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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

Kárpátaljának segít a Nemzet-
stratégiai Kutatóintézet

Folytatás az 5. 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

nehezített helyzetben 
a gazdák

Ukrajnában már 
másod ik  he te 
kemény harcok 

dúlnak. Az ország bel-
ső részéből tömegek 
menekültek el a hábo-
rú elől. A pánik még a 
kárpátaljaiakat is ha-

talmába kerítette, és so-
kan hagyták el a vidéket. 
De az itthon maradottak-
ban is ott él a félelem. Eb-
ben a helyzetben még na-
gyobb teher nehezedik az 
őrállókra. Március 4-én a 
Magyarországi Reformá-

tus Egyház mind a négy 
egyházkerületének püs-
pöke Beregszászba ér-
kezett, hogy Zán Fábián 
Sándor kárpátaljai püs-
pökkel, az itteni lelkipász-
torokkal együtt imádkoz-
zanak a mielőbbi békéért 

– az imádság minden-
nél többet jelent ezek-
ben a rendkívül nehéz 
időkben –, hogy erősít-
sék a lelkészeket, akik-
re Isten lelkeket bízott.

Rendhagyó istentisztelet Beregszászon öt református püspökkel

Magyarország példa-
értékű humanitári-

us segítséget nyújt az Uk-
rajnából hozzájuk érkező 
menekülteknek. De nem 
feledkezik meg Kárpát-
aljáról sem, ahová szin-
tén sokan jöttek a hábo-

rú elől menekülve, s ellátá-
suk bizony meghaladja az 
itteniek erejét. Az elmúlt 
héten a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet (NSKI) si-
etett segítségükre. 

Novák Katalin, a Ma-
gyar Református 

Szeretetszolgálat jószol-
gálati nagykövete már-
cius 4-én Beregszászba 
érkezett. Részt vett azon 
az istentiszteleten, ame-
lyen a kárpátaljai és a 
négy magyarországi re-
formátus egyházkerü-
let püspökével együtt 
imádkozott a békéért. 
Novák Katalin együtt-
érzéséről biztosította a 
kárpátaljai magyaro-
kat. Mint mondta: a tár-
gyi segítség mellett hoz-
tak az otthoniak szere-
tetéből, reménységéből, 
hitéből is. 

Novák Katalin a nap 
folyamán ellátogatott a 
Kárpátaljai Református 
Egyház Diakóniai Köz-
pontjába, ahol Nagy Béla 
igazgató tájékoztatta a 
diakóniai munkáról. 

Novák Katalin Beregszászon
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Kárpátinfo indexe: 08776
Naplopó indexe: 37381

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

https://peredplata.ukrposhta.ua

Bizonyos pozitívummal, de lé-
nyeges eredmény nélkül zárult 
le hétfőn Fehéroroszországban 
az ukrán-orosz tűzszüneti tár-
gyalások harmadik forduló-
ja – adta hírül az Ukrajinszka 
Pravda hírportál  Mihaj lo 
Podoljak elnöki hivatalvezetői 
tanácsadó Twitter-üzenetére 
hivatkozva.

A jelentés szerint Podoljak be-
jegyzésében azt mondta, hogy a tár-
gyalások harmadik fordulóján „né-
hány pozitív eredmény” született a 
humanitárius folyosókkal kapcso-
latban, de nincs olyan eredmény, 
amely jelentősen javítaná a hely-
zetet az ukrajnai orosz agresszi-
ót illetően. „A tárgyalások harma-
dik fordulója véget ért. A humani-

Lezárult az ukrán-orosz tárgyalások harmadik fordulója
Van bizonyos pozitívum, de nincs 

lényeges eredmény
tárius folyosók logisztikáját illető-
en pozitív eredményeket kaptunk. 
Ezekben módosítások lesznek. Ha-
tékonyabb segítséget fogunk kap-
ni azon emberek számára, akik je-
lenleg orosz agressziótól szenved-
nek” – állította.

Mint kifejtette, a kulcsfontos-
ságú politikai pálya szempont-
jából, amely magában foglalja a 
fegyvernyugvást, a tűzszünetet és 
általában az ellenségeskedés befe-
jezését, az intenzív konzultációk 
folytatódnak. „A mai napon nincs 
olyan eredmény, amely jelentősen 
javítana a helyzeten. A konzultáci-
ók azonban folytatódnak, és meg-
lesz az eredmény” – hangoztatta 
Mihajlo Podoljak.

karpat.in.ua

Magyarország senkit sem hagy 
segítség nélkül – jelentette ki 
a Beregszász közelében fekvő 
asztélyi határátkelőn vasárnap 
Szentkirályi Alexandra magyar 
kormányszóvivő, aki a helyszí-
nen ismerkedett az ott kialakí-
tott segítségpont működésével.

A kormányszóvivő Lehel Lász-
lóval, az Ökumenikus Segély-
szervezet elnök-igazgatójával és 
Gerevich Jánossal, a szervezet be-
regszászi képviseletének vezetőjé-
vel közösen tekintette meg azt az 
ukrán oldalon található, a nap 24 
órájában működő segítségpontot, 
ahol meleg teával, szendviccsel, 
frissítőkkel és alapvető higiéniás 
cikkekkel várják a magyarorszá-
gi belépésre érkező menekülteket.

Tapasztalatait összegezve 
Szentkirályi Alexandra kiemelte, 
hogy folyamatosan fejlesztik a se-
gítségpontot, ahol melegedősátor is 
rendelkezésre áll és napokon belül 
felépül egy vizesblokk, ami eddig 
hiányzott a határátkelő ukrán olda-
lán. Mint fogalmazott, a legszüksé-
gesebbek mellé „jó szót is kapnak, 
ami most a legfontosabb”. A szinte 
egy szál ruhában menekülőkre, itt, 
„ahol már biztonságban vannak, rá-
zuhan az a lelki teher, amit útközben 
talán fel sem dolgoztak” – mondta.

A segélyszervezet képviselői a 
határ ukrán oldalán megkérdezik 
a sorban álló menekülteket, hogy 
mire van szükségük Magyaror-
szágon, így az ottani segítők ide-

Szentkirályi Alexandra: Magyarország 
senkit sem hagy segítség nélkül

jében felkészülhetnek és a lehető 
leggyorsabban konkrét segítséget 
nyújthatnak.

Az MTI tudósítójának kérdé-
sére, hogy készen áll-e Magyar-
ország arra, hogy a humanitárius 
folyosók várható megnyitását kö-
vetően újra több tízezer menekült 
indulhat meg a határátkelők felé, 
a kormányszóvivő kijelentette: a 
határrendészeti szervek felkészül-
tek minden eshetőségre, minde- 

nütt jelen vannak a segélyszerve-
zetek, és önkéntes segítőkből sincs 
hiány. Ezen felül a kormány 3 mil-
liárd forint plusz forrással is segí-
tette annak a 6 karitatív szervezet-
nek a munkáját, amelyekkel szo-
rosan együttműködik a humanitá-
rius válság kezelésében. „Magyar-
ország mindenkinek segít, fel va-
gyunk készülve arra, hogy minden-
kit ellássunk, senki sem marad se-
gítség nélkül” – fogalmazott Szent-
királyi Alexandra.

MTI

A Beregszászi Városi Tanács 
a hadiállapot bevezetése óta éj-
jel-nappal dolgozik, teljes felké-
szültségben. Minden strukturális 
egység tökéletesen végzi kötele-
zettségeit, s az elöljárók készek 
végrehajtani a szükséges felada-
tokat a Beregszászi kistérség za-
vartalan működése érdekében.

A múlt hét elején jelentős 
egyszerűsítés történt a Kárpátal-
jára címzett humanitárius segé-
lyek tekintetében, ugyanis ezen-
túl ezek nemcsak egy központo-
sított csatornán juthatnak el vi-
dékünkre. A humanitárius folyo-
só számos előnye mellett a leg-
fontosabb, hogy nagyban fel-
gyorsítható az adományok, se-
gélyek célba érése.

Babják Zoltán, a Beregszászi 
kistérség polgármestere a TV21 
Ungvár stábjának adott interjújá-
ban összefoglalta eddigi tapasz-
talataikat: „Nagyon örülök, hogy 
minden testvértelepülésünk – és 
nemcsak ők – jelezte, készíti a 
szállítmányt és folyamatban van 
ennek elszállítása Beregszászba 
vagy a határig”.

A napokban meg is érkez-
tek az első humanitárius szállít-
mányok a testvérvárosoktól. Az 
élelmiszerek tárolására raktárakat 
alakítottak ki, valamint szociális 
csomagokat készítenek, melyeket 
átadnak majd azoknak a helyi la-
kosoknak, akik belső menekülte-
ket szállásoltak el, valamint azok-
nak, akiknek támogatásra van 
szüksége ebben a nehéz időszak-
ban. A testvérvárosokkal való tár-
gyalás során a régió kenyérpiacá-
nak stabilizálása érdekében szin-
te minden esetben kértek lisztet. 
Ők mindannyian készek biztosí-
tani a terméket a pékségek zavar-
talan működéséhez.

A polgármester kiemelte, 
hogy az elsők között a romániai 
Hargita megye segélycsomagja 
érkezett meg a Vérke-parti vá-
rosba, majd ezt követte a Gödöl-
lőről érkezett adomány, amely 
elsősorban tartós élelmiszereket, 
vizet és generátorokat tartalma-
zott. A partiumi Szatmárnémeti-
ből technikai felszerelések, ge-

Folyamatosan érkeznek a 
segélyszállítmányok Beregszászba
A humanitárius szállítmányok Ukrajnába történő behozatalának 
egyszerűsítéséből adódóan folyamatosan érkeznek adományok Be-
regszászba az ország nyugati határain keresztül.

nerátorok és ivóvíztartályok érkez-
tek. A város nem először segítette 
ki ezekben a napokban kárpátaljai 
testvértelepülését, ugyanis koráb-
ban már több mint 6 tonna száraz 
élelmiszert juttatott el Beregszász-
ba célirányos adományként.

A napokban érkezett meg a 
Vásárosnaményból küldött első 
szállítmány is. „El kell monda-
nom, hogy Vásárosnamény rop-
pant fontos logisztikai szerepet 
játszik ebben a katasztrófa sújtot-
ta helyzetben” – mondta Babják 
Zoltán, hozzáfűzve, hogy nagyon 
sok adakozónak nem áll módjá-
ban a magyar–ukrán határátkelő-
helyig elszállítani az adományt, 
ezért a Vásárosnaményi Polgár-
mesteri Hivatal segítségükre van 
abban, hogy raktárhelyiséget biz-
tosít, s majd a Beregszászi Vá-
rosi Tanács, valamint a Kárpát-
aljai Határmenti Önkormányza- 
tok Társulása (KHÖT) kidolgozza, 
hogyan juthat az el Beregszászba.

Nemcsak önkormányzatoktól, 
különböző civil és egyházi szer-
vezetektől, segélyszervezetektől, 
hanem magánszemélyektől is ér-
keznek segélyek. „Azt gondolom, 
hogy a segélyszállítmányozás első 
hullámának csúcspontja vasárnap 
vagy hétfőn délre várható” – fejtet-
te ki a polgármester. Elmondta to-
vábbá, hogy Beregszász szükség-
leteit biztosítani tudják, több tíz 
tonnányi árura van szükség.

Az élelmiszerüzletekben az 
árak emelkedtek, s mivel a beszál-
lítók teljesítése egyelőre nem is-
mert, ezért a Végrehajtó Bizottság 
2018. december 21-i „Az ipari és 
élelmiszeripari termékek utcai áru-
sításának tilalmáról” szóló határo-
zatát ideiglenesen felfüggesztette. 
Ennek értelmében a lakosság to-
vábbi ellátása érdekében ideigle-
nesen engedélyezték az utcai ke-
reskedelmet.

A humanitárius szállítmányok 
határon történő áthozatalával kap-
csolatos adminisztráció nagyjából 
kirajzolódott, s „a gépezet olajo-
zottan működik”, ugyanakkor na-
gyon fontos a személyes kapcso-
lattartás is ebben az esetben – fo-
galmazott Babják Zoltán, aláhúz-

va: „Minden szállítmányt a kol-
légáim kísérnek, és természete-
sen a buszokat, a szállítójármű-
veket – soron kívül – vissza tud-
juk kísérni a beregsurányi határ-
átkelőre”.

A kistérségbe érkező mene-
külteket három helyszínen szál-
lásolják el (Beregszászi Bethlen 
Gábor Líceum, 5. számú óvo-
da, valamint a nagybaktai óvo-
da). Ezekben az intézmények-
ben március 5-e reggelén 101 
személy tartózkodott, s a kezde-
tek óta összesen 226 belső me-
nekültet vettek nyilvántartásba. 
Ezenkívül a magánkézben lévő 
intézményekbe – szállodákba, 
panziókba – közel 4 ezer sze-
mély érkezett Ukrajna külön-
böző megyéiből.

„A humanitárius segély szét-
osztásakor elsősorban arról sze-
retnénk gondoskodni, hogy akik 
itt élnek és csonka családdá vál-
tak, azok biztonságban érezzék 
magukat az ellátásban, s termé-
szetesen az ideiglenesen áttele-
pülteknek is gondját kell, hogy 
viseljük. Ebben – úgy gondo-
lom – elég jól haladunk. Ha a 
segélyek ugyanebben a formá-
ban és mennyiségben fognak 
tudni érkezni, akkor nem lesz 
fennakadás. Roppant fontos 
számomra, hogy a vízellátás, a 
közvilágítás, az áram- és a gáz-
szolgáltatás stabil. Beregszász 
biztonságos, és mindent megte-
szünk azért, hogy ez így is ma-
radjon” – szögezte le a kistérség 
polgármestere.

A városban több gyűjtőpon-
tot is létrehoztak a humanitári-
us segélyek fogadására, melyek 
katonák, menekültek és más rá-
szorulók számára várják az ado-
mányokat.

A városi tanács a hatáskörén 
belül biztosítja a területvédelmi 
csoport működésének szükség-
leteit. Ezenkívül a polgármeste-
ri hivatal számlát is nyitott an-
nak érdekében, hogy anyagi se-
gítséget nyújtson a területvédel-
mi csoport, a közösség lakói, va-
lamint a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek számára.

Fontos, hogy ne essenek pá-
nikba, ellenőrizzék az informá-
ciókat, s kizárólag hiteles for-
rásokból tájékozódjanak! Le-
gyenek figyelmesek és tolerán-
sak egymással! Mindannyian 
reménykedünk a mielőbbi bé-
kében, mondta a polgármester.

TV21 Ungvár/
karpaljalap.net

Az ukránok nem hajlandók 
az orosz megszállók szabá-
lyai szerint játszani, és fel-
lépnek a felfegyverzett el-
lenséggel szemben – mondta 
Volodimir Zelenszkij elnök, 
akit az Interfax–Ukrajini hír-
ügynökség idéz.

„Megértem, milyen nehéz 

Zelenszkij: Az ukránok nem hajlandók az 
orosz megszállók szabályai szerint játszani

a döntés, amikor megszállás alatt 
kell fellépni a fegyveres ellen-
séggel szemben. Érzem, hogy ez 
mennyire kockázatos, de látom: 
a mi embereink nem hajlandók a 
megszállók szabályai szerint ját-
szani, a mi embereink ukránok 
maradnak, a mi embereink az ál-
lamunkkal maradnak, még ha át-

menetileg sötétségben találták is 
magukat. Ha az orosz politiku-
soknak még van szemük, akkor 
láthatják, mi az az Ukrajna, mi 
a mi szabadságunk” – fogalma-
zott az államfő videóüzenetében.

Elmondása szerint a meg-
szállók azt hitték, hogy behó-
dolásra kényszerítik az ukráno-
kat, ha kikapcsolják a televízi-
ót, a kommunikációt, az áramot 
vagy elveszik az élelmet. „De 
még ha megvonják is tőlünk 
az oxigént, mélyet lélegezünk, 
hogy azt mondjuk: el a földünk-
ről! Még a teljes sötétségben is 
látjuk az igazságot. És addig har-
colunk, amíg el nem homályosul 
a tekintetünk. Mert a fény harco-
sai vagyunk. És ma senki a föl-
dön nem mondhatja, hogy ez a 
kijelentés pátosz” – hangsúlyoz-
ta az elnök.
interfax.com.ua/Kárpátalja
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Elejét lásd az 1. oldalon

A magyarok szíve most 
együtt dobban

Novák Katalin Beregszászon

Majd a pékségben, ahol na-
ponta több mint másfélezer ke-
nyeret sütnek a menekültek, a 
bajbajutottak megsegítésére, 

Novák Katalin is a pékek közé 
állt, hogy segítsen a kenyerek 
formázásában. 

A Magyar Református 
Szeretetszolgálat (MRSZ) – 
Czibere Károly kuratóriumi 
elnök és Juhász Márton ügy-
vezető igazgató vezetésével 
– ezen a napon négy kisbusz-
nyi tartós élelmiszerrel és higi-
énés cikkekkel érkezett. Ebből 
az adományból a szeretetszol-
gálat nagykövet asszonyával 
személyesen adtak át csoma-
gokat a rászorulóknak, s a Be-
regszászi Bethlen Gábor Líce-
um kollégiumában elhelyezett 

menekültek számára. Itt Novák Ka-
talin elbeszélgetett azokkal az asz-
szonyokkal, gyerekekkel, akik töb-
bek között Kijevből, Mikolajivból, 
Harkivból a lövöldözések, a bombá-
zások, a szirénák elől menekülve itt 

kaptak szállást, ellátást. Torokszo-
rító volt hallani a történeteiket. Ám 
érződött: minden elkeseredettégük 
mellett végtelen hálásak az őket be-
fogadóknak, akik az ellátásukról is 
gondoskodnak. 

Pedig az ittenieknek sem köny-
nyű a megélhetés. De mindenki át-
érzi a menekültek helyzetét, s ki mi-
vel tud, azzal segíti a háború elől 
Kárpátaljára, a még a béke szige-
tére (reméljük, az is marad) mene-
külőket. Ám a szűkös keretek las-
san kimerülnek. Ezért is fontos az 
a hatalmas méretű magyarországi 
összefogás, melynek köszönhető-
en – a karitatív szervezetek közre-

működésével – szinte folyama-
tosan érkeznek hozzánk a támo-
gatások. 

„Kárpátalján is élnek magya-
rok, ezért is volt fontos ez a lá-
togatás. Szerettük volna, ha ők 
is érzik: velük vagyunk. A ma-
gyarok szíve most együtt dob-
ban. Együtt vagyunk a bajban is, 
nemcsak a jó időkben” – fogal-
mazott újságírói kérdésre vála-
szolva Novák Katalin. – „Szeren-
csére most Magyarországon va-
gyunk olyan erősek, hogy ebből 
az erőből valamit tudjunk adni 
kárpátaljai honfitársainknak is. 
Meg az itt élő más népeknek. És 
a belső Ukrajnából a háború elől 
ide menekülteknek is segítünk. 
Most nem számít sem a nemze-
tiségi, sem a felekezeti hovatarto-
zás, hisz a baj nem válogat, a há-
ború mindenkit egyformán sújt. 
Éppen ezért a háború mindannyi-
unk számára elfogadhatatlan. El-
utasítjuk az agressziót, a háborús 
cselekményeket, azt szeretnénk, 
hogy béke legyen”, hangsúlyoz-
ta a jószolgálati nagykövet. „A 
magyar emberek most összefog-
tak, segítenek. Ezt tapasztalom 
itt, Kárpátalján is. Nem tudjuk 
eléggé megköszönni azoknak a 
honfitársainknak a felajánlása-
it, akik folyamatosan küldik az 
adományaikat, a segélyszerveze-
tek munkáját, amelyek rendezet-
ten, egymással is összefogva, ko-
ordináltan végzik dolgukat. Szá-
munkra az a fontos, hogy ez a há-
ború ne eszkalálódjon, hogy mi-
nél hamarabb véget érjen, és min-
denki visszatérhessen az otthoná-
ba. Aki Magyarországra érkezik, 
azt mi vendégként fogadjuk, de 
abban bízunk, hogy ennek a há-
borúnak mihamarabb vége lesz, 
és mindenki békében hazatérhet 
otthonába” – mondta búcsúzóul 
Novák Katalin.

Kovács Erzsébet

A téli olimpián február 8-án 
került sor Annamária verseny-
számára, aki azt követően három 
nappal már itthon volt Ungváron 
szeretteivel. Mivel a kárpátaljai 

sportoló hódeszkásként tagja az 
Ukrajnai Fegyveres Erők köz-
ponti sportklubjának, az ebbe a 
kötelékbe tartozó sportolók feb-
ruár 24-re voltak ,,hivatalosak” 
Kijevbe, ahol többek között az 
ukrán hadügyminiszter is kö-
szöntötte volna őket az olimpián 
való helytállásért…

,,Február 23-án érkeztem meg 
a fővárosba, ahol másnap lett vol-
na a tiszteletünkre rendezett fo-
gadás, és ekkor még senki sem-
mit nem sejtett arról, hogy más-
nap mire is ébredünk – kezdte 
mondandóját Annamária, aki azt 
is elárulta, hogy 24-re már vo-
natjegye is volt hazafelé. ,,Feb-
ruár 24-én Kijevben is hatalmas 

Annamária önkénteskedik és 
békét szeretne!

A háború kitörésének előestéjén érkezett Kijevbe, hogy aztán 
másnap már egy felbolygatott, zűrzavaros fővárosból induljon 
újra haza Csundák-Dancsa Annamária ungvári snowboardos, 
aki alig egy hónapja még Pekingben vett részt élete negyedik öt-
karikás játékain. A kiváló sportembert vasárnap este sikerült 
utolérnünk.

volt a pánik és zűrzavar, sen-
ki nem tudta a történteket mire 
vélni, és mindenkinek az járt 
a fejében, hogy valahogy jus-
sunk ki innen. Végül is hosszas 

telefonálgatások után né-
hány társammal együtt si-
került gépkocsival hazain-
dulnunk, majd több mint 
24 órás utat követően haza 
is értem”.

Az elmúlt napokban 
Annamária – több olimpi-
konnal egyetemben – sokat 
önkénteskedik.  Magyar, 
ukrán és angol nyelvtudá-
sát kihasználva az Ukraj-
nából Szlovákia felé mene-
külők átjutásában segédke-
zik, illetve a különböző se-
gélyszállítmányok beszer-
zésében és célba juttatásá-
ban is közreműködik. Mint 
elmondta, férje is jelentke-
zett önkéntesnek, de mi-
vel semmilyen katonai ta-
pasztalattal nem rendelke-

zik, így most Nagyszőlősön segít 
a védekezésben.

Egyébként négyszeres olim-
pikonunknak nem ez az első 
harci élménye. Nyolc évvel ez-
előtt éppen a Szocsiban zajló téli 
olimpia során törtek ki a kijevi 
Majdan-téren sok áldozatot kö-
vetelő események, és akkor rá-
adásul Oroszországban tartóz-
kodva aggódhatta végig az itt-
honi történéseket.

Abban mindenki egyetért, 
hogy most sokkal nagyobb a 
baj, és mindenki csak azért kö-
nyörög, hogy legyen végre vége 
ennek a borzalomnak, és térjen 
vissza országunkba újra a béke!

(jakab)
Részletesen elmagyaráz-
ta Olaf Scholz német kan-
cellárnak az ukrajnai orosz 
„különleges művelet” célja-
it Vlagyimir Putyin elnök, 
amelyeket Moszkva feltétle-
nül teljesíteni kíván – közöl-
te a Kreml sajtószolgálata.

A két vezető pénteken tele-
fonon beszélt egymással. Ber-
lini tájékoztatás szerint Scholz 
az orosz invázió haladéktalan 
leállítását követelte és aggo-
dalmát fejezte ki a katonai mű-
veletek és az áldozatok miatt. 
Putyin azt hangoztatta, hogy 
Oroszország kész a párbeszéd-
re minden féllel, aki békét akar 
Ukrajnában, az orosz feltételek 
maradéktalan teljesítése esetén. 
Ezeket Ukrajna demilitarizálá-
sában és „nácitlanításában”, va-
lamint a Krím Oroszország ré-
szeként és a Donyec-medencei 
szakadár köztársaságok függet-
lenként történő elismerésében 
nevezte meg.

Felhívta a figyelmet arra, 
hogy szerinte a legfőbb veszély 
a neonáci alakulatoktól ered, 
amelyek háborús bűncselek-
ményeket követnek el, civile-
ket élő pajzsnak használnak, és 
fegyverrel akadályozzák meg, 
hogy az emberek biztonságos 
helyre vonuljanak. Azt állította, 
hogy Ukrajnában több mint hat-
ezer külföldi állampolgár, zöm-
mel diák tartózkodik, „akiket 
gyakorlatilag túszul ejtettek”.

Hibáztatta a nyugati or-
szágokat amiatt, hogy nyolc 
évig szemet hunytak a minsz-

Putyin kifejtette Moszkva 
céljait a német kancellárnak

ki megállapodások Kijev általi nem 
teljesítése miatt. Valamint „szemet 
hunytak a népirtás felett, amelyet 
a kijevi rezsim a Donyec-medence 
lakosai ellen követett el”, és szemet 
hunytak mintegy 14 ezer ember, köz-
tük gyerekek halála felett is.

Elmondta még, hogy Ukrajnában 
albán, horvát, koszovói zsoldosok, 
sőt, dzsihadisták jelentek meg, akik 
Szíriában szereztek harci tapasztala-
tokat. Putyin szerint az orosz fegyve-
res erők mindent elkövetnek a polgá-
ri lakosság életének megkíméléséért, 
és „durva propagandista hírhamisítás-
nak” nevezte az arra vonatkozó állítá-
sokat, hogy az orosz erők Kijevet és 
más ukrán városokat tűz alá vettek.

A Kreml tájékoztatása szerint a fe-
lek kifejezték abbéli reményüket, hogy 
az orosz-ukrán tárgyalások harmadik 
fordulóján Kijev „észszerű és konst-
ruktív” álláspontot képvisel majd.

Az ukrajnai konfliktusról pénte-
ken Szergej Sojgu orosz védelmi mi-
niszter António Guterres ENSZ-fő-
titkárral folytatott eszmecserét. A 
moszkvai katonai tárca szerint Sojgu 
a „különleges művelet” okai között 
nevezte meg, hogy a kijevi vezetés 
nyolc éven át megtagadta a minszki 
megállapodások végrehajtását, „ösz-
tönözte a nácik és neonácik belépé-
sét a hatalmi struktúrákba”, a köz-
elmúltban pedig sokkal intenzíveb-
bé vált a Donyec-medencei polgá-
ri lakosság ágyúzása. A tárcavezető 
az állította, hogy az orosz haderő ki-
zárólag katonai célpontokat támad.

Az orosz Külső Hírszerző Szol-
gálat (SZVR) pénteki közleményé-
ben azzal vádolta meg a NATO-t, 
hogy információval látja el az uk-

rán hadsereget az orosz fegyve-
res erők mozgásáról és tervei-
ről. A tájékoztatás szerint a Len-
gyelországban működő logiszti-
kai központot az Egyesült Álla-
mok, Nagy-Britannia, Kanada és 
a szövetség több más tagja üze-
melteti. Az SZVR azt állította, 
hogy „a jelenlegi kijevi rend-
szer szétzúzása után a nyugati 
titkosszolgálatok maguk akarják 
átvenni az ukrán szakszolgála- 
tok maradéka Oroszország elle-
ni tevékenységének irányítását”.

A brit közszolgálati műsor-
szolgáltató a BBC pénteken kö-
zölte, hogy biztonsági okokból 
felfüggeszti oroszországi tevé-
kenységét. Döntését a BBC az 
Oroszországban pénteken el-
fogadott törvénnyel indokolta, 
amely alapján szabadságvesz-
téssel sújtható az orosz hadsereg 
műveleteire vonatkozó rémhírek 
terjesztése, valamint azzal, hogy 
az Ukrajna ellen folytatott hábo-
rúval összefüggésben blokkol-
ták az orosz nyelvű hírportálját.

Az orosz tömegtájékozta-
tási és távközlési felügyelet 
(Roszkomnadzor) pénteken kor-
látozta az oroszországi hozzáfé-
rést a Lettországból üzemeltetett 
Meduza hírportál és az amerikai 
költségvetésből finanszírozott 
Szabadság Rádió orosz nyelvű 
híroldalához. Este a hatóság be-
jelentette, hogy Facebook eddig 
lassítása után teljesen hozzáfér-
hetetlenné tette Oroszországban 
a közösségi médiumot.

A Facebookon Oroszország-
ban az elmúlt napokban töme-
gével jelentek meg pánikkeltést 
célzó, egyebek között bankcső-
dök tömegét kilátásba helyező, 
valamint az orosz politikai rend-
szert becsmérlő, ukránbarát fize-
tett hirdetések.

MTI

Oroszország közölte, hogy „bár-
mikor” leállíthatja hadművelete-
it, ha Ukrajna teljesíti a feltételeit 
– számolt be róla a BBC.

A Kreml szóvivője szerint a 
béke eléréséhez Ukrajnának el 
kell ismernie a Krím-félszige-
tet orosz területnek, Donyecket 
és Luhanszkot pedig független 
államnak. Ezen kívül Dimitrij 
Peszkov elmondta, hogy Ukraj-
nának módosítania kell az alkot-
mányát, és nem köteleződhet el 

A Kreml megfogalmazta követeléseit
különböző szervezetek (például a 
NATO vagy az EU) mellett. Hoz-
zátette, ha ezek a feltételek telje-
sülnek, akkor Oroszország befe-
jezi Ukrajna „demilitarizálását”, 
és „egy pillanat alatt leállítja” az 
orosz katonai akciókat.

A Kreml szóvivője kitart amel-
lett, hogy Oroszország nem tö-
rekszik további területi követelé-
sek megfogalmazására Ukrajná-
val szemben.

hirado.hu

Katonai célokra foglalják le azon 
sofőrök autóit, akiket ittas veze-
tésen érnek – jelentette be márci-
us 7-én Viktor Mikita, a Kárpát-
aljai Megyei Katonai Közigazga-
tási Hivatal vezetője.

Katonai célokra kobozzák el az ittas 
sofőrök járműveit Kárpátalján

Mikita szerint annak elle-
nére füleltek le ittas vezető-
ket a kárpátaljai utakon, hogy 
a megyében tilos az alkohol 
árusítása.

Kárpátalja.ma
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Elejét lásd az 1. oldalon
„És romlása olyan lesz, mint 
a fazekasok edényének a rom-
lása, amely kímélés nélkül el-
töretik, és nem találni töredé-
kei közt oly cserepet, amelyen 
a tűzhelyről tüzet lehetne vin-
ni, avagy vizet meríteni a tócsá-
ból.” (Ésaiás 30, 14)                                                                       

E hétvégén egy testileg, lel-
kileg tönkrement, összetört asz-
szonnyal foglalkoztam. Ismerem 
évek óta, közösségünkhöz tarto-
zott. Munkája miatt már három 
éve elköltözött innen. Ha talál-
koztam volna vele valahol, nem 
ismertem volna meg. Csont-bőr-
ré lefogyott, úgy néz ki, mint 
egy kiszáradt múmia. Mi tör-
tént vele?

Nagyon hamar kiöntötte szí-
vét, megnyílt és panaszkodott. 
Most, hogy belépett az ötvenes 
éveibe, ránehezedett a múltja. 
Húsz évvel ezelőtt elvált a fér-
jétől, később megbánta. Büsz-
kesége nem engedte, hogy visz-
szaforduljon, bocsánatot kérjen. 
Sikeresen élte életét, karrierje, 
vagyoni helyzete sebesen ívelt 
felfelé. Mindent meg tud venni, 
amit megkíván. De rádöbbent, 
hogy haja őszül, öregszik, és ma-
gára maradt. Nincsenek gyerme-
kei, unokái, az évek elfutottak, s 
ő nem vette észre, hogy koldu-
sabb a koldusnál. Életét kifosz-
totta a sátán. Mit tegyen? Gon-
dolt egyet, és telefonon felhívta 
volt férjét, aki nagyon kedvesen 
köszöntötte és azonnal beszámolt 
saját életének örömeiről. Megnő-
sült, van négy gyönyörű és okos 
gyermeke, s boldogan él felesé-
gével, jó gyülekezeti közösség-
hez tartoznak.  

A sátán most csapta arcul ezt 
az asszonyt. Csak egy hang volt 
a fülében éjjel és nappal: „Nem 
ér az élet semmit, nem érdemes 
élni, végezz magaddal!” Nem 
végzett magával, de gyötrődött, 
hosszú hónapokon át. Belerop-
pant lelkileg, testileg a csaló-
dásba. Mert csalódott! Azt hit-
te, hogy majd, ha kedve tartja, 
visszaszerzi férjét, és minden 
rendbejöhet még. Nem így tör-
tént. A férj élete húsz évvel ez-
előtt összetört ugyan a válás mi-
att, de Isten kiegyenesítette, hely-
rehozta, elrendezte, megáldot-
ta életét, mert kereste a rendező-
dés útját. Az asszony pedig most 
úgy érezte, hogy nincs megoldás 
számára, minden sötét, és ebből 
nincs kiút, csak elemészti magát 
a bánatban, belepusztul a fájda-
lomba, a magányosságba! Így 
került ő hozzám, segítsek, hall-
gassam meg.

 Mivel nem vagyok sem lel-
kész, sem pszichiáter, sem va-
rázsló, semmit nem tudtam ígér-
ni. De elmondtam, hogy hogyan 
segített az Úr, amikor az én éle-
tem kilátástalanná, reménytelen-
né vált. Elmondtam, hogy szá-
momra mit jelent a golgotai ke-
reszt, Jézus bűnt eltörlő, megbo-
csátó, az életértelmet adó szent 
vére. Mit jelent az Úrral járni és 
élni idős napjaimat. Milyen gyö-
nyörűségeket mutat Isten akkor, 
amikor a csendben Rá figyelek. 
Az élet szép, van értelme minden 
napnak, minden órának! Még ak-

A törött cserépedényt is 
használja az Úr

kor is, ha testem, lelkem szen-
ved, sok nyomorúság, fájdalom 
kínoz. De szívem szabad, soha 
nem vagyok magányos! 

Élni jó, érdemes, mert Isten 
még az ilyen törött cserépdarabot 
is észreveszi, felemeli és hasz-
nálja. Felemelt engem is, szent 
kezébe vette törött életem ma-
radékát és tűzparazsát helyez-
te törött cserép életembe! Szent 
Lelkének vigasztaló és megtar-
tó erejét hordozom. Ezt az erőt 
mindenki megkaphatja!

Hogyan? – kérdezte ez a 
szenvedő asszony. Egyszerű-
en: menjünk el a kereszthez, is-
mered az utat, tudod és ismered 
bűneidet is. Mondd el a kereszt 
alatt a Megváltónak, hogy mit 
érzel! A múltadat elrontottad, 
magad erejéből megváltoztat-
ni, helyrehozni nem tudod. A je-
lent tedd le a kereszt alá. Mondd 
el őszintén, ami fáj, ami terhel, 
amit megbántál. Mondd el neki: 
„Bűnbánó szívemet, ím elhoz-
tam neked, Megváltóm, moss 
meg, tisztíts meg, fogadj el en-
gem újra. „Kérd hittel, kérd bűn-
bánó alázattal, őszintén, Ő elfo-
gad, megbocsát. Hiszen erre az 
órára vár az Úr, hosszú évek óta. 
Istennek is szomorúságot okoz-
tál, amikor elfordultál tőle, ami-
kor mosolygásoddal becsaptad 
a világot, mintha minden rend-
ben lenne az életedben. Most 
vár, karjai tárva vannak feléd. 
Fuss, mondd el őszintén Isten-
nek, ami fáj! Ezután könnyek 
között imádkoztunk, és könnyek 
között, átadta bűnbánó szívét 
az Úrnak. Később kacagva, fel-
szabadultan ezt mondta: „Olyan 
szabad vagyok, mint tizenötéves 
koromban, mikor szívembe fo-
gadtam az Úr Jézust”. De most 
hogyan tovább? 

Felolvastam neki a fenti 
igét. Az ellenség elpusztítot-
ta a várost, a védő falakat, és 
a nép szíve is elfordult az Úr-
tól a bálványok felé. A bün-
tetés nem maradt el, de az Úr 
még a romok között is kere-
si a még használható, a még 
kézbevehető cserépdarabot. 
Ilyen cserépdarab vagyok én 
is, ilyen vagy te is. Az Úr még 
használni akar. Engedd, hogy 
kezébe vegye életedet, alakít-
son, formáljon és használjon 
terve szerint! Hidd el, hogy Is-
ten nagyon szeret, megbocsát-
ja minden bűnödet, amit bűnbá-
nattal a kereszt alá viszel! Cél-
ja van az Úrnak még ezzel a tö-
rött életmaradékkal is! Engedd 
át Neki életedet, hogy használ-
jon az Ő dicsőségére! Ne sirasd 
magadat, ne sajnálkozz siker-
telenségeiden, összetört élete-
den! Engedd, hogy az Úr fel-
emeljen! Még képes vagy szol-
gálni Őt! 

Uram, köszönöm, hogy sze-
retsz, ilyen megtört, kicsorbult 
élettel, haszontalanul. Köszö-
nöm, hogy szolgálhatok, elmond-
hatom, mily nagy vagy Te! Jósá-
godnak nincs határa, áldalak, 
magasztallak érte. Ámen

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

Hittel, imával, szeretettel a 
békéért

Rendhagyó istentisztelet Beregszászon öt református püspökkel

Az ember alapállapota, hogy 
segítségre szorul. Háborús idők-
ben igencsak nagy szükség van 
az emberi segítségre, de van-
nak helyzetek, amikor ez kevés. 
„Honnan jön segítségem? Segít-
ségem az Úrtól jön, aki az eget 
és a földet alkotta” – mondja a 
121. zsoltár. Ez a teremtő Isten 
megváltó Isten is, aki új eget és 
új földet ígért nekünk. A próba-
tételek idején is ez kell erőt ad-
jon, mert „akik az Istent szere-
tik, azoknak minden javukra vá-
lik”, biztatott igehirdetésében 
Steinbach József, a Dunántúli 
Református Egyházkerület püs-
pöke, aki megerősítette: mi ve-
letek vagyunk, imádkozunk ér-
tetek, szükségünk van egymás-
ra, de még inkább az isteni segít-
ségre van szükségünk.

Jöttünk, hogy érezzétek: fon-
tosak vagytok nekünk, testvérek 
vagyunk. Hálás vagyok, hogy ti 
még itt vagytok, ebben a rendkí-
vüli, talán érthetetlen helyzetben 
is. Nem hagyunk magatokra ben-
neteket, de sokkal fontosabb Isten 
ígérete: ő soha meg nem feledke-
zik rólatok – fogalmazott Pász-
tor Dániel, a Tiszáninneni Re-
formátus Egyházkerület püspö-
ke, utalva az Ézsaiás 49,15 ver-
sére: „Megfeledkezik-e csecse-
mőjéről az anya, nem könyörül-e 
méhe gyermekén? De ha ő meg 
is feledkeznék, én akkor sem fe-
ledkezem meg rólad!” 

Füstölgő mécses és megtört 
nádszál vagyunk, de Jézus ezzel 
is tud mit kezdeni. Ő magára vál-
lalta ezt a „hasznavehetetlenségi 
sorsot”, érettünk megtöretett, és 
új élet fakadt, fogalmazott ige-
hirdetésében Fekete Károly, a Ti-
szántúli Református Egyházkerü-
let püspöke. Aki így biztatott: ő 
ma is szól a kiégettekhez, a gyen-
gékhez, megrepedt nádszálakként 
mehetünk hozzá, hozzáköthet-
jük magunkat. Az ige kőszálként 
megáll mindenkor, ebbe kell ka-
paszkodnunk, mondta. 

Balog Zoltán, a Magyaror-
szági Református Egyház zsi-
nati elnöke a veszteségeinkről, 
elveszettségünkről szólva arról 
beszélt, hogy Jézus azért jött, 
hogy megkeresse és megtartsa, 
ami elveszett. Mert Istennek na-

gyon drágák vagyunk. Ez köt ösz-
sze bennünket, hogy ő megkere-
sett, nem akarja, hogy egy is el-
vesszen e kicsinyek közül. Kicsi-
nyek vagyunk? – tette fel a kérdést. 
Ha a nagyhatalmak erejét nézzük, 
akkor igen. De az ígéret nem azok-
nak szól, akik a tankok erejében 
bíznak, nem a politikai nagyhatal-
maknak, hanem a kicsinyeknek. Ez 
ad számunkra biztonságot. Ez nem 
a mi háborúnk, mi nem ilyen há-
borút akarunk – mi a lelkekért har-
colunk, mondta a püspök. Aki ar-
ról is szólt, hogy bár most inkább 
a menekültekre irányul a nagyobb 
figyelem, ám „ti, akik itthon ma-
radtatok, legalább olyan fontosnak 
vagytok, mint az otthonukat elha-
gyók, de rájuk sem menekültek-
ként tekintünk, hanem mint akik 

otthonról jöttek haza”. Egyben ab-
béli reményének is hangot adott, 
hogy ők is visszatérhetnek szülő-
földjükre. Balog Zoltán 100 új re-
formátus énekeskönyvet is átadott, 
hogy legalább száz évig hangozzon 
itt azokból az ének. 

A 2022-es évet a Kárpátaljai 
Református Egyházkerület a hála-
adás éveként hirdette meg, emlé-
keztetett Zán Fábián Sándor püs-
pök. Sokan felteszik a kérdést: eb-
ben a háborús helyzetben miért ad-
hatunk hálát? Például azért, mond-
ta, hogy Kárpátalját nem érte tá-
madás, hogy ide tudnak menekül-
ni belső Ukrajnából, mert itt béke 
van. Úgy érezhetik egyesek, hogy 
most nehéz örömmel szolgálni az 
Úrnak, ahogy a 100. zsoltár kéri. 
De aki szendvicset adott egy éhes 
kisgyereknek, szállást tudott nyúj-
tani, aki igeverssel ébresztett re-

ményt a menekülőkben, annak 
hála és öröm van a szívében. 
Zán Fábián Sándor hálát adott az 
itthon maradt lelkészekért. Hisz 
most még inkább szükség van 
az igehirdetésre, az ukrán nép-
nek és magyar népünknek egy-
aránt. És nem csupán az itthon 
maradottaknak. A püspök abbéli 
reményének adott hangot, hogy 
akik elmentek, a határ túlolda-
lán is megtalálják a templomo-
kat, azokat a közösségeket ahol 
kapnak olyan erősítést, ami ha-
zavezeti őket, hogy újjáépítsék 
az életet itt, szülőföldjükön.  

Novák Katalin családokért 
felelős tárca nélküli miniszter 
a Magyar Református Szere-
tetszolgálat jószolgálati nagy-
követeként vett részt az isten-
tiszteleten. Azt az üzenetet hoz-
tuk, mondta, hogy mi, magya-
rok kitartunk egymás mellett, 
számíthatunk egymásra. Vala-
mikor tettekkel, valamikor sza-
vakkal, valamikor pedig pusz-
ta jelenlétével kész segíteni az 
ember. Úgy érzem, hogy a leg-
több, amit mi most tehetünk, 

hogy itt vagyunk, hogy veletek 
vagyunk, önökkel vagyunk. Bár 
Magyarországon is vannak vi-
ták, vannak, amiben nem értünk 
egyet, most azonban együtt 
dobban a szív”, fogalmazott. 
Osztozunk az örömben, és most 
osztozunk a bánatban, az aggo-
dalomban, osztozunk a nehéz-
ségben is – mondta. – ,,Vendég-
ként fogadjuk a Magyarország-
ra érkező menekülteket, s azok-
ról is gondoskodunk, akik ma-
radnak”. Novák Katalin azt kí-
vánta, hogy mint már annyiszor 
a magyar történelemben, most 
is erősebben álljunk fel ebből a 
nehéz helyzetből.

A rendhagyó istentisztelet 
közös imával és a kárpátaljai 
reformátusok hitvalló éneké-
vel – Mindig velem – ért véget.

Marton Erzsébet

A Sislóci Görögkatolikus Egyház-
község közösségi oldalán adta hírül, 
hogy március 3-án Luscsák Nílus püs-
pök atya diakónussá szentelte Benzo 
György alszerpapot.

György atya 1991. augusztus 17-
én született Botfalván. Általános is-
kolai tanulmányait Sislócon, a közép-
iskolát a Karácsfalvai Sztojka Sándor 
Görögkatolikus Líceumban végezte 
el. 2011–2019 között az Ungvári Bol-
dog Romzsa Tódor Görögkatolikus 
Teológiai Akadémia és Papneve-
lő Intézet hallgatója. 2022. febru-
ár 19-én házasságot kötött Ilnická 
Michájlinával. 

Az egyházközség szülöttének ál-
dott szolgálatot kívánnak a sislóci hí-
vek! Axios!

Luscsák Nílus püspök diakónussá szentelte 
Benzo Györgyöt
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Elejét lásd az 1. oldalon

Egyként dobban a magyar 
nemzet szíve

Kárpátaljának segít a Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Az NSKI több mint 12 mil-
lió forint értékben tartós élel-
miszereket és higiéniai esz-
közöket adott át szombaton 
Beregdarócon, amit a Kárpát-
aljai Református Egyházkerü-
let és a Beregszászi Római Ka-
tolikus Egyházközség segítsé-
gével juttatnak el a bajban lévő 
emberekhez.

A „szeretetajándék” átadá-
sa alkalmából a település pol-
gármesteri hivatala előtt tartott 
sajtótájékoztatón Szász Jenő, 
az NSKI elnöke hangsúlyozta, 
hogy amikor baj van, meg kell 
fogjuk egymás kezét, hogy segít-
sünk a nehéz kihívások idején. A 
szeretet megnyitja az ember szí-
vét és mindannyiunkat cselek-
vésre hív, fogalmazott az elnök, 
aki arról is beszámolt, hogy az 
intézet most már közel tíz éve 
tart szoros kapcsolatot a kár-
pátaljai református és katolikus 
egyházakkal, évente rendszere-
sen adományokkal keresik fel az 
általuk patronált intézményeket. 
Most, amikor ez a háborús hely-
zet kialakult, úgy éreztük, köte-
lességünk jönni. Hála Istennek, 
hívó szavunkra nagyon sokan 
ajánlották fel segítségüket, fo-
galmazott Szász Jenő, aki meg-
köszönte a magyar kormány tá-
mogatását is. 

Ebben a nehéz időszakban 
együtt dobban nem csak az or-
szág, de az egész nemzet szí-
ve, kezdte beszédét Szentkirá-
lyi Alexandra. A kormányszó-
vivő hangsúlyozta, hogy min-
den bajbajutott ember segítséget 
remél, s a magyar kormány se-

gítséget is nyújt minden, a hábo-
rú elől Magyarországra menekülő 
ember számára. A határátkelők kö-
zelében segítőpontokat alakítottak 
ki, igyekeznek mindenkinek szál-
lást, ellátást biztosítani stb. Ebben 
a munkában hatalmas feladatokat 
vállaltak a karitatív szervezetek. A 
kormány is jelentősen kiveszi eb-
ből a feladatból a részét. Szentki-
rályi Alexandra ezúttal arról szá-
molt be, hogy most újabb három-

milliárd forint támogatást bizto-
sítanak a hat legjelentősebb, me-
nekülteket ellátó karitatív szer-
vezet számára, amelyek a hat se-
gítségponton tevékenykednek. A 
kormányszóvivő arról biztosított, 
hogy ha szükséges, a kormány to-
vábbi támogatást tud biztosítani 
annak érdekében, hogy minden 
bajba jutott, Ukrajnából érkező 
menekült a megfelelő segítséget 
megkapja. Szívet melengető, fel-
emelő érzés, hogy a magyar em-

berek hovatartozástól függetlenül 
össze tudnak fogni, együtt dolgoz-
nak és egyetlen cél lebeg a sze-
mük előtt, az, hogy ezeket a sok-
szor egy táskával érkező, az életü-
ket, otthonukat hátrahagyó embe-
reket segítsék, fogalmazott a kor-
mányszóvivő asszony, aki köszö-
netet mondott az NSKI vezetésé-
nek is, hogy a Kárpátalján műkö-
dő történelmi egyházakon keresz-
tül segíti az otthon maradottakat, 
a hozzájuk menekülőket.

Tilki Attila, a térség fideszes 
országgyűlési képviselője el-
mondta, hogy a választókörzet 
88 települése közül 24 közvet-
lenül határos Kárpátaljával, így 
őket „élesben érinti” kialakult 
helyzet. Az itt élők, lehet monda-
ni, egy emberként álltak a nemes 

ügy mellé és próbálnak a ren-
delkezésre álló erőforrások ré-
vén segíteni a menekülőkön. So-
kunknak kötődése is van Kárpát-
aljához, így valóban szívből jön 
a segítségünk, mondta a képvise-
lő, aki a térség szülöttének, Köl-
csey Ferenc nemzeti imává vált 
Himnuszának szavaival mondott 
köszönetet a segítőknek: „Isten, 
áldd meg a magyart”. 

Taracközi Ferenc beregszá-
szi református lelkész Zán Fábián 

Sándor, a Kárpátaljai Református 
Egyház püspökének nevében kö-
szönte meg azt a nagymértékű fi-
zikális és lelki segítségnyújtást, 
amit az elmúlt időszakban tapasz-
talunk. A lelkész hitet tett amellett, 
hogy az ilyen hatalmas összefogás 
úgy jöhet létre, s akkor áldásos, ha 
ott van Jézus Krisztus, s ha az ő 

nevében össze tudunk jönni, akkor 
hatalmas csodákat tudunk megta-
pasztalni, hangsúlyozta. Taracközi 
Ferenc elmondta, hogy a KRE az 
idei esztendőt a hálaadás éveként 
határozta meg. Sokakban viszont 
most megfogalmazódik a kérdés: 
hogyan és miért tudunk hálát adni 
ilyen kihívások között? És lám, 
minden nap megtapasztalhatjuk, 
hogy van miért hálát adni, mond-
ta. Most például ezért a hatalmas 
összefogásért. Hálás szívvel meg-
köszönjük a magyar kormánynak, 
a segítő embereknek mindazt, amit 
rajtuk keresztül az örökkévaló Is-
ten számunkra ajándékoz.

A Kárpátaljai Római Katolikus 
Egyház nevében Harapkó Marianna, 
a beregszászi Szent Anna Karitász 
vezetője köszönte meg az adományt, 
az anyaország részéről nyújtott meg-
annyi segítséget. Az igazgató asz-
szony meghatottan tett bizonyságot 
arról, hogy jobb adni, mint kapni.

Az adományátadáson részt 
vett Soltész Miklós egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért fe-
lelős államtitkár is, aki újság-
írói kérdésre válaszolva el-
mondta: a Híd Kárpátaljáért 
segélyakció keretében szombat 
reggelig 480 millió forint ado-
mány érkezett az 1357-es se-

gélyvonalon és az erre a célra 
nyitott számlaszámon keresz-
tül. Ebből az összegből a hat 
segítségponton tevékenykedő 
karitatív szervezetek azonnali 
támogatásként 25-25 millió fo-
rinttal részesülnek. Záhonyban 
a Magyar Református Szeretet-
szolgálat, Lónyán a Magyar Vö-
röskereszt, Barabáson a Katoli-
kus Karitász, Beregsurányban a 
Máltai Szeretetszolgálat, a ha-
tár ukrán oldalán az Ökume-
nikus Segélyszervezet, illet-
ve Tiszabecsen a Baptista Sze-
retetszolgálat segítségpontjai 
kapnak majd a pénzből. Soltész 
Miklós megjegyezte, a Hunga-
ry Helps programon keresztül 
újabb, nagyságrendileg 1,3 mil-
liárd forint értékű támogatás ér-
kezik Ukrajnába, amelyből szin-
tén a háború elől menekülő, baj-
ban lévő embereket segítik.

Kovács Erzsébet

– Nevetlenfaluban szület-
tem, ma is ott élek. Tanulmánya-
imat a Nevetlenfalui Középisko-
lában végeztem. Gyerekkorom-
ban zongorázni tanultam, mindig 
is az volt a vágyam, hogy zenét 
taníthassak gyerekeknek. Em-
lékszem, egyszer elmentünk egy 
nyílt napra az Ungvári Zádor De-
zső Zeneművészeti Szakközépis-
kolába, ahol előkészítőt tartottak, 
ott találkoztam először a cimba-
lommal. Első látásra azonnal be-
leszerettem a hangszerbe. Ezt kö-
vetően egy nagyon kedves tanár-
nő vezetett be a cimbalom vilá-
gába, neki köszönhetem, hogy si-
került a felvételi vizsgám. Négy 
év múlva, amikor befejeztem 
szakiskolát, munkát ajánlottak a 
Nevetlefalui Művészeti Iskolá-
ban. Jelenleg is ott oktatok cim-
balom szakon.

– Hogyan emlékszik a kez-
detekre?

– Nem indult egyszerűen az 
oktatás, azt kell mondanom – két 
tanítványom volt összesen. Az 

Kurendás Szilvia zenetanár

A cimbalom szerelmese
A cimbalom Közép-Ázsiából származó négyezer éves múlttal ren-
delkező hangszer. Magyarországon is igen közkedvelt volt, azon-
ban mára ritkán találkozunk ezzel a hangszerrel, pedig hangzása 
igencsak magával ragadó. Örvendetes azonban, hogy vidékünkön 
ma is vannak olyanok, akik szívükön viselik ennek a hangszernek 
a megismertetését a fiatal generációval. Így van ezzel a nevetlen-
falui Kurendás Szilvia, aki szívvel-lélekkel végzi munkáját. Most 
őt ismerhetjük meg.

azt követő években is kevés tanít-
vánnyal dolgoztam. Azt tapasz-
taltam, hogy Kárpátalján kevésbé 
volt ismert ez a hangszer. Ezért cé-
lul tűztem ki, hogy a gyerekekkel 
megszerettetem a cimbalmot – el 
akartam érni, hogy még több gye-
rek tanulhasson ezen a hangsze-
ren. A tervem az volt, hogy a fel-
lépések alkalmával a növendékei-
met is bemutassam a közönségnek. 
Úgy gondoltam, mindenkinek meg 
kell ismerni ezt a gyönyörű magyar 
hangszert, és ami a legfontosabb, a 
gyerekekkel megszerettetni a játé-
kot. Mára azt hiszem, ez az álmom 
valóra válhatott.

– Milyen tapasztalatokat szer-
zett az oktatás terén?

– Azoknak a gyerekeknek, akik 
zenét tanulnak, sokkal kifinomul-
tabb a lelki világuk. Jó hatással 
van rájuk a zene. Tapasztalataim 
szerint a diákokkal csak is szép 
szóval és játékosan lehet ered-
ményesen dolgozni. Munkám so-
rán igyekszem a jelenlegi ukraj-
nai tanterv szerint dolgozni. Órá-

imon olyan repertoárt állítok ösz-
sze, amely közel áll a gyerekek-
hez, mindig a tanuló karakteré-
hez illeszkedem. Mivel a cimba-
lom népi hangszer, ezért a népze-
ne nálunk elengedhetetlen. Ma-
gyar és ukrán népzenét egyaránt 
tanítok, emellett a klasszikus és 
modern dalok irányába is nyitok, 
hogy minél szélesebb legyen a ta-
nulók ismerete.

– Versenyek alkalmával is 
megmérettetik tudásukat.

– A pandémia időszaka előtt 
sokszor felléptek tanítványaim 
különböző rendezvényeken. Részt 
vettünk járási és megyei verse-
nyeken – büszkeséggel tölt el, 
hogy mindig dobogós helyezé-
sekkel térhettünk haza. Sajnos a 
pandémia alatt elmaradtak a fel-
lépéseink. Mivel az a személyi-
ség vagyok, aki nem tud tétlenül 
ülni, a tanítványaimat online ver-

senyekre neveztem be. Többször 
belföldi versenyeken mérettettük 
meg magunkat, melyeken a gyer-
mekek rendre első helyezést értek 
el. Külföldi versenyeken is részt 
vehettünk, például Bulgáriában, 
Törökországban és Egyiptom-
ban is bemutatkozhattunk. Ezek 
a versenyek a tanulóknak hatal-
mas erőt és kedvet adtak a továb-
bi gyakorláshoz.

– Tudását ön is fejleszti.
– Természetesen, hisz a folya-

matos tanulás az egyik alapelvünk. 
Hogy még inkább gyarapítsam tu-
dásomat, 2007-ben felvételiztem a 
Munkácsi Állami Egyetemre ének-
tanár és művészeti vezető szakra. 
A képzést sikeresen elvégeztem, 
melynek értelmében ma nemcsak 
cimbalomoktatást végzek, de ének 
és művészettanárként is dolgozom 
az iskolában. Emellett sok oktató 
videót is megnézek, hogy a diáko-

kat még alaposabb tudással vér-
tezzem fel.

– Meséljen kicsit a család-
járól.

– Férjemmel három gyerme-
künk van. László 24 éves, egy 
komolyabb gyermekkori beteg-
sége miatt ő itthon, a ház kö-
rül segédkezik. Anett 18 éves 
– róla korábban olvashattak a 
Kárpátinfó hetilapban –, ő az 
Ungvári Festőművészeti Koledzs 
végzős hallgatója. Violetta pedig 
15 éves, ő az idei évben szeret-
ne felvételizni az Ungvári Zádor 
Dezső Művészeti Koledzs hege-
dű szakára. Nagyon büszke va-
gyok a családomra.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Nagyon szerencsésnek ér-
zem magamat, amiért ezen a 
hangszeren taníthatok. Úgy ér-
zem, hogy a jó Isten kézen fog-
va vezet, és mindig megsúg-
ja, mi lenne a jó. Azt érzem, 
a célomat kezdem lassan elér-
ni. Mint említettem, jelenleg 
a művészeti iskolánkban taní-
tok, ahol ma már tizenöt gyer-
mek tanul cimbalmozni. Külön 
öröm számomra, hogy egyik 
volt tanítványom – aki egyben 
az unokahúgom –, Csüri Eve-
lin mára kolléganőm lett. Emel-
lett büszkeséggel tölt el az is, 
hogy Visken is elindult a cim-
balomoktatás – heti egy alka-
lommal ott is tanítok tíz tehet-
séges diákot. Boldog vagyok, 
hogy a cimbalomoktatás szint-
je az utóbbi időben emelkedett.

Kurmay Anita
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– Március elején normá-
lis esetben hol tartanak a me-
zőgazdasági munkálatok? Mi 
ilyenkor a legsürgősebb te-
endő? – először ezt kérdeztük 
Őrhidi Lászlótól, a több falu-
gazdászt is foglalkoztató Pro 
Agricultura Carpatika Alapít-
vány vezetőjétől.

– Hála Istennek, sok év után 
egy átlagos, mondhatnám úgy 
is, gyermekkoromban megszo-
kott telünk volt, hóval, faggyal, 
ahogy illő. Ez utóbbi azért fon-
tos, mert évek óta nem fagyott 
át rendesen a talaj, csökkent-
ve a kártevők számát. A télre 
száraz, hideg tavasz jött, még 
most március első dekádjában 
sem indult be a vegetáció a ke-
mény éjszakai fagyok miatt. Az 
előrejelzés az elkövetkező hét-
re is sarkvidéki hideg betöré-
sét jövendöli, erős éjszakai fa-
gyokkal. A szántóföldeken en-
nek ellenére lehet dolgozni, a 
talaj kellően nyirkos, szántha-
tó, könnyen elművelhető a ta-
vasziak vagy a későbbi kapá-
sok alá. Sok helyütt még most 
takarítják be a tavalyról ottma-
radt kukoricát – legalább nem 
kell szárítóba vinni és a drága 
energiahordozókat megfizetni.

Mint említettük minden le-
hetőség adott a tavaszi munká-

Beszélgetés Őrhidi Lászlóval, a Pro Agricultura Carpatika Alapítvány vezetőjével

Nehezített helyzetben a gazdák
A földműves egyik alapvető tulajdonsága, hogy képes idejében al-
kalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Ám úgy tűnik, hogy 
ezek a kihívások az utóbbi időben mintha a megszokottnál jóval 
sűrűbben jelentkeznének. Az ukrajnai agrárium szereplőinek az 
első Covid-hullám idején, 2020 tavaszán például szembe kellett 
nézniük azzal, hogy a zöldségpiacokat hosszú hetekre bezárták, 
később pedig azt kell megtapasztalniuk, hogy a termeléshez szük-
séges eszközök és anyagok ára az egekbe szökött. Most pedig a há-
borús helyzet nehezíti a tavaszi indulást.

latok elvégzéséhez, mégsem zúg-
nak a gépek falvaink határában. 
Ennek legfőbb oka természetesen 
a háború okozta létbizonytalan-
ság. A traktoristáink vagy a külföl-
di munkavállalásból még nem tér-
tek haza vagy pedig a fronton vé-
dik szülőhazájukat. 

– Emellett a háborús viszo-
nyok miként hátráltatják a mező-
gazdasági termelés beindulását?

– Nagy gondot okoznak az el-
szabadult árak, valamint a kereske-
delmi kapcsolatok megszakadása 
miatti mezőgazdasági input anya-
gok, műtrágya, vegyszerek stb. hi-
ánya. Amennyiben még be lehet 
szerezni a leggyakrabban fejtrá-
gyaként használt ammónium-nit-
rátot, annak tonnája az egekbe szö-
kött: eléri a 3000-3200 hrivnyát. 
A komplex műtrágya ára – amit a 
kapásnövények alá illő kijuttatni 
– pedig 3000 hrivnya/tonna körül 
van. A gázolaj literjének ára jelen-
leg 34-35 hrivnya körül mozog, rá-
adásul limitálva van. Mindenkép-
pen létfontosságú tavaly ősszel 
nagy keservesen elvetett kalászo-
sok fejtrágyázása, gyomirtása, hi-
szen a hátországnak kell kitermel-
nie a fronton harcoló csapatok élel-
miszer szükségletét is.

– Hogy telnek a napok Kár-
pátalja legnagyobb lélekszámú 
községében?

– Szülőfalumban, Nagy dob-
ronyban az előző években ez idő 
tájt már hajnaltól zsongtak a trak-
torok, szántottak, frézereztek és in-
dultak a krumplivetőgépek, ha en-
gedett a hajnali fagy, megkezdő-
dött a krumpli ültetése, amit a ké-
sőbbiek során fátyolfóliával takar-
tak. Most minden csendes. Az em-
berek várják a jobb időket. 

– Mi a helyzet a fóliások háza 
táján?

– A hajtatásban a fűtőanyag 
árak drasztikus emelkedése miatt 
a fűtött termesztés már korábban is 
a szokásosnak a tizedére esett visz-
sza, viszont aki erre készült, nagy-
jából ezekben a napokban már kiül-
tette az uborka, a paradicsom, a pa-
szuly stb. palántáit. Akadnak olyan 
termelők, akik 2-3 hét múlva már 
szedhetik a primőr uborkát. Arról 

is vannak híreink, hogy a bizony-
talan kilátások miatt a már meg-
nevelt palánták nem kerültek ki-
ültetésre. 

– Mennyire késik a tavasz, il-
letve szaladt előre kissé a termé-
szet? 

– Hatvan éves tapasztalattal azt 
tudom mondani, hogy a természet 
mindig időben van, mivel a vege-
táció még nem indult be. A mos-
tani fagyos éjszakák, úgy tűnik, 
kárt sem okoznak. Egy paraszt-
hajszállal a mostani időjárás hide-
gebb és szárazabb, mint amit az el-
múlt időkben megszoktunk, de ez 

extrém módon nem tér el a sok-
éves átlagtól. 

– A háborús helyzet mely terü-
leten hátráltatja leginkább a me-
zőgazdasági munkák végzését?

– A háborút megelőző hóna-
pok világpolitikai helyzete feltol-
ta az energiahordozók árát olyan 
magasságokba, hogy a mezőgaz-
daság a végtermékben (szemesek, 
kukorica, zöldség, gyümölcs stb.) 
nem biztos, hogy be tudja építe-

ni az eladási árba a vásárlóké-
pesség csökkenése miatt. Ezen 
kívül február 24-e után meg-
szakadtak az ellátási láncok, a 
raktáron lévő készletek – vető-
mag, műtrágya, vegyszerek stb. 
– fogytán vannak, vagy már nin-
csenek, utánpótlás nem érkezik. 
Mint mondottuk, az üzemanyag 
eladása limitálva van, emiatt a 
tavaszi növények vetése veszé-
lyeztetett. Emellett hiányzik a 
munkaképes férfi lakosság. Va-
jon megérjük, hogy a nők ülnek 
a traktorra?

– Ha két-három héten belül 
sikerül megkötni a 
békét, akkor még 
megmenthető az 
idei szezon?

–  A s z e z o n 
megmentése leg-
inkább a primőrök 
termesztőit érinte-
né. Hajtatásból az 
első termékek e hó-
nap végén, a jövő 
hónap első dekád-
jába kerülnének a 
piacra. Jelenleg tel-
jesen bizonytala-
nok az értékesí-
tési lehetőségek. 
A háború minden 
tervünket felülír-
ja. Nyilván a korai 
primőrök értéke-
sítésének a kilátá-
sai a legbizonyta-
lanabbak. Ameny-

nyiben a háború elhúzódik, ak-
kor sorba jön a többi ágazat is, a 
szántóföldi takarmánytermesz-
tés, burgonya- és zöldségter-
mesztés, szabadföldi zöldség-
termesztés, valamint minden-
nek végén az állatállomány ta-
karmánnyal való ellátottsága. 

A gazdák, akárcsak az ország 
valamennyi lakója azt kívánja: 
legyen béke, béke, béke már!

Kovács Elemér

A beregszászi Dudinszki 
Tünde már évtizedek óta a sütés 
szerelmese. Szívét-lelkét belete-
szi egy-egy finom édesség elké-
szítésébe. Vallja: friss és minő-
ségi alapanyagokból lehet iga-
zán finomat készíteni. Ma vele 
beszélgettünk.

– Hogyan lesz valakiből 
cukrász?

– A Vérke-parti városban 
születtem, ma is itt élek. Közép-
iskolai tanulmányaimat a helyi 
4. Számú Kossuth Lajos Közép-
iskolában végeztem, majd – mi-
vel mindig is szerettem sütöget-
ni – cukrász szakirányba sze-
rettem volna képezni magam. 
Azonban édesanyám ezt nem 
igazán helyeselte, így az ő taná-
csára felvételiztem a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskolára, óvodapedagógia szak-
ra. Időközben felismerte, hogy 
nem az az én szakmám, ami örö-
met szerez, hanem a torták vi-
lága. Most nagyon büszke rám, 
és mindenben támogat. Főisko-
lai tanulmányaim megszakad-
tak, hisz időközben férjhez men-
tem és gyermeket szültem – éle-
tem egyik legjobb döntése volt a 
családalapítás. Abban az időben 
kezdtem komolyabban is foglal-
kozni a sütemények elkészítésé-

Beszélgetés Dudinszki Tünde cukrásszal

Jó érzés örömet szerezni
 Úgy tartják, hogy a gasztronómia művészi szinten is űzhető. S ha 
van olyan terület, ahol ez a rafináltan megkomponált ízek, gon-
dosan összeválogatott összetevők mellett különleges látvánnyal is 
társul, az a cukrászat, azon belül is a torták birodalma.

vel – előbb a családnak, majd a ba-
rátoknak is. Egy kedves ismerősöm 
adta az ötletet, hogy osszam meg 
munkáimat a közösségi oldalon, 
hátha akadnak, akik rendelnének 
valamilyen eseményre. 

– Milyen volt a kezdet?
– Számomra az újdonságok el-

készítése okoz nehézséget. Még 
ma is, ha esetleg olyat rendelnek, 
amit előtte nem készítettem, akkor 
előbb megsütöm a családnak – ha 
úgy tetszik, kipróbálom –, és ha jól 
sikerül, akkor készítem a megren-
delőnek. Szeretek alapos és pre-
cíz munkát végezni, hogy elége-
dettek legyenek a vásárlóim. Em-
lékszem, pár évvel ezelőtt házi ké-
szítésű buktákat árusítottunk a pia-
con. Szép időszak volt, pozitív él-
ményeim vannak azokból az idők-
ből. Jól esik, hogy néha még ma is 
keresik a buktáimat, noha már évek 
óta nem készítem. 

– Mit kérhetnek öntől a vá-
sárlók?

– Különbféle ízű és formájú 
tortákat készítek – legyen szó akár 
egyszerű rózsamintával megfor-
mázott, akár bonyolultabb mese-
figurával ellátott tortákról. Emel-
lett különböző krémes sütemé-
nyeket – macskanyelv, képviselő-
fánk, raffaello szelet, lúdláb sze-
let – kérhetnek tőlem. Ezeket süti 

dobozokban kínálom. Vásárlóim 
megtalálhatnak a közösségi oldala-
mon, ahol megbeszélhetjük egyé-
ni kéréseiket.

– Melyik volt a legnehezebb 
tortája?

– Emlékszem, körülbelül há-
rom évvel ezelőtt készítettem egy 

ötemeletes esküvői tortát. Monda-
nom sem kell, nagyon izgultam, 
hogy jól sikerüljön és az ifjú pár-
nak is tetsszen. Nem vállalunk ki-
szállítást, de amikor láttam, hogy 

a fiatal fiúk, akik jöttek a tortáért, 
nem tudják, hogyan vigyék el, fér-
jemmel segédkeztünk a célba jut-
tatásban. Hála Istennek, a meny-
asszony is nagyon elégedett volt a 
munkámmal. 

– Mire kell feltétlen figyelni a 
sütemények elkészítésekor?

– Fontos, hogy ne készítsük el 
túl hamar a tortát – olyankor a pis-
kóta kiszáradhat, a krém megro-
molhat. Emellett utolsó pillanat-
ban sem szerencsés összeállítani, 

hisz az ízeknek össze kell érni-
ük. Tapasztalataim szerint az a 
jó, ha a kiszállítás előestéjén ké-
szítem el, így pont megfelelő ál-
lagú lesz. Természetesen min-
dig figyelek az alapanyagokra 
is, hogy frissek és jó minőségű-
ek legyenek.

– A tudás gyarapítása sem 
elhanyagolható.

– Persze, fontos, hogy fej-
lesszük a meglévő tudásunkat. 
Az internet világa nagy segít-
ség ebben. Sokszor látok valami 
egyedit, amit aztán én is meg-
próbálok elkészíteni. Két gyer-
mekünk van – egy 13 éves kis-
fiú és egy 10 éves kislány –, ők 
is nagyon szeretnek a konyhá-
ban sürögni, folyton segítenek 
nekem. Ez nagy öröm.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Nagyon szeretem a mun-
kám, ez az életem. Szeretek 
örömet szerezni. Igaz, hogy ez 
csak egy pillanatnyi öröm, hisz 
addig szép egy torta, míg fel 
nem szeletelik, de egy gyermek 
mosolygós arca a tortáját látva, 
nagyon megéri. Volt, amikor 
egyik ismerősünk gyermeké-
nek készítettem tortát, és a ki-
csi arcképét tettem rá. Amikor 
meglátta rajta a saját fényképét, 
nagyon boldog volt. Ezért sze-
retem a munkám.

– További tervek…
– Gyermekkori nagy álmom, 

hogy egy cukrászdát nyissak. 
Egyszer talán sikerül is. Addig 
pedig folytatom a torták és sü-
temények elkészítését, árusítá-
sát, hogy minél többeknek bol-
dogságot szerezhesek.

  Kurmay Anita

A háztáji gyümölcsösökben folyik a metszés, és amennyiben a nappali 
hőmérséklet eléri a 10 fokot, meg lehet kezdeni a lemosó permetezést is
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Ebben a cikkünkben egy ép-
pen aktuális témával, még-
hozzá a sárgarépa tavaszi ter-
mesztésével fogunk foglalkoz-
ni. Ez idő tájt, kora tavasz-
szal, ahogy megjelennek az 
első napsugarak az 
égen, a falusi em-
ber szerszámot ra-
gad és nekilát a ta-
vaszi munkálatok-
nak a kiskertjében. 
Többször előfor-
dul ilyenkor, hogy 
kicsit elhamarko-
dottan, nem átgon-
dolva, a vetési forgót nem be-
tartva, a talaj hőmérsékletet 
nem figyelembe véve, megörül-
ve az első melegebb napsuga-
raknak már el is veteményez-
nek. Ebben az esetben, a mele-
gebb nappali hőmérséklet elle-
nére még az éjszakák hidegek 
és fagyosak. Ezeknek a hideg 
fagyos éjszakáknak és egyéb 
más tényezőknek köszönhe-
tően a korán elveteményezett 
sárgarépáink kelése igencsak 
vontatottá válhat. Ahhoz, hogy 
ezt a vontatott kelést, és az eb-
ből adódó egyéb termesztési 
hibát elkerüljük, a sárgarépa 
igényeit figyelembe véve kell, 
hogy meghozzuk döntéseinket. 
Ezeket a környezeti igényeket, 
és a sárgarépa szabadföldi ter-

A sárgarépa tavaszi szabadföldi 
termesztéséről (1.)

mesztésével kapcsolatos tudniva-
lókat szeretnénk most megoszta-
ni az olvasóinkkal.

Ahhoz, hogy a kiskertjeink-
ben is sikeresen tudjunk termesz-
teni sárgarépát, az első és legfon-

tosabb, hogy tisztázzuk 
a sárgarépa hő-, fény-, 
víz- és tápanyagigényét. 
Ha ezeket tisztáztuk, csak 
ezt követően térhetünk ki 
a termesztési technológi-
ájával kapcsolatos egyéb 
más kérdésekre.

Hőmérséklet
A sárgarépa a mérsé-

kelten hidegtűrő növények közé 
tartozik. A növény fejlődési fázisá-
tól függően a hőmérsékleti optimu-
ma 16±7 °C. Annak ellenére, hogy 
a növény csírázása már 4-5 °C-on 
is megindulhat, a gyors csírázást és 
a szép egyenletes kelést a 20 °C-os 
hőmérséklet biztosítja. Ezért érde-
mes tavasszal, a fagyos éjszakák el-
múltával inkább egy rövidebb vagy 
közép tenyészidejű (100 nap kö-
rüli) fajtát kicsit később, mint egy 
hosszú (130 napnál hosszabb) te-
nyészidejű fajtát korán elvetemé-
nyezni. A répatestek növekedése 
akkor a legintenzívebb, ha a talaj 
és a levegő hőmérséklete egyaránt 
16-20 °C közelében van. A kifejlett 
sárgarépa a mínusz 3, mínusz 5 °C 
hideget rövid ideig jól elviseli, ha 
a lombja takarja.

Víz
A sikeres termesztés szempont-

jából a megfelelő vetési idő kivá-
lasztásán túl a megfelelő vízellá-
tásra is nagy hangsúlyt kell fek-
tetni. A sárgarépa a közepes víz-
igényű növények közé tartozik és 
a rendelkezésére álló vizet gazda-
ságosan használja fel. A sárgarépa 
a répatest kifejlesztésének idősza-
kában igényli a legtöbb vizet. Vi-

szont az egyenletes kelés elérése 
érdekében, a mag vetését követő 
15-20 napban (csírázási időszak-
ban) nagy figyelmet kell fordíta-
nunk arra, hogy folyamatosan ned-
vesen tartsuk a magágyunkat, mi-
vel az illóolajat tartalmazó mag-
vak a kezdetben nehezen veszik 
fel a vizet. Többen alkalmazzák a 
sárgarépánál is a vetést megelőző 
24 órás előcsíráztatást langyos víz-
ben (25 °C), amellyel még koráb-
bi és még egyenletesebb kelést tu-
dunk elérni.

Fény
Fényigényét tekintve a sárga-

répa az úgynevezett árnyékot tűrő 

növények közé tartozik. Szórt fény-
ben is jól fejlődik, de túl kevés fény 
hatására azonban a lombja meg-
gyengül, és szedésnél könnyen 
szakadhat. A répatest talajból kiál-
ló válli része a fajták többségénél 
fény hatására elszíneződik (meg-
zöldül). Ez az elszíneződés a ter-
més piaci értékét csökkentheti. Így 
aki nem saját, hanem eladási célra 
termel, azoknak figyelni kell arra, 

hogy ezeket az elszíneződéseket el-
kerüljék. Ezeket úgy tehetik meg, 
hogy a mechanikai munkálatok (pl. 
kapálás) alkalmával ezt a váll részt 
egy pici földdel takarják.

Tápanyag
A sárgarépa közepes tápanyag-

igényű, az egyik legjobb tápanyag 
hasznosítású zöldségfélénk. A töb-
bi gyökérzöldséghez hasonlóan a 
sárgarépának is jelentős a kálium-
igénye. Nitrogénigénye közepes, 
míg foszforból más zöldségfélék-
hez képest alacsony a felvétele.

A tápanyag pótlására első sor-
ban szerves trágyát használjunk. 
Másodsorban, kiegészítés gya-

nánt, vagy szerves trágya hiá-
nyában használhatunk műtrá-
gyákat. A szerves trágyázás kü-
lönösen humuszban szegény ta-
lajon fontos. A bedolgozandó 
mennyiség legalább 4-5 kg/m2 
érett istállótrágya legyen. A leg-
jobb, ha az őszi talajforgatás al-
kalmával juttatjuk ki. A még hi-
ányzó tápanyagok műtrágyákkal 
pótolhatóak. Az adandó mennyi-
ség a növény igényének és a ta-
laj tápanyagtartalmának függ-
vénye. Nitrogénből 5-10 g/m2, 
foszforból 1,8-8 g/m2, káliumból 
8-15 g/m2. Ezek az értékek ható-
anyagban értendőek. Az alacso-
nyabb érték a gazdagabb, míg a 
magasabb érték az alacsonyabb 
talaj tápanyagszint esetén alkal-
mazandóak. A tápanyagpótlás a 
talajvizsgálatot követően kell, 
hogy történjen. 

Talaj
A sárgarépa az erősen kötött 

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

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

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A gyümölcsfákon vég zett met-
széssel elsősor ban a fák növe-
kedése és termésképzése kö-
zötti kényes egyensúly fenn-
tartására teszünk kísér letet. 

A metszés során néha még 
a gyakorlott kertészek is követ-
nek el hibákat, amelyek követ-
keztében a fákon eseten ként túl-
súlyba kerülnek a hajtások, ami 
azt jelzi, hogy baj van a termés 
és a növekedés közötti ké nyes 

egyensúly fenntartá sával. A túl-
zott hajtásnö vekedés következ-
ménye lehet a gyümölcselrú-
gás is, sőt az egyes betegsé gek 
fellépése és a kárte vők túlzott 
felszaporodá sa is metszési hi-
bákra ve zethető vissza. Az apró 
gyümölcs is a hajtások és a ter-
més közötti egyen súly megbom-
lásának kö vetkezménye, túl sok 
ter méskezdemény megha gyása 
esetén a gyümölcs kicsi marad, 
mivel a fá nak nem lesz elég ere-
je a nagyszámú megfelelő nagy-
ságú és minőségű termés kine-
veléséhez.

A metszési hibák elke rülését 
már a megfelelő alany és a ko-

Metsszünk okosan!
rona formájá nak kiválasztásával 
megala pozhatjuk. A gyümölcs-
fák vásárlása előtt el kell dönte ni, 
hogy kis, karcsú fákat, vagy nagy 
koronájú, kiterjedt lombozatú fákat 
akarunk-e nevelni, a bokrok eseté-
ben sövényt vagy egyedi külön álló 
bokrokat telepítünk. A döntés so-
rán vegyük figye lembe a rendel-
kezésre álló helyet és a fák gondo-
zásával kapcsolatos munkaigényt 
is. Vannak ugyanis olyan faalakok, 

amelyek kialakítása az elején több 
munkát igényel, de később köny-
nyebben végezhetők az ápolási és 
be takarítási munkák. A tervezés kor 
vegyük figyelembe az egyes fajok 
környezeti igé nyét nemcsak a tér-
közzel, hanem a talajjal és a fény-
nyel szemben is. Hagyjunk a fa 
számára annyi helyet, hogy telje-
sen kifejlődve és termő ereje tel-
jében se kelljen met széssel kor-
rigálni a hely igényét, mert ezzel 
csak ellen kező hatást érünk el. Ha 
ugyanis erősebben vissza vágjuk 
a fákat, azok erre jó val erősebb 
hajtásnöveke déssel válaszolnak.

A metszésen kívül a ko rona 
alakításának egyéb módszerei-

vel is befolyásol hatjuk a haj-
tások és a termő részek egyen-
súlyának fenn tartását. Példá-
ul az ágak víz szintes lekötözé-
sével, ami le fékezi a növeke-
dést, és a fát termőrügyek kép-
zésére ser kenti. Nem szabad 
megfeled kezni a másik véglet 
elkerülé séről sem, a túl soknak 
mu tatkozó termésmennyi séget 
könyörtelenül ritkíta ni kell, mert 
a túl nagy ter més egyrészt meg-
terheli a fát, és a következő év-
ben már nagyon kevés gyümöl-
csöt hoz, ugyanakkor erő sebben 
növekszik is. Amit esetenként 

újrametszéssel pró-
bálunk visszafog-
ni, de a növény et-
től még erő sebb nö-
vekedésnek indul. 
Olyan ördögi kör-
be kerü lünk, amiből 
csak a termésmeny-
nyiség megfelelő 
sza bályozásával 
t u d u n k  k i k e -
r ü l n i .  E z é r t  a 
t e r m é s k e z d e -
ményeket idejé-
ben ritkít suk ki, a 
gyümölcsök kö-
zötti távolság ak-
kora le gyen, hogy 
két gyümölcs kö-
zött kb. egy tenyér-
nyi hely maradjon 

szabadon, illetve közöttük egy 
har madik elférhessen.

A metszés ideje a nagy gyü-
mölcsösökben főleg időhiány 
miatt általában a tél, a kis ház-
táji kertekben azonban a tél-
utón, vagy kora tavasszal is jut 
ele gendő idő arra, hogy a fá-
kat szakszerűen meg metsszük. 
Ilyenkor ugyanis már kevésbé 
kell tartani attól, hogy a metszett 
ágak, vesszők fagykárt szen-
vednek. Ilyenkor a lomb nem za-
varja a munkát, a fa szerkezete is 
jobban átte kinthető.

Bodnár István 
kertészmérnök

Nagybakta

Az elmúlt évtizedekben sokszor állítottuk, hogy a kertek fás növényei 
védelmének az alapja, az egyik legfontosabb munka a télvégi, lemosó 
permetezés. Most azt írjuk le, hogy mit kell hibátlanul és nagyon gon-
dosan véghezvinni ahhoz, hogy a télvégi permetezés eredményes és ki-
fogástalan legyen.

Ha az idő engedi, akkor tél végén tavasszal el kell végezni a fák és a 
bokrok metszését, a sebek, a téli fagyrepedések, a törzs és a vastagabb ágak 
tisztogatását. Ez utóbbi hosszadalmas és fáradságos munka, de nagyon sok 
kártevőt és betegséget pusztít el. Ezután kerül sor a permetezésre.

Az időzítés a legfontosabb
Nagy hiba túl korán, vagy túl későn permetezni! Ha korán permetezünk, 

akkor a kártevők és tojásaik, valamint a betegségek spórái is téli álmukat 
alusszák és ebben az állapotukban nem érzékenyek a növényvédő szerek-
re. Az almafákat zöldbimbós, az őszibarackfákat rügyfakadás, sárgabarack-
fákat piros bimbós, a szőlőtőkéket a rügyduzzadás idején a legjobb lemos-
ni. A késői permetezés jelentékeny perzselést okozhat a kezelt növényeken.

Még a fakerítés se maradjon ki
Nem csak a gyümölcsfákat, hanem a gyümölcstermő bokrokat, a sző-

lőtőkéket, a rózsabokrokat, a díszbokrokat- és fákat is meg kell permetez-
ni, mert ezek is gazdanövényei lehetnek egyes károkozóknak. Ne sajnáljuk 
a permetezőszert a fából épült kerítéstől, a fakaputól, a faoszlopoktól, de 
még a deszkából készült árnyékszéktől és szerszámos kamrától sem. A té-
len lehullott, rendszerint fertőzött leveleket össze kell gyűjteni és szaksze-
rűen komposztálni szükséges.

A vízmennyiséggel most ne takarékoskodjunk!
A takarékosság nemes tulajdonság, de a permetezés e tekintetben kivé-

tel! A télvégi permetezést lemosás-szerűen kell elvégezni és ehhez viszony-
lag sok permetlé szükséges, de nagyon fontos, hogy a kontakt növényvé-
dő szerek nagy cseppjei a növény minden eldugott zugába is eljussanak! A 
nyári permetezéseket ezzel szemben ködszerűen végezzük, apró cseppek-
kel. Ehhez a permetezőgép szórófejét helyesen kell beállítani!

Milyen permetlevet készítsünk?
Régebben többnyire bordói levet használtak a lemosó permetezéshez, de 

ez nem elegendő, mert a réz csak bizonyos gombabetegségek ellen hatásos. 
Ezért célszerű most kombinált permetlevet készíteni, amely a lisztharmat és 
a rovarkártevők ellen is hatékony! Ilyen például a megszokott bordói lé, ha 
kénnel és valamilyen rovarölő készítménnyel egészítjük ki.

Vegyük komolyan az előírt töménységet! Az ennél töményebb permet-
lé használata pazarlás és súlyos perzseléseket is okozhat az érzékeny, fa-
kadó leveleken. Az előírásosnál kisebb töménységű permetezőszer egyál-
talában nem, vagy csak nagyon csekély mértékben váltja be a hozzá fű-
zött reményeket!

Fontoljuk meg, hogy a családi kertben nem tudjuk minden fás növény 
speciális védelmi igényeit kielégíteni (nem úgy, mint a gyümölcs és szőlő-
ültetvényekben), ezért a legjobb kombinációt kell használnunk!

Óvatosan a vegyszerekkel!
A családi kertekben kizárólag zöld permetezőszereket (III. csoport) hasz-

náljunk, amelyeknek a munkaügyi várakozási ideje nulla nap és az élelme-
zési várakozási idejük is rövid. Ezzel kielégítjük a környezetvédelmi elő-
írásokat és megelőzzük az esetleges humán egészségügyi károsodásokat is.

Aki a télvégi, lemosó permetezéseket gondosan és az előírásnak megfe-
lelően végzi el, az bizton számíthat arra, hogy a vegetációs időben a koráb-
biaknál sokkal kevesebb gondja és fáradsága lesz a kerti növények egész-
ségének megőrzésében.                                                   balintgazda.hu

Tényleg hatásos legyen az a 
télvégi permetezés!



Csütörtök március 17.

Köszöntjük Patrik nevű olvasóinkat!

Hétfő március 14.

Köszöntjük matild, tilda, borostyán nevű olvasóinkat!

Kedd március 15.

Köszöntjük Kristóf nevű olvasóinkat!

Szerda március 16.

Köszöntjük henrietta nevű olvasóinkat!

2022. 
március 9.8 heti műsor

05:10 Cobra 11
Német akciófilm-so-
rozat

06:00 Teleshop
06:40 Kölyökklub
08:30 Felicity

Amerikai kaland-
film

10:25 A Pelikán ügyirat
Amerikai krimi

13:40 Párizs még 
várhat
Amerikai romanti-
kus vígjáték

15:45 Hippolyt
Magyar vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 A szépség és a 
szörnyeteg
Amerikai csalá-
di film

21:40 Pesti balhé
Magyar akcióvíg-
játék

00:00 A hattyú
Magyar vígjáték

02:05 Autogram

05:15 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Áttörés

Amerikai dráma 
film

12:20 Lúdas Matyi
Magyar animáci-
ós film

14:00 Vuk
Magyar animáci-
ós film

15:50 Nanny McPhee - 
A varázsdada
Angol, amerikai, 
francia családi film

18:00 Tények
18:55 Exatlon Hungary
21:00 Elk*rtuk

Magyar krimi film
23:15 John Wick

Amerikai akció film
01:20 Hozzám jössz, 

haver?
Francia vígjá-
ték film

05:20 Ízőrzők - Takaré-
kos konyha

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

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:25 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:10 Gombháború
Családi film

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

Sporthíradó
12:50 A világ 

madárszemmel
13:50 Egy magyar 

nábob
Magyar játékfilm

15:30 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

16:30 Fekete 
gyémántok
Magyar romanti-
kus film

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.

21:00 Forgószélben
Angol filmdráma

22:45 Kenó
22:55 Hogy volt?!
23:50 Briliáns 

barátnőm
Olasz tévéfilmsor.

00:55 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:50 Fülszöveg: Ko-
vács Attila, alias 
Holden Rose

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
06:25 Summa
06:50 Család'22
07:10 Mindennapi
07:20 Almárium
08:15 Önök kérték!
08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Agapé
11:25 Házasságból 

elégséges
Magyar romanti-
kus film

13:00 Híradó
13:25 Közelebb - 

Roma magazin
13:55 Domovina
14:30 Itthon vagy!
14:55 Magyar 

Krónika
15:25 Vadászat 

angolokra
Magyar történel-
mi film

17:00 Öt kontinens
17:30 Ízőrzők: 

Kisbajom
18:05 Ízőrzők:

Csólyospálos
18:40 Magyarország 

finom
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
21:45 Mit kívánt a 

magyar nemzet
22:55 Dokuzóna
23:55 Hazajáró
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

04:35 Merkantil 
Bank Liga

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Pecatúra
08:05 OTP Bank 

Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
12:25 UEFA Bajnokok 

Ligája 
magazin

13:30 Kerékpártúra
14:05 OTP Bank 

Liga
16:00 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

17:00 Sporthíradó
17:15 Kosárlabda 

magazin
18:00 Kézilabda 

magazin
18:45 Góóól!2
19:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
20:00 Merkantil 

Bank Liga
21:55 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 Sporthíradó
22:45 MVM női 

röplabda 
Magyar Kupa

00:50 K&H női 
kézilabda liga

02:25 Góóól!2

05:05 Cobra 11
Német akciófilm-so-
rozat

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:25 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

09:00 A dadus
Amerikai vígjáték-
sorozat

09:40 A szépség és a 
szörnyeteg
Amerikai csalá-
di film

12:25 Bosszúállók
Amerikai akciófilm

15:40 Meseautó
Magyar vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Aranyhaj és a 
nagy gubanc
Amerikai animációs 
kalandvígjáték

21:05 Bad Boys: Mind-
örökké rosszfiúk
Amerikai akcióvíg-
játék

00:00 Joker
Amerikai 
pszichothriller

05:15 Családi 
titkok

06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 A Pál-utcai fiúk

Magyar drama film
11:55 Szaffi

Magyar animáci-
ós film

13:45 Sose halunk meg
Magyar vígjá-
ték film

15:45 Nanny McPhee és 
a nagy bumm
Brit, francia, ame-
rikai családi film

18:00 Tények
18:55 Exatlon 

Hungary
21:25 A múmia

Amerikai, japán, kí-
nai kaland film

23:45 John Wick 
2. felvonás
Amerikai akció film

02:10 Az én hősöm
Francia, belga ro-
mantikus film

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

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:15 Unser 

Bildschirm
07:45 Ünnepi 

műsor
12:00 Déli 

harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők: 

Alsómocsolád
13:30 Kárpáthy Zoltán

Magyar játékfilm
16:35 Fekete 

gyémántok
Magyar romanti-
kus film

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Álmok 

álmodói
19:00 A Hídember

Magyar életraj-
zi film

21:40 Magyar gondo-
lat - szabad 
gondolat

22:35 Kenó
22:45 A szabadságharc 

lengyel 
légiója

23:25 Briliáns 
barátnőm
Olasz tévéfilmsor.

00:30 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:20 Fülszöveg: 
Kapa 
Mátyás

01:50 Divat & dizájn

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Planet22
06:45 Magyar gazda
07:05 Mindennapi
07:20 Márciusi hajnal
07:40 Szabadsághar-

cos emlékhe-
lyek - Felső-Há-
romszéken

08:15 Egy ünnep szüle-
tése - Március 
15. utóélete

08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Lét-Ige - protes-

táns magazin
10:50 Isten kezében
11:25 Mécsfény

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:25 Család'22
14:50 Novum
15:25 Kincsem - A Ma-

gyar Lovas Szín-
ház előadásában

17:15 Magyar világ
17:45 Ízőrzők: 

Nagytevel
18:20 Ízőrzők:

Gyulafirátót
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Budavári 

Palotakoncert
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:45 Forradalmi 

viseletek
22:05 1848 a magyar 

képzőmű-
vészetben

22:25 MC - Magyarok
Cselekedetei

22:35 Klasszikusok 
délidőben

23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Triangulum
00:50 M2 matricák - 

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

Palotakoncert

05:15 Skipper
05:40 Bajnokok Klubja
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
08:00 OTP Bank Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
12:25 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

14:30 Kosárlabda 
magazin

15:15 Kézilabda 
magazin

16:00 Góóól!2
17:00 Sporthíradó
17:15 OTP Bank Liga
19:15 Fradi Tv
19:45 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:55 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:05 UEFA Bajnokok 

ligája összefoglaló
23:45 Fradi Tv
00:15 Merkantil Bank 

Liga

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:15 A dadus

Am. vígjátéksor.
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 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
21:55 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

23:15 Aranyhaj és 
a nagy gubanc
Am. animációs ka-
landvígjáték

01:25 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:15 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 sor.

13:30 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai krimi sor.

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela 
sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
23:00 A Piramis
00:40 Magánnyomozók
01:50 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

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
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 A világ ősi városai
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 filmsor.
21:55 Downton Abbey

Angol tévéfilmsor.
22:45 Kenó

22:55 Szépek és 
bolondok
Magyar játékfilm

00:35 Briliáns 
barátnőm
Olasz 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 Család'22
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Mindennapi
07:20 Légy jó 

mindhalálig
Magyar játékfilm

08:35 Élő népzene
09:10 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:40 Neked szól!
10:50 Jó embert 

keresünk!
11:05 De őszintén!
11:25 Az ünnepelt

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:25 Hrvatska 

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Magyar gazda
14:45 Püspökkenyér
15:15 Család-Barát
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: Kisgyőr
17:55 Ízőrzők: 

Tápióbicske
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 Angi Vera

Magyar filmdráma
00:10 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Baltazár bazár
00:50 M2 matricák - 

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

05:00 Góóól!2
05:55 Kosárlabda 

magazin
06:40 Kézilabda 

magazin
07:25 Szabadidő
08:00 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
10:00 UEFA Bajnokok

Ligája
12:00 Pecatúra
12:35 MVM férfi röp-

labda Magyar 
Kupa

14:45 UEFA Európa 
Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

15:45 Fradi Tv
16:15 UEFA Bajnokok

ligája összefoglaló
17:00 Sporthíradó
17:15 Aranyoroszlánok
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok

Ligája
22:55 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:05 UEFA Bajnokok 

ligája összefoglaló
23:40 MVM férfi röp

labda Magyar 
Kupa

01:45 Jégkorong Erste 
Liga

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:15 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:50 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:10 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

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 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
21:55 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sorozat

23:00 New Amsterdam - 
Vészhelyzet New 
Yorkban
Amerikai filmsor.

00:15 New Amsterdam - 
Vészhelyzet New 
Yorkban
Amerikai filmsor.

01:25 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:15 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 sor.

13:30 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai krimi sor.

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela 
sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
23:00 A Piramis
00:40 Magánnyomozók
01:50 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

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

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki
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 ősi városai
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 Bagi-Nacsa 
Orfeuma

21:45 Agapé

22:35 Kenó
22:45 Vérkötelék

Angol filmdráma
00:55 Briliáns barátnőm

Olasz tévéfilmsor.
01:55 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 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
07:10 Mindennapi
07:20 Almárium
08:20 Önök kérték!
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:35 Katolikus krónika
11:00 Tanúságtevők: 

Covid
11:40 Helyet az 

ifjúságnak!
Tévéjáték

13:00 Híradó
13:25 Slovenski Utrinki
13:50 Öt kontinens
14:20 Planet22
14:40 Noé barátai
15:15 Család-Barát
16:50 Szerelmes 

földrajz
17:20 Ízőrzők: Úrkút
17:55 Ízőrzők: Szur-

dokpüspöki
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
22:40 Mr. Nyugodt Erő 

- Beszélgetés dr. 
Boross Péter 
egykori minisz-
terelnökkel

23:35 Capriccio
Filmetűd

23:50 Tisztelet az öreg-
asszonyoknak
Magyar filmetűd

00:05 Elégia
Magyar filmetűd

00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Baltazár bazár
00:50 M2 matricák - 

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

Andreával
Magy. zenés filmsor.

04:50 K&H női 
kézilabda liga

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
09:30 Skipper
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
12:30 Aranyoroszlánok
13:00 Sporthíradó
13:30 Fradi Tv
14:00 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

15:00 UEFA Bajnokok 
ligája összefoglaló

15:45 UEFA Bajnokok 
ligája összefoglaló

16:30 Pecatúra
17:00 Sporthíradó
17:15 Jégkorong Erste 

Liga
19:40 A víz összeköt
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Európa

Liga
22:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás



Szombat március 19.

Köszöntjük József, bánk nevű olvasóinkat!

Vasárnap Március 20.

Köszöntjük Klaudia, huber nevű olvasóinkat!

Péntek március 18.

Köszöntjük Sándor, ede 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

2022. 
március 9. 9heti műsor

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:15 A dadus

Amerikai vígjá-
téksor.

12:50 Keresztanyu
Magyar filmsorozat

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

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 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
21:55 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

22:55 Ölve vagy halva
Amerikai akciófilm

01:05 Bad Boys: 
Mindörökké 
rosszfiúk
Amerikai akcióvíg-
játék

05:15 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 akció kri-
mi sor.

13:30 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció kri-
mi sor.

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela 
sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon 

Hungary
22:30 A Piramis
00:30 Magánnyomozók
01:40 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

04:25 Család-
Barát

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

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 P'amende: 

Atyák és Fiak
07:15 Rondó
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 ősi 

városai
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 Maigret 
csapdát állít
Játékfilm

22:40 Kenó
22:50 A burzsoázia 

diszkrét bája
Spanyol filmklasz-
szikus

00:35 Briliáns 
barátnőm
Olasz tévéfilmsor.

01:30 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

02:20 Hogy volt?!

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 Multiverzum
06:30 Kárpát-

medence
07:00 Planet22
07:20 Mindennapi
07:30 Almárium
08:25 Önök 

kérték!
09:00 Élő 

népzene
09:35 Fedettpályás 

atlétikai világ-
bajnokság

14:25 Jégkorong 
Erste Liga

16:45 A víz összeköt
17:20 Forma-2
18:00 Fedettpályás 

atlétikai világ-
bajnokság

21:00 Híradó
21:25 Álmok 

álmodói
21:35 Ridikül
22:35 Szabadság 

tér ´89
23:20 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:35 Hetedhét 

kaland
00:45 M2 matricák - 

Baltazár bazár
00:50 M2 matricák - 

Baltazár bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 UEFA Európa

Liga
09:25 Aranyoroszlánok
10:00 Sporthíradó
10:35 UEFA Bajnokok

ligája 
összefoglaló

11:20 UEFA Bajnokok
ligája 
összefoglaló

12:00 UEFA Bajnokok
Ligája 
sorsolás

12:30 Sporthíradó
12:55 Forma-1 – 1. 

szabadedzés
14:20 Forma-3
15:20 Mtk tv
15:55 Forma-1 – 2. 

szabadedzés
17:05 Boxutca
17:45 K&H női 

kézilabda liga
18:30 Sporthíradó
19:30 Péntek 

Esti Foci
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Péntek 

Esti Foci
22:15 Bajnokok 

Klubja
23:00 Fedettpályás 

atlétikai világ-
bajnokság

00:25 Forma-2
01:05 Jégkorong 

Erste Liga

05:15 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:45 Teleshop
10:45 Privát kopók

Kanadai filmsor.
12:00 Autogram
12:45 Szemfényvesztők

Amerikai filmsor.
13:45 Szemfényvesztők

Amerikai filmsor.
14:55 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
16:10 Ki a faszagyerek?

Amerikai-német ak-
cióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A Séf meg a többiek
20:30 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
21:40 Csúcsformában

Am. akcióvígjáték
23:50 Vihar előtt

Amerikai thriller
02:10 Gyilkos pénz

Amerikai thriller

06:00 Hupikék törpikék
Belga animation 
sorozat

06:30 Garfield és 
barátai
Amerikai animáci-
ós sorozat

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 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:00 Hupikék törpikék
Belga animation 
sorozat

09:30 Hupikék törpikék
Belga animation 
sorozat

10:00 Trendmánia
10:35 Kedvencek 

őrjárata
11:15 Innovátor
11:50 Poggyász
12:30 Értékteremtők
13:05 Brandépítők
13:45 Angry Birds - A film

Amerikai, finn ani-
mációs kaland film

15:50 Columbo
Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Csatahajó

Amerikai akció ka-
land film

22:55 Deadpool
Amerikai akció víg-
játék

01:20 Így jártam a 
mostohámmal
Fr. vígjáték film

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

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar 

Krónika
07:25 Szerelmes 

földrajz
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
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta

13:25 Meditációk egy
monostorból

14:30 Szerelem csütörtök
Magyar filmvíg-
játék

15:55 A fekete város
Magyar tévéfilm-
sorozat

17:00 Főmenü: Bocuse 
d'Or Hungary
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:35 Csináljuk a 

fesztivált!
21:40 2 x 2 néha 5

Magyar romanti-
kus film

23:10 Kenó
23:20 A másik férfi

Angol filmdráma
00:50 Briliáns barátnőm

Olasz tévéfilmso-
rozat

01:55 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

02:45 Fülszöveg: 
Veres Attila

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 Püspökkenyér
08:00 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:30 Evangélium
09:00 Öt kontinens
09:35 Fedettpályás at-

létikai világbaj-
nokság

12:50 M4 sport+
12:50 Simple Liga
14:50 OTP Bank Liga
17:10 OTP Bank Liga
18:00 Fedettpályás at-

létikai világbaj-
nokság

21:30 Rövidpályás 
gyorskorcsolya 
világbajnokság

23:05 Dokuzóna
00:00 Magyar világ
00:30 Püspökkenyér
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Agapé

04:40 Mtk tv
05:10 UEFA Európa 

Liga
07:00 OTP Bank Liga
08:50 Szabadidő
09:20 Kékek
09:50 Építők
10:15 Boxutca
11:00 Forma-3
12:00 Bajnokok 

Klubja
12:55 Forma-1 – 3. 

szabadedzés
15:45 M4 Stúdió: 

Forma-1
16:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
17:15 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:25 Felvezető műsor:

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

Labdarúgás
19:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:45 OTP Bank Liga
21:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:00 Góóól!
23:00 Forma-2
00:00 Fedettpályás at-

létikai világbaj-
nokság

01:20 Rövidpályás 
gyorskorcsolya 
világbajnokság

05:15 Fókusz Plusz
06:10 Teleshop
06:45 Kölyökklub
09:15 Teleshop
10:15 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:00 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:40 Privát kopók
Kanadai filmsorozat

12:55 Ízlések és 
pofonok
Amerikai vígjáték

15:15 A Séf meg a 
többiek

15:55 Gólyák
Amerikai animációs 
kalandvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Bosszúállók
Amerikai akciófilm

22:45 A sötét lovag -
Felemelkedés
Amerikai-angol ak-
ciófilm

02:25 Portré: 
Pintér Dániel

06:00 Hupikék törpikék
Belga animation 
sorozat

06:30 Garfield és 
barátai
Amerikai animációs 
sorozat

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

királyról
Magyar animációs 
sorozat

07:50 Hupikék törpikék
Belga animation 
sorozat

08:20 Hupikék törpikék
Belga animation 
sorozat

08:50 KutyaSuli
09:25 Tűsarok

10:05 Több mint
TestŐr 2022

10:40 SuperCar
11:20 Életmódi
11:55 Mága Jennifer - 

Sztárok az 
életemből

12:35 Evan, a minden6ó
Amerikai vígjá-
ték film

14:40 Transformers 3.
Amerikai fantaszti-
kus film

18:00 Tények
18:55 Sztárban Sztár
22:15 A sötét ötven 

árnyalata
Amerikai drama 
film

00:55 Apósok akcióban
Amerikai, német 
vígjáték film

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
09:30 Találkozás
09:45 Jó embert 

keresünk!
10:00 Katolikus 

krónika
10:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:00 Az utódok 

reménysége
11:30 Családban 

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez 

szól a nóta

13:25 Ízőrzők - Takaré-
kos konyha

13:55 A világörökség 
kincsei

14:10 Gábor diák
Magyar zenés film

15:45 Édes anya-
nyelvünk

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 Oroszország-

ház
Angol játékfilm

23:25 Kenó
23:35 Amerikai 

pasztorál
Angol filmdráma

01:25 Briliáns 
barátnőm
Olasz 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
06:25 Élő egyház
06:50 Esély
07:20 Világ
07:45 Noé barátai
08:15 Kontúr
09:00 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
09:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
10:00 Fedettpályás 

atlétikai világ-
bajnokság

13:00 M4 sport+
13:00 Tollaslabda
17:00 Fedettpályás 

atlétikai világ-
bajnokság

20:30 Rövidpályás 
gyorskorcsolya 
világbajnokság

22:05 Megbélyegzet-
ten - 1968

23:05 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 MMA portré - 

Rövid uta-
zás Kunkovács 
Lászlóval

04:30 Szabadidő
05:00 Mtk tv
05:30 Forma-3
06:30 Góóól!
07:30 Jövünk!
08:00 Múlt és Jelen
08:30 Forma-1 – 

Időmérő edzés
09:55 Forma-3
11:00 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
11:35 Forma-2
13:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
13:15 OTP Bank Liga
15:00 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
15:30 M4 Stúdió: 

Forma-1
16:00 Forma 1 – Futam
18:00 M4 Stúdió: 

Forma-1
18:20 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:30 OTP Bank Liga
20:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:45 Forma 1 – Futam
22:50 Fedettpályás 

atlétikai világ-
bajnokság

00:20 Rövidpályás 
gyorskorcsolya 
világbajnokság

01:15 OTP Bank Liga
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Azt mindenki tudja, hogy a gyümölcsök jót tesznek az egészség-
nek, de gondoltad volna, hogy azok a részeik, amik eddig a szemét-
ben landoltak, szintén segíthetnek a szépséged megőrzésében? A fi-
nom táplálékok vitaminjai nem csak belülről ápolhatnak, és még 
az olyan egyszerű dolgok is, mint a banánhéj, segíthetnek a szép-
séged megőrzésében. Mutatjuk, hogyan!

Fehérítsd a fogaidat!
Ha fogorvosnál akarod elvé-

geztetni a fogfehérítést, borsos 
összegeket kell fizetned, az ottho-
ni fogfehérítő programok azonban 
nem mindig biztonságosak, a fog-

zománc megsértésével pedig több 
kárt okozhatnak, mint hasznot. Ha 
otthon szeretnéd egy árnyalattal ra-
gyogóbbá tenni a fogaidat, fontos, 
hogy kíméletes módszert válassz.

Ha egy darabka banánhéj 
belső, fehér felével néhány per-
cig finoman átdörzsölöd a foga-
idat, és ezt a műveletet napon-
ta néhányszor megismétled, ak-
kor gyorsan ragyogóbbá teheted 
a mosolyodat.

Ragyogóbb bőr
Ahogyan a fogaidat fehéreb-

bé teheti, úgy a bőrödet is ragyo-
góbbá varázsolhatja a banánhéj, 
ami nem csak a benne található 
gyümölcssavaknak köszönhető-
en teszi szebbé az arcod.

Ne dobd ki a banánhéjat: elképesztő, 
milyen csodákat tesz a bőröddel!

Egyrészt a banánhéj belső fele 
képes megszabadítani az elhalt 
hámsejtektől, ugyanakkor a felszín-
re kerülő friss, tiszta bőrt értékes 
vitaminokkal és antioxidánsokkal 
is ellátja.

Csak finoman dörzsöld át vele 
az arcodat, majd mosd le, végül pe-
dig használj tonikot, ami helyreál-
lítja a bőröd pH-értékét.

Ránctalanító csodaszer
Ha nem csak egyszerű lemosó-

ként, hanem pakolásként használod, 
a banánhéj a ráncokkal is csodát te-
het. Csak kapard ki a belső, fehér 
részét, törd egy kicsit össze, és vidd 
fel az arcodnak arra a területére, 
ahol legjobban zavarnak a ráncok.

A jobb kenhetőség érdekében 
egy kis kanál joghurtot is adhatsz 
hozzá. Hagyd fent a pakolást leg-
alább 30 percig, de ha ráérsz, akár 
órákon keresztül is fenmmaradhat 
a banánhéj, hogy kifejtse varázs-
latos hatását. Végül egyszerűen 

mosd le a masszát, és hidratáld 
a bőrödet.

Mitesszerek ellen
A banánhéjjal a pórusokat is 

megtisztíthatod, és anélkül sza-
badulhatsz meg a pattanásoktól, 
hogy közben kiszárítanád a bő-
rödet. Csak fogj egy darabka ba-
nánhéjat, és a belső felével dör-
zsöld át az orrodat vagy az álla-
dat, ahol a legtöbb a mitesszer. 
Nem kell erősen súrolni, a lényeg 
a finomság és a türelem.

Néhány perc finom dörzsölés 
után mosd le az arcodat, és ismé-
teld meg még 3-4 alkalommal a 
műveletet. A türelem nagyon fon-
tos, de cserébe néhány nap alatt 
tisztább bőröd lehet, mindössze 
egy természetes és semmibe nem 
kerülő szépítőszert alkalmazva.

Hidratálónak
Ahogyan a ráncokon is segít, 

a banánhéj akkor is felfrissíthe-
ti a bőrödet, ha csak egy fárasz-
tó hét, vagy egy átmulatott éj-
szaka nyomait szeretnéd eltün-
tetni. Egy nagy kanál joghurtot 
keverj el egy teáskanál mézzel, 
majd ebbe tedd bele egy egész 
banán héjának belső, fehér, ki-
kapart részét.

A pakolást vidd fel az arcodra 
és hagyd fent legalább 20 percig, 
mielőtt lemosnád. A hidratáló ha-
tásnak és az antioxidánsoknak 
köszönhetően a bőröd azonnal ki-
pihentebbnek tűnik majd.

Karikás szemek ellen
A karikás szemek csodafegy-

vere az uborkaszelet, de ha a zöld-
ség éppen nincsen kéznél, nyu-
godtan használhatsz banánhéjat 
is. Csak tépj le egy-egy kis da-
rabkát, és a belső, fehér felükkel 
lefelé fektesd őket a szemeidre.

A hidratáló tulajdonságnak és 
az antioxidánsoknak köszönhető-
en beindul a pangó nyirokanya-
gok keringése, így eltűnnek a bő-
röd alól a duzzadtságot és a kari-
kákat okozó mérgek, te pedig 10 
perc relaxálás után kipihent te-
kintettel ébredhetsz.

A 12 legjobb anti-aging étel 
és ital a szép bőrért

Ahogy megjelennek az első ráncocskák az arcunkon, az első 
szarkalában a szemünk sarkában, az anti-aging bőrápoláshoz 
fordulunk megoldásért. Természetes, hogy igyekszünk mindent 
megadni a bőrünknek, hogy az szép és fiatalos maradjon sokáig. 
Ám sok mindent tehetünk azzal is, hogy a táplálkozásunkat cél-
irányosan megváltoztatjuk. Lássuk, mi az a 12 étel és ital, amit 
bevethetsz egy kis anti-agingért.

1. Víz
Elegendő tiszta vízre akkor 

is szükséged van, ha a bőrödön 
még nem jelentek meg a ráncok. 
Napi nyolc pohár folyadék elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy a bőröd 
egészséges maradhasson. Leg-
jobb a víz, de koffeinmentes tea, 
frissen facsart gyümölcs- vagy 
zöldséglé is szóba jöhet. Kerüld 
a koffeintartrtalmú italokat és a 
sok cukros üdítőt is, mert ezek 
kiszáríthatják a bőrt, ami fakó-
nak és élettelennek fog kinézni.

2. Zöld tea
A zöld tea egyik alkotóele-

me, a katekin fokozza a sejtak-
tivitást. Ezzel segít megelőzni a 
bőrpuffadást. Jó hír, hogy ez az 
anyag nagyobb mennyiségben 
jelen van a vörösborban és az ét-
csokoládéban is. A zöld teát azon-
ban nem szabad korlátlen meny-
nyiségben fogyasztani. Elég, ha 
naponta 2-3 csészével megiszol. 
Kicsit felpörgeti az anyagcserét, 
méregtelenít is.

3. Paradicsom
A paradicsom nagyon gazdag 

likopinban, ami jó választás a ká-
ros szabadgyökök elleni harcban. 

A rózsaszín és a piros grapefruit 
és a görögdinnye is tartalmazza. 
Fogyassz ezekből minél többet, 
hiszen meggátolják a napsugár-
zás okozta öregedés folyamatait.

4. Bogyós gyümölcsök
Áfonya, málna, eper, sze-

der, gránátalma, meggy, acai bo-
gyó, vérnarancs. Mi a közös ben-
nük? Mindegyik magas mennyi-
ségben tartalmazza az antocián 
nevű antioxidánst. Mivel az 
antioxidánsok harcolnak a sza-
badgyökök ellen, érdemes ezek-
ből a gyümölcsökből sokat fo-
gyasztani.

5. Bab
A feketebab és a szójabab igen 

nagy mennyiségű antocianint tar-
talmaz, ami egy antioxidáns. A 
szójababnak ezen kívül még igen 
magas az izoflavon-szintje is, ez 
szintén gátolja az öregedést.

6. Brokkoli
Szintén egy antioxidáns-

bomba. A brokkoli quercetint 
tartalmaz, ami egy nagyon erős 
antioxidáns, szuper hatást gyako-
rol a bőrödre. Van még az áfonyá-
ban, a hagymában és az almában 
is. Természetesen gátolja, csök-
kenti a gyulladást is, ami szin-
tén segít késleltetni az öregedést.

7. Olajos magvak
Egy marék mandula, kesudió 

vagy mogyoró nagyon jót tesz 
minden nap. Olyan zsírokat tar-
talmaznak, amelyek egészsége-
sen tartják a bőrt. Amellett, hogy 
tele vannak antioxidánsokkal, a 
magvak rendkívül sok ásványi 
anyagot tartalmaznak. Ezek per-
sze szintén pozitív hatással van-
nak a bőrödre.

8. Fokhagyma
A fokhagyma egyik rej-

tett kincse az allium nevű anti-
oxidáns. Jót tesz a bőrnek és fo-
kozza az immunrendszer műkö-
dését is, mivel sikeresen felveszi 
a harcot a szabadgyökök ellen. 
Más hagymafélékben, például a 
vöröshagymában és a mogyoró-
hagymában is megtalálható.

9. Spenót
A spenót gazdag luteinben. 

Ez az anyag fokozza a bőr hidra-
táltságát, segít az öregedés jeleit 
minél tovább elrejteni. A kukori-
ca, a kelkáposzta is tartalmazza. 
A lutein a szem egészségéhez is 
hozzájárul.

10. Lazac
A halfogyasztás nagyon jót 

tesz a szervezetnek, ezt számos 
kutatás bebizonyította már. Ha te-

heted, fogyassz lazacot akár há-
romszor is egy héten. Csordul-
tig van omega-3 zsírsavakkal, 
csúcsminőségű fehérjékkel. Fo-
gyasztásával hamar fiatalos le-
het a bőröd.

11. Quinoa
A quinoa nem véletlenül 

nyerte el a superfood titulust. Fe-
hérje-, rost- és vastartalma is ma-
gas, ezeken kívül számos más, 
hasznos tápanyagból és amino-
savból is sok van benne. Próbáld 
ki köretként, salátának vagy jog-
hurtban. Isteni!

12. Szőlő
A szőlő magja és héja tartal-

mazza az értékes antioxidánst, 
ami harcol az öregedés ellen. Fo-
gyassz minél többet ebből a cso-
datévő gyümölcsből! Csökkenti 
a szív- és érrendszeri problémák 
kialakulásának esélyét, csökken-
ti a szervezet gyulladásos folya-
matait.

Ha teheted, a gyümölcsöket 
és a zöldségeket fogyaszd mi-
nél többször nyers állapotuk-
ban. Így bennük maradnak az 
értékes tápanyagok, anti-aging 
antioxidánsok. Hogy a hatás 
hosszú távú legyen, kerüld a fino-
mított élelmiszereket, mert ezek 
elősegítik a szabadgyökök pusz-
tító munkáját.

10 nyomós okod van ezentúl szóda-
bikarbónát tenni a fürdővizedbe

Mi is a szódabikarbóna, ez a sokoldalú csodaszer? Nátrium-
hidrogén-karbonát, ami egy enyhén lúgos, vízben jól oldódó só, 
amit rengeteg mindenre tudunk használni. Az alábbi tíz pontból 
kiderül, miért hasznos még fürdeni is benne.

Gombás fertőzések
A gombás fertőzések min-

dennaposak és az enyhe tüne-
tektől kezdve az egészen ko-
moly kellemetlenségig és fájda-
lomig terjed a hatásuk. A gyul-
ladt, feldagadt és viszkető test-
részek zavarnak minket a napi 
teendőkben, ezért minden segít-
ség jól jön, ami enyhíti ezeket a 
kényelmetlen szimptómákat. A 
szódabikarbóna-fürdő segít ha-
marabb felépülni a gombás fer-
tőzésből, mert megöli a candida 
sejtek többségét.

Körömgyulladás
A gyulladt körömágy és a kö-

römgomba sokak életét keserí-
ti meg. A vastag, elszíneződött 
és porladó körömnek jót tesz, ha 
rendszeresen szódabikarbónás 
vízbe áztatjuk, de erről a bizton-
ság kedvéért előbb kérjük ki orvo-
sunk véleményét mert a nyílt sebek 
esetében ez nem mindig ajánlott.

Ekcéma
Az ekcéma száraz, viszke-

tő és gyulladt bőrfelületekkel 
jár, mikor időnként jól kezelhe-
tő, míg máskor beindul. Ezek az 
akár tenyérnyi területek olyakor 
annyira viszketnek, hogy a beteg 
képes véresre vakarni, ami által 
nemcsak a tünetek súlyosbodnak, 

de még a seb elfertőződésének esé-
lye is megnő. A meleg fürdővízbe 
tett negyed vagy félbögrényi szó-
dabikarbóna enyhíti a viszketést, 
csak arra kell ügyeljünk, hogy für-
dés után egyből hidratáljuk a szá-
raz bőrfelületeket.

Pikkelysömör
Ugyanúgy, ahogy az ekcémánál, 

a pikkelysömör (psoriasis) esetében 
is nyugtatja a gyulladt, elszaruso-
dott vagy hámló bőrt a fürdő, mert 
enyhíti az irritációt és a viszketést.

Mérges szömörce és 
csaláncsípés

A növényi irritáció ellen is ha-
tékony a szódabikarbóna-fürdő. A 
mérges szömörce vagy csaláncsí-
pés okozta viszkető kiütés gyor-
sabban gyógyul így, illetve a fürdő 
abban is segít, hogy a bőr kevésbé 
szívja be a csípő érzést okozó nö-
vényi olajokat.

Húgyúti fertőzés
Ennél a betegségnél égető ér-

zést és fájdalmat érzünk vizeléskor, 
amit a húgyút túlzottan savas álla-
pota okoz. A szódabikarbóna ugyan 
ezt nem kezeli, azonban az antibio-
tikumos kezelés kiegészítéseként a 
kényelmetlenségen és a fájdalmon 
segíthet. Negyedbögrényi szódabi-
karbónát tegyél a fürdővizedbe és 
15-30 percig áztasd benne magad. 

Popsi kiütés a babáknál
A pelenka meleg és nedves 

környezete tökéletes hely a baci-
lusoknak, amik a babapopsi kipi-
rosodását okozzák. Az érzékeny, 
irritált bőrt a pelenka tovább dör-
zsölheti, de a szódabikarbónás 
víz megnyugtatja. A baba kis-
kádjába elég 1-2 evőkanálnyi por 
és 10 percig fürdessük a vízben.

Bárányhimlő
A bárányhimlőn sokan át-

esnek kiskorukban különösebb 
probléma nélkül, azonban a ki-
csiknek – vagy azoknak, akik 
idősebb korban kapják el, ami-
kor már veszélyesebb – igazi tor-
túra lehet a viszkető bőr. A him-
lős bőrrel naponta akár három-
szor is fürödhetünk szódabikar-
bónás vízben.

A hüvely irritációja
A hüvely érzékeny a fertő-

zésekre: fiatal nőknél leginkább 
az élesztőgombák közé tartozó 
kandida keltette fertőzés gyako-
ri, míg a változókor után sorvadni 
kezd a hüvely nyálkahártyája, ami 
miatt érzékenyebbé válik a fertőzé-
sekre, eredményeképpen apró fe-
kélyek alakulhatnak ki. Ilyenkor 
előfordulhat rendellenes hüvelyi 
folyás, véres hüvelyváladék, visz-
ketés és érzékenység, de ezeket a 
kellemetlen tüneteket hatékonyan 
enyhíti a szódabikarbóna-fürdő.

Szorulás és aranyér
Ez a két állapot sokszor kéz a 

kézben jár és míg előbbi pusztán 
kellemetlen, addig utóbbi kifeje-
zetten fájdalmas betegség. A vég-
bél viszketését és fájdalmát ha-
tékonyan csökkenti a fürdővíz-
be szórt negyedbögrényi szóda-
bikarbóna.
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Február 27-én a rendőrség bejelentést 
kapott egy nőtől, aki elmondta, hogy 
az Uzsoki-hágó közelében két ismeret-
len személy fegyverrel megfenyegetve 
pénzt és értékeket követelt.

A rendőrök azonnal a helyszínre ér-
keztek, ahol őrizetbe vették az elkövető-
ket, egy 23 és 34 éves helyi lakost. Meg-
állapították, hogy a támadók által hasz-
nált fegyverek nem harci fegyverek vol-
tak. Kiderült, hogy a gyanúsítottaknak az-
nap este sikerült Lemberg és Kijev megyei 

Autókat állítottak meg a hágó közelében és 
pénzt követeltek bűnözők

lakosokat megállítaniuk. A férfiak ittas-
nak tettették magukat, kimentek a járdá-
ról az útra, majd, amikor az autók megáll-
tak, fegyverre emlékeztető tárgyat vettek 
elő és fenyegetőztek.

Mindkettőjüket őrizetbe vették. A kár-
pátaljai rendőrség emlékeztet arra, hogy 
az állomány továbbra is fokozottan telje-
sít szolgálatot, elegendő eszközzel rendel-
kezik ahhoz, hogy éjjel-nappal járőrözzön 
az egész megye területén, s gyorsan rea-
gáljon a polgárok hívásaira. (Fecebook)

A tizennégy katonaköteles férfit Kár-
pátalján a zöld határon fogták el, ol-
vasható a Facebook közösségi oldalon. 

Március 4-én a Munkácsi Határőr-
ség jablunivkai, kistarnai (Хижа) és 
aknaszlatinai osztag katonái vették őri-
zetbe a határsértőket a román határ kö-
zelében. A férfiak Kijevből, Harkov-
ból, Zsitomirból, Ivano-Frankivszkból, 
Kropivnickijből és Kárpátaljáról érkeztek.

A határőrök a técsői rendőrökkel 
együttműködve egy másik, ötfős cso-
portot is őrizetbe vettek Técső külváro-

Tizennégy hadköteles férfit fogtak el 
Kárpátalján

sában a Munkácsi Határőrség munkatár-
sai által adott információk ellenőrzése so-
rán. Mindegyiküket két alsóapsai (Нижня 
Апша) lakos vitte két autóval a határra.

Az alsóapsai férfiak ellen embercsem-
pészet ügyében indítanak eljárást. 

A három másik férfit – herszoni és ki-
jevi lakosok – március 5-én fedezték fel.

Mind a 14 férfi ellen illegális határát-
lépési kísérlet miatt közigazgatási jegyző-
könyvet állítottak ki – olvashatjuk az Uk-
rán Állami Határszolgálat Nyugati Régi-
ójának Facebook-oldalán.

Március 6-án hajnalban az asztélyi uk-
rán-magyar határon egy Lexus típu-
sú gépkocsi csomagtartójában a hol-
mik alatt egy férfit fedeztek fel az uk-
rán vámosok. 

Egy 47 éves nő a csomagtartóba bújtat-
va próbálta külföldre vinni az 50 éves férjét, 
mivel a hadiállapot idején a 18-60 éves kor 
közötti férfiaknak tilos Ukrajna elhagyása.

A férfit most adminisztratív felelősség-

Az autó csomagtartójába bújtatta el férjét egy 
nő Asztélynál

re vonják, mert illegálisan próbálta átlép-
ni Ukrajna határát. Ezután a katonai nyil-
vántartási és sorozási hivatal dönt moz-
gósításáról.

Feleségét azonban büntetőjogi felelős-
ség terheli személyek illegális határátlé-
pésének megszervezéséért. Tettéért akár 5 
évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik – 
olvashatjuk az Ukrán Állami Határszolgá-
lat Nyugati Régiójának Facebook-oldalán.

Több mint 100 ezer eurót és 40 ezer 
dollárt találtak az aknaszlatinai határ-
átkelőhely munkatársai egy utazónál. 
Az orosz állampolgár az Európai Uni-
óba akart eljutni. 

Az orosz férfi egy ukrán rendszámú 
gépkocsival érkezett az aknaszlatinai uk-
rán-román ellenőrző ponthoz. A Munká-
csi Határőrség munkatársai a Land Ro-

Több mint 100 ezer eurót és 40 ezer dollárt 
akart kivinni az országból egy orosz férfi

ver típusú gépkocsi átvizsgálása során 
a csomagtartóban, a személyes tárgyak 
között 110 ezer euró és 40 ezer ameri-
kai dollár be nem jelentett pénzössze-
get találtak.

Az 1983-as születésű orosz állampol-
gár pénzét lefoglalták a vámosok – olvas-
hatjuk az Ukrán Állami Határőrszolgálat 
Nyugati Régiójának Facebook-oldalán.

A Munkácsi járási Barbovó (Bárdháza) 
községben történt tűzesetről a Derceni 
Egyházi Önkéntes Tűzoltóság március 
3-án kapott értesítést a Munkácsi Hiva-
tásos Tűzoltóságtól. 

A bejelentés szerint a munkácsi já-
rási Barbovó (Bárdháza) község térsé-
gében, közel a faluhoz száraz növény-

Lángra kapott a száraz növényzet a Munkácsi 
járásban

zet égett. A nyolc fős legénység a hely-
színre érkezve azt tapasztalta, hogy kb. 
100-150 hektáros bokros területen ég a 
száraz aljnövényzet.

Az oltás több mint 4 órás megfeszített 
munka után sikeres volt. Személyi sérülés 
nem történt, olvasható a Derceni Egyhá-
zi Önkéntes Tűzoltóság facebook-oldalán.

Ismeretlenek cigányokra nyitottak tüzet 
február 28-án este Ungváron a radvánci 
romatelepen, a lövöldözés következtében 
hárman lőtt, négyen egyéb sérüléseket 
szenvedtek – adta hírül a Zakarpattya 
Online hírportál rendőrségi forrásra és 
szemtanúkra hivatkozva a Karpat.in.ua.

A kiadványnak a rendőrségi forrásai és 
szemtanúk megerősítették, hogy az elkö-
vetők a Thälmann utca 12. és 14. sz. há-

Cigányokra nyitottak tüzet ismeretlenek 
Ungváron, heten megsebesültek

zak lakóira lőttek. A támadók a cigányok 
lábára céloztak. Az áldozatok közül leg-
alább három lőtt, négy pedig egyéb sérü-
léseket szenvedett. A helyszínre mentősök 
és rendőrök érkeztek.

A hírportál emlékeztetett arra, hogy 
vasárnap a közösségi oldalakon figyel-
meztetések jelentek meg arról, hogy „pi-
masz romák az ungváriak otthonait fosz-
togatják a hadiállapot alatt”.

A Beregszászi járás területén elkövetett 
bűncselekmény ellenőrzése során a rend-
őrök fegyvereladáson értek egy férfit.

A 32 éves ungvári férfi 90 ezer hrivnyáért 
adott el egy kézi páncéltörő gránátvetőt, 4 db 
F-1 gránátot, 1 db RGD-5 gránátot és 670 
db 5,45 és 7,62 kaliberű automata fegyver-

Hatalmas fegyverszállítmány értékesítésén 
értek egy férfit Beregvidéken

hez való töltényt. Az illetékesek lefoglalták 
a tárgyi bizonyítékokat, a férfit pedig ideig-
lenes letartóztatásba helyezték, az ügyben 
büntetőeljárást indítottak.

Az ungvári férfit akár 7 év börtönbün-
tetésre ítélhetik – jelentette a Kárpátaljai 
Megyei Rendőrség sajtóosztálya.

Az ukrán–orosz háború a sport világá-
ban is óriási töréseket okozott; az uk-
rajnai invázió kezdete óta az orosz ver-
senyzőket, csapatokat sorra zárják ki 
a különböző nemzetközi sorozatokból. 
Ennek szellemében a Tribuna című uk-
rán sportlap nemrég felszólította a Fe-
rencvárost: váljon meg a télen érkezett 
orosz szakembertől – írja a Blikk.

Követeljük Csercseszov vezetőedző 
menesztését, aki az agresszor országot 
képviseli és még mindig nem tett nyil-
vános bejelentést az ukrajnai orosz in-
vázió ellen. Csercseszov többször is ki-
állt Putyin és rezsimje mellett. Határo-
zott fellépést követelünk a Ferencváros 
vezetőségétől. Ellenkező esetben, Uk-
rajna népe nem bocsátja ezt meg Önök-
nek – olvasható magyar nyelven az uk-
rán lap Instagram-oldalán. 

Külön pikantériát ad a helyzetnek, 
hogy a korábbi ferencvárosi sikeredző, a 
csapattal három bajnoki címet szerző, 
Európa-liga és Bajnokok Ligája-főtáb-
lára jutó ukrán Szerhij Rebrov felesége, 
Anna is megosztotta a bejegyzést a maga 
közösségi oldalán. Nem beszélve arról, 
hogy az FTC-nek van ukrán labdarúgója 
is Olekszandr Zubkov személyében, aki a 

Komoly szankcióra szólította fel a 
Fradit a Tribuna

gárda legutóbbi két meccsét kihagyta, mi-
vel a hazájában történtek miatt úgy érez-
te, nem tudná segíteni csapatát. Szerdán 
egyébként újra edzésbe állt, és úgy tudni, 
edző és játékos között nincs feszültség.

A Ferencváros minden dolgozója, 
sportolója, sportvezetője a békében hisz, 
a béke megteremtésében a sport fontos 
szerepet tölt be. Az FTC nem kíván politi-
kai kérdésekkel foglalkozni, azt tanácsol-
tuk mindenkinek, hogy a sportra koncent-
ráljon – reagált a Blikk kérdésére nem-
rég az FTC. 

A korábban orosz szövetségi kapi-
tányként dolgozó Csercseszov a 2018-
as oroszországi vb alatt valóban be-
szélt arról, hogy jó a kapcsolata Vla-
gyimir Putyin elnökkel, aki a negyed-
döntős szereplést követően Alekszandr 
Nyevszkij-érdemrenddel tüntette ki a 
szakembert. Fontos ugyanakkor megje-
gyezni, hogy a játékosként szovjet, majd 
orosz színekben védő korábbi kapus nem 
orosznak, hanem oszétnak vallja magát 
– az Oroszországi Föderációhoz tartozó 
Észak-Oszétia–Alánia Köztársaság terü-
letén született –, és nagyon büszke szár-
mazására.

Női kézilabda Eb-selejtezőn a magyar 
válogatott előbb Tatabányán 30-28-ra 
kikapott Spanyolországtól, majd a 
szombati visszavágón idegenben sike-
rült nyerni 30-27-re.

Mindez azt jelenti, hogy az egy-
más elleni eredmények miatt a Portu-
gáliát és Szlovákiát is magába fogla-

Kézilabda

Az idegen pálya előny volt a 
magyar-spanyol párharcon

ló kvartettből a magyarok végezhet-
nek az élen.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában 
mindkét magyar együttes győzni tudott. 
A Telekom Veszprém a minden bizony-
nyal csoportgyőztes lengyel Kielcét ver-
te 35-33-ra, míg a Pick Szeged a norvég 
Elverum otthonában nyert 27-24-re.

A bajnoki listavezető és címvédő Ferenc-
város labdarúgó-csapatát télen átvevő 
Sztanyiszlav Csercseszovnak eddig nem 
sok sikerélménye volt a csapatával, hi-
szen az elmúlt fordulókban több várat-
lan pofon is érte a Fradit. A jelek sze-
rint a zöld-fehérek kezdenek kilábalni 

a hullámvölgyből, a mögöttünk maradt 
héten a kupában és a bajnokságban is 
győzni tudtak.

Ami a Magyar Kupát illeti, az FTC a 
Honvéd 1-0-ás legyőzésével jutott az elő-
döntőbe, amelynek tagja még a címvédő 
Újpest, a Paks és a Mol Fehérvárt kiejtő 
másodosztályú Győri ETO. A fináléba ke-
rülésért egy hónap múlva Győr – FTC, és 
Paks – UTE párharcokat rendeznek.

Az OTP Bank Ligában a 2021–22-es 
idény harmadik körét kezdték a csapa-
tok. A 23. forduló legnagyobb nyertese az 

Csercseszovval először nyert egymás 
után kétszer a Fradi

FTC volt, hiszen legfőbb riválisai közül a 
Kisvárdát hátrányból fordítva sikerült le-
győznie, míg a tavaszt három győzelem-
mel kezdő Puskás Akadémia zsinórban 
harmadik vereségét szenvedte el.

Még ennél is tovább tart a Mol Fehér-
vár vesszőfutása, hiszen a nemrég edző-

váltáson is átesett együttes – a hétközi 
kupabúcsúja mellett – a bajnokságban az 
idén mind a hat mérkőzését elvesztette! 
Mindez azt jelenti, hogy a nemrég még 
a dobogóban reménykedő Vidinek lassan 
már a bennmaradás lehet a reális célja.

Eredmények: Gyirmót – MTK 1-1, 
Paks – Mezőkövesd 4-0, UTE – Puskás 
2-1, Honvéd – Debrecen 4-2, ZTE – Mol 
Fehérvár 2-0, FTC – Kisvárda 2-1.

A tabellát 46 ponttal vezető FTC mö-
gött a PAFC-nak és a Kisvárdának is egy-
formán 41 pontja van.

Fradi ukrán középpályása, Zubkov a meccs végén országa 
zászlajával köszönte meg a szurkolók támogatását
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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. (Index 08776)

Fizesse elő a Kárpátinfót!

XII. Jankovics Mária 
Alkotótábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tizenkette-
dik alkalommal hirdette meg a Jankovics Mária Alko-
tótábort a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nem-
zetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap tá-
mogatásával.

Jelentkezési feltételek:
▪ elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, 

akik vonzódnak a képzőművészetek, festészet, szobrá-
szat, 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 

Magyar 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 Alapít-
vány honlapján.

 A táborban a helyek száma korlátozott, a jelentkezé-
seket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.

Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az 
alábbi elérhetőségen keressék a tábor szakmai felelő-
sét, 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

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 Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorral, víz, gáz, há-
romfázisú elektromos háló-
zat. 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, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba 
és egy konyha. Tartozik hoz-
zá 13 ár földterület. A földgáz 
bevezetve, a vízvezeték a ház 
előtt. Ár megegyezés szerint. 
Mob.: 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 eladó egy-
szobás lakás az 5. emeleten. 
Mob.: +38096-2169513. 

egyéb jármű

Vadonatúj rokkantkocsi 
(tolóka, kis kerekű) eladó. 
Mob.: 095-3260426. 

Kerékpár

Ukrajna férfibicikli és egy 
Szaljut női bicikli eladó. 
Mob.: +38066-5605813. 

haszongépjármű

Bulat minitraktor újsze-
rű állapotban talaj frézerrel, 
kaszával és utánfutóval 
(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 talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Kül- és beltéri munkákat 
vállalok! Glettelés, festés, 
gipszkartonozás, betono-
zás stb. Valamint vízveze-
tést és fűtésszerelést. Keres-
senek bizalommal! Mob.: 
099-6378788. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-

szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Nevetlenben. 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. 

Magyarországra kere-
sünk faipari mérnök, tech-
nikus, ács és asztalos, va-
lamint segédmunkás mun-
katársakat. Szállást biztosí-
tunk, jogosítvány előnyt je-
lent. Mob: +3670-3293399 
(Gál József). 

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

Veszprémi  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. 

építkezés, felújítás

Beregszászban újsze-
rű állapotban faajtó el-
adó tok nélkül. Ára 2500 
hr. Mob.: 066-2910418, 
068-2126127. 

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

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. 

növény

Eladó gyökeres csemege- 
és borszőlő kis- és nagy té-
telben. Oltott almafacse-
meték, 2-3 évesek. Mob.: 
099-3211747. 

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
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Földönkívülire emlékeztető 
lényt fogtak ki a tengerből

Különösen ritka állatot, úgynevezett szellemcápát 
fogtak ki az új-zélandi Déli-sziget partjainál – je-
lentette be az Országos Víz- és Légkörkutatási In-
tézet (NIWA).

Áttetsző, kocsonyás 
testével, hatalmas, feke-
te szempárjával a fiatal 
egyed olyan, mintha nem 
is a Földön született volna. 
Egyike azon 50 szellemcá-

pa-fajnak (más néven ki-
mérának), amik a tenge-
rek mélyebb régióiban él-
nek. Mivel egy alig feltér-
képezett térségben rejtőz-
ködő életmódot folytat-
nak, elég keveset tudunk 
róluk – írja az Origo.hu.

A kimérák rokonai a 
(valódi) cápáknak és ráják-
nak, a közös őstől nagyjá-
ból 300 millió éve szakadt 
el a csoport.

Az újonnan kikelt, új-
szülött példányt az NIWA 
szakemberei egy vonóhá-
lós felmérés során fog-
ták be 1200 méter mé-
lyen. Eredetileg egy he-
lyi, kereskedelmileg fon-
tos hal, a kék gránátoshal 
(hoki) állományát akarták 
feltérképezni, a szellem-
cápa csak járulékos fo-
gás volt. Már önmagában 
a felnőtt kimérák megfi-
gyelése is ritka, egy új-
szülött példány kifogása 

pedig valóságos szenzá-
ciónak számít.

Az NIWA közlése sze-
rint a szellemcápák emb-
riói a tengerfenékre rakott 
petetokokban fejlődnek. 

Kikelésükig a peték táp-
anyagokban gazdag sárgá-
jából táplálkoznak.

Ez a szellemcápa látha-
tóan nemrég kelt ki, mert a 
hasa tele van tojássárgájá-
val. Egészen lenyűgöző. A 
legtöbb eddig megfigyelt 
mélytengeri szellemcápa 
felnőtt példány volt, újszü-
löttekről csak nagyon rit-
kán születnek beszámolók, 
ezért meglehetősen keveset 
tudunk róluk – nyilatkoz-
ta Brit Finucci, az NIWA 
egyik tudósa.

A kutatók most genetikai 
tesztekkel akarják meghatá-
rozni, a kifogott kiméra pon-
tosan melyik fajba tartozik.

Ezt követően az újszü-
löttet összehasonlítják egy 
ugyanabba a fajba tartozó 
felnőtt egyeddel, hogy ala-
posabban feltérképezzék, 
hogyan változik a hal szí-
ne, mérete és táplálkozása 
a fejlődése során.

A robotkutya már nem 
csupán egy vicces játékszer

A kutyák és a robotok mindig is közel álltak a mo-
dern emberhez, úgyhogy teljesen logikusnak tűnt a 
két "faj" mixelése. Az első elektronikus négylábú 
1940-ben mutatkozott be a New York-i világkiállítá-
son az akkori világ egyik legnagyobb elektronikai cé-
gének számító Westinghouse jóvoltából.

De tény, hogy nem hó-
dította meg a világot, mint 
ahogy a huszadik század leg-
több hasonló találmánya sem. 
Legalább is egyelőre nem – 
írja az Origo.hu.

A filmekben, könyvek-
ben persze már régen megje-
lentek és népszerűvé váltak 
a robotebek, elég, ha csak a 
Doctor Who sorozatban feltűnt 
K2-re, a Jetson család Astro 
nevű gépblökijére vagy akár 
a Macsakafogóban feltűnt ha-
talmas bulldogra gondolunk.

De voltak cégek, ame-
lyek nem adták fel a küzdel-
met, amelyek közül legtovább 
a Sony jutott. Aibo fantáziane-
vű 1999-ben bemutatott robot-
kutyusa egész nagy feltűnést 
keltett, de sokan alapvetően 
továbbra is csak egy játékszer-
ként tekintettek rá. Sokáig úgy 
tűnt, hogy ezek a mechanikus 
ebek nagy érdeklődést kelte-
nek, azonban gyakorlati hasz-
nosításuk sosem fog megtör-
ténni. 2005-ben aztán felbuk-
kant a Boston Dynamics egy 
olyan eszközzel, amely alap-
vetően változtatta meg mind-
azt, amit az ilyen berendezé-
sekről gondolt a világ.

A háború kutyái
Az 1992-ben a nagy hírű 

MIT (Massachusetts Institute 
of Technology - Massachusettsi 
Műszaki Egyetem) egyetem 
leágazásaként alapított, tehát 
igen jó alapokkal rendelke-
ző társaság ugyanis egy sok-
koló masinával rukkolt elő. A 
BigDog, azaz NagyKutya név-
re hallgató modellt ugyanis a 
hadsereg számára fejlesztette 
a DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency - 
Fejlett Védelmi Kutatási Pro-
jektek Ügynöksége), tehát szó 
sem volt valami gyerekes ját-
szadozásról. 

Viszont a korábbi pilóta 
nélküli járművektől eltérően 
nem kerekket vagy lánctalpa-
kat használt a mozgáshoz, ha-
nem lábakat. 

Ennek pedig konkrét oka 
volt, mert az volt a cél, hogy 
olyan akadályokon is át tudjon 
kelni, ahol a hagyományos ka-
tonai gépek csődöt mondanak. 
Akár 35 fokos lejtőt is képesek 
leküzdeni, úgy, hogy 150 kilót 
is elcipelnek 6,5 km/h-s sebes-
ség mellett. A BigDog bár na-
gyon ígéretesnek tűnt, a hadse-
reg végül mégsem kért belőle, 
mert túl hangosnak találták a 
blökit. A Boston Dynamics vi-
szont nem kukázta a projektet, 
hanem úgy döntöttek, hogy a 
visszajelzések figyelembevé-
telével tovább haladnak a már 
megkezdett úton.

A céljuk az volt, hogy 
olyan eszközökkel állhassanak 
elő, amely a hadsereg mellett 
az állami hivatalok, katasztró-
favédők és magánkézben lévő 
gazdasági társaságok figyel-
mét is felkelthetik. Tehát rög-
tön azzal terveztek, hogy tágít-
sák a határokat, és minél több-
féle, négylábú robottal rukkol-
janak elő. Hogy nem butaság, 
amiben gondolkodtak, azt az is 
bizonyítja, hogy a példájukat 
több más cég is követte, akik 
hasonló eszközökkel kezdtek 
foglalkozni. Ma már ott tar-
tunk, hogy sikerült kiküszöböl-
ni a korai példányok hibáit, így 
a mostaniak már lényegesen 
halkabbak és stabilabbak elő-
deiknél. A Boston Dynamics 
Spot névre hallgató masináját 
például kőkemény rúgásokkal, 
ütésekkel próbálták kibillente-
ni egyensúlyából, de a gömb-
csuklók és a masszív talpak tet-
ték a dolgukat.

A legfejlettebb modellek 
már képesek ugrálni, futni, le 
tudnak kuporodni vagy a há-
tukra is fordulhatnak. Irányít-

hatóak a távolból, akár egy 
böngészőn keresztül egérrel, 
billentyűzettel is, és a kés-
leltetés pedig csupán néhány 
milliszekundum, tehát a na-
vigáció szó szerint valós idő-
ben történik. Rendelkeznek 
beépített kamerával, és akár 
belső nézetből is vezérelhe-
tőek, de akár úgy is, hogy a 
felhasználó csak rákattint a 
térkép egy kijelölt pontjára, 
a ,,kutyus,, pedig árkon-bok-
ron keresztül elindul, hogy el-
érje a célját.

Mire jó a nagykutya?
A robotkutyákra felerő-

síthetőek szenzorok, kame-
rák, hangszórók, tabletek és 
csomagok is. Ezáltal szá-
mos feladat elvégzésére al-
kalmassá válnak, például ké-
pesek eljutni, emberek által 
megközelíthetetlen terüle-
tekre, beküldhetőek toxikus 
környezetbe, vegyszerekkel 
elárasztott terembe, vagy ro-
mok közé például.

Alkalmasak arra, hogy 
gyógyszereket, italt juttassa-
nak el a rászorulóknak veszé-
lyes terepen is, és a koronaví-
rus-járvány alatt a fertőző be-
tegeket is ők látták el különfé-
le javakkal, például táblagé-
pekkel és laptopokkal, hogy 
tudjanak a szeretteikkel kom-
munikálni.

A kicsik
Korábban szó esett a 

Sony-féle Aibo-vonalról, 
amely gyerekjátéknak indult, 
és amelyet mind a mai napig 
forgalmaznak. Mellettük több 
cég is kínál hasonló, tehát vi-
szonylag pici, sokszor plüssel 
bevont, alapvetően otthoni 
használatra szánt robotkutyá-
kat. Azonban ezek az eszkö-
zök, már sokkal inkább úgy-
nevezett személyi asszisz-
tensek, mint pusztán gyerek-
játékok. Lehet velük szóban 
kommunikálni, képesek az 
okostelefonnal vagy felhőala-
pú rendszerekkel vezeték nél-
küli kapcsolatot létesíteni, így 
alkalmasak az ott tárolt infor-
mációk lehívására.

Tehát például meg lehet 
kérni az ebet, hogy szóljon, 
ha közeledik valami fontos 
határidő, vagy hogy olvassa 
fel a leveleket, illetve nézzen 
utána, hogy mi lesz a mozi-
ban. Akadnak olyan termé-
kek, amelyek a beépített ka-
meráik révén biztonsági funk-
ciók ellátására is képesek, il-
letve természetesen távolról 
irányíthatóak. A már említett 
hangszóróknak, mikrofonok-
nak és kameráknak köszönhe-
tően akár az is megparancsol-
ható ezen eszközöknek, hogy 
segítsenek a gyerekeknek a 
tanulásban.

  Lehet tömegtermék?
Régóta benne van a pakli-

ban, hogy a robotkutyák eset-
leg tömegesen elterjedhetnek, 
és erre még sohasem volt ak-
kora esély, mint manapság. 
Az már világosan látszik, 
hogy a nagyméretű, munká-
ra, katonai célokra szánt pél-
dányok teljesen életképesek. 
És az is tény, hogy a kisebb 
otthoni darabok is át tudták 
törni a korlátaikat, így sok-
oldalúvá, és tényleg nagyon 
hasznossá váltak. Már csak 
azt kéne megoldani, hogy az 
árakat valahogy csökkent-
sék, mert alapvetően szerin-
tünk ez a fő akadálya annak, 
hogy mindenhol robotku-
tyák mászkáljanak. A Boston 
Dynamics-féle eszközök és a 
hozzájuk hasonló ipari jószá-
gok ára durván 20-25 millió 
forint körül alakul, és az em-
lített otthoni ebekért is elkér-
nek minimum párszázezer fo-
rintot, ez pedig egyszerűen túl 
sok pénz, bárhogy nézzük is.

Több hollywoodi stúdió leállította új 
filmjei oroszországi forgalmazását

Több nagy hollywoodi stúdió, köztük a Disney, a 
Warner Bros és a Sony is leállította hétfőn új pro-
dukcióinak oroszországi forgalmazását az Ukrajna 
ellen indított orosz invázió miatt – számoltak be róla 
hollywoodi filmes hírportálok.

A hollywoodi stúdiók 
közül a Variety.com cik-
ke szerint elsőként a Dis-
ney jelentette be, hogy le-
mondja összes új produkci-
ója oroszországi forgalma-
zását, köztük a Pixar stú-
dióban készült animációja, 
a Pirula Panda bemutatá-
sát, amelyet március 10-től 
játszottak volna az oroszor-
szági mozik – írja az MTI.

A stúdió döntését köz-
leményében az Ukrajnát 
lerohanó indokolatlan in-
vázióval és az ennek nyo-
mán kialakult menekült-
válsággal indokolta.

Hozzátették: civil part-
nereikkel a menekültek-
nek nyújtott sürgős segít-
ség és egyéb humanitári-
us támogatás biztosításán 
dolgoznak.

A WarnerMedia köz-
leményében úgy fogalma-
zott, hogy az ukrajnai hu-
manitárius válság fényé-
ben egylőre nem forgal-
mazza Oroszországban a 
Warner Bros. stúdióban 
készült Batman című film-
jét, amelyet péntektől ját-
szottak volna az orosz mo-
zikban. Mint hozzáfűz-
ték: figyelemmel kísérik a 

helyzetet, reménykednek 
a tragédia gyors és békés 
megoldásában – írta meg 
a Variety.com.

A Sony Pictures szin-
tén hétfőn jelentette be, 
hogy az Ukrajnában zajló 
harcok és az ennek követ-
keztében a térségben kiala-
kult bizonytalanság és hu-
manitárius váláság miatt 
mások mellet a Morbius 
című Marvel-produkciója 
forgalmazásának felfüg-
gesztését tervezi Oroszor-
szágban.

Az öt nagy hollywoo-
di stúdiót és a Netflix 
streamingszolgáltatót kép-
viselő amerikai Mozgókép 
Egyesület (MPA) közlemé-
nyében leszögezte, hogy 
,,az MPA a nemzetközi kö-
zösséggel együtt kiáll a jog-
államiság fenntartása mel-
lett, és elítéli Oroszország 
ukrajnai invázióját,,.

A tagvállalatok nevé-
ben támogatásukról biz-
tosították Ukrajna krea-
tív közösségének tagjait, 
,,akik – mint minden em-
ber – megérdemlik, hogy 
békében éljenek és dolgoz-
zanak,, – idézte a Variety.
com cikke.

Ezen a héten minden 
kemény munkája ki-
fizetődik. Ráadásul 
megtérül az a renge-

teg energiabefektetés is, amit 
az elmúlt időben tett. Arra tö-
rekszik, hogy sikeres legyen 
a szakmai életében és ez most 
teljesülhet, hiszen hatalmas 
anyagi javakra tehet szert fi-
zetésemelés, vagy előlépte-
tés formájában. Sőt, még az 
is lehet, hogy megnyer vala-
milyen fődíjat. 

Kezdje a hetet azzal, 
hogy a saját szemével 
is megbizonyosodik 
mindenről. Ahelyett, 

hogy más szavait szajkózza, in-
kább menjen személyesen utána 
a dolgoknak. Lehet, hogy ehhez 
vissza kell ülnie az iskolapad-
ba, vagy lehet, hogy csak saját, 
otthoni kutatásba kezd egy bi-
zonyos dologgal kapcsolatban. 
Mindenesetre biztos lehet ben-
ne, hogy hatalmas lelki fejlődé-
sen megy keresztül. 

Az Ön szeretetnyelve 
a beszéd. És amikor 
Ön körül valami más-

képpen történik, mint ami-
re számított, azonnal beszél-
getni kezd azokkal az embe-
rekkel, akikről úgy gondol-
ja, hogy segíthetnek. Ugyan-
akkor néha túl sokat fecseg, 
különösen, ha ideges. Pedig 
a legészszerűbb az alkalmaz-
kodás lenne, és ezen a héten 
a bolygók segítenek is ebben. 
Remek energiái lesznek.

Ha valakivel összedol-
gozik és együttműkö-
dik, abból remek dol-

gok születhetnek. Ha el akarja 
érni a céljait, ne féljen segítsé-
get kérni másoktól. Közös erő-
vel ugyanis bármire képesek. 
Ebben az időszakban amúgy 
is minden segítségre szüksége 
lesz, hiszen az elkövetkező na-
pok nagyon intenzívek lesznek. 
Minden bizonnyal most egy ha-
talmas belső gyógyulási folya-
maton megy keresztül.

A produktív energi-
áinak köszönhetően 
ezen a héten felfigyel-

hetnek Önre az élet több terü-
letén is. Nagyon sok energi-
át fektetett az előző hetekben 
különböző dolgokba, és ez 
most bizony megtérülni lát-
szik. Sütkérezzen a jól meg-
érdemelt dicsőségben és él-
vezze a figyelmet. Azt fogja 
tapasztalni, hogy mind a ma-
gánélete, mind a szakmai éle-
te pozitív irányt vesz végre.

Engedje, hogy a szen-
vedélye csodás he-
lyekre vigye. A kreatív 

képzelőerője minden bizonnyal 
új kalandokra hívja. Tegyen 
bármit is, ezen a héten biztos, 
hogy nem fog unatkozni. Ha 
kreatív és tehetséges, hatalmas 
lehetőségek tárháza áll Ön előtt. 
Önnek csak el kell döntenie, 
melyikkel kíván élni. Rend-
kívül ambiciózus, de vigyáz-
zon, hogy a munka ne határoz-
za meg túlzottan az identitását.

Ha érzelmi biztonság-
ra vágyik, akkor a leg-
jobb, amit tehet, hogy 
megváltoztatja a má-

sokhoz való kötődését. Álljon 
a saját lábára és teremtse meg 
önmaga azt a biztonságot, ami-
re vágyik. Ehhez azonban az 
kell, hogy jobban megismerje 
önmagát. A csillagok egy növe-
kedéssel és fejlődéssel teli idő-
szakot hoznak az életébe. Ez azt 
jelenti, hogy végre ki tudja bon-
takoztatni a kreatív tehetségét.

Készüljön fel arra, hogy 
az élete kissé intenzív-
vé válhat a napokban. 
Még az is megeshet, 

hogy valamilyen változás tör-
ténik a pénzügyei terén, vagy 
a családjában. Ezzel kapcsolat-
ban lehet, hogy valamilyen tabu 
témákba ütközik. A szavainak 
hatalmas ereje van, ezért hasz-
nálja őket okosan. Ha egy pre-
zentációt kell megtartania az el-
következő napokban, ami akár 
előléptetéshez is vezethet.

Szenvedélyes hozzá-
állása miatt nagyon 
produktív lesz ezen 
a héten, az élet szinte 

minden területén. Fektessen 
jó sok energiát az önkifeje-
zésbe, kezdjen el egy új hob-
bit, vagy változtasson a meg-
jelenésén. Ha megtalálja krea-
tivitása kifejezési formáját, az 
nagy hatással lehet az általá-
nos jólétére és akár az egész-
ségére is. Itt az ideje, hogy 
gondozza a lelki egészségét.

A hét elején nagyon 
kell figyelnie a kiadá-
saira. Ne vásároljon 
semmit megterve-

zetlenül, és ne feledje, hogy 
addig nyújtózkodjon, amíg 
a takarója ér. Ha pedig erős 
vágyat érezne a vásárlásra, 
gondolja végig, hogy bizto-
san szüksége van-e arra, amit 
venni készül. Ahelyett, hogy 
az anyagiakra fókuszálna, in-
kább összpontosítson jobban 
a személyes kapcsolataira.

Lehet, hogy ezen a hé-
ten megváltozik a lak-
címe. Hatalmas sza-

badságvágy uralkodik Önben, 
ami azt jelenti, hogy szabályok 
és zavaró szomszédok nélkül 
szeretné tovább élni az életét. A 
függetlenség lételeme, ezt min-
denki tudja jól! Az elkövetkező 
héten a kreatív tevekénységek 
által tudja kifejezni önmagát és 
az érzelmeit. Vigyázzon az Ön-
ben élő gyermekre és szeresse 
feltétel nélkül!

Hatalmas szíve van 
és képes átérezni az 
egész világ fájdal-

mát. Azonban ahelyett, hogy 
csupán fájdalmat érezne, 
igyekezzen megoldást ta-
lálni arra, hogy a világ egy 
jobb hely legyen. Ha hiszi, ha 
nem, a változás mindig belül 
kezdődik. Ezért kezdjen el 
kutakodni, hogyan hozhatna 
pozitív változásokat az éle-
tébe. Az új információk na-
gyon jó útra terelhetik.
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4 szupererős immunerősítő ital, hogy erősítve 
indítsd a tavaszt

A 4 legjobb gyógynövény a tavaszi depresszió és fáradtság ellen

Ezt tedd a szemölcsödre! 15 házi mód-
szer, amivel megszabadulhatsz tőle

A vírus, amely a legtöbb szemölcsöt okozza, a bőr 
repedésein keresztül jut a bőrbe. Egyes szemölcsök 
sajnos nem múlnak el maguktól, szerencsére számos 
otthoni gyógyír létezik eltüntetésükre. A szemölcsök 
kialakulásának kiváltó oka lehet az érzelmi feszült-
ség, stressz, hormonzavarok vagy túl sok napfény.

1. Teafa illóolaj
Mártsunk vattapamacsot teafa olajba és itassuk be vele 

közvetlenül a szemölcsöt, naponta többször!
Ezt ismételjük egészen addig (legalább egy hét), amíg 

a szemölcs teljesen eltűnik.

2. Kasvirág (echinacea)
A kasvirágból készítsünk tinktúrát (a virágot össze-

aprítjuk és gyógyszertárban kapható tömény 96 %-os al-
koholban áztatjuk).

A tinktúrával bekenjük a szemölcsöt naponta három-
szor, 10 napon keresztül.

3. Citrom
Vágjunk le egy citromszeletet, áztassuk annyi alma-

borba, hogy ellepje és sózzuk meg az egészet!
Hagyjuk állni a citromos almabort két hétig, majd ez-

zel a folyadékkal kenjük napi háromszor a szemölcsöt!

4. Fokhagyma
Erős antivírus tulajdonságokkal bír. Zúzzunk szét egy 

gerezd fokhagymát és borogassuk ezzel a szemölcsöt! Hogy 
védjük a bőrt, kenjük be a szemölcsöt és környékét E-vi-
taminos olajjal és erre alkalmazzuk a zúzott fokhagymát!

Kössük be a szemölcsöt fáslival és 24 óra múlva 
mossuk le a bőrt! Ezzel a módszerrel egy hét alatt eltű-
nik a szemölcs.

5. Nyers burgonya
A nyers burgonya is alkalmazható szemölcsök eltün-

tetésére. Vágjunk egy darabot a burgonyából és naponta 
többször is dörzsöljük be a szemölcsös bőrt!

Legalább két hétig folytatni kell, és az eredmény 
nem marad el.

6. Ricinusolaj
Melegíts fel mikrohullámú sütőben egy kevés rici-

nusolajat és alkalmazd a szemölcsre! Tedd ezt naponta 
3-szor, amíg a szemölcs eltűnik!

Egy hét alatt el fog tűnni a szemölcs.

7. Tyúkhúr
Vágd apró darabokra a növényt, tedd a szemölcsre és 

fáslival kösd át! 24 óra múlva cseréld a kötést!
Kb. egy hét alatt a tyúkhúr is eltünteti a szemölcsöt.

8. Banánhéj
Dörzsöld a banán héját a szemölcshöz naponta több 

alkalommal.
A banánhéj csodákat művel bizonyos bőrbetegségek 

ellen, mint amilyen a szemölcs is.

9. Káposzta
Sokak szerint a káposzta vagy a káposztalé csupa egész-

ség. Mint kiderült, a szemölcsök megszüntetésére is kiváló.
Zúzzuk apró darabokra a káposztát és borogassuk ez-

zel a szemölcsöt!

10. Zsír és szalicil
Egy biztos, régi bevált módszer szemölcsök ellen a 

szalicil. Nemcsak tartósításra használhatjuk, hanem si-
keresen eltünteti a szemölcsöket. Kenjük be sertészsírral 
a szemölcsöt és ragasszunk ebbe szalicil port!

Hagyjuk hatni órákon át. Ismételjük addig, míg a sze-
mölcs teljesen eltűnik!

11. Koriander
Zúzzunk szét friss koriandert és borogassuk vele a 

szemölcsöt.
A koriander segít megszabadulni a szemölcsöktől.

12. Gyermekláncfű
A gyermekláncfű szárában levő tejfehér folyadékot 

alkalmazzuk a fertőzött bőrfelületre napi 2-3 alkalommal.
Néhány napon belül a szemölcs eltűnik.

13. Grapefruit
Facsarjunk ki kevés grapefruit levet, mártsunk bele 

egy vattapamacsot és ezzel itassuk át a szemölcsöt!
Alkalmazzuk napi rendszerességgel és legtöbb egy 

hónapon belül eltűnik a szemölcs!

14. Hagyma
Naponta több alkalommal alkalmazz hagyma levet a sze-

mölcsre! A hagymalé irritálja a bőrt és serkenti a vérkeringést.
Ennek hatására a szemölcs csökkenteni kezdi mére-

tét, majd végül teljesen eltűnik.

15. Ananász
Facsard ki a friss ananász levét és naponta többször 

alkalmazd a szemölcsre!
Két-három nap alatt a szemölcs elkezd visszahúzódni.

Nem csak télen fontos az immunerősítés, hiszen 
a tavaszi szezonba átlépve ugyanannyira szük-
sége lesz a testednek a tápanyagokra. Ezt pedig 
nem csak ételekkel és táplálékkiegészítő vitami-
nokkal tudod biztosítani: mi ajánlunk is erre a 
célra négy immunerősítő italt, amit imádni fogsz!

1. Kurkumás gyömbérshot
10 perc, 4 összetevő, és már kész is az energizáló ital, rá-

adásul heti adagban, hiszen ezt előre is elkészítheted. Szük-

séged lesz hozzá 120 g egész kurkumára, 15 dkg friss gyöm-
bérre, 2 nagy citromra, és 1/4 teáskanál borsra. A kurkumát és 
a gyömbért nagyon alaposan most meg, hámozd meg, majd 
egyesével gépben turmixold őket folyóssá, külön-külön: 
először a kurkumát, majd a gyömbért, és végül a citromot.

Ha kész, keverd össze az összes alapanyagot a gépben 
még egyszer, majd kis üvegcsékbe, flakonokba öntsd őket, 
és tedd a hűtőbe. Így még napokig fogyaszthatod, amikor 
csak eszedbe jut. Az itallal megadod a testednek a löketet 
a megfelelő emésztésre, több antioxidánst juttatsz a szer-
vezetedbe, a gyömbér és a kurkuma gyulladáscsökkentő 
hatásai pedig segítenek a regenerálódásban!

2. Alma, répa és narancs
Ha olyan immunerősítő csodaszert keresel, ami egy 

megfázásos időszakban is hatékony lesz, válaszd ennek a 
három gyümölcsnek a keverékét! A tested ellenálló képes-

sége érdekében ugyanis nagyobb figyelmet kell fordítanod 
a C-vitamin bevitelére, amit az alma és a narancs biztonsít 
ebben a kombinációban. És ezzel még nincs vége, hiszen itt 
jön képbe a répa is, ami az A-vitamint teszi le az asztalra.

Ez elengedhetetlen az egészséges immunrendszer mű-
ködése érdekében, úgyhogy ennél a három gyümölcsnél 
keresve sem találhatsz jobb keveréket. Fogj 2 nagy naran-
csot, egy félbevágott, közepes méretű almát, valamint 1 ki-
sebb répát, és hámozás után mixeld őket össze! Érdemes a 
keverékhez fél bögre vizet, valamint a legvégén a pohárba 
egy jégkockát is adni, hogy kevésbé legyen sűrű az álla-
ga. Ha még inkább megdobnád egy kis plusszal, egy sze-
let ananász is mehet bele!

3. Vegán probiotikus smoothie
Ebben az italban az a jó, hogy nem csak egészséges, 

de nagyon finom is! Kicsit több hozzávaló kell bele, mint 
az előző receptekhez, de alig pár perc alatt kész van: 1 db 
alma, 1 db körte, fél bögre fagyasztott málna, fél bögre 
fagyasztott áfonya, 1 bögre fagyasztott eper, 1 bögre kó-
kuszjoghurt, és 1 bögre víz szükséges hozzá. Ha megvan-
nak az alapanyagok, jöhet az elkészítés!

Hámozd meg az almát és a körtét, majd egy turmix-
gép segítségével mixeld őket össze! Ha ez megvan, hoz-
záadhatod a többi összetevőt, és turmixold addig, míg fo-
lyós állagú nem lesz! Ha túl sűrű, tehetsz még hozzá vi-
zet! Ez az ital javítja az emésztésed, ami azért is fontos, 
mert az egészséges gyomor az immunrendszert is erősíti. 
Ezért van az, hogy ha napokig nem figyelsz az étkezésed-
re, gyengébbnek érzed magad!

4. Vitamindús zöld dzsúsz
Ha pedig extrán vitamindús italra vágysz, ami garan-

táltan ad egy kis löketet a testednek, de csak 5 perced van 
foglalkozni vele, válaszd ezt az italt! Szükséged lesz hoz-
zá 1 nagy marék friss spenótra, 1 lime-ra, 1 db körülbe-
lül két és fél centi hosszú gyömbérre, 2 piros almára, és 
fél bögre vízre.

Az almákat hámozd meg, és vágd ki a közepüket, erre 
nem lesz szükséged. Ezzel az előkészületeket le is tudtad, 
jöhet a turmixolás: minden összetevőt önts bele a gépbe, 
és mixeld őket össze! Ha túl sűrűnek találod, vízzel, vagy 
akár egy kis mandulatejjel is hígíthatsz rajta!

Hivatalosan is beköszöntött a tavasz, és bár az 
időjárásban még nem teljesen észlelhető ez, a 
hangulatunkra és energiaszintünkre máris rá-
nyomta a bélyegét. A tavaszi fáradtságra létez-
nek tudományos magyarázatok, az egyik legelter-
jedtebb, hogy a hirtelen jövő időjárási viszontag-
ságok, és a tél folyamán leterhelt immunrendszer 
ebben az időszakban „engedi ki a fáradt gőzt”.

A depressziós tünetekre azonban már nincs egyetlen egye-
temlegesen elfogadott magyarázat, ahány szakember, annyi „di-
agnózis” létezik. Szerencsére azonban bizonyos gyógynövé-
nyek jótékony hatásában számos szakma egyetért, így, ha raj-
tunk is eluralkodik a tavaszi fáradtság vagy depresszió, akkor az 
alábbi növények biztosan segíthetnek a tünetek enyhítésében!

Levendula
A felsorolásból sokak számára a levendula hatásai bizto-

san ismertek lesznek, hiszen hazánkban is elterjedt gyógy-
növény, melyet számtalan módon alkalmazhatunk/haszno-
síthatunk! Nem véletlen, hogy a legtöbb homeopátiás és 
aromaterápiás készítményben fellelhető. Mind belsőleg, 
mind külsőleg alkalmazható!

Akár a növény kiszárított verzióját helyezzük el a szo-
bánkban, akár illóolaj vagy gyertya formájában alkalmaz-
zuk, nyugtató hatását mindenképpen élvezhetjük!

Gyógytea formájában antibakteriális, fertőtlenítő és 
nyugtató hatású, illetve immunerősítő tulajdonsága is bi-
zonyított! Számtalan betegség és tünet kezelésére ideális, 
mint különböző emésztőszervi bántalmak, meghűlés, bőr-
szárazság, lelki bántalmak, pattanások, pikkelysömör és 
még sok más! Erős hatása miatt gyógyteaként a napi egy 
csésze alkalmazása javallott!

Zöld tea
Pontosabban a zöld tealevélben található aminosav, az 

L-Theanine, melynek nyugtató hatása mellett közismert az 
élénkítő, koncentrációt erősítő hatása. A kínai orvoslásban 
már évezredek óta alkalmazzák a zöld tealeveleket külön-
böző formában, mind külsőleg, mind belsőleg.

A zöld tea – teafű formájában – fogyasztását nyuga-
ton nem csak a szorongás leküzdésére javasolják, hanem 
elismert zsírégető hatása révén is közkedveltnek számít a 
fogyni vágyók körében.

Vizelethajtó és élénkítő hatása miatt a napközbeni fogyasz-

tása ajánlott, mennyiségben nincs rá korlátozás, hiszen a szer-
vezet a felesleget magától kiüríti, de a napi három csésze el-
fogyasztása ideális mennyiségnek számíthat. Az L-Theanine 
egyébként kapszula formájában is fellelhető, melynek szedé-
se mindig az adott készítményen feltüntetett módon ajánlott!

Orvosi macskagyökér
Több évszázada köztudott az orvoslásban az orvosi 

macskagyökér gyógyító hatása.
Mind külsőleg, mind belsőleg alkalmazható gyógy-

növény, melyet leginkább alvászavarok kezelésére és 
antidepresszánsként hasznosítanak, de emellett remekül 
kezelhető a segítségével több emésztőrendszeri betegség is.

Izomgörcsök esetén is alkalmazható, nem véletlen, hogy 
több izomlazító készítményben fellelhető. Gyógytea formá-
jában leginkább alvás előtt ajánlott a fogyasztása, kapszu-
la formájában a napi kétszeri alkalmazása is megengedett!

Közönséges orbáncfű
Már a középkorban is felfedezték az orbáncfű jótékony 

hatásait, és számtalan módon alkalmazták ezt a Kárpát-me-
dence tájaira jellemző növényt.

Antidepresszáns hatása tudományosan is igazolt, így 
nem véletlen, hogy számtalan gyógyszertári készítmény-
ben fellelhető, melyek természetességük révén recept nél-
kül is megvásárolhatók és alkalmazhatók!

Természetesen, mint a legtöbb gyógynövény, az orbáncfű is 
alkalmazható gyógytea formájában, és az immunerősítő hatása 
mellett számtalan betegség, illetve tünet enyhítésére alkalmas, 
mint gyomorfekély, idegi eredetű fáradtság, hasmenés, emész-
tési gondok, alvászavar, szorongás, stb. Már napi egy csésze is 
rengeteget segíthet, de a napi három csésze is gyakran javallott!
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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
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TECHNIKAI 
KIÜTÉS

EMBLÉMA

SZÍNÉSZNŐ 
(ADRIENN)

MÚLT IDŐ JELE

GYAKORI IGE-
VÉGZŐDÉS

BECÉZETT 
MÁRIA

KALAPÁCS

AMERIKAI 
GAZDASÁG

2
WALESI VILÁG-

BAJNOK 
DARTSOS

NAGY TESTŰ 
BARNAMEDVE

FRANCIA 
URALKODÓ 

MEGSZÓLÍTÁSA

SZEMÉLYED

DERÉKÖV

KISSÉ GYANÚS!

ÖVES ÁLLAT

BERN FOLYÓJA

CSAPADÉK

TÉLI SPORT

CZUCZOR 
GERGELY 
ÁLNEVE

EZ A NAP MÁR 
ELMÚLT!

HELYETTES

EGYNEMŰEN 
ÉRIK!

OXIGÉN

ANGOL JÉG

RENGJELZŐ 
ELŐTAG

SZIBÉRIAI 
FOLYAM

SPORTTRIKÓ

NIÓBIUM

PROTAKTÍNIUM 
ÉS ÓN

ÁZSIAI TERÜ-
LETMÉRTÉK

RITKA NŐI NÉV

SUGÁR

SVÉD RENDEZŐ, 
SZÍNÉSZ (PER)

A hat megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

Iskolában.
– Mondjatok különböző állatneveket! – mond-

ja a tanár.
– Macska – mondja Laci.
– Ló – mondja Tündi.
– Kutya – mondja Magdi.
– Kutya – válaszol Jenci.
– Kutya? Hiszen az már volt.
– …

Kétbetűsek: AA, CS, 
DE, ER, EZ, FS, IS, MU, 
SL, SŐ.

Hárombetűsek: DEM, 
EGO, EGY, ELI, ÉTA, IDA, 
KFC, MIA, SÁP, SEJ, SIR, 
TSA, ZSU.

Négybetűsek: BALI, 
ELEK, ESŐS, ESTE, KESE, 
KSZI, MOÓR, OPUS, RIAN, 
SALA, SÉTA, VERŐ.

Ötbetűsek:  BÖZSE, 
CSATA, DILIS, ELESŐ, 
JURÁK, KUTYA, MÁSIK, 
ODALE, PÜRÉS, RENDI, 

SÓDER, SZÁLL, SZÚRT, 
TRUDI, TUDOM, ZÁRAT, 
ZENEI.

Hatbetűsek: AKKORA, 
ALAKOR, CSOPAK, DA-
RÁZS, ELÁSAT, KALODA, 
KIGALI, KINYES, KŐKA-
PU, MENTÉN, ÓTÖRÖK, 
RIKKAN, TANÁRI, TÁ-
KOLÓ.

Hétbetűsek: CSEPÜ-
LŐ, CSILLAN, CSIPKÉS, 
DOKTORI, EZALATT, FA-
GARAS, FELÖLTŐ, KI-
Z Ú D U L ,  K O P L A L Ó , 
RÉTEGEL, SZELELŐ, TI-
SZA TÓ.

Nyolcbetűsek: FAKU-
LACS, USZONYOS.

Tizenegy betűsek: ALÁ-
TÁMASZTÓ, SZALMAFE-
DÉL.

Tizennégy betűsek: 
E S Z E V E S Z E T T S É G , 
JURISICS MIKLÓS.

A tésztához: 50 dkg finomliszt, 3 dl tej, 2,5 dkg élesz-
tő, 1 mokkáskanál cukor, 1 mokkáskanál só, 1 tojássárgá-
ja, 5 dkg olvasztott vaj;

A töltéshez: házi baracklekvár;
A kiflik tetejére: 1 tojássárgája és 1 evőkanál tej ke-

veréke.
Elkészítése: Az élesztőt elmorzsoljuk 1 dl cukros tej-

ben. Letakarva felfuttatjuk. A lisztet átszitáljuk, hozzáke-
verjük a sót. A liszt közepébe ütjük a tojássárgáját. Hoz-
záadjuk a megkelt élesztőt, olvasztott vajat és a többi tej-
jel jól kidolgozzuk. Letakarva duplájára kelesztjük. Majd 
könnyedén átgyúrjuk. 2 cipóra osztjuk. A cipókat 3 mm-re, 
kör alakúra nyújtjuk. Majd 8 cikkre vágjuk. Az így kapott 
háromszög felső felébe, jó kemény lekvárt teszünk és felte-
kerjük. Tehetünk más ízű lekvárt is. Vajjal vagy sütőpapír-
ral fedett tepsire tesszük. A tojás és a tej keverékével meg-
kenjük. Még 20 percet pihentetjük és 200 °C-ra melegített 
sütőben megsütjük. A tűzhely aljába, egy laposabb, na-
gyobb lábasba vizet tettem, hogy jó gőzös sütőben süljön.


