miatt már vontatot-
tan haladt a búza kelé-
se, gyenge volt a bokro-
sodás a téli időszakban. 
Egyelőre tehát nem úgy 
néz ki, hogy aratáskor 
jó termést takarítunk be. 

A kukoricával szin-
te ugyanez a helyzet. 
Nemcsak a tavasz volt 
sikertelen, de a beta-
karítás is. Egyrészt el-
húzódott a vetés, más-
részt folyamatos hű-
vös, aszályos időszak 
volt jellemző az egész 
májusra, ami pont elég 
volt ahhoz, hogy a ma-
gok ne csírázzanak ki, 
vontatottan keljenek, 
ebből adódóan pedig 

megint gyomszabályozási gon-
dok jelentkeztek, méghozzá 
eléggé sűrűn. Aztán ugyan meg-
jött a csapadék, de már kifutot-
tunk az időből. Amelyik tenge-
ri későn lett vetve, annál segí-
tett, ám amelyik szaporítóanyag 
több mint másfél hónapja a szá-
raz földben sínylődött, az a ku-
korica elveszett, a silány termést 
a gazdának nem érte meg beta-
karítani sem. 

Kovács Elemér

Bizony a kukorica a legtöbb esetben szárításra szorul
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Bemutatjuk a Kárpátaljai 
márkacsaládot

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) és a Kár-
pátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége (KFMVSZ) felis-
merte a vásárlók azon igényét, hogy minél több megbízható és he-
lyi árut vásárolhassanak. Ennek érdekében arra törekedtek, hogy 
létrehozzanak egy olyan egyedülálló új üzleti szerkezetet, amely 
mindezt megvalósítja. Szükségesnek látszott egy emblémával jól 
azonosítható önálló márka felépítése, amely a legjobb minőségű 

kárpátaljai termékeket és szolgál-
tatásokat képviseli. 
A Kárpátaljai márka bejegyzett 
védjeggyel rendelkezik, s a 2021-
es év elején indult útjára. Létre-
hozott egy olyan átfogó projektet, 
amelynek köszönhetően a márka-
termékek és szolgáltatások egyre 
több helyen megjelenhetnek, illet-
ve egyre szélesebb ismertségre te-
hetnek szert. A kezdeményezés leg-

főbb célja, hogy az egymással összefogó és együttműködő vállalko-
zók megmutassák mindazt az értéket, amit a kárpátaljai termelők 
és szolgáltatók előállítanak, képviselnek. A termékekben, a szol-
gáltatásokban és az emberi tulajdonságokban is a prémium szin-
tet határozták meg alapként. Ezek a szigorú feltételek, illetve azok 
folyamatos betartása eredményezheti, hogy az első, önálló kárpát-
aljai márka sikere tartós lesz, mindannyiunk előnyére, igényeinek 
kielégítésére és az itt élők büszkeségének, a szülőföld iránti szere-
tetének erősítésére. 
Nemrég indult sorozatunkban bemutatjuk a Kárpátaljai márka-
családot.

Birta Sándor díszkertész
Az utóbbi időben a kárpát-

aljai porták arculata jelentősen 
megváltozott. Sok helyen a ko-
rábban gyümölcsösként hasz-
nált részek ma már díszkertként 
funkcionálnak. Ahol a gazda 
egyedi ízlése szerint telepít kü-
lönböző díszfákat és -cserjéket, 
és hétvégeken egyedül kaszál-
ja a füvet, gondozza a gyepsző-
nyeget több-kevesebb sikerrel. 

– Való igaz, hogy ezen a téren 
jelentős átalakulásoknak vagyunk 
a szemtanúi – mondja beszélge-
tő partnerem. – Egyszersmind egy 

átmeneti korszakot élünk, hisz sok 
esetben nem könnyű a döntést meg-
hozni, ami arról szól, hogy márpe-
dig a házhoz közel eső részen nem ül-
tetünk gyümölcsfát, azt a rózsabok-
rok, díszcserjék, örökzöldek, virág-
ágyások foglalják el, no, és természe-
tesen, ami a keretét adja az egésznek, 
az a zöld gyep. Ebből is látszik, hogy 
sokféle teendő és sokféle tudás is kell 
hozzá, hogy mindezeket a feladatokat 
szakszerűen el tudjuk látni, és hogy a 
végeredménnyel mindnyájan – mi ma-
gunk, és természetesen a családtagja-
ink is – elégedettek legyünk. 

– Lényegében a díszkert gon-
dozásakor ugyanolyan szakmai ki-
hívásokkal kell szembenézni, mint 
egy gyümölcsös karbantartásakor. 

– Minket, a Bereg Garden mun-
katársait legtöbbször sövénynyí-
rással, meg főként gyepgondozás-
sal és kaszálással kapcsolatos fel-
adatok elvégzésével bíznak meg. 

Így kézen fekvő, hogy az utóbbiak-
ról szóljunk kicsit részletesebben. 
A gyep szellőztetésével ösztönöz-
zük a pázsitot a megújulásra, hogy 
minél dúsabbá váljon. A munkafo-
lyamat során eltávolítjuk az elhalt 
részeket, talajlazítással javítjuk a 
felső réteg vízháztartását. A gyep 
szellőztetését ugyan bárki megold-
hatja kézi erővel is, ám ez nagyon 
fáradalmas. Mi ezt géppel sokkal 
hatékonyabban tudjuk elvégezni. 
A tavaszi induláskor – s ennek már 
lassan eljön az ideje – kiszórjuk a 
megfelelő minőségű és mennyisé-
gű talajtápot, ahol kell, rávetéssel 
javítjuk a gyepszőnyeget, beüze-
meljük az öntözőrendszert, ellen-
őrizzük az öntözőfejek szóráské-
pét. Előfordul az is, hogy gombás 
megbetegedések ellen is fel kell 
lépni. Azt ajánlom minden dísz-
kerttulajdonosnak, hogy maximá-
lisan törekedjen arra, hogy a tava-
szi indulás zökkenőmentes legyen. 

– A szakmai felkészültség mel-

lett a rendelkezésre álló technikai 
felszerelés sem mellékes. Önöknél 
minden kéznél van?

– A legtöbb feladat, és tegyük 
hozzá, a leggyakoribb teendők el-
végzéséhez – értem ez alatt a gyep-
gondozást, a kaszálást, a sövény-
nyírást – professzionális gépek 
állnak rendelkezésre. Ha valami-

lyen más jellegű gond merülne 
fel, például növényvédelmi prob-
lémák esetén, tudunk külső segít-
séget is hívni. 

– A kert karbantartása, ami-
ben természetesen a tulaj is részt 
vállal, folyamatos. De milyen idő-
közönként ajánlatos önöket hívni?

– Azt szoktam mondani, ha a 
tulajdonos úgy érzi, hogy a kert 
gondozása már meghaladja az ere-
jét, akkor hívjon bennünket. Mi-
nél korábban, annál jobb. Ilyen-
kor a terepszemle után elmond-
juk, hogy miben tudunk segíteni. 
Állandó ügyfeleinket pedig akkor 
keressük fel, amikor azt mindket-
ten szükségesnek tartjuk. Tavasz-
szal, minél inkább melegszik az 
idő, a fűnyírás szükségessége an-
nál gyakoribbá válik, majd a nyár 
közepén ez egyre ritkul. Nyilván-
való, hogy tavasszal akad a legtöbb 
munka, hisz a kert minden részét, 
értem ezalatt a sövényt, a díszfá-
kat, rendbe kell tenni.  

– Úgy tudjuk, Dániában 
éveken át dolgozott ebben a 
szakmában. Mi az, amit kör-
nyezetünk szépítése, komfort-
érzetünk javítása érdekében egy 
skandináv néptől átvehetünk?

– Jó néhány évvel ezelőtt Dá-
niában a háztáji gyümölcsösök 
eltűntek, hogy a helyüket dísz-
kertek foglalják el. Ezekre álta-
lában az a jellemző, hogy a ház 
melletti területen néhány díszfa 
áll, a többi részt gyepszőnyeg 
foglalja el. A portákat többnyi-
re nem határolja kerítés, csak 
élősövény, amelynek magassá-
ga olykor eléri a két métert. A 
családok rengeteg időt töltenek 
a szabadban, és nagyon igény-
lik, hogy kertjük szépen gondo-
zott legyen. A legtöbben szak-
embert bíznak meg ezzel a fel-
adattal. Ott a kertészeknek vala-
mivel könnyebb a dolga, mivel 
nyáron nincs akkora hőség, és a 
csapadék eloszlása is egyenletes. 
Még egy érdekesség. Mivel az 
ablakokon általában nincs füg-
göny, a dánok – a hollandokhoz 
hasonlóan – akkor is tudnak gyö-
nyörködni a kertjükben, ha ép-
pen bent tartózkodnak a házban. 

– Az ön számára mit jelent, 
hogy tagja lehet a Kárpátaljai 
márkacsaládnak?

– Büszkeséggel tölt el, hogy 
tagja lehetek a Kárpátaljai már-
kacsaládnak. Azon leszek, hogy 
az elkövetkező hónapokban még 
több időt szenteljek a közös 
munkának. Hisz, ha a terméke-
ink és szolgáltatásaink egyre is-
mertebbé válnak, akkor maga a 
Kárpátaljai brand is egy erősö-
dő márkajegyet képvisel. Az a 
jó, hogy valamennyien tudato-
sítottuk magunkban: mi együtt 
vagyunk erősek. Közösen tud-
juk képviselni azokat a terméke-
ket és szolgáltatásokat, amelyek 
értékesek és vonzóak vásárlóink 
és megrendelőink számára. 

Eszenyi Gábor

A Benében élő Petrov Lau-
ra tudása legjavát nyújtja ven-
dégei számára. A kozmetikai, 
illetve manikűrös szolgáltatá-
sok mellett pedig egyedi aján-
déktárgyak is rendelhetők tőle. 
Vele beszélgettünk kezdetekről, 
kihívásokról.

– Mit tudhatunk a fiatal 
hölgyről?

– Benében születtem, ma is 
ott élek. Középiskolai tanulmá-
nyaimat Nagymuzsalyban vé-
geztem. Mindig is érdekelt a 
szépségipar, így már korán el-
döntöttem, hogy ezzel szeretnék 
foglalkozni. 2020 augusztusá-
ban Beregszászban egy manikűr 
tanfolyamon vettem részt. Majd 
úgy gondoltam, hogy a kozme-
tikusi alapképzést is elvégzem, 
hogy minél többek igényeit ki 
tudjam elégíteni – az idei év ja-
nuárjában kaptam meg az okle-
velemet, szintén a Vérke-parti 
városban, a Beauty Bar szépség-
szalonban Lengyel Nikolettától.

– Milyen volt a kezdet?
– Azt el kell mondanom, 

hogy nem rég óta vagyok a szak-

Petrov Laura, manikűrös, kozmetikus és ajándékkészítő

„Megtaláltam azt, amiben ki 
tudok teljesedni”

A nők már ősidők óta sminkelik magukat. Kleopátra az ókorban 
szemét felül kékkel, alul víz zölddel kontúrozta, száját pirosra fes-
tette. Szemöldökét vastagon szénnel feketítette. A középkorban nem 
sminkelték magukat a nemesség köreibe tartozó hölgyek. A sápadt 
bőr a törékenység és előkelőség jelképe volt. A XX. századtól a koz-
metikaipar elsődleges célja az egészségmegőrzés és a bőr védelme. 

mában. És mint minden kezdet, ez 
is nehéz. Meg kell ismertetnem ma-
gam, a munkámat az érdeklődők-
kel, ki kell alakítanom a vendég-
körömet – ez bizony nem egyszerű 
feladat. Vidékünkön sok szépség-
szalon működik, ezért újoncként 
nem egyszerű a beilleszkedés. Egy-
előre szülőfalumban, az otthonom-
ban várom kedves vendégeimet. 
Tudásom legjavát igyekszem nyúj-
tani, és bízom benne, hogy vendé-
geim elégedettek velem.

– Milyen szolgáltatásokat kínál?
– Többféle szolgáltatással vá-

rom vendégeimet. A kozmeti-
kai szolgáltatásaim közé tartozik 
a szemöldökgyantázás, -formá-
zás, -festés (hennával és festék-
kel egyaránt), és a szempillafes-
tés is. A manikűrözés terén pedig 
műkörömépítést kérhetnek tőlem 
zselével, porcelánnal, géllakkal 
egyaránt. A vendég igényei szerint 
bármit elkészítek, legyen az egy 
natúr színekből összeállított mani-
kűr, vagy egy bonyolultabb mintá-
val ellátott is.

– Mi a trendi jelenleg a szép-
ségiparban?

– Arcunk, bőrünk egészsége, 
szépsége sokat ér. Szinte bármit 
megteszünk érte. Munkám során 
elsősorban bőrbarát, természetes 
alapanyagokat használok, 
melyek nem okoznak irri-
tációt. Ugyanez igaz a ma-
nikűrök terén is. A letisztul-
tabb, természetesebb árnya-
latok kerültek előtérbe. De 
be kell valljam, számomra a 
nagy kedvenc, mikor egész 
kicsi körmökre varázsolha-
tok valami apró csodát. 

– Mint minden ágazat-
ban, itt is fontos a folyama-
tos fejlődés.

– A szépségipar egy fo-
lyamatosan megújuló ága-
zat. Ezért is fontos, hogy 
fejlesszük tudásunkat, nap-
ra készek legyünk az új 
technikákat illetően. Újabb-
nál újabb formák, minták 
megoldások jelennek meg, 
melyeket tudnunk kell el-
készíteni ahhoz, hogy mun-
kánkban sikeresek lehes-
sünk. Jómagam is több 
tanfolyamon veszek részt, 
emellett az internet is tele 
van oktató videókkal, me-
lyekből rengeteget lehet 
tanulni.  

– Emellett ajándéktár-
gyak is rendelhetők ön-
től…

– Pár héttel ezelőtt 
egyik este jött a gondo-
lat, hogy valami új dolgot is ki 
szeretnék próbálni, valami nem 
megszokottba belevágni. Akkor 
döntöttem el, hogy saját kezű-
leg fogok ajándéktárgyakat ké-
szíteni. Elsőként asztaldíszekkel 

próbálkoztam, és ez sikerrel járt. 
Majd jöttek a kisebb-nagyobb tár-
gyak, rendelések. Ilyenek példá-
ul a csokicsokrok, vagy -dobo-

zok, esetleg a rózsából összeállí-
tott macik, a pelenkatorták, fény-
képes kiegészítők. Bármi, amit a 
vásárló szeretne.

– Mit jelent önnek a munkája?
– Nagyon sokat jelent nekem, 

szeretem csinálni. Munkám 
során ki tudok kapcsolódni, 
kiélhetem a kreativitásomat. 
Emellett büszke is vagyok ma-

gamra, amikor a 
vendégeim boldo-
gan távoznak tő-
lem. Az elégedett-
ségük öröm szá-
momra .  Párom -
mal voltak gondo-
lataink a külföl-
di munkát illető-
en, de különböző 
okok miatt meg-
hiúsultak. Azt kell 
mondjam, nem bá-
nom, hogy így ala-
kult. Úgy érzem, 
megtaláltam azt, 
amit szeretek csi-
nálni.

– További ter-
vek…

– Mivel ennyi-
re szeretem a mun-
kám, terveim között 
szerepel, hogy mi-
nél jobban fejlesz-
szem a tudásomat. 
Szeretném még in-
kább tökéletesíteni 
a technikámat, hogy 
a jövőbeli vendé-
geim is elégedet-
tek legyenek. Emel-
lett az ajándékkészí-
tést sem szeretném 
abba hagyni, hisz 

az is kedvelt elfoglaltságom. Így 
vásárlóim bármilyen alkalomra 
meglephetik szeretteiket.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita
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A termőegyensúly meghatáro-
zásában a bevált gyakorlat szerint 
a területegységre jutó termés töme-
gét a metszéskor eltávolított vesz-
szőtömeggel hasonlítják össze. Az 
egyéves vesszők tömege jó mutató-
ja a vegetatív teljesítménynek, mi-
vel az a levélfelülettel szoros kor-
relációt mutat. Az egységnyi terü-
letről leszedett termésre jutó vesz-
szőhozamot a nemzetközi gyakor-
latban y/n hányadosként ismerik, 
aminek az optimális értéke 4 és 6 
közé tehető. Tehát egy megfelelő 
termőegyensúlyban lévő ültetvény-
ben, ahol a terméshozam 10 t/ha, a 
lemetszett vesszőtömegnek 2 t/ha 
körül kell alakulnia. 

A gyakorlatban a szőlő ter-
mőegyensúlyi állapotának be-
állítására leginkább a met-
szést, a tápanyagutánpótlást és 
a fitotechnikai műveleteket al-
kalmazzuk, de a szőlőnövény az 
emberi beavatkozásoktól függet-
lenül is törekszik a generatív-ve-
getatív egyensúly megtartásá-
ra. A metszés elhagyására a sző-
lőnövény az alábbi módon rea-
gál: csökken a rügyek fakadási 
képessége, főleg a vesszők al-
sóbb szakaszán; a kihajtott haj-

Szőlőtermesztőknek

A termőegyensúlyt befolyásoló tényezők és a 
beavatkozás lehetőségei

 Termőegyensúly alatt a szőlőtermesztésben a vegetatív szervek 
(hajtások/vesszők, lombozat) és a generatív szervek (virágfürtök/
termésfürtök) között kialakuló egyensúlyi állapotot értjük. Az op-
timális termőegyensúly beállítása teszi lehetővé a kiegyenlített ter-
méshozam és a lehető legkedvezőbb borminőség elérését. Amennyi-
ben az egyensúlyi állapot megszűnik, a növény működésében za-
varok léphetnek fel, ami mindenképpen hátrányosan érinti a ter-
més beltartalmát.

tások növekedése jelentősen visz-
szaesik, a fürtvirágzatok mére-
te és virágszáma lecsökken, a bo-
gyóméret és ennek következtében 
a fürtméret is lecsökken, ami oda 
vezet, hogy a teljesen magára ha-
gyott ültetvényben is kialakul egy-
fajta egyensúly a vegetatív és ge-
neratív szervek között. 

A termőegyensúly szabályo-
zásának egyik legalapvetőbb esz-
köze a gyakorlatban a metszés. A 
metszéskor meghagyott termőrü-
gyek száma fajtánként és műve-
lésmódonként változó. Általában 
a nagyfürtű, bőtermő fajták tőkéin 
a tenyészterületük minden négy-
zetméterére számítva 4-8 rügyet, 
míg a kisfürtű fajtáknál 8-12 rü-
gyet javasolt meghagyni. A met-
szés önmagában azonban a legrit-
kább esetben elégséges eszköz a 
termőegyensúly megfelelő kiala-
kításához. A legtöbb esetben szük-
ség van még speciális zöldmunkák 
végrehajtására is, amelyekkel az 
egyensúly pontosabban beállítható. 

A termőegyensúly és a termés-
minőség szempontjából jelentős 
hatással bír a megfelelő időben el-
végzett fürtritkítás, hajtásváloga-
tás, lelevelezés, csonkázás és hón-

aljazás. A termőhajtások ritkítá-
sa hatékony eszköz a termőegyen-
súly szabályozásában, mivel egy-
szerre módosítom általa a tőkén-
kénti hajtásszámot és levélfelüle-
tet, valamint a fürtök számát. A leg-
fontosabb szempont, hogy minden 
olyan termőhajtás megmaradjon a 
beavatkozás után, amely a követ-
kező évi metszéshez, vagy a termő-
alapok kialakításához nélkülözhe-
tetlen. Minden ugarcsap esetében 
szükséges legalább két erős haj-
tást meghagyni, amelyek a követ-
kező évi metszéshez szolgáltatják 
a megfelelő vesszőket. Ikerhajtás 
képződése esetén azt a hajtást cél-
szerű eltávolítani, amelyik helyze-
te nem megfelelő, vagyis amelyik 
nem sorirányban, vagy nem függő-
legesen fejlődik. 

A termőegyensúly számszerűsí-
tésének egyik legpontosabb mérő-
száma lehet az egységnyi termés-
mennyiségre jutó lombfelület ará-
nya. Kárpátalja síkvidéki részé-
re jellemző éghajlati körülmények 
mellett minden egyes kilogramm 
termés beérleléséhez 1,5-2 m2 le-
vélfelület meghagyása szükséges. 
Fontos kiemelni, hogy a levélfe-
lület a napsugárzásnak megfelelő-
en kitett, jelentős önárnyékolástól 
mentes kell, hogy legyen! A lomb-
fal kialakítása során szintén fontos 
szempont, hogy a hajtások abban 
egyenletesen legyenek eloszlatva és 
ne alakuljanak ki túlzsúfolt részek.

A vegetatív növekedés korlá-
tozásának egyik hatásos módja a 

hajtások hosszának visszavágása, 
vagyis a csonkázás. A csonkázás 
ideje és mértéke nem lényegtelen. 
Amennyiben a beavatkozás túl ko-
rai, a hónaljhajtások még intenzí-
vebb növekedése révén erősebb ve-
getatív túlsúly alakulhat ki, mint ami 
előzőleg volt. A beavatkozás helyes 
időpontját dátumszerűen megadni 
nem lehet, mivel minden ültetvény 
más és más jellegzetességeket mu-
tat. A termőegyensúlyban lévő és 
jól beszabályozott ültetvények jel-
legzetessége, hogy a vegetációs idő-
szak második felében a hajtásnöve-
kedés a kellő levéltömeg kialakítá-
sa után már egészen lelassul, vagy 
magától meg is áll. A szőlőtőke szá-
mára jelentős tartalékok felhalmo-
zása csak abban az esetben lehetsé-
ges, ha a termőegyensúlyt sikerült 
megfelelően kialakítani. 

A kedvezőtlen víz- és tápanyag-
ellátás szintén negatívan befolyá-
solhatja a termőegyensúly kialaku-
lását. Amennyiben a szőlőink ve-
getatív fejlődése gyenge, a rügy-
terhelés csökkentésével, oksze-
rű tápanyagutánpótlással és a talaj 
vízkészletének védelmével (sekély 
talajművelés, a gyommentesség 
fenntartása, mulcsozás) javíthatunk 
a helyzeten. A tápelemek közül el-
sősorban a nitrogénhiány lehet kor-
látozó hatású, ami a kötött talajok 
esetében viszonylag ritkán alakul 
ki. Az összetömörödött, levegőtlen 
talajokban természetes úton gyak-
ran nem képződik elegendő felve-
hető nitrogén, amit a kellő időben 
és mélységben elvégzett tavaszi ta-
lajlazítással egyszerűen megszün-
tethetünk. Erre a legalkalmasabb 
a május elején 20-25 cm mélység-
ben elvégzett sorközkultivátorozás. 
Ilyenkor kiadhatjuk a szükséges 
fejtrágyát is egyben.

A nitrogénből maximum 50 kg/
ha adag javasolható, mivel a túl-
trágyázás éppen olyan káros lehet, 

mint a tápanyaghiány. A nitrogén 
túladagolás túl buja növekedés-
re ösztönzi a szőlőt, ami gyen-
gébb betegség-ellenállóságot és 
borminőséget fog kiváltani. A 
helyes egyensúlyban lévő ültet-
vényben a tőkéken fejlődő vesz-
szők legalább 1 méter hosszúak 
és 8-10 milliméter vastagságúak. 
Túlzott mértékű hajtásnöveke-
dés, azaz vegetatív túlsúly ese-
tén vissza kell fogni a szőlő trá-
gyázását és nagyobb rügyterhe-
lést kell alkalmazni.

 A környezeti tényezők után 
a legerőteljesebb hatást a nemes 
szőlőfajták növekedésére az al-
kalmazott alanyfajta gyakorol-
ja, ezért az alanyválasztáskor ve-
gyük figyelembe a nemes fajta 
vitalitását is! Túl buja növeke-
désre hajlamos fajtákhoz (Fur-
mint, Hárslevelű, Cabernet, Le-
ányka), ha a talaj mésztartalma 
és termőképessége mást nem in-
dokol, akkor a gyengébb növe-
kedést kiváltó alanyok (Riparia 
portalis, Georgikon 28) alkalma-
sabbak, míg a generatív, gyen-
ge növekedésű fajtákhoz (Riz-
lingszilváni, Cserszegi fűsze-
res, Olaszrizling) erősebb nö-
vekedést kiváltó alanyfajták 
(Ruggeri, Paulsen, TK5BB) ja-
vasolhatók inkább.

A fentiek alapján látszik, 
hogy milyen sok szempontot 
kell figyelembe venni, amikor 
egy adott ültetvény termőegyen-
súlyát megpróbáljuk összhang-
ba hozni az adottságokkal. A leg-
kiválóbb minőségű termés csak-
is a tökéletes termőegyensúly-
ban lévő ültetvényekről várha-
tó, melynek beállításához a kel-
lő szakmai tudás és tapasztalat 
nélkülözhetetlen!

Barkaszi Ferenc 
agrármérnök-szaktanácsadó, 

a KMVSZ falugazdásza

Miközben háború dúl Ukraj-
nában, az itthon maradt hajta-
tó gazdák nagy dilemma előtt 
állnak: mit csináljanak a kine-
velt palántákkal? Mivel a pa-
radicsom-vetőmag megvásár-
lása is egy kisebb vagyonba 
került, a palánták 
kinevelése (fűtése) 
pedig még többe, 
ezért még a cson-
kán maradt csalá-
dok nagy része is 
úgy tervezi, hogy 
kiültetik a kinevelt 
palántákat, aztán 
majd lesz, ahogy 
lesz. A paradicsom nem any-
nyira melegigényes, mint az 
uborka, jobban bírja a viszon-
tagságokat is. Nyár elejére pe-
dig, mire termőre fordul, csak 
helyre áll a világ rendje!

A közhiedelem szerint a pa-
radicsompalánta ültetéséhez 
nem kell nagy tudomány, hisz, 
ha ledobunk a nedves földre egy 
derékba tört palántát, még az is 
megfogan. Sajnos a gyakorlat-
ban nagyon el lehet rontani ezt 
a műveletet is. Mivel március 
hónap a vészfűtéses fóliasátrak-
ban hagyományosan a paradi-
csompalánták kiültetésének az 
ideje, nem árt, ha még egyszer 
végiggondoljuk a legfontosabb 
tudnivalókat.

Mikor ültessük?
A kiültetés időpontját álta-

lában 3 tényező határozza meg:
Mikor szabadul fel a terület 

az elővetemény alól (ha van)?

„Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.” (Luther Márton)

A hajtatási paradicsom kiültetése
Mikor melegszik fel a talaj 

(tudjuk felfűteni) a kiültetéshez 
szükséges min. 10-13 0C hőmér-
sékletre?

Mikor éri el a palánta a kiülte-
téshez szükséges fejlettséget?

A hidegtűrő elő nö vények (re-
tek, zöldhagyma stb.) ál-
talában március legvégé-
ig, április közepéig lefog-
lalják a fóliaházat. Erre 
az időpontra a talaj már 
felmelegszik a szükséges 
hőmérsékletre a fűtetlen 
(vészfűtéses) fóliasátrak-
ban is.

Az ennél korábbi ki-
ültetéshez mindenképpen szük-
ség van valamilyen szintű fűtés-
re. Februári ültetéshez a vegetá-
ciós fűtési rendszer a legoptimáli-
sabb, míg márciustól már a venti-
látoros hőlégbefúvók is megfelel-
nek. De mindenképpen figyelem-
mel kell követni a talaj hőmérsék-
letét, s csak akkor lehet ültetni, 
amikor ez az érték 10 cm mélyen 
a reggeli órákra sem csökken 10-
13 0C alá. Az ennél hidegebb talaj-
ból a növény nem képes tápanya-
got felvenni, újabb gyökereket nö-
veszteni. Ilyenkor lilul-sárgul a ki-
ültetett palánta. Végeredményben 
nemhogy előre hoznánk a termést, 
de a stressz miatt valószínűleg ké-
sőbb és kevesebb termésünk lesz.

A harmadik meghatározó té-
nyező a palánták fejlettsége. A ki-
ültetésre alkalmas palánta szára 
kb. ceruza vastagságú, 6-8 lomb-
leveles, bimbós fejlettségű. A de-
terminált („törpe”) fajtákat zöld-

bimbós állapotban, míg a vegeta-
tív, folytonnövő fajtákat valamivel 
később, akár az első virágok meg-
jelenésének időpontjában ajánlatos 
ültetni. Mivel az időjárás tavasszal 
eléggé szeszélyes, e három ténye-
ző összehangolása, időzítése vala-
milyen szintű fűtés nélkül igen bi-
zonytalan, nem beszélve az esetle-
ges fagyveszélyről.

Talajelőkészítés
A többszezonos fóliaborítás ter-

jedésével egyre több 
fóliaház marad télére 
is befedve. Az ilyen 
melegházak talaja ta-
vaszra rendszerint ki-
szárad, rotációs kapá-
val megmunkálva por-
rá válik. Ebbe a talaj-
ba nem szabad palán-
tát ültetni, hisz a beön-
tözéstől ez a por „ösz-
szeáll”, kőkemény, 
levegőtlen „vályog-
gá” válik, amelyben 
csak sínylődik a pa-
lánta. Tehát, ha száraz 
a fóliaház talaja, előbb 
alaposan öntözzük meg (szaknyel-
ven: feltöltjük nedvességgel), majd 
megszikkadás után frezázzuk. Így 
már egy jó minőségű, aprómorzsás, 
levegős talajszerkezetet kapunk, 
ami optimális a paradicsompalán-
ta számára. A talajanalízis alapján 
indokolt műtrágyamennyiséget is 
az utolsó talajmunka előtt juttassuk 
ki, szórjuk szét egyenletesen a fó-
liaház talajára, hogy egyenletesen 
keveredjen el a talajjal. A közvet-
lenül az ültetőgödörbe szórt műtrá-
gyák igen gyakran gyökérperzse-
lést okoznak!

Ültetés
Azt, hogy milyen sűrűn (db/m2) 

ültessük a paradicsom palántáit, a 
fajta jellege határozza meg. A cé-
gek a katalógusaikban gyakran fel-
tüntetik az adott fajtára ajánlott ül-
tetési sűrűséget. Ennek hiányában 
az általános szabályokból indulha-
tunk ki. A determinált (törpe) faj-
tákból akár 6-8 darabot is ültethe-
tünk négyzetméterenként. A felde-
terminált fajták esetében 3-4 db/m2 
míg a folytonnövő fajták esetében 
2,5-3 db/m2 ez az érték, a növény 
habitusától függően.

A fóliás paradicsom jól tűri 

az ikersoros elrendezést, ami egy 
egyenletesebb, tágasabb térállás ki-
alakítását tesz lehetővé. A „Nagy-
könyv” szerint a helyesen nevelt, 
zömök palántákat úgy kell kiül-
tetni, hogy a tápkockák teteje szí-
neljen a talajfelszínnel. Sőt, a ko-
molyabb gazdaságokban 1,5-2 
cm-rel ki is áll belőle, hogy a pa-
lánták gyökérnyaki része ne érint-
kezzen a fóliaház talajával, így az 
nem fertőződik be onnan. Sajnos 
nálunk a palántanevelők kis mére-
te a palánták besűrítéséhez, végső 
soron legtöbbször azok felnyurgu-

láshoz vezet. Az ilyen felnyur-
gult palántákat, ha erre minden-
képp szükség van, inkább meg-
döntve, félsrégen ültessük, hogy 
a gyökérzet ne kerüljön túl mély-
re. A hideg, levegőtlen körülmé-
nyek közé került eredeti gyökér-
zet nagy valószínűséggel elpusz-
tul, sokszor be is fertőződik kü-
lönböző gombás betegségekkel.

A fertőzésveszély csökken-
tése érdekében indokolt a ki-
ültetés utáni vegyszeres beön-
tözés a palántanevelésből már 
jól ismert vegyszer-kombináci-
óval. 10 liter vízbe fel kell ol-

dani 10 g topsint +25 
ml previcurt. Ebből 
az oldatból kb. 1-2 
dl-t (0,1-0,2 l-t) kell 
tövenként kijuttatni. 
Korábban a „koktél” 
része volt valame-
lyik mankoceb tar-
talmú permetszer is 
(Dithane, Ridomil 
Gold stb.), azonban 
több esetben okozott 
gyökérperzselést a 
használata!

A gyökerek gyor-
sabb, erőteljesebb 
fejlődéséhez a növé-

nyeknek a kezdeti időszakban 
sok foszforra van szükségük. 
Ezért ajánlatos a kiültetés után 2 
alkalommal vízben feloldott ma-
gas foszfortartalmú műtrágyát 
(például Ferticare S) kijuttatni. 
1000 liter vízben 1 kg műtrágyát 
kell feloldani. Csepegtetőcsöves 
öntözés esetén 1-2 liter tápolda-
tot kell folyóméterenként kijut-
tatni, míg kannás öntözés esetén 
tövenként kb. 0,5 litert.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány



Csütörtök Március 10.

Köszöntjük Ildikó, Melissza nevű olvasóinkat!

Hétfő Március 7.

Köszöntjük Tamás nevű olvasóinkat!

Kedd Március 8.

Köszöntjük zoltán nevű olvasóinkat!

Szerda Március 9.

Köszöntjük Franciska, Fanni nevű olvasóinkat!
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05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 A dadus

Amerikai vígjá-
téksor.

12:50 Keresztanyu
Magyar filmsor.

14:10 Hotel Margaret
Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:05 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

22:40 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:10 XXI. század – a 
legendák velünk 
élnek

23:50 Sorok között 
Lutter Imrével

00:35 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

01:45 Autogram

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai krimi

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella

16:45 Remények földje
Török telenovella

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
22:30 A Piramis
00:30 Magánnyomozók
01:40 Dr. Csont

Amerikai krimi

05:30 Ízőrzők - Takaré-
kos konyha

05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:30 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 A világ 

madárszemmel
14:25 Almárium
15:25 Önök kérték!
15:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:50 Rex felügyelő:
Kínai árnyak
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Kékfény

21:35 A legendák 
hivatala
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

22:30 Kenó
22:40 Hogy volt?!
23:40 A tengeralattjáró

Német tévéfilmsor.
00:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:25 Fülszöveg: 
Kürti László

01:55 Hogy volt?!

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'22
07:05 Mindennapi
07:15 Almárium
08:10 Önök kérték!
08:40 Élő népzene
09:10 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:10 Itthon 

vagy!
10:35 Agapé
11:35 A szeleburdi 

család
Magyar családi film

13:00 Híradó
13:25 Közelebb - 

Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Itthon vagy!
14:45 Magyar 

Krónika
15:15 Család-Barát
16:50 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők: Kocs
17:55 Ízőrzők: 

Por rog szent-
király

18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Slágertévé
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Álmok 

álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Dokuzóna
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Triangulum
00:50 M2 matricák – 

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

hírek
01:30 Slágertévé

04:30 XIII. Téli Para -
limpia – Peking

07:00 Sporthíradó
07:30 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

08:20 Női kézilabda 
Európa-bajnokság

10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
12:30 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:30 OTP Bank Liga
15:30 XIII. Téli Para -

limpia – Peking
16:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 Kosárlabda 

magazin
18:00 Kézilabda 

magazin
18:45 Góóól!2
19:45 Sporthíradó
20:20 OTP Bank Liga
22:20 K&H férfi 

kézilabda liga
00:00 OTP Bank Liga
02:00 Jövünk!

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 A dadus

Amerikai vígjá-
téksor.

12:50 Keresztanyu
Magyar filmsor.

14:10 Hotel Margaret
Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:05 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

22:40 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:15 Házon kívül
23:50 Vasember 3.

Amerikai akciófilm
02:40 CSI: A 

helyszínelők
Amerikai–kanadai 
krimisor.

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai krimi

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella

16:45 Remények földje
Török telenovella

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
22:30 A Piramis
00:30 Magánnyomozók
01:40 Dr. Csont

Amerikai krimi

05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:50 Ridikül
08:45 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:35 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 A világ 

madárszemmel
14:25 Almárium
15:25 Önök kérték!
15:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Alpesi őrjárat 
VI. évad - Az őrzők
Tévéfilmsor.

21:45 A spanyol 
hercegnő
Angol történelmi 
kalandfilmsor.

22:40 Kenó

22:50 A Charité kórház
Német tévéfilmsor.

23:45 A tengeralattjáró
Német tévéfilmsor.

00:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:45 Fülszöveg: 
Ruva Farkas Pál

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:26 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Planet22
06:45 Magyar gazda
07:05 Mindennapi
07:15 Almárium
08:10 Önök kérték!
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:10 Itthon vagy!
10:35 Lét-Ige - protes-

táns magazin
11:00 Isten kezében
11:35 Szerelmek

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Család'22
14:45 Novum
15:15 Család-Barát
16:50 Magyar világ
17:20 Ízőrzők:

Kétbodony
17:55 Ízőrzők: 

Dunaegyháza
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Budavári 

Palotakoncert
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Klasszikusok 

délidőben
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Triangulum
00:50 M2 matricák – 

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

hírek
01:25 Budavári 

Palotakoncert

04:15 Bajnokok Klubja
05:00 XIII. Téli Para -

limpia – Peking
06:30 Sporthíradó
07:00 XIII. Téli Para -

limpia – Peking
08:30 Kosárlabda 

magazin
09:15 Kézilabda 

magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
12:30 Múlt és Jelen
13:00 Sporthíradó
13:30 Vívás - 

Párbajtőr GP
14:30 XIII. Téli Para -

limpia – Peking
15:30 Góóól!2
16:30 Fradi Tv
17:00 Sporthíradó
19:45 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
23:05 UEFA Bajnokok 

ligája 
összefoglaló

23:45 Fradi Tv
00:20 OTP Bank Liga
02:10 OTP Bank Liga

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 A dadus

Amerikai vígjá-
téksor.

12:50 Keresztanyu
Magyar filmsor.

14:10 Hotel Margaret
Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:05 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

22:40 RTL Híradó -
Késő esti kiadás

23:00 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

00:15 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

01:25 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai krimi

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella

16:45 Remények földje
Török telenovella

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
22:30 A Piramis
00:30 Magánnyomozók
01:40 Dr. Csont

Amerikai krimi

04:25 Család-Barát
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Hrvatska Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:30 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 A világ 

madárszemmel
14:25 Almárium
15:25 Önök kérték!
15:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Skandináv Lottó
20:55 Jó reggelt, Anya!

Családi filmsorozat

22:00 Downton Abbey
Angol tévéfilmsor.

22:50 Kenó
22:55 Szerelem első

vérig
Magyar játékfilm

00:35 A tengeralattjáró
Német tévéfilmsor.

01:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:26 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'22
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:00 Mindennapi
07:10 Almárium
08:05 Önök kérték!
08:35 Élő népzene
09:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:00 Itthon vagy!
10:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:55 Neked szól!
11:00 Jó embert 

keresünk!
11:15 De őszintén!
11:25 Ráktérítő

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:25 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:25 Magyar gazda
14:45 Folkudvar
15:15 Család-Barát
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: Gátér
17:55 Ízőrzők: 

Érsekcsanád
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Bizalom

Magyar játékfilm
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Triangulum
00:50 M2 matricák – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Hogy volt?!

04:30 Asztalitenisz 
magazin

05:00 XIII. Téli Para -
limpia – Peking

06:00 Sporthíradó
06:30 XIII. Téli Para -

limpia – Peking
08:05 Góóól!2
09:00 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok

Ligája
12:25 Fradi Tv
13:00 Sporthíradó
13:30 Merkantil Bank 

Liga
15:30 XIII. Téli Para -

limpia – Peking
16:25 Kerékpártúra
17:00 Sporthíradó
17:25 UEFA Bajnokok 

ligája összefoglaló
18:10 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:30 Női kézilabda 

Magyar Kupa
20:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:20 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:05 UEFA Bajnokok

ligája összefoglaló

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 A dadus

Amerikai vígjá-
téksor.

12:50 Keresztanyu
Magyar filmsor.

14:10 Hotel Margaret
Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:05 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

22:40 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:05 New Amsterdam - 
Vészhelyzet New 
Yorkban
Amerikai filmsor.

00:05 New Amsterdam - 
Vészhelyzet New 
Yorkban
Amerikai filmsor.

01:15 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai krimi

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella

16:45 Remények földje
Török telenovella

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
22:30 A Piramis
00:30 Magánnyomozók
01:40 Dr. Csont

Amerikai krimi

04:25 Család-Barát
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Alpok-Duna-

Adria
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:30 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 A világ 

madárszemmel
14:25 Almárium
15:25 Önök kérték!
15:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Fábry
22:00 Kenó

22:10 Agapé
23:05 Az Európa-rejtély

Angol sci-fi
00:40 A tengeralattjáró

Német tévéfilmsor.
01:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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
06:50 Világ
07:10 Mindennapi
07:20 Almárium
08:20 Önök kérték!
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Itthon vagy!
10:45 Mai hitvallások
11:15 Világ-Vallás
11:30 Találkozás
11:45 Egy gazdag hölgy 

szeszélye
Tévéfilm

13:00 Híradó
13:25 Alpok-Duna-

Adria
13:50 Öt kontinens
14:20 Planet22
14:40 Noé barátai
15:15 Család-Barát
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők: 

Dánszentmiklós
17:50 Ízőrzők: 

Méhkerék
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával
Magy. zenés filmsor.

21:00 A Nagyok
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Mr. Nyugodt Erő 

- Beszélgetés dr. 
Boross Péter 
egykori minisz-
terelnökkel

23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Triangulum
00:50 M2 matricák – 

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

Andreával
Magy. zenés filmsor.

05:00 Múlt és Jelen
05:30 Szabadidő
06:00 XIII. Téli Para- 

limpia – Peking
07:00 Sporthíradó
07:30 XIII. Téli Para -

limpia – Peking
08:00 Fradi Tv
08:30 UEFA Bajnokok

ligája összefoglaló
09:15 UEFA Bajnokok

ligája összefoglaló
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
12:30 Kerékpártúra
13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
15:30 Pecatúra
16:00 Skipper
16:30 Napos Oldal - 

DVTK
17:00 Sporthíradó
17:15 XIII. Téli Para -

limpia – Peking
18:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 Értékelő műsor:

Labdarúgás
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Európa Liga
22:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás



Szombat Március 12.

Köszöntjük gergely nevű olvasóinkat!

Vasárnap Március 13.

Köszöntjük Krisztián, Ajtony nevű olvasóinkat!

Péntek Március 11.

Köszöntjük Szilárd, boriska nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzeTeTT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg
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05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 A dadus

Amerikai vígjá-
téksor.

12:50 Keresztanyu
Magyar filmsor.

14:10 Hotel Margaret
Magyar krimivígjá-
ték-sorozat

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsorozat

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:05 Keresztanyu

Magyar filmsorozat
21:20 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sorozat

22:40 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:10 Zsivány 
kommandó 3.
Amerikai akciófilm

01:20 Drakulics elvtárs
Magyar werkfilm

01:50 Maverick
Am. kalandfilm

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai krimi

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella

16:45 Remények földje
Török telenovella

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
22:30 A Piramis
00:30 Magánnyomozók
01:40 Dr. Csont

Amerikai krimi

04:25 Család-Barát
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 P'amende
07:15 Rondó
07:45 Ridikül
08:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:35 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 A világ 

madárszemmel
14:25 Almárium
15:25 Önök kérték!
15:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Tűzszekerek
Filmdráma

22:40 Kenó
22:50 Viridiana

Spanyol filmklasz-
szikus

00:25 A tengeralattjáró
Német tévéfilmsor.

01:30 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Planet22
07:10 Mindennapi
07:20 Almárium
08:15 Önök kérték!
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Katolikus krónika
10:50 Családban 

maradva
11:25 Szerelem, 

jutányos áron
Tévéfilm

13:00 Híradó
13:25 P'amende
13:50 Rondó
14:20 Magyarország 

Ma
14:40 Multiverzum
15:15 Család-Barát
16:50 Kárpát-medence
17:15 Ízőrzők: 

Gyöngyöspata
17:50 Ízőrzők: Egervár
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Már egyszer 

tetszett!
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:40 Szabadság 

tér ´89
23:25 Öt perc gyilkosság

Animációs film
23:35 Hídavatás

Animációs film
23:36 A fény pillanata

Animációs film fel-
nőtteknek

23:50 Koncertissimo
Animációs film

23:51 Az 1812-es év
Animációs film

00:05 Az idő látképei
Magy. animáci-
ós film

00:15 Az ásványvíz
Animációs film fel-
nőtteknek

00:20 Holtpont
Animációs film

00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Triangulum
00:50 M2 matricák – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Egy gazdag hölgy 

szeszélye
Tévéfilm

05:30 XIII. Téli Para -
limpia – Peking

07:00 Sporthíradó
07:30 XIII. Téli Para -

limpia – Peking
09:00 Kerékpártúra
09:25 Skipper
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Európa 

Liga
12:25 Pecatúra
13:00 Sporthíradó
15:25 Napos Oldal - 

DVTK
15:55 XIII. Téli Para -

limpia – Peking
17:00 Sporthíradó
17:20 Futsal magazin
17:55 UEFA Európa-li-

ga és Konferencia 
Liga összefoglaló

18:45 Bajnokok Klubja
19:30 Péntek Esti Foci
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Péntek Esti Foci
22:15 Sporthíradó
22:45 UEFA Bajnokok 

Ligája

05:15 Cobra 11
Német akciófilm-so-
rozat

06:05 Teleshop
06:40 Kölyökklub
09:30 Teleshop
10:25 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:05 Privát kopók
Kanadai filmsor.

12:20 Autogram
13:05 Szemfényvesztők

Amerikai filmsor.
14:15 Szemfényvesztők

Amerikai filmsor.
15:25 Hazárd megye 

lordjai
Am. akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A Tanár

Magyar filmsorozat
21:10 Drakulics elvtárs

Magyar vígjáték
23:20 Gyémánthajsza

Amerikai-angol víg-
játék

01:25 Prédára várva
Amerikai thriller

04:30 Kívánságpiac 
Extra

06:00 Hupikék törpikék
Belga animation

06:30 Grimm-mese
Német animation

06:55 Magyar népmesék
07:05 Magyar népmesék
07:15 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:05 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:25 Magyar népmesék
08:35 Magyar népmesék
08:45 Magyar népmesék
08:55 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs

09:10 Hupikék törpikék
Belga animation

09:40 Hupikék törpikék
Belga animation

10:10 Trendmánia
10:45 Innovátor
11:25 Poggyász
12:00 Értékteremtők
12:40 Csapdába csalva
13:15 Csapdába csalva
13:55 Undipofik

Amerikai vígjáték
15:50 Columbo

Amerikai krimi
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Johnny English 

újra lecsap
Amerikai, angol, 
francia, kínai víg-
játék

22:00 Esti iskola
Amerikai vígjáték

00:30 G.I. Joe - 
Megtorlás
Am. fantasztikus

04:25 Család-Barát
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Hazajáró
07:55 Magyar világ
08:30 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 A világörökség 

kincsei
09:50 Utazások Skócia 

szigetein
Angol útifilmsorozat

10:30 Család-Barát
11:30 A világ egy 

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:20 Meditációk egy 

monostorból
14:20 Beszterce 

ostroma
Magyar játékfilm

15:55 A fekete város
Tévéfilmsorozat

17:00 Főmenü: 
Gombóc

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:35 A Dal 2022
21:45 Szerepszemle

Angol filmvígjáték
23:05 Kenó
23:10 Hullámlovasok

Angol filmdráma
00:50 A tengeralattjáró

Német tévéfilmso-
rozat

01:55 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:05 Opera Café
07:35 Folkudvar
08:05 Rejtélyes XX.

század - Kun 
Miklós műsora

08:30 Evangélium: 
Lukács 
evangéliuma

09:00 Novum
09:30 Multiverzum
10:00 Hogy volt?!
10:55 Öt kontinens
11:25 Bakaruhában

Magyar filmdráma
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
14:00 Összefoglaló az

OTP Bank Liga 
Puskás Akadé-
mia FC - Paksi 
FC mérkőzésből

14:50 K&H női 
kézilabda liga

16:50 Tippmix férfi ko-
sárlabda NB I.

18:50 MVM női röp-
labda Magyar 
Kupa

21:30 Kerékpártúra
22:05 Fábry
23:30 Dokuzóna
00:30 Magyar világ
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Beszterce ostroma

Magyar játékfilm

05:10 UEFA Bajnokok 
ligája összefoglaló

05:50 Női kézilabda 
Magyar Kupa

07:35 XIII. Téli Para -
limpia - Peking

10:35 Futsal magazin
11:00 Szabadidő
11:30 UEFA Európa

Liga
13:25 UEFA Európa-li-

ga és Konferen-
cia Liga össze-
foglaló

14:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

14:30 OTP Bank Liga
16:15 Értékelő műsor:

Labdarúgás
16:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 OTP Bank Liga
18:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 OTP Bank Liga
21:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:45 Góóól!
22:45 MVM női röp-

labda Magyar 
Kupa

00:45 K&H női 
kézilabda liga

02:20 Tippmix férfi ko-
sárlabda NB I.

05:20 Fókusz Plusz
06:10 Teleshop
06:50 Kölyökklub
09:05 Teleshop
10:00 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:40 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:20 Privát kopók
Kanadai filmsor.

12:35 XXI. század – a 
legendák velünk 
élnek

13:10 Házon kívül
13:50 Pluto Nash – 

Hold volt, hol 
nem volt…
Amerikai akcióvíg-
játék

15:55 Tök alsó
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Bosszúállók
Amerikai akciófilm

22:00 Joker
Amerikai 
pszichothriller

00:45 Portré: 
Járai Máté

01:30 A vacsora
Amerikai krimi

04:00 911 L.A.
Amerikai dráma

06:00 Hupikék törpikék
Belga animation

06:30 Grimm-mese
Német animation

06:55 Magyar népmesék
07:05 Magyar népmesék
07:15 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:05 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:25 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs

08:40 Hupikék törpikék
Belga animation

09:10 Hupikék törpikék
Belga animation

09:40 KutyaSuli
10:20 Több mint 

testőr Best of
10:55 SuperCar
11:35 Életmódi
12:10 Mága Jennifer 

- Sztárok az 
életemből

12:50 Csizmás, a kandúr
Am. animációs

14:45 Transformers: A 
bukottak 
bosszúja
Am. fantasztikus

18:00 Tények
18:55 Sztárban Sztár
22:25 A szürke ötven 

árnyalata
Amerikai drama

01:15 Túszdráma
Am., német crime

04:30 Család-Barát
05:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Családi kör
07:45 A világörökség 

kincsei
08:00 Neked szól!
08:05 Világ-Vallás
08:20 De őszintén!
08:30 Isten kezében
09:00 Lét-Ige - protes-

táns magazin
09:25 Találkozás
09:40 Jó embert 

keresünk!
10:00 Katolikus krónika
10:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:00 Római katoli

kus szentmi-
se közvetítése a 
nógrádi Nagy-
bol dog asszony 
templomból

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:45 A világörökség

kincsei
14:00 Liliomfi

Magyar filmvíg-
játék

15:50 Édes anyanyelvünk
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:10 Hogy volt?!
17:10 Magyarország 

finom
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:45 Magyarország, 

szeretlek!
21:25 A Mississippi 

szirénje
Játékfilm

23:10 Kenó
23:20 Térkép a 

csillagokhoz
Angol filmdráma

01:15 A tengeralattjáró
Német tévéfilmso-
rozat 

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 

világ
06:20 Élő egyház
06:40 Esély
07:00 Világ
07:25 Noé barátai
07:50 Kontúr
08:35 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
09:00 Borbás Marcsi 

szakácskönyve

09:30 Főmenü: 
Nagyvilági

10:20 Magyar világ
10:50 A Dal 2022
13:00 Híradó
13:25 Magyarország

Ma
14:00 M4 sport+
14:00 Jégkorong 

Erste Liga
18:20 Férfi röplabda 

Magyar Kupa
21:00 Skipper
21:30 Futsal 

magazin
22:05 Az élet vendége 

- Csoma-
legendárium

23:30 Hogy volt?!
00:25 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 MMA portré

04:40 Pecatúra
05:15 UEFA Európa-li

ga és Konferen-
cia Liga 
összefoglaló

06:00 XIII. Téli Para -
limpia – Peking

08:30 Szabadidő
09:00 Múlt és Jelen
09:30 Napos Oldal - 

DVTK
10:00 OTP Bank Liga
12:00 Bajnokok Klubja
12:45 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:15 Góóól!
14:20 OTP Bank Liga
16:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 OTP Bank Liga
18:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:30 Merkantil Bank 

Liga
21:45 Férfi röplabda 

Magyar Kupa
01:10 Jégkorong Erste 

Liga
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Ez az 5 gyümölcs a ragyogó 
bőr titka. Próbáld ki te is!

Ahhoz, hogy szép, feszes és ragyogó bőröd legyen, nem elég csak 
a megfelelő kencéket megvenni – belülről is táplálnod kell a teste-
det. Néhány gyümölcs különösen jót tesz a bőrödnek, hála a ren-
geteg vitaminnak, ami bennük található!

A szupergyümölcs banán
Igaz, hogy a banán az egyik 

legnagyobb fruktóztartalmú 
gyümölcs, mégis, nem győzöm 
hangsúlyozni, mennyire fon-
tos, hogy beépítsd az étrended-

be. Bőrfronton különösen a ma-
gas káliumtartalma miatt hasz-
nos, ami segít fenntartani a bő-
röd nedvességtartalmát, és ah-
hoz is hozzájárul, hogy megfe-
lelően tudja feldolgozni a bevitt 
folyadékot. Ha száraz a bőröd, 
könnyen lehet, hogy káliumhi-
ányban szenvedsz, úgyhogy pró-
bálj minél több banánt beillesz-
teni a napi étrendedbe – így nem 
fog kárba veszni az a folyadék-
mennyiség, amit beviszel a szer-
vezetedbe.

A nyár sztárja: a dinnye
Nem nehéz kitalálni, hogy 

a dinnye miért tartozik a legin-
kább bőrbarát gyümölcsök közé: 
majdnem 90 százaléka víz, ami a 
gyönyörű bőr egyik legfontosabb 

alapja. Ha nem iszol eleget, soha 
nem fog ragyogni az arcod, a napi 
1,5-2 liter folyadék nélkül hiá-
ba eszed a szupergyümölcsöket, 
semmit nem fognak hatni. Ha vi-
szont nehezedre esik emlékeztet-
ni magad arra, hogy mindig kor-
tyolgass a vizedből, az ételeid 
is legyenek magas víztartalmú-
ak – a dinnye pedig pont ilyen. 
Ráadásul igen alacsony a kalória-
tartalma is, pontosan azért, mert 
majdnem az egész gyümölcs csak 
vízből áll.

A gyulladáscsökkentő 
ananász

Az ananászt számos kultúrá-
ban sokáig gyógyszerként is hasz-
nálták, ha bőrproblémákról volt 
szó – és nem is véletlenül. Ez az 
egyetlen olyan gyümölcs, amely-
ről tudjuk, hogy bromelaint tartal-
maz. Ez az enzim azon túl, hogy 
nagyon jól felturbózza az im-
munrendszeredet, segít a gyul-
ladások és kiütések visszaszorí-
tásában is, mintegy természetes 
gyulladásgátlóként funkcionál-
va. Ha az arcbőröd hajlamos pat-
tanásosodni, mindenképpen pró-
bálj meg több ananászt enni, biz-
tosan segíteni fog a problémán.

Áfonyát mindenkinek
Az áfonya igazi csodagyü-

mölcs, érdemes néha venni be-
lőle még akkor is, ha itthon ki-
csit borsosabb az ára. Egyéb-
ként is igaz, hogy a lilás-pirosas 
gyümölcsök a legjobbak, de kö-
zülük is kiemelkedik az áfonya 
magas antioxidáns tartalmával, 
ráadásul tele van rosttal, A-vi-
taminnal és C-vitaminnal. Néha 
keverd bele a zabkásádba, vagy 
szórd meg vele a gyümölcstála-
dat, hamar látni fogod, hogy ki-
virul a bőröd.

Minden nap egy alma
A jó öreg almát hajlamosak 

vagyunk alábecsülni, pedig nem 
hiába ez az egyik legnépszerűbb 
gyümölcs, attól függetlenül, hogy 
általában ez a legolcsóbb is. Bi-
zonyos almafajtákban (leginkább 
a Red Delicious-ben) nagyon 
magas a kollagénmennyiség, ami 
ahhoz kell, hogy a bőröd szép fe-
szes maradjon – nem csak az ar-
codon, de a combodon és feneke-
den is. Fontos, hogy ne hámozd 
meg a gyümölcsöt, mert a leg-
több értékes anyag közvetlenül 
a héj alatt található!

Csodákat művel a dió a bőröddel: 
pofonegyszerű DIY-receptek

Kutatások bizonyítják, hogy a rendszeres diófogyasztás jótéko-
nyan hat az egészségre: csökkenti a szívinfarktus kockázatát, 
szabályozza a koleszterinszintet, a keringést, és erősíti a szívet. 
Ugyanakkor a szépségápolásban is remek hasznát veheted – ma-
gas A-, B- és E-vitamin tartalma miatt a bőrödet és a hajadat is 
érdemes kényeztetni vele!

Diós-joghurtos arcradír
Ha természetes, olcsó és gyor-

san összedobható arcradírt szeret-
nél, kövesd az alábbi receptet. A 
diós-joghurtos radír segítségével 
nem csak az elhalt hámsejtektől 
szabadulhatsz meg könnyedén, 
de értékes összetevőivel táplálja 
és frissíti is bőrödet.

Hozzávalók: 
• 1 teáskanál darált dió, 
• 1 evőkanál natúr joghurt, 
• néhány csepp frissen facsart 

citromlé.
Recept: egy tálkában keverd 

el a joghurtot és a darált diót, 
majd adj hozzá néhány csepp fris-
sen facsart citromlevelet. Hagyd 
állni kb. 10 percig, majd vidd fel a 
nedves arcbőrre. Óvatos, masszí-
rozó mozdulatokkal dolgozd el a 
bőrödön, majd langyos vízzel öb-
lítsd le. Ezt a radírt mindigfrissen 

érdemes kikeverni – ha nem hasz-
náltad el az összeset az arcodra, 
kend a dekoltázsodra vagy fris-
sítsd vele a kezeidet.

Diós-mézes arcpakolás
A dió és méz kombináció-

ja nassolnivalónak sem utolsó, 
ugyanakkor a bőrödet is kényez-
tetheted vele – talán nem tudtad, 
de a dió ránctalanító hatása miatt 
is népszerű alapanyaga a kozme-
tikumoknak.

Hozzávalók: 
• 1 teáskanál darált dió, 
• 1 teáskanál méz, 
• 1 evőkanál apró szemű zab-

pehely.
Recept: egy tálkában keverd 

el a zabpelyhet egy evőkanál víz-
zel, majd várj néhány percet, és 
miután megpuhult, keverd hozzá 
a diót és a mézet is! Próbáld mi-
nél jobban összekeverni őket; ha 
megvan, már kenheted is a bened-
vesített arcodra. Ne lepődj meg, 
ezúttal nem egy folyékony, kré-
mes pakolást kapsz, sokkal in-
kább tömörebb, ragacsosabb ál-
laga lesz. A felvitel során óvato-
san nyomkodd az arcodra, hagyd 
hatni 15-20 percig, majd langyos 
vízzel öblítsd le.

Dióolaj házilag
A dióolaj talán kevésbé ismert 

hazánkban, pedig nem csak salá-
taöntetként ízletes és egészséges, 
de a haj- és bőrápolásban is hasz-
nodra lehet. Jó hír, hogy házilag is 
el lehet készíteni, azonban érde-

mes egyszerre csak kisebb meny-
nyiséget, mert nem áll el túl soká-
ig. Számos területen felhasznál-
hatod: ápolhatod a hajvégeidet, 
feldobhatod néhány cseppjével 
a szokásos arckrémedet, gyógy-
ír lehet a száraz bőrre és a kire-
pedezett ajkakra is.

Hozzávalók: 
• 12 dkg dió, 
• 1,5 dl olívaolaj, 
• 1 dl szőlőmag- vagy napra-

forgóolaj.
Recept: a diót pirítsd meg 

egy serpenyőben, majd várd 
meg, amíg kihűl. Ha ez megvan, 
aprítsd össze, majd egy lábos-
ban kis lángon melegítsd fel az 
olajjal együtt! Figyelj rá, hogy 
csak gyöngyözzön, ne forrjon 
fel! Folyamatos keverés mel-
lett főzd 4-5 percig, majd hagyd 
kihűlni, szűrd át, és kész is a 

dióolaj. Öntsd tiszta, zárható 
üvegbe, hűvös helyen 3-4 hó-
napig áll el.

Természetes hajszínező
Ha néhány árnyalattal söté-

tebb hajszínre vágysz, de ódz-
kodsz a bolti festékektől és in-
kább valami természetes megol-
dást keresel, remek választás a 
diólevélből készült természetes 
hajszínező. Ez a főzet amellett, 
hogy sötétíti a hajat, segít felven-
ni a harcot a korpával és hajhul-
lással szemben is.

Hozzávalók: 
• 20 g diólevél, 
• 10 g tetszés szerintivilágos 

tealevél, 
• víz.
Recept: Az összetört dióle-

velet tedd egy pohár forró víz-
be, és hagyd egy napig állni! A 
tealevelet is öntsd le egy pohár 
forró vízzel, és szintén egy napig 
pihentesd benne! Másnap forrald 
fel mindkét főzetet, szűrd le őket, 
majd öntsd össze a kettőt. A szo-
kásos hajmosás után a törölkö-
ző száraz hajadon oszlasd el úgy 
a főzetet, mintha ismét sampo-
noznád a hajad, de akár hajfes-
tőecsettel is kenheted, különö-
sen ügyelve a hajtövekre! Ez-
után húzz egy régi sapkát a ha-
jadra (olyat, amit nem sajnálsz, 
ha elszíneződik) vagy bugyoláld 
be egy törölközővel, és kb. fél óra 
után öblítsd ki és szárítsd a szo-
kásos módon!

Növényi olajos testápoló házilag. 
Melyik illik a bőrtípusodhoz?

Fogj egy natúr testápolót – a legjobb, ha gyógyszertárit választasz 
– , és csepegtess bele igény szerint drogériákban, patikákban kap-
ható hidegen sajtolt növényi olajakat! Nincs szükség méregdrága 
krémekre, a házi készítésűről pedig biztosan tudod, mi van benne. 
Meglátod, csodát tesz a bőröddel!

Extra szűz olívaolaj
Ne aggódj, ha nincs kéznél 

valamilyen varázslatos, drága 
kencefice, amivel a száraz bőröd 
kezelnéd, hiszen az olívaolajat 
nem csak főzéshez használhatod!

Lehetőség szerint jó minősé-
gű, extra szűz olívaolajat csepeg-
tess a krémbe, és kend be vele 
magad tetőtől talpig! A 
szárazabb területeket, 
főleg azokat, melyeket 
a téli hideg gyakrabban 
ér, zsírosabb egyveleg-
gel ápold.

Emellett ezt a kré-
met alkalmazhatod se-
bes, heges területeken 
is, hiszen hatékonyan 
regenerálja azokat.

Mandulaolaj
Nem túlzás  azt 

állítani, hogy pihe -
puha lesz tőle a bőr, 
é s  m é g  k i s b a b á k 
bőrápolószereként is használják.

Számos ásványi anyagot és 
vitamint tartalmaz (B1- , B2- , 
B6- ), valamint Omega-9 zsírsa-
vat is. Jó szolgálatot tesz a ma-
kacs területeken: sarkakon, kö-
nyökökön vagy a talpon. Véd a 
kiszáradástól, gyorsan felszívó-
dik, és minden bőrtípus szereti.

Plusz piros pont, hogy késlel-
teti a ráncok kialakulását gazdag 
E- vitamin tartalmának köszönhe-

tően, valamint fokozza a bőr rugal-
masságát és immunitását.

Fahéjolaj
Fogyókúrák és narancsbőr elle-

ni harc kiegészítőjeként előszeretet-
tel alkalmazzák, ugyanis kimondot-
tan feszesíti a bőrt, fokozza a vér-
keringést, ezáltal pedig segíti a sa-
laktalanító-méregtelenítő folyama-

tokat. Mindezek mellett még fájda-
lomcsillapító és fertőtlenítő hatás-
sal is rendelkezik.

Csínján kell azonban bánni a 
mennyiséggel: egy tenyérnyi krém-
be 8 -10 cseppnél több ne kerüljön, 
ugyanis csíp! Az arcodra épp ezért 
ne használd, és vigyázz vele, mert 
a nyálkahártyát is irritálja.

Ezzel a házi krémmel a húso-
sabb, kevésbé érzékeny területe-
ket kezeld! Ha érzékenyebb a bő-

röd, számíts rá, hogy igencsak ki-
pirulsz majd. Fokozatosan ada-
gold a fahéjolaj mennyiségét, és 
figyeld a reakciót!

Argánolaj
Kétségtelen, hogy nem a leg-

olcsóbb kozmetikum a marokkói 
arany néven is elterjedt olaj, me-
lyet már nagyon régóta használ-
nak a haj-  és bőrápolás területén.

Az argánfa terméséből ki-
nyert folyékony kincs helyreál-
lítja a bőr természetes zsírrétegét, 
és bizonyos bőrbetegségek, pél-
dául az ekcéma, bőrpír csökken-
téséhez is hozzájárul.

Puhítja és feltölti a bőrt, segít 
kisimítani a finomabb ráncokat, 
valamint halványítja a striákat, 
sebeket és hegeket.

Jojobaolaj
Reklámokból ismerősen 

csenghet ez a név, 
de azt csak kevesen 
tudják, hogy ez tulaj-
donképpen inkább fo-
lyékony növényi vi-
asz, mint olaj. Érzé-
keny bőrűek is bát-
ran használhatják, al-
lergiás reakciót csak 
ritkán vált ki.

Hatása abban rej-
lik, hogy természe-
tes módon optima-
lizálja a bőr faggyú-
termelését, amely 
megvédi azt a kiszá-

radástól, illetve a túlzsírosodás-
tól. Jelentős mennyiségű E-vi-
tamint, cinket, krómot és rezet 
is tartalmaz.

Nem tömíti el a pólusokat, 
így zsíros, aknés bőrűek is bát-
ran használhatják. Gombaölő és 
gyulladáscsökkentő hatását már 
az indiánok is jól ismerték, sőt, 
használták napfényvédőként, 
gyógyszerként, és sebfertőtlení-
tés céljából is.
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A február 23-ra virradó éjszakán beje-
lentés érkezett a tűzoltósághoz, misze-
rint tűz ütött ki egy házban a técsői já-
rási Kökényesen (Tarnovo). 

A tulaj elmondása szerint a konvekto-
ron szárította a ruháit, az egyik pillanat-
ban a konvektor és a körülötte lévő tár-
gyak is lángra kaptak.

Tűz ütött ki egy házban a Técsői járásban
A helyszínre azonnal kiérkezett a 

técsői és a nyéresházi (Neresznicja) tűz-
oltóság, akik rövid időn belül megfékez-
ték a lángokat.

A tűz megsemmisítette a gázkonvek-
tort, a bútorokat és több személyes holmit. 
A kár értékét még vizsgálják a szakértők, 
számol be a mukachevo.net.

A Huszti járás egyik településén négy sze-
mély, közte két – 4 és 10 éves – gyermek 
szenvedett szén-monoxid-mérgezést.

Alsószeliscse (Nizsnye Szeliscse) köz-
ségből egy család – egy 56 éves nő, 31 
éves lánya és két unokája – fordult a já-
rási kórházba orvosi ellátásért. Elmond-
ták, kályhával fűtötték a házat, amin volt 

Négy ember szenvedett szén-monoxid-
mérgezést

egy repedés, s valószínűleg azon keresz-
tül szén-monoxid töltötte be a helyiséget.

Az orvosi vizsgálat után az áldozatokat 
hazaengedték, életük nincs veszélyben. 

Az egyre szaporodó szén-monoxid-
mérgezés kapcsán a kárpátaljai mentők 
arra kérik a lakosságot, hogy figyeljenek 
a veszélyre.

A kárpátaljai rendőrök a Zárjegy elne-
vezésű művelet keretein belül jelentős 
mennyiségű illegális üzemanyagot fog-
laltak le az év kezdete óta.

2022 januárjától 17 156 objektumot 
vizsgáltak át, melyek során több száz sza-
bálysértőt állítottak elő, s 596 adminiszt-

Az év kezdete óta már 170 tonna illegális 
üzemanyagot foglaltak le Kárpátalján

ratív protokollt állítottak ki. Az informá-
ciók szerint a hatóságok közel 50 ezer do-
boz cigarettát, 35 ezer liter alkoholt és 170 
tonna üzemanyagot foglaltak le. Az ille-
gális árucikkek értéke 7 604 012 hrivnya.

Számos ügyben még folyik az eljárás, a 
vizsgálatok tartanak, írja a mukachevo.net.

A baleset a huszti járási Szajkófalva 
(Осій) településen található K’Len fa-
feldolgozó üzemben történt.

A Kárpátaljai Munkaügyi Hivatal 
sajtószolgálata szerint az elektromos 
hegesztési munkálatok során felrob-
bant egy konténer, amelyet a munká-
soknak kellett a konzolokhoz hegesz-

Robbanás történt egy vállalkozásnál: meghalt 
egy munkás

teni – közli a Mmukachevo.net hír-
portál.

Sajnos a robbanás következtében egy 
47 éves munkás életveszélyesen megsé-
rült, s a helyszínen életét vesztette.

Jelenleg a Kárpátaljai Munkaügyi Hi-
vatal vizsgálja a férfi halálának pontos 
okait és körülményeit.

A Beregszászi járásban a rendőrök 
fegyvereladáson értek egy férfit. 

A 32 éves ungvári lakos 90 ezer 
hrivnyáért adott el egy kézi páncél-
törő gránátvetőt, 4 db. F-1 gránátot, 
1 db. RGD-5 gránátot és 670 darab 
5,45 és 7,62 kaliberű automata fegy-
verhez való töltényt. Az illetékesek 
lefoglalták a tárgyi bizonyítékokat, a 

Hatalmas fegyverszállítmány értékesítésén 
értek egy férfit Beregvidéken

férfit pedig ideiglenes letartóztatásba 
helyezték.

Ukrajna Büntetőtörvénykönyvének 
263. cikkelye (fegyverek és lőszerek il-
legális kezelése) értelmében az ügyben 
büntetőeljárást indítottak. Az ungvári fér-
fit akár 7 év börtönbüntetésre ítélhetik 
– jelentette a Kárpátaljai Megyei Rendőr-
ség sajtóosztálya.

Kárpátalján őrizetbe vettek két 23 és 
34 éves férfit, akik megállították az 
Uzsoki-hágón átkelő autókat és kira-
bolták az utasokat. 

Február 25-én este a rendőrség bejelen-
tést kapott egy nőtől, aki elmondta, hogy az 
Uzsoki-hágó közelében két ismeretlen sze-
mély fegyverrel fenyegette meg őt. A férfi-
ak pénzt és értéktárgyakat követeltek tőle. 
A rendőrök azonnal a helyszínre indultak, 
ahol őrizetbe vették az elkövetőket. Az elő-
zetes adatok szerint a támadók által hasz-
nált pisztoly nem harci fegyver.

Kiderült továbbá, hogy a gyanúsítot-
tak aznap este Lemberg és Kijev megyé-

Kárpátalján két férfi kirabolta a hágón 
megállított autókat

ből érkező autókat is megállítottak. A fér-
fiak részegnek tettették magukat, a járdá-
ról az útra tántorogtak, majd, amikor az 
autók megálltak, fegyverrel fenyegetőz-
tek. A férfiakat őrizetbe vették. 

A Kárpátaljai Rendőrség felhívja a la-
kosok figyelmet, hogy a rendőri állomány 
továbbra is fokozottan teljesít szolgálatot. 
A rendőrség elegendő erővel és eszközzel 
rendelkezik ahhoz, hogy éjjel-nappal jár-
őrözzön Kárpátalja területén és gyorsan 
reagáljon a polgárok hívásaira. A helyzet 
a régióban továbbra is ellenőrzés alatt áll 
– olvashatjuk a Kárpátaljai Megyei Rend-
őrség Facebook-oldalán.

A Munkácsi Kerületi Rendőrség mun-
katársai kábítószerrel kapcsolatos bűn-
tetten értek egy munkácsi járási lakost. 
A polenai férfi saját házában termesz-
tette a kábítószer tartalmú növényt. A 
gyanúsítottat előzetes letartóztatásba 
helyezték.

Február 21-én a nyomozók bíróság 
által engedélyezett házkutatást tartottak 
a 48 éves gyanúsított házában. A nyomo-
zás során a ház második emeletén a rend-
őrök egy helyiséget találtak, amelyet a tet-
tes minilaboratóriummá alakított át. A férfi 
fűtőlámpákkal, szellőztetővel és automa-

Hat kilogramm drogot foglaltak le egy férfitól 
Kárpátalján

ta öntözőrendszerrel szerelte fel a szobát, 
így minden feltételt megteremtett a kábí-
tószer-tartalmú kannabisz termesztéséhez.

A lefoglalt bizonyítékok között csak-
nem háromtucat növekvő kannabisznövény 
és kész marihuána volt. A lefoglalt kábító-
szer össztömege közel 6 kilogramm volt.

A rendőrök a gyanúsítottat őrizetbe 
vették és ideiglenes fogdába helyezték. 
Az ügyben büntetőeljárást indítottak. Még 
folyik a nyomozás. A bűnelkövetőt 5-től 
12 évig terjedő szabadságvesztés fenye-
geti – olvashatjuk a Kárpátaljai Megyei 
Rendőrség hivatalos honlapján.

A február 24. óta Ukrajnában tartó har-
ci események miatt természetesen min-
den sporteseményt felfüggesztettek, így 
a hétvégén nem csak hogy a Beregszá-
szi Járási kupa küzdelmeire, de ennél 
jóval rangosabb eseményekre sem ke-
rült sor, így természetesen elmaradt az 
ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 
tavaszi idényének rajtja is. A Minaj FC 
a Zorja Luhanszk együttesét látta vol-
na vendégül…

***
A sportvilág is igyekszik kiállni Uk-

rajna mellett, amelyekről azok a lépések 
is tanúskodnak, amelyeket elsősorban az 
orosz sportolókkal, csapatokkal szemben 
hoztak, illetve az Oroszország területére 
tervezett sportesemények megrendezésé-
re sem kerülhet sor.

Az egyik legelső döntés volt az UEFA 
részéről az a lépés, miszerint Szentpéter-
vártól elvették az idei labdarúgó Bajno-
kok Ligája döntőt, amelyet az orosz fő-
város helyett Párizsban rendeznek majd.

A Formula-1 vezetése is döntött, 
amelynek értelmében nem lesz az idén 
Formula-1-es futam Szocsiban. A Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság felhívta min-

A sportvilág is kiáll Ukrajna mellett
den sportrendezvény házigazdáit, hogy 
nem csak orosz, de belarusz sportolókat 
se engedjenek rajthoz állni.

Az idei elit jégkorong-világbajnoksá-
gon sem léphet jégre az orosz és a belarusz 
csapat sem, illetve egyetlen ország válo-
gatottja sem hajlandó kiállni az orosz lab-
darúgó-válogatottal a katari vb-re kva-
lifikáló selejtezőkre (itt az előselejtező-
ben Lengyelország lett volna Oroszor-
szág ellenfele).

Az Európai Kézilabda-szövetség 
(EHF) is lépett, és kizárta a Bajnokok 
Ligája küzdelmeiben érdekelt orosz és 
belarusz csapatokat. Női vonalon ez a 
Rosztov Don, illetve a CSZKA Moszk-
vát érinti, míg a férfi BL-ben ez a szank-
ció a Meskov Bresztre érvényes.

A Chelsea és a Schalke 04 labdarú-
gó-csapatánál is jelentős mértékben je-
len lévő orosz szponzori támogatás, illet-
ve reklám-megnyilvánulás is nagyon hát-
térbe lett szorítva.

Ezek a legjelentősebb lépések tehát a 
sportvilág részéről, de mivelhogy Orosz-
ország nem csak katonai, de sportnagyha-
talom is, a jövőben még további korláto-
zások várhatók minden fronton.

Az Európai kézilabda-szövetség (EHF) 
végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy 
az orosz és ukrán klubcsapatoknak il-
letve válogatottaknak határozatlan ide-
ig semleges helyszínen kell lejátszani a 
mérkőzéseit.

Az EHF mindezt a két ország között 
kirobbant, egyre élesebb konfliktussal in-
dokolta. Mint ismert, Vlagyimir Putyin 
orosz elnök csütörtök hajnalban katonai 
művelet végrehajtását rendelte el a Do-
nyec-medencében, míg Ukrajna hadiálla-
potot vezetett be.

EHF-korlátozások a háború miatt
Az európai szövetség az általa szer-

vezett sorozatok esetén úgy döntött, hogy 
az orosz és ukrán klubcsapatoknak illetve 
válogatottaknak határozatlan ideig sem-
leges helyszínen kell lejátszaniuk hazai 
mérkőzéseiket.

Emellett arról is határozott a végre-
hajtó bizottság, hogy elhalasztja a már-
cius 3-ra és 6-ra kiírt, Lengyelország és 
Oroszország közötti, illetve az eredetileg 
március 4-re és 5-re tervezett, Csehország 
és Ukrajna közötti női Eb-selejtezőket.

A 22. forduló mérkőzéseit rendezték 
meg a hétvégén az OTP Bank Ligában, 
és a labdarúgás szépsége mellett az uk-

rajnai események is éreztették hatásu-
kat a stadionokban.

Kezdjük azzal, hogy a zsinórban ötö-
dik vereségét elszenvedő Mol Fehér-
vár keretében lévő négy ukrán futballis-
ta egyike sem lépett pályára a hétvé-
gén, amit az országukban zajló vé-
res események miatti állapotokkal 
magyaráztak.

Ugyancsak nem játszott az egyéb-
ként orosz tréner, Sztanyiszlav 
Csercseszov által irányított Ferenc-
városban Olekszandr Zubkov, aki 
nem az edzője ellen tüntetett, hanem 
a lelki állapotára való hivatkozás vé-
gett nem futballozott a hétvégén.

Egyébként az FTC szurkolói és 
a Paksra ellátogató Mol Fehérvár hí-
vei is üzentek Kárpátaljának (a képen) a 
találkozón, amit egy megható molinóval 
fejeztek ki irányunkba.

Érdekesség, hogy a Puskás Akadémi-
ában futballozó Favorov viszont pályára 
lépett csapata mérkőzésén a Honvéd ven-
dégeként, de nem tudott együttese számá-

Ikszelt az élmezőny

Az FTC és a Fehérvár szurkolói is 
támogatásukról biztosították Kárpátalját

ra segíteni a három pont begyűjtésében.
A tabella első három helyén álló csapat 

egyformán döntetlent játszott, és amíg a 
Kisvárda, illetve a Puskás pontveszté-
seit még elfogadhatónak lehet elköny-
velni a ZTE és a Honvéd otthonában, 
addig a Fradi újabb hazai döntetlenje a 
Gyirmót ellen már nagyon sok zöld-fe-
hér hívőnél kihúzta a gyufát. Az alig 
két hónapja érkező Csercseszov alatt 
máris eléggé komolyan inog a kispad.

Eredmények: Paks – Fehérvár 3-2, 
ZTE – Kisvárda 0-0, Honvéd – Pus-
kás Akadémia 0-0, FTC – Gyirmót 
1-1, UTE – Mezőkövesd 3-1, Debre-

cen – MTK 1-0.
A bajnokság kétharmadánál az élen ma-

radt minden a korábbi állapotok szerint: az 
FTC vezet 43 ponttal az egyformán 41 pon-
tos PAFC és Kisvárda előtt. A tavasszal még 

pontot sem szerző, zsinórban ötödik veresé-
gét elszenvedő Fehérvár 29 pontjával vissza-
esett a 6. helyre – már a 31 pontos Paks és a 
30 ponttal ötödik ZTE is megelőzte – és ha 
továbbra így folytatja az immáron Michael 
Boris által irányított együttes, akkor még 
az NB-I-es tagsága is veszélybe kerülhet.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

Szolgáltatás

Munka

otthon

Lakás eladó
Beregszászban a Mu-
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 20 000 f.e.  
Mob.: 066-2910418,                   
          068-2126127. 

XII. Jankovics Mária 
Alkotótábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tizenkettedik al-
kalommal hirdette meg a Jankovics Mária Alkotótábort a 
Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

Jelentkezési feltételek:
▪ elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik 

vonzódnak a képzőművészetek, festészet, szobrászat, rajz 
iránt

▪ a jelentkezők korhatára: 10–17 év
orvosi igazolás kötelező
Jelentkezési határidő: 2022. május 31., 15.00 óra
A tábor időpontja: 2022. augusztus 1-6.
A tábor helyszíne:  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

gyar Főiskola (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
A megpályázható helyek száma: 30 fő
Jelentkezni elektronikus úton 2022. február 14. – má-

jus 31. között lehet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
honlapján.

 A táborban a helyek száma korlátozott, a jelentkezése-
ket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.

Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az aláb-
bi elérhetőségen keressék a tábor szakmai felelősét, Ku-
lin Ágnest.

E-mail: aligkenus@gmail.com
Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (149-es mellék)
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
E-mail: geniusja2019@gmail.com

Telek, föld eladó

Beregszászban építkezé-
si telek eladó. Mob.: 050-
5009597. 

ház kiadó

Beregszászban a város köz-
pontjában egy kis csendes 
utcában, nem a frontra nyí-
ló, kertes, bútorozott felújí-
tott családi ház (64 m2) ki-
adó, csak hosszú távra. 1 szo-
ba, konyha, előszoba, fürdő-
szoba, benti külön WC. Ri-
asztóval, nagy sebességű 
internettel, a legmodernebb 
energiatakarékos gázfűtési 
rendszerrel ellátva. Igényes 
illető vagy házaspár részére. 
Mob.: 066-0060133. 

ház eladó

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Kato-
na István u. 12. szám alatt 
kertes ház bútorral, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Bátyúban nagyon jó helyen 
– közel a középiskola, üz-
letek, vasútállomás – eladó 
egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Badalóban eladó egy 126 
m2-es családi ház (4 szoba, 
összkomfortos, gázkonvek-
tor és csempekályha fűtési 
megoldás, garázs, pince). Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
050-8773649. 

Lakás eladó

Beregszászban a Sztefanik 
utcában kétemeletes ház 
második szintjén 3 szobás 
lakás eladó. Ár megegye-
zés szerint. Mob.: +38099-
9070381. 

Beregszászban eladó egy-
szobás lakás az 5. emeleten. 
Mob.: +38096-2169513. 

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás Be-
regszászban a Lónyai 
utcában. Új típusú fa 
nyílászárók, balkon, 
lodzsa. Önálló fűtés, 
internet. Mob.: +38098-
7050320. 

egyéb jármű

Vadonatúj rokkantkocsi 
(tolóka, kis kerekű) eladó. 
Mob.: +38095-3260426. 
Elektromos  kerekesz -
szék eladó. Mob.: +38068-
2511310. 

Kerékpár

Ukrajna férfibicikli  és 
egy  Sza l ju t  nő i  b ic ik -
li eladó. Mob.: +38066-
5605813. 

haszongépjármű

Bulat minitraktor újszerű 
állapotban talaj frézerrel, 
k a s z á v a l  é s  u t á n f u t ó -
val  (pricep) eladó.  Ár: 
87000 hr. Mob.: +38050-
5515880. 

Tetőszerkezetek készíté-
sét, felújítását, ereszcsator-
na készítését és házak külső 
szigetelését vállaljuk. Mob.: 
+38066-8404874. 

Kútfúrást és pincéből ta-
lajvíz-elvezetést vállalok, 
minőséges magyar PVC 
csővel .  Mob.:  +38050-
8589288. 

Kül- és beltéri munká-
kat vállalok! Glettelés, fes-
tés, gipszkartonozás, beto-
nozás stb. Valamint vízve-
zetést és fűtésszerelést. Ke-
ressenek bizalommal! Mob.: 
099-6378788. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Asztélyban. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
hetilap kézbesítésére Gáton. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Tiszaújlakon. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden 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. 

L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok 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. 

Budapesti építőipari cég 
keres folyamatos mun-
kákhoz kőműveseket, 
kőműves brigádokat. 
Szállást díjmentesen 
biztosítunk (nem mun-
kásszálló), havi egyszeri 
hazautazási költségtérí-
tés. Kiemelkedő fizetés, 
heti elszámolás. Mob.: 
+3620-3110570. 

Magyarországra kere-
sünk faipari mérnök, 
technikus, ács és aszta-
los, valamint segédmun-
kás munkatársakat. Szál-
lást biztosítunk, jogosít-
vány előnyt jelent. Mob: 
+3670-3293399 (Gál Jó-
zsef). 

Magyarországra idős 
ember gondozására, 
ápolására keresek gon-
dozót hosszú távra. Tel-
jes ellátást biztosítok. 
Telefonszám: +3630-
5258151. 

Ves zprémi  kő ipar i 
cég gránit feldolgozás-
ban és síremlék készí-
tésben jártas szakembe-
reket és segédmunkáso-
kat keres állandó mun-
kára. Kezdő fizetés: net-
tó 350 000 Ft-tól. Mob.: 
+3630-2475464. E-ma-
il: granit2007kft@gmail.
com. 

Cukrászokat keresünk 
Nyíregyháza melletti cuk-
rászüzembe. Elvárások: 
magyar nyelvtudás és dol-
gozni akarás. Mobil: +3620-
4284296 (Viber, Whatsapp, 
Facetime) e-mail: norbert.
repasi@gmail.com. 
Munkalehetőség! Vendég-
látó, pultos és előkészí-
tő szakács kollégákat ke-
resünk Szegedre, két sörö-
ző, grill terasz, kemping-
be a nyári szezonra, május-
tól-októberig! Szakmai gya-
korlat előny! Kiemelt bére-
zés, szolgálati lakással. Kez-
dés: április végén! Szüksé-
ges dokumentumok: ma-
gyar TAJ- és adószám. Je-
lentkezés a következő tele-
fonszámon: +3670-5997444, 
+3670-5899069. 
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.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

építkezés, felújítás

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
066-2910418, 068-2126127. 
Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1000 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 
Eladó egy új fürdőkád 
(1,70x70) .  Mob. :  050-
2094088. 

bútor

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

barkács, szerszám

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

hűtés, fűtés

Eladó egy falikazán – két 
kontúros, turbós – jó áron. 
Ugyanitt egy fürdőszobai 
kendőszárító radiátor. Mob.: 
050-2094088. 

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Szőlődaráló, szőlőprés el-
adó Beregszászban. Mob.: 
066-3967011. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

Állatok

Hasas tehén eladó. Mob.: 
096-0280541. 

baba, gyerek

Eladó egy nagyon megkí-
mélt állapotú összecsukha-
tó négykerekű babakocsi. 
Nagyon olcsó áron. Mob.: 
+38095-3260426.
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„Szól a Fülemüle!” – VIII. Kárpátaljai 
népzenei és néptánc tehetségkutató
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyolcadik 

alkalommal hirdet népzene- és néptánc-tehetségkuta-
tót „Szól a fülemüle” címmel Kárpátalján. 

A tehetségkutatóra a 7 és 16 év közötti, kárpátaljai tanin-
tézményekben tanuló, hagyományápoló, hangszeres szólis-
ták, hangszeregyüttesek, szólótáncosok és néptáncegyüttesek 
jelentkezését várjuk legkésőbb 2022. árpilis 11-ig.

A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportban van 
lehetőség 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 lehet 2021. 

december 21. – 2022. április 11. között.
A tehetségkutató megvalósításának időpontjai az alábbiak:

Elődöntő időpontja: 2022. április 30.
Felkészítő tábor időpontja: 2022. május 27–28.
Döntő időpontja: 2022. május 29.
A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kár-

pátaljai Magyar Főiskola.
(90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
A további részletes információkat tartalmazó tel-

jes szabályzat a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
honlapjáról letölthető. 

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefon-
számon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

A Nagyberegi Református Líceum 
felvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályok-

ba a 2022–2023-as tanévben. 
Intézményünk diákjai a közismereti tárgyakat elmé-

lyülten, emelt óraszámban, anyanyelvükön tanulhatják – a 
középiskolai osztályokban humán-reál irányultság sze-
rint –, művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkal-
makon, missziói munkákban, kirándulásokon, hazai és 
Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndí-
jakban, kollégiumi elszállásolásban és beutaztatásban ré-
szesülhetnek. Az érettségizők számára személyre szabott 
tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről, 
segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.

2022. február 5-e és április 9-e között, szombaton-
ként, jelenléti előkészítő foglalkozásokat tartunk a fel-
vételi tárgyakból: magyar nyelvből és irodalomból, ma-
tematikából és bibliaismeretből.

2022. március 12-én (szombaton) 10 órai kezdet-
tel nyílt napot tartunk, amely során az érdeklődők meg-
ismerkedhetnek az intézménnyel és részletes felvilágo-
sítást kaphatnak a felvételi vizsgákról és a szerezhető 
többletpontokról.

A felvételire és az előkészítő foglalkozásokra való 
jelentkezés online regisztráció útján történik, ami intéz-
ményünk honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhető el 
Online jelentkezési lap címszó alatt 2022. január 17-e és 
április 21-e között. 

A felvételi vizsga napjáig benyújtandó dokumen-
tumok: a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban 
csatolt ajánlólevele, a születési bizonyítvány és a kód-
szám másolata.
A felvételire való jelentkezés határideje: 2022. április 21.
A felvételi vizsgák időpontja: 2022. április 23., 8.00 óra.

A részletes információért kérjük, keresse fel az intéz-
mény weboldalát a www.nbrl.com.ua internetes címen 
vagy érdeklődjön a +380 (99) 423 41 45-ös telefonszá-
mon, illetve személyesen a líceumban (90242 Nagybereg, 
II. Rákóczi Ferenc út 80.).

Szeretettel várja az érdeklődőket 
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Nagydobronyi Református Líceum
Felvételi hirdetmény a 2022/2023-as tanévre

Szeretnél továbbtanulni, de még nem döntötted el, hogy 
hol?! Szeretnél időtálló, használható tudást szerezni?! Sze-
retnél egy jó közösség részévé válni és egy jól felszerelt 
európai színvonalú iskolában tanulni anyanyelveden?!

Akkor vár rád a Nagydobronyi Református Líceum!
Iskolánk a református értékeket és használható tudást 

modern formában adja át a tanulni vágyó fiataloknak. 
Iskolánk felvételt hirdet a 2022/2023-as tanévre
A felvételi időpontja: 2022. április 30. (szombat) 

délelőtt 9:00 óra.
Idén az 5. és 10. osztályokba várjuk a felvételizni vá-

gyó diákokat.
Az 5. osztályba jelentkezők tesztet írnak matemati-

kából 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 12-én és 19-én, április 2-án 
és 9-én, 9:00 órai kezdettel. A felvételi vizsgára a jelent-
kezési határidő április 24, mely online formában történik

Nyílt napot tartunk március 4-én 10:00 órai kezdettel.
A felvételiről bővebb információt találsz és letölthe-

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

Felvételi hirdetés
A Péterfalvai Református Líceum felvételt hirdet 

a következő, 2022–2023-as tanévre. Jelentkezhet min-
den diák, aki 2022 júniusáig befejezi az általános isko-
la 4., 5., 6, 7., 8. vagy 9. osztályát. A kisebbek számára, 
7. osztályig, a környező településekről adott útvonala-
kon való beutazásról gondoskodik a líceum, 8. osztálytól 
kezdve a végzősökig az intézmény minden diák számá-
ra kollégiumot és teljes ellátást biztosít. Végzőseink el-
söprő többsége tovább folytatja tanulmányait elsősorban 
kárpátaljai és anyaországi felsőfokú intézményekben. 

A felvételi vizsgára a jelentkezőknek 2022. április 
9-én, szombaton, fél 8-ig kell megérkezni. Március 5-től 
szombatonként, reggel 9 órától előkészítő tanfolyamot 
tartunk magyar nyelvből és irodalomból, valamint mate-
matikából a 8., 9. és 10. osztályba jelentkezők számára. 
Az 5. 6. és 7. osztályba jelentkező diákok önállóan ké-
szülhetnek a felvételire, amely számukra – a szóbeli is-
merkedés mellett – magyar nyelvű tollbamondás lesz és 
néhány egyszerű, alapvető matematika feladat.

 Személyes érdeklődésre bővebb felvilágosítást és 
jelentkezési lapot szívesen adunk a líceumban a február 
26-án 10 órakor megrendezésre kerülő nyíltnapon, vagy 
bármely más időpontban. 

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme… 
Példabeszédek 9, 10

A Munkácsi Szent István Líceum 
felvételt hirdet a 8., 9. és 10. osztályba.

Az alábbi űrlap kitöltésével online módon lehet je-
lentkezni a 2022/2023-as tanévre:

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s /
d / 1 D 9 G b m p Q j S G 4 P V c G z x F m H O d d -
hqIUSS2b6EAK1BiwcAE/edit

Szakirányunk a számítástechnika és az angol, illet-
ve német nyelv, melyeket a két felső osztályban emelt 
óraszámban tanítunk.

Diákjainknak lehetőségük van ingyenes angol B1, 
B2 nemzetközileg elismert nyelvvizsga tanúsítvány 
megszerzésére. A tanórákon kívül ingyenes különórák-
ra 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 

minden érdeklődő számára: 2022. március 24. (csütör-
tök) 10 óra (közép-eu. idő.)
A felvételire való jelentkezés határideje: 2022. május 10. 

A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor aján-
lólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi iga-
zolvány, kódszám- és a lakcímigazolás másolata, va-
lamint 2 db. 3x4-es igazolványkép. Az említett doku-
mentumokat elegendő, ha a felvételi vizsgára hozzák 
magukkal.

A felvételi vizsgák időpontja: 
2022. május 14. (szombat) 9:00 (közép.-eur.idő.)
Elérhetőségünk: 89600 Munkács, Nedeczey u.20.

Tel: /0-231/ 2-30-27; 2-24-18
e-mail: sztistvan.liceum@gmail.com

www.munkacs-katlic.org.ua

X. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupát hirdet 
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
A Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa 2021/2022-es 

tanévben tízedik alkalommal kerül megrendezésre.
▪ A labdarúgó kupa időpontja: 2022. június 29.
▪ A labdarúgó kupa helyszíne: Beregszász
▪ A labdarúgó kupa jelentkezési határideje: 2022. 

május 31. 12:00 óra
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2022. 

május 31-ig lehet az alapítvány honlapján elérhető 
felhívásban. 

Kategóriák:
1. Általános iskolás fiúk (15 éves korig);
2. Középiskolás fiúk (15–17 évesek);
3. Lánycsapat (17 éves korig)
A labdarúgó kupa megvalósulását a Magyar Kor-

mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság, a Bethlen Gábor Alap és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért 
és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordi-
nálásáért felelős miniszteri biztos támogatja.

A program szakmai referense: Csehil Anikó,
Elérhetősége: e-mail: oancsa86@gmail.com
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Ala-

pítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380-31-41-4-29-76 (149-es mellék) telefon-
számon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

Tájékoztató a magyar országgyűlési vá-
lasztásról és országos népszavazásról a 
KÁRPÁTALJÁN élő magyar állampol-

gárok részére

I.
A magyarországi lakcímmel NEM rendelkező ma-
gyar állampolgárok:
amennyiben élni szeretnének szavazati jogukkal, kér-
niük kell a központi (választói) névjegyzékbe történő 
felvételüket.

A névjegyzékbe vételi – regisztrációs – kérelemnek 
legkésőbb 2022. március 9-én 16 óráig kell beérkez-
nie a Nemzeti Választási Irodához.
Aki korábban már kérte a felvételét a névjegyzék-
be, annak nem kell újra regisztrálnia!

A kérelem előterjeszthető elektronikusan a www.valasztas.
hu weboldalon, vagy megküldhető postai úton (Nemzeti 
Választási Iroda, Budapest 1854, Magyarország). A nyom-
tatvány kitöltéséhez segítség kérhető Magyarország kár-
pátaljai külképviseletén (UNGVÁRI FŐKONZULÁTUS 
vagy BEREGSZÁSZI KONZULÁTUS) is. 
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar ál-
lampolgárok a névjegyzékbe vételt követően levélben 
szavazhatnak. A választópolgárnak a névjegyzékbe vételi 
kérelemben kell nyilatkoznia arról, hogy hová kéri a sza-
vazási levélcsomag kézbesítését. A szavazási levélcso-
mag kézbesítése kérhető saját magyarországi postacímre, 
Magyarország kárpátaljai külképviseletére (UNGVÁRI 
FŐKONZULÁTUS vagy BEREGSZÁSZI KONZULÁ-
TUS), vagy bármely más országban működő külképvise-
letére, vagy Magyarországon a kijelölt települések pol-
gármesteri hivatalában működő helyi választási irodába.

A SZAVAZÁSI LEVÉLCSOMAG ÁTVEHETŐ ki-
zárólag a választópolgár által előzetesen megjelölt 
helyszínen és módon:

A szavazási levélcsomag személyes átvétele során a 
választópolgár személyazonosságát érvényes (magyar 
vagy ukrán) személyazonosító igazolvánnyal, útlevél-
lel vagy vezetői engedéllyel köteles igazolni. Amennyi-
ben az ukrán személyazonosító okmányon és az átvé-
teli jegyzéken szereplő személyes adatok eltérnek, úgy 
az eltérés tisztázása érdekében további dokumentu-
mok (lakcímkártya, honosítási okirat) bemutatása vál-
hat szükségessé.

A szavazatot tartalmazó 
VÁLASZBORÍTÉK LEADÁSA történhet:

 II.
A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar ál-

lampolgárok:
személyesen szavazhatnak a magyarországi lakóhe-
lyük szerint kijelölt szavazókörben.

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, és Ma-
gyarország valamelyik külképviseletén szeretne sza-
vazni, legkésőbb 2022. március 25-én 16 óráig kér-
nie kell a külképviseleti névjegyzékbe vételt a www.
valasztas.hu oldalon keresztül. A magyarországi lak-
címmel rendelkező választópolgárok, akik jelentkez-
tek a külképviseleti szavazásra, a kiválasztott külkép-
viseleten 2022. április 3-án, vasárnap (6 és 19 óra kö-
zött) adhatják le szavazatukat kizárólag személyesen, 
a külképviseleten kijelölt szavazóhelyiségben. A sza-
vazás feltétele, hogy személyazonosságukat igazolják 
a következő, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolványok valamelyikének bemutatásával: személy-
azonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély.

SZEMÉLYESEN 

A kérelemben megjelölt

magyar külképviseleten 

( UNGVÁRI
FŐKONZULÁTUS vagy

BEREGSZÁSZI
KONZULÁTUS).

március 19. és április 2.

között minden nap

(hétvégén is) magyar idő

szerint 6.00-tól 22.00 óráig, 

és április 3-án helyi idő

szerint 6.00-tól 19.00 óráig

SZEMÉLYESEN

A kérelemben megadott -

erre kijelölt - magyarországi

településen, a polgármesteri

hivatalban működő helyi

választási irodában.

március 19. és április 2.

között 

munkanapokon 9.00 és

16:00 óra között és 

április 3-án 6.00-tól 19.00

óráig

A
KÉRELEMBEN
MEGJELÖLT

MAGYAR-
ORSZÁGI

POSTACÍMEN

Ez esetben a Nemzeti Választási Iroda 

postai úton küldi meg a szavazási levélcsomagot 

a kérelemben megjelölt címre.

Magyarország külképviseletén

(UNGVÁRI FŐKONZULÁTUS vagy
BEREGSZÁSZI KONZULÁTUS).

március 19. és április 2. között

minden nap (hétvégén is) magyar

idő szerint 6.00-tól 22.00 óráig és

április 3-án helyi idő szerint 6.00-tól

19.00 óráig

Magyarországon az országgyűlési
választókerületek székhelyein

működő polgármesteri hivatalokban.
április 3-án 6.00-tól 19.00 óráig

Magyarországról postai úton a
Nemzeti Választási Irodának címezve 

(Budapest 1855, Magyarország).

úgy, hogy a levél legkésőbb április

3-án 19.00 óráig beérkezzen a

Nemzeti Választási Irodához



Kaleidoszkóp2022. 
március 2.14

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

,,Fókuszban a tehetség a sport 
terén,, – V. Bereg-vidéki Sporttábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány ötödik alkalommal hirdet 
sporttábort Beregszászon a „Fókuszban a tehetség a sport terén” pá-
lyázati projekt keretén belül.

Jelentkezési feltételek:
A táborba 12–17 éves kor közötti tanulók jelentkezését várjuk.
A tábor ideje: 2022. július 4–9.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis-

kola (Beregszász, Kossuth tér 6.)
Jelentkezési határidő: 2022. május 31., 15.00 óra
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a tábor 

kezdetekor.
Ha szeretsz sportolni, versenyezni, tudásodat egyéb fiatalokkal 

összevetni, akkor jelentkezz!
A tábor maximális létszáma 30 fő, így a jelentkezéseket beérke-

zési sorrendben rögzítjük.
Jelentkezni elektronikus úton 2022. február 14. – május 31. között 

lehet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.
Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (149-es mellék)
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
E-mail: geniusja2019@gmail.com
 Kérdés felmerülése esetén kérjük, hogy az alábbi elérhetőségen 

keressék a tábor szakmai felelősét, Vizauer Árpádot.
E-mail: vizaver.arpad@kmf.org.ua

II. Pedagógia Szaktábor
„Értem és szemléltetem – hogyan mutassam be minél kö-

zérthetően azt, amit tudok?”
Segédanyagok használata a főiskolai oktatásban résztvevő 

pedagógusjelöltek számára
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány második alkalom-

mal hirdet pedagógia szaktábort főiskolai hallgatók számára.
A tábor célja az oktatásban használható különböző tema-

tikus, oktatást segítő eszközök sokszínűségének bemutatása. 
Az 5 napos tábori program részeként elméleti előadásokon, 
tanulmányi kirándulásokon, valamint olyan workshopon-
műhelymunkán vehetnek részt a jelentkezők, amely során a kü-
lönböző korcsoportokat figyelmbe véve, egyénileg kiválasztott 
témákat dolgoznak fel a résztvevők.

A tábor végén az 5 nap alatt elkészült eszközök bemutatá-
sával és azok zsűrizésével zárul a közös munka.

Jelentkezési feltételek:
▪ olyan főiskolai hallgatók jelentkezését várjuk, akik szak-

mai-pedagógiai gyakorlatot kívánnak teljesíteni
▪ szaktól függetlenül (II-III. évfolyam)
▪ orvosi igazolás kötelező
Jelentkezési határidő: 2022. május 31., 15.00 óra
A tábor időpontja: 2022. augusztus 15–20.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (90202 Beregszász. Kossuth tér 6.)
A megpályázható helyek száma: 30 fő
 Jelentkezni elektronikus úton 2022. február 14. – május 31. 

között lehet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.
A szaktáborba a helyek száma korlátozott, a jelentkezése-

ket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.
Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az alábbi 

elérhetőségen keressék a tábor szakmai felelősét, Kulin Ágnest.
E-mail: aligkenus@gmail.com
Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (149-es mellék)
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
E-mail: geniusja2019@gmail.com

,,Fókuszban a tehetség a sport 
terén,, – II. Ung-vidéki Sporttábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány második alkalom-
mal hirdet sporttábort Nagydobronyban a „Fókuszban a tehet-
ség a sport terén” pályázati projekt keretén belül.

Jelentkezési feltételek:
A táborba 12–17 éves kor közötti tanulók jelentkezését 

várjuk.
A tábor ideje: 2022. július 11–16.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

gyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centruma (89463 
Nagydobrony, Róttag u. 3.)

Jelentkezési határidő: 2022. május 31., 15.00 óra
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a 

tábor kezdetekor.
Ha szeretsz sportolni, versenyezni, tudásodat egyéb fiata-

lokkal összevetni, akkor jelentkezz!
 A tábor maximális létszáma 30 fő, így a jelentkezéseket 

beérkezési sorrendben rögzítjük.
Jelentkezni elektronikus úton 2022. február 14. – május 31. 

között lehet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.
Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (149-es mellék)
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
E-mail: geniusja2019@gmail.com
Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az alábbi 

elérhetőségen keressék a tábor szakmai felelősét, Balogh Jánost.
E-mail: badi1972@gmail.com

II. Vers tábor
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány második alkalommal hir-

det vers tábort.
A tábor ideje: 2022. július 4–9.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Be-

regszász, Kossuth tér 6.)
A tábor oktatói: Kudlotyák Krisztina pedagógus, Gál Natália szín-

művész, Ferenczi Attila színművész.
Jelentkezhet minden 8–16 év közötti fiatal.
Jelentkezési lehetőség kezdete: 2022. február 14.
Jelentkezési határidő: 2022. május 31., 12.00 óra
A tábor maximális létszáma 30 fő, így a jelentkezéseket beérke-

zési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elektronikus úton egy jelent-
kezési adatlap kitöltésével lehet. Az űrlap kitölthető a „GENIUS” Jó-
tékonysági Alapítvány honlapján. Minden résztvevőnek kötelező or-
vosi igazolást hoznia a tábor kezdetekor. A tábor szállást és napi há-
romszori étkezést biztosít. 

Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (159-es mellék)
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
E-mail: agora@kmf.uz.ua
Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az alábbi elérhe-

tőségen keressék a tábor szakmai felelősét, Gál Natáliát.
E-mail: galnatalia.beregszasz@gmail.com
Jelentkezni elektronikus úton 2022. február 14. – május 31. között 

lehet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.

VII. Színjátszó tábor
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány színjátszó tábort hirdet 

immár hetedik alkalommal a „Fókuszban a tehetség a színjátszás te-
rén” pályázati projekt keretén belül.

A táborba 12–16 éves kor közötti iskolások jelentkezését várjuk.
A tábor ideje: 2022. július 25–30.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Be-

regszász, Kossuth tér 6.)
A tábor oktatói: Gál Natália színésznő, Bagu Géza drámapeda-

gógus és Mónus Dóra színészsegéd, főiskolai oktató.
Ha szeretnéd magad kipróbálni a színpadon és szívesen részt ven-

nél a táborzáró előadásában, akkor jelentkezz!
Jelentkezési lehetőség kezdete: 2022. február 14.
Jelentkezési határidő: 2022. május 31., 12.00 óra
A tábor maximális létszáma 30 fő, így a jelentkezéseket beérke-

zési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elektronikus úton egy jelent-
kezési adatlap és a nyilatkozat kitöltésével lehet. Az űrlap kitölthető 
és a nyilatkozat is letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
honlapján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a 
tábor kezdetekor.

Jelentkezni elektronikus úton 2022. február 14. – május 31. között 
lehet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.

Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (159-es mellék)
honlap: www.genius-ja.uz.ua
e-mail: agora@kmf.uz.ua
Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az alábbi elérhe-

tőségen keressék a tábor szakmai felelősét, Gál Natáliát.
E-mail: galnatalia.beregszasz@gmail.com

III. „Minden Egész eltörött” 
c. gitár- és ének tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány gitár- és ének tábort hir-
det harmadik alkalommal.

A tábor ideje: 2022. július 4–9.
Helyszín: Kisgejőci Oktatási-Nevelési Központ (89434 Kisgejőc, 

Egry Ferenc u. 38.)
A tábor oktatói: Ivaskovics József – a Credo együttes vezető-

je; Babics János – az Integrál zenekar vezetője és gitárosa, hang-
szerkészítő; Györkené Csákány Marianna – a Kisgejőci Egry Ferenc 
Oktatási-Nevelési Komplexum énektanára, Gál Natália – a Kárpátal-
jai Megyei Magyar Drámai Színház színésznője.

Jelentkezhet minden 8–16 év közötti fiatal.
Jelentkezési lehetőség kezdete: 2022. február 14.
Jelentkezési határidő: 2022. május 31., 12.00 óra
A tábor maximális létszáma 30 fő, így a jelentkezéseket beérke-

zési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elektronikus úton egy jelent-
kezési adatlap és a nyilatkozat kitöltésével lehet. Az űrlap kitölthető 
és a nyilatkozat is letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
honlapján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a 
tábor kezdetekor. A tábor szállást és napi háromszori étkezést biztosít.

Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, hozza magával a gitárját.
Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (159-es mellék)
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
E-mail: agora@kmf.uz.ua
Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az alábbi elér-

hetőségen keressék a tábor szakmai felelősét, Kepics Andzselikát.
E-mail: kepicsandzselika@gmail.com
Jelentkezni elektronikus úton 2022. február 14. – május 31. között 

lehet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.

Informatika tábor
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány meghirdeti 

az első kárpátaljai informatika tábort.
A tábor ideje: 2022. augusztus 15–20.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Szakgimnáziuma (90202 Beregszász, 
Oroszlán u. 30).

A táborba jelentkezhet minden legalább 8-ik osz-
tályt befejezett általános- és középiskolás tanuló, továb-
bá a szakgimnáziumok diákjai.

Jelentkezési határidő: 2022. május 31., 15.00 óra.
Kérjük, hogy a jelentkező csatoljon egy ajánlást az 

informatika és egy ajánlást a matematika vagy fizika ta-
nára részéről.
Jelentkezés elbírálásánál az alábbiakat veszik figyelembe:

▪ a jelentkezők matematika, informatika vagy fizika 
vetélkedőkön elért eredményeit,

▪ a jelentkezők programozási ismeretét,  
▪ az informatika/matematika/fizika tanára ajánlását.
A tábor maximális létszáma 30 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük.
 Jelentkezni elektronikus úton egy jelentkezési adat-

lap kitöltésével lehet az alábbi linkre kattintva:
https://forms.gle/EnQrwSPv4fWUPhxN7
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoz-

nia a tábor kezdetekor. A tábor szállást és napi háromszo-
ri étkezést biztosít. Kérjük, hogy amennyiben lehetséges 
hozzon magával saját digitális eszközt (laptop, táblagép).

Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (149-es mellék)
honlap: www.genius-ja.uz.ua
e-mail: geniusja2019@gmail.com
Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az 

alábbi elérhetőségen keressék a tábor szakmai felelő-
sét, Szilágyi Lajost

E-mail: szilagyilajos1970@gmail.com

Az elmúlt egy hónap-
nyi kemény munka után 
kezdje a hetet egy kis 
mókával és töltse a sza-

badidejét a barátaival. A csilla-
gok most arra ösztönzik, hogy 
szervezzen egy baráti találko-
zót, ahol szinte mindenki részt 
vehet, aki kedves Önnek. Jó öt-
let lenne elmenni egy olyan ese-
ményre, ahol kapcsolatokat tud 
kialakítani. Meglehet, hogy egy 
átlagos nap a karrierje legmeg-
határozóbb pillanatává alakul.

Ez a hét egyben új 
lehetőségeket jelent 
arra, hogy elérje a ki-
tűzött céljait. A csil-

lagok arra ösztönzik, hogy 
csak arra összpontosítson az 
elkövetkező időszakban, amit 
meg akar valósítani. Mer-
re akarja, hogy folytatódjon 
az életútja? Itt az ideje, hogy 
színes emberi kapcsolatokat 
alakítson ki. A kapcsolatok 
ugyanis a legfontosabb részét 
képezik az előre haladásának.

Ezen a héten egy kis-
sé nyughatatlannak 
érzi magát. Bizonyá-
ra régen nem járt már 

sehol, és hiányzik az utazás. 
Szerencsére lehetősége lesz 
egy kis kalandra, de ne szá-
mítson hetekig tartó kiruc-
canásra. Elégedjen meg egy 
wellness hétvégével. Viszont 
ez is elég arra, hogy végre ki-
kerüljön a megszokott min-
dennapjaiból és valami új 
dolgot tegyen.

A február rendkívül 
ígéretesen végződött 
és remek kilátásai le-

hetnek a jövőre nézve. Azzal 
fogja tölteni az elkövetkező idő-
szakot, hogy sokkal tudatosabb 
lesz és jobban bízik a megérzé-
seiben. Ossza meg másokkal is 
a spirituális tudását, kedves Rák. 
Egy személyes kapcsolata sok-
kal intimebbé válhat a megszo-
kottnál. Még az is megfordulhat 
a fejében, hogy mennyire szeret-
ne párkapcsolatban élni.

Készen áll arra, hogy 
meghozzon egy fon-
tos döntést. Itt az idő, 

hogy olyan dologba kezdjen, 
amit igazán szeretne. Keres-
se azoknak az embereknek a 
társaságát, akikben maximáli-
san megbízik. Hiszen, ha bele 
akar kezdeni egy saját vállal-
kozásba, vagy egy új projekt-
be, akkor a közös célok eléré-
sének alapja a bizalom. De 
azért jobb, ha mindent doku-
mentálnak és írásba foglalnak.

Nem igazán tudta eddig 
betartani a fogadalma-
it, amit erre az évre tett, 

igaz? Ne hibáztasson ezért sen-
kit, saját magát pedig főként ne. 
Valamiért az égiek nem hagy-
ták, hogy kövesse az kiszemelt 
útját. Szerencsére azonban van 
lehetősége új, egészséges szoká-
sok kialakítására, hiszen még az 
első negyedévnek sincs vége. Itt 
az ideje, hogy kezébe vegye az 
életét és egészséges szokásokat 
iktasson be a mindennapjaiba. 

Az újhold arra ösz-
tönzi, hogy kezdjen 
bele új dolgokba, iz-
galmas projektekbe, 

ami által ki tudja fejezni ön-
magát. Nincsenek rossz ötle-
tek, kedves Mérleg. Tehát ne 
féljen bevállalós lenni, és va-
lami teljesen új dolgot létre-
hozni. A kapcsolatai nagyon 
érzelmesek és indulatosak 
lehetnek a napokban, hiszen 
végre rátalálhat Önre az élet 
öröme és a szerelem.

Kezdje a hetet azzal, 
hogy átgondolja az 
érzelmi biztonságát. 
A csillagok arra ösz-

tönzik, hogy töltsön most mi-
nél több időt a szeretteivel és 
hagyja, hogy egy kicsit érzel-
mesebb és sebezhetőbb le-
gyen. (Igen, kedves Skorpió, 
mi mind tudjuk, hogy szeret 
úgy viselkedni, mintha nem 
lennének érzelmei.) Ezen a 
héten sokkal közelebbi kap-
csolatba kerül a családjával.

Készüljön fel arra, 
hogy nagyon elfog-
lalt lesz a hét elején. 
Egy viszonylag nyu-

godt hétvége után ismét ké-
szen áll haladni a feladataival 
és a teendőivel. Ez egy remek 
időszak arra is, hogy beirat-
kozzon egy új tanfolyamra, 
vagy elintézzen néhány fon-
tos telefonhívást, amit már 
egy ideje halogat. Meglát-
ja, most minden remekül ha-
lad előre. 

Az elmúlt időszakban 
nagyon sokat költött. 
Itt az ideje hát, hogy 

jobb pénzügyi stratégiát alakít-
son ki magának a félév továb-
bi részében. Fontos, hogy fél-
retegyen és gondoljon a jövő-
jére. A pénzügyi befektetései 
mellett fektessen be a szemé-
lyes kapcsolataiba is. Töltsön 
több időt a szeretteivel. Higy-
gye el, minél jobban törődik 
az emberekkel, annál szoro-
sabb köteléket alakít ki velük.

Habár már egy ideje 
2022-ben vagyunk, 
eddig nem igazán tar-

totta be mindazt, amit meg-
fogadott magának. A csilla-
gok azonban most új lehe-
tőséget biztosítanak, hogy 
visszatérjen az újévi foga-
dalmaihoz. Keressen új ka-
landokat, kezdje új energi-
ával a hetet, vagy akár vál-
toztasson a külsején. Itt az 
ideje, hogy új embereket is-
merjen meg. 

Rengeteg hullám-
völgyben lehetett ré-
sze az elmúlt idő-

szakban. Itt az ideje, hogy 
elsősorban önmagára, a sa-
ját lelkivilágára és az érzé-
seire összpontosítson. Lehet, 
hogy sokkal lazábban kellene 
vennie a dolgokat az életében 
és nem kellene mindent vé-
resen komolyan vennie. Egy 
megcsalás teljesen összetör-
heti a szívét az elkövetkező 
időszakban. 
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Ezért jó, ha mindig tartasz egy citromot a 
hálószobádban

Megvan a válasz: a hideg vagy a meleg vizes 
zuhany a jobb?

Retek, a tavaszi csoda-zöldségünk 
– 10 ok, amiért sűrűn kellene enni

Ki ne szeretne egy hosszú, stresszes nap 
után beállni a zuhany alá? Egészségügyi 
szempontból viszont kifejezetten nagy kü-
lönbség van aközött, hogy ilyenkor a hideg 
vagy a meleg vizet részesíted előnyben!

1. Mentális frissítő
Bármennyire is kellemetlennek tűnik a hideg vizes zu-

hany gondolata, valójában rengeteg pozitív hatást gyako-
rol a testedre.

Ha az utolsó öt percben hűvösebbre állítod a fokoza-
tot, azzal garantáltan felfrissíted a szervezeted és a gon-
dolkodásodat.

Ráadásul még a kedvedre is pozitív hatással lehet! Ezál-
tal ugyanis stimulálod a testedben található antidepresszáns 
hormonokat, amelyek segíthetnek elűzni a borongósabb han-
gulatot. Ez pedig kifejezetten jól jön ebben az időszakban!

2. Jeges szépség
A szépségápolásban is nagy segítséget nyújthat, ha időn-

ként ráveszed magad egy néhány perces hideg zuhanyra.
Ez ugyanis pozitív hatással van a hajadra: hidratál-

ja a hajszálakat és ellenállóbbá tesz a töredezéssel szem-
ben. Sőt, szakértők szerint akkor is érdemes kipróbálnod, 
ha ősszel erőteljesebben hullik a hajad, hiszen ezt is ké-
pes lecsökkenteni.

Emellett puhább lesz a bőröd, és még az immunrend-
szered is megerősödik – ezáltal kevésbé leszel hajlamos a 
megfázásokra.

3. Edzés utáni relaxálás
Szerencsére nem kell végleg lemondanod a meleg vi-

zes zuhanyokról, hiszen ennek is számtalan előnye van.
Egy kiadós edzés után például sokan javasolják, hogy 

vegyél egy forró fürdőt, ez ugyanis ellazítja a megdolgoz-
tatott izmaidat.

Ráadásul lecsökkenti a duzzanatokat, így akkor is érde-
mes melegre csavarnod a fokozatot, ha esetleg megsérül-
tél torna közben – így gyorsan lecsillapíthatod a fájdalmat.

4. Stressz ellen
Ha megfáztál – ami ebben az időben egyáltalán nem meg-

lepő – és nehezen kapsz levegőt az orrodon, irány a forró víz! 
A felcsapódó gőz szuper segítséget nyújthat abban, hogy ki-

tisztítsd a légutadat, és ne csak a szádon tudj oxigénhez jutni.
Szintén érdemes beugranod a kádba egy fontos meg-

beszélés vagy vizsga előtt.
Kutatások ugyanis bebizonyították, hogy a meleg víz 

megnövelheti az oxitocin szintedet, és csökkentheti az 
idegességet. Így pedig nem csak friss és üde leszel, de a 
stressznek is búcsút mondhatsz egy kis időre!

5. Mindkettőből egy kevés
Persze nem muszáj beszállnod a kádba, és elejétől a 

végéig egy hőmérsékleten zuhanyozni.
Nyugodtan választhatod akár a váltófürdőt is, ami lé-

nyegében azt jelenti, hogy egy ideig meleg, aztán hideg 
vízben tisztálkodsz. Ennek is számos pozitív hatása van: 
serkenti az anyagcserét, és segít abban, hogy ellenállóbb 
legyen a szervezeted a bacilusokkal szemben.

Ha pedig hosszú ideje küzdesz a narancsbőrrel, feltétle-
nül próbáld ki ezt a módszert. Számos felmérés bebizonyí-
totta ugyanis, hogy a váltófürdő beindítja a vérkeringésed, 
amely segíthet elhalványítani ezt a problémát.

A retek minden szendvics és saláta kedvelt zöldsége, 
hiszen imádjuk, ahogy frissen ropog a fogunk alatt, 
de nemcsak íze miatt ajánlott fogyasztani ezt a fi-
nomságot, hanem mert fantasztikusan egészséges is.

Segít megelőzni a rákot
A retek fogyasztásának annyi előnye van, hogy nem 

is tudjuk, hol kezdjük, de talán a rákos megbetegedések 
elleni küzdelemben való szerepe az egyik legfontosabb. 
A retek a keresztesvirágúak rendjébe tartozik.

Mint minden ilyen zöldség, sok hasznos vitamint, ros-
tot és ásványi anyagot tartalmaz, illetve indol-3-carbinolt, 
aminek rákellenes hatását már a hetvenes években is ku-
tatták. A hormonfüggő rákbetegségek ellen véd a leg-
jobban, mert az ösztrogénszintet hatékonyan szabályoz-
za, de a szív- és érrendszeri betegségek ellen is hatásos.

Fogyhatunk vele
Ajánlott retket enni, amikor diétázunk? A válasz 

egyértelmű igen, hiszen minden kis fej retek mindösz-
sze egyetlen kalória, ami cserébe tele van C-vitaminnal.

Szénhidrát és zsírtartalma nincs, így tökéletes fo-
gyókúrás étel.

Gomba ellen
Ha természetes gombaölő érdekel, ne keress tovább: a 

retek olyan enzimeket tartalmaz, melyek képesek megöl-
ni az emberben található gombát, nevezetesen a Candida 
Albicanst, amely a különböző gombás fertőzésekért felelős.

Ha a salátádba bőven teszel retket, máris teszel en-
nek megelőzéséért.

Ragyogó bőr
Ebben a finom csodazöldségben található C-vitamin 

remek anti-aging, azaz öregedés elleni szer, de cinket és 
foszfort is bőségesen tartalmaz, ami szintén segíti, hogy 
a bőrünk szép legyen.

A zöldség magas víztartalma szintén segít belülről 
hidratálni testünket, de külsőleg is használhatod, termé-
szetes arctisztítóként vagy pakolásként: csak össze kell 
törnöd nyersen és a bőrödre kenned.

Hidratál
A retek hidratáló hatása nemcsak a bőrnek tesz jót, 

hanem egész szervezetünknek.
Jellemző, hogy nem iszunk eleget, pedig a test meg-

felelő vízellátása több energiát, jobb közérzetet eredmé-
nyez és még a vese betegségeit is megelőzi.

Egészséges szív
A flavonoidok nagyon jó hatással vannak szívre, a 

retek pedig tele van velük, ez adja szép piros színét is. A 
flavonoidok előnyös szerepének kutatása Szent-Györgyi 
Albert nevéhez fűződik.

Mivel a növények ezeket a vegyületeket saját életük meg-
hosszabbítására állítják elő, nem csoda, ha nekünk is jót tesz-
nek és sejtjeink oxigénellátásában is nagy szerepet játszanak.

Jó emésztés
A retek nemcsak vízben, hanem rostban is rendkívül 

gazdag zöldség, így hatékonyan gyorsítja az anyagcserét.
Fél csésze retekben egy egész gramm rost találha-

tó, ami a vércukorszintünket is hatékonyan szabályozza.

Természetes vérnyomáscsökkentő
A kálium az egyik legfontosabb természetes vérnyo-

máscsökkentő, a retek pedig bővelkedik benne. A kálium 
ezen kívül a sejtek kollagén-újratermelését is segíti, ami a 
véredények egészségesen-tartásában játszik nagy szerepet.

A sérült vörösvérsejtek helyreállításában is a vér oxi-
génellátásában is hatékonyan segít.

Méregteleníti a vért
A méregtelenítő kúrák és szerek többet ártanak, mint 

használnak, hiszen a testünkben található két fantaszti-
kus szerv, aminek pont ez a dolga: a vese és a máj vég-
zi ugyanis a szervezet méregtelenítését.

A retek erős méregtelenítő hatással bír, így megköny-
nyíti a máj munkáját.

Erősíti az immunrendszert
Már fél csészényi elfogyasztott retek is tartalmazza egy 

átlagember napi ajánlott C-vitamin bevitelét, ami nemcsak 
az immunrendszert erősíti, hanem – a már említett anti-aging 
hatás mellett – az energiaszintünket is érezhetően növeli.

Az ideális anyagcserének köszönhetően a szervezet 
könnyedén alakítja energiává a zsírt, ami energikus, jó 
közérzetet eredményez.

Tudtad, hogy aromaterápiás szempontból a cit-
rom nemcsak egy gyümölcs, hanem egy varázs-
latos összetevő, ami fiziológiai reakciót válthat ki 
a szervezetedből? Azt eddig is tudtuk, hogy a cit-
rom olyan értékes tápanyagokat tartalmaz, mint 
a C-, A- és B-vitamin, a réz, a mangán, a kalci-
um, a kálium a magnézium, és antioxidánsokban 
is gazdag. Jót tesz a bőrnek és a belső szerveknek 
is, egyes hatásai élvezéséhez pedig még az sem 
kell, hogy megedd. A citromban lévő tápanyagok 
természetesen csak az elfogyasztásával vihetőek 
be a szervezetedbe, de ha a nyugodtabb, pihen-
tetőbb alvásra vágysz, ahhoz az is elegendő, ha 
néhány szelet citromot az ágyad mellé helyezel, 
ez ugyanis – tudományos kutatások szerint – szá-
mos egészségügyi előnnyel járhat, ráadásul még 
jobb illatot is varázsolhatsz vele a hálószobádba.

Könnyebbé teheti a légzést
Elemi szempontból a citrom nemcsak antioxidánsokban 

gazdag, de antibakteriális tulajdonságokkal is rendelkezik. 
Alvás közben belélegezve segítheti a légzést és az orrjárato-
kat is kitisztíthatja. Különösen előnyös lehet akkor, ha aszt-
mában, orrmelléküreg-gyulladásban vagy más légúti meg-
betegedésben szenvedsz (elég az is, ha megfáztál), hiszen 
így sokkal könnyebben megnyílik a tüdődhöz vezető út.

A citrom méregtelenítő tulajdonságai ráadásul – főleg 
rendszeres használat esetén – a levegő minőségét is jelen-
tősen javítják. Azáltal pedig, hogy erőteljes aromát áraszt, 
az egész szoba légkörét is kellemesebbé teszi, így akár 
egész nap is úgy érezheted, mintha egy kancsó hűsítő cit-
romos limonádé lenne melletted. Természetesen más illa-
tosító mellett is használható, csak arra ügyelj, hogy az aro-
mák ne üssenek el túlzottan egymástól.

Fájdalomcsillapító és nyugtató hatással bír
A citrom alvás közbeni belégzése segít a fejfájás és a 

reumás ízületi gyulladások megfékezésében, vagy azok 
megelőzésében. Egy, a Marylandi Egyetem Orvosi Köz-
pontjában végzett kutatás szerint pedig azok a nők, akik 

rendszeresen citrom illóolajat lélegeznek be, kevésbé szo-
ronganak és félnek, mint mások. Nem is véletlen, hogy a 
citromot természetes stresszoldóként is számon tartják a 
szerotonintermelés serkentése miatt.

Csökkenti a vérnyomást
Ha már volt magas a vérnyomásod, biztosan ajánlot-

ták, hogy igyál citromfű teát. Ez azért van, mert a cit-
romfű a vérkeringés szabályozásával képes csökkenteni 
a vérnyomást. Ha szeletelt citromot teszel az ágyad mel-
lé, belélegezheted a természetes aromáját, amely tovább 
szabályozza a vérkeringést. Sőt, azt is tartják, hogy a cit-
rom és más citrusfélék alvás közben belélegezve képe-
sek megszüntetni a légzés nehézsége miatt fellépő mell-
kasi panaszokat.

Ha már volt magas a vérnyomásod, biztosan ajánlották, 
hogy igyál citromfű teát. Ez azért van, mert a citromfű a 
vérkeringés szabályozásával képes csökkenteni a vérnyo-
mást. Ha szeletelt citromot teszel az ágyad mellé, beléle-
gezheted a természetes aromáját, amely tovább szabályoz-
za a vérkeringést. Sőt, azt is tartják, hogy a citrom és más 
citrusfélék alvás közben belélegezve képesek megszüntet-
ni a légzés nehézsége miatt fellépő mellkasi panaszokat.

Segíti a koncentrációt
A citrom citrusos aromájának mindennapi belégzése 

segít, hogy jobban összpontosíts, és a memóriádat is javít-
ja. Japán tudósok egyenesen arra a következtetésre jutot-
tak, hogy az emberek kevesebb hibát követnek el a mun-
kájuk és a tanulmányaik során, ha citrusillatot éreznek ma-
guk körül, így a szeletelt citromból az íróasztalodra is ér-
demes tenned néhány karikát.

Taszítja a rovarokat
Az olyan rovarok, mint a legyek, a szúnyogok vagy 

a hangyák valószínűleg nem maradnak meg egy citrom-
szagú szobában, így akár a hálószobád mellett az egész 
háztartásban bevetheted a költséges és káros vegyi riasz-
tószerek helyett. Ha szegfűszeget is teszel mellé azzal 
még tovább fokozod a hatást. Amikor pedig nyitott ablak 
mellett alszol, nyugodtan kenhetsz is a bőrödre néhány 
csepp citromot, hogy megkíméld magadat a szúnyog- és 
rovarcsípésektől.
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Plusz egy vicc

2022. 8. szám meg   -
fej  tése: A szerelem 
szellemesekké teszi 
az ostobákat és os-
tobákká a szelleme-
seket! 
Plusz    egy vicc: – és 
mondd, melyik parag-
rafuson csúsztál el?

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Munkalehetőség!
A WHC Kft. Magyarországra  

orosz, ukrán, magyar nyelvtudással keres
munkatársakat és tolmácsokat.

Mob.: +38067 100 46 38.

Almás krémes

Magyarországra
székesfehérvári üzemünkbe 

munkatársakat keresünk hosszú távra

ruhAVÁLogATó /
KézI ANyAgMozgATó

munkakörbe

Amit kínálunk:
- Egyműszakos munkarend
- Fix alapbér+ teljesítménybér
- Nettó 200 000 Ft-tól 350 000 Ft-ig
- Útiköltségtérítés, ingyenes szállás
- Egyéb juttatások: havi 7 kg ruha, 
8 000 Ft – Tesco ajándékutalvány

- Jelenléti bónusz 
negyedévente 40 000 Ft

Jelentkezni lehet: 
+36-20/234-6272; textradekft@gmail.com

Magyarországi  VeSzPréMI KőIPArI cég
azonnali kezdéssel

Szakképzett kőfaragókat és 
segédmunkásokat keres

AMIT NYÚJTUNK:
• folyamatos munkalehetőség
• egyműszakos munkarend 
• ingyenes szállás a munkahelyen

/nem munkásszálló/
• gyakorlattól és teljesítménytől függően
• a kezdő fizetés: nettó 350 000 Ft/hó-tól
• fizetett túlóra

ELŐNYT JELENT:
• szakmai gyakorlat: gránit megmunkálás-
vágás, csiszolás, síremlék készítés

• jogosítvány
• önálló munkavégzés
• józan életmód

ELÉRHETŐSÉGEK:
Mob.:  +36-30-2475-464
Email: granit2007kft@gmail.com
Web: www.sirkoveszprem.hu

Tészta: 3 tojás, 15 dkg porcukor, 75 ml étolaj, 75 ml 
víz, 15 dkg liszt, 1/2 tasak sütőpor, 2 evőkanál kakaópor, 
4-5 db alma, 1 evőkanál búzadara, 1 teáskanál őrölt fahéj;

Krém: 4 dl tej, 1/2 tasak Dr. Oetker krémes alappor;
Tetejére: 10 dkg tortabevonó, 2 evőkanál étolaj.
Elkészítése: Az almát hámozzuk meg és nagy lyukú re-

szelőn reszeljük le, majd nyomkodjuk ki a levétől. Kever-
jük össze a darával és a fahéjjal.

A tojást habosítsuk ki a cukorral, majd adjuk hozzá vi-
zet és az olajat, azután forgassuk hozzá a sütőporral ve-
gyített lisztet.

Az almát oszlassuk el egyenletesen egy sütőpapírral 
bélelt kb. 20x30 cm-es tepsi aljába, kanalazzuk rá a pis-
kótamassza felét, majd a maradék masszát forgassuk ösz-
sze a kakaóporral és halmozzuk rá a sárga masszára. Villá-
val keverjük cirmosra és előmelegített, 180 °C-on süssük 
kb. 20 – 25 percig. Ha a piskóta megsült, borítsuk rácsra 
és húzzuk le róla a papírt, majd hagyjuk teljesen kihűlni.

A krémport a tejjel keverjük habosra és kenjük az al-
más rétegre.

A tortabevonót az olajjal vízgőz felett olvasszuk össze 
és simítsuk a krémre.

W01.xls
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A három megmaradó szóból a következő vicc csatta-
nóját állíthatja össze:

Két favicc öl az ágon. Az egyik hirtelen elkezd ne-
vetni.

– Miért nevetsz? – kérdezi tőle a másik.
– …

Kétbetűsek: AŐ, DA, 
DÓ, FI, KL, MA, ÓS, SF, 
TN, UM, UP, ZK.

Hárombetűsek: ALA, AMD, 
ATA, ESP, KÉK, KIS, NBA, OLT, 
REL, SOR, SZE, YES.

Négybetűsek: CSÁD, 
CSÍN, DIAZ, ELFŐ, FEKE, 
KOBE, KONG, MAFC, 
MERT, NILS, OUZO, SONY, 
STAR, TALN, VALL.

Ötbetűsek: AKARÓ, 
ÁCSOL, ÁSÍTÓ, ILIKE, KAS-
SA, ÓNCSŐ, RILIKE, SZLIP.

Hatbetűsek: AKARAT, 
ASZOTT, EKEALJ, EL-
ÁZIK, ESŐNAP, HANG-
ZÓ, JUNIOR, LAZSÁL, 
L O B O N C ,  M A R A D I , 
NIKITA, ÓARANY, ÓRA-
LAP, ŐRÁLLÓ, PÁLMÁK, 
PERGET, SERESS, SZON-
JA, TÁKOLÓ.

Hétbetűsek:  ÁLLO-
MÁS, ESZEMBE, HALIK-
RA, KAMARAI, KUTYU-

LI, LEJÁRTA, NEMCSAK, 
ŐSFAJTA, PRIMERA.

Nyolcbetűsek: JUTOT-
TAM, KLAUZULA, SORA-
KOZÓ.

Kilencbetűsek: UBOR-
KAMAG, VISSZALÉP.

T í z b e t ű s e k : 
FECSKEKUHI, KAMA-
RAERDŐ.

Tizennégy betűsek: 
E R Ő S Z A K O S K O D I K , 
INFRATELESZKÓP.


