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Figyelem!
Fizesse elő a Kárpátinfót!

Index 08776
Legyen Ön is a partnerünk!

MUNKALEHETŐSÉG!!!
A  Zöld Munka Expressz Kft., ZME Kft. keres 
KÁRPÁTALJÁRÓL betanított munkásokat két-
, illetve háromműszakos munkarendben Tata-
bányára, valamint 50 km-es vonzáskörzetébe.
Amit kínálnak:
● Megbízható, hosszú távú bejelentett mun-
   kahely, nettó 800-1200 forintos órabér, illetve a 
   munkarendtől függően az ezekre járó pót-
   lékok (20-30% éjszakai, 50-100% túlóra). 
● Ingyenes szállás biztosított, valamint egy
   hónapban egyszer a hazautazás fizetett.
 ● A munkába járás a saját buszaikkal történik.
Több munkaterületre lehet jelentkezni: 
● autóalkatrész-összeszerelő üzemekbe, 
● kábelköteggyártó munkakörökbe, 
● klíma- és számítógép-összeszerelő gyárakba,
● elektronikai összeszerelő gyárakba,
● ülésgyártás és csomagolás munkakörbe,
● raktári és csomagolási munkakörbe. 
Keresnek szakmunkásokat is:
▪forrasztó ▪hegesztő ▪festő ▪fényező ▪ács 
▪asztalos ▪lakatos ▪villanyszerelő ▪targoncás.
A munkakörülmények tiszták, rendezettek.
Magyar útlevél szükséges.
Érdeklődni a 099 79 53 240-es mobilszámon.

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Folytatás a 3. oldalon

A beérett gyümölcs 
ünnepe

Folytatás a 6. oldalon

Gulág – a túlélés 
stratégiája

Beregszász ismét 
borfesztiválra készül

Évszakok és 
hangulatok

A turizmus és a ven-
déglátás Kárpát-
alja gazdaságá-

nak a húzóágazata le-
het az idegenforgalom-
ban dolgozók áldozatos 
munkájának eredmé-

nyeként. Ehhez viszont a 
szakma szeretete mellett jól 
felkészült szakemberekre is 
szükség van. Ezt felismer-
ve indították el a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola Felsőfokú 

Szakképzési Intézetében a 
turizmus szakot. A tanulás 
folyamán komoly szakmai 
gyakorlaton is részt vesz-
nek a diákok. 2018-ban az 
első 20 végzős vehette át 
oklevelét, 2019-ben 24-en, s 

most február 27-én – 3,5 
év tanulmányi idő befe-
jeztével – 15-en kaptak 
diplomát. Az ünnepség-
re a főiskola átriumában 
került sor.

Örök tél: filmbemutató a Rákóczi Főiskolán

A túlélők elmondá-
sa szerint a láge-

rekbe hurcoltak jelen-
tős része azért adta fel 
az életért való minden-
napi küzdelmet, mivel 
megbénította az a tu-
dat, hogy nem volt tisz-
tába vele, mikor szaba-
dul. Ezeken az embere-
ken egy idő után a két-
ségbeesés és a kilátásta-
lanság lett úrrá.

De vajon létezik-e re-
cept a túlélésre akkor, 
amikor fogva tartóink azt 
sem közlik velünk, hogy 
meddig tart a szenvedé-
sünk? A sztálini önkény 
ördögien felépített rend-
szerének pedig az volt az 
alapja, hogy az egyszerű 
rabtartó maga sem tudta, 
mikor jön el a fogságba 
kényszerítettek szabadu-
lásának az órája. 

Mibe lehet ilyenkor ka-
paszkodni? 

Részletek a 3. oldalon

Diplomát kaptak az ifjú turisztikai szakemberek
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Ukrajnában bejegyezték az első 
koronavírussal fertőzött pácienst.

Csernovci  megyében egy 
Olaszországból hazatért férfinál 
mutatták ki a COVID-19 vírust. 
A páciens állapota kielégítő, szá-
raz köhögésre és lázra panaszko-
dott, az orvosok kórházba utal-
ták megfigyelés végett, mond-
ta el sajtótájékoztatóján Viktor 
Ljasko egészségügyi miniszter-
helyettes.

Az illető február 21-től Olasz-
országban tartózkodott feleségé-
vel, majd repülővel Romániába uta-

Megjelent a koronavírus Ukrajnában
zott, onnan személygépkocsival tért 
haza Ukrajnába. Bukarestben még 
nem volt láza, Ukrajnában két nap 
múlva már rosszul érezte magát és 
29-én került kórházba. Hétfő este 
lett meg a teszteredménye. Felesé-
gét az előírások szerint vele együtt 
megfigyelik.

A miniszterhelyettes elmondá-
sa szerint közben csütörtökön ha-
zaengedik a Novi Szanzsariban ka-
ranténban tartott személyeket, aki-
ket Vuhanból repülőgéppel evaku-
áltak két héttel ezelőtt.

kiszo.net

A Vuhan-ban rekedt ukrajnai 
állampolgárokat azon országok 
valamelyikének kell evakuálnia, 
amelyek képviselőit Ukrajna az 
első kimenekítés alkalmával ki-
hozta Kínából.

Állítólag egy európai ország már 
elvállalta az ukrajnaiak elszállítását. 
Erre a közeli napokban kerülhet sor. 
Ezt Vadim Prisztajko jelentette ki, 

A Kínában rekedt ukránokat más 
hozza haza

közölte az Interfax-Ukrajna. A ko-
rábbi segítség fejében most – a za-
vargások miatt – célszerűbbnek tű-
nik, ha a külföld segítségét kérik, 
mondta el a külügyminiszter.

A korábban Kínába küldött uk-
rán repülőgép kazah, argentín, do-
minikai, izraeli, montenegrói és pa-
namai utasokat is szállított.

kiszo.net

Megmérik a testhőmérsékletét 
minden beutazónak az ukrajnai 
határátkelőkön annak érdeké-
ben, hogy megakadályozzák a ko-
ronavírus-fertőzés átterjedését az 
országra – jelentette szerdán az 
UNIAN ukrán hírügynökség a ha-
tárőrségre hivatkozva.

Minden beutazó testhőmérsékletét 
megmérik az ukrán határokon

Felvételünkön védőmaszkot viselő ukrán határőrök mérik egy belépő 
gépkocsivezető testhőmérsékletét a Csaphoz közeli Tisza közúti határát-
kelőn, az ukrán-magyar határon 2020. február 25-én. Ukrajna is készen-
léti állapotot vezetett be a tüdőgyulladást okozó új koronavírus-járvány 
elkerülésére az olaszországi fertőzések miatt. A határokon fokozott ellen-
őrzésnek vetik alá azokat, akik Olaszországból érkeznek. 

MTI/Nemes János

A közlemény szerint azo-
kat az érkezőket, akiknél lá-
zat és a betegség más kezdő 
tüneteit észlelik, haladéktala-
nul további orvosi megfigye-
lésre irányítják. Az ellenőr-
zést folyamatosan, napi 24 órá-
ban végzik.

Az ukrán állami vasúttársaság 
márciustól élénk áremelési poli-
tikába kezd.

Az Ukrzaliznicja egyaránt nö-
velni fogja a teher- és a személy-

szállítás tarifáit. Előbbi vonatko-
zásában minden egyes negyed-
évben 2,5 százalékos lesz az ár-
emelés, azaz év végére eléri a 10 
százalékot.

A személyszállítási ágazatban az 
ukrán vasúttársaság márciustól 2 szá-
zalékos jegyárnövelést hajtott végre, 
s ez az ütem 10 hónapon át fog tarta-
ni, azaz jövő januárra 22 százalékkal 

Drágulnak a vonatjegyek
kerülnek majd többe a menetjegyek, 
mint 2020 elején voltak.

Az Ukrzaliznicja az új árpoliti-
kájától összességében a bevételeinek 
13 százalékos növekedését reméli.

Ugyanakkor az első osztályra és 
az Intercity+ járataira nem érvényes 
az áremelés.

A vasúttársaság tájékoztatója 
arra nem terjed ki, hogy ezzel pár-
huzamosan számíthatunk-e jobb 
szolgáltatásra, tisztább kocsikra, 
emberi használatra is alkalmas wc-
helyiségekre…

golos.ua

A férfit a közelében lévő tün-
tetők és rendőrök oltották el. Élet-
ben maradt, de égési sérüléseket 
szenvedett. Az elnöki hivataltól 
származó előzetes információk 
szerint sérülései nem súlyosak, a 
helyszínről érkezett képek tanú-
sága szerint is lábra tudott állni. 
A kiérkező mentősök kórházba 
szállították. A helyszínt, ahol az 
incidens történt, a nemzeti gárda 
körbekerítette.  

Az elnöki hivatal előtt éppen 

Felgyújtotta magát egy tüntető Kijevben az 
elnöki hivatal előtt

Gyúlékony anyaggal, feltehetően benzinnel lelocsolta, majd felgyúj-
totta magát egy férfi Kijevben az elnöki hivatal épülete előtt rende-
zett tüntetésen – számoltak be helyszíni híradások.

egészségügyi dolgozók demonst-
ráltak az egészségügyi reform el-
len, de a férfi nem volt résztve-
vője a megmozdulásnak. Az lb.ua 
hírportál úgy tudja, hogy termő-
földkérdéssel függ össze a tette, 
és saját problémájára akarta ily 
módon felhívni a figyelmet. Az 
elnöki hivatal azt közölte, hogy 
előzetes információk alapján az 
északkelet-ukrajnai Szumi me-
gyéből származik, és a helyi veze-
téssel van vitája. Az Ukrajinszka 

Pravda beszámolója szerint a 
férfi a helyszínen újságírók-
nak azt mondta, hogy nem elő-
ször ment ki az elnöki hivatal 
elé tiltakozni, próbálta megol-
dani a problémáját, de eddig 
senki sem hallgatta meg őt a 
vezetéstől.  

Julija Mendel, Volodimir 
Zelenszkij ukrán elnök szóvi-
vője közölte: az elnöki hivatal 
állampolgárok ügyeivel foglal-
kozó osztályának képviselői el-
indultak meglátogatni a férfit, 
hogy megtudják tőle, pontosan 
mi a problémája.

MTI

 Kihallgatása előtt Porosenko 
beszédet intézett a megjelentek-
hez, az ellene indított eljárást 
bohózatnak és politikai üldözte-
tésnek nevezte. Figyelmeztetett 
arra, hogy ezzel szerinte az or-
szág a 2014-es kijevi Majdan-tün-
tetések nyomán Oroszország-
ba menekült, oroszbarát Viktor 
Janukovics exelnök hivatali idő-
szakába, a politikai elnyomás ide-
jébe tér vissza.

Volodimir Zelenszkij elnök-
nek azt üzente, hogy foglalkoz-
zon csak az elnöki teendőkkel, 
és ne avatkozzon be a bíróság 
és a rendfenntartók hatáskörébe. 
Azt is hozzátette, hogy ne váljon 
olyanná, mint Janukovics, akinek 
„nagyon rossz múltja volt, és a jö-
vője sem örömteli”.

A nyomozó iroda Porosenko 
ellen tucatnál több ügyben foly-
tat eljárást, amelyek kezdeménye-
zője Andrij Portnov, Janukovics 
elnöki hivatalának egykori he-

Tüntető hívekkel jelent meg Porosenko újabb 
kihallgatásán az ukrán nyomozó irodánál

Petro Porosenko volt ukrán elnök pénteken többtucatnyi, mellet-
te demonstráló hívével együtt jelent meg kihallgatásra Kijevben az 
Állami Nyomozó Iroda (DBR) előtt, miután a bíróság engedélyez-
te az előállítását, mert harminc idézésre nem jelent meg – számol-
tak be híradások.

lyettes vezetője. Portnov többév-
nyi külföldi tartózkodás után ta-
valy nyáron tért vissza Ukrajná-

ba, miután az ellene indított koráb-
bi bűnvádi eljárásokat mind vád-
emelés nélkül lezárták. Hazatéré-
se után jogi „hadjáratot” indított 
Porosenko ellen.

Feljelentést tett a volt ukrán 
elnök ellen egyebek mellett haza-
árulásért a 2018 novemberében a 

Kercsi-szorosnál történt ukrán-
orosz tengeri incidens kapcsán, 
sikkasztásért, hivatali visszaélé-
sért, hamis iratok használatának 
gyanúja miatt. Az utóbbi ügyben 
amiatt nyújtott be keresetet, hogy 
szerinte Porosenko inkognitóban 
nyaralt a Maldív-szigeteken.

Pénteken a DBR az állam-
fő hatáskörébe tartozó bírák ki-
nevezése kapcsán hallgatta ki 
Porosenkót hivatali visszaélés, 
gondatlanság és az igazságszol-
gáltatásba való törvénytelen be-
avatkozás gyanúja címén.

MTI

 „Minden lehetségest megte-
szünk azért, hogy véget vessünk 

a Donyec-medencében dúló há-
borúnak, és ne veszítsük el nap 
mint nap a legjobbjainkat. Erre 
irányul minden erőfeszítésünk. 
Ez ugyanakkor nem jelenti azt, 
hogy a Krím lekerül a napirend-
ről, és lemondunk róla az ukraj-
nai, a Donyec-medencei békéért 

Ukrajna nem mond le a Krímről cserébe a 
Donyec-medencei békéért

Nem lehet az ára Ukrajna békéjének, a Donyec-medencei fegyveres 
konfliktus lezárásának az, hogy Kijev lemond az Oroszország által 
törvénytelenül elcsatolt Krím félszigetről – szögezte le Volodimir 
Zelenszkij ukrán elnök szerdán egy kijevi fórumon, amelyet a hat 
évvel ezelőtti krími eseményeknek szenteltek.

cserébe” – hangoztatta Zelenszkij.
Meggyőződését fejezte ki, hogy 

a Krím vissza fog térni Ukrajnához. 
Hangsúlyozta: abban a kérdésben, 
hogy a Krím Ukrajna része, százszá-
zalékos az egyetértés az ukrán társa-
dalomban. Rámutatott arra, hogy a 
Krím visszatérése Ukrajnához nem 
pusztán „az ukránok álma, hanem a 
bolygó biztonságának, a nemzetkö-

zi jogba és az igazságosságba ve-
tett hit helyreállításának záloga”.

Elismerte, hogy a félsziget 
visszaszerzése nehéz, hosszadal-
mas feladat, ami nem megy egyik 
napról a másikra. „Vannak dolgok 
viszont, amiket már ma megtehe-
tünk” – tette hozzá. Hangsúlyozta, 
hogy segíteni kell a Krímben élő-
ket, elsősorban az ukrajnai átkelő-
kön való átjárás könnyítésével és 
komfortosabbá tételével, továbbá 
kiemelten fontosnak nevezte a krí-
mi politikai bebörtönzöttek kisza-
badítását fogolycsere útján, vala-
mint ukrán tévé- és rádióadások 
sugárzását a félsziget területére.

Az elnök emlékeztetett arra, 
hogy pontosan hat éve, 2014. feb-
ruár 26-án a krími Szimferopolban 
tartották a legnagyobb tüntetést a 
félsziget Ukrajnától való elsza-
kadása ellen. Ezért bejelentette, 
hogy elnöki rendeletben február 
26-át az orosz megszállás elleni 
krími ellenállás napjává nyilvá-
nítja, amelyről mostantól minden 
évben megemlékeznek.

MTI
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Elejét lásd az 1. oldalon

A beérett gyümölcs ünnepe
Diplomát kaptak az ifjú turisztikai szakemberek

A beérett gyümölcs ünnepé-
nek nevezte az eseményt Kiss 
Julianna moderátor. „Különbö-
ző ajándékokat kaptunk, asze-
rint, hogy Isten mire adott ne-
künk kegyelmet. Használjuk hát 
ezeket!” – kezdte köszöntőjét a 
rómabeliekhez írt levélből vett 
idézettel Soós Katalin, a Felső-
fokú Szakképzési Intézet igaz-

gatója. Aki kiemelte, hogy az is-
kola életében a legnagyobb ün-
nep és ajándék az, amikor átad-
ják a végzősök diplomáit. Abbé-
li meggyőződése mellett tett hi-
tet, hogy ezúttal is lelkes, meg-
bízható és jól képzett szakembe-
reket bocsátanak ki. A tanintéz-
ményben arra törekednek, hogy 
az elméleti tudás mellé szakmai 
gyakorlatot is szerezzenek a di-
ákok, s ebben több vállalkozás 
is partnernek bizonyult, amiért 
valamennyiüknek köszönetet is 
mondott. Az igazgatónő arról is 
beszámolt, hogy az oktatás mel-
lett tartalmas, minőségi időtöl-
tést szerveznek diákjaik számá-
ra, akik részt vettek többek kö-
zött Budapesten a Szakma Sztár 
Fesztiválon, jól szerepeltek a 
nemzetközi protokollversenyen, 
s idegenvezetőként is kipróbál-

hatták magukat a diákok. Soós Ka-
talin arra biztatta a friss diplomá-
sokat, hogy ne álljanak meg ezen a 
fokon, képezzék tovább magukat, 
a főiskola szeptembertől várja őket 
tanulmányaik folytatására. „Fon-
told meg jól, mit kezdesz; válaszd 
meg az eszközöket okosságod sze-
rint; munkálj fáradhatatlanul; s ha 
mindent, amit erőd s körülményed 
enged, megtettél: nem vádolhatod 
magadat, bár a kimenetel óhajtá-

sodnak meg nem felel is” – zárta 
gondolatait, Kölcseyt idézve. 

Bocskor Andrea európai parla-
menti képviselő megköszönte a di-
ákoknak, hogy a szülőföldön 
való továbbtanulást, illetve a bereg-
szászi intézményt választották. A 
politikus arra biztatta a friss diplo-
másokat, hogy ne elégedjenek meg 
azzal, amit eddig elértek, folytassák 
tanulmányaikat, lássanak világot, 
de soha ne feledkezzenek meg ar-
ról, hogy honnan indultak. A szülő-
föld az a hely, amelyik mindig visz-
szavár, ahol van jövő, fogalmazott 
Bocskor Andrea. 

A turizmus egyre növekvő sze-
repét emelte ki beszédében Csizma-
dia Alexandra beregszászi magyar 
konzul, külgazdasági attasé. Ebben 
a szektorban fontos a közbiztonság, 
ami Magyarországra és Kárpátal-
jára is jellemző, mondta. Továbbá 

hangsúlyozta, hogy a világtren-
dek segítik a turizmus fejlődését, 
mert az élményszerzés előtérbe 
került. A konzul asszony azt kí-
vánta a végzősöknek, hogy talál-
ják meg számításaikat a munká-
jukban és mindig örömmel vé-
gezzék azt.

Felemelő érzés olyan rendez-
vényen részt venni, ahol kiművelt 
emberfőket köszöntenek, s az em-
ber érzi, hogy nem dolgozott hiá-
ba, kezdte köszöntőjét Brenzovics 
László, a KMKSZ elnöke. Azt 
mondják, legjobb tanárnak lenni, 
mert sose nőnek fel – mindig is-
kolába járnak, önök meg mindig 
a szórakozásban/szórakoztatás-
ban maradhatnak örök fiatalok, 
mondta, s arra biztatta a végzősö-
ket, hogy folytassák tovább tanul-
mányaikat. Várja önöket a főisko-
la, ha pedig máshová mennek, ak-
kor se feledjék, honnan indultak, 
s vigyék jó hírét Kárpátaljának és 
az alma maternek.

„Játsszunk tovább, mint 
felnőtt gyermek” – énekelte 
Demjén Ferenc dalát Péter And-
rea. A végzős hallgatók nevé-
ben Tar Klaudia és Lengyel Ist-
ván mondott köszönetet taná-
roknak, szülőknek. Ezt köve-
tően került sor a végzős diákok 
fogadalomtétrelére, majd Orosz 
Ildikó rektor asszonytól és Soós 
Katalin igazgatótól átvehették a 
három és fél éves munka ered-
ményét jelző, három nyelven 
kiállított diplomájukat, amelyet 
Ukrajnában és külföldön egy-
aránt elismernek. 

A friss diplomásokat a har-
madikosok énekkel köszöntöt-
ték, vállukra akasztva a tarisz-
nyát jó utat kívántak számukra.

Zárszavában Orosz Ildikó 
arra hívta fel a végzősök figyel-
mét, hogy az ő feladatuk lesz 
megmutatni másoknak Európa 
és vidékünk sokszínűségét, azt, 
hogy egyetlen történelmi folya-
mat része vagyunk. „Ha ez az or-
szág Európába igyekszik, akkor 
az út csak rajtunk keresztül ve-
zethet”, mondta a rektor asszony. 
Majd a történelmi egyházak kép-
viselői kérték Isten áldását a vég-
zősök s minden jelenlévő életére. 

Kovács Erzsébet

Március 6–8. között ismét megrendezik a Beregszászi Nemzet-
közi Borfesztivált, melynek során a legjobb borokkal és a legfino-
mabb ételekkel, vásárral, illetve koncertekkel várják az érdeklődő-
ket. A rendezvény helyszíne Beregszász főtere. A hivatalos megnyi-
tóra március 7-én, szombaton közép-európai idő szerint 11.00 órai 
kezdettel kerül sor.

Beregszász ismét 
borfesztiválra készül

Hat évre ítélték Moszkvában Hricenko 
volt ukrán védelmi minisztert

Távollétében hatévi szabadság-
vesztésre ítélte terrortevékeny-
ségre való, a tömegtájékoztatási 
eszközök útján történő felszólí-
tás címén Anatolij Hricenko volt 
ukrán védelmi minisztert az orosz 
második nyugati katonai körzeti 
bíróság pénteken Moszkvában.

Az ítélet indoklása szerint 
Hricenko 2014-ben egy tévémű-
sorban azt hangoztatta, hogy az oro-
szoknak ugyanúgy veszteségeket 
kell szenvedniük, mint ahogy az uk-
ránok teszik ezt a Donyec-meden-
cében és oroszországi vonatrobban-
tásokra buzdított. 2017-ben, ugyan-
csak televíziós adásban azt mond-
ta, hogy minden Kijevben vagy 
Mariupolban felrobbantott autóra 
egy Moszkvában vagy Taganrogban 
felrobbantott gépkocsival kell vá-
laszolni.

Hricenko 2005 és 2007 között 
állt az ukrán védelmi tárca élén, Ju-
lija Timosenko, Jurij Jehanurov és 
Viktor Janukovics kormányában 
egyaránt megőrizve tisztségét, va-
gyis a Moszkvában neki felrótt ki-
jelentései megtételekor nem volt 
miniszter. A politikus 2010-ben és 
2014-ben is elindult az ukrán el-
nökválasztáson. 2019-ben pártja, a 
Polgári Álláspont, amelynek lista-
vezetője volt, eredménytelenül pró-
bálkozott a kijevi parlementbe való 
bejutással.

Az ügyész kilenc évet kért az el-
ítéltre, a védelem pedig a felmen-
tését kezdeményezte. Az ítélet ér-
telmében egyébként Hricenkónak a 
büntetés letöltése után három éven 
át tilos lesz közhivatalt betölteni, 
igaz, hogy csak Oroszországban.

MTI

A totális ukránosításról szó-
ló törvény felülvizsgálatával 
kapcsolatos nemzeti kerekasz-
tal-vita szervezésének az elin-
dítását jelentette be Volodimir 
Zelenszkij elnök pártja, a Nép 
Szolgája (SZN) – adta hírül a 
strana.ua hírportál.

A kiadvány a hír kapcsán 
emlékeztetett arra, hogy egy 
friss közvélemény-kutatás ada-
tai szerint az ukrán lakosság 
mind országszerte, mind az 
orosz nyelvű régiókban ellenzi 
az orosz tannyelvű iskolák be-
zárását. A felmérés eredménye 
„mintegy válaszul” jelent meg 
arra a vitára, ami a kormányzó 
SZN párton belül kezdődött ar-
ról, hogy felül kellene vizsgál-
ni a totális ukránosításról szó-
ló törvény egyes rendelkezéseit.

A vázoltakból fakadóan az el-
nök pártján belül elkezdődött egy 
nemzeti kerekasztal-vita szerve-
zése a törvény módosításáról. Rá-
adásul még Zelenszkij sem írta 
alá a teljes általános középiskolai 
oktatásról szóló törvényt, amely 
az orosz iskolák teljes ukránosí-
tását írja elő 2020-tól.

A hírportál utalt a Kijevi Nem-

Nemzeti kerekasztal-vitát kezdeményez Zelenszkij pártja

 A totális ukránosításról szóló 
törvény felülvizsgálata

zetközi Szociológiai Intézet közel-
múltban végzett kutatásának adataira, 
amelyek szerint a megkérdezett ukrá-
nok 73 %-a az orosz tannyelvű isko-
lai oktatás megtartása és az orosz hi-
vatalos használhatósága mellett van. 
A kiadvány szerint ez a mutató „a to-
tális ukránosítás politikája fölötti íté-
let”. Ezt a politikát nem támogatja az 
ukrán lakosság többsége, és a számok 
azt mutatják, hogy a kutatásba be-
vont válaszadók többségét azok te-
szik ki, akik Zelenszkijre szavaztak. 
Éppen ezért a totális ukránosításról 
szóló diszkriminációs törvény hatá-
lyon kívül helyezése nemhogy meg-
érett, hanem már túl is érett – muta-
tott rá a hírportál az SZN-en belüli 
forrásra hivatkozva.

A szájt emlékeztetett arra is, 
hogy a héten az oktatási törvény 
módosítását indítványozó törvény-
tervezetet nyújtott be a parlament-
ben két képviselő, ami ismét lehe-
tővé tenné az anyanyelvű oktatást 
minden szinten az „őshonosokon” 
kívül valamennyi ukrajnai nem-
zetiségi kisebbség számára. A ter-
vezetet Makszim Buzsanszkij, az 
SZN parlamenti képviselője, is-
mert dnyipropetrovszki blogger, bel-
ső pártellenzéki és Oleg Volosin, az 

Ellenzéki Platform–Az életért párt 
képviselője, volt külügyi szóvivő 
jegyeztette be. A honatyák módo-
sító indítványa nem csak az isko-
lai, hanem a felsőoktatásban is le-
hetővé tenné a nemzetiségi nyelvű 
oktatást (ami elsősorban az orosz 
nyelvet érinti).

Buzsanszkij és Volosin terve-
zete javasolja továbbá, hogy az 
állam támogassa a „nemzetközi 
érintkezés nyelveinek”, minde-
nekelőtt az angolnak és az orosz-
nak az oktatását. A dokumen-
tum azt is indítványozza, hogy 
a privát oktatási intézmények 
(az óvodától az egyetemig) ma-
guk választhassák meg az okta-
tás nyelvét.

A híroldal szerint Zelenszkij 
azért halogatja a parlament által 
elfogadott középoktatási törvény 
aláírását, mert nem akarja „feléget-
ni a hidat a zömmel orosz ajkú vá-
lasztói irányába”, ez ugyanis visz-
szafordíthatatlan folyamatokat in-
dítana el az elnök népszerűség-
vesztését illetően, hiszen a válasz-
tói végleg elpártolnának tőle. A 
nacionalisták a parlamenten be-
lül és kívül hatalmas nyomást fej-
tenek ki Zelenszkijre, hogy hagy-
ja jóvá az ukránosító jogszabályt, 
ám Zelenszkij támogatottságá-
nak további csökkenése arra ösz-
tönzi mind őt, mind pártját, hogy 
helyezze hatályon kívül a Petro 
Porosenko elnöksége idején elfo-
gadott ukránosító törvények ke-
mény rendelkezéseit.

karpataljalap.net

Idén tartalékos tiszteket is behív-
nak katonai szolgálatra a hadse-
regbe – közölte Szerhij Volkov ez-
redes, a szárazföldi erők vezér-
kara személyzetirányítási főosz-
tályának illetékes osztályvezető-

je, akit az UNIAN hírügynökség 
idéz az ArmijaInform nyomán.

Tájékoztatása szerint olyan 43 
évesnél fiatalabb tartalékos állo-
mányú tisztek behívásáról lehet 
szó, akik korábban nem teljesítet-
tek katonai szolgálatot, de elvé-
gezték az úgynevezett „katonai ki-
képző tanszékeket” és tiszti rangot 
kaptak. Számukra A hadkötelezett-
ségről és katonai szolgálatról szó-
ló törvény katonai szolgálatot ír elő 
a tiszti állományhoz tartozó szemé-
lyek behívása esetén – emlékezte-
tett az ezredes.

A tisztek behívásáról az Uk-
rán Fegyveres Erők vezetése éven-

Tartalékos tisztek behívását tervezik
te dönt. Volkov ugyanakkor nem 
tudta megerősíteni, hogy a behí-
vásra valóban április 1-jétől kerül 
sor, ahogyan azt a média egy része 
máris közölte. Emlékeztetett, hogy 
a behívás időtartamát, a behívandók 

számát, nyilvántartott képesítését a 
védelmi miniszter és a vezérkari fő-
nök rendeletei írják elő, ám ezek a 
rendeletek még nem születtek meg. 
Ugyanakkor a hadkiegészítő pa-
rancsnokságokon már elkezdődött 
a felkészülés – tette hozzá.

A tartalékos tisztek ugyanazon 
okokból kaphatnak halasztást a ka-
tonai szolgálat megkezdése alól, 
mint a sorkatonai szolgálatra köte-
lezettek. A tiszti állományúak szol-
gálati ideje 18 hónap, amelyet nem 
harcoló alakulatnál kell letölteniük 
a megfelelő továbbképzés után – 
hangsúlyozta Volkov ezredes.

unian.ua/Kárpátalja
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„Mert nem merjük magunkat 
azokhoz számítani, vagy ha-
sonlítani, akik magukat ajánl-
ják. Mert nem az a kipróbált, 
aki magát ajánlja, hanem akit 
az Úr ajánl.” (2Kor 10:12,18)

Minden embernek óriási kí-
sértése, hogy hasonlítgassa ma-
gát másokhoz. Ez velem is gyak-
ran megtörtént, különösen serdü-
lő koromban. Főleg a testi, fizi-
kai adottságaimmal voltak gond-
jaim: mindig alaposan alul ma-
radtam. Sokat keseregtem a tü-
kör előtt titokban, és kérdeztem 
a jó Istent, hogy miért teremtett 
engem ilyennek, és miért nem 
lettem fele olyan csinos és szép, 
mint ez meg az!

Persze titokban tartottam 
elégedetlenségemet,  bána-
tomat, a világ kincséért sem 
osztottam volna meg ezt a tit-
kot senkivel. Azután múltak 
az évek, és rájöttem, hogy óri-
ási nagy hibát követtem el a 
hasonlítgatásokkal.  Miért? 
Mert én választottam ki az ide-
ált – a szépet, a csinosat. 

Igen, leértékeltem, lenéztem 
magamat. Pedig, ha akkor valaki-
vel megosztottam volna kínos tit-
komat, esetleg megmutatta volna 
nekem az igazán nyomorúságban 
élőket is: a nem hallókat, a nem 
látókat, a kancsalokat, a sántákat, 
a bénákat, a törpenövésűeket, az 
elhízottakat, a kirekesztetteket, az 
árvákat, a tüdőbajban szenvedő-
ket, a cukorbetegeket...

Ó, hogy szégyellem most ma-
gam, kesergés helyett mennyi há-
lára, örömre volt okom! 

Rosszul választottam az ide-
ált, az eszményképet – a mércét. 
Nem gondoltam azzal, hogy Is-
ten tervezett olyanná, azzá, aki 

Kihez szeretnél hasonlítani?
vagyok! Mivel korán átadtam 
szívemet az Úr Jézusnak, és ko-
moly lelki nevelésben volt ré-
szem, kerestem a „lelki ideálo-
kat” is. Szerettem volna hasonlí-
tani a lelkipásztorom feleségéhez, 
Sárika nénihez, a lelkipásztorom-
hoz, szüleimhez, néhány kedves 
tanáromhoz. Ma, idős fejjel, ha 
megkérdem magamtól: kihez sze-
retnék hasonlítani? – már tudom, 
hogy semmiképpen nem akarok 
a ma élő „szentekhez” hasonlíta-
ni! Mert megtanultam, hogy ők is 
hús-vér emberek. Tévednek, el-
buknak, vétkeznek. Ők is kegye-
lemre szoruló emberek. Nem aka-
rok földi ideálokat keresni, azo-
kért rajongani, magamat hozzá-
juk hasonlítgatni.

Megkérdem Istent: „Milyen-
nek látsz Te engem, Uram? Ke-
gyelemre szoruló gyermeked va-
gyok, bűnös, irgalmazz nekem!” 
Ilyenkor rám mosolyog az Úr, 
és azt mondja: „Olyannak lát-
lak, mint ahogy egy apa láthatja 
gyermekét, aki visszatért az atyai 
házhoz hosszú tévelygések után. 
Új ruhára, sarura és gyűrűre van 
szükséged – hiszen gyermekem 
vagy, tékozló gyermekem!” 

Ó, de vágyom hasonlítani Jé-
zushoz, vágyom, hogy kiábrá-
zolódjon az életemben Krisztus! 
A világ ideálokat ajánlgat, kí-
nál – nem kell. Jézust vágyom.

Mit használna nekem e földi 
élet nélküled, Jézusom?! Tied va-
gyok, tarts meg engem. Hiányai-
mat, bűneimet jól ismered és tu-
dom, hogy azok ellenére szeretsz. 
Köszönöm. Vágyom egyre jobban 
Hozzád hasonlítani, Uram. Ámen.

(Megjelent a Morzsák 1-ben.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

A többgenerációs családi al-
kalomként hirdetett eseményen 
elsőként Sápi Zsolt lelkipász-
tor köszöntötte a gyülekezeti ta-
gokat, majd egy tanulságos bi-

zonyságtételt hallgattunk meg dr. 
Körözsi Barbara előadásában. A 
budapesti származású, de már 13 
éve lelkészfeleségként Kárpát-
alján élő háromgyermekes csa-
ládanya évek óta harcol egy sú-

Többgenerációs családi 
alkalom Badalóban

Presbiteri és lelkészi kezdeményezésre nem túl szokványos, ám 
annál áldásosabb családi délutánra került sor vasárnap délután 
Badalóban, ahol egyszerre több nemzedéket is megszólító alkalom-
ra hívogatott a helyi református templom harangja. Jöttek is szép 
számmal a badalói és környékbeli hívek.

lyos betegséggel, ami alatt az isteni 
gondviselés és kegyelem minden-
napi jelenlétét megtapasztalta. Nem 
csak ezen élményeit tárta a hallga-
tóság elé, de beszélt arról is, hogy 

a ma embere mennyire nem tud kü-
lönbséget tenni a bosszúság és a tra-
gédia fogalma között… 

Ezt követte egy sajátos műfaj, 
az olvasószínház megjelenítése, 
amerre a Kárpátaljai Megyei Ma-

gyar Drámai Színház két szín-
művésze, Domareckaja Júlia 
és Ferenci Attila vállalkoztak. 
Mark Twain: Ádám és Éva nap-
lójából adtak elő egy darabot, 
amelyben a fanyar és groteszk 
humor is megelevenedett.

Nagy Szabolcs guti  és 
balazséri lelkipásztor tanulsá-
gos előadásában a napjainkban 
szinte minden kárpátaljai csalá-
dot érintő külföldi munkaválla-
lás témakörét dolgozta fel, rámu-
tatva arra, hogy a szülőföldjükön 
kívül tanuló, vagy munkát válla-
ló földijeink az ingázásaik során 
valójában mindnyájan hontala-
nokká vállnak egy kicsit. A mos-
tani társadalom szereplői emiatt 
elidegenednek egymástól, nem 
beszélve arról, hogy ezáltal csa-
ládok százait fenyegeti a felbom-
lás veszélye. Mindebből annyi a 
tanulság, hogy minden ilyen ka-
landba csak Istent megkérdezve 
szabadna belevágni…

Az előadások között és után 
a BorzsaVári népi zenekar adott 
elő egyházi énekeket. A Megma-
radás címet viselő zenés blokk-
jukban elsősorban a szülőföldön 
való maradás témáját jelenítet-
ték meg.

Az áldásokban gazdag csa-
ládi délután szeretetvendégség-
gel ért véget. Köszönet a szer-
vezőknek és a szolgálattevők-
nek a tanulságos és hasznos 
időtöltésért.

Jakab Lajos, 
a presbitérium tagja

Beregardó központjában bő két 
esztendő alatt épült fel az új ró-
mai katolikus templom, mely-
nek felszentelésére március 
25-én, Gyümölcsoltó Boldog-

asszony napján kerül sor. A há-
laadó szentmise kezdete 10 óra. 
Az itteni hívek nagyon várják 
már ezt a napot, s lelkesen ké-

Templomszentelésre 
készülnek Beregardóban

szülnek is rá. Az elmúlt hétvé-
gén az isteni hajlék körüli terep-
rendezésre, illetve az épület bel-
sejének takarítására került sor 
közel harminc fő részvételével.

Az új templom 
IV. Béla magyar ki-
rály lányának, Szent 
Kingának (Kuni-
gundának) a nevét 
viseli majd. 

Kingát 15 éves 
korában, 1239-ben 
adták férjhez V. 
Boleszláv lengyel 
fejedelemhez. A her-
cegkisasszony igen 
sokat tett az azóta 
legendássá vált len-
gyel-magyar barát-
ság érdekében. Ne-
véhez több olyan le-
genda is fűződik, 
amely a két nép bará-
ti kapcsolatáról szól. 
Így nem véletlen, 
hogy a beregardói 
római  katol ikus 
templom építésének 
költségeit jelentős 
részben a lengyel ró-
mai katolikus egy-
ház finanszírozta. 

A templomszentelésre szá-
mos lengyel egyházi méltóságot 
is várnak.

-ardai-

A KMNE az Otthon Segí-
tünk Alapítvánnyal közösen az 
elmúlt héten Egyszülős program 
szakembereknek címmel trénin-
get szervezett. A beregszászi re-
formátus egyházközség gyüle-
kezeti termében 
megtartott alka-
lomra mintegy 
tucatnyian jöt-
tek el. A megje-
lenteket Török 
Dénes, a KMNE 
elnöke köszön-
tötte. Elmond-
ta, hogy egy ta-
v a l y  f i a t a l o k 
körében végzett 
kérdőíves felmé-
résből kiderült, 
hogy 35%-uknál 
a családból hi-
ányzik az apa, 
7%-nál az anyu-
ka. 2000 fiatalt 
kérdeztek meg, 
ami azt jelen-
ti,  hogy mint-
egy 800 gyerek 
„csonka családban” nevelke-
dik, ami döbbenetes! Mint az 
elnök elmondta, a pedagógusok 
már jelezték ennek negatív ha-
tását, ezért is döntöttek a segítő 
program megszervezése mellett. 

A tréninget a magyarorszá-
gi Otthon Segítünk Alapítvány 
szakemberei végezték. Lehőcz 
Monika, az Otthon Segítünk Ala-
pítvány igazgatója elmondta, hogy 
az alapítvány segítő szolgálatok 
hálózata, amelyek a család harmo-
nikus működéséért, megerősödé-

Segítségnyújtás önkéntesen, jó szívvel

Egyszülős családok
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) szá-
mára kiemelt jelentőséggel bír a család intézményének és a keresz-
tény értékek megőrzésének kérdése, amit programjaikban és ren-
dezvényeiken is igyekeznek megjeleníteni. Nem tudnak elmenni szó 
nélkül amellett a szomorú tény mellett sem, hogy a külföldi mun-
kavállalás miatt egyre több gyerek nő fel egyszülős családban, sok 
esetben pedig szülő nélkül: a nagyszülőkre hagyják őket. S ez a je-
lenség komoly problémát okoz a gyerekek életében.

séért és a szülői szerep megbecsülé-
séért helyi szinten támogatják a csa-
ládokat megelőző jelleggel, önkén-
tes munka hozzáadásával, családlá-
togatással és személyes törődéssel. 
A civil családsegítéssel sok esetben 

a kisgyerekes családokat támogat-
ják, a nagycsaládokat, a gyermekü-
ket egyedül vállaló anyukákat, s bi-
zony elkél a segítség ott is, ahol ik-
rek érkeznek a családba. Az utóbbi 
időben pedig azt tapasztalják, hogy 
megnőtt az egyszülős családok szá-
ma, s ha nincs a közelben nagyszü-
lő, jó barát, rokon, akire lehet szá-
mítani, bizony jól jön az alapítvány 
önkénteseinek a segítsége. 

Hegedűs Réka, a Semmelwe-
is Egyetem Mentálhigiéné Intézet 
munkatársa, az alapítvány önkénte-

se elmondta, hogy a mostani je-
lenséget gyerekeket hátrahagyó 
migrációnak nevezi a szakma. A 
résztvevő pedagógusokkal, hit-
oktatókkal ezúttal arra keresték a 
választ, hogyan lehetne hatható-
san segíteni ezeknek a családok-
nak, illetve a szülő nélkül maradt 
gyerekeknek. A tréninget azzal 
a céllal szervezték, hogy azok a 
szakemberek, akik a gazdasági 
migráció által érintett családok-
kal, gyerekekkel dolgoznak, ta-
lálkoznak, jobban értsék a hát-
rahagyott családtagok által 
megélt élethelyzet pszicho-szo-
ciális hátterét és ennek a tudás-
nak a birtokában az érintett gye-
rekek, családok nehézségeit, el-
akadásait beazonosítsák, illetve 
kellő módon foglalkozzanak ve-

lük, támogassák őket ebben az 
élethelyzetben. A programban 
részt vett Révész Melinda, aki 
Fóton hozta létre az Otthon Se-
gítünk Alapítványt. Beszámolt 
róla, milyen segítséget tudnak 
nyújtani az önkéntesek.

K á r p á t a l j á n  s a j n o s 
még nem igazán divat  az 
önkénteskedés, de keresztény-
ként valamennyiünk  köteles-
sége, hogy önzetlenül segítsünk 
embertársainkon.  

-marton-
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Az esküvőszervezés na-
gyon szép és izgalmas, ugyan-
akkor bonyolult munka. A töké-

letes nagy nap egyik kiemelke-
dően fontos része a dekoráció, 
egy dekoratőr bevonása pedig 
sok gondot vehet le vállainkról. 
A Szernyén található Wedding 
Salon szebbnél szebb esküvői 
ruhákkal, kellékekkel várja ven-
dégeit. Vezetőjével, Tar Patrik-
kal beszélgettünk a vállalkozás 
szépségéről, a kihívásokról.

– Mi ösztönözte, hogy erre a 
pályára lépjen?

– Emlékszem, kiskorom óta 
nagyon szerettem rajzolgatni, pa-
pírfigurákat hajtogatni. Sógor-
nőmmel mindig együtt készül-
tünk az iskolai rajz órákra, ő se-
gített az elkészítésben. Ha az is-
kolai ünnepségekre valamilyen 
díszlet kellett, én önként jelent-
keztem a megvalósításra. Már 
ekkor tudtam, hogy ki szeret-
ném magam próbálni a rendez-
vényszervezés világában. Mára 
pedig saját szalonnal rendelke-
zünk, ahol igyekszünk eleget ten-
ni a vendég kívánságainak, vala-
mi új és modern dolgot becsem-
pészni az ifjú pár nagy napjába.

– Mikor indult a vállalko-
zása?

Beszélgetés Tar Patrik fiatal szernyei vállalkozóval

Az álmokat megvalósító 
esküvőtervező

Minden lány nagy álma az esküvője. Számtalanszor elképzeli, mi-
lyen ruhában vonul az oltár elé, kik lesznek a meghívottak, milyen 
lesz a dekoráció. Amikor pedig az álomból valóság lesz, azt sem 
tudjuk, hová nézzünk, mihez fogjunk, annyi a teendő.

– Hét évvel ezelőtt kezdtem 
bele az esküvők szervezésébe. Fi-
atal koromhoz képest sokan megle-

pődnek, hogyan lehetséges ez. Két 
éve pedig sikerült megnyitni a sza-
lont, ahol menyasszonyi ruhák, ki-
egészítők árusításával is foglalko-
zom. Teljes szívemmel elégedett 
vagyok azzal, hogy ez idő alatt kö-
zel négyezer ember követ engem az 
interneten, és ezáltal a megrendelői 
köröm is bővült.

– Hogyan emlékszik a kezde-
tekre?

– Visszatekintve, elég nehezen 
indultam, mivel egy ilyen vállal-
kozás rengeteg pénzt és odafigye-
lést igényel. Az első hozzávalókat 
(szalagokat, anyagokat, kellékeket) 
szüleimnek köszönhetem, ők támo-
gattak engem, nélkülük nem tudtam 
volna megvalósítani az álmomat. A 
kezdeti nehézségek után már önerő-
ből fejlesztettem a vállalkozásomat, 
amire igazán büszke vagyok.

– Tanulta ezt a mesterséget?
– Az általános iskola befejezé-

se után nem volt rá lehetőségem, 
hogy rendezvény és ceremónia-
mester szakot végezzek. Így ön-
ként, az internetet olvasva tanulok, 
képzem magam a legújabb tren-
dekben, hogy a legtöbbet adhassam 
vendégeimnek. A későbbiekben vi-

szont szeretnék ebből a mester-
ségből diplomát szerezni itthon, 
Ukrajnában.

– Egy esküvő lebonyolításá-
hoz számos dolog szükséges. Mi 
az, ami megtalálható önnél?

– Az tényleg igaz, hogy egy 
esküvőn a legkisebb részletig 
mindennek a helyén kell lennie. 
A szalonunkban nagy választék-
ban találhatóak menyasszonyi ru-
hák, kiegészítők. A divat napon-
ta változik, és természetesen az 
arák tökéletesek szeretnének len-
ni a nagy napon. Emellett a tel-
jes esküvő lebonyolítását is vál-
laljuk, legyen szó terem-, virág-, 
autódekorációról, kellékek elké-
szítéséről (meghívók, díszpoha-
rak, szettek), valamint keresz-
telők, születésnapok dekorálása 
sem maradhat ki. Megrendelőink 
saját elképzeléseikkel állnak elő, 
de előfordult már, hogy ránk bíz-
ták az ötletet, ez viszont nagy fel-
adat, mert nem tudjuk, mi tetszik 
igazán a megrendelőnek.

– Egy vállalkozást mindig 
fejleszteni kell...

– Természetesen ez így igaz. 
Mi minden nap igyekszünk a leg-
újabb kellékeket, ruhákat, deko-
rációkat bemutatni az ifjú párok-
nak. Nincs olyan, hogy egyforma 
esküvő, ahol pont azok az elemek 
szerepelnének, mint a másik es-
küvőn. Mindenkinek vannak sa-
ját elképzelései, tervei, minden-
ki egyedit szeretne a nagy napon. 
Ehhez igyekszünk mi is alkal-
mazkodni. Jövőbeni terveim kö-
zött pedig szerepel, hogy valame-
lyik városban, forgalmasabb he-
lyen is üzemeltessek egy szalont.

– A rendezvényszervezés pia-
cára betörni nehéz feladat. Ön-
nek hogyan sikerült? Mi a sike-
rének titka?

– Erre azt tudom mondani, 
köszönet a rengeteg ifjú párnak, 
akik bíztak bennem és engem 
választottak. Sok vendégemmel 
mai napig tartjuk a kapcsolatot, 
és szerintem általuk lettem, úgy-
mond, ismertebb. Sokaknak kö-
szönhetem azt, hogy mellettem 
álltak, ha valami véletlenül nem 
úgy valósult meg. Igyekezni fo-
gok, hogy minél több ember meg-
ismerje munkámat és szolgálta-
tásainkat.

– Milyen tanácsokkal látna 
el egy kezdő vállalkozót?

– Lesznek az életben olyan 
emberek, akik rosszat szeretné-
nek neked, de velük ne foglal-
kozz! Ha belekezdesz egy vál-
lalkozásba, amit valóban szeretsz 
csinálni és van hozzá tehetséged, 
akkor ne hagyd, hogy a negatív 
emberek elcsüggesszenek! Igye-
kezz egy-két tanácsból fejlődni 
és okulni! A kitartás meghozza 
gyümölcsét.

Kurmay Anita

Az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) hivatalosan még 
nem jelentette be, de tudományos 
értelemben már pandémiával, 
azaz nem csak több országra, de 
kontinensekre, vagy akár az egész 
világra kiterjedő járvánnyal van 
dolgunk. 

Az új típusú koronavírus 
(COVID-19) a múlt év decem-
berében ütötte fel a fejét a kínai 
Vuhanban, és sokáig úgy tűnt, 
hogy a gócpont nem terjed majd 
kívül ezen a tartományon. Az el-
múlt hetekben azonban egyértel-
műen kiderült, hogy nem csak az 
ázsiai kontinensen belül, de Eu-
rópa számos országában is ko-
molyan számolni kell a betegség-
gel, hisz tömeges megbetegedést 
jelentettek például Észak-Olasz-
országból vagy Németország-
ból is…

Mivel Kárpátaljáról manap-
ság már nem csak a járvány szem-
pontjából még biztonságosnak 
számító Magyarországon vállal-
nak tömegesen munkát, hanem 
az öreg kontinens számos orszá-
gában is, ezért valamilyen szinten 
fel kell készülni arra, hogy szű-
kebb környezetünkben is felüthe-
ti a fejét a betegség.

A napokban Beregszász és a 
járás egészségügyi intézménye-
inek családorvosai részvételé-
vel munkaértekezletre került sor 
a Beregszászi Alapellátási Köz-
pontban, ahol részletesen átbe-
szélték azokat az óvintézkedé-
seket, amelyeket foganatosítani 
kell abban az esetben, ha korona-
vírus-fertőzés gyanúja merül fel.

Mint Henagyij Andrejev, a 
Beregszászi járás infektológiai 
osztályának vezetője elmondta, 
ha bármilyen beteg esetében fel-
merül a járvánnyal való érintett-
ség lehetősége, abban az esetben 
a legfontosabb, hogy ez a személy 
telefonon értesítse a családorvo-
sát vagy más egészségügyi dolgo-
zót, semmiképpen se keresse fel 
személyesen az egészségügyi in-
tézményt! Az elsődleges vizsgálat 
során a páciens kórtörténetének 
anamnézisét kell megvizsgálni, 
tehát kideríteni, hogy az elmúlt 
napokban-hetekben hol járt, kik-
kel érintkezett, és mikor észlelte 
először a betegség tüneteit. Ha 
az anamnézis felvételének során 
kiderül, hogy az érintett beteg a 
koronavírussal fertőzött góc-
pontok környékén tartózkodott, 

Óvintézkedések 
(korona)vírusjárás idején

Az utóbbi napokban-hetekben aligha szerepelt gyakrabban más 
szó a közbeszédben, illetve hangzott el többször a különféle hír-
adásokban, mint a koronavírus…

vagy onnan érkező emberekkel 
érintkezett, akkor mindenféle-
képpen izolálni kell, vagyis ka-
ranténba kell helyezni egészen 
addig, mígnem a vizsgálatok ki 
nem derítik az esetleges betegsé-
gét, vagy a vírustól való mentes-
ségét. Ugyanígy kell eljárni azok-
kal a személyekkel, akik a beteg-
gel az azt megelőző napokban 
közelebbi kapcsolatban voltak.

Amúgy a koronavírus leg-
főbb tünetei a hirtelen fellépő 
magas láz, a száraz, kevés vála-
dékkal történő köhögés, mellka-
si nyomásérzet, légzési nehéz-
ségek, levertség, fejfájás, álta-
lános gyengeség. Ezek a pana-
szok simán beillenek egy lég-
cső, vagy hörghurut betegség 
tüneteinek is, ezért is fontos a 
kórtörténet pontos nyomon kö-
vetése…

Mivel február végén, március 
elején amúgy is az influenza-jár-
vány ,,szezonját” éljük, és való-
jában a koronavírus tünetei sem 
sokkal térnek el az influenza-sze-
rű betegségek megnyilvánulásá-
tól, így valójában, kis túlzással, 
minden ilyen beteg addig ,,gya-
nús”, amíg ki nem derül róla, 
hogy nem volt kapcsolata a jár-
ványgócokkal.

Mint Ruszlana Hegyes, a Be-
regszászi Járási Alapellátási Köz-
pont vezető főorvosa elmond-
ta, a hozzájuk tartozó egészség-
ügyi intézmények mindegyike el 
van látva megfelelő mennyiségű 
mosó- és fertőtlenítő szerekkel, 
szájmaszkokkal, gumikesztyűk-
kel és egyéb olyan eszközökkel, 
amelyek rendszeres használata 
jelentősen csökkenthetik a jár-
ványok terjedését.

Nem csak a koronavírus, de 
bármilyen más betegség meg-
előzésében fontos szerepe van a 
rendszeres, alapos kézmosásnak, 
a helyiségek gyakori szellőzte-
tésének és fertőtlenítésének, a 
rendszeres testmozgásnak, zöld-
ségekben, gyümölcsökben és vi-
taminokban gazdag étkezésnek. 
Aki bármilyen betegség tüneteit 
észleli magán, az lehetőség sze-
rint ne menjen közösségbe, tüsz-
szentés és köhögés esetén takarja 
el az arcát kendővel, vagy a kö-
nyökhajlatával, ha pedig súlyos-
bodik az állapota, akkor konzul-
táljon családorvosával.

Jakab Lajos 
badalói családorvos

A r é s z t v e v ő  d i á k o k a t 
és kísérőiket Fodor Éva, a 
KMPSZ irodavezetője kö-
s z ö n t ö t t e .  E z t  k ö v e t ő e n 
Kohut Erzsébet, a főiskola 
Biológia és Kémia Tanszé-
kének tanára, a zsűri elnö-
ke ismertette a versenysza-
bályokat. A  6–11. osztályos 

Biológiavetélkedő a KMPSZ 
szervezésében

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) soron kö-
vetkező tanulmányi versenyét február 29-én rendezték meg. A 
Margittai Antal biológiavetélkedőnek a Rákóczi Főiskola adott ott-
hont. (Margittai Antal botanikus, pedagógus a Munkácshoz köze-
li Várpalánkán született. Kutatását a Keleti-Kárpátok növényvi-
lágának feltérképezésére szentelte.)

tanulóknak 90 perc állt rendel-
kezésre a tesztek kitöltésére.

 A verseny legjobbjai: 6. osz-
tály: Biró Péter (Nagyberegi Kö-
zépiskola, felkészítő tanára Vass 
Gábor), 7. osztály: Jakab Vero-
nika (Beregsomi Általános Isko-
la, felkészítő tanára Gerzsenyi 
Anzselika), 8. osztály: Csoma 

Bog lá rka  (Bá -
tyúi Középiskola, 
felkészítő tanára 
Csoma Sándor), 9. 
osztály: Jaró Esz-
ter (Nagyberegi 
Református Lí-
ceum, felkészí-
tő tanára Gajdos 
Lívia), 10. osz-
tály: Szilvási Zsolt 
(Nagyberegi Re-
formátus Líceum, 
felkészítő taná-
ra  Gajdos Lívia), 
11. osztály: Bacsi 
Boglárka Katalin 
(Viski Kölcsey Fe-
renc Középiskola, 
felkészítő tanára 
Czébely Ilona).

-nitta-
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Elejét lásd az 1. oldalon

A köszöntő beszédet Varga 
Éva, a Beregszász Járási Köz-
pontosított Könyvtárhálózat 
igazgató asszonya mondta. A 

szép számmal megjelent iroda-
lomkedvelők betekintést nyer-
hettek a szerző életútjába Nagy 
Mónika borzsovai könyvtárve-
zető kisfilmje által, aztán né-
hány verset olvasott fel Feren-
ci Attila, majd meglepetésként 
Gáti Georgina, a sárosoroszi 
könyvtár vezetője saját maga 
által kiválasztott és megzené-
sített verseket adott elő az em-

Bimba Ferenc könyvbemutatója Beregszászban

Évszakok és hangulatok
Bimba Ferenc Évszakok és hangulatok című versgyűjtemény-
ének könyvbemutatójára került sor a Beregszászi Járási Könyv-
tár olvasótermében február 27-én. Az eseményen meghívott ven-
dégként részt vett Beke Mihály András, a Magyarország Bereg-
szászi Konzulátusának első beosztott konzulja, Dupka György, 
a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, Halász 
László, a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal Művelődési 
és Sport Osztályának vezetője, valamint Ferenci Attila, a Kár-
pátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze, aki egy-
ben ennek a délutánnak a moderátora is volt. 

lített kötetből. Az összejöve-
tel további részében kötetlen, 
interaktív beszélgetésre került 
sor, ahonnan nem hiányoztak a 

régi, egyetemi vidám történetek 
és a megható személyes gondo-
latok sem.

Ezúton  i s  g ra tu lá lunk 
Bimba Ferenc úrnak ezekhez 
az érzelemdús, hiteles költemé-
nyekhez, és biztatni szeretnénk a 
megkezdett út folytatására.

Holozsai Erzsébet,                                                                         
a Benei Községi 

Könyvtár vezetője

A jelenlévőket Váradi Na-
tália, a főiskola Felnőttképzési 
Központjának vezetője köszön-
tötte. „Ma ötvennégy települé-
sen kezdődhetnek meg a foglal-
kozások. Ez azt jelzi, hogy van 
rá igény, vannak tanulni vágyók, 

van értéke a pedagógusaink 
munkájának” – hangsúlyozta.

Az ukrán nyelvű tanfolyam 
tananyagában jelentős szerepet 
kap a kommunikáció, a beszéd-
értés, a szövegértés és a szöveg-
alkotás. A jelentkezési idő alatt 
886 fő jelezte részvételi szándé-
kát, akik húsz településen száz-

Magyar és ukrán 
nyelvtanfolyamok indultak
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2002 óta min-
den évben nyelvtanfolyamokat hirdet, amelyeken több száz je-
lentkező vesz részt. Idén a magyar mint idegen nyelv és ukrán 
mint idegen nyelv képzésekre több mint négyezren jelentkez-
tek. Az ünnepélyes megnyitóra február 29-én került sor a Rá-
kóczi Főiskolán.

húsz órában sajátíthatják el a 
nyelvet. A legfiatalabb tanuló 5, 
a legidősebb 60 éves.

A magyar nyelv oktatásában 
szintén a kommunikáció alap-
jainak elsajátítására fektetik a 
hangsúlyt. A 3138 fő harminc-

öt településen szintén százhúsz 
órában tanulhat. Közöttük a leg-
fiatalabb tanuló 5, a legidősebb 
78 éves.

Sikeres záróvizsgák esetén a 
főiskola által kiállított kétnyelvű 
tanúsítványt vehetnek kézhez a 
hallgatók.

K. A.

Örök tél: filmbemutató a Rákóczi Főiskolán

Gulág – a túlélés stratégiája
Placid atya, aki éveket töltött a 
Gulágon, az egyik Beregszászon 
tartott emlékezetes előadása so-
rán így fogalmazta meg a túlélés 
néhány alapszabályát: dolgozz 
becsületesen, hogy érezd, erköl-
csi vonatkozásban különb vagy 
rabtartóidnál. Tanulj meg az 
élet nagyon apró dolgainak is 
örülni! Végül: légy mélyen is-
tenhívő, mert Jézus szenvedé-
seiből mindig erőt meríthetsz, 
akárcsak abból, hogy szerette-
id odahaza hűségesen várnak. 

Ezzel szemben az Örök tél 
című televíziós filmben Raj-
mund, az egyik főszereplő 
teljesen más alapelveket fo-
galmaz meg. Ne gondolj az 
otthonmaradottakra, és sír-
ni sem szabad, álmodni meg 
végképp, s nem lehet tépe-
lődni azon, mit hoz a holnap! 
Továbbá: csak magaddal tö-
rődj, ne cipeld mások terhét, 
mert az legyengít! S mintha 
a férfinak lenne igaza, hisz az-
zal, hogy megtanulta, miként 
kell a bonyolult úton-módon be-
szerzett kapadohányból cigaret-
tát készíteni, szinte mindenhez 
hozzájut, amihez a Donyec-me-
dence szénbányáiban lágeri kö-
rülmények között hozzáférhet 
az ember.

De kikről is szól a Hava-
si János novelláiból készült al-
kotás, amelyet mostanáig tizen-
hat nyelvre szinkronizáltak, és 
2018-ban elnyerte Európa leg-
jobb televíziós filmje kitünte-
tő címet? A legtöbb kárpátaljai 
magyar számon tartja, hogy mi 
történt a vidék magyar és német 
férfiaival 1944 gyászos őszén. 

Ám arról jóval kevesebben hallot-
tak, hogy ugyanezen év decembe-
rében Magyarországról, így Kár-
pátaljáról is jóvátételi munkára 18 
és 35 év közötti német származá-
sú nőket százszámra vittek többek 
között Donbászra. Egy lassan bon-
takozó szerelem kapcsán nekik ál-

lít emléket ez a nagyszerű alkotás 
(rendező Szász Attila), bemutatva 
azt a mérhetetlen kiszolgáltatottsá-
got, bánásmódot és embertelen kö-
rülményeket, amelyeket ezeknek a 
fiatal nőknek kellett elszenvedniük. 
Akiknek a lelkében csak azért nem 
hunyt ki a remény utolsó szikrája, 
mivel tudták, hogy odahaza várják 
őket a szeretteik. 

A filmből végül kiderül: az a he-
lyes magatartás, ha még ilyen lehe-
tetlen körülmények között is meg-
próbálunk segíteni másokon, le-
győzve a mindannyiunkban ott lap-
pangó önzést. Ahogy túlélni mu-
száj, úgy a másikon segíteni köte-
lesség – mindkettő a legfőbb paran-
csok egyike. 

A film után pódiumbeszélge-
tésre került sor Havasi Jánossal, 
aki, mint mondtuk, a film alap-
ötletéül szolgáló novellák szer-
zője. A moderátor szerepét fel-
vállaló Debreceni Mihály ismert 
televíziós szakember beszélgető-
társával visszaemlékezett azokra 
a tanulmányutakra, amelyek so-
rán hol csak néhányan, hol pe-
dig csoportosan felkeresték a 
magyarországi német nők rab-
ságának a helyszíneit. Mint meg-
tudtuk, Havasi János édesanyja 
és falubelijei csak öt év múlva, 

1949-ben térhettek haza. A túl-
élők a későbbiek során is csak 
keveset beszéltek családtagjaik-
nak a Donyec-medencében töl-
tött évekről, ám az ilyen kivéte-
les alkalmakkor mindig hangsú-
lyozták a következőket: a helyi 
lakosság, amely az első időkben 
kimutatta az ellenszenvét a „fa-
sisztákkal” szemben, a későbbi-
ek során nagyfokú együttérzés-
ről tett tanúbizonyságot.

A film érdekessége, de ez 
bizonnyal több is annál, hogy 
benne több kárpátaljai színész 
– Kacsur András, Szabó Imre, 
Melnyicsuk Oleg – is szerepet 
kapott. 

Kovács Elemér

A kihelyezett képzés első ki-
bocsátása a sikeres diplomaszer-
zést követően oktathatják a most 
másodéveseket, akik szintén a 
képzés végéhez közelednek, hi-

szen már csak egy szakdolgozat-
írás és sikeres védés áll előttük. 

Ennek apropóján a Kárpátal-
jai Magyar Mentálhigiénés Tár-
saság (KMMT) szervezésében 
találkozóra került sor az egykori 
és jelenlegi hallgatók között ta-
pasztalatcsere céljából. A február 

Találkozás önmagammal, 
feltöltődés társainkkal

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Károli Gás-
pár Református Egyetem (Budapest) együttműködésének köszön-
hetően mentálhigiénés segítő szakirányú képzés érhető el a bereg-
szászi intézményben. 

28-án megtartott eseménynek a Rá-
kóczi Főiskola adott otthont.

A jelenlévőket Búza Domon-
kos, a Magyar Mentálhigiénés Szö-
vetség (MAMESZ) elnöke köszön-

tötte. „2017 óta folynak az előké-
születek, hogy a Kárpátaljai Ma-
gyar Mentálhigiénés Társaság hi-
vatalosan is a MAMESZ tagszer-
vezete legyen, ez ma meg is va-
lósul. Örömmel tölt el, hogy az itt 
lévő közeg aktívan tesz a mentál-
higiénés szellemiség terjesztésé-

ért” – jelentette be. Ezt köve-
tően Berghauer-Olasz Emőke, 
a KMMT elnöke köszönte meg 
szervezetük elismerését. „Tisz-
teletre méltó az a munka, amit 
egykori hallgatóink végeznek 
Kárpátalján. Gratulálok nekik 
az eddig elért sikereikhez” – 
hangsúlyozta Grezsa Ferenc, a 
MAMESZ és a KMMT tisztelet-
beli elnöke, majd a Károli Gás-
pár Egyetem könyvadományát 
adta át a KMMT és a Rákóczi 
Főiskola részére. 

A köszöntőket követően a 
szakdolgozatírás előtt álló hall-
gatók értékes tanácsokat hallgat-
hattak meg az egykori végzősök-
től. Megerősítették őket abban, 
hogy el tudják érni kitűzött cél-
jaikat, és kollégáikra, barátaik-
ra mindig számíthatnak.

Ezt követően Török Iván, a 
MAMESZ tiszteletbeli elnöke Ta-
lálkozás címmel tartotta meg elő-
adását. Megtudhattuk, hogy van-
nak felületes találkozásaink, ame-
lyek csak egy „sziá”-ban merül-
nek ki, és vannak mélyebb talál-
kozásaink, amikor teljesen odafi-
gyelünk a másikra, vele éljük még 
érzéseit. A találkozások olykor üt-
közéseket, konfliktus helyzeteket 
is teremthetnek. Ezeket a szituá-
ciókat fontos felismernünk, és he-
lyükön kezelnünk, hogy ne bom-
lasztó, hanem termékeny erejűek 
legyenek. Az előadás végén fény 
derült arra is, hogy önmagunk 
mélyebb megismeréséhez törté-
nelmünk, környezetünk, baráta-
ink jobb megismerése szükséges.

A délután kötetlen baráti be-
szélgetéssel ért véget.

Kurmay Anita

Debreceni Mihály és Havasi János
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A kérdés tehát óvatosságból 
most már imigyen tesszük fel: mi-

től szép város Beregszász? Hogy 
erre választ kapjunk, vissza kell 
mennünk az időben legalább más-
fél évtizedet. Ekkor jó sorsom 
úgy hozta, hogy a beregszászi 
városnapon nálunk vendégeske-
dő delegációk sokasága közül én 
a zalaegerszegiek háromfős csa-
patához csapódtam. Velük jár-
tam végig a település központi ré-
szét. A küldöttség vezetője, Zala-
egerszeg akkori főépítésze több-
ször is megjegyezte, hogy meny-
nyire szerencsés az a város, ame-
lyiknek ilyen széles főutcája van. 
Nagy kár érte, hogy ők ilyesmi-
vel sajnos nem büszkélkedhetnek. 
Szomorúságuknak pedig az a leg-
főbb oka, hogy a legimpozánsabb 
épület szépsége sem tud érvénye-
sülni, ha nincs körülötte elegen-
dő szabad tér. Tessék csak bele-
gondolni: akárcsak a párizsi Eif-
fel tornyot vagy a Notre-Dame-t, 
a kölni dómot, a római Szent Pé-
ter székesegyházat vagy a velen-
cei Szent Márk székesegyházat 
idézzük meg emlékezetünkben, 
mindegyikhez tágas tér társul. 
Köszönet mindezért ezen városok 

„Beregszász a legszebb város…” Egy lokálpatrióta feljegyzései

Szecesszió a Vérke partján
„Beregszász a legszebb város…”. Még a múlt század hetvenes éve-
iben megszületett a dal, s a település lakói közül bizonyára sokan 
úgy is gondolták: kétség nem férhet hozzá, ez a színtiszta igazság. A 
kései lokálpatriótákba időnként azért csak beléjük nyilallik a kér-
dés: miből gondolhatták korábban a Vérke partján élők, hogy en-
nél rendezettebb, markánsabb jegyekkel rendelkező, hangulato-
sabb település valóban nincs a környéken? Lehet ugyan a gazdag 
történelmi múlttal, a dicső tettekkel – lásd, Esze Tamásék 1703-as 
zászlóbontása – és a magyarságukra különös adományként tekintő 
helybeliek gondolkodásmódjával megmagyarázni sok mindent, ám 
ha nem adunk hozzá némi fogódzót, akkor bizony szegényes lesz 
a rólunk, illetve a mi kedves városunkról kiállított bizonyítvány.

korábbi bölcs irányítóinak. 
A tágasság, az átláthatóság te-

hát fontos dolog, ám 
nem minden. S tovább-
ra is adósok vagyunk an-

nak a kérdésnek a megválaszolásá-
val, hogy mitől szép város Bereg-
szász. Íme a válasz: legfőképpen a 
szecessziós stílusú épületei teszik 
azzá. Kapásból egyet valamennyi-
en tudunk említeni, ez pedig az egy-
kori Beregmegyei Kaszinó, a mai 
Arany Páva épülete.

A kívülálló ilyenkor azt érzéke-
li, hogy adott egy hangulatos, tor-
nyokkal díszített épület, melynek 
falain a szecesszióra jellemző vi-
rágminták és madárfigurák (lásd: 
páva) láthatók. Az épület belsejé-
ben ugyanezen stílusban megfes-
tett nőalakok. Arányosság, harmó-
nia, kecsesség és némi egzotikum. 
Leginkább talán ezek az érzések ke-
rítik hatalmába az embert egy sze-
cessziós műalkotás láttán, mert azt 

azért mondjuk el, hogy Európában a 
XX. század elején uralkodóvá váló 
stílusirányzat képviselőinek nem 
csupán az építészetben, hanem fes-
tészetben, illetve a képzőművészet 
valamennyi ágában sikerült mara-
dandót alkotniuk.

Beregszász és a szecesszió. Na-
ivság lenne azt képzelni, hogy a vá-
ros akkori tehetős lakói nagyhirtelen 
főként ebbe az építészeti stílus-
irányzatba szerettek bele. A magya-
rázat sokkal prózaibb. Tudni kell, 
hogy a sokak által ma is kárhozta-
tott a Habsburgokkal történt kiegye-
zés (1867) – melynek nyomán lét-
rejött az Osztrák-Magyar Monar-
chia – jótékony hatása vidékünkön, 
az akkori periférián csak a század 
elején vált érezhetővé. Éppen ak-
kor, amikor a történelmi városköz-

pont kialakult. Nemcsak itt, hanem 
az egész Kárpáthazában. A gazda-
sági fellendülés időszaka tehát egy-
beesett a szecesszió térhódításával, 
így a település meghatározó épüle-
tei ezeket a stílusjegyeket viselik. 
A szecesszió, mint mondottuk, nem 
magyar találmány. Szépsége folytán 
mégis táptalajra lelt az egész Kár-
pát-medencében. Jellemző, hogy 
ebben a régióban művészettörténé-
szeink több mint ezer ebben a stílus-
ban emelt épületet tartanak számon, 
köztük városháza éppúgy megtalál-
ható, mint posta vagy színházépület. 
A szecesszió fellegváraként Buda-
pest mellett Kecskemétet, Szabad-
kát, Szegedet, Nagyváradot szok-
ták emlegetni. 

Már hozzászoktunk, Bereg-

szász ezen a listán csak az utolsó 
oldalak egyikén szerepel. Pedig a 

mai Arany Páva mellett az egyko-
ri zsidó rituális fürdő, vagy a Szé-
chenyi és Tinódi utca sarkán álló 
Kubovics- és Méhes-palota is kö-
zéjük tartozik. Ez utóbbi a Méhes 
Samu építész által tervezett kétszin-
tes ház ma már sajnos nem tündö-

köl régi pompájában, vessük csak 
össze a két fotót (1. és 2.)! Emel-
lett szecessziós jegyek fedezhetők 
fel a Kossuth Lajos nevét viselő 4. 

sz. Középiskola épületén, akár-
csak azon, a város központjában 

álló kétszintes épületen, amely je-
lenleg a Beatricce digitális tech-
nikákat forgalmazó szaküzletnek 
ad otthont. (E cikk keretei nem 
engedik meg, hogy a város arcu-
latát szintén jelentősen meghatá-
rozó más építészeti jegyeket ma-
gukon hordozó épületekkel – tör-
vényszéki palota, vármegyeháza, 
Oroszlán vendégfogadó, az egy-
kori pénzügyőrség épülete – fog-
lalkozzunk.)

Azok az ismerőseim, akik-
nek mostanáig sikerült a fél vilá-
got bejárniuk, arról számoltak be, 
hogy a lett fővárosban egy egész 
városnegyedet emeltek a szecesz-
szió által megihletett építészek. 

Mi viszont annak is nagyon 
tudunk örülni, ha az ebben a stí-
lusban fogant épületeink több-
ségének megújult a külseje, így 
vonzza a szépre, az eleganciá-

ra és a harmóniára fogékony te-
kintetet. Bizonyítva, hogy Bereg-
szász egyre inkább élhető város. 

Kovács Elemér

Frissítő korai csemege a re-
barbara. Március végén szedhet-
jük a rebarbarát, mint az egyik 
legkorábbi kerti zöldségünket, 
amellyel a piacokon csak alkal-
manként találkozunk. Ha még-
is, akkor hajtatással teszik még 
koraibbá a piacra termelő kerté-
szek, ilyenkor februárban fóliá-
val takarják a töveket, s így mint-
egy négy héttel korábban szedhe-

Március a kiskertben
A magágy földjének megfelelő előkészítése a jó termés egyik fontos 
záloga. Különösen ügyeljünk arra az apró és nehezen csirázó magok 
(mint például a gyökérzöldségek) vetésekor. A felásott talaj felszínét 
munkáljuk el (gereblyével, vagy ha nagyon rögös, hengerezéssel), te-
gyük morzsás szerkezetűvé és simára. A magágy földje legyen enyhén 
nedves (nem ragadós) és ülepedett, amihez legalább két hetet kell vár-
ni az ásás után. (Emiatt is fontos, hogy lehetőleg ősszel végezzük el az 
ásást). Ha úgy hozza a helyzet, hogy közvetlenül az ásás után kell vet-
nünk, akkor nagyon tanácsos előzőleg hengerrel tömörítenünk a fel-
színt. Ha ezt nem tesszük, fennáll a veszélye, hogy a csirázó magok gyö-
kerei az üreges, levegős földben nehezen vetik meg a lábukat, könnyen 
kiszáradhatnak, rosszul, hiányosan kelnek. Lehetőleg mindig friss ma-
got vegyünk, kivételt képez a tök, a dinnye és az uborka, mert ezek-
nek a 2-3 éves magvai csíráznak a legjobban. Könnyebbé teszi az ül-
tetést és az ápolást, ha ágyásokra osztjuk a zöldségeskertet, s az egyes 
ágyak között hagyjunk 50-70 cm széles művelőutat. Gyakorlott ker-
tészek kitűzés nélkül is szép, egyenes sorokat húznak, a kevésbé gya-
korlottak azonban jól teszik, ha kitűző zsinór mellett húzzák a vetés 
árkát a kapával. A rendezettség nemcsak szemre szép látvány, de meg-
könnyíti a munkát is. A kitűző zsinórt majd a palántaültetés során is 
tanácsos lesz használnunk a rendezett növényelhelyezés érdekében. 

tők a levélnyelek. De a március má-
sért is fontos a rebarbara termesz-
tésében: ekkor vethetjük a magját 
(így csak 2-3 év múltán szedhető), 
illetve szaporíthatjuk tőosztással 
(ha ez utóbbi most elmaradt, ősz-
szel még pótolhatjuk). A gyökér-
törzset kivesszük a földből, éles 
késsel darabokra vágjuk úgy, hogy 
egy-egy darabon 2-3 rügy legyen. 
Ezek lesznek a dugványok, amelye-

ket 1x1 m térállásra olyan mélyre 
tegyünk a földbe, hogy a rügye-
ket 2 cm talajréteg borítása. Kö-
rülöttük tanácsos kitányérozni a 
földet, hogy a csapadék helyben 
maradjon, mivel a növény igen 
vízigényes. 

A rebarbara finom, savany-
kás ízét a benne lévő gyümölcs-
savak adják, emellett vitamino-
kat és ásványi sókat (főleg fosz-
fort, meszet és magnéziumot) 
tartalmaz. Oxálsavban különö-
sen gazdag, ami kis mennyiség-
ben antioxidáns hatású. Felhasz-
nálás előtt a levélnyeleket mos-
suk meg, majd a szár végét be-
metszve húzzuk le a vékony hár-
tyát. Leginkább desszertek, pi-
ték, kompótok készülnek belőle. 
Nyersen is fogyasztható.

A rebarbara könnyen ter-
meszthető, kevés gondozással be-
éri. Nekem már 20-25 éves rebar-
barám is van. A virágszárakat cél-
szerű a megjelenésük idején tőből 
eltávolítani, hogy a növénynek a 
levele, illetve a nyele erősödjön. 
(Érdekesség, hogy még bimbós 
állapotú virágzata is fogyasztha-
tó, a brokkolihoz hasonló módon 
hasznosítható.) Leveléből olyan 
permetlevet készíthetünk, ami jól 
bevált a hagymalégy ellen. 

Bodnár István
agrármérnök, Nagybakta

A fejlett világban a proszta-
tarák a leggyakoribb rákfaja. A 
férfiak 15-20 érinti valamikor 
élete során, és 2,6 százalékuk 

belehal a betegségbe. A geneti-
kai tényezők mellett a környe-
zettől függő kockázati ténye-
zők is hozzájárulnak a proszta-
tadaganat kialakulásához, ilyen 
például a dohányzás, valamint 
a cukor és a vöröshúsok túl-
zott fogyasztása. Ám kismér-
tékben csökkenti a kockázatot, 
ha az urak időnként kevés vö-
rösbort elkortyolnak – állapítot-

Vörösbort receptre?
ták meg a Bécsi Orvosi Egyetem 
munkatársai, miután újra ele-
meztek számos korábbi tanul-
mányt, melyek 611 ezer páciens 

adatait tartalmaz-
ták. Most azt akar-
ják kideríteni, hogy 
mely alkotóeleme-
inek köszönhető a 
védőhatás, s hogy 
ezek megelőző te-
rápiaként használ-
hatók-e például a 
magas rizikójú cso-
portoknál. Más be-
tegségek és ráktí-
pusok esetében már 
kimutatták, hogy a 
polifenolok – e jó-
tékony szerves ve-
gyületek, amelyek 

elsősorban a vörösborban meg-
találhatóak – valóban védő sze-
repet töltenek be. Ám mielőtt 
bárki a demizson után nyúl-
na, az orvosok figyelmeztet-
nek: csupán a mérsékelt borfo-
gyasztás egészségvédő hatású, 
ami napi egy pohárnyi mennyi-
séget jelent.

Bodnár István 
kertészmérnök 

A Méhes-palota anno és most A felújított Kubovics-palota

Az egykori zsidó rituális fürdő

A Kossuth Lajos Középiskola épületrésze



Csütörtök Március 12.

Köszöntjük Gergely nevű olvasóinkat!

Hétfő Március 9.

Köszöntjük Franciska, Fanni nevű olvasóinkat!

Kedd Március 10.

Köszöntjük Ildikó, Melissza nevű olvasóinkat!

Szerda Március 11.

Köszöntjük Szilárd, Boriska nevű olvasóinkat!
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04:00 Győzike
04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

Török filmsor.
17:10 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:20 Barátok közt
23:05 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:35 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:15 Kapcsolat
Am. filmsor.

01:20 Autogram
02:05 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

03:10 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

05:10 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 Doc Martin
Angol filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 Mintaapák

Magy. fikciós sor.
20:10 Exatlon Hungary
22:40 Drágám, add az 

életed!
00:00 Magánnyomozók
01:10 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A királynő szigetei
14:15 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
15:05 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
16:00 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Kékfény
21:30 A maffia 

nyomában
Olasz krimisor.

22:20 Kenó
22:30 Berlin ege alatt

Német tévéfilmsor.
23:30 Hogy volt?!
00:30 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:25 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

05:25 M5 Híradó
05:50 Öt kontinens
06:25 Summa
06:50 Család'20
07:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:15 Német nyelvű

hírek
08:25 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:45 Mai hitvallások
09:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Dokuzóna
11:15 Angol nyelvű hírek
11:35 Segítség, 

örököltem!
Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Család-barát
15:55 Divat & dizájn
16:30 Magyar Krónika
17:00 Öt kontinens
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Zorán duettle-

mez-bemutató 
koncertje 2014 - 
Egypár barát

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

magyar
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Zorán duettle-

mez-bemutató 
koncertje 2014 - 
Egypár barát

05:55 Ute tv
06:30 Sporthíradó
07:30 Út Tokióba
08:00 Góóól2
09:00 Sport7
10:00 Sporthíradó
10:30 Vívó Budapest 

Grand Prix
11:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
12:00 Góóól2
13:00 Sporthíradó
13:30 Jövünk!
14:00 Labdarúgó 

közvetítés
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:45 Felvezető műsor: 

Jégkorong
18:00 Jégkorong 

közvetítés
20:10 Értékelő műsor: 

Jégkorong
20:45 Kézilabda 

magazin
21:45 Sporthíradó

04:00 Győzike
04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

Török filmsor.
17:10 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:20 Barátok közt
23:05 Házon kívül
23:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:15 A kezdő

Am. vígjáték
02:55 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

04:40 Csapdába csalva
05:10 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 Doc Martin
Angol filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:10 Exatlon Hungary
22:40 Drágám, add az 

életed!
00:00 Magánnyomozók
01:10 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschrim
07:45 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Európai 

kulthelyek
14:20 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
15:10 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
16:05 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:30 Önök kérték

21:30 Az első köztársaság
Cseh tévéfilmsor.

22:25 Kenó
22:35 A fagy

Bűnügyi tévéfilm-
sor.

23:25 Magyarország 
szeretlek!

00:55 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:50 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember

05:25 M5 Híradó
05:50 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:40 Metodista 

magazin
09:05 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

09:10 Evangélikus
ifjúsági műsor

09:20 Református 
ifjúsági műsor

09:35 Mindenki 
Akadémiája

10:10 Schéner Mihály
11:10 Angol nyelvű hírek
11:25 Ezer év

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschrim
14:15 Család-barát
15:50 Család'20
16:10 Novum
16:45 Térkép
17:15 Útravaló
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Van képünk hozzá
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

magyar
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Van képünk hozzá

05:30 Szabadidő
05:55 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:30 Kosárlabda 

magazin
08:30 Kézilabda 

magazin
09:30 Jövünk!
10:00 Sporthíradó
10:30 Labdarúgó 

közvetítés
12:30 Ute tv
13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:00 Vívó Budapest 

Grand Prix
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:15 Út Tokióba
17:45 Fradi Tv
18:15 Felvezető műsor:

Kézilabda
18:30 Kézilabda 

közvetítés
20:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája

04:00 Győzike
04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

Török filmsor.
17:10 Barátok közt

Magyar filmsor.
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:20 Barátok közt
23:05 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:45 Rejtjelek

Am. krimisor.
00:55 Rejtjelek

Am. krimisor.
02:00 Rejtjelek

Am. krimisor.
03:05 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

04:40 Csapdába csalva
05:10 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 Doc Martin
Angol filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:10 Exatlon Hungary
22:40 Drágám, add az 

életed!
00:00 Magánnyomozók
01:10 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A világ 

madárszemmel
14:20 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:05 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 A nyomorultak

Angol tévéfilmsor.
21:50 Johnny Guitar

Angol westernfilm
23:35 Kenó
23:40 Szabadság tér ́ 89
00:30 Kékfény
01:25 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

05:25 M5 Híradó
05:50 Család'20
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát expressz
07:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:35 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:00 Isten kezében
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:05 Egy perccel 

rövidebb a nap-
pal - Grendel La-
jos író portréja

11:00 Világörökség 
Portugáliában

11:25 Angol nyelvű hírek
11:40 Képviselő úr

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Hrvatska 

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:55 Magyar gazda
16:25 Mesterember
16:55 Hazajáró
17:25 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Hogy volt?!
02:30 Képviselő úr

Tévéjáték

05:30 Vívó Budapest 
Grand Prix

06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok

Ligája
09:25 Fradi Tv
10:00 Sporthíradó
10:30 Labdarúgó 

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

Ligája összefoglaló
14:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
14:45 Labdarúgó 

közvetítés
16:30 Értékelő műsor:

Labdarúgás
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
17:30 Labdarúgó 

közvetítés
19:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:35 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
20:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája

04:00 Győzike
04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

Török filmsor.
17:10 Barátok közt

Magyar filmsor.
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:20 Barátok közt
23:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:30 Brandmánia
00:15 Szuperzöld
01:00 KölyökKalauz
01:40 ÉletmódKalauz
02:20 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

03:20 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:40 Csapdába csalva
05:10 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 Doc Martin
Angol filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:10 Exatlon Hungary
22:40 Drágám, add az

életed!
00:00 Magánnyomozók
01:10 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:45 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A természet cso-

dái - Különleges 
állatkölykök

14:20 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Fábry
21:50 Match point

Angol romanti-
kus film

23:50 Kenó
23:55 Megszállottak

Magyar játékfilm
01:35 4 összeesküvő és 

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:20 OJD – Irodalom 
és könyv 26 
percben

05:25 M5 Híradó
05:50 Novum
06:20 Summa
06:45 Világ
07:05 Útravaló
07:25 Jó ebédhez szól

a nóta
07:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:20 Német nyelvű 

hírek
08:25 Orosz nyelvű hírek
08:35 Kínai nyelvű hírek
08:45 Útmutató
09:10 Így szól az Úr!
09:15 Kereszt-Tények
09:25 Vallás és 

szabadság
09:30 Biblia és irodalom
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Egy firkáló - Ko-

vács Péter festő-
grafikus portréja

11:10 Angol nyelvű hírek
11:30 Moliere: A 

nők iskolája
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Rondó
14:20 Család-barát
15:55 Kék bolygó
16:20 Noé barátai
16:50 Szerelmes földrajz
17:25 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

magyar
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván írta
02:25 Moliere: A 

nők iskolája

05:30 Szabadidő
05:55 Jövünk!
06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
09:25 Fradi Tv
10:00 Sporthíradó
10:30 Kerékpártúra
11:00 Az olimpiai láng 

meggyújtása
11:30 Jövünk!
12:00 Szabadidő
12:30 Sportlövészet
13:00 Sporthíradó
13:25 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
15:25 Skipper
17:00 Sporthíradó
17:15 Napos Oldal -

DVTK
17:45 Vezetők - veze-

téstechnika 
Wéber Gáborral

17:55 UEFA Bajnokok 
Ligája

21:15 UEFA Bajnokok 
Ligája összefoglaló

22:15 Sporthíradó
22:45 Pecatúra
23:20 UEFA Bajnokok

Ligája



Szombat Március 14.

Köszöntjük Matild, Tilda, Borostyán nevű olvasóinkat!

Vasárnap Március 15.

Köszöntjük Kristóf nevű olvasóinkat!

Péntek Március 13.

Köszöntjük Krisztián, Ajtony nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg
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04:00 Győzike
04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

Török filmsor.
17:10 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:20 Barátok közt
23:05 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:40 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:50 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
02:00 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

03:00 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

04:40 Csapdába csalva
05:10 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 Doc Martin
Angol filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:10 Exatlon Hungary
22:40 Drágám, add az 

életed!
00:00 Magánnyomozók
01:10 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:10 Öt kontinens
07:40 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:20 Don Matteo

Olasz 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 Tengerek, város-

ok, emberek
14:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 A vörös nyakörv
Játékfilm

22:00 Szeretet nélkül
Orosz filmdráma

00:00 Kenó
00:05 Hogy volt?!
01:05 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:00 Rúzs és selyem
02:20 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Élő egyház

05:25 M5 Híradó
05:50 Multiverzum
06:20 Kárpát expressz
06:50 Kék bolygó
07:15 Jó ebédhez szól

a nóta
07:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:40 Isten kezében
09:05 Katolikus krónika
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:10 Dolgozni csak 

pontosan, szé-
pen - portréfilm 
Kollár Éva kar-
nagyról

11:05 Angol nyelvű hírek
11:20 Csalással nem!

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:45 Öt kontinens
14:20 Család-barát
15:55 Folkudvar
16:25 Multiverzum
16:55 Kárpát expressz
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Mindenből 

egy van
23:25 M5 Híradó
23:55 Határtalanul 

magyar
00:25 Hetedhét kaland
00:35 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték

05:55 Forma-1 - 
szabadedzés 2

07:40 Labdarúgó 
közvetítés

09:30 Sportlövészet
10:00 Sporthíradó
10:30 Napos Oldal - 

DVTK
11:00 Labdarúgó 

közvetítés
13:00 Sporthíradó
13:30 Vívó Budapest 

Grand Prix
14:30 Futsal magazin
15:00 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
16:00 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
17:00 Sporthíradó
17:10 Boxutca
18:00 Labdarúgó 

közvetítés
19:40 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 BL-péntek
00:20 Vezetők - veze-

téstechnika 
Wéber Gáborral

04:05 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

05:05 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:40 Tini nindzsa 

teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:05 Bakugan
Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

09:35 KölyökKalauz
10:05 Teleshop
11:05 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
11:30 Brandmánia
12:05 ÉletmódKalauz
12:35 Autogram
13:20 Édesítő
14:05 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

14:40 Házon kívül
15:15 Egy zseni, két 

haver, egy balek
Olasz–francia–né-
met akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magy. vígjátéksor.
21:05 Hat nap, hét éjszaka

Am. akcióvígjáték
23:20 Tisztítótűz

Am. akciófilm
01:10 Karate tigris 5.

Am. akciófilm
03:20 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:10 Magánnyomozók
05:00 Egy rém rendes 

család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
09:10 Trendmánia
09:45 Innovátor
10:15 Akadémia Itália
10:50 Adris Kitchen
11:20 Poggyász
11:55 Hungarikumok- 

kal a világ körül
12:25 Street Racers - 

Formula E ma-
gazin

13:00 A majmok bolygója
Am. sci-fi

15:50 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Halálos iramban 6.

Am. akciófilm
22:35 A Bourne-csapda

Am.-német akció-
film

00:55 Pancser police
Am. akcióvígjáték

03:15 A leghosszabb hét
Am. vígjáték

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Magyar Krónika
07:25 Hazajáró
07:55 Térkép
08:30 Noé barátai
09:00 Mentor: Her -

mann Krisztina
09:05 Mentor: Vári 

Zsolt
09:15 Divat & dizájn
09:45 Nálatok, laknak 

állatok?
Német családi film-
sor.

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:25 Nyomoz a 

professzor
Angol krimisor.

14:55 Írókorzó

15:30 Fekete gyémántok
Magyar romanti-
kus film

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Gombháború

Családi film
21:35 Az Ipcress ügyirat

Játékfilm
23:20 Kenó
23:30 Fábry
00:50 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:50 Rúzs és selyem
02:10 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:35 Család'20

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
06:00 Rövidpályás

gyorskorcsolya 
világbajnokság

08:35 Gasztroangyal
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:00 Rejtélyes 

XX. század
10:30 Öt kontinens
11:00 Angol nyelvű hírek
11:15 Szerelmi álmok

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 „Szól a szív…”
14:15 Család-barát
15:50 Hagyaték
16:25 Színe-java
17:20 Most a Buday!
17:55 Családi kör
18:55 Térkép
19:25 Ízőrzők
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Fábry
22:55 Legenda - válogatás
23:25 M5 Híradó
00:00 Opera Café
00:25 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Gasztroangyal
02:20 Fekete gyémántok

Magyar romanti-
kus film

03:40 Szerelmi álmok
Magyar játékfilm

 

05:30 Napos Oldal -
DVTK

05:55 Boxutca
06:45 Felvezető műsor:

Forma-1
07:00 Forma-1 - 

Időmérő edzés
08:15 Értékelő műsor:

Forma-1
08:30 Felvezető műsor:

Rövidpályás 
gyorskorcsolya

08:45 Rövidpályás 
gyorskorcsolya 
világbajnokság

10:30 Szabadidő
11:00 BL-péntek
11:45 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
12:50 Forma-1 - 

Időmérő edzés
14:15 Játékoskijáró
15:00 Kosárlabda 

közvetítés
16:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
18:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:00 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:30 Labdarúgó 

közvetítés
21:15 Értékelő műsor:

Labdarúgás
21:30 Góóól
00:20 Rövidpályás 

gyorskorcsolya 
világbajnokság

04:05 Ausztrál 
expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:10 Fókusz Plusz
06:05 Teleshop
06:40 Kölyökklub
08:40 Tini nindzsa 

teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:05 Star Wars: 
Lázadók
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:30 Csingiling
Am. animációs ka-
landfilm

10:55 Barátaim: 
Tigris 
és Micimac-
kó - A nagy mu-
latság
Am. animációs ka-
landvígjáték

12:15 Csodacsibe
Am. animációs ka-
landvígjáték

13:45 Én és a hercegem 
4. - Elefántka-
land
Am. romantikus 
vígjáték

15:45 Meseautó
Magyar vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:45 Fókusz - Ki van
a maszk mö-
gött?

19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

20:30 Gyerekjáték
Amerikai vígjáték

22:55 Itthon, édes 
otthon
Amerikai vígjáték

01:10 Kevin, a 
minden6ó
Amerikai filmsor.

02:20 Kevin, a 
minden6ó
Amerikai filmsor.

06:00 A bika tüze
Amerikai western

07:20 TV2 ANIMÁCIÓ
08:45 A csendőr és a 

földönkívüliek
Fr. vígjáték

10:45 Aranyoskám
Am. családi víg-
játék

13:20 Szerelem a Fehér 
Házban
Am. romantikus 
vígjáték

15:50 Hogyan lopjunk 
felhőkarcolót?
Amerikai vígjáték

18:00 Tények
18:50 Nicsak, ki va-

gyok? - a rejté-
lyek színpada

22:25 Bébibumm
Fr. vígjáték

00:30 Amit még mindig 
tudni akarsz a 
szexről
Amerikai vígjáték

02:45 Utóélet
Magyar filmdráma

04:00 Esély
04:20 Himnusz
04:25 Haumann 

Péter 
színművész

05:20 Édes 
anyanyelvünk

05:25 Borbás 
Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:50 Kenó
06:51 Katolikus 

krónika
07:15 Így szól az Úr!
07:20 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
07:50 Református 

magazin

08:15 Kereszt-
Tények

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

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:25 Református 

istentisztelet
14:25 Édes 

anyanyelvünk
14:35 Fekete 

gyémántok
Magyar romanti-
kus film

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

16:05 Hogy volt?!
17:00 Ízőrzők
17:30 Borbás 

Marcsi 
szakácskönyve

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:45 A Hídember

Magyar életraj-
zi film

22:35 Kenó
22:40 80 huszár

Magyar történel-
mi film

05:15 Angol nyelvű 
hírek

05:25 M5 Híradó
06:00 Rövidpályás 

gyorskorcsolya 
világbajnokság 
Szöul

08:35 Önök 
kérték

09:30 Mindenki 
Akadémiája

10:05 Ízőrzők
10:35 Térkép
11:05 Angol nyelvű 

hírek
11:25 Szováthy Éva

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Mint a szivár-

vány - Portré-
film Rátkai Er-
zsébet díszlet- és 
jelzentervezőről

14:15 A nagyok
14:50 Magyar gondo-

lat - szabad gon-
dolat

15:50 Hagyaték
17:30 Dalösszeállítás
18:20 Divat & dizájn
18:50 Öt kontinens
19:25 Szerelmes

 földrajz
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Elpusztítani min-

dent – Az isme-
retlen polgárhá-
ború 1848/49

22:35 Hogy volt?!
23:30 M5 Híradó

05:10 Bringasport
05:30 Felvezető műsor: 

Forma-1
06:10 Forma-1 - 

Nagydíj 
futam

08:10 Értékelő műsor: 
Forma-1

08:25 Rövidpályás 
gyorskorcsolya 
világbajnokság

09:55 Múlt és 
Jelen

10:30 Jövünk!
11:00 Góóól
12:15 UEFA Bajnokok 

Ligája 
magazin

12:40 UEFA Bajnokok 
Ligája 
összefoglaló

13:45 Forma-1 - 
Nagydíj futam

17:15 Felvezető műsor:
Vízilabda

18:40 Értékelő műsor: 
Vízilabda

19:00 Góóól2
20:00 Sport7
21:00 Labdarúgó 

közvetítés
23:00 Rövidpályás 

gyorskorcsolya 
világbajnokság



2020. 
március 4.10 Gazdaoldal

Tel.: 2-41-74

Először is kezdjük azzal, 
hogy milyen kórokozók és kár-
tevők ellen végezzük a kora ta-
vaszi famosatást. Az almatermé-
sűeknél (alma, körte, 
birs) a tetvek, atkák, 
pajzstetvek téli stádi-
umát pusztítjuk el, a 
kórokozók közül sze-
retném kihangsúlyoz-
ni a varasodás, a liszt-
harmat téli formái el-
leni védekezést. 
Mikor és hogyan vé-
gezzük el a tavaszi lemosó per-
metezést?

Először is azt kell tudni min-
den gazdának, hogy a famosatást 
mindig a növény nyugalmi álla-
potában végezzük. A másik, amit 
tudni kell: ezt a módszert úgy vé-
gezzük el, hogy a kijuttatott per-
metlé bőven lemossa a fák min-
den részét, azért hívjuk lemosó 
permetezésnek, úgy mondhat-
nám, mint egy nagytakarítás a 
gyümölcsösökben.

Növényegészségügyi problémákra megoldás

Kora tavaszi lemosó permetezés
Milyen növényegészségügyi problémákat old meg a kora tavaszi 
famosatás a gyümölcsösökben és a szőlőültetvényekben? Ha erre 
a kérdésre röviden akarnék válaszolni, azt mondanám, hogy lé-
nyegesen növeli a további növényvédelmi munkálatok azoknak a 
hatékonyságát a gyümölcsösökben és a szőlőültetvényekben. Hogy 
minden termelő megértse ennek a módszernek a logikáját, szeret-
ném megmagyarázni érthető nyelven. 

Hogy növelhetjük a lemosó per-
metezés hatékonyságát?

 Először is nagy mennyisé-
gű permetlét (1000–1500 liter/

hektáronként) haszná-
lunk. A permetezést min-
dig fagymentes időszak-
ban végezzük, legalább 
3-5 napig legyen fagy-
mentes, optimális nappal 
10-150C.

A famosatást megelő-
zi a metszés. 
Most jön a legfonto-

sabb: milyen vegyszereket hasz-
náljunk a lemosó permetezéskor?

A permetezés hatékonyságát az 
áttelelő kártevők és kórokozók ellen 
azzal tudjuk növelni, hogy kombi-
nált vegyszereket használunk, ame-
lyek hatékonyan pusztítják a kór-
okozók és a kártevők áttelelő for-
máit. Erre a célra a legcélszerűbb 
az „Agro plusz” növényvédő szer, 
amelyiknek a hatóanyaga több ösz-
szetevőből áll: olaj + réz + kén. Az 
olajos összetevője kitűnően pusz-

títja a kártevők áttelelő formáit, a 
réz és a kén a kórokozók áttele-
lő formáit. Például az agrárboltok-
ban meg lehet vásárolni egy olajos 
vegyszert, a Preparárt 30-at.

Különös figyelmet kell fordíta-
ni itt Kárpátalján a családi gazda-
ságokban a csonthéjasok (barack, 
őszibarack, meggy, cseresznye és 
szilva) kórokozóira. 

Az őszibarack tafrinás levélfol-

tosságát lényegében csak 3% bor-
dói lével, lemosó permetezéssel 
tudjuk hatékonyan megakadályoz-
ni. Sajnos a mai szerves anyagú 
vegyszerek, pl. Score és a többiek 
hamar elvesztik hatékonyságukat, 
pontosabban: két-három év múlva 
kialakul az úgynevezett reziszten-
cia (ellenállóképesség). Azért ezt a 
módszert ajánlom, mert így véde-
keztek anno nagyapáink is, és így 
van ez mai is. 

Különös figyelmet kell fordíta-

ni a meggy és a kajszibarack le-
mosó permetezésére. Itt is fontos 
az első permetezést réztartalmú 
szerekkel elvégezni, nem fontos 
bordói lével, például más rézhid-
roxid tartalmú gombaölö szereket 
– Kocide, Funguran és Chempion 
– is használhatunk.

A szőlőültetvényekben, külö-
nösen azokon a parcellákon, ahol 
az előző évben erős fertőzés volt, 

hasznos elvégezni az említett 
vegyszerekkel a lemosást. Külö-
nösen az utóbbi időben elterjedt 
orbánc betegség ellen a kombi-
nált vegyszereket használjuk, a 
már előbb említett Agro pluszt. 

Várom továbbra is kérdé-
seiket, és szívesen válaszolok 
Önöknek. Tel. 0975166318 vagy 
0503723469.  

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Mikor ültessük?
A kiültetés időpontját álta-

lában 3 tényező határozza meg:
Mikor szabadul fel a terület 

az elővetemény alól (ha van)?
Mikor éri el a talaj (tudjuk 

felfűteni) a kiültetéshez szüksé-
ges min. 10-130C hő-
mérsékletet?

Mikor éri el a pa-
lánta a kiültetéshez 
szükséges fejlettsé-
get?

A  h i d e g t ű r ő 
előnövények (retek, 
zöldhagyma stb.) ál-
talában március leg-
végéig, április közepéig lefoglal-
ják a fóliaházat. Erre az időpontra 
a talaj már felmelegszik a szük-
séges hőmérsékletre a fűtetlen 
(vészfűtéses) fóliasátrakban is.

Az ennél korábbi kiültetés-
hez mindenképpen szükség van 
valamilyen szintű fűtésre. Febru-
ári ültetéshez a vegetációs fűtési 
rendszer a legoptimálisabb, míg 
márciustól már a ventillátoros 
hőlégbefúvók is megfelelnek. De 
mindenképpen figyelemmel kell 
követni a talaj hőmérsékletét, s 
csak akkor lehet ültetni, amikor 
ez az érték 10 cm mélyen a reg-
geli órákra sem csökken 10-130C 
alá. Az ennél hidegebb talajból 
a növény nem képes tápanyagot 
felvenni, újabb gyökereket nö-
veszteni. Ilyenkor lilul-sárgul a 
kiültetett palánta. Végeredmény-
ben nemhogy előre hoznánk a 
termést, de a stressz miatt való-
színűleg később és kevesebb ter-
mésünk lesz.

A hajtatási paradicsom 
kiültetése

A közhiedelem szerint a paradicsompalánta ültetéséhez nem kell 
nagy tudomány, hisz ha ledobunk a nedves földre egy derékba tört 
palántát, még az is megfogan. Sajnos, a gyakorlatban nagyon el le-
het rontani ezt a műveletet is. Mivel március hónap a vészfűtéses 
fóliasátrakban hagyományosan a paradicsompalánták kiültetésé-
nek az ideje, nem árt, ha még egyszer végiggondoljuk a legfonto-
sabb tudnivalókat.

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

tív, folytonnövő fajtákat 
valamivel később, akár 
az első virágok megje-
lenésének időpontjában 
ajánlatos ültetni. Mi-
vel az időjárás tavasszal 
eléggé szeszélyes, e há-
rom tényező összehan-
golása, időzítése vala-
milyen szintű fűtés nél-

kül igen bizonytalan, nem beszélve 
az esetleges fagyveszélyről.

Talaj előkészítés
A többszezonos fóliaborítás 

terjedésével egyre több fóliaház 
marad télére is befedve. Az ilyen 
melegházak talaja tavaszra rend-
szerint kiszárad, rotációs kapával 
megmunkálva porrá válik. Ebbe a 
talajba nem szabad palántát ültetni, 
hisz a beöntözéstől ez a por „ösz-
szeáll”, kőkemény, levegőtlen „vá-
lyoggá” válik, amelyben csak síny-
lődik a palánta. Tehát, ha száraz a 
fóliaház talaja, előbb alaposan ön-
tözzük meg (szaknyelven: feltölt-
jük nedvességgel), majd megszik-
kadás után frezázzuk. Így már egy 
jó minőségű, aprómorzsás, levegős 
talajszerkezetet kapunk, ami opti-
mális a paradicsompalánta számá-
ra. A talajanalízis alapján indokolt 
műtrágyamennyiséget is az utol-
só talajmunka előtt juttassuk ki, 
szórjuk szét egyenletesen a fólia-
ház talajára, hogy egyenletesen ke-

veredjen el a talajjal. A közvetle-
nül az ültetőgödörbe szórt műtrá-
gyák igen gyakran gyökérperzse-
lést okoznak!

Ültetés
Azt, hogy milyen sűrűn (db/m2) 

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

A fóliás paradicsom jól tűri 
az ikersoros elrendezést, ami egy 
egyenletesebb, tágasabb térállás 
kialakítását tesz lehetővé. A „nagy-
könyv” szerint a helyesen nevelt, 
zömök palántákat úgy kell kiültet-
ni, hogy a tápkockák teteje színel-
jen a talajfelszínnel. Sőt, a komo-
lyabb gazdaságokban 1,5-2 cm-rel 
ki is áll belőle, hogy a palánták 
gyökérnyaki része ne érintkezzen 
a fóliaház talajával, így az nem fer-

tőződik be onnan. Sajnos, nálunk 
a palántanevelők kis mérete a pa-
lánták besűrítéséhez, végső soron 
legtöbbször azok felnyurguláshoz 
vezet. Az ilyen felnyurgult palán-
tákat, ha erre mindenképp szükség 
van, inkább megöntve, félsrégen 

ültessük, hogy a gyökérzet ne 
kerüljön túl mélyre. A hideg, le-
vegőtlen körülmények közé ke-
rült eredeti gyökérzet nagy való-
színűséggel elpusztul, sokszor be 
is fertőződik különböző gombás 
betegségekkel.

A fertőzésveszély csökkenté-
se miatt indokolt a kiültetés utá-
ni vegyszeres beöntözés a palán-
tanevelésből már jól ismert vegy-
szer-kombinációval. 10 liter vízbe 
fel kell oldani 10 g Topsint +25 ml 
Previcurt. Ebből az oldatból kb. 
1-2 dl (0,1-0,2 l) kell tövenként 
kijuttatni. Korábban a „koktél” 
rész volt valamelyik mankoceb 
tartalmú permetszer is (Dithane, 
Ridomil Gold stb.), azonban több 
esetben okozott gyökérperzselést 
a használata!

A gyökerek gyorsabb, erőtel-
jesebb fejlődéséhez a növények-
nek a kezdeti időszakban sok 
foszforra van szükségük. Ezért 
ajánlatos a kiültetés után 2 alka-
lommal vízben feloldott magas 
foszfortartalmú műtrágyát (pél-
dául Ferticare S) kijuttatni. 1000 
liter vízben 1kg műtrágyát kell 
feloldani. Csepegtetőcsöves ön-

tözés esetén 1-2 liter tápoldatot 
kell folyóméterenként kijuttatni, 
míg kannás öntözés esetén töven-
ként kb. 0,5 litert.

Gál István,
Pro Agricultura

Carpatika Alapítvány

Hogyan neveljünk 
palántákat otthon?
Bár növények, virágok palántáit 
megvásárolhatjuk előnevelve, ki-
ültetésre készen, hobbikertészek 
gyakran nevelnek saját magokból 
növényeket, palántákat.

Fontos a növény 
hőmérsékleti igénye

Magvetés előtt nézzünk utána, 
hogy az adott növényfaj milyen hő-
mérsékletet igényel a csírázáshoz. Ál-
talában azokat a növényfajokat nevel-
jük palántákról, melyek keléséhez és 
palánta korban 20-24°C-os egyenle-
tes hőmérsékletet igényelnek. Ez a 
hőmérsékleti tartomány a megfele-
lő fényerősséggel (világossággal), a 
talajban lévő elegendő nedvesség-
gel és tápanyaggal általában len-
dületes növekedést biztosít a fiatal 
növénykéknek. Amennyiben a felso-
rolt környezeti feltételek bármelyiké-
nek értékei, tulajdonságai a növény 
igényének nem megfelelőek, a csírá-
zás lelassul, a csíranövények elpusz-
tulhatnak, a palánták gyengék, gyak-
ran felnyurgultak. Csak a növény igé-
nyének megfelelő hőmérsékleten ne-
velt magvak csíráznak gyorsan, fej-
lesztenek erőteljes leveleket. Ha ilyen 
feltételeket nem tudunk a lakóhelyün-
kön biztosítani, nem érdemes palán-
tanevelésbe kezdeni.

A szaporításra szánt magvak a 
talajban számos kórokozóval, kár-
tevővel kerülnek kapcsolatba, de a 
magvak is hordozhatnak kórokozó-
kat részben a felszínükön, esetleg a 
mag belsejében.

Védekezés a magvakon előfor-
duló kórokozók ellen

Az ellenőrzött kereskedelemben 
forgalmazott vetőmagvak megfelelő 
minőségéért a forgalmazó cégek sza-
vatolnak. Legtöbbjüket csávázottan 
árusítják. A csávázás tényét, a csá-
vázószer nevét a csomagoló anya-
gokon a növényfajta nevével, vala-
mint egyéb fontos azonosító adatok-
kal együtt feltüntetik. Érdemes a csá-
vázott magvakat előnyben részesíte-
ni. A csávázás során a mag felszínére 
juttatott növényvédő szer akkor fejti 
ki hatását, amikor a magot a nedves 
talajba helyezzük. Az oldatba kerü-
lő szer a mag felszíne közelében a 
kórokozókat elpusztítja, azok nem 
kerülnek kapcsolatba a magvakkal, 
így fejti ki kelésvédő hatását.

Saját gyűjtésű magvakat is szük-
séges lehet kezelni, „csávázni”. Eh-
hez a mankoceb hatóanyagú gomba-
ölő szerek (Dithane M-45) alkalma-
sak. Áztassuk 0,2% -os oldatában a 
magvakat 15 percig gyakori keverés-
sel, leszikkadás után több napig ala-
posan szárítsuk a magvakat!
Védekezés a talajban élő (talaj-

lakó) kórokozók ellen
Ritkán fordul elő, hogy a mag-

vetéshez új, még előzőleg nem hasz-
nált talajt alkalmazunk. Korábban 
már többször hasznosított talajok-
ban számos kórokozó dúsulhat fel, 
ezek a csíranövények és palánták 
egészséges növekedését gátolhat-
ják, gyakran elpusztítják.

Családi célú, cserépben törté-
nő magvetésnél a talaj fertőtlenítése 
kémiai anyagok nélkül hőkezelés-
sel a következő módon végezhető: 
a talajt előzőleg beöntözve háztartá-
si sütőben fokozott gőzfejlődés mel-
lett 95-100°C-ra felmelegítjük, ezen 
a hőfokon tartjuk 30-40 percig. A gőz 
megfelelő hatását a föld befedésével 
tudjuk biztosítani. A sütő kikapcsolá-
sa után hagyjuk lassan kihűlni a ta-
lajt. 1-2 napos pihentetés után a föld-
be már vethetőek a magvak. A hőke-
zelés a kórokozók mellett az esetle-
ges kártevőket és a gyommagvakat is 
elpusztítja. A hőkezeléshez ne hasz-
náljunk 100°C-nál magasabb hőmér-
sékletet, mert a talaj szervesanyag 
tartalmát elégeti, tönkre teszi.

A palántanevelés során fellépő 
palántadőlés betegségnél már csak 
a fertőzött talaj és az abban élő nö-
vények kezelésére van lehetőség. 
A rizoktóniás palántadőlés ellen a 
szabadforgalmú gombaölő szerek 
közül a mankoceb hatóanyagúak 
0,3%-os oldatával alaposan be kell 
öntözni, átáztatni a magvetés föld-
jét a kipusztult palánták foltjában 
és azt szegélyezően 2-3 cm széles-
ségben. A kezelés a gombát a talaj-
ban megöli és lokalizálja. Kezelés 
előtt a föld száraz legyen, és leg-
alább 1 napot várni kell a követke-
ző öntözéssel.

Dr. Némethy Zsuzsanna 
(balintgazda.hu)
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A huszti járási Ósándorfalván felhábo-
rító dolog történt, melyről Roman Ke-
lemen aktivista számolt be Facebook-
oldalán.

Elmondása szerint egy 17 éves 
nagybereznai lány egy barátnője szüle-

40 éves férfi erőszakolt meg egy 17 éves lányt a 
Huszti járásban

tésnapjára érkezett az említett település-
re. A lányok az ünnepelt édesapjával fo-
gyasztottak alkoholt, aki éjszaka bement 
a fiatal lányhoz, és megerőszakolta, írja a 
mukachevo.net. A hatóságokat maga az ál-
dozat értesítette a történtekről.

Súlyos baleset történt a napokban a 
técsői járási Tarackrasznán, tájékoz-
tat a mukachevo.net.

Egy Audi típusú gépkocsi sofőrje el-
vesztette uralmát a jármű felett, lesod-
ródott az útról, s nekiütközött egy vil-
lanyoszlopnak, mely az ütközés követ-

Ittas sofőr karambolozott a Técsői járásban
keztében kidőlt. Mint kiderült, a sofőr 
ittas állapotban vezette a személygépko-
csit, a szonda 1,26 promille alkoholszin-
tet mért nála. 

Szerencsére, csak az autó ment tönk-
re, személyi sérülései nem voltak a bal-
esetnek.

Hat csempészt tartóztattak le megyénk-
ben a munkácsi határőregység munka-
társai február 26-án. A járőrszolgálat el-
lenőrzés céljából megállított egy Mitsubi-
shi Pajero típusú járművet, mely az uk-
rán–magyar határvonal felé közeledett.

Az autóból hat személy szállt ki, akik 
elkezdték fenyegetni a hatósági munka-

Részeg csempészeket tartóztattak le 
megyénkben

társakat. A határőrök csak figyelmeztető 
lövések leadásával tudták őket megállíta-
ni. Kis időn belül le is tartóztatták őket, 
kiderült, hogy mindannyian nagyszőlősi 
járási lakosok. A férfiak erősen ittas álla-
potban voltak. Korábban már többször is 
megpróbáltak cigarettát átcsempészni a 
határon, írja a mukachevo.net.

Gálocs községben ismeretlen tettesek 
megtámadták az egyik magánvállalat 
őrét. Az eset február 25-én történt.

A tettesek bemásztak a vállalat terü-
letére, ahol súlyosan bántalmazták az 58 
éves őrt, majd ellopták a mobiltelefonját 
és a cég tulajdonában lévő több tárgyat, s 
elmenekültek. A sértettet eszméletlen ál-
lapotban az Ungvári Város Kórház inten-

Rablótámadás az Ungvári járásban
zív osztályára szállították, ahol jelenleg 
is kezelik. Az orvosok nem nyilatkoznak 
az állapotáról.

A prozak.info szerint a helyszínre ki-
érkező rendőrök rövid időn belül azono-
sították az elkövetőket, két gálocsi roma 
férfit. Az ügyben tart a nyomozás. A két 
elkövetőt letartóztatták, ellenük bűnvádi 
eljárást indítottak.

Az utóbbi időben gyorsan terjed az 
interneten és a közösségi médiában 
a felhívás befektetésre a magát „be-
ruházási projektként” hirdető, va-
lójában azonban nem létező Ukrán 
Népi Bank részvényeibe – jelentette a 
korrespondent.net. Az Értékpapír és 
Tőzsdei Nemzeti Bizottság (NKCBFR) 
felhívja a polgárok figyelmét az efféle 
befektetések kockázatára.

Rámutatnak, hogy az Ukrán Nemze-
ti Bank által vezetett állami bankjegyzék-
ben, amely adatokat tartalmaz valameny-
nyi bank állami nyilvántartásba vételéről, 
nincs információ az Ukrán Népi Bankról. 
Az Értékpapír Kibocsátások Állami Nyil-
vántartása, amelyet az NKCBFR vezet, 
nem tartalmaz információkat ilyen nevű 
kibocsátó részvényeinek állami nyilván-
tartásba vételéről.

A felhasználó számára elérhető fize-

Nem létező bankot találtak Ukrajnában
tési lehetőségek (Money Storage, Perfect 
Money), amelyekre a részvények ára be-
fizethető, olyan elektronikus pénztárcák, 
amelyek révén gyakorlatilag lehetetlen 
nyomon követni az ügyfél pénzeszkö-
zeit és megállapítani, hogy hová utalták 
át azokat. Ezenkívül a projekt webolda-
la nem tartalmaz jogi információt a jogi 
személyről és az általa nyújtott befektetési 
szolgáltatások alapjáról. Tekintettel erre, a 
szabályozást végző állami hatóság kijelen-
ti, hogy az Ukrán Népi Bank weboldalán 
közzétett információ csalásnak minősül, 
amely alkalmas a polgárok megtéveszté-
sére, felmerül a kockázat, hogy pénzügyi 
és befektetési tájékozatlanságuk miatt el-
veszíthetik pénzeszközeiket.

Közölték azt is, hogy a potenciálisan 
jogellenes tevékenységre vonatkozó in-
formációkat továbbították Ukrajna rend-
védelmi szerveinek.

Az eset Ökörmezőn (Mizshirja) tör-
tént február 25-én. Délelőtt a Venelin 
utcában található gépkocsijavító mű-
hely egyik helyiségben tűz keletkezett.

A mester épp kiment a műhelyből, 
amikor hirtelen hatalmas robbanást hal-
lott: felrobbant az egyik gépkocsi üzem-
anyagtartálya. Azonnal felcsaptak a lán-
gok, és pillanatok alatt átterjedt a tűz a 
többi helyiségre is, ahol még három gép-
jármű állt. A tűzoltókat 11 óra 16 perc-

Felrobbant egy gépkocsi üzemanyagtartálya
kor értesítették, s a helyszínre kiérkezett 
4. Számú Állami Tűzoltó- és Mentőala-
kulat munkatársainak 11 óra 33 perc-
re sikerült lokalizálni a tüzet. Így meg-
akadályozták, hogy a lángok továbbter-
jedjenek a vulkanizáló műhelyre, amely 
a szerviztől mintegy 4 méternyire talál-
ható, illetve elérjék a tulajdonos Nissan 
márkájú gépkocsiját.

Az oltási munkálatok 12 óra 10 percig 
tartottak, tájékoztat a 0312.ua.

Az eset a Szolyvai járásban történt feb-
ruár 24-én. Bányfalu (Szuszkovo) tele-
pülésen korán reggel tűz keletkezett egy 
szállodában.

A tűz gócpontja a második szinten 
lévő szolgálati helyiségben volt. Amikor 
a személyzet felfigyelt a füstre, 6 óra 44 
perckor értesítették a tűzoltókat, és azon-
nal ébreszteni kezdték a szállóvendége-
ket. Az oltási munkálatokat és a vendé-
gek, valamint a dolgozók mentését a 8. 
Számú Szolyvai Állami Tűzoltó- és Men-
tőalakulat két egysége végezte. Összesen 
37 embert evakuáltak. Egy nő a bezárt aj-

Harminchét embert mentettek ki egy szállodatűzből
tók mögött maradt a gócponthoz közeli 
szobában, ezért a tűzoltók betörték az aj-
tót és kivitték az ájult nőt. Ő szén-mono-
xid-mérgezést szenvedett, a helyszínen 
a mentősök elsősegélyben részesítették, 
majd a Szolyvai Központi Járási Kórház 
intenzív osztályra szállították.

A 0312.ua tájékoztatása szerint a tüzet 
7 óra 25 percre sikerült lokalizálni, meg-
akadályozva, hogy a lángok tovább terjed-
jenek a fakonstrukción keresztül a padlás-
ra. Az oltás 7 óra 35 perckor fejeződött be. 
Tart a kárfelmérés és vizsgálják a tűz ke-
letkezésének okait.

A 20. fordulóban elszenvedte első baj-
noki vereségét a Sahtar Donyeck, és bár 
a Dinamo újabb botlása miatt az Eu-
rópa Ligában nyolcaddöntős együttes 
megőrizte a tabellán 13 pontos előnyét, 
veretlenül már semmiképpen nem lesz 
aranyérmes a Sahtar.

A csütörtökön még Liszabonban vitézke-
dő donyeckieknek vasárnap már Poltavában 
volt jelenésük, és hatalmas meglepetésre a 
tabella utolsó előtti, 11. helyén álló Vorszkla 
1-0-ra legyőzte neves ellenfelét. Sztepanyuk 
a 30. percben szerzett vezetést és az előnyt 
úgy tudta megtartani a hazai együttes, hogy 
az utolsó 10 percet Szkljar kiállítása miatt 
10 emberrel védekezte ki.

Kiállítások ,,színesítették” a Dinamo 
Kijev dnyipropetrovszki vendégszereplését 
is, mégpedig mindkét oldalon. A találkozón 
közreműködő Katerina Monzul játékveze-
tő hölgy az idény leggyorsabb piros lapját 

osztotta ki a 7. percben a fővárosiak csapat-
kapitányának, Vitalij Bujalszkijnak, aki kí-
méletlenül szállt bele ellenfelébe. Ennek el-
lenére az első játékrész legvégén a Dinamo 
gólfelelőse, a szlovén Verbics büntetőből a 
vendégeknek szerzett vezetést.

Érdekesen alakultak a második játék-
rész történései… Előbb a 71. minutum-
ban a korábban a kijeviektől eltanácsolt 
Szuprjaha kiegyenlített, majd rá három 
percre a Dnyipro is tíz főre fogyatkozott. 
A hajrában aztán, immáron létszámegyen-
lőségnél, Szuprjaha megszerezte a má-

Most a Mezőkövesd szolgáltatta a forduló meglepetését

Elvesztette veretlenségét a Sahtar
sodik, majd harmadik találatát is, így az 
újonc együttes simán legyőzte Olekszij 
Mihajlicsenko gárdáját. 

Eredmények: Vorszkla Poltava – 
Sahtar Donyeck 1-0, SZK Dnyipro – 
Dinamo Kijev 3-1, Gyeszna Csernyihiv 
– FK Mariupol 4-0, FK Lviv – FK 
Olekszandrija 1-0, Kolosz Kovalivka 
– Kárpáti Lviv 2-1, Zorja Luhanszk – 
Olimpik Donyeck 1-0.

A bajnoki tabellát 53 ponttal vezető 
Sahtar Donyeck mögött a Zorja a máso-
dik 40 ponttal, míg a harmadik helyen a 
Dinamo áll 39 megszerzett ponttal.

***
Az OTP Bank Ligában a pontvadászat 

utolsó harmadát kezdték el a csapatok, és 
ezúttal a legutóbb Fradi-verő Mezőkövesd 
okozta a 23. forduló legnagyobb meglepe-
tését azzal, hogy hazai környezetben ka-
pott ki a kieső helyen álló Zalaegerszegtől.

A Fradi a Debrecen ellen rehabilitál-
ta híveit, míg a Mol Fehérvár a fél láb-
bal már kieső Kaposvárt győzte le maga-
biztosan. A Diósgyőr idegenben ütötte ki 
a Honvédot.

Eredmények: Mezőkövesd – ZTE 1-2, 
FTC – Debrecen 2-0, Mol Fehérvár – Ka-
posvár 3-0, UTE – Puskás Akadémia 2-3, 
Honvéd – Diósgyőr 0-4, Kisvárda – Paks 2-0.

A bajnoki tabellát a még mindig két 
meccsel kevesebbet játszó Fradi vezeti 49 
ponttal a 46 pontos Fehérvár és a 41 pont-
tal harmadik Mezőkövesd előtt.

Néhány sorban
A korábban március 4-re tervezett kupa 
Minaj – Inhulec Ukrán Kupa negyeddön-
tő időpontja március 11-re lett elhalasztva.

A Törökországban edzőtáborozó 
minajiak előbb 1-0-ra kikaptak a belarusz 
élvonalban 9. helyezett FK Minszk csa-
patától, majd gól nélküli döntetlent ér-
tek el az ugyancsak belarusz Vityebszk 
csapatával szemben. Csak zárójelben je-
gyezzük meg, hogy a vityebszki alaku-
lat tavaly belarusz kupadöntőt játszott, 
majd az Európa Liga selejtezőjében is 
indulhatott.

A folytatásban a kazah Anzsajih volt az 
Ungvár melletti csapat ellenfele, akiket a 
minajiak 3-1 arányban legyőztek, majd az 
egyik legnagyobb bajnoki riválisnak szá-
mító Obolony-Brovarral mérkőzött meg a 
kárpátaljai csapat, a találkozón 1-1-es dön-
tetlen született.

***
A Beregszászi Járási Labdarúgó Téli Ku-
pában a negyeddöntőket rendezték meg 
vasárnap.

Egyetlen találkozó nem hozott dön-
tést a kétszer 30 perces párharcban, a 
Nagybakta – Tiszaújlak mérkőzés 1-1-es 
döntetlennel ért véget, büntetőkkel pedig 
az újlakiak nyertek 3-1-re.

Kígyós magabiztosan, 5-1-re verte 
Tiszakeresztúrt, az eddig hibátlan mérleg-
gel rendelkező Zápszony pedig Mezővá-
ri ellen ért el magabiztos, 3-0 arányú győ-
zelmet. A negyedik párharcban Nagybereg 
3-1-re bizonyult jobbnak a Beregszászi 
Internél.

A március 8-án sorra kerülő elődön-
tőkben Kígyós Nagybereggel, Zápszony 
pedig Tiszaújlakkal találkozik.

***
A női kézilabda Bajnokok Ligája közép-
döntőjének utolsó előtti fordulójában el-
dőlt, hogy a címvédő Győri Audi ETO 
nyerte meg az egyik csoportot, miután 
remek hajrával 28-27-re győzött a mon-
tenegrói Buducsnoszt Podgorica ottho-
nában. A budapesti négyes döntőbe kerü-
lésért a győriek ellenfele minden bizony-
nyal a román CSM Bucuresti gárdája lesz.

Szépen búcsúzott hazai közönségétől a 
továbbjutás lehetőségét már korábban el-
vesztő FTC, amely 26-25-re nyert a dán 
Esbjerg ellenében.

A férfiaknál a Telekom Veszprém a 
Motor Zaporizzsja vendégeként győzött 
32-22-re, míg a MOL-PICK Szeged 30-
28-ra kikapott Barcelonában.

A legjobb nyolc közé kerülésért a 
veszprémiek a lengyel Wisla Plock együt-
tesével találkoznak, míg a Tisza-partiak 
ellenfele a macedón Vardar Szkopje lesz.

Veszprémi és szegedi sikerek ese-
tén a két magyar együttes egymás ellen 
meccselhet majd a Final Fourba kerülé-
sért…

***
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
hivatalos honlapján jelentette be, hogy két 
év múlva Budapest rendezheti az Euró-
pa-liga döntőjét.

A második legrangosabb európai ku-
pasorozat fináléjának a tavaly november-
ben átadott Puskás Aréna ad majd otthont.

Boli szerezte a Fradi második gólját
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
Folytatás a 13. oldalon

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

nyílászárók, beltéri ajtók, 
garázskapuk, automatikák, 
VELUX tetőtéri ablakok.

akció
-20 -40 

%!

Mobil: +380 50-507 65 60
Tel.: +3803141-4-33-41

Cím: Beregszász, Zrínyi u. 3.
www.jakisnivikna.ucoz.ua

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!

• Férfiakat és nőket 50-55 éves korig.
• 170 000 Ft nettó alapbér, 
• plusz bónuszok és cafetéria. 
• Ingyenes szállás biztosított.

Álláslehetőség Magyarországon!
A Flextrinics Zalaegerszeg 

OpERÁTORI MUNKAKöRRE 
munkavállalókat keres!

Mob.: +380 (67) 67 10 595

Telek, föld eladó

A Beregi-halastónál 5 szotek 
privatizált telek eladó a víz mel-
lett. Ár megegyezés szerint. 
Mob.: 066-2891117. 
Nagybaktán két privatizált 
építkezési telek (15 ár/szotek) 
150 darab termő gyümölcs-
fával és 300 db lugas cseme-
geszőlővel eladó. Érdeklődni 
Bodnár Istvánnál (Nagybakta, 
Akadémia u. 5/1.). Mob.: 050-
7102136. 

Ház kiadó

Nagybaktán összkomfortos 
kertes házban 3 szoba kiadó diá-
kok, egyedülállók vagy turisták 
részére, rövid vagy hosszú táv-
ra. Érdeklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 5/1.). 
Mob.: 050-7102136. 
Beregszászban, a régi mentő-
állomás mögött 3 szobás lakás 
eladó az ötödik emeleten. Tel: 
066-3945772. 

Ház eladó

Batáron a Béke utcában össz-
komfortos családi ház eladó 
(melléképületek, nagy kert, víz 
és gáz bevezetve). Ár megegye-
zés szerint. Mob.: 098-9842389 
(magyarul). 
Családi ház eladó Beregszász-
ban az Arany János u. 21. szám 
alatt, közel a központhoz. Áron 
alul. Mob.: 066-0162484. 

Feketeardóban (Szőlősi já-
rás) eladó egy 240 m2-es 
összkomfortos családi ház, 
kétemeletes (víz, gáz beve-
zetve). Mob.: 099-2393269 
(17 óra után). 

Sürgősen eladó emeletes, össz-
komfortos családi ház Gát köz-
pontjában, a Fő út 75. szám 
alatt. Mob.: +3630-4307088. 
Sürgősen eladó Beregszászban 
(Búcsú) a Geleji Katona István 
u. 12. szám alatt kertes ház bú-
torostól, víz, gáz, 3 fázisos vil-
lany. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alatti ház 
eladó jó állapotban. Mob.: 066-
3967011. 
A Tasnádi-hegyen, a Pacsirtá-
tól 500 méterre, 50 méterrel a 
fő úttól eladó egy kétemeletes 
hétvégi ház (villany, víz és WC 
van). 10 szotek gyümölcsös-
sel. A papírok rendben vannak. 
Ára 18000 f.e. Mob.: +38095-
5717249. 
Beregszászban csendes utcá-
ban összkomfortos családi ház 
eladó (nyári konyha, mellék-
épület, garázs) 10 szotek kerttel. 
Ár megegyezés szerint. Mob.: 
095-8873230. 

Beregrákoson 95 m2-es, ma-
gasföldszintes, összkomfor-
tos családi ház eladó az or-
szágúttól 50 méterre. Akár 
két generáció számára is al-
kalmas: a kövezett udvaron 
egy másik, 50 m2-es ház is 
található. Irányár: 35 000 
f.e. Viber: 050-8065087. 

Beregszászban emeletes csalá-
di ház eladó a Zaporizsszka u. 
41. szám alatt. Gyümölcsös és 
építkezésre alkalmas területtel. 
Ár megegyezés szerint. Érd.: 
066-5292856. 
Bátyúban nagyon jó helyen – 
közel a középiskola, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba és 
egy konyha. Tartozik hozzá 13 

ár földterület. A földgáz beve-
zetve, a vízvezeték a ház előtt. 
Ár megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Eladó egy 3 szobás családi 
ház Beregszászban a Szentföld 
utcában, garázzsal. Irányár: 
42000 f.e. Mob.: 050-1885911. 

Lakás eladó

Beregszászban a Sztefanik ut-
cában 3 szobás lakás eladó a 
második emeleten, önálló fű-
téssel, internettel. Mob.: 099-
9070381. 

Beregszászban a Muzsalyi 
úton 2 szobás lakás eladó az 
5. emeleten, új tetővel. Ár 
megegyezés szerint. E-ma-
il: serbanne1977@gmail.com. 
Mob.: +3620-2333062 (érdek-
lődni délután 4 órától). 
Eladó egy 3 szobás harma-
dik emeleti lakás saját fűtéssel 
Beregszászban a Lónyai úton. 
Mob.: 098-7050320. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. emeleti 
2 szobás, felújított, bútorozott 
lakás eladó. Tel: 050-6491429. 
Sürgősen eladó egy 3 szobás 
lakás Beregszászban a sport-
komplexumnál, a Lónyai u. 
17a/28. szám alatt, az 5. emele-
ten. Mob.: 095-3579694. 

Beregszász Csigaszug kör-
zetében eladó egy négyszo-
bás 132 m2-es, szigetelt la-
kás, melyhez 3 szotekes sa-
ját kertrész, garázs, pincék, 
két erkély és a konyha/étke-
zőből nyíló kertre néző terasz 
tartozik, beépített, gépesített 
konyhával és beépített háló-
szobaszekrényekkel. Befek-
tetésként, kiadásra kiváló-
an alkalmas. Irányár: 79 000 
f.e. Mob.: +38095-9318073.

Lakás kiadó

Kiadó lakás Budapestről 20 
km-re, Monoron. Két szoba, 
konyha, fürdőszoba. Vonat-
tal Bp. Nyugati pályaudvar 30 
perc. Ára: 90 ezer Ft/hó. Érd.: 
+3620-2949411 (viber). 

Egyéb ingatlan eladó

Batáron eladó 0.80 hektáros 
udvaron fekvő raktárépület és 
istálló. Istálló: 52x12 m, rak-
tár: 28x10 m + féleresz. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
+3670-5693303 vagy +38098-
5618606. 

Egyéb ingatlan kiadó

Beregszász központjában, a 
Hősök tere 4. szám alatt kiadó 
egy 25 m2-es üzlethelyiség. 
Ugyanitt, ahol a Pro100 Pub ta-
lálható, szintén kiadó egy 120 
m2 kereskedelmi helyiség. Tel: 
066-2030917. 

televízió

Samsung televízió távirányí-
tóval eladó. Mob.: +38095-
3260426. 
Vásárolnék elektronikát: a 
szovjet időből tévéket, rádió-
kat, magnókat és számítógépe-
ket. Mob.: 050-8215686. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok. Mob.: 
050-8589288. 

Fák kivágása, darabolása, ha-
sogatása. Árkok, udvarok, ker-
tek kaszálása, takarítása, gyom-
irtása. Bozótok irtása, kertek 
ásása Beregszászban és környé-
kén. Mob.: 066-5148589. 

Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását és gyümölcsfa 
metszését vállalom Bereg-
szászban és környékén. Va-
lamint hegesztést, betonozást 
és kéménypucolást is. Mob.: 
+38050-1948976. 

Kertek tavaszi szántását, gyü-
mölcsfák metszését, tavaszi le-
mosó permetezését vállaljuk 
Beregszászon és környékén. 
Mob.: 066-5148589. 

Szőlészet-borászatba (Kö-
zép-Magyarország) munka-
társakat keresünk, jöhet há-
zaspár is. Magyar adó- és 
tajkártyával rendelkezők je-
lentkezését várjuk! Szállást 
biztosítunk! Mob.: +3630-
8608818. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó heti lapok 
kézbesítésére Péterfalván, 
Bökényben. Fizetés teljesít-
mény szerint. Minden eladott 
lap után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Csetfalván. Fi-
zetés teljesítmény szerint 
(1.5 hrivnya/db). Jelentkez-
ni lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 2. 
Mob.: +380662850283. E-ma-
il: karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Minden el-
adott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Magyarországi munkalehető-
ség az építőipar minden szak-
májában (asztalos is, valamint 
vízvezeték-szerelő). Bejelen-
tett, hosszú távú munkalehető-
ség. Segédmunkás 1200 Ft/ó, 
valamint szakmunkás 1500 
Ft/ó. Brigádok jelentkezését is 
várjuk. Tel.: +38096-6862485, 
+3670-2994311. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo he-
tilap kézbesítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Minden el-
adott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

A Kárpátinfo hetilap rek-
lámszervezőt keres a hetilap 
hirdetéseinek értékesítésé-
re. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail.: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Nagyszőlősön. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Tapasztalt kőműves- és ács-
mestert keresünk buda-
pesti munkavégzésre. Bé-
rezés: 1500-1800 Ft/óra. 
A következőket biztosít-
juk: szállás, munkahely-
re utaztatás, munkaeszkö-
zök, hivatalosan bejelen-
tett (TB), folyamatos, hosz-
szú távú munkavégzés. Ke-
ress bizalommal, hívj vagy 
írj sms-t és válaszolok, visz-
szahívlak: +36-20-5110221. 
https://www.facebook.com/
viktoria.blanar. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Nevetlenben. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Tisztelt Munkavállaló! Ma-
gyarországi szarvasmarha te-
lepre keresünk munkavállaló-
kat. A szükséges képzést hely-
ben elvégezzük. Szállást, ver-
senyképes jövedelmet bizto-
sítunk. Mob.: +3620-5692722 
(Kovács András). 
Takarítónőt keresek  Be-
regszászban. Mob.: +38050-
8652104. 
Szigetelő-bádogosokat kere-
sek magyarországi munkára. 
Szállás biztosított. Hosszú távú 
munka. Tel: +3630-1764730. 

Debreceni szolgáltató vál-
lalkozás középfokú vég-
zettséggel, jogosítvánnyal 
rendelkező munkatársa-
kat keres magyarországi, 
csehországi munkavégzés-
re. Jelentkezés e-mailen: 
info@intertex.hu. Mob.: 
+3670-8833044. 

Munkatársakat keresek 
közepes fizikai munkára 
Magyarországra, Gödöllő 
környékére! Szállás meg-
oldott! Amennyiben meg-
becsült tagja szeretne lenni 
egy munkájára igényes csa-
patnak, mielőbb várom a je-
lentkezését: Kormos Zsolt, 
+3670-5008820, email: 
kertepitoevi@gmail.com. 

Építkezés, felújítás

Beregszászban hagyomá-
nyos tégla eladó. Mob.: 066-
3967011. 

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

Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1200 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 

Eladó új deszkák. Mob.: 099-
6608338. 

Barkács, szerszám

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

Lakásdekoráció

Jó állapotban lévő szőnyeg 
eladó, 3x2 méter. Mob.: 099-
2393269 (17 óra után). 

Hűtés, fűtés

Eladó jó állapotban lévő 
Ariston fali kazán, ké-
ményes, Beregszászban. 
Ára 5000 hr. Mob.: 099-
2393269. 

Eladó egy autó fa, tüzelésre 
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.: 
066-3967011. 
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Újságárusokat 
keresünk!

A Kárpá t in fo  he t i -
lap szerkesztősége ÚJ-
SÁGÁRUSOKAT ke-
res a Beregszászi és a 
Nagyszőlősi járásokban, 
akik előfizetőket tobo-
roznak és kiviszik az új-
ságot. Fizetés teljesít-
mény szerint. Jelentkezés 
a szerkesztőségben: Be-
regszász, Kossuth tér 2. 
Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com www.karpatinfo.net

FELVÉTELI A 2020/2021-es 
TANÉVRE

Szeretnél továbbtanulni, de még nem döntötted el, 
hogy hol?! Szeretnél időtálló, használható tudást szerez-
ni?! Szeretnél egy jó diákközösség részévé válni és egy 
jól felszerelt iskolában tanulni?!

Akkor vár rád a Nagydobronyi Református Líce-
um! Iskolánk a református  értékeket és használható tu-
dást modern formában adja át a tanulni vágyó fiataloknak. 

Iskolánk felvételt hirdet a 2020/2021-es tanévre
A felvételi időpontja: 2020. május 1. délelőtt 9:00 óra.
A 10. osztályba várjuk a felvételizni vágyó diákokat. 

A jelentkezőknek felvételi vizsgát kell tenniük bibliais-
meretből, egyháztörténelemből, magyar nyelvből és ma-
tematikából, valamint egy szóbeli ismerkedésre kerül sor 
iskolánk vezetőségével.

A felvételi vizsgát előkészítő foglalkozások előzik 
meg március 21-én, április 4-én, 18-án és 25-én, 9 órai 
kezdettel.

Amennyiben szeretnél jobban megismerkedni isko-
lánk életével, várunk téged és szüleidet nyílt napunk-
ra március 6-án.

Jelentkezési határidő április 26.
A felvételiről bővebb információt találsz és 

lelöltheted a jelentkezési lapot iskolánk honlapján www.
dobronyigimi.at.ua

Felvételi hirdetés
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium sze-

retettel várja az általános iskola 4. osztályt végzett kisdi-
ákjait a 2020/21-es tanévben az első osztályba!

A felvételi vizsgák időpontja: 
2020. június 2., 8.00 (matematika); 
          június 4., 8.00 (magyar nyelv)
A felvételi vizsgákat megelőzően február–május fo-

lyamán előkészítő tanfolyamot tartunk: a gyerekek pén-
tekenként egy matematika- és egy magyar nyelvtanórán 
vehetnek részt, melyeken részletesebben elmélyülhetnek 
az iskolában tanult témakörökben, illetve megismerked-
hetnek a felvételi követelményekkel. A foglalkozásokra 
a következő napokon kerül sor:

2020. február 21., 2020. február 28., 2020. március 6. 
2020. március 13., 2020. március 20., 2020. április 3. 
2020. április 17., 2020. április 24., 2020. május 8., 
2020. május 15.

A foglalkozások kezdete: 13. 45 óra (k.-e. i.).
Az előkészítő befejezésekor a gyerekek záró próba-

tesztet írhatnak, amellyel pluszpontokat lehet szerezni a 
felvételihez.

Az előkészítő ingyenes, és nem kötelező az előzetes 
jelentkezés. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Kedves Gyerekek!
Ha szeretnétek minél többet megismerni a tudomá-

nyok tárházából, a tanórákon kívül érdekes itthoni és ma-
gyarországi programokon, versenyeken részt venni, vál-
tozatos szakkörökre járni – jöjjetek a beregszászi gim-
náziumba!

Ha szeretnétek minél alaposabban felkészülni a fel-
vételi vizsgákra, közelebbről megismerni a gimnázium 
mindennapjait, megismerkedni leendő osztálytársaitok-
kal – vegyetek részt az előkészítőn!

A részletekről bővebben gimnáziumunk honlapján 
(www.bermagim.org), illetve e-mail-címén (bermagim@
gmail.com) kaphatnak információt.

FELVÉTELI HIRDETMÉNY
A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet a 7., 

8., 9. és 10. osztályba. Azon diákok jelentkezését várjuk, akik 
2020-ban fejezik be a 6., 7., 8. vagy 9. osztályt. 

Iskolánkban a 10-11. osztályok univerzális profil szerint 
működnek. Emellett lehetőség van emelt óraszámban elmé-
lyíteni a tudást angol és ukrán nyelvből, matematikából, in-
formatikából, fizikából, kémiából, biológiából, magyar nyelv-
ből és irodalomból, történelemből, földrajzból, egyházi tan-
tárgyakból. 

A líceum diákjai lelki alkalmakon vehetnek részt. Ifjúsági 
és szövetségi órák, csendeshétvégék, gyülekezeti látogatások, 
evangelizációk, keresztyén előadások, istentiszteltek kereté-
ben mélyíthetik hitüket, kátéórákon vehetnek részt.

Intézményünkben lehetőség nyílik tanórákon kívüli mű-
vészeti képzésre, melynek keretében a felvételt nyert diákok 
gitár, zongora, ének és néptánc oktatásban részesülhetnek.

A diákok kirándulásokon, cserediák programokban, misz-
sziós munkákban vehetnek részt. Hazai, magyarországi és Kár-
pát-medencei tanulmányi versenyeken, műveltségi vetélkedő-

kön mérethetik össze tudásukat. Az érettségizők pályaorientá-
ciós előadások, személyes tanácsadások formájában kaphat-
nak segítséget a továbbtanulásukhoz, a felvételi ügyintézéshez.

A felvételt nyert tanulók számára kedvezményes étkezést 
és kollégiumi elszállásolást biztosítunk. 

A 7., 8. és 9. osztályba felvételizők matematikából, ma-
gyar nyelv és irodalomból tesznek felvételi vizsgát, amit az 
általános iskola 5–6, 5–7 és 5–8. osztályainak a tananyaga 
alapján állítunk össze.

A 10. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar 
nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeretből kell felvé-
teli vizsgát tenniük az 5–9. osztály tananyaga alapján. 

2020. február 8-tól szombatonként 8 órai kezdettel a lí-
ceumban előkészítő foglalkozásokat tartunk a 6., 7., 8. és 9. 
osztályosok számára matematikából, magyar nyelvből és iro-
dalomból valamint bibliaismeretből. Az előkészítő díjtalan.

A felvételi eljárás során lehetőség van hozott pontok be-
számítására. A hozott pontokról részletesen a líceum honlap-
ján olvashatnak. 

A líceumban 2020. március 7-én 10 órai kezdettel nyílt 
napot tartunk, mely során az érdeklődők betekintést nyerhet-
nek a líceumi oktatásba és mindennapokba, részletes tájékoz-
tatást kaphatnak a felvételiről és a szerezhető pluszpontokról. 

Nyílt napunkra szeretettel várjuk a felvételizni kívánó di-
ákokat, szüleiket és minden érdeklődőt.

Jelentkezni az intézményben igényelhető és a honlapról is 
letölthető jelentkezési lappal lehet, melyhez szükséges a helyi 
lelkipásztor zárt borítékban csatolt ajánlólevele, a születési bi-
zonyítvány és a kódszám másolata. (A lelkipásztori ajánlóle-
vél formai követelményeiről szintén a honlapon olvashatnak.)

A felvételire való jelentkezés határideje: 2020. április 23.
A felvételi vizsgák időpontja: 2020. április 25., 7.30 óra. 
A felvételi vizsga díja: 100 hr. 
További tájékoztató a felvételivel kapcsolatban az iskola 

honlapján: www.nbrl.com.ua és líceumunk Facebook-oldalán 
érhető el.

Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre várjuk.
Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80. 
Mobil: +380 99 423 41 45

Szeretettel várja a felvételizőket 
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Felvételi hirdetés
A Péterfalvai Református Líceum felvételt hirdet a 

következő, 2020–2021-es tanévre. Jelentkezhet minden 
diák, aki 2020 júniusáig befejezi az általános iskola 4., 5., 
6, 7., 8. vagy 9. osztályát. A kisebbek számára, 7. osztá-
lyig, a környező településekről való beutazásról gondos-
kodik a líceum, 8. osztálytól kezdve a végzősökig az in-
tézmény minden diák számára kollégiumot és teljes el-
látást biztosít. Végzőseink elsöprő többsége tovább foly-
tatja tanulmányait elsősorban kárpátaljai és anyaországi 
felsőfokú intézményekben.

A felvételi vizsgára a 8., 9., és 10. osztályokba jelent-
kezőknek 2020. április 4-én szombaton, fél 8-ig kell meg-
érkezni. Számukra február 15-től minden szombaton, reg-
gel 9 órától előkészítő tanfolyamot tartunk magyar nyelv  
és irodalomból, valamint matematikából.

Az 5., 6. és 7. osztályokba jelentkezőket 2020. áp-
rilis 18-án várjuk szeretettel a felvételi vizsgára, amely 
számukra – a szóbeli ismerkedés mellett – magyar nyel-
vű tollbamondás lesz és néhány egyszerű, alapvető ma-
tematika feladat.

 Személyes érdeklődésre bővebb felvilágosítást és je-
lentkezési lapot szívesen adunk a líceumban.

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

Національна Академія Аграрних Наук України
ОГОЛОШУЄ

Конкурс на зайняття посади директора 
Закарпатської державної сільськогосподарської 

станції НААН (90252, Закарпатська обл., 
Берегівський район, село Велика Бакта, проспект 

Свободи, будинок 17)
Тел. для довідок: 044 521-92-91. Cайт: http://naas.gov.ua

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban termény raktá-
rozására vasláda eladó (1,80 cm 
hosszú, 0,75 cm széles, 0,75 cm 
magas). Ára 1500 hrivnya. Két 
darab benzines kanna. Mob.: 
066-3967011. 
Jó állapotban lévő 300 és 100 
literes szőlőszedő hordó eladó, 
azonnali használatra. Mob.: 
066-3967011. 
Eladó egy újszerű állapot-
ban lévő lengyel Wirax Z-069, 
1,4-es rotoros kasza. Mob.: 
+38096-2596558. 
Batáron eladó MTZ-80 trak-
tor tartozékokkal együtt: eke, 
tárcsa, permetező, kaszálógép, 
hatsoros sorközművelő, mű-
trágyaszóró és pótkocsi – akár 
egyben, akár külön –, illetve 
utánfutó. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: +38098-5618606 
vagy +3670-6593303. 
Vastartály eladó Beregszász-
ban, 4400 literes, 3 milliméte-
res falú. Irányár: 4500 hr. Mob.: 
050-8479459. 

Nagygejőcön eladó Fortschritt 
kombájn jó állapotban. Mob.: 
093-4031099 vagy viber. 
Eladó mezőgazdasági tárcsa, és 
egy három korpuszos eke elér-
hető áron. Tel: 068-4354466. 
Vadonatúj vetőgép eladó. 
Mob.: 095-3260426. 

Növény

Oltott csemege és borszőlő olt-
ványok eladók nagy fajtavá-
lasztékban kis és nagy tételben. 
Mob.: 099-3211747. 
Gyümölcsfa, szőlőoltványok, 
konténeres dísznövények és 
diófaoltványok nagy fajtavá-
lasztékban eladók. Érdeklődni 
Bodnár Istvánnál (Nagybakta, 
Akadémia u. 5/1.). Mob.: 050-
7102136. 
Diófa csemeték eladók. Mob.: 
068-5213759. 

Baba, gyerek

Összecsukható babakocsi el-
adó, kitűnő állapotban. Mob.: 
095-3260426. 

Babaülés eladó 2-12 éves ko-
rig. Mob.: 095-3260426.
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KOS (3. 21.-4. 20.)

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

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

OROSzLÁN (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.-9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKORpIÓ (10.24.-11.22.)

NyILAS (11.23.-12. 21.)

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

VízöNTŐ (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

A Karácsfalvai Sztojka Sándor 
Görögkatolikus Líceum felvételt 

hirdet a 2020/2021-es tanévre
Szeretnél továbbtanulni, eredményesen felvételizni 

egyetemre, főiskolára?
Jelentkezz intézményünkbe, ha idén fejezed be az ál-

talános iskola 4–9. osztályát!
Várunk, itt a helyed!

Hogy mit ajánlunk?
• egyénre szabott személyiség-fejlesztést
• igényes, széles körű általános műveltség megszerzését
• idegennyelvek magas szintű oktatását
• személyes hit- és lelki életre nevelést
• közösségi életre nevelést
• családias légkört
• szociális érzékenységre és aktív közéletiségre 
  való felkészítést
• egészséges- és környezettudatos életre nevelést
• európai színvonalú tornatermet, tanuszodát
• felsőfokú továbbtanulásra való felkészítést

Diákjainknak ingyenes különórákat biztosítunk, tar-
talmas programokon vehetnek részt: külföldi-belföldi 
kirándulásokon, lelkigyakorlatokon, hagyományőrző és 
néptáncesteken, tantárgyi vetélkedőkön, filmklubokon, 
lelki beszélgetéseken. Magaviselet függvényében ingye-
nes kollégiumi lakhatást és étkezést kapnak.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Felvételi vizsgákat a következő tantárgyakból kell 

tenni: magyar nyelv és irodalom vagy ukrán nyelv és 
irodalom, matematika, hittan

A felvételi vizsgák időpontja: 2020. május 2., 8:00 óra
Jelentkezési határidő: 2020. április 28.
A felvételi előkészítő foglalkozások időpontjai: 2020. feb-

ruár 22., március 7., 21., április 4., 25. (8:30 órai kezdettel)
Líceumi nyílt nap: 2020. március 24., 8:00 óra
Elérhetőségeink:
Karácsfalva, Béke u. 54., UA-90320
Tel./fax.: (+3803143) 36-8-17, mob.: +380993188523
e-mail: karacsfalvaisztojkaliceum@gmail.com, 

facebook/karácsfalvai líceum
honlap: www.sztojkaliceum.com
SZTOJKA-LÍCEUM – TÖBB, MINT ISKOLA!

Kárpátaljai Lelki 
Elsősegély Telefonszolgálat

095-600-8005 / 097-600-8005
Bizalommal hívhat minket!

Telefonáljon, ha úgy érzi, nincs kivel megbeszélnie 
a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait!
Ha úgy érzi, elakadt a megoldások keresése so-
rán, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eliga-
zodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!

Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjel-nappal várjuk hívását!
Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik fe-

lejthetetlen halottunk, id. Kázmér Erzsébet virrasz-
tásán és temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek és mély gyászunkban osztoztak. 

A Kázmér család

Загублений атестат про повну загальну середню 
освіту Л № 563867 виданий на ім,я Зенич Едіта 
Йосипівна Великоберезькою загальноосвітньою 
школою І-ІІІ ст. з угорською мовою навчання 
Закарпатської області вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ
З метою врахування громадських інтересів та 

одержання зауважень та пропозицій від фізичних 
та юридичних осіб та їх об’єднань, виконавчий 
комітет Батівської селищної ради повідомляє про 
проведення громадських слухань по обговоренню 
проекту Детального плану територій земельних 
ділянок загальною орієнтовною площею 0,6000 га 
за адресою: смт. Батьово, вул. Сернянська, 33 на 
території Батівської селищної ради.

Проект детального планування передбачає роз-
міщення, будівництво, обслуговування та експлуатацію 
буді вель та споруд селянського господарства та 
необхідної супутньої інфраструктури.

Пропозиції та зауваження стосовно проекту 
Детального плану територій земельних ділянок 
загальною орієнтовною площею 0,6000 га за адресою: 
смт. Батьово, вул. Сернянська, 33 на території 
Батівської селищної ради, приймаються у письмовому 
вигляді до 14:00 год. 03 квітня 2020 року, за адресою: 
90212, Закарпатська обл., Берегівський р-н., смт. 
Батьово, вул. Кошута, 128, або за електронною 
адресою: batyu.kozseghaza@gmail.com

Громадські слухання відбудуться об 15:00 год. 
04 квітня 2020 року, у приміщенні виконавчого 
комітету Батівської селищної ради, за адресою: 90212, 
Закарпатська обл., Берегівський р-н., смт. Батьово, вул.
Кошута, 128, другий поверх, зал засідань.    

Відповідальна особа за проведення громадських 
слухань: Батівський селищний голова Тараненко 
Дмитро.

ОГОЛОШЕННЯ
З метою врахування громадських інтересів та 

одержання зауважень та пропозицій від фізичних 
та юридичних осіб та їх об’єднань, виконавчий 
комітет Батівської селищної ради повідомляє про 
проведення громадських слухань по обговоренню 
проекту Детального плану територій земельних 
ділянок загальною орієнтовною площею 3,5000 га на 
території Батівської селищної ради у контурах 115, 
116, 117 (у межах населеного пункту).

Проект детального планування передбачає 
розміщення, будівництво, обслуговування та 
експлуатацію будівель та споруд селянського та 
фермерського господарства  та необхідної супутньої 
інфраструктури.

Пропозиції та зауваження стосовно проекту 
Детального плану територій земельних ділянок 
загальною орієнтовною площею 0,6000 га за адресою: 
смт. Батьово, вул. Сернянська, 33 на території 
Батівської селищної ради, приймаються у письмовому 
вигляді до 14:00 год. 03 квітня 2020 року, за адресою: 
90212, Закарпатська обл., Берегівський р-н., смт.
Батьово, вул. Кошута, 128, або за електронною 
адресою: batyu.kozseghaza@gmail.com

Громадські слухання відбудуться об 16:00 год. 
04 квітня 2020 року, у приміщенні виконавчого 
комітету Батівської селищної ради, за адресою: 90212, 
Закарпатська обл., Берегівський р-н., смт. Батьово, 
вул. Кошута, 128, другий поверх, зал засідань.    

Відповідальна особа за проведення громадських 
слухань: Батівський селищний голова Тараненко 
Дмитро.

Оголошення про проведення конкурсу 
з відбору суб,єктів оціночної діяльності 

для проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки.

Назва та місцезнаходження органу, що 
проводить конкурс: конкурсна комісія Квасівської 
сільської ради, 90264, Закарпатська область, 
Берегівський район, село Квасово, вул. Головна, 77.

Назва об’єкту: земельна ділянка несільсь-
когосподарського призначення (надана в оренду для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі), 
площею 0,0350 га. Адреса:  село Квасово, вул. 
Головна, 63. Мета проведення єкспертної грошової 
оцінки: визначення ринкової вартості земельної 
ділянки з метою передачі у приватну власність 
шляхом продажу, к.н. 2120485400:10:002:0026

Már jó ideje impulzív 
módon hozza meg a 
döntéseit. De ma rájön 
a tervezés és az apró-

lékos megközelítés fontossá-
gára. Mostantól kezdve min-
dent sokkal alaposabban és 
szervezettebben fog megkö-
zelíteni. A tervezés során látni 
fogja a lehetséges buktatókat, 
így megelőzheti a bajt. Soha 
nem késő javítani a hibáin és 
új dolgokba belefogni, ezt a 
leckét tanulhatja meg a héten.

Úgy tűnik, hogy si-
kerül elengedni a régi 
eszméit és újakat fog 
használni helyettük. 

Döntsön a változások mellett 
és ne féljen új dolgokat, mód-
szereket kipróbálni. De mie-
lőtt a héten bármilyen jelen-
tősebb lépést tenne, gondolja 
át alaposan a várható követ-
kezményeket. Tökéletes ez 
a hét ingatlan vagy más na-
gyobb jellegű értékek vásár-
lására és eladására.

Ha a megfelelő alka-
lomra várt valamivel 
kapcsolatban, akkor 

a héten jöhet el a dolog meg-
valósulása vagy a napokban 
adódik lehetősége lépni. A 
héten olyan jó hírre számít-
hat, ami minden bizonnyal 
mosolyra fakasztja és köny-
nyeket csak a szemébe. A na-
pokban a barátai és a családja 
központi szerepet töltenek be 
az életében és rengeteg pozi-
tivitást kaphat tőlük.

Ne ragadjon bele 
o lyan dolgokba, 
amikben nem hisz 

vagy utálja csinálni. Enged-
je el azokat a dolgokat, amik 
rossz érzéssel töltik el és ne 
erőszakolja meg magát feles-
legesen. Találni fog jobb le-
hetőséget! Ha pedig attól tart, 
hogy így megbánt valakit, ak-
kor se aggódjon, idővel kibé-
külnek majd, de Ön bele is rok-
kanhat abba, ha hosszú távon 
csinál olyat, amit ki nem állhat.

Minden erőfeszítést 
megtesz egy közpon-
ti kérdés megoldásá-

nak érdekében, amely jelen-
leg az életében uralkodik. 
Nagyon nagy esély van arra, 
hogy el fog húzódni. Tudnia 
kell azonban, hogy a kapko-
dás nem is jelentene megol-
dást. A türelem a kulcs. Vi-
szont a rohanó életmódja mi-
att nem ártana jobban odafi-
gyelnie az egészségére!

A héten békülő hangu-
latban lesz. Ha hajlan-
dó félúton találkozni az 

emberekkel, és észszerű meg-
beszélésen keresztül kompro-
misszumra jutni, azzal minden-
kivel jót tesz. Bármilyen hely-
zet is merüljön fel a napokban, 
azokat könnyedén meg fogja ol-
dani. Lehetősége adódhat arra, 
hogy felújítsa, de legalábbis ki-
csinosítsa otthonát, bár szívesen 
áldozna a saját külsejére is, amit 
meg is kellene tennie!

Nagyon készült a hé-
ten valamire, de úgy 
tűnik, hogy magától 
független okok miatt 

sajnos nem valósul meg. Ne 
keseredjen el, hanem próbálja 
meg pozitívan felfogni a dol-
got! Lesz majd másik lehető-
sége! Egy szerette kényelmet-
len terhet róhat a nyakába. Ha 
úgy érzi, hosszú távon rossz 
hatással lesz Önre, akkor ta-
láljanak olyan megoldást, ami 
mindkettőjüknek jó lehet.

A napokban elural-
kodhat magán a si-
ker iránti vágy az élet 
több területén is. Pró-

báljon meg olvasni néhány 
hasznos tippet ennek eléré-
séhez, vagy vegye fel a kap-
csolatot a tapasztalt embe-
rekkel az útmutatás érdeké-
ben. Ne hagyja figyelmen kí-
vül azokat, akik már régóta 
szeretnének Önnel találkoz-
ni vagy legalábbis időt tölte-
ni magával.

A nyugodt, harmoni-
kus hangulat jellemzi 
a gondolatait és cse-

lekedeteit. Szinte semmi és 
senki sem tudja felzaklatni. 
A napokban érdemes lehet 
belekezdenie a lakással kap-
csolatos terveibe vagy abba, 
hogy megváltoztatja a külse-
jét, netán felújítja a ruhatárát. 
Éhezik az újdonságokra, az 
új élményekre. Fokozatosan 
tegyen rájuk szert!

Egész héten segítő-
kész és megértő lesz. 
Nagyon jó tanácso-
kat fog ajánlani a kö-

zelben lévőknek, akik hálá-
san fogadják el. A következő 
napokban sikeresen rendez-
heti a problémás kapcsolata-
it és még egy-két régi barát-
jával, iskolatársával is kap-
csolatba kerülhet. Sőt, saját 
magával is sikerülhet békét 
kötnie, ha valami miatt há-
borgott volna a lelke.

Az elmúlt hetekben 
egyszer fent, egyszer 
lent volt, de kezd vég-

re kiegyensúlyozódni az éle-
te. Sokkal pozitívabban látja 
végre valahára. Azok, akik az 
utóbbi időben tartós beteg-
ségben szenvedtek, esetleg 
lelki gondjaik voltak, szin-
tén felüdülnek és jobban ér-
zik majd magukat. Mindezek 
mellett új élmények várnak 
Önre, amik még inkább eme-
lik majd a hangulatát.

Eseménydús napok 
várnak Önre. Már 
csak azért is, mert 

nem egyszer arra kénysze-
rül, hogy kiálljon magáért 
vagy harcot vívjon egy közeli 
szerettével. Fontos, hogy to-
leráns és megértő legyen, de 
érthető, hogy meghúz bizo-
nyos határokat és nem hagy-
ja magát. Továbbá bizonyos 
múltbéli problémák is rende-
ződni látszanak és új lehető-
ségek merülnek fel.

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét fe-
jezi ki Weinrauch Eszternek, a főiskola munkatársának 
édesanyja elhunyta miatt. Osztozunk a gyászoló család 
fájdalmában.

A Kárpátaljai Magyar Nyugdíjasklubok 
Szövetsége szeretettel és tisztelettel 

köszönti a szövetség nőtagjait a 
nemzetközi nőnap alkalmából.

Pocsai Miklós elnök
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Vitaminpótlás a tél végén

Hogyan őrizhetjük meg egészségünket 
különböző életkorokban?

Röviden összefoglaltuk, melyik vitamin 
miért fontos és mit együnk, ha nem tab-
lettákkal és kapszulákkal szeretnénk pó-
tolni őket.

A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek a bi-
ológiai léthez nélkülözhetetlenek, de a testünk nem ké-
pes az előállításukra, ezért kell gondoskodnunk pótlásuk-
ról. Az alábbi vitaminok közül van, amelyik a bőrápolás-
ban játszik szerepet, olyan is, ami véd a csontritkulás el-
len, segít csökkenteni a vérnyomást, erősíti az immun-
rendszert, javítja memóriánkat, és persze a diéta fontos 
elemei is lehetnek.

ABC szerint szedtük össze, melyik vitamin miért hasz-
nos, és mit kell fogyasztanunk, ha pótolni akarjuk őket.

A-vitamin az ép látásért és bőrért
Miért fontos?

Megakadályozza a bőr kiszáradását és helyrehoz-
za a zsíros, aknés bőrt. Véd a fertőzésektől, elősegíti 

a nyálkahártyák egészségét. Hozzájárul a normál látás 
fenntartásához, mivel az A-vitamin szükséges a beérke-
ző fény feldolgozásához a sejtekben. Az A-vitaminnak 
köszönhető, hogy a haj puhává és selymesen csillogó-
vá válik. Véd a fertőzésekkel szemben, védi a hámsej-
teket, késlelteti a kollagénrostok lebomlását. Elősegíti 
a csontozat normális növekedését, fejlődését, és erő-
síti a csontokat.

Mik a forrásai?
Az A-vitamin zsírban oldódó vitamin, ezért mindig ke-

véske zsiradékkal együtt érdemes fogyasztani. Élelmisze-
rek, melyek nagyon jó forrásai az A-vitaminnak: marha-, 
és borjúmáj, sárgarépa, sárgadinnye, édesburgonya, lazac, 
tonhal, sütőtök, spenót.

B-vitamin a kiváló memóriáért és ideg-
rendszerért

Miért fontos?
A vitaminok B-csoportja rendkívül fontos az egészséges 

agy szempontjából, javítja a koncentrálóképességet, erősíti az 
idegeket. Fontos szerepet játszik számos anyagcsere folyamat-
ban, a pajzsmirigy működésében, vassal együtt szedve növeli a 
vörösvérsejtek számát. A B6-vitamin az egyik legtöbb felada-
tot ellátó vitamin, részt vesz a vörösvérsejtek képzésében. Ha-
tékonyan enyhíti a depresszió tüneteit, az álmatlanságot, aszt-
más rohamokat, a premenstruációs szindróma tüneteit. A B7-vi-
tamin jó haj- és körömerősítő, azt azonban már kevesebben tud-
juk, hogy ugyanilyen hasznos lehet cukorbetegségben is. A ve-
getáriánusoknak figyelniük kell a húsfélékben megtalálható, vér 
és az idegek szempontjából lényeges B12-vitamin pótlására.

Mik a forrásai?
Tojás, tejtermékek, máj, búzakorpa, spenót, lazac, teljes 

kiőrlésű gabonák, dió, mogyoró.

C-vitamin az immunrendszer megerő-
sítéséért

Miért fontos?
Igazi csodaszer a C-vitamin, főleg téli időszakban. Segít 

leküzdeni a fáradtságot, erősíti az immunrendszert, fokozza a 
fertőzésekkel szembeni ellenállást, óvja az ereket, antioxidáns 
hatású, támogatja a májat a méregtelenítésben, emellett erő-
síti a kötőszöveteket. Részt vesz a regenerációban, különbö-
ző anyagcsere folyamatokban, elősegíti a vas felszívódását. 
Mivel a C-vitamin az egyik legfontosabb antioxidáns, segít 
megakadályozni a sejtkárosodást a szabad gyökök semle-
gesítésével, melyek gyulladást okozhatnak a szervezetben.

Mik a forrásai?
Bizonyos esetekben nagyobb mennyiségű C-vitaminra 

van szükség: például terhesség, műtétek, daganatos beteg-
ségek, járványok, légszennyezettség, rendszeres dohány-
zás esetén. Magas C-vitamin tartalommal bír a homoktövis, 
melynek tízszer akkora a vitamintartalma, mint a narancsnak. 
Kellő mennyiségű C-vitamint tartalmaz még a paprika, brok-
koli, sárgadinnye, kivi, eper, fekete ribizli, áfonya, karfiol.

D-vitamin az egészséges csontokért
Miért fontos?

Ha megfelelő mennyiségű D-vitamin van jelen szerveze-
tünkben, akkor az nemcsak a csontok egészségére van jóté-
kony hatással, hanem elősegíti az izmok megfelelő működé-
sét is, a kalcium és a foszfát felszívódását, tárolását, szabá-

lyozza a vér kalciumszintjét. Megakadályozza a pajzsmi-
rigy túlműködését. A megfelelő D-vitamin szinttel rendel-
kezők körében jóval alacsonyabb számban fordul elő inf-
luenza és egyéb légúti megbetegedés. A D-vitamin ezen kí-
vül szerepet játszik az allergiás ekcéma és allergiás aszt-

ma kialakulásának megelőzésében is. A testünk képes elő-
állítani ultraibolya sugárzás hatására elővitaminokból, va-
gyis nyáron tudjuk fedezni a napi D-vitamin szükségletün-
ket, de télen szükséges a pótlása.

Mik a forrásai?
Lazac, hering, szardínia, csukamájolaj, gomba, tojás-

sárgája, tej, májas ételek, tofu, tökmag, margarin.

E-vitamin az erek, a sejfalak egészségéért
Miért fontos?

Az E-vitamin különösen fontos feladata a sejtfalak jó 
állapotban tartása, illetve a bőr, az idegek, az izmok, a vö-
rösvérsejtek, a vérkeringés és a szívműködés egészségének 
megőrzése. Zsírban oldódik, bekerül a sejthártyába, amivel 
védi azt a szabadgyökök támadásától. Sportolóknak különö-
sen fontos az E-vitamin napi szintű pótlása, ha minél előb-
bi regenerálódást szeretnének elérni. Nagyon fontos sze-
repe van a szem egészségének megtartásában, az idősko-
ri látásélesség romlásának megelőzésében. Ha megfelelő 
az E-vitamin szintünk, megelőzhetjük az érelmeszesedést, 
erősíthetjük immunrendszerünket, amivel csökken a fertő-
zések kialakulása. Ez a vitamin védi a szívet és a koszorú-
ereket a károsodástól, jó hatással van agyműködésünkre.

Különösen ajánlott az E-vitamin pótlása dohányosok-
nak, időseknek, nehéz fizikai munkát végzőknek, sporto-
lóknak, alkoholbetegeknek, fertőző, illetve anyagcsere-be-
tegségben szenvedőknek, lábadozó betegeknek, valamint 
azoknak, akik speciális zsírszegény diétát tartanak. 

Mik a forrásai?
Élelmiszerek, melyeknek magas az E-vitamin tartalma: 

növényi olajok, napraforgóolaj, tökmagolaj, olívaolaj, csí-
rák, napraforgómag, dió, mandula, spenót, sóska, medve-
hagyma, hús, máj, tojás.

termalfurdo.hu

Az, hogy mi a jó egészségünknek, melyik 
sportág javasolt, és melyik vitaminból kell 
többet bevinnünk, azon is múlik, éppen me-
lyik életkorban vagyunk. Minél fiatalab-
ban kezdjük el a tudatos, aktív életvitelt, 
annál jobban meghálálja majd testünk a 
későbbiekben.

,,Az öregség ugyanolyan, mint bármilyen más üzlet, ha 
sikeres akarunk lenni, fiatalon kell elkezdeni.”

30 felett: egészségtudatos életmód kialakítása
Már ebben az életkorban is érezzük a változásokat a 

testünkben, bőrünkön, izomzatunk már elkezd leépülni, ha 
nem tartjuk rendszeresen karban sportolással. Ennek kö-
vetkezménye az egyre jobban kínzó hátfájás, így érdemes 
aktív és egészségtudatos életvitelt folytatni, ha még nem 
kezdtük el. 30 év felett már folyamatosan lassul az anyag-
cserénk, ezért ha nem szeretnénk súlyfelesleget felhalmoz-
ni, helyezzük a megelőzésre a hangsúlyt. Építsünk be minél 
több zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonafélét ét-
rendünkbe. A minőségi alvás legalább annyira fontos, mint 
az étkezés, hiszen a szervezet és a hormonháztartás megfe-
lelő működéséhez szükség van az éjszakai regenerálódásra.

35 éves kor felett ideális esetben évente, vagy kétéven-
te átfogó kivizsgáláson kellene részt venni, melybe bele-
tartozik a laborvizsgálat, rákszűrés, a vérnyomás, kolesz-
terinszint vizsgálat, tüdőszűrés, bőrgyógyászati szűrés az 
elváltozott anyajegyek, pigment foltok miatt.

Ismerünk néhány olyan élelmiszert is, melyeket jó, ha 
étrendünkbe iktatunk ennyi idősen. Ilyen például a spenót, 
mely azoknak hasznos, akik gyermeket szeretnének, ugyan-

is a leveles zöldségek sok folsavat tartalmaznak. A túlterhelt-
ség és a fokozatos stressz ellen B-vitaminokkal teli élelmi-
szerek javasoltak, mint a lazac, teljes kiőrlésű, olajos mag-
vak, spárga. Ingerültség, fáradékonyság, figyelmetlenség el-
len a magnéziumot kell pótolnunk, amelynek forrásai a tök-
mag, joghurt vagy kefir, mandula, bab, avokádó, füge, ét-
csokoládé és a banán.

40 felett: biztonságos sportolás
A változások sokkal gyorsabban és markánsabban jelent-

keznek, mint a 30-as éveinkben. Érzékenyebbé válik a bő-
rünk, jobban fájnak az ízületeink. A negyvenes évek a vál-
tozókort hozza magával, nőknél a menstruáció egyre ritkáb-
bá válik, végül elmarad. Ezzel azonban komoly hormoná-
lis átalakulások is végbemennek a szervezetben, amelyek-
nek a következménye lehet a hajhullás, a kevésbé rugalmas 
bőr és persze a hízás.

Célszerű, ha magas fehérjetartalmú ételeket fogyasztunk, 
ugyanis ez nem csak az izmaink építőköve, hanem a kötő-
szövetünkben található kollagéné és elasztiné is, melyek a 
bőr rugalmasságáért felelnek.

Nagyon fontos még az A-vitamin, mely elősegíti a cson-
tozat normális növekedését, fejlődését, és erősíti a csonto-
kat. Forrásai a marha-, borjúmáj, sárgarépa, vagy a lazac, 
tonhal, sütőtök.

Sport közben vigyázzunk ízületeinkre, ne terheljük túl iz-
mainkat, kérjünk inkább szakmai segítséget. 40 fölött már fo-
kozottabban kell figyelnünk a bevitt táplálék összetevőinek 
arányaira (fehérje, szénhidrát, zsír), az ásványi anyag- és a 
vitaminpótlásra. Számos sportágra 35-ön túl érik meg az em-
ber mentálisan. Ilyenek a hosszútávú állóképességi sportok, 
például nyíltvízi úszás, országúti kerékpár, maratoni futás, 
triatlonozás. Egyszerűen azért, mert türelmesebbé válunk, 
jobban igényeljük és értékeljük az edzéssel töltött „magá-

nyos”, az elmélyülést lehetővé tevő órákat. Fontos a foko-
zatosság, a megfelelő arányú pihenés, valamint a nyújtás 
is. A lényeg az egészségmegőrzés, a jó közérzet, az élet-
minőség és a teljesítőképesség fenntartása. Azoknak akik 
alvászavarokban szenvednek, a jóga vagy a meditáció le-
het jó választás.

45 év felett folyamatosan vegyünk részt mellrák, 
méhnyakrákszűrésen, tüdőszűrésen, kardiológiai és prosz-
tata vizsgálaton, kétévente hallás- és látás vizsgálaton, va-
lamint csontsűrűségmérésen.

50 felett: úszás és omega3
Ha szeretnénk ötvenen túl is fittek és fiatalosak marad-

ni, éljünk tudatosan. Mivel jelentősen megnő a szívinfark-
tus kockázata, kísérjük figyelemmel naponta vérnyomásun-
kat. A diabétesz miatt rendszeresen ellenőriztessük vércu-
kor- és koleszterinszintünket. A kötelező szűrővizsgálato-
kat évente, legfontosabbakat félévente végezzük el. A haj-
hullást hátráltathatjuk, ha sok C vitamint, omega3-at és va-
sat viszünk be a szervezetünkbe, de hasznos a kókuszolaj, 
az aloe vera és a fokhagyma fogyasztása is. A ráncok ellen 
védekezhetünk olajokkal és házi praktikákkal is.

Válasszunk olyan mozgásformát, mely kevésbé terhe-
li meg az ízületeket, ilyen például az úszás. Megmozgat-
ja a test összes izmát, rendben tartja a gerinc stabil állá-
sát, nyújtja az izmokat, megnöveli a tüdő kapacitását. A 
víz ráadásul leveszi az ízületekről a gravitáció terhét, így 
szinte súlytalanul tudjuk mozgatni magunkat. A rendsze-
res tornázás nyújtó-erősítő gyakorlatokkal, köztük könnyű 
kézisúlyzókkal is egyre fontosabbá válik, mert ebben az 
életszakaszban a motorikus képességek, az erő, a mozgé-
konyság, a hajlékonyság és a koordinációs képesség gyor-
san hanyatlik, ha nem teszünk ellene semmit.

Napi szinten fogyasztandó a sovány fehérje, sok-sok 
zöldség, gyümölcs, kevés szénhidrát, könnyű levesek, tej-
termékek és a szervezet számára fontos zsírok. A brokkoli 
erősíti a csontokat, az omega 3 zsírsavak védenek az öre-
gedéstől, enyhítik a gyulladásos állapotokat, erősítik az 
immunrendszert, csökkentik a szív- és érrendszeri megbe-
tegedések kockázatát. Ide tartoznak az olajos halak, mag-
vak és a zöldségek.

termalfurdo.hu



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.

Rejtvények2020. 
március 4.16

Plusz egy vicc

2020. 9. szám meg    fej -
tése: A határozottság 
azt jelenti, hogy ké-
pes vagy megbízni 
magadban.   

plusz    egy vicc: – Ha 
hibát követ el, rögtön 
másra keni. 

Mimóza szelet sütés nélkül
Tészta: 60 dkg szögletes vajas keksz, 25 dkg babapis-

kóta, 1,5 dl málnaszörp, 0,5 dl víz
Krém: 8 dl tej, 8 evőkanál liszt, 35 dkg vaj/margarin, 

30 dkg cukor (ízlés szerint), 2 citrom leve és reszelt héja 
Tetejére: porcukor.
Elkészítése: A lisztet a tejjel és a cukorral csomó-

mentesre keverjük, sűrű péppé főzzük, hűlni hagyjuk. 
A vajat/margarint kihabosítjuk, majd a kihűlt péppel 
jól kikeverjük, a citrom levével és héjával ízesítjük. 
Ha nem elég édes, porcukrot még adhatunk hozzá. 
Egy tálca/tepsi alját kirakunk keksszel. Rásimítjuk 
a krém felét. A hígított szörpbe belemártjuk a baba-
piskótákat és a krémre sorakoztatjuk, majd a mara-
dék krémmel megkenjük, és egy sor keksszel lezár-
juk. Legalább 2 órára hűtőbe tesszük. Tálalás előtt 
porcukorral meghintjük. Az eredeti baracklekvár he-
lyett sárga szörpöt kellett volna használni, de a pi-
ros jobban mutat, így lett málnaszörp, ami helyette-
síthető ízlés szerint. A szörpöt kicsit felhígítjuk víz-
zel. Tálca mérete: 25×35 cm.

Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

Egy este betörnek a fogorvoshoz.
– Ide az összes pénzét! – parancsolja a fegyveres 

gengszter.
– Sajnos, egy vasam sincs itthon – mondja a fogor-

vos –, de ha akarja, …

Kétbetűsek: AZ, BE, 
FÁ, MÖ, MP, NI, PS, RK, 
SH, SZ, YP.

Hárombetűsek: ETA, 
GAS, HAD, REL, TOM, ZSU.

Négybetűsek:  ALPI, 
ETON, LANA, LÁMA, 
LŐRE, MALM, NAIV, 
NATO, NONÁ, OKOZ, 
OMAR, PŐRE, RENG, 
SÁSD.

Ötbetűsek: AARON, 
DÓZER, ELÁSÓ, ELMAR, 
ERNST, FOGÁT, HÍVAT, 
IMÁZS, ÍRNOK, KALAP, 
KAROL, KETON, KIMAR, 

LEÁLL, MURVA, PANEL, 
PARÁD, PLÁNE, PRÍMA, 
SIRAT, TEREM, TOMPA.

Hatbetűsek: DUVALL, 
ÉLELEM, HALTÁP, IN-
GYEN, KALODA, LAVI-
NA, LEOSON, LOVATO, 
MAAZEL, MARABU, ÖSZ-
SZES, ÖTHETI, PULZUS, 
SHARON, SPATEN, TES-
SÉK, TONETT, VÁLTIG.

Hétbetűsek: ARASZOS, 
CSERFES, KÉNATOM, KI-
HÚZOM, KORSZAK, LA-
MELLA.

Kilencbetűsek:  HÁ-
ZASTÁRS, KVARCOLÁS.

Tizenegy betűsek: ÉPÍ-
TŐMESTER, TIROLI KA-
LAP.

Tizennégy betűsek: 
HOMLOKEGYENEST, 
RINGASD EL MAGAD.
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ÜGY, TÖRTÉNÉS

LOUIS-
CLAUDE DE 

SAINT-
MARTIN-

IDÉZET

BÓR
BRIT SZÍNÉSZ-

NŐ (KATE)
KASZONY 
RÉSZE !

NÉMET 
HÁZTARTÁSI-
GÉP MÁRKA

KÁLIUM
HELYSÉG AZ 

ILOSVAI 
JÁRÁSBAN
KALYIBA

BARTHA 
GUSZTÁV VERSE

CELSIUS
SAUL ALVAREZ 

ÖKÖLVÍVÓ 
BECENEVE
LÓELEDEL

HELYSÉG A 
NAGYSZŐLŐSI 

JÁRÁSBAN

ZABSZEM !

FOLYTATÁS 
RÉSZE !

KATONAI 
ELŐÖRS

SVÁJCI FESZŐ 
(FRANCOIS)

ÁZSIAI 
KENYÉRFAJTA
PORTUGÁL-

BELGA 
ÉNEKESNŐ

MIKRONÉZ 
SZIGET

MÉLÁN

BÚSKOMOR

SZOLYVA RÉSZE!

NIKKEL

EGYNEMŰ 
OLAJ !

KÖZÉP-
EURÓOAI 
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RANDEVÚ
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… STEP - TÁNC

… CANAVERAL - 
FLORIDAI 
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BURGUNDIAI 
BORVÁLLALAT

IGÁSLÓ 
SZERSZÁMA

HORVÁT SZIGET 
LAKOSA

ELLENBEN

KÉN

RAGADOZÓ 
MADÁR

FELTÉVE

PÁRATLAN 
JÓLÉT !

KIGYÓS RÉSZE !

CIKLON ELEME!

ARRA A HELYRE

BECÉZETT ÉDUA

ARZÉN

LÁM

AMERIKAI 
CIGARETTA-

MÁRKA

BELSŐ ADÁS!

TONNA

OROSZ MŰ-
KORCSOLYÁZÓ 

(MAKSZIM)

AMERIKAI 
SZÍNÉSZ 
(JAMES)

A zenehallgatás 10 jótékony 
hatása a szervezetre

Nemcsak a kedvedet vidítják fel: a kellemes, finom 
dallamok a fogyásban, a fókuszálásban és a kiegyen-
súlyozott légkör megteremtésében is segítenek!

Azt már eddig is tud-
tuk, hogy a kedvenc ze-
nénktől jó kedvünk lesz, 
arra azonban csak nemrég 
derült fény, hogy még egy 
sor más jótékony hatása 
is van a zenehallgatásnak. 
Íme, ebből néhány!

Nyugodttá tesz
A kedvenc zenénk 

hallgatása akár 30%-kal 
is képes csökkenteni a 
bennük lévő szorongás és 
feszültség mértékét – leg-

alábbis akkor, ha egy ki-
mondottan finom, érzé-
keny témájú dalról, és 
nem egy rockos szerze-
ményről van szó!

Ellazít
A lassú zene nemcsak a 

szorongást, hanem a szer-
vezetünkben lévő kortizol 
stresszhormon mértékét is 
csökkenti – ez pedig azt je-
lenti, hogy akár mi magunk 
is befolyásolhatjuk a ked-
vünket: csak be kell kapcsol-
nunk az egyik komótos ko-
molyzenét és máris enyhülni 
fognak a problémáink!

Segít a fókuszálásban
Bizonyított tény, hogy 

Vivaldi „Négy évszak” 
című szerzeménye serken-
tő hatással van az agyműkö-
désre! Ha a legjobbat aka-
rod kihozni magadból, ak-
kor a gyorsabb ritmusú „Ta-
vasz” című résznél kezdd, 
amennyiben viszont csak 
háttérzajt keresel, a lassabb 
tempójú „Ősz” című felvo-
nást javasoljuk.

Gyorsítja a munkát
Egy 20 évvel ezelőtti ta-

nulmány szerint a vidám 
dallamok gyorsabb munkát 
eredményeznek – többek 
között ezért (is) hagyják az 
munkásoknak a hangos zene-
hallgatást a különböző épít-
kezéseken. Meglepő, nem?

Erőt ad
Nem te beszéled be: 

tényleg éberebb leszel egy-
egy ritmusosabb zeneszám 
meghallgatásától! A legkö-
zelebb tehát ne a kávét vesd 
be egy kis energialöketért, 
hanem kapcsold be a ked-
venc latin slágeredet!

Tudtad? A vidám dalok 
alatt gyorsabban is futunk 
és nagyobb súlyt is bírunk 

el, mint egy átlagos, lassú 
szám közben!

Boldoggá tesz
Nem meglepő, de a 

zene ritmusának követé-
se dopamin boldogsághor-
mont termel a szerveze-
tünkben, ami egy-egy sze-
let csokoládé elfogyasz-
tásával vagy egy fantasz-
tikus orgazmus átélésével 
is egyenlő lehet. Talán épp 
ideje elkezdeni az otthoni, 
rendszeres zenehallgatást!

Kreatívvá varázsol
Munkahelyi ötletek 

kellenének, de semmilyen 
frappáns javaslattal sem 
tudsz előállni? A holland 
kutatók szerint az ütemes 
zenék megdolgoztatják az 
agyadat, amitől egy csapás-
ra kreatívvá válsz!

Well&Fit-tipp: Vigyázz, 
a zenét ne hallgasd túl han-
gosan, mert még a végén a 
táncparkettet fogsz csinálni 
az irodai folyosóból!

Támogatja a fogyást
Egy kísérlet szerint a 

vacsora közben jazz zenét 
hallgatók 18%-kal keve-
sebbet esznek, mint azok, 
akik valamilyen más stí-
lus dallamára. Többek kö-
zött ezért lehetséges, hogy 
a svédasztalos büfévacso-
ráknál általában jazz zenét 
játszanak az éttermekben!

Gyógyít
Orvosi berkekben köz-

tudott, hogy a zene hallga-
tása arra sarkallja a szer-
vezetet, hogy az átlagos-

nál több immunoglobin-A 
nevű anyagot termeljen a 
különböző vírusok és bak-
tériumok ellen. Ez lényegé-
ben azt jelenti, hogy a zené-
től ellenállóbb és erősebb 
lesz az immunrendszerünk!

Segít az emlékezésben
A tanulmányok azt bizo-

nyítják, hogy némely zene 
segít az emlékezésben – ez 
különösen a demenciában 
és az Alzheimer-kórban 
szenvedők számára jelent 
csodás hírt, hiszen régi, ked-
venc zenéjük erősítheti a sa-
ját kognitív (észlelés, figye-
lem, emlékezet, memória, 
számolás, nyelvhasználat, 
stb.) funkcióik működését!

wellandfit.hu


