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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

Néma főhajtás és 
koszorúzás

Folytatás az 5. oldalon

A remény a megtartó erő  

Bezár a bazár

Kitüntették 
földijeinket

Aki gyerekeket vál-
lal, aki fát ültet, 

az a jövőt építi – fogal-
mazott Dancs György, 
a Kárpátaljai Magyar 
Nagycsaládosok Egye-
sületének (KMNE) alel-
nöke az elmúlt szomba-
ton az Életfa program 
kapcsán szervezett fa-
ültetési akció megnyitó-
ján. Mint elmondta, az 
egyesület minden évben 
meg kívánja szervezni 
ezt a programot, mely-
nek során tavasszal – az 
új életet szimbolizál-
va – fát ültetnek azok 
a nagycsaládos szülők, 
ahová az elmúlt évben 
érkezett az újabb gyer-
mekáldás. Ezzel a gyer-
mekeket is nevelni sze-
retnék arra, hogy kör-
nyezetünkért, a termé-
szet megóvásáért ne-
künk is tenni kell. 

A koronavírus okoz-
ta járványügyi 
helyzet miatt vi-

dékünkön elmaradtak 
a szokásos nagyszabású 
március 15-i megemléke-
zések. Helyette a résztve-
vők néma főhajtással tisz-

telegtek a 172 évvel ezelőtt 
lezajlott pesti forradalom 
szervezőinek emléke előtt. 

Beregszászon először a 
történelmi egyházak képvise-
lői rótták le kegyeletüket Pe-
tőfi Sándor szobránál, majd 
ezt követően a kárpátaljai ma-

gyarság érdekvédelmi szerve-
zeteinek vezetői, valamint a 
város és a járás irányítói ko-
szorúztak. A megemlékezést 
a Himnusz, illetve a Szózat 
eléneklése foglalta keretbe. 

A főhaj tás t  követő -
en Brenzovics László, a 

KMKSZ elnöke a sajtó 
képviselőinek nyilatkoz-
va a következőket mond-
ta: a márciusi ifjak soha el 
nem évülő tettükkel üzen-
nek a mai magyaroknak. 

Március 15-i megemlékezések megyeszerte

Bókoló szakurát ültettek a nagycsaládosok

Részletek a 6. oldalon
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Orbán Viktor miniszterelnök 
levelet intézett a határon kívü-
li magyarsághoz a március 15-i 
nemzeti ünnepen, melyben az 
1848-49-es forradalom és sza-
badságharc örökségén túl Tria-
non 100. évfordulójáról is meg-
emlékezett.

„1848. március 15-e minden ma-
gyar közös öröksége és ünnepe. 172 
év óta ezen a napon együtt teszünk 
hitet szabadságunk és nemzeti ösz-
szetartozásunk mellett. Bárhol él-
jünk is a világon, mind emlékezünk 
a márciusi ifjakra, és felidézzük a 
hősöket, akik Pákozdtól Három-
székig, Branyiszkótól Szenttamá-
sig egy emberként küzdöttek a ma-
gyar szabadság lobogója alatt” – fo-
galmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint idei ün-

Orbán Viktor levélben köszöntötte a 
külhoni magyarságot

neplésünknek különös hangsúlyt ad, 
hogy száz évvel vagyunk a trianoni 
országvesztés után: „Akárcsak 172 
évvel ezelőtt, amikor Gábor Áron 
nélkül gyorsan elbukott volna a sza-
badság ügye, Magyarország ma sem 
létezhet az erdélyi, délvidéki, felvi-
déki és kárpátaljai magyar közössé-
gek nélkül, amelyek megerősítése 
és jogainak védelme közös felada-
tunk és felelősségünk.”

Orbán Viktor levelét úgy zár-
ta: „engedjék meg, hogy az 1848-as 
forradalom és szabadságharc év-
fordulóján tisztelettel köszöntsem 
Önöket, felemelő ünneplést, az utá-
na következő hétköznapokhoz pe-
dig további sok erőt és kitartást kí-
vánjak Mindannyiuknak! Éljen a 
magyar szabadság, éljen a haza!”

MTI/Kárpátinfo

A törvényt az ukrán parlament 
január 16-án fogadta el.

A közlemény szerint a törvény 
részletezi a 2017-ben elfogadott 
oktatási kerettörvény rendelke-

zéseit, figyelembe véve a Velen-
cei Bizottság vonatkozó ajánlá-
sait. A törvény az Ukrajnában 
élő nemzeti kisebbségeket három 
csoportba sorolja, különböző mo-
dellek bevezetését kínálva fel szá-
mukra a középfokú oktatás meg-
szervezésére. A magániskolák-
nak ugyanakkor – a Velencei Bi-
zottság ajánlásának megfelelő-
en – biztosítja az oktatás nyelvé-
nek szabad megválasztását.

Magyarország és a kárpátaljai 
magyar szervezetek elsősorban 
azt kifogásolták, hogy a jogsza-
bály a nemzetiségi iskolákban az 
ötödik osztálytól elrendeli a foko-
zott áttérést az ukrán nyelvű okta-
tásra, ami szerintük sérti a kisebb-
ségek már megszerzett jogait.

Budapest a 2017-es oktatási 
törvény elfogadása óta blokkolja 
a NATO-Ukrajna Bizottság nagy-

Az ukrán elnök aláírta a középfokú 
oktatásról szóló vitatott törvényt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta pénteken a középfokú ok-
tatásról szóló, Budapest és a kárpátaljai magyar kisebbségi szerve-
zetek által is kifogásolt törvényt – derült ki az államfői hivatal hon-
lapján megjelent közleményből.

követinél magasabb szintű tanács-
kozásait. Kijev álláspontja szerint 
viszont a törvény elfogadásával tel-
jesítették a Velencei Bizottság min-
den ajánlását, ezért azt várja, hogy 

Budapest most már szüntesse meg 
az észak-atlanti szövetséggel való 
kapcsolattartásának akadályozását. 
    A középfokú oktatásról szóló tör-
vény egyebek mellett részletesen ki-
fejti a 2017-es oktatási törvény sok 
vitát kiváltott 7., úgynevezett nyel-
vi cikkelyét is.

A jogszabály három csoportba 
sorolja az Ukrajnában élő kisebb-
ségeket, és eszerint ír elő számuk-
ra megfelelőnek tartott oktatást. Az 
első az úgynevezett őshonos népek 
csoportja, amelybe olyan nemzeti-
ségek tartoznak, amelyeknek nincs 
saját államuk, valamint nyelvük 
különösen megóvásra, fejlesztés-
re szorul. Ez főként a krími tatárok 
számára kitalált modell. Nekik a 
törvény biztosítja az anyanyelvi ok-
tatást az ukrán nyelv tanulása mel-
lett az érettségiig, azaz a 11., illet-
ve 12. osztályig.

A második csoportba az Eu-
rópai Unió valamely tagállamá-
nak nyelvét beszélő kisebbségek 
kerültek, azaz ide tartoznak a kár-
pátaljai magyarok is. Számuk-
ra az ötödik osztályig biztosított 
az anyanyelvi oktatás. Az ötödik 
osztályban az éves óraszámok leg-
kevesebb 20 százalékánál viszont 
már el kell érni, hogy ukrán nyel-

ven folyjon az oktatás, 
és ezt folyamatosan 
növelni kell. A kilen-
cedik osztályig ennek 
az aránynak a tanórák 
40 százalékáig kell el-
jutnia, a felsőbb osz-
tályokban pedig leg-
alább a 60 százalékot 
el kell érnie.

A harmadik modellt 
a maradék, az ukrán-
hoz közel álló nyelvet 
beszélők, elsősorban 
az orosz nemzetiségű-
ek számára dolgozták 
ki. Számukra az ötödik 
osztályig szintén bizto-

sított az anyanyelven történő ok-
tatás. Az ötödik osztályban és attól 
felfelé viszont legalább a tanórák 
80 százalékában át kell térniük az 
ukrán nyelvű oktatásra.

Kijev korábban megígérte, 
hogy ez a jogszabály kimond-
ja majd: a 2017-es oktatási tör-
vény nyelvi cikkelye nem terjed 
ki a magániskolákra. A középfo-
kú oktatásról szóló törvény úgy 
rendelkezik, hogy a magánisko-
lák teljes mértékben maguk vá-
laszthatják meg az oktatás nyel-
vét, ugyanakkor szavatolniuk 
kell, hogy a diákok az előírások 
szerint elsajátítják az államnyel-
vet, azaz az ukránt.

A törvény az elnök aláírá-
sát követően azután lép hatály-
ba, hogy kihirdették a hivatalos 
közlönyben.

MTI

Március 16-án ülésezett a 
technogén-ökológiai biztonsági 
bizottság Beregszászban, Mun-
kácson és Ungváron is. Az ülé-
sen hozott rendelet értelmében 
a karantén idején csak az élel-
miszerüzletek, a gyógyszertá-
rak és az üzemanyagtöltő állo-
mások dolgoznak majd.

Bohdan Andrijiv, Ungvár pol-
gármestere a megbeszélésen el-
mondta, hogy figyelembe véve 
Illja Jemec egészségügyi minisz-
ter kérését a szórakoztató köz-
pontok, vendéglátó-ipari intéz-
mények működésének korlátozá-
sát illetően, a városi tanács úgy 
döntött, hogy további megelő-
ző intézkedéseket vezetnek be a 
megyeszékhely területén. A ren-
delet értelmében 2020. márci-
us 17-től a következő intézmé-
nyeket zárják be: mozik, szín-
házak, múzeumok, könyvtárak 
és más kulturális, illetve szóra-
kozóhelyek; gyermekek számá-
ra kialakított szórakozóhelyek, 
klubok, játszóterek, sportpályák; 
fitness-klubok, edzőtermek, me-
dencék, látványosságok; minden 
bolt, mely nem élelmiszerüzlet; 
bevásárló- és szórakoztató köz-
pontok; kiskereskedelmi objek-
tumok, piacok (kivéve az élel-

Szigorú karantént vezetnek be 
Beregszászban, Munkácson és Ungváron

miszerpiacokat); éttermek, étkez-
dék, szállók, a hotelek területén 
pedig a bárok, klubok, kávézók, 
diszkóhelyiségek, pubok.

A felsorolt intézmények tulaj-
donosait mindenképp figyelmez-
tetik a szabályok be nem tartása 
esetén járó felelősségre vonásról. 
Az élelmiszerüzletek, benzinku-
tak és gyógyszertárak vezetőségé-
nek biztosítania kell, hogy a helyi-
ségekben ne tartózkodjon egyszer-
re sok vásárló.

A Munkácsi Településtársulás 
(OTH) területén szintén bezárták a 
fent említett intézményeket, továb-
bá a várat, a szépségszalonokat és 
a templomokat, ezenkívül az élel-
miszerpiac is speciális üzemódban 
fog majd működni.

„Arra kérek mindenkit, hogy 
tartsák be a karantén-intézkedése-
ket, s csak szükség esetén hagyják 
el otthonaikat. Kiemelném, hogy 
kórházunk rendelkezik a szüksé-
ges felszereléssel: gyorstesztek-
kel, védőfelszereléssel, gyógy-
szerekkel és lélegeztetőgépekkel. 
A fiatalokhoz az lenne a kéré-
sem, hogy gondoskodjanak szü-
leikről és nagyszüleikről, hiszen 
ők veszélyzónában vannak a jár-
ványt illetően. Az ő külvilággal 
való érintkezésüket minimalizálni 

kell” – mondta el Andrij Baloga, 
Munkács polgármestere.

Beregszászban is bezárnak 
a felsorolt intézmények és he-
lyiségek, a város területén be-
tiltották az utcai árusítást is, az 
utasszállító buszok sofőrjei-
nek felhívták a figyelmét a jár-
művek fokozott tisztántartásá-
ra és fertőtlenítésére. A Bereg-
szászi Járási Állami Adminiszt-
ráció Facebook-oldalán megje-
lent közlemény szerint a bankok 
korlátozott hozzáféréssel dolgoz-
nak majd. Felhívták a figyelmet 
arra is, hogy minden munkahe-
lyiségnél, mely nem zár be a ka-
rantén ideje alatt, ellenőrizni kell 
a dolgozók testhőmérsékletét és 
alaposabban kell elvégezni a ta-
karítási munkálatokat (fertőtle-
nítők használatával). Ezenkívül 
a falusi önkormányzatoknak ki 
kell jelölnie a koronavírus-gya-
nús személyek elkülönítésére 
szolgáló helyiségeket. Az egy-
házi vezetőket arra kérték, hogy 
amennyiben nem tudják lemon-
dani a szentmiséket és istentisz-
teleteket, takarítsák ki többször 
a templomokat.

A karantén április 3-ig fog 
tartani.

karpat.in.ua

A Beregszászi Járási Állami Ad-
minisztráció (RDA) hivatalos 
Facebook-oldalán tette közzé fel-
hívását a lakossághoz.

A felhívásban azt olvashatjuk, 
hogy mivel járásunk határ menti 
területen helyezkedik el, s néhány 
nappal ezelőtt még aktív határfor-
galmat bonyolítottunk, ezért nem 
vehetjük félvállról a Covid-19-es 
koronavírus-járványt. „A hatékony 
megelőzési intézkedések legalább 
tízszeresére csökkentik a fertőzöt-
tek számát” – olvashatjuk a be-
jegyzésben.

A hivatal arra kéri a járás la-
kosait, hogy ne essenek pánikba, 
s ne vásárolják fel a szupermarke-
tekben lévő élelmiszereket, hiszen 
nincs hiány a termékekből. Hozzá-
tették azt is, hogy lehetőségükhöz 

A Beregszászi Járási Állami 
Adminisztráció felhívása a lakossághoz

mérten többször is mossanak ala-
posan kezet, s fertőtlenítsék is azt, 
főként nyilvános helyeken történő 
látogatás után.

Felhívják a helyiek figyelmét 
továbbá arra is, hogy csakis ellen-
őrzött médiatartalmaknak higy-
gyenek, s ne a közösségi oldala-
kon tájékozódjanak a járvánnyal 
kapcsolatos információkról. „A 
korlátozó intézkedések némi kel-
lemetlenséget okoznak, azonban 
próbáljuk meg észrevenni a po-
zitív oldalát is. A karantén lehe-
tőséget ad több figyelmet szen-
telni szüleinknek és az idős em-
bereknek. (…) Miután véget ér a 
járvány, együtt ünnepeljük majd 
meg legyőzését a friss tavaszi le-
vegőn” – írja a közlemény.

facebook.com

Bereg Társulás nevű társadalmi 
szervezetet hoztak létre március 
12-én Beregszászban. A szerve-
zet célja, hogy minden kárpátal-
jai földtulajdonos ismerje joga-
it, hogy ne váljon áldozatává a 
bevezetni kívánt földreformnak, 
valamint segítséget fog nyújtani 
a földvásárlás és -eladás jogi lé-
péseiben is.

Március 12-én alakuló ülést tar-
tottak a II. RF KMF Esztergom ter-

mében, ahol jelen volt többek között 
dr. Brenzovics László, a KMKSZ 
elnöke, Berki Marianna, az „Egán 
Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesz-
tési Központ elnöke és Sin József, 
a KMKSZ BKSZ elnöke.

Az újonnan megalapított szer-
vezet elnökének Bene polgármes-
terét, Vince Istvánt szavazták meg. 
A titkári pozíciót Kádár László töl-
ti be. Emellett minden csatlakozni 
kívánó település képviseltette ma-
gát az ülésen, akik közül megsza-
vazták a Bereg Társulás elnökségét.

Az TV21 Ungvár riporterének 
adott interjúban Brenzovics Lász-
ló elmondta, hogy Kárpátalján igen 

Új társadalmi szervezet alakult 
Beregszászban

sok apróbb földprobléma van, ame-
lyek az elmúlt három évtizedben 
nem oldódtak meg, így a megalakult 
szervezetnek a legfőbb célja ezen 
problémák megoldása, és a termő-
föld igazságtalan szétosztásának el-
kerülése. „Egyedül küzdeni és har-
colni a hatalmas bürokratikus appa-
rátus ellen rendkívül nehéz. Emiatt 
egyesülniük kell a földigénylő gaz-
dáknak annak érdekében, hogy a sa-
ját termőföldjükhöz hozzájussanak. 

A Bereg Társulás megkezdi a küz-
delmet azokért a földekért, amelyek 
korábban nem voltak a hazai gaz-
dálkodók tulajdonában” – mondta 
az elnök úr.

Vince István, a Bereg Társu-
lás elnöke elmondta, hogy fontos 
a földtulajdonosok megfelelő jogi 
tájékoztatása, amelyben a társu-
lás a gazdálkodók segítségére lesz. 
Emellett közölte: „A mi célunk az, 
hogy azokat az embereket, akik itt 
maradnak Kárpátalján, itt próbál-
nak boldogulni, őket próbáljuk meg 
földhöz juttatni – a jobb megélhetés 
reményében.”

karpataljalap.net
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Elejét lásd az 1. oldalon Badalóban az idén is hagyomá-
nyosan gyülekezeti közösség-
ben emlékeztek az 1848–1849-
es forradalom és szabadság-
harc évfordulójáról március 
15-én.

A helyi református temp-
lomban Sápi Zsolt lelkipásztor 
Lu-kács evangéliuma 16. fejeze-
tének a 19. versétől vett igesza-
kasszal, a gazdag és Lázár törté-
netéről szóló verseket idézte fel, 
és arról beszélt, hogy most való-
ban olyan időket élünk, amikor 
nem tudhatjuk, hogy meddig tart 

még számunkra a kegyelmi idő. 
Ezért is fontos, hogy még itt, e 
földi élet során átadjuk az éle-
tünket Jézus Krisztusnak, mert 
csak egyedül ő jelenti számunk-
ra az üdvösséget.

Az igehirdetést követő-
en Jakab Lajos családorvos, a 
KMKSZ Badalói Alapszerveze-
tének elnöke, a gyülekezet pres-
bitere köszöntötte az egybegyűl-
teket, majd a gyülekezet fennáll-
va énekelte el nemzeti imánkat, 
a Himnuszt. 

,,Március 15. minden magyar 
szívében lángra lobbantja a haza-

szeretet tüzét. Történelmünk éke-
sen bizonyítja, hogy a magyar 
nép nem tűri a rabságot és min-
dennél jobban szereti a szabad-
ságot” – kezdte beszédét az alap-
szervezeti elnök, majd felolvas-
ta Orbán Viktor  külhoni magya-
rokhoz írt levelét, amelyben az 
1848–49-es forradalom és sza-
badságharc örökségén túl Tria-
non 100. évfordulójáról is meg-
emlékezett.

A KMKSZ helyi első embe-
re szomorúan konstatálta a tényt, 
miszerint a kárpátaljai magyarság 
az idei ünnepre is kapott egy kel-
lemetlen ,,ajándékot”. ,,Míg ta-
valy Petro Porosenko miatt volt 
kénytelen átütemezni a kárpát-
aljai magyarság központi meg-
emlékezését, aki pont március 
15-én és pont az ungvári Petőfi 
téren tartotta meg elnökválasztá-
si kampányát, addig az idén a saj-

Március 15-re emlékeztek 
Badalóban

nálatos járvány mellett az azóta 
őt felváltó Volodimir Zelenszkij 
is villantott számunkra. Ukrajna 
első embere a napokban aláírta a 
középfokú oktatásról szóló, Ma-
gyarország és a kárpátaljai ma-
gyarság által is kifogásolt tör-
vényt, amely lényegében ellehe-
tetleníti a kisebbségi oktatás in-
tézményét… Ezért kell nekünk a 
jövőben is összefogni, Istenben 
bízva, hitünket megtartva kiállni 
magyarságunkért és igazunkért”.

Petőfi Sándor Nemzeti dal 
című versét Ferenci Attila, a Be-

regszászi Magyar Színház szín-
művésze, a gyülekezet presbite-
re adta elő.

Nemzeti ünnepünk fontossá-
gát emelte ki beszédében Vass 
Ottó, a KMKSZ Beregszászi Já-
rási Szervezetének alelnöke, a 
KMKSZ beregszászi járási frak-
ciójának vezetője, aki beszélt ar-
ról, hogy a 172 évvel ezelőtt meg-
fogalmazott követeléseknek ma 
is jogalapjuk van. Mint mondta, 
1848-ban az egész magyar nem-
zet, ma pedig a kárpátaljai ma-
gyarság folytat harcot nyelvének 
használatáért, oktatásának fenn-

maradásáért, jogainak gyakor-
lásáért. Ebben a nemes harcban 
azonban nem vagyunk egyedül, 
számíthatunk az anyaország nem-
zeti kormányára, aki minden tőle 
telhető módon támogatja ezeket a 
törekvéseket.

Köszöntötte a gyülekezeti kö-
zösséget Szalai Imre, Badaló pol-
gármestere is, aki arról beszélt, 
hogy a magyar nép azért is szere-
ti különösen ezt az ünnepet, mert 
együtt jár vele az a reménység, 
amely arra biztat bennünket, hogy 
a megannyi nehézség ellenére lesz 
még magyar értékeket felvállaló, 
magát itthon érző ifjúságunk.

Az ünnepi megemlékezés a 
Szózat eléneklésével ért véget, 
ami után a vendégek és a jelen-
lévők megkoszorúzták a temp-
lom külső falán lévő Petőfi Sán-
dor emléktáblát.

(tamási)

Néma főhajtás és koszorúzás
Március 15-i megemlékezések megyeszerte

Csak akkor érhetjük el közös 
céljainkat, nemzetünk fennma-
radását, ha valamennyien össze-

fogunk. Különösen így van ez a 
kisebbségben élő kárpátaljai ma-
gyarok esetében, akiket immá-
ron nem csupán a hosszan elnyú-
ló gazdasági válság, a tömeges 
elvándorlás sújt, de szembe kell 
nézniük a világjárvány veszélye-
ivel és annak minden következ-
ményével. Szerencsére magunk 
mögött tudhatjuk az anyaország 
támogatását. A jelenlegi nemze-
ti kormány nem csupán anya-
nyelvi jogaink megőrzése érde-
kében lép fel, de gazdaságilag is 
hatékony támogatásban részesí-
ti közösségünket, emlékeztetett 
rá Brenzovics László. 

Ungváron Magyarország ung-
vári külképviselete és a helyi ci-
vil szervezetek maroknyi csapata 
énekelte el a himnuszt, s helyez-
te el a megemlékezés koszorú-

it Petőfi Sándor szobránál. Ba-
logh Lívia, a KMKSZ Ungvári 
Középszintű Szervezetének el-
nöke arra hívta fel a figyelmet, 
hogy bár most nem lehet töme-
ges rendezvényeket tartani, ott-
hon azért mindenki emlékezzen 
nemzeti hőseinkre, hajtson fejet 
azok előtt, akik 1848-ban meg-
teremtették a nemzet egységét, 
amelyre ma itt, Kárpátalján is 
vigyáznunk kell. Mondjanak el 
egy imát, s nagyon vigyázza-
nak magukra, szeretteikre, csa-
ládtagjaikra és közösségeinkre, 
különös tekintettel az idős em-
berekre, szólt az üzenet.

Szűk körben hajtottak fe-
jet az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc hősei előtt Nagy-
szőlősön is. Nemzeti imánk el-
éneklését követően a magyar is-
kola parkjában található Perényi-
szobornál helyezték el koszorú-
ikat a megemlékezők. A Kárpát-
aljának nyilatkozva Barta József, 
a KMKSZ alelnöke elmondta: 
„Az ünnep számunkra azért fon-
tos, mert emlékeztet bennünket 
arra, hogy egy olyan nemzetnek 

vagyunk a tagjai, amely szabad-
ságszerető és igazságkereső. Erőt 
meríthetünk a forradalom emlé-
keiből és tényeiből önmagában, 
és példát vehetünk a 48-as hő-
sök hazaszeretetéről, hűségéről 
és odaadásukról. Ezekre a tulaj-
donságokra a mai nehéz küzdel-
mek során is szükség van itt, Kár-
pátalján”.

Az istentiszteleteket, misé-
ket követően szinte minden olyan 
településen tartottak szűk körű 
megemlékezést, ahol bármilyen 
48-as emlékjel található.  

K.E./Kárpátinfo-
összeállítás

 Olaszországban csökken a 
fertőzés üteme

Az utóbbi huszonnégy órában 
349-cel 2158-ra emelkedett az 
új típusú koronavírus-fertőzés 
(Covid-19) halálos áldozatainak 
száma Olaszországban a polgá-
ri védelmi hatóság hétfő esti tájé-
koztatója szerint, eközben a diag-
nosztizált fertőzöttek száma a ko-
rábbiakhoz képest enyhébb mér-
tékben 27 980-ra nőtt.

Angelo Borrelli, a polgári vé-
delmi hatóság vezetője hangsú-
lyozta, hogy az új fertőzöttek szá-
ma az egy nappal korábbi 2853-ról 
2470-re csökkent. Kijelentette, 
hogy enyhe csökkenésről van szó, 
mégis pozitív trendre enged követ-
keztetni. A betegekből több mint 
10 ezer házi karanténban tartózko-
dik, a kórházban kezeltek tíz szá-
zaléka van intenzív osztályon. A 
gyógyultak száma 2749-re emel-
kedett.

Orvosok, ápolók és más egész-
ségügyi dolgozók közül már több 
mint kétezren fertőződtek meg. 
Giuseppe Conte miniszterelnök 
egy hétfői interjúban úgy nyilatko-

zott, az olasz lakosság „döntő” hetek 
előtt áll. Kifejtette: a fertőzés Olaszor-
szágban még nem érte el a tetőpontját.

Az olasz közegészségügyi hivatal 
(Iss) nyilatkozata szerint jelenleg sen-
ki sem tudja pontosan vázolni az új tí-
pusú koronavírus-fertőzés alakulását.

„Több országban más stratégiát 
követtek, Olaszországban célként a 
fertőzési ütemnövekedés feltartózta-
tását tűztük ki” – jelentette ki Franco 
Locatelli az Iss elnöke.

Hozzátette, talán még hóna-
pok kellenek a járvány olaszorszá-
gi megállítására, de talán már a kö-
vetkező napokban sikerül megfékez-
ni az új betegszám eddigi fokozatos 
emelkedését.

Olaszországban több mint 137 
ezer koronavírus-tesztet végeztek.

Angelo Borrelli elismerte, hogy a 
polgári védelem még a kórházaknak 
is nehezen tud biztosítani elegendő 
szájmaszkot.

Kínai nagyvállalatok eddig több mint 
félmillió szájmaszkot küldtek adomány-
ként Olaszországba.

A legtöbb, több mint 14 ezer fertő-

zöttet számláló Lombardiában 1377 
volt az új betegek száma, az egy nap-
pal ezelőtti 1587-hez képest.

A korábbi kétszázötvenhez ké-
pest kétszázzal emelkedett a halot-
také, elérték az 1420-t.

Kritikus a helyzet a fertőzöttek 
ugrásszerű növekedésével szem-
besülő Brescia és Bergamo város-
ában, ahol a fegyveres erők orvosi 
és egészségügyi személyzete nyújt 
segítséget a civil kórházakban.

Lombardia tartomány a milá-
nói vásártér területét nagy méretű 
„víruskórházzá” alakítja át, ennek 
megvalósítására Guido Bertolasót 
a polgári védelem volt vezetőjét 
kérték fel, aki jelképes egy euró-
ért vállalta a feladatot.

Nápolyban tízezer szájmaszkot 
foglaltak le, amelyet eredeti áruk 
hatezerszereséért árultak. A száj-
maszkokat a hatóságok egy helyi 
kórháznak adományozták.

Az olasz kormány huszonöt 
milliárd eurós gazdaságélénkítő 
csomagot indított el a koronaví-
rus okozta gazdasági nehézségek 
ellensúlyozására. Az előirányzott 
összegből több mint tíz milliárd 
eurót a foglalkoztatottság fenntar-
tására, további 3,5 milliárdot az 
egészségügyre és a polgári véde-
lemre fordítanak.

hirado.hu
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„Mert nincsen velem senki hoz-
zá hasonló indulatú, aki igazán 
szívén viselné dolgaitokat. Mert 
mindenki a maga hasznát kere-
si, nem a Krisztus Jézusét.” (Fil 
2, 20–21)

Pál apostol a római börtön-
ből írt a Filippiben lévő gyüle-
kezetnek, amelynek tagjai közel 
vannak szívéhez. Imádságaiban 
„nagy örömmel” könyörög min-
denikért. 

Hány ember van olyan közel 
a szívedhez, hogy örömmel kö-
nyörög érted? És hány emberért 
tudsz te naponta örömmel kö-
nyörögni? Mert nem mindegy, 
hogy fájdalommal, kétségbeesve 
viszünk valakit az Úr elé, vagy 
örömmel, hálaadással. Ha van 
ilyen, akkor a szeretet, a hála és 
mindenek felett az Úrhoz tarto-
zás köt össze vele. 

Timótheus, a kedves tanít-
vány, a szeretett lelki gyermek 
Filippibe készül, hogy örömöt, 
vidámságot vigyen a gyüle-
kezetnek. Ám ha Timótheus 
elmegy, Pál magára marad. 
Nincs senki, aki legalább ha-
sonló lenne lelkületben, indu-
latban, szeretetben. Nincs, aki 
szívén viselné akár a filippiek, 
akár más testvérek vagy gyü-
lekezet sorsát. Mert az embe-
rek önzőek, a barátság, a lel-
ki, testvéri kapcsolat nem any-
nyira fontos, mint a személyes, 
egyéni haszon.

„Mindenki a maga hasznát 
keresi, nem a Krisztus Jézusét.” 

Van-e valaki, aki megért, ve-
led érez, támogat? Van-e olyan bi-
zalmas lelki testvéred, mint Pál-
nak volt Timótheus? Aki veled 
tud könyörögni, tusakodni má-
sokért? 

Van-e szívedhez olyan kö-
zel gyülekezet, lelki közös-
ség, akikre örömmel gondolsz, 
akikért naponta örömmel adsz 
hálát?

 Mit teszel, mit adsz te mások-

Könyörgés és hálaadás 
egymásért

nak, másokért? Erődből, pénzed-
ből, idődből, figyelmedből meny-
nyit áldozol?

Isten várja az áldozatodat. 
Az emberek szereteted után 
epekednek. Nem elég szóval el-
intézni valakit, tenni, cseleked-
ni kell a jót, akkor téged is sze-
retettel, örömmel visznek majd 
az Úr elé. 

Ó, de jó tudni, hogy van-
nak áldást kívánó emberek kö-
rülöttünk! 

Mi ly  csodá la tos  öröm -
mel megemlékezni az Úr előtt 
azokról, akik mellettem áll-
tak nyomorúságomban, sze-
líden intettek tévedéseimben, 
hordoztak szenvedéseimben! 
Erősségem az Úr és az én sze-
retteim, testvéreim Krisztus 
Jézusban.

Ki van melletted? Keserű 
lelkű, kritikus, pletykakeverő, 
sem hideg, sem meleg, hitben 
gyenge emberek? Keress őszin-
te, Istenhez hűséges, örven-
dező lelki testvéreket magad-
nak! Szánj időt a könyörgésre, 
az Ige tanulmányozására, az 
örömre, a lelki közösségre! Ne 
keresd a magad hasznát, mert 
szegénnyé sorvasztod a lelke-
det! Szolgálj örömmel máso-
kért, másoknak, hogy áldassék 
az Úr neve érted!

Köszönöm, Úr Jézus, hogy 
Te soha nem hagytál magamra, 
fontos volt szerény életem Ne-
ked. Köszönöm, hogy tanítasz 
másoknak, másokért szolgálni. 
Köszönöm a sok imádkozó, ve-
lem, értem könyörgő lelki test-
véremet. Köszönöm az örömöt, 
amit Benned találtam. Köszö-
nöm önzetlen barátaimat, sze-
retett testvéreimet. Őrizz meg, 
Istenem, az önző, magam hasz-
nát kereső üres élettől! 

Imádom, áldom dicső neve-
det. Ámen.

Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

 Mint köztudott, a koronavírus 
terjedésének veszélye miatt az uk-
rán kormány is országos karantént 
hirdetett március 12. és április 3. 
között. A határozat szerint bezár-
ták az oktatási intézményeket, nem 
lehet olyan tömegrendezvényeket 
tartani, ahol 200 személynél többen 
tartózkodnak stb. Hogyan érinti ez 
az egyházakat, és milyen intézke-
déseket foganatosítottak?

Majnek Antal római katoli-
kus püspök a TV21-en elmond-
ta, hogy sok próbát élt már át a 
harminc éves kárpátaljai szolgá-

lata során, de ilyen nagymére-
tű krízist, félelmet még nem ta-
pasztalt. S nem csak itt, de Ma-
gyarországon sem. Ennek meg-
felelően számos olyan intézke-
dést hoztak az egyházban, ami-
vel csillapítható a pánikhangu-
lat. Így például felhívták a hívek 
figyelmét arra, hogy azok az idő-
sebbek, akik gyöngélkednek, be-
tegesek, inkább most maradjanak 
otthon a misékről. Majnek Antal 
arról is szólt, hogy ebben a kriti-
kus időszakban – az egyházi szo-
kástól eltérően – a kézbe áldozás 
is megengedett. Kerülendő továb-
bá minden testi érintés, a testvé-
ri békecsók vagy ölelés, kézfo-
gás – persze ez családtagok kö-
zött nem tiltható meg. Majnek 

Egyházi döntések a koronavírus megelőzése érdekében

„Imádkozzatok és buzgón 
kérjetek…”

Immáron hetek óta a koronavírus a fő téma mindenhol. Vannak, aki-
ket komoly aggodalommal tölt ez el, mások viszont elbagatelizálják. 
Vannak, akik betartják a megelőzés érdekében hozott intézkedése-
ket, mások viszont „csak egy kis nátha”, „csak egy kis köhögés” le-
gyintéssel közösségbe mennek, veszélyeztetve mások egészségét is. 
Hála Istennek, vidékünkön még nem mutatták ki a koronavírust, 
de minden óvintézkedést tegyünk meg annak érdekében, hogy meg-
előzzük, vagy megfékezzük a bajt.

Antal az ál- és rémhírek káros ha-
tásaira is figyelmeztetett. A legfon-
tosabb, mint mondta, hogy higy-
gyünk Istenben, hisz a Gondvise-
lő kezében vagyunk mindannyian. 
Ez az időszak próbára tesz bennün-
ket, hitünket. Imádkozzunk mind-
annyian együtt – felekezettől füg-
getlenül –, hogy segítsen megállí-
tani ezt a járványt, és tartson meg 
bennünket a hitben, reményben és 
a kölcsönös szeretetben.  

Demkó Ferenc, a Munká-
csi Görögkatolikus Egyházme-
gye Beregszászi Esperesi Kerüle-
tének esperese, püspöki helynök 
arról tájékoztatott, hogy az Ukraj-

nában kihirdetett karantén beveze-
tését követően döntöttek az immá-
ron évek óta ez idő tájt megrende-
zett nagyszabású kereszthordozó 
körmenet (idén március 15-én lett 
volna), illetve néhány tervezett if-
júsági program lemondása mellett. 
Ezen kívül, mint mondta, arra is 
felhívták a papok figyelmét, hogy 
a szent liturgia keretében lehetőleg 
kerüljék a megszokott szertartás 
szerinti áldozást – ne legyen érint-
kezés a kanál és a hívek között, és 
az ikoncsókolás is elmaradhat – a 
tiszteletet másképpen is kifejezhe-
tik a hívek, mondta. Demkó Fe-
renc arra is felhívta a figyelmet, 
hogy nem kell „bedőlni” a pánik-
keltő híreknek. Az Úr Isten kezében 
vagyunk. Emellett bizalommal te-
gyünk eleget a hatóságok felhívá-

sának. Imádkozzunk és hittel re-
ménykedjünk! 

A Kárpátaljai Református 
Egyház komolyan veszi az ukrán 
rendelkezéseket, igyekszik azo-
kat betartani – tájékoztatott Zán 
Fábián Sándor püspök. Aki a ka-
ranténnal kapcsolatosan kifejtet-
te: a megelőzés most a legfonto-
sabb. Ezért az egyházkerületben a 
200 főnél nagyobb rendezvénye-
ket ideiglenesen elhalasztották. 
Hála Istennek, vannak gyüleke-

zetek, ahol 200 főnél többen jár-
nak vasárnaponként templomba. 
Ott ebben az időszakban több tur-
nusban – délelőtt és délután, akár 
utcákra felbontva – tartják meg az 
istentiszteleteket. Aki pedig be-
tegség vagy bármi más ok miatt 
nem tud elmenni az istentisztelet-
re, az számos fórumon – rádió-
ban, televízóban, interneten – kö-
vetheti nyomon az igei alkalma-
kat. (Ez egyébként minden fele-
kezetre érvényes.) Zán Fábián 
Sándor arra is felhívta a figyel-
met, hogy mivel igen sok telepü-
lésen még mindig háznál történik 
a virrasztó, azt ajánlják, hogy eb-
ben az időszakban csak a szabad-
ban – az udvaron – kerüljön sor 
erre. A külföldről hazatérő diá-
kok, munkások pedig lehetőleg 
a szűk családjuk körében tartóz-
kodjanak legalább két hétig. 

Az egyházi vezetők a kö-
zös ima megtartó erejére hívták 
fel figyelmet. „Imádkozzatok és 
buzgón kérjetek…” Hogy ha ez 
a vírus el is ér bennünket, ne ta-
roljon, ne szedjen áldozatokat. 
Imádkozzunk a betegekért épp-
úgy, mint a megfertőzötteket ki-
rekesztőkért!

Marton Erzsébet
Lapzártakor érkezett a hír 

az újabb szigorításokról: tíz sze-
mélynél többen nem tartózkod-
hatnak egyszerre egy helyiség-
ben. Így a misék, istentiszteletek 
rendje is változik. Erről a neten 
állandóan friss téjékoztatást ol-
vashatnak.

A jelenlévőket Harapkó Ma-
rianna elnökségi tag köszöntötte, 
aki abbéli örömének adott han-
got, hogy a gyerekek igen aktí-
vak voltak, sokan vettek részt a 
meghirdetett pályázaton. Ezt kö-
vetően Bonkáló Beáta Wass Al-
bert Intelem, Beregi Réka pedig 
Pósa Lajos Magyar vagyok című 
versét adta elő. A résztvevők 
Szilágyi Gabriella alelnök ve-
zetésével énekléssel tették még 
színesebbé a délutánt. 

Majd következhetett a nap 
fénypontja, a díjak átadása. Az 
idei pályázaton tizenegy tagcsa-
lád tizenkilenc pályamunkával 
vett részt, hiszen volt olyan csa-
lád, ahol három gyermek is al-
kotott. A munkák között rajzok, 

Mit jelent neked március 15-e?

Díjátadás a nagycsaládosoknál
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) min-
den évben kézműves pályázatot hirdet nemzeti ünnepeink emléké-
re. A Mit jelent neked március 15-e? című pályázat ünnepélyes díj-
kiosztójára március 13-án került sor a KMNE irodájában.

aránt megtalálhatóak. Az egye-
sület idén egységes díjat adott át 
minden résztvevő családnak, egy 
300 hrivnyás utalványt a Parisel 
cukrászda jóvoltából. 

A díjátadót követően megíz-
lelhettük Ilosvay Mária nagycsa-
ládos kézműves tortáját. A délután 
pedig közös kézműveskedéssel, 
kokárda készítéssel zárult.

Kurmay Anita

Az NKP új portálja biztonsá-
gos digitális tér a diákok és a ta-
nárok számára. A portálon meg-
található tankönyvek nem pusz-
tán a papíralapú tankönyvek di-
gitalizált változatai, hanem sok 
ezer kiegészítő digitális tanesz-
közt tartalmaznak: videókat, ké-
peket, hanganyagokat és interak-
tív feladatokat.

A portál hozzáférhető a www.
nkp.hu oldalon.

További magyar nyelvű digi-
tális oktatási tartalmak megtalál-

A KMPSZ felhívása a digitális tananyagokkal kapcsolatban

Tisztelt Pedagógusok!
A koronavírus következtében kialakult járványhelyzet miatt Uk-
rajnában az oktatási intézmények 2020. március 16-tól távokta-
tásra tértek át a karantén idejére. Tájékoztatjuk a pedagóguso-
kat, diákokat és a szülőket, hogy Magyarország Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma létrehozta a Nemzeti Köznevelési Portált 
(NKP), és annak használatát felajánlották és ingyenesen hozzá-
férhetővé tették a külhoni magyarok számára is. A tananyag nem 
teljesen egyezik az ukrajnai tantervvel, de nagyon jól használha-
tó és segíti a tanulást. 

hatóak az Oktatási Hivatal hon-
lapján: www.oktatas.hu

Javasoljuk a pedagógusok-
nak, hogy alkalmazzák a google 
tanterem használatát. 

A Kárpártaljai Magyar Pe-
dagógusszövetség és a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola munkatársai szí-
vesen adnak konzultációt online 
formában az érdeklődőknek. 
Ennek rendszerét nemsokára 
közzétesszük.

A KMPSZ elnöksége

kompozíciók, faragványok egy-
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Elejét lásd az 1. oldalon

Ukrajna függetlenné válását 
követően a helyi szőlőtermelők, 
boros gazdák ismét összefogtak 
annak érdekében, hogy 
újratelepítsék a hagyo-
mányos szőlőfajtákat, 
illetve népszerűsítsék a 
kulturált borfogyasztást. 
Vallják: egy finom ital is 
jó társaságban élvezhető 
leginkább.

A kárpátaljai borvi-
dék egyik jeles szőlő-
termesztőjével, Orosz 
Ruszlán derceni borász-
szal beszélgettünk kihí-
vásokról, sikerekről.

– Meséljen a kezde-
tekről. Mióta foglalko-
zik szőlőtermesztéssel, 
borászattal?

– Tíz évvel ezelőtt 
hobbiként indult a sző-
lészet. Saját részre, va-
lamint barátoknak ké-
szítettem borokat. Az-
tán az ismerőseim aján-
lották, hogy próbáljam 
ki magam fesztiválokon 
is. 2012-ben, az első hi-
vatalos bemutatkozáso-
mon egy ezüstérmet is 
haza vihettem, amire nagyon 
büszke vagyok. Onnantól kezdve 
minden évben több megmérette-
tésen is részt vettem, bővítettem 
a tudásomat és a kínálatomat is.

– Tanulta ezt a mesterséget?
– Nagyszüleim, szüleim nem 

foglalkoztak borászattal, így 
nem is tudtam tőlük tanulni. Mint 
mondtam, ez csak hobbiként in-
dult számomra. Majd, mikor el-
döntöttem, hogy szakszerűen 
szeretnék foglalkozni a szőlőter-
mesztéssel, akkor könyvekből, 
internetről képeztem magam. 
Tapasztalt borászoktól, külföldi 
mesterektől lestem el a borászat 
csínját-bínját.

– Nehéz volt az indulás?
– Úgy gondolom, nehézség 

minden ágazatban akad. Amivel 

Beszélgetés Orosz Ruszlán borásszal

Hobbitól a hivatásig
Kárpátalján az évszázadok folyamán mindig is jelentős volt a bor-
termelés. A legfontosabb fajták között tartották számon a Furmin-
tot, a Hárslevelűt, a Királyleánykát, a Traminit. Az első és második 
világháborút követően háttérbe szorult a szőlőtermesztés vidékün-
kön, ezzel együtt a minőségi borok is eltűntek a boltok polcairól. 

nekem meg kellett küzdenem, az az, 
hogy nem volt megfelelő felszere-
lésem. Az átlag fogyasztó kívülről 

nem láthatja, de rengeteg hiba be-
csúszhat a borkészítés folyamán. A 
megfelelő prés, tartályok mind na-
gyon fontosak a zamatos nedű el-
készítéséhez. 

– Milyen fajta borokat készít 
és kínál?

– Széles a választék. Ná-
lam a klasszikus világfajtáktól 
– a Chardonnay, a Cabernet, a 
Sauvignon blanc – kezdve a Tra-
minin és a Királyleánykán át az 
igazi különlegességekig, mint pél-
dául a Citronnij maharadzs, min-
den kapható.

– Mint mindent, a borászatot is 
fejleszteni szükséges.

– Természetesen. Mint emlí-
tettem, az elején eszközhiányban 
szenvedtem, és egy jó prés vagy 
tartály elengedhetetlen a jó minő-

ségű bor előállításához. Az Egán 
Ede Program segítségével azon-
ban sikerült beszerezni a megfe-
lelő eszközöket. Emellett persze 
további álmaim, terveim is van-
nak, egy nagyobb pincét szeret-
nék a közeljövőben.

– Hol találhatók meg a ter-
mékei?

– A nagyobb fesztiválokon 
mindig jelen vagyunk, postai 
úton Ukrajna több pontjára kül-
dök a termékeimből, és hát leg-
főképp otthon, Dercenben ízlel-
hetik meg a boraimat. 

– Az első díj min-
dig az ember szíve 
csücske marad. Azóta 
pedig már több érmet 
is magáénak tudhat. 
Mi ennek a sikernek 
a kulcsa?

– Így van, az első 
díjamra nagyon büsz-
ke vagyok. Az eltelt 
évek alatt pedig Ma-
gyarországon, Szlo-
vákiában, itthon, Uk-
rajnában is szerez-
tem érmeket boraim-
mal. Mindig jó érzés, 
ha elismerik a mun-
kánkat. A legnagyobb 
elismerés pedig ta-
valy ért a 24. Munká-
csi Vörösborfesztivá-
lon, ahol az első he-
lyet szereztem meg. 
Ezeknek az elismeré-
seknek a kulcsa, úgy 
gondolom, hogy az 
alapos munka, vala-
mint, hogy szívvel-lé-
lekkel csinálom, más-

képp nem lehet.
– Gondolt-e arra, hogy csa-

ládjával más országban próbál 
szerencsét?

– Igen, gondoltam rá, talán 
ez mindenki fejében megfordul 
Kárpátalján. Évekkel ezelőtt Ma-
gyarországról kaptam ajánlatot, 
hogy egy kilenc hektáros szőlőte-
rületet én igazgassak. Nagyszerű 
ajánlat volt, de az élet közbeszólt, 
és végül is itthon maradtam, amit 
nem bántam meg.

– Milyen tanácsokkal látna 
el egy kezdő vállalkozót?

– Merjen belevágni abba, 
amit szeretne. Mindig a minő-
ségre törekedjen, mert csak az-
zal érheti el a tiszteletet és meg-
becsülést.

Kurmay Anita

Babják Zoltán, Beregszász 
polgármestere megnyitó beszé-
dében kiemelte: ismét bizonyí-
tást nyert, hogy igen sok tehet-
séges alkotóművész él telepü-
lésünkön, s így joggal várható 
el, hogy a város polgárai rend-
re megismerjék újabb művei-
ket. Gyebnár István, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusá-
nak konzulja arról szólt, hogy a 
kárpátaljai művészek munkássá-
gára a nagyfokú kreativitás, ér-
zékenység és a sokszínűség jel-
lemző. Ezt tapasztaljuk most is. 

Radik Okszána, a városi mű-
velődési osztály vezetője annak a 
reményének adott hangot, hogy a 
járványügyi helyzet előbb-utóbb 
stabilizálódik, s akkor ismét meg 
tudják rendezni a beregszászi 

Beregszászi alkotók kiállítása

Tavasz van, gyönyörű
A Beregszászi Művelődési Ház aulájában március végéig tekinthe-
tő meg az a kiállítás, melyen a városban élő alkotók mutatkoznak 
be a nagyközönség előtt. A tárlaton nem csupán festményeket, ke-
rámiákat, horgolási technikával készült képeket, hanem például 
színes papírból művészien megformált alkotásokat, quillingeket 
is megtekinthetünk. 

abban, hogy a látogatók művésze-
ink itt látható munkáiból rengeteg 
erőt, optimizmust meríthetnek. S 
erre most mindannyiunknak nagy 
szüksége van. 

Ljudmilla Palamarcsuk az ál-
tala előadott néhány dallal kö-
szönte meg a beregszászi alkotók-
nak a nem mindennapi élményt. 

A megnyitón a Kodály Zoltán 
nevét viselő Beregszászi Művé-
szeti Iskola tanárainak hegedűtri-
ója az alkalomhoz illő klasszikus 
zeneműveket adott elő.

-ardai-

A remény a megtartó erő
Bókoló szakurát ültettek a nagycsaládosok

 „Ha tudnám, hogy holnap el-
pusztul a világ, még akkor is ül-
tetnék egy almafát” – kezdte tá-
jékoztatóját a Luthernek tulaj-
donított idézettel Barkaszi Fe-
renc agrármérnök, a kárpátal-
jai nagycsaládosok Életfa prog-

ramjának felelőse. Egy-egy fá-
nak az élete sokszor túlszárnyal-
ja az emberi életet. A most vá-
lasztott szaku-ra pedig egy kü-
lönösen szép virágot hozó nö-
vény, amely megvidámíthatja az 
életünket. Ezúttal egy alázatos, 
bókoló fajtát választottak – ez 
jellemzi leginkább a keresztény 
értékeket képviselő egyesületet 

is. A program koordinátora azt 
is elmondta, hogy a város veze-
tésével egyeztetve jelölték ki a 
fácskák helyét a nemrég felújí-
tott Budapest, illetve a Hősök 
tere melletti parkban. 

Idén húsz család jelentkezett a 
KMNE felhívására. A tervek sze-
rint a faültetést egy előadás előz-
te volna meg Kárpátalja ökológi-
ai helyzetéről, de az akkorra ha-
tályba lépő kormányrendelet ér-
telmében a zárt helyiségben tör-
ténő alkalmat nem tartották meg, 
viszont a fákat elültették. Az első 
három fa a Budapest parkba ke-
rült. Ezeket a beregdédai Bancsi 
Attila és Otília ültette el, akik csa-
ládjába novemberben hármas ik-
rek érkeztek.

– Két fiunk, Roland és Attila 
után mindig vágyakoztunk egy 
kislányra – kezdi beszélgetésün-
ket az édesanya. – S most a 11 és 
9 éves fiaink mellé kaptunk há-
rom kislányt: Annát, Karolinát 
és Teréziát.

– Hirtelen igazán nagycsa-

ládosokká váltak. Az ikrek el-
látása viszont nem lehet köny-
nyű feladat.

– Szerencsére van segítsé-
günk. A szülők mellettünk van-
nak. És a nagyfiú is sokat bese-
gít, de a kisebbik is igyekszik. 
A lányok anyatejesek, de mivel 
csak a legerősebb – 1500, 1600 

és 1700 grammal születtek – tu-
dott szopni, így a másik kettő cu-
misüvegből kapta és kapja a le-
fejt anyatejet, s azt már a fiúk is 
örömmel adják a kicsiknek. Meg 
hát babusgatják is őket. 

A Hősök tere melletti park-
ban ezúttal 17 csemete elülte-
tésére került sor. Az apukák ás-
ták a gödröt, az anyukák és a 

nagyobb gyerekek meg segéd-
keztek az ültetésnél. Valameny-
nyien örömmel dolgoztak. Hisz 
mindannyian tisztában voltak 
vele, hogy a gyermekeiknek, 
a gyermekeikért, a jövőért ül-
tetik a fákat. És bíznak abban, 
hogy azokat a vandálok is meg-
kímélik. A kaszonyi Bodnár 
László és Anita elmondták, 
hogy majd el-eljönnek a most 
ültetett fához, amely a Nóráé 
lesz, aki a közelmúltban ne-
gyedik gyermekként érkezett a 
családba. A beregardói Pércsi 
Lajos két nagyobbik fiával ül-
tetett fát a legkisebb tesónak, 
az ötödik gyermeknek. Az asz-
talos apuka egyébként azt is 
vállalta, hogy segít a most el-
ültetett csemetéket lécekkel 
„bekeríteni”.

Csupa boldog ember volt 
ezen a délelőttön együtt. Akik 
példát mutattak: minden gond, 
keserv között a remény a meg-
tartó erő. 

Kovács Erzsébet

művészek plein-air táborát. Sza-
kállas Olga kiállításszervező biztos 
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A jelenlévőket Szabó Ár-
pád, a BMG igazgatója köszön-
tötte. „A matematika a tudomá-
nyok igen értékes ágaza-
ta. Nagy alázat szüksé-
ges hozzá, de általa az 
élet minden területén el-
igazodhatunk” – hangsú-
lyozta.

Ezt követően Tarpai 
Z s ó f i a  e l ő a d á s á b a n 
Reményik Sándor Kegye-
lem című versét hallhattuk. 
Majd Kovács Abigél nép-
dalcsokorral kápráztatta el a 
közönséget. Őket követte a 
Rezeda néptáncegyüttes lel-
kes fiataljainak bemutatója.

A Zrínyi Ilona ma-
t emat ikaverseny  ide i 
e l ső  he lyeze t t j e i :  2 . 
osztály – Seres Ingrid, 
Nagydobronyi Közép-
iskola, tanára Hadar Ju-
dit, 3. osztály – Fábricij 
Ártem, Ungvári 10. Szá-
mú Dayka Gábor Középiskola, 
tanára Molnár Andrea, 4. osz-
tály – Olasz Ákos, Beregszá-
szi 6. Sz. Általános Iskola, ta-
nára Kopor Veronika, 5. osz-
tály – Sütő Botond, Beregszászi 

Átadták a Zrínyi Ilona matematika verseny díjait Beregszászban

A tehetség elismerése
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapít-
vány idén is meghirdette a Zrínyi Ilona matematikaversenyt, el-
sősorban azzal a céllal, hogy népszerűsítsék a matematikát. A Be-
regszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium és a Kárpátaljai Ma-
gyar Pedagógusszövetség szervezésében az idei területi megméret-
tetések február 21-én zajlottak városunk négy iskolájában. A díj-
átadó ünnepségre március 11-én került sor a Rákóczi Főiskolán.

Bethlen Gábor Magyar Gimnázi-
um, tanára File-Kovács Erika, 6. 
osztály – Neubauer Ferenc-Kon-

rád, Munkácsi II. Rákóczi Ferenc 
Középiskola, tanára Vovkánics 
Laura, 7. osztály – Sütő Zsom-
bor Gyula, Beregszászi Bethlen 
Gábor Magyar Gimnázium, taná-
ra Jakab Enikő, 8. osztály – Hadar 

Barbara, Bátyúi Középiskola, 
tanára Bajusz Erzsébet, 9. osz-
tály – Páll Márton, Beregrákosi 
Általános Iskola, tanára Páll 
László, 10. osztály – Hájas Do-
minika, Nagyberegi Reformá-
tus Líceum, tanára Héder Ta-
más Sándor, 11. osztály – Páll 
László, Nagyberegi Reformá-
tus Líceum, tanára Héder Ta-
más Sándor. A szakgimnáziu-
mok között első helyen vég-
zett: 10. osztály – Somi Lász-
ló, II. RF KMF Felsőfokú Szak-
képzési Intézete, tanára Szilágyi 
Lajos, 11. osztály – Balázsi 
Kristóf, II. RF KMF Felsőfo-

kú Szakképzési Intézete, tanára 
Szilágyi Lajos. 

A szervezők egyébként min-
den korosztály első hat helyezett-
jét jutalmazták.

Kurmay Anita

Köszöntőjében Szilágyi Má-
tyás főkonzul arra emlékeztetett, 
hogy a pesti forradalom 172. év-
fordulóját a trianoni békediktá-
tum aláírásának 100. évében ün-
nepeljük, amelyet Magyarország 
kormánya a nemzeti összetarto-
zás évének nyilvánított. 

Száz év súlyos történelem. 
Világháborúkon, országot vesz-
tő vereségeken át vezetett idáig 

az út. Egyben ez az évszázad az 
ország, a nemzet többszöri talpra 
állásának, forradalmának, majd 
annak leigázásának, százezrek 
tragédiájának az időszaka. Ez a 
száz év egyúttal a magyar nem-
zetnek a megmaradásért, a ma-

Ünnepi fogadás Magyarország kárpátaljai külképviseletein

Kitüntették földijeinket
A koronavírus okozta világjárvány miatt a szokásosnál jóval szűkebb 
körben került sor azokra az ünnepi alkalmakra, amelyeken már-
cius 15-e alkalmából magas magyar állami kitüntetéseket adtak át 
földijeinknek. Megyénkben az egyik ilyen fogadás helyszínéül Ma-
gyarország Beregszászi Konzulátusának Munkácsy terme szolgált.  

gyar államiság megőrzéséért vívott 
küzdelmének a története. A márci-
usi ifjak tette a Trianon-centenári-
um évében is hatalmas erőt ad ah-
hoz, hogy bizalommal és hittel te-
kintsünk a jövőbe. Ezen a szép ün-
nepen a magyarság egyetemessé-
gének a szellemében arról biztosít-
juk kárpátaljai magyar honfitársain-
kat, hogy Magyarország rendületle-
nül kiáll a magyar nemzeti közös-

ség szerzett, törvényekben, az al-
kotmányban és nemzetközi szerző-
désekben rögzített jogaiért, hangsú-
lyozta a diplomata. 

A kitüntetettek laudációját Beke 
Mihály András első beosztott kon-
zul olvasta fel. A Magyar Érdem-

rend Tiszti Keresztjét kapta Vári Fá-
bián László József Attila-díjas köl-
tő. Aki a kortárs magyar líra olyan 
alkotója, akinek költé-
szete egyaránt építkezik 
az ősi, mitikus egyéni és 
közösségi léttapasztala-
tokból, és a legmoder-
nebb valóságelemekből. 
A költő eszménye szerint 
a költészet, a vers a tudat 
mélyebb szintjén meg-
valósuló magasabb ren-
dű gondolkodás. A vers-
nek kivételesen szépen 
kell szólnia, mert csak 
így érdemel figyelmet, 
vallja a költő. 

A Magyar Arany Ér-
demkereszttel kitüntetett 
Molnár János atya pályá-
ját az ungvári római ka-
tolikus gyülekezetben 
kezdte. Tizenegy év ung-

vári szolgálat 
után a Bereg-
szászi Szent Kereszt Plé-
bániatemplom plébáno-
sává nevezték ki. János 
atya a nagy építkező. Be-
regszászi szolgálata alatt 
elkészült az impozáns 
Pásztor Ferenc Közössé-
gi és Zarándokház, mel-
lette megépült a játszótér 
és a sportpálya. Az espe-
res-plébános hiteles papi 
szolgálata példaadás hí-
vei számára. Munkássága 
példamutató nemcsak a 
vallási, hanem a nemzeti 
öntudat fenntartásában is, 
hallhattuk a laudációban. 

Magyar Ezüst Érdem-
keresztet vehetett át Mol-
nár László, aki 2015 óta a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség kulturális titkára. Azóta pá-
ratlan munkabírásáról tett tanúbi-
zonyságot. A szövetség, illetve al-
egységeinek szervezésében éven-
te mintegy 350 különböző rendez-
vényre kerül sor, melynek Molnár 

László aktív szervezője, lebonyolí-
tója, résztvevője. Elkötelezettsége 
és kitartó munkája jelentősen hoz-

zájárult vidékünkön a magyar kul-
túra és hagyományok ápolásához. 

Több mint hat évtizedes sike-
rekben gazdag pedagógusi mun-
kásságának elismeréseként a rahói 
Czigler Tibor a Magyar Ezüst Ér-
demkereszt kitüntetésben részesült. 
A tanár úr köztiszteletnek örvend 
magas szintű szakmai munkássá-
gáért, kiváló szervezői képessége-
iért, valamint önzetlenségéért és se-
gítőkészségéért. 

Sajtódíjban részesült a Kár-
pátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség által létrehozott TV21 
Ungvár, amely az egyik legfiata-
labb elektronikus médium Kár-
pátalján, mely az ukrán médiatör-
vények értelmében magyarul és 
ukránul készít műsorokat. A szer-
kesztőség munkatársai a napi friss 
hírek mellett tizennégy magazin-
műsort kínálnak a nézőknek. Ezek 
felölelik a közélet szinte minden 
területét. Tevékenységének alap-
ját a kárpátaljai magyar közös-
ség életének hiteles bemutatása, 

A többség pedig azon töri a 
fejét, hogy az alapvető élelmi-
szereken kívül honnan szerezze 
be a mindennapi élet biztosítá-
sához szükséges többi árut. 

A kárpátaljai magyarok a jég 
hátán is megélnek, mondogattuk 
büszkén évtizedeken át. Most ezt 
újra bizonyíthatják, valljuk kese-
rű szájízzel. De kétségbeesés he-
lyett vegyük csak számba, hogy 
az ellátás terén milyen fennaka-
dások lehetnek az új helyzetben. 
Az ismerős kiskereskedők azt ál-
lítják, hogy ami terméket kül-
földről, elsősorban Magyaror-
szágról hoznak be, főként azok-
ból lehet elsősorban hiány: mi-
nőségi kávéból, számos száraz-
tészta féléből, pulykapárizsiból 
stb. Ha így nézzük, a többséget 
ez nem igazán foglalkoztatja. 
Őket az érdekli, hogy kenyérből, 
lisztből, húsból, olajból, burgo-
nyából, cukorból, meg minden-
féle makaróniból, alapvető le-
veszöldségekből legyen elegen-
dő. Nagy gond ezekkel sem le-
het, hisz Beregszászban számos 
hentesüzlet működik, és tudunk 
jónéhány olyan élelmiszerbolt-
ról, amelynek gyümölcs- illetve 
zöldségstandja is van. Meglehet 

Ismét a jég hátán

Bezár a bazár
A városi tanács a katasztrófavédelmi bizottság javaslatára a ko-
ronavírus okozta vészhelyzet miatt sok-sok egyéb bolt, elárusító-
hely és intézmény mellett április elejéig felfüggesztette a beregszá-
szi piac működését is. Szükséges lépés volt ez, kétségtelen, mint-
hogy az is nyilvánvaló, hogy sokakat érzékenyen érint. Az ottani 
több száz árus, kiskereskedő egzisztenciája került veszélybe. Leg-
alább is ideiglenesen. 

persze mindez nem lesz elegendő 
a zavartalan ellátás érdekében. 
Akkor tehát mit lehet tenni ebben 
a rendkívüli helyzetben anélkül, 
hogy veszélyeztetnénk embertár-
saink egészségét?

A dolog rég fel van talál-
va, nyugtattak meg azok, akik 
az utóbbi napokban alaposan 
mérlegelték, hogy ilyen nem várt 
esetben mi a teendő. Meglátjá-
tok, az útmenti kereskedelem az 
eddiginél sokkal nagyobb mére-
teket ölt majd. Jelen esetben ta-
lán ez a legjobb megoldás: az 
árusok a szabadtérben, a friss le-
vegőn töltik mindennapjaikat, s 
az arra járó autós, biciklis, gya-
logos is csak néhány percre áll 
meg, amíg a számára szükséges 
dolgokat megvásárolja.

Hogy a jelenlegi rendkívüli 
helyzetben ismét sok olyan do-
logról kell lemondanunk, ami 
az utóbbi időben még a szeré-
nyebb jövedelemmel rendel-
kezők számára is megszokottá 
vált? Ebbe bizony most bölcsen 
bele kell törődni. Mint ahogy a 
mostani nemzedékek néhányszor 
már megtapasztalták, ismét a 
túlélés a tét. 

Szépreményi Kristóf

a magyar hagyományok ápolá-
sa és széles körű megismerte-
tése képezi. 

Magyarország Ungvári Fő-
konzulátusán Horváth Sán-
dor költő, író, a Kárpáti Igaz 
Szó megbízott főszerkesztője 
a Magyar Arany Érdemkeresz-
tet vehette át Buhajla József fő-
konzultól. Hasonló elismerés-
ben részesült Géczy Tihamér, a 
Nagyberegi Középiskola igaz-
gatója, aki a művészi-akrobati-
kus kerékpározást honosította 
meg vidékünkön, s neveltjeivel 
már számos kiemelt helyezést 
ért el rangos európai nemzetkö-
zi versenyeken. 

Közel egy évtizede Magyar-
ország Kárpátalján működő kül-
képviseletei sajtódíjjal ismerik el 
a média itteni képviselőinek ki-
emelkedő teljesítményét. Ebben 
az esztendőben a rangos elisme-
rést Dunda György, a Kárpáti 
Igaz Szó lapigazgatója, valamint 
Kopinec Viktória, a Karpatszkij 
Objektív hetilap munkatársa ér-
demelte ki. 

Kovács Elemér
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„Tizenöt-húsz szandolin, 
majdnem ennyi többszemélyes, 
lámpákkal felszerelt másfajta 

csónak, s amúgy a fülledt nyári 
estéken megelevenedik a Vérke 

Egy lokálpatrióta feljegyzései

Velencei hangulat a Vérke 
partján

„A kívülálló számára úgy tűnhetett, hogy vasárnapjaink unalma-
san telnek el, pedig már alig vártuk azt a napot. Délelőtt kihagy-
hatatlan volt a templom, délben a meghitt családi ebéd várt ben-
nünket, majd irány a kert vége, ahol lassan csordogált a Vérke, és 
ahol a szomszédban lakó fiúk már vízre eresztették az édesapánk 
által épített többszemélyes csónakot. Ha erősen sütött a nap, Juci 
húgommal felnyitottuk a napernyőinket. A szomorúfüzek mellett 
haladtunk el, miközben a legények ráérősen lapátoltak, és mi csen-
desen beszélgettünk. Mellettünk gyors szandolinok úsztak el, a ben-
ne ülők udvariasan megemelve kalapjukat, ránk köszöntek” – ol-
vashatjuk az egyik Décsey-lány 1912-ben írt naplójában.

– folytatódik az írás. – A víz köztu-
dottan jól vezeti a hangot: a gyors 
evezőcsapások keltette finom zajt 

az avatott fül könnyen felismeri. 
Meg azt, ahogy a lapát időnként 

diszkréten a csónak oldalához kop-
pan. Mindenfelől lányok csengő ne-
vetését halljuk. Amott, tőlünk kissé 
távolabb, két vagy három egymás 

mellé simuló többszemélyes csó-
nakban egy nagyobb vidám társa-
ság foglal helyet: gitár és harmoni-
ka szól. Onnan jön a fojtott neve-
tés…” Lám, nem kellett sok hozzá: 
az ötletes beregszásziak megterem-
tették a maguk Velencéjét.

Több mint száz esztendő el-
múltával minden világos és érthe-
tő, csak éppen a szandolin szó hal-
latán kapja fel a fejét a mai nem-
zedék sok-sok tagja. Így hát nem 
is csigázzuk tovább a nyájas olva-
só érdeklődését. Szandolinnak ne-
vezik az olyan egy-, ritkábban két-
személyes kajakszerű sportcsóna-
kot, amelynek könnyű favázszer-
kezetét vízhatlan vászonnal borít-
ják. (Amit aztán rendszeresen fes-

tenek is.) S hogy mi köze a feltehe-
tően Olaszországból származó vízi 
alkotmánynak Beregszászhoz? Hát 
csak annyi, hogy a múlt század ele-

jétől kezdődően az akkor még bő és 
tiszta vizű Vérkét ezek a gyors já-
ratú csónakok szelték hosszú évti-
zedeken át. Azon beregszásziak kö-
zül sokan – persze mások is –, akik-
nek a kertje a Vérkére nyúlt, építet-
tek ilyen csónakot, s aztán estére le-
sétáltak vele a csatornához és vízre 
tették. Egyre erősebb csapásokkal 
elindultak végig a folyószakaszon. 

– Egy ideig a közelünkben la-
kott Varga József festőművész 
– mesélte ifjú koráról úgy tíz év-
vel ezelőtt az akkor hetvenötödik 
évét taposó Harsányi Ferenc bá-
tyám. – Őt mindig megcsodáltuk, 
amint erős evezőcsapásokkal gyor-
san tovasiklik. Így utólag úgy tűnik, 
hogy a szandolinozás egyeseknél 

az esti kocogást helyettesítette, 
míg másoknál, akik nem diktál-
tak maguknak ilyen gyors tem-
pót, az esti sétát. 

Jellemző, a csónakázásnak 
még a Vérke kikövezése előtt 
volt igazán nagy divatja. Hisz 
akkor a városközpontban szét-
terülő csatorna vízellátását a 
Borzsa maximálisan biztosí-
totta. A Vérke vize olyan tiszta 
volt – látható ez a régi felvéte-
leken is –, hogy azoknak az ut-
cáknak a lakói, akiknek a kert-
je a Vérkére nyúlt le, ott szá-
mos alkalmi fürdőző helyet ala-
kítottak ki. 

De mi is szennyezhette vol-
na a Vérke vizét? Ipara alig volt 
a városnak, és a lakosság sem en-
gedett mindenféle bűzlő vizet a 
csatornába. Egyik öreg barátom 
mesélte, hogy a második világ-
háború előtt Beregszászon vagy 
másfél tucat polgári házban sze-
reltek fel fürdőszobát, néhol an-
gol vécét is, amelyik igazán új-
donságnak számított akkoriban. 
Ám az itt lakók többsége tovább-
ra is hatalmas lavórokban tisz-
tálkodott, s a kinti árnyékszéket 
használta. 

Hiába, a megszokás nagy úr!
A mai hetven fölöttiek még 

emlékeznek rá, hogy a búcsúi vá-
rosrésznél, ahol egy zsilip szabá-
lyozta a víz mozgását – volt Be-
regszásznak egy igen népsze-
rű hivatalos strandja is: napo-
zópaddal, öltözőfülkékkel, bü-
fével, hogy maximálisan bizto-
sítva legyen az oda kilátogatók 
kényelme. 

Boldog békeidők!
Szépreményi Kristóf

– Honnan jött az ötlet? – kér-
deztük Istvánt.

– Én magam is nagyon sze-
retem a technikai dolgokat, in-
formatikus programozó vagyok. 
Először a Kárpátaljai Nagycsa-
ládosok Egyesületének elnöksé-
gével ötleteltünk azon, milyen 

érdekes és hasznos foglalkozá-
sokat szervezhetünk a gyerekek 
számára. Akkor ajánlottam fel, 
hogy szívesen vezetek robotikai 
foglalkozásokat. Beszereztünk 
két robotot, és a gyerekek öröm-
mel jöttek az alkalmakra.

Hódít a robotika

Játékos tanulás, 
készségfejlesztés

Manapság elég gyakran hangzik el az a lesújtó vélemény, hogy a 
mai gyerekeket nem érdekli semmi, a tv, az internet, a telefonok 
fogságában élnek. De ha alternatívát kínálunk számukra, akkor 
„kiszabadíthatjuk”, felszabadíthatjuk őket. A Beregszászon élő 
Kurmai István és csapata erre tett próbálkozást, amikor roboti-
kai foglalkozásokat kezdtek vezetni. 

– Azóta ez a kezdeményezés 
vállalkozássá nőtte ki magát.

– Egyre több volt az érdeklődő, 
így lépni kellett. Ekkor jött segítsé-
günkre a magyar kormány, amikor 
pályázatot hirdetett fiatal vállalko-
zók számára. Vállalkozóként akkor 
beadtam a pályázatomat, hogy ne 

csak az egyesületben tartsunk ilyen 
foglalkozásokat, hanem kiterjeszt-
hessük mások felé is. 2018-ban be-
szereztük a megfelelő felszerelése-
ket, legókat, programokat, közben 
képeztük magunkat, és 2019 janu-
árjában beindult azt első csoport, 

2-3 hét múlva pedig egy következő. 
– Hol tartják ma foglalkozá-

sokat?
– Igazán családbarát környezet-

ben, a saját udvarunkon lévő iro-
dahelyiségben. Az első foglalkozá-
sokat úgy indítottuk, hogy egy fő-
iskolás fiatalember volt mellettem, 
mára négyen vagyunk, hisz idén már 
Beregújfaluban és Nagydobronyban 
is szervezünk foglalkozásokat. Na-
gyon ügyes munkatársaim vannak, 
akikkel meg tudjuk osztani a feladato-
kat. Igaz, most a karantén miatt min-
denütt szünetelnek a foglalkozások. 

– Mennyire érdekli a gyereke-
ket az effajta elfoglaltság?

– Mi élményszerű robotika fog-
lalkozásokat tartunk, ahol a gyere-
kek játszva tanulnak, kipróbálhat-
ják ügyességüket, fantáziájukat. A 
robotika különben is egy nagyon 
izgalmas terület. Emellett aktívan 
hozzájárul olyan kulcsfontossá-

gú készségek fejlesztéséhez, mint 
a kölcsönös együttműködés és csa-
patmunka, a projektszemléletű gon-
dolkodás és a kreatív problémameg-
oldás. Amint a nevünk – Karpat 
RobiPro – is árulkodik róla, a ro-
botika (Robi) mellett programozás-

sal (Pro) is foglalkozunk. Ez egy 
új, érdekes világ. Legózni egyéb-
ként is nagyon szeretnek a gyere-

kek, s nálunk azt is megtanulják, 
hogy az okos eszközöket nemcsak 
játékra lehet használni, hanem ta-
nulhatnak vele. Igénybe veszik az 
informatikai eszközöket is. Nem-
csak legóznak és programoznak, 
de új információkat szereznek. Le-
modelleznek dolgokat, emellett to-
vábbfejleszthetik azokat. 

– Milyen legókkal dolgoznak?
– A kezdő csoporttal a WeDo 2.0 

legóval kezdünk, aztán összetettebb 
feladatokat is meg kell oldaniuk. 
Nemcsak lego eszközökkel rendel-
kezünk, hanem egyéb, programoz-
ható készletekkel is, amikkel szin-
tén tartunk foglalkozásokat – ebben 
az esetben már magára a programo-
zásra fordítunk nagyobb hangsúlyt. 
A 90 perces foglalkozások alatt nem 
csupán megépítenek egy robotot az 
alapötlet alapján, de kísérletezhetnek 
is, hogyan lehet tovább fejleszteni. 
Vannak programozható és nem prog-
ramozható, de interaktív robotaink. 
Azokkal fizikai kísérleteket lehet vé-
gezni. Megtanulják például hogyan 
működik egy hajtómű, vagy a sebes-
ségváltó, egy bütykös tengely… Il-
letve vannak foglalkozások, amikor 
az optimalizáció a téma – pl. az út-
vonaltervezés szempontjából. Ekkor, 
úgynevezett padlórobotokat haszná-
lunk, amikkel gyakorlati módon kell 

A búcsúi strand 1950 táján (Sepa János gyűjteményéből)

egy-egy útvonalon minél optimá-
lisabban végigmenni, miközben 
feladatokat kell végrehajtaniuk.

– A foglalkozásokon ezeket 
be is fejezik a gyerekek? Lesz si-
kerélményük?

– Foglalkozásaink nagy része 
úgy épül fel, hogy a 90 perc alatt 
elkészüljenek a művek, sőt, még 
fejlesztésre is legyen lehetőségük. 
Viszont vannak szabadfoglalko-
zások, amikor olyan eszközöket 
használunk, amelyeket két-há-
rom-öt alkalommal építenek fel. 
Ilyenkor felcímkézzük azokat, s 
a következő foglalkozáson építik 
tovább. Egyébként témák szerint 
tartjuk a foglalkozásokat. Így pél-
dául a sebesség, a magas épületek, 
a földrengés, a környezetvédelem 
stb. témaköréből.

– A saját gyerekeiket mennyi-
re érdekli a robotika?

– Nagyon! Olykor rajtuk tesz-
telek egy-egy menetet. A 12 éves 
Kornél egyébként már sokszor be-
segít a foglalkozások levezetésé-
ben, vagy éppen fotózással örö-
kíti meg azokat. De volt, hogy az 
5 éves Kende súgott a kilencedi-
kes fiúnak az egyik foglalkozáson, 
hogy azt nem úgy kell összeszerel-
ni. A 8 éves Kincső is érdeklődik 
a robotika iránt, s remélhetőleg a 
kétéves Villőt sem hagyja majd hi-
degen a család közös szenvedélye. 

Kovács Erzsébet



Csütörtök Március 26.

Köszöntjük Emánuel, Lara nevű olvasóinkat!

Hétfő Március 23.

Köszöntjük Emőke nevű olvasóinkat!

Kedd Március 24.

Köszöntjük Gábor, Karina nevű olvasóinkat!

Szerda Március 25.

Köszöntjük Irén, Írisz nevű olvasóinkat!
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04:05 Győzike
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:40 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
20:15 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:15 Barátok közt
22:55 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:25 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:50 Kapcsolat
Am. filmsor.

00:55 Autogram
01:30 Kalandozó
02:00 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:50 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am. krimisor.

03:35 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 A vidéki doktor
Német 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
22:50 Pénzt vagy éveket!
00:15 Magánnyomozók
01:15 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
07:10 Domovina
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
12:55 Hej Páva
13:05 Bolygónk, a Föld II
14:05 Zoo

Szlovák 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 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

20:35 Kékfény
21:35 A maffia 

nyomában
Olasz krimisor.

22:25 Kenó
22:35 Nők vész-

helyzetben
Tévéfilmsor.

23:30 4 összeesküvő és 
1 temetés
Német tévéfilmsor.

00:25 Hogy volt?!
01:20 Új idők új dalai
01:55 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:35 Unió27

05:25 M5 Híradó
05:50 Öt kontinens
06:20 Summa
06:40 Család'20
07:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű 

hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
08:55 Önkéntesek
09:25 Mindenki 

Akadémiája
10:00 Dokuzóna
10:55 Angol nyelvű hírek
11:10 Tóparti látomás

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:20 Család-barát
15:55 Divat & dizájn
16:25 Magyar Krónika
17:00 Öt kontinens
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Edda koncert
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 - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Edda koncert
02:30 Tóparti látomás

Magyar játékfilm

05:00 Jégkorong 
magazin

05:30 Góóól2
06:30 Sporthíradó
08:15 Női kézilabda 

olimpiai selejtező
10:00 Sporthíradó
10:30 Műkorcsolya és 

Jégtánc világ-
bajnokság

13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:00 Labdarúgó 

közvetítés
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 Boxutca
17:45 Kézilabda magazin
18:45 Felvezető műsor: 

Jégkorong
19:00 Jégkorong közvetítés
21:10 Értékelő műsor: 

Jégkorong
21:45 Sporthíradó
22:15 Forma-1 - 

Nagydíj futam

04:05 Győzike
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:40 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
20:15 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:15 Barátok közt
22:55 Házon kívül
23:25 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:50 Az élet ára

Angol akcióthriller
01:45 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:30 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am. krimisor.

03:15 CSI: Miami 
helyszínelők
Am. krimisor.

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 A vidéki doktor
Német 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
22:50 Pénzt vagy éveket!
00:15 Magánnyomozók
01:15 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
07:40 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 Hej Páva
13:10 Európai 

kulthelyek
14:05 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:05 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 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:35 Önök kérték
21:40 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
22:30 Kenó
22:40 A fagy

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:35 4 összeesküvő és 

1 temetés
Német tévéfilmsor.

00:25 Magyarország 
szeretlek!

01:55 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:40 Esély

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
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:30 Evangélikus 

magazin
08:55 Református 

riportok
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:00 " Pályámat meg-

futottam..." - 
Portréfilm Kiss 
Benedekről

11:00 Angol nyelvű hírek
11:15 Könnyű kis 

gyilkosság
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
16:40 Térkép
17:05 Útravaló
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 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 - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Van képünk hozzá
02:30 Könnyű kis 

gyilkosság
Tévéjáték

04:55 Vezetők - veze-
téstechnika 
Wéber Gáborral

05:00 Szabadidő
05:30 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:30 Kosárlabda 

magazin
08:30 Kézilabda 

magazin
09:30 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 Labdarúgó 

közvetítés
12:30 Út az Eb-re
13:00 Sporthíradó
13:30 Boxutca
14:00 Labdarúgó 

közvetítés
16:50 Sporthíradó
17:50 Fradi Tv
18:30 Felvezető műsor
19:00 Jégkorong 

közvetítés
21:10 Értékelő műsor: 

Jégkorong
21:45 Sporthíradó

04:05 Győzike
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:40 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
20:15 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:15 Barátok közt
23:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:35 Rejtjelek

Am. krimisor.
00:35 Rejtjelek

Am. krimisor.
01:30 Rejtjelek

Am. krimisor.
02:25 Rejtjelek

Am. krimisor.
03:10 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

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 A vidéki doktor
Német 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
22:50 Pénzt vagy éveket!
00:15 Magánnyomozók
01:15 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
07:10 Ecranul nostru
07:40 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 Hej Páva
13:05 A világ madár-

szemmel
14:05 Zoo

Szlovák 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 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:35 Skandináv Lottó
20:50 A nyomorultak

Angol tévéfilmsor.
21:55 A mandzsúri-

ai jelölt
Angol játékfilm

00:00 Kenó
00:05 Szabadság tér ́ 89
00:55 4 összeesküvő és 

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:45 Kékfény
02:40 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:35 Kárpát expressz
03:55 Világ

05:25 M5 Híradó
05:50 Család'20
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát expressz
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 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:05 Új nemzedék
09:30 A sokszínű vallás
09:50 Mindenki 

Akadémiája
10:25 Az ősök lova-

in - Nagy János 
arcképe

11:25 Angol nyelvű hírek
11:40 A fürdőigazgató

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
22:35 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

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

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Hogy volt?!
02:30 Itthon vagy!
03:00 A fürdőigazgató

Tévéjáték

05:00 Fradi Tv
05:30 Szabadidő
05:55 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Labdarúgó 

közvetítés
09:30 Boxutca
10:00 Sporthíradó
10:30 Úszó Országos

Bajnokság
12:30 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:30 Jövünk!
14:00 Fradi Tv
14:30 CHI – A belső erő
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:15 Úszó Országos 

Bajnokság
18:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
20:00 Értékelő műsor:

Kézilabda
20:15 Labdarúgó 

közvetítés
00:55 Fradi Tv
01:25 Jégkorong 

közvetítés

04:05 Győzike
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:40 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
20:15 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:15 Barátok közt
23:05 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:40 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

00:25 Brandmánia
01:00 Szuperzöld
01:35 KölyökKalauz
02:05 ÉletmódKalauz
02:35 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

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

04:10 Magánnyomozók
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 A vidéki doktor
Német 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
22:50 Pénzt vagy éveket!
00:30 Magánnyomozók
01:40 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:30 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
 

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Rondó
07:15 Kvartett
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
12:55 Hej Páva
13:05 Skót birtokok
14:10 Zoo

Szlovák 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 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

20:35 Fábry
22:00 Négyen a bank 

ellen
Német filmvígjáték

23:30 Kenó
23:40 Nyugattól Kelet-

re avagy a média 
diszkrét bája
Magyar játékfilm

01:50 4 összeesküvő és 
1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:40 Mesterember

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

a nóta
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű 

hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:40 A sokszínű vallás
08:50 Kérdések a 

Bibliában
09:05 Kereszt-Tények
09:15 Így szól az Úr!
09:20 Vallás és 

szabadság
09:25 Biblia és irodalom
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:10 Hagyomány, 

mesterség, művé-
szet - Szatyor Gyöző 
fafaragó, népmű-
vész portréja

11:05 Angol nyelvű hírek
11:20 Oktogon

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
13:45 Kvartett
14:20 Család-barát
15:55 Kék bolygó
16:20 Noé barátai
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Mindenből 

egy van
23:35 M5 Híradó
00:05 Határtalanul 

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

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.

04:30 Múlt és Jelen
05:30 Út az Eb-re
06:00 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
06:30 Sporthíradó
07:35 Jövünk!
08:10 Boxutca
10:00 Sporthíradó
10:30 Úszó Országos

Bajnokság
12:00 Szabadidő
12:30 Út az Eb-re
13:00 Sporthíradó
13:30 Fradi Tv
14:00 Pecatúra
14:35 Lendület
15:05 Napos Oldal - 

DVTK
15:35 Vezetők - veze-

téstechnika 
Wéber Gáborral

15:45 B-terv
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:45 Labdarúgó 

közvetítés
19:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás



Szombat Március 28.

Köszöntjük Gedeon nevű olvasóinkat!

Vasárnap Március 29.

Köszöntjük Auguszta nevű olvasóinkat!

Péntek Március 27.

Köszöntjük Hajnalka 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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04:05 Győzike
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:40 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
20:15 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:15 Barátok közt
23:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:35 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:30 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
01:25 Édesítő
02:00 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:50 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am. krimisor.

03:30 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:30 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 A vidéki doktor
Német 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
22:50 Pénzt vagy éveket!
00:05 Magánnyomozók
01:15 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.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:55 Hej Páva
13:10 Tengerek, város-

ok, emberek
14:05 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

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 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

20:35 Karinthy Ferenc: 
Gellérthegyi 
álmok

21:40 Szent Ágoston
Történelmi film

23:20 Kenó
23:30 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

00:25 Hogy volt?!
01:20 Új idők új dalai
01:55 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember

05:25 M5 Híradó
05:50 Multiverzum
06:20 Kárpát expressz
06:45 Kék bolygó
07:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:15 Német nyelvű

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:45 Isten kezében
09:10 Katolikus krónika
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 A MESTER ÚR 

- Galánfi András 
fafaragó mű-
vész, pedagógus 
portréja

11:15 Angol nyelvű hírek
11:30 Aranyóra - 

felnőtt mese
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 P'amende
13:45 Öt kontinens
14:20 Család-barát
15:55 Kincskereső
16:30 Multiverzum
17:00 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 Játék a kastélyban
23:40 M5 Híradó
00:10 Határtalanul 

magyar
00:40 Hetedhét kaland
00:50 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Önök kérték

05:00 Röpte
05:30 Lendület
05:55 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA 2020-as

Labdarúgó Eu-
rópa-bajnokság 
rájátszás

09:30 Napos Oldal - 
DVTK

10:00 Sporthíradó
10:30 Úszó Országos 

Bajnokság
13:00 Sporthíradó
13:25 Boxutca
13:55 Röpte
14:30 Út az Eb-re
15:00 Úszó Országos 

Bajnokság
15:55 Golf magazin
16:25 Puskás Akadémia
17:00 Sporthíradó
17:15 Női labdarúgó 

magazin
17:45 Felvezető műsor: 

Röplabda
18:00 Röplabda közvetítés
19:45 Értékelő műsor:

Röplabda
20:00 UEFA 2020-as 

Labdarúgó Eu-
rópa-bajnokság 
rájátszás

22:00 Sporthíradó

04:00 Tini nindzsa 
teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

04:20 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

05:10 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

06:05 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 Brandmánia
11:45 ÉletmódKalauz
12:20 Autogram
12:55 Édesítő
13:30 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

14:00 Apja, fia, unokája
Am. vígjátéksor.

14:30 Drágám, add az 
életed!
Am. vígjáték

16:05 A vihar magja
Am. katasztrófafilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjátéksor.
21:00 Kincs, ami nincs

Olasz akcióvígjáték
23:05 Banki meló

Angol krimi
01:15 Kevin, a

 minden6ó
Amerikai filmsor.

03:05 Kevin, a 
minden6ó
Amerikai filmsor.

04:10 Magánnyomozók
05:00 Egy rém rendes 

család
Amerikai filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
09:20 Trendmánia
09:55 Innovátor
10:25 Akadémia Itália
11:00 Adris Kitchen
11:30 Poggyász
12:05 Akadémia Itália
12:35 Street Racers - 

Formula E magazin
13:10 Joy

Am. életrajzi film
15:50 Columbo

Am. krimi
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Wasabi - Mar, 

mint a mustár
Fr.-japán akcióvíg-
játék

21:55 A Bourne-hagyaték
Am. akció-thriller

00:50 Star Trek: 
Sötétségben
Am. sci-fi

 

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Hazajáró
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
09:00 Mentor: 

Grosch Nándor
09:05 Mentor:

Kothencz János
09:15 Divat & dizájn
09:45 Nálatok, laknak 

állatok?
Német családi filmsor.

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

Sporthíradó
13:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:35 Nyomoz a professzor

Angol krimisor.

15:05 Játszani kell
Magyar romanti-
kus film

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

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

Játékfilm
21:15 A negyedik záradék

Angol thriller
23:10 Kenó
23:20 Fábry
00:40 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:35 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:40 Család'20

05:25 M5 Híradó
05:50 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:10 Hogy volt?!
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:35 Gasztroangyal
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:05 Rejtélyes 

XX. század
10:35 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvű hírek
11:25 Meztelen 

diplomata
Magy. filmvígjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Klasszikusok 

délidőben
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
23:55 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Gasztroangyal
03:35 Meztelen 

diplomata
Magyar filmvígjáték

05:00 Labdarúgó 
közvetítés

06:50 Puskás Akadémia
07:25 Bringasport
07:45 Szabadidő
08:15 UEFA 2020-as 

Labdarúgó Eu-
rópa-bajnokság 
rájátszás

10:15 Felvezető műsor: 
Úszás

10:30 Úszó Országos
Bajnokság

13:00 Értékelő műsor: 
Úszás

13:15 Női labdarúgó 
magazin

13:45 Golf magazin
14:15 Út az Eb-re
14:45 Felvezető műsor:

Kézilabda
15:00 Kézilabda közvetítés
16:30 Értékelő műsor:

Kézilabda
16:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
18:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
19:00 Felvezető műsor:

Jégkorong
19:15 Jégkorong 

közvetítés
21:20 Értékelő műsor: 

Jégkorong
21:55 Úszó Országos 

Bajnokság
22:50 Röplabda közvetítés
01:00 Golf magazin
01:30 Lendület

04:10 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:05 Fókusz Plusz
06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:10 Tini nindzsa 

teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

08:35 Star Wars: Lázadók
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:00 Teleshop
10:00 A Muzsika TV

 bemutatja!
10:35 Lila füge
11:20 Kalandozó
12:00 Szuperzöld
12:35 Profi a 

konyhámban
13:10 Házon kívül
13:40 Csaó, Lizzie!

Amerikai vígjáték
15:25 A szív bajnokai

Amerikai film
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz - Ki van 

a maszk mögött?
19:00 Álarcos énekes

Ki van a maszk 
mögött?

20:40 Zűrös olasz esküvő
Olasz vígjáték

22:30 Elmentek 
otthonról
Francia vígjáték

00:20 Portré
00:55 Kevin, a minden6ó

Amerikai filmsor.
02:45 Kevin, a minden6ó

Amerikai filmsor.
03:25 Hunor

Magy. animációs film
 

04:40 Egy rém rendes
család
Amerikai filmsor.

05:00 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

05:30 Egy rém rendes
család
Amerikai filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
09:30 EB TV
10:05 Tűsarok
10:35 Több mint TestŐr
11:10 Super Car
11:40 Életmódi
12:15 Bitter magazin
12:45 StartupBörze
13:20 Éjszaka a 

múzeumban
Am.-angol kaland-
film-vígjáték

15:45 A Szövetség
Am.-angol-cseh ka-
landfilm

18:00 Tények
18:50 Nicsak, ki va-

gyok? - a rejté-
lyek színpada

22:25 Gyilkosság az Ori -
ent Expresszen
Amerikai krimi

00:50 Csillagközi 
invázió 3.
Am.-német-dél-afrikai 
sci-fi akciófilm

03:00 Délibáb
Magyar-szlovák 
western

05:20 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Családi kör
07:55 Mentor: 

Pehm Nikolett
08:00 Mentor: Káli-

Horváth Kálmán
08:05 Isten kezében
08:30 Kereszt-Tények
08:35 Katolikus 

krónika
09:05 Így szól az Úr!
09:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó

09:35 Az utódok 
reménysége

10:00 Új nemzedék
10:25 Vallás és 

szabadság
10:30 Református 

magazin
11:00 Ortodox örömhír
11:30 Tanúságtevők
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:25 Univerzum
14:15 Édes anyanyelvünk
14:30 Úrilány szobát

keres
Magy. filmvígjáték

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 Magyarország 

szeretlek!
21:20 Herczeg Ferenc 

novellái alapján
Tévéfilm

22:30 Kenó
22:40 Mrs. Henderson 

bemutatja
Filmdráma

05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:55 Térkép
06:25 Élő egyház
06:50 Esély
07:20 Világ
07:45 Multiverzum
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:25 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:45 Önök kérték
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Ízőrzők
10:50 Térkép
11:20 Angol nyelvű hírek
11:40 Két fogoly

Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Jutalomutazás 

Dárday István 
filmrendezővel

14:20 A nagyok
14:50 Sebes pisztrán-

gok, sekély vizek
15:50 Hagyaték
16:25 Színe-java
17:25 Most a Buday!
17:55 Divat & dizájn
18:20 Divat & dizájn
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes 

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

Ferenc útja
22:30 Hogy volt?!
23:30 M5 Híradó

 

05:00 Pecatúra
05:25 Labdarúgó 

közvetítés
07:25 Golf magazin
07:55 Múlt és Jelen
08:30 Jövünk!
09:00 Jégkorong 

közvetítés
11:50 UEFA 2020-as 

Labdarúgó Eu-
rópa-bajnokság 
rájátszás

13:50 Út Tokióba
14:25 UEFA Bajnokok

 Ligája magazin
15:00 Röplabda 

közvetítés
16:45 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:15 Felvezető műsor:

Jégkorong
17:30 Jégkorong 

közvetítés
19:45 Értékelő műsor: 

Jégkorong
20:15 Sport7
21:15 Labdarúgó 

közvetítés
23:10 Röplabda 

közvetítés
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Napjainkban az egyik leg-
égetőbb kérdés a termőföld 
tápanyagellátottságának hely-
zete, ezért fontosnak tartom, 
hogy erről beszéljünk.

Sajnos az állami gazdasá-
gok széthullása után az utób-
bi 15–20 évben a termőföl-
dünk – ami egyébként a leg-
nagyobb kincsünk – megóvá-
sa, javítása terén saj-
nos negatív tendencia 
mutatkozik. Már ko-
rábban is írtam: a hu-
musztartalom – ami a 
szíve a földjeinknek 
– lényegesen csök-
kent, és elérte azt a 
szintet vagy küszö-
böt, hogy már tovább 
nem csökkenthető, mert ez már 
veszélybe sodorná a mezőgaz-
dasági termelést. Ezeket a ne-
gatív tendenciákat bizonyítja, 
hogy ezalatt az idő alatt a ter-
méshozamok majdnem minden 

A termőföld tápanyagellátottságának javítása
kultúrában mennyiségileg és mi-
nőségileg is csökkentek. Azonkí-
vül a termőföldjeink jelentősen 
elsavanyodtak, a pH-érték elérte 
a 3,0–4,0-os mutatót. Kijelenthet-
jük, hogy ez a szint már gátolja a 
növények fejlődését. Egyharma-
da termőföldjeinknek emiatt már 
nem alkalmas mezőgazdasági ter-
mesztésre. Tehát felmerül a kér-

dés: mi a kiút? 
A legfontosabb, amire 

figyelnünk kell, ez a szer-
ves anyagok felhalmozá-
sa és humusszá való át-
alakítása. Hogyan lehet 
ezt rövid idő alatt és gaz-
daságosan elérni?

Hála a jó Istennek, 
mindig van kiút, reá-

lis lehetőségünk, ha ezt akarjuk. 
De nem csak akarni kell, ez min-
den termelőnek kötelessége! És lé-
nyegében erre reális lehetőségünk 
van, és minden termelő, aki csak 
akarja, megvalósíthatja, és ami 

nagyon fontos: nem igényel nagy 
költségeket.

Azért szeretnénk már a jövőben 
egy új stratégiát kidolgozni ebben 
a kérdésben a termelők számára, 
és a gyakorlatban is segíteni őket. 
De hogy ez ne csak beszéd legyen, 
mindkét félnek komolyan kell ven-
ni ezt a problémát. A reális kiút a 
gazdáknak ebből a mély kátyúból a 
„zöldtrágyázás”, vagyis olyan spe-
ciális növények vetése, amit úgy hí-
vunk, hogy sziderátok: olajretek, lu-
cerna, vöröshere, mustár stb. Ezek 
termőföldjeinket szerves anyagok-
kal gazdagítják. Ezzel párhuzamo-
san baktériumtrágyákat használ-
junk, amelyek a szerves anyagokat 
szétbontják hasznos kémiai elemek-
re (NPK) és más mikroelemekre is, 
melyek fontosak a növények táplá-
lásában. Ezek a sziderátok emellett 
nagy mennyiségű szerves anyagot 
termelnek – ami helyettesíti az is-
tállótrágyát, s manapság óriási hi-
ány –, tisztítja a földjeinket sok ve-

szélyes kórokozótól, pl. gyökér-
rothadást okozó gombáktól.         

Ezenkívül ezeknek a növé-
nyeknek óriási szerepük van a 
földek gyommentesítésében, sok 
káros gyomot pusztítanak el (pl. 
muhar-, parlagfű-, paréj-félék), 
aktív növekedésükkel nem hagy-
ják fejlődni a gyomokat. Nálunk 
a zöldtrágyának való növények 
legjobb vetési ideje az aratás utá-
ni időszak. Előbb elvégezzük az 
úgynevezett tarlóhántást, egyúttal 
bevisszük a biotrágyát is, és utána 
vetjük el a sziderátokat. Szeptem-
ber végén beszántjuk a zöld trá-
gyának való növényeket és utá-
na jöhet az őszi kalászosok ve-
tése. Ennek köszönhetően a gaz-
dáknak nem kell vetés előtt sem-
milyen műtrágyát használni, mert 
a talaj már bőségesen el van látva 
tápanyaggal. 

Továbbra is várom kérdései-
ket, keressenek meg telefonon, 
és szívesen válaszolok Önöknek. 
Tel.: 0975166318.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Miért fontos?
A növények csak a levegő 

bizonyos páratartalmánál érzik 
jól magukat. Ha túl magas, ak-
kor nem tudnak elegendő vizet 
elpárologtatni, s így tápanya-
got sem felvenni, ami jelentős 
terméscsökkenéshez vezethet. 
Ugyanúgy terméscsökkenéssel 
jár a túl alacsony páratartalom, 
mert ilyenkor viszont túl sok 
vizet párologtatnak, 
ami elvonja a növé-
nyek energiáját. Sok 
növény virága az ala-
csony páratartalom-
nál nem tud beporzód-
ni – „nem köt”.

A betegségek és 
kártevők szempont-
jából is nagy szere-
pe van a páratartalomnak. A leg-
több gombás és baktériumos be-
tegségnek a fertőzéshez kifeje-
zetten magas páratartalomra van 
szüksége. Az atkák viszont pont 
fordítva, a nagyon alacsony pá-
ratartalmat kedvelik.

Néhány alapfogalom:
Abszolút páratartalom – az a 

vízgőz mennyiség, amit egy köb-
méter levegő pillanatnyilag ma-
gában tart.

Telítettségi páratartalom – az 
a vízgőz mennyiség, amit egy 
köbméter levegő (az adott hő-
mérsékleten) maximum magá-
ban bír tartani. Ez függ a leve-
gő hőmérsékletétől. Minél me-
legebb a levegő, annál több víz-
gőzt képes felvenni.

Relatív páratartalom – az ab-
szolút páratartalom százalékos 
aránya a telítettségi páratartalom-
hoz. Például, ha 1m3 levegőben 
van 80 egység vízpára, akkor ez 
nem más, mint abszolút páratar-
talom. Ha tudjuk azt, hogy ezen a 
hőmérsékleten a levegő 100 egy-
séget képes magában tartani, ak-
kor ez lesz a telítettségi páratar-
talom. A relatív páratartalom, eb-
ben az esetben 80% lesz, hisz 80 
a 100-nak éppen 80%-a.

Hála Istennek, a gyakorlat-
ban ez nem ilyen bonyolult, hisz 

Csak azt irányíthatjuk, amit ismerünk!

A levegő páratartalmáról
A zöldségtermesztéssel foglalkozó szakkönyvek és cikkek folyama-
tosan „bombázzák” a termelőket a levegő páratartalmára vonatko-
zó adatokkal. Sajnos, nem túl nagy sikerrel, mert a gazdák többsé-
ge már elfelejtette, amit az iskolában erről tanult. Ezért megpró-
báljuk felidézni azt, ami a „fóliások” számára fontos.

a mérőműszerek közvetlenül azt a 
relatív páratartalmat tudják mérni, 
ami a számunkra fontos. Már 50 
hrivnya körüli áron beszerezhető-
ek az interneten a viszonylag meg-
bízhatóan működő, digitális páratar-
talom mérők. Aki még nem szerzett 
be ilyet, sürgősen pótolja!

Hogyan szabályozhatjuk?
Szellőztetés. A legközismertebb 

szabályozási mód a szellőztetés. 
Ilyenkor a páradús leve-
gőt kiengedjük, s szára-
zabb levegőt engedünk 
a helyére a fóliasátorba. 
Sajnos, nagyon sok gaz-
da csak meleg, napfé-
nyes időben szellőztet, 
kizárólag a hőmérséklet 
csökkentése céljából. El-
felejtkezik a szellőztetés 

másik, két nagyon fontos céljáról, 
a páratartalom-, és széndioxidszint 
szabályozásáról. 

Fűtés. A másik módszer a pára-
tartalom szabályozására a fóliasát-
rak fűtése. Hogyan is működik ez? 
Mint fentebb már említettük, a telí-
tettségi páratartalom szintje függ a 
hőmérséklettől. Például, ha 1 m3 le-
vegőt 100C-ról felmelegítünk 150C-

ra, akkor az már nem 100 egység 
vízgőzt képes magában tartani, 
hanem 120-at. Ekkor, a fenti pél-
dánál maradva, a benne lévő 80 
egység vízgőz nem 80%-ot fog je-
lenteni, hanem csak 66%-ot. 

Természetesen, ezt a folyama-
tot, azaz a fóliasátorban lévő le-
vegő hőmérsékletének emelését 
nem lehet a végtelenségig folytat-
ni. Amint elértük a növények szá-
mára optimális hőmérséklet felső 
határát, ki kell nyitnunk a szellőz-
tetőket! Ez azt jelenti, hogy ha 
szükséges, akkor bizony egyszer-
re kell fűtenünk és szellőztetnünk 
a fóliasátrakat, még ha ez jelentős 
többlet költséggel jár is. 

A fűtetlen fóliasátraknál is 
működik!

Több termelő is azzal utasí-
totta el az esős-borús időben tör-
ténő szellőztetést, hogy mi ér-
telme beengedni a hideg levegőt 
a fűtetlen fóliasátorba, hisz an-
nak a relatív páratartalma is kö-
zel 100%, azaz ugyanannyi, mint 
bent. Csak hogy a fóliasátorban 
még esős-borús időjárás esetén 
is egy pár fokkal melegebb van, 
mint a szabadban. Tehát ha be-
engedjük a fóliasátorba a hideg 
levegőt, az bent felmelegszik, s 
eközben, mint már a fűtésnél el-
magyaráztuk, lecsökken annak 
relatív páratartalma! Igaz ugyan, 

hogy így a hőmérséklet valame-
lyest az optimum alá csökken, de 
viszont a többi fejlődési feltételt 
is az elfogadható határok közzé 
tudjuk szorítani.

Gál István 
falugazdász

Az idősebb gyümölcsfák egyes ágrészei vagy vesszői nagyon le-
hajlanak. Ha akadályozzák a fák környékének megművelését vagy 
a közlekedést, akkor ezeket is távolítsuk el. Idős meggyfák gyakran 
hosszú, indaszerű vesszőket fejlesztenek, amelyeknek csupán a he-
gyén van egy levélkoszorú, de a vessző többi része kopasz. Ezeket 
az ún. legatyásodott ágrészeket vissza kell vágni, hogy ezzel erőtel-
jes, fiatal vesszők fejlesztésére serkentsük a fát.

Vágjuk ki a koronában túlságosan sűrűn álló gallyakat és vesz-
szőket úgy, hogy az ágon levő szomszédos vesszők ne legyenek 
közelebb egymáshoz kis arasznyi távolságnál. A tavaszi metszés 
alkalmával vágjuk ki tőből a korona belseje felé törekvő vessző-
ket, valamint azokat, amelyek egymást keresztezik, vagy egymás 

növekedését akadályozzák. Növényegészségügyi szempontból is 
fontos, hogy ilyenkor szabaduljunk meg a vértetves vagy liszthar-
matos vesszőktől.

A tavaszi ritkító metszés során a felesleges koronarészeket min-
dig tőből távolítjuk el. Eközben arra törekedjünk, hogy minél kisebb 
sebeket okozzunk. A nagy sebek lassan forrnak be, és sokszor elod-
vasodnak. Ezért – valamint a kártevők és kórokozók behatolásának 
megakadályozására – a friss sebfelületeket sebvédő anyagokkal von-
juk be. Előzőleg azonban a fűrésszel ejtett durva felületi sebeket simá-
ra kell metszeni. Erre a célra éles kacort használjunk. Minél simább, 
egyenletesebb a seb, annál gyorsabban forr be.

A sebek bevonására különböző anyagokat használhatunk, ame-
lyeknek közös tulajdonsága, hogy víz- és légmentesen zárják le 
a sebfelületet. Erre a célra a legjobb a nemrégen forgalomba ho-
zott Santar SM nevű paszta, amelynek előnye, hogy serkenti a 
hegszövet kialakulását. Használhatunk erre a célra oltóviaszt is, 
de ez meglehetősen drága. A kereskedelemben kapható faseb-
kátrány kifejezetten erre a célra készül és jól bevált. Ne hasz-
náljunk azonban közönséges kátrányt, mert ez a napsütés hatá-
sára felmelegedve folyékonnyá válik és lecsurog. Minthogy pe-
dig a közönséges kátrányban különböző fenolszármazékok van-
nak, ezek elégetik, elpusztítják a faágak szöveteit. A közönséges 
kátrány használata már sok gyümölcskertésznek okozott kelle-
metlen meglepetést.

A sebek kezelésére alkalmas a közönséges, világos színű, fémmen-
tes olajfesték is. Ez ecsettel könnyen felhordható a sebekre, kitűnően 
lezárja azokat és nincsenek káros mellékhatásai sem.

A metszést követően a levágott, idősebb növényi részeket és vesz-
szőket a kertből azonnal el kell távolítani. Ne halmozzuk fel a vesz-
szőket a kert sarkában, mert ezekben számos kártevő és kórokozó 
húzódhat meg, amelyek még akkor is veszélyeztetik a gyümölcsös-
kert egészségi állapotát, ha – a költséget és fáradságot nem kímél-
ve – időnként a vesszőhalmot is megpermetezzük. Célszerűbb a nye-
sedéket azonnal elégetni, vagy olyan távolabb eső helyre szállítani, 
ahol a gyümölcsfákat nem veszélyezteti.

balintgazda.hu

Így messük az 
idősebb, termő 
gyümölcsfákat

A termő gyümölcsfákat – az 
őszibarack kivételével – nem 
metsszük, hanem csupán rit-
kítjuk.

Ha a kertész kellő gondot for-
dított a fiatal gyümölcsfák felne-
velésére, a szellős, teherbíró ko-
rona kialakítására, akkor a ter-
mőkorban a gyümölcsfák – bár-
milyen alakú koronájuk legyen 
is – nem igényelnek minden ta-
vasszal metszést, csupán a feles-
leges, letermett ágak kiritkítására 
lesz szükség. 

A rügyfakadás előtti tavaszi 
felügyeleti metszésnél először az 
elszáradt, elhalt, törött vesszőket 
metsszük ki tőből. Gyakran talá-
lunk a gyümölcsfákon (ősziba-
rackon, szilván, kajszin) letermett 
termőnyársakat is; ezeket feltétle-
nül távolítsuk el, hiszen csak za-
varják a gyümölcsfa kezelését és 
sokszor megsebzik a lomb között 
gyümölcsöt szedő ember kezét.
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A 71 éves nyugdíjas hölgyet március 
12-én szállították kórházba, s másnap 
életét vesztette, írja a mukachevo.net. 

A vele érintkező személyek jelenleg is 
orvosi felügyelet alatt vannak. A hírt Uk-
rajna Egészségügyi Minisztériuma jelen-

Meghalt az első koronavírusos beteg 
Ukrajnában

tette. A közleményben azt olvashatjuk, 
hogy a hölgy életkora miatt a veszélyez-
tetettek csoportjába tartozott. 

Az információk szerint az elhunytak 
közvetlen családtagjai és lembergi roko-
nai is megfigyelés alatt vannak.

Csütörtökön a Csapi Határőrosztag 
munkatársai megakadályozták két kül-
földi törvénytelen határátlépését.

A két utas Ukrajnából Szlovákiába tar-
tott a Csap–Tiszacsernyő vonattal. Az ok-
mányok ellenőrzésekor mindketten fran-
cia személyi igazolványt mutattak fel, ami 
nem jogosít fel a határátlépésre. Ráadásul 

Hamis okmányokkal bukott le két algériai 
polgár

ezek az okmányok hamisak voltak. A kül-
földieket feltartóztatták. A jegyzőkönyv 
felvétele közben a két személy bevallot-
ta, hogy algériai állampolgárok, s mind-
ketten felmutatták a külföldi útlevelüket, 
amelyeket addig elrejtettek.

Az ügyben bűnvádi eljárást indítottak, 
olvasható a pmg.ua hírportálon.

A munkácsi határőregység munkatár-
sai egy 16 éves migránst találtak egy te-
herszállító járműben.

Az eset a nevetlenfalui ukrán–román 
határátkelőn történt. A Renault márkájú 
kamion Szerbiából Ukrajnába szállított 
gumiabroncsokat. A jármű vizsgálata so-
rán a vámosok észrevették, hogy meg van 
sérülve a vámpecsét, ezért úgy döntöttek, 

Kiskorú menekültet találtak egy 
gumiabroncsokat szállító kamionban

alaposabban is ellenőrzik a tehergépkocsit. 
Az utánfutóban egy 16 éves, magát afgán 
állampolgárnak valló fiatalra bukkantak. 
A kiskorú elmondta, hogy Olaszországba 
szeretett volna jutni.

A szükséges intézkedések elvégzését 
követően a kiskorú bevándorlót átadják a 
román hatóságoknak – közölte a munká-
csi határőregység sajtószolgálata.

Március 12-én, csütörtökön a kárpátal-
jai tűzszerészek megsemmisítettek egy 
korábban talált második világháborús 
lövedéket, írja a pmg.ua.

A veszélyes leletre a Nagybereznai 
járásban Sóslak (Szily) község közelé-
ben bukkant egy határőr. A katona járőrö-
zés közben az ellenőrző nyomsávban egy 

Veszélyes lelet a határövezetben
82 milliméteres kaliberű aknavető gráná-
tot talált. A határőr azonnal körbekerítet-
te a robbanószert, és értesítette az operatív 
mentőszolgálatot. A szakemberekből álló 
csoport kiemelte a földből a gránátot, majd 
az ungvári járási Rahonca (Orihovica) kö-
zelében lévő katonai lőtérre szállították, 
ahol hatástalanították.

A Novini Zakarpattya hírportál érte-
sülése szerint egy emberi csontvázat ta-
láltak az ungvári járási Koncházán. Egy 
helyi lakos a csatornában bukkant rá egy 

Csontvázat találtak az Ungvári járásban
ismeretlen személy holttestére. A lelet-
ről értesítették a rendőrséget. Szakem-
berek vizsgálják a csontváz nemét, illet-
ve a halál okát.

A nagyszőlősi rendőrkapitánysághoz 
bejelentés érkezett egy nagyszőlősi já-
rási hölgytől, aki elmondta, hogy há-
zából 6500 dollárt és 140 ezer hrivnyát 
vittek el.

A hatóságok azonnal kiérkeztek a 
helyszínre, megkezdték a vizsgálatokat, 
s rövid időn belül sikerült is kézre keríte-

A folyó mellett ásta el a lopott pénzt egy férfi 
megyénkben

niük a tolvajt. A rendőrök visszaszerezték 
az ellopott pénz egy részét is, melyet a tet-
tes a folyóparton ásott el. A pénzt hama-
rosan visszaszolgáltatják a bejelentőnek.

A férfi ellen büntetőeljárás indult, a 
vizsgálatok jelenleg is folynak – közöl-
te a megyei rendőrség kommunikációs 
osztálya.

A Lembergben székelő Állami Nyomo-
zóiroda munkatársai március 10-én 
reggel letartóztatták a munkácsi határ-
őregység nagybocskói kirendeltségének 
határőrét, akit kenőpénz követelésén és 
elfogadásán értek.

Az információk szerint a határőr 
1000 dollár ellenében segített Romá-
nia területére átjuttatni a csempész-
cigarettát. A tisztviselő folyamatosan 

Határőr segített cigarettát csempészni 
megyénkben

tájékoztatta a bűnözőket a határőrség 
járőrszolgálatának tartózkodási helyé-
ről. A férfit 800 dollár átvételekor ér-
ték tetten.

A határőr ellen eljárás indult. Bűnös-
ségének igazolása esetén öttől tíz évig ter-
jedő szabadságvesztésre és vagyonelkob-
zásra számíthat, továbbá három évig nem 
tölthet be bizonyos pozíciókat sem, írja a 
mukachevo.net.

Március 8-án, vasárnap késő este súlyos 
közúti baleset történt Nagyszőlősön. A 
rendőrséget 23 óra 38 perckor értesítet-
ték arról, hogy az Ardovecka utcában 
összeütközött egy Volkswagen Passat és 
egy Volkswagen Transporter T4 típusú 
gépjármű, tájékoztat a pmg.ua.

A helyszínre kiérkezett járőrrendőrség és 
az operatív nyomozócsoport tagjai megálla-
pították, hogy a Transporter T4 kisbuszt ve-
zető 26 éves nagyszőlősi sofőr nem megfe-
lelő sebességgel haladt, és nem adta meg az 
elsőbbséget a vele egy irányban közlekedő 
Passat gépkocsinak, amely a főútról le akart 

Súlyos közúti baleset: egy halott, hat sérült
térni a mellékútra. A kisbusz és a gépkocsi 
ütközése következtében az utóbbi az útszél-
re sodródott és a villanyoszlopnak csapódott. 
A balesetben mindkét sofőr megsérült. Egy 
22 éves fiatalember, a Passat utasa a hely-
színen életét vesztette, a jármű másik utasa, 
egy 37 éves férfi, valamint a kisbusz három 
utasa – egy 17 és 18 éves lány, illetve egy 
27 éves férfi – súlyos sérüléseket szenve-
dett. Valamennyi sérültet a Nagyszőlősi Já-
rási Kórházba szállították, két személyt az 
intenzív osztályon kezelnek.

Az ügyben büntetőeljárást indított a 
rendőrség.

Könnyen lehet, hogy egy ideig az utolsó 
teljes fordulót rendezték az ukrán élvo-
nalbeli labdarúgó-bajnokságban, ami a 
koronavírus-járvány elterjedése miatt 
természetesen üres lelátók előtt zajlott.

A 23. játéknapon a tabella első hat he-
lyén álló együttes egymás elleni rájátszá-
sán meglepetésekből sem volt hiány. 

A listavezető és címvédő Sahtar 
Donyeck elszenvedte idénybeli máso-
dik vereségét a bravúrgyőzelmével a 2. 
helyre fellépő Zorja ellen. A luhanszkiak 
győztes találatát Mihajlicsenko szerezte 
a 84. percben.

Nem tudta kihasználni a Sahtar-
botlást a Dinamo Kijev, amely hazai 
környezetben 1-1-re végzett a Gyeszna 
Csernyihivvel szemben. Ruszin 69. perc-
ben esett találatával a fővárosiak szerez-
ték meg a vezetést, amit azonban Filippov 
egalizált a 80. percben.

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

A bajnoki tabellát a Sahtar vezeti 59 
ponttal az egyformán 46 pontos Zorja és 
Dinamo előtt.

Hogy a jövő héten lesz-e folytatás? Ez 

A múlt héten még pattogott a labda, de most kényszerszünet jön…

A hétvégén még fociztak az ukrán és 
a magyar élvonalban

még a jövő kérdése, de szakemberek vé-
leménye szerint alighanem az ukrán baj-
nokság is kényszerpihenőre megy majd…

***
Az OTP Bank Ligában is egy ideig 

az utolsó tavaszi fordulót rendezték meg 
a hétvégén, a 25. játéknap mérkőzéseire 
természetesen mindenütt zárt kapuk mel-
lett került sor.

A hazai szurkolótábor hiánya tükrö-
ződött is az eredményeken, a meglepeté-
sektől gazdag fordulóban egyedül a lis-
tavezető Ferencváros tudott nyerni ven-
déglátóként.

A Fradi a sereghajtó Kaposvárt verte 
fölényesen, és mivel legnagyobb riválisai 
közül a Fehérvár és a Mezőkövesd sem tu-
dott nyerni hazai pályán, így a zöld-fehé-
rek újra megnyugtató előnyre tettek szert.

Eredmények: FTC – Kaposvár 5-0, 
Fehérvár – Diósgyőr 1-1, Mezőkövesd – 
Puskás Akadémia 0-0, Honvéd – Kisvárda 
1-5, Debrecen – ZTE 0-3, UTE – Paks 1-1.

A két meccsel kevesebbet játszó FTC 
53 ponttal vezeti a tabellát az 50 pontos 
Fehérvár és 45 ponttal harmadik Mező-
kövesd előtt.

Hétfőn eldőlt az is, hogy a koronavírus 
elterjedésének kockázata miatt az MLSZ 
minden sorozatot, így az élvonalbeli és 
másodosztályú bajnokságot is leállít….

Néhány sorban
Az Ukrán Labdarúgó Kupában a negyed-
döntőket még nézők előtt le tudták ját-
szani, de a folytatás ebben a sorozatban 
is kérdéses.

A számunkra legnagyobb érdeklődés-
sel várt minaji negyeddöntőben a másod-
osztály két élcsapata találkozott egymás-
sal. A tavalyi sorozatban negyeddöntős 
Minaj FC a legutóbbi kupafinalista Inhulec 
Petrovét látta vendégül.

Olekszandr Glagola találatával a há-
zigazdák szerezték meg a vezetést a 30. 
percben, amit Misurenko egalizált az 55. 
minutumban. Negyedórával a vége előtt 
emberelőnybe került Vaszil Kobin együt-
tese, mivel a vendégcsapat játékosát, 
Fatejevet kiállították.

A rendes játékidőben maradt az 1-1-es 
döntetlen, és mivel a kétszer 15 perc során 
sem változott az eredmény, büntetőrúgá-
sokra került sor. A 
maratoni csata ki-
lencedik sorozatá-
ban az Inhulec ka-
pusának, Bohdan 
Susztnak a lövé-
sét a hazai hálóőr, 
Andrij Popovics 
k ivédte ,  így  a 
Minaj FC jutott az 
elődöntőbe.

A többi pár-
harcban a Vorszkla 
Poltava meglepe-
tésre 1-0-ra nyert a 
Gyeszna Csernihiv 
vendégeként, míg 
az FK Mariupol a 
másodosztályú Aljansz otthonában tudott 
4-2-re nyerni.

A korábban a címvédő Sahtart búcsúz-
tató Dinamo Kijev Cigankovnak a hosz-
szabbítás 106. percében esett találatával 
győzött 1-0-ra az Olekszandrija ellen. Ér-
dekesség, hogy a fővárosiak az 55. perc-
től emberhátrányban játszottak.

Időközben elkészítették az elődöntő 
párosítását, amely szerint a döntőbe jutá-
sért Minaj – Dinamo Kijev találkozót ren-
deznének április 15-én (a feltételes módot 
természetesen azért használjuk, mivel kér-
déses, hogy addig véget ér-e majd a kö-
zösségi élet minden területére bevezetett 
karantén...). Mint ismeretes, a két csapat a 
legutóbbi kupasorozatban a negyeddöntő-

ben találkozott egymással, akkor a Dinamo 
nyert 3-1-re.

A másik ágon Mariupol – Vorszkla ta-
lálkozóra kerülne sor ugyanekkor. Az Uk-
rán Kupa fináléját május 13-ra tervezték 
Ternopilban…

***
Nem kis meglepetésre a Szerednye FC 
nyerte meg a megyei labdarúgó Téli Kupa 
küzdelemsorozatát, mivel a vasárnap az 
ungvári Avangard stadionban rendezett fi-
náléban 2-0-ra legyőzte az esélyesebbnek 
tartott címvédő Nagyszőlőst.

Egy hete még úgy volt, hogy a dön-
tőben a Borhalom lesz az ugocsaiak el-
lenfele, mivel az elődöntőben 5-1-re 
verték Szerednyét. A vesztes csapat 
azonban fellebbezett, mivel szerintük 
az ellenfél egyik játékosa jogosulatla-
nul szerepelt. Az óvásnak helyt adtak, 
így Szerednye döntőzhetett, és éltek is 
a lehetőséggel.

A beregszászi járási Téli Kupa döntőre 
nem került sor Zápszony és Kígyós között, 
a finálé megrendezésének sorsáról később 
döntenek majd.

***
A koronavírus rohamos elterjedése miatt 
természetesen a sportvilág is megbénult. 
Szinte minden sportág nemzetközi és ha-
zai sorozata leállt, és alighanem ez a kény-
szerszünet hosszú heteket, netán hónapo-
kat vesz igénybe.

Az már biztos, hogy a labdarúgó Euró-
pa-bajnokságot sem tudják majd megren-
dezni az eredeti időpontban, de komoly ké-
telyek merültek fel a nyári olimpia meg-
rendezését illetően is.
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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!

Jármű

Ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

Beregszász, Puskin tér 4.  (a szerb pékség 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. 

• 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 
mellett. 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 di-
ákok, egyedülállók vagy turis-
ták részére, rövid vagy hosszú 
távra. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadémia 
u. 5/1.). Mob.: 050-7102136. 
Beregszászban kertes családi 
ház kiadó, csak hosszú távra (3 
szoba, konyha, 2 fürdőszoba, 
2 WC, folyosó, előszoba). Az 
udvaron nagy garázs, térfigye-
lő kamera és riasztó. A ház nem 
frontra nyíló, központi fűtéses, 
összkomfortos, újonnan bútoro-
zott, elektronikai berendezések-
kel ellátva. Mob.: 066-0060133. 
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). 
Benében a Petőfi u. 15. szám 
alatt családi ház eladó nagy 
kerttel. Ár megegyezés szerint. 
Mob.: 099-7753777. 
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 Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona Ist-
ván u. 12. szám alatt kertes ház 
bútorostól, víz, gáz, 3 fázisos 
villany. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszászban a Munkácsi út 
145. szám alatt kétgeneráci-
ós családi ház eladó több mel-
léképülettel, nagy kerttel. Tel: 
095-7676364. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alatti ház 
eladó jó állapotban. Mob.: 066-
3967011. 
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 csa-
ládi ház eladó a Zaporizsszka 
u. 41. szám alatt. Gyümölcsös 
és építkezésre alkalmas terület-
tel. 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. 
Beregszászban, a Rozsoskert 
út 57. szám alatt családi ház 
eladó. Háromszobás, gáz, víz 
bevezetve, felújításra szorul. 
Ár megegyezés szerint. Tel: 
050-6913079. 
Családi ház eladó Gáton a 
Puskin u. 45. szám alatt, nagy 
kerttel és melléképülettel. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 095-
6314498 (magyarul). 
Balazséron 10x15 méteres ház 
eladó melléképülettel. Cím: 
Balazsér, Orosz u. 74. Mob.: 
068-8576219, 066-8235072. 

Lakás eladó

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.

Beregszászban 2 szobás 3. 
emeleti összkomfortos la-
kás bútorral együtt sür-
gősen eladó a Muzsalyi út 
117/35. szám alatt. Tel: +3670-
5213667, +4474-35149606. 
Email: csabadelczegh69@
freemail.hu. 

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 te-
rasz tartozik, beépített, gé-
pesített konyhával és be-
épített hálószobaszekré-
nyekkel. Befektetésként, 
kiadásra kiválóan alkalmas. 
Irányár: 79 000 f.e. Mob.: 
+38095-9318073. 

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. 

Egyéb jármű

Elektromos kerekesszék eladó 
Sárosorosziban. Mob.: +38098-
1763766. 

Kerékpár

"Phoenix" magas vázas, egy-
váltós (új), dobfékes, patinás 
állapotú férfi kerékpárom el-
cserélném 28-as, gömbölyű 
vázas, bordó színű nőire, eset-
leg eladnám. Tel: 050-1568133 
(csak este). 

Háztartási gép

Gáton eladók újszerű állapot-
ban lévő német használt hű-
tők, kombinált hűtők, fagyasz-
tóládák, automata mosógé-
pek, gáztűzhelyek és kombi-
nált gázkazánok nagy válasz-
tékban, garanciával. Házhoz-
szállítás megoldható. Mob.: 
+38095-4460916. 

Televízió

Samsung televízió távirányí-
tóval eladó. Mob.: +38095-
3260426. 

Ipari berendezések

K750 fekete motor, körfűrész, 
terménydaráló, oxigénhegesz-
tő komplett eladó. Mob.: 099-
2628970. 

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 kör-
nyékén. Mob.: 066-5148589. 
Utcáról, kertből, udvarból fa 
kivágását és gyümölcsfa met-
szését vállalom Beregszászban 
és környékén. Valamint hegesz-
tést, betonozást és kéménypu-
colást is. Mob.: 050-1948976. 
Kertek tavaszi szántását, gyü-
mölcsfák metszését, tavaszi le-
mosó permetezését vállaljuk 
Beregszászon és környékén. 
Mob.: 066-5148589. 

Szőlészet-borászatba (Kö-
zép-Magyarország) mun-
katársakat keresünk, jöhet 
házaspár 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 kéz-
besítésére Asztélyban. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesz-

tőségben: Beregszász, Kos-
suth 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. 

Siófoki étterembe  pul-
tost, felszolgálót, szaká-
csot, konyhai kisegítőt, és 
ABC-be pénztárost/eladót 
keresek. Kiemelt bérezés 
és szállás biztosított. Érd.: 
+3630-9973264; e-mail: 
vasmaria1962@freemail.hu. 

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

A K á r p á t i n f o  h e t i -
lap reklámszervezőt ke-
res a hetilap hirdetései-
nek értékesítésére. Mob.: 
+38066-2850283. E-ma-
il.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok 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 Bereg-
szászban. Mob.: 050-8652104. 

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. 

Magyarországra, Somogy me-
gyébe, Tab városába keresünk 
gondozót egy 93 éves idős úr-
hoz. Tel: 066-0162484. 
Beregszászi irodából vagy ott-
honról végezhető munkára ke-
resek: tanítható, kedves, pre-
cíz, jó kommunikációs kész-
séggel rendelkező kollégákat. 
Amit kínálunk: európai bérek, 
igényes munkakörnyezet, in-
gyenes oktatás, remek kollé-
gák, bejelentett munkaviszony. 
Mob.: 099-1653227. 

Építkezés, felújítás

Beregszászban hagyomá-
nyos tégla eladó. Mob.: 066-
3967011. 
Öntöttvas fürdőkád (használt) 
és mosdó eladó Beregszászban. 
Mob.: 066-0407880. 

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
+38066-2910418, +38068-
2126127. 

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszászban. 
Ár: 1200 hrivnya. Mob.: 
+38066-2910418, +38068-
2126127. 

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.

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 vár-
juk, akik 2020-ban fejezik be a 6., 7., 8. vagy 9. osztályt. 

Iskolánkban a 10-11. osztályok univerzális profil sze-
rint működnek. Emellett lehetőség van emelt óraszám-
ban elmélyíteni a tudást angol és ukrán nyelvből, mate-
matikából, informatikából, fizikából, kémiából, bioló-
giából, magyar nyelvből és irodalomból, történelemből, 
földrajzból, egyházi tantárgyakból. 

A líceum diákjai lelki alkalmakon vehetnek részt. If-
júsági és szövetségi órák, csendeshétvégék, gyülekeze-
ti látogatások, evangelizációk, keresztyén előadások, is-
tentiszteltek keretében mélyíthetik hitüket, kátéórákon 
vehetnek részt.

Intézményünkben lehetőség nyílik tanórákon kívü-
li művészeti képzésre, melynek keretében a felvételt 
nyert diákok gitár, zongora, ének és néptánc oktatásban 
részesülhetnek.

A diákok kirándulásokon, cserediák programokban, 

missziós munkákban vehetnek részt. Hazai, magyaror-
szági és Kárpát-medencei tanulmányi versenyeken, mű-
veltségi vetélkedőkön mérethetik össze tudásukat. Az 
érettségizők pályaorientációs előadások, személyes ta-
nácsadások formájában kaphatnak segítséget a tovább-
tanulásukhoz, a felvételi ügyintézéshez.

A felvételt nyert tanulók számára kedvezményes ét-
kezést és kollégiumi elszállásolást biztosítunk. 

A 7., 8. és 9. osztályba felvételizők matematikából, 
magyar 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, ma-
gyar nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeret-
ből kell felvételi vizsgát tenniük az 5–9. osztály tan-
anyaga alapján. 

2020. február 8-tól szombatonként 8 órai kezdet-
tel a líceumban előkészítő foglalkozásokat tartunk a 6., 
7., 8. és 9. osztályosok számára matematikából, magyar 
nyelvből és irodalomból valamint bibliaismeretből. Az 
előkészítő díjtalan.

A felvételi eljárás során lehetőség van hozott pontok 
beszámítására. A hozott pontokról részletesen a líceum 
honlapján olvashatnak. 

Jelentkezni az intézményben igényelhető és a honlap-
ról is letölthető jelentkezési lappal lehet, melyhez szük-
séges a helyi lelkipásztor zárt borítékban csatolt ajánló-
levele, a születési bizonyítvány és a kódszám másola-
ta. (A lelkipásztori ajánlólevél 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 cím-
re 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. osztályok-
ba jelentkezőknek 2020. április 4-én szombaton, fél 
8-ig kell megérkezni. Számukra február 15-től min-
den szombaton, reggel 9 órától előkészítő tanfolya-
mot 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

Mezőgazdasági eszköz

Tengerivetőgép, traktor után-
futó (pricep) és lajtkocsi eladó. 
Mob.: +38050-8614374. 
Eladó JuMZ 6 KL traktor 4 so-
ros krumplivető, 5 soros kapá-
lógép, 3 korpuszos eke, fésűs 
kasza. Mob.: 096-8038603. 
Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, 
almatúra vasak, 3-4 métere-
sek, deszkák, 5-7 méteresek, 
fóliának való kapron cső. Mob.: 
066-3967011, 099-6608338. 
Jó állapotban lévő 300 és 100 
literes szőlőszedő hordó eladó, 
azonnali használatra. Mob.: 
066-3967011. 
Vadonatúj vetőgép eladó. 
Mob.: 095-3260426. 
Eladó egy újszerű állapot-
ban lévő lengyel Wirax Z-069, 
1,4-es rotoros kasza. Mob.: 
+38096-2596558. 
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. 

Növény

Oltott csemege- és borszőlő 
oltványok 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. 
Díszfák és gyümölcsfák el-
adók Beregszászban:  se-
lyemakác, gyors növésű tuja, 
csüngőeper, csüngőszilva 
és egyebek. Szilvafajták-
ból: Toppend+, Andzselino, 
Debreceni muskotály. Mob.: 
+38095-8905568. 

Háziállatok

Jánosiban két hosszú szőrű, 
vörös és szürke cica ingyen el-
vihető. Tel: 098-5614069. 

Baba, gyerek

Összecsukható babakocsi el-
adó, kitűnő állapotban. Mob.: 
095-3260426. 
Babaülés eladó 2-12 éves ko-
rig. Mob.: 095-3260426. 

Elveszett

Elveszett kedvenc cicám Be-
regszászban. Telefonáljon, aki 
látta. Mob.: 099-4639620.

Tájékozatató 
A „Szól a fülemüle!” – VI. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehet-

ségkutató elődöntőjének dátuma módosul
Tisztelt Oktatók! Kedves jelentkezők!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket/Titeket, hogy a koronavírus kö-
vetkeztében kialakult járványhelyzet miatt a „Szól a fülemüle!” – VI. 
Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató eredetileg 2020. áp-
rilis 4-re tervezett elődöntőjét egy későbbi időpontban tartjuk meg!

Ennek értelmében a jelentkezési határidő is kitolódik!
Jelentkezni 2020. április 8-ig van lehetősége a 7 és 16 év kö-

zötti kárpátaljai tanintézményekben tanuló hagyományápo-
ló hangszeres szólisták, hangszer együttesek, szólótáncosok és 
néptáncegyütteseknek.  

A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportba van lehetőség 
jelentkezni:

I. Korcsoport: 7–11 évesek
II. Korcsoport: 12–16 évesek.
Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bármely táj-

egységéhez kötődő produkcióval lehet.
Jelentkezni elektronikus úton 2020. április 8-ig lehet a követke-

ző LINKRE kattintva.
A tehetségkutató megvalósításának új időpontjáról a jelentkezet-

teknek a későbbiekben adunk tájékoztatást.
A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

gyar Főiskola.
(Beregszász, Kossuth tér 6.)
Felkészítő tábor időpontja: 2020. május 8–9.
Döntő időpontja: 2020. május 10.
A tehetségkutató megvalósulását támogatja a Magyar Kormány, 

a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gá-
bor Alap a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműkö-
désének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 
koordinálásáért felelős miniszteri biztosság közbenjárásával. A program 
szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsé-
ge és az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület.

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
irodájában (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.) személyesen vagy a 
+380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon lehet kérni mun-
kanapokon 8.00-tól 17.00-ig.
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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!

Támogatókat keresünk!
A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szer-

vezet  (GISZ) 
a 2019–2020-
as tanévben is 
meghirdette a 
Szent  Margi t 
Programot.

A program 
célja: 

A Szent Margit Program célja, hogy összekösse a 
Kárpát-medence, illetve a világ magyarságának jó szán-
dékú támogatóit általános- és középiskolás gyerekekkel, 
ezáltal előmozdítsa a támogatott gyerekek tanulmányi 
eredményeit, hitbéli életét, valamint a magyar közösség 
életében való szerepvállalását. 

A támogatás módja:
A programban támogatóként bárki részt vehet, aki 

vállalja annak kötelezettségét, hogy egy tanéven keresz-
tül (10 hónap) havi fix 10 euróval támogat egy gyerme-
ket. A GISZ Kárpátalja szerte egy jelentős adatbázist ál-
lított fel a támogatásra rászoruló gyermekekről. Az adat-
bázisban szereplő adatok alapján a támogató dönti el, 
hogy kit szeretne támogatni. A támogatás összegét lehe-
tőség van készpénzben, illetve banki átutalás formájá-
ban – egy összegben vagy havi rendszerességre lebont-
va – eljuttatni a GISZ számára.

● A GISZ ezt az összeget eljuttatja a kiválasztott 
gyereknek.

● A támogatott egy átvételi elismervény aláírásával 
tanúsítja, hogy megkapta az összeget. 

● Amennyiben a támogató igényt tart rá – a GISZ-en 
keresztül – felveheti a kapcsolatot a támogatottal, leve-
lezés által. 

● A program befejezése után a támogató dönt, hogy 
tovább szeretné-e támogatni a kiválasztott gyereket. 

A 2018-2019-es tanév folyamán 137 gyerek került 
támogatásra 76 támogató által.  

A következő tanévben szeretnénk ezt a számot kibőví-
teni, s minél több gyerek számára biztosítani ezt a cse-

kély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com 

e-mail címen, illetve a +380 964434906-os telefonszá-
mon lehet jelentkezni.

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, 
tartalmas programokon vehetnek részt: külföldi-bel-
földi kirándulásokon, lelkigyakorlatokon, hagyo-
mányőrző és néptáncesteken, tantárgyi vetélkedő-
kön, filmklubokon, lelki beszélgetéseken. Magavi-
selet függvényében ingyenes 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!

Ideje eleget tennie 
bizonyos kötelezett-
ségeinek! Ehhez sok 
kompromisszumra 

lehet szüksége. Ettől függet-
lenül a hete a szórakozás és 
vidámság jegyében telik, de 
eleget kell tennie az említett 
kötelezettségeknek, ha nem 
akar összekapni másokkal! 
Képzelőereje segíthet a cél 
elérésében. A napokban szá-
mottevő eredményeket érhet 
el az élet több területén is.

Dolgozzon és buliz-
zon is keményebben! 
Mindkét területen ér-
demes odatennie ma-

gát. Szinte minden nap ke-
mény munkára kell számíta-
nia, viszont a délutánja, illet-
ve estéi megkoronázhatják a 
napjait barátaival vagy csa-
ládjával! Kiváló humorérzé-
ke van, és egész héten vonz-
za magához az embereket, 
akik nagyszerűen érzik ma-
guk a környezetében.

Izgalmas tapaszta-
lásokban lesz része 
a napokban. Sok te-

kintetben megváltoztat-
hatják az életszemléletét, 
de akár radikális változást 
hozhatnak az életében is. 
A napokban okosan tenné, 
ha többet foglalkozna a sa-
ját lelki világával, semmint 
másokkal. Nyugodtan lehet 
kicsit önzőbb! Továbbá vár 
Önre egy meglepő találko-
zás is a napokban.

A napokban rendkí-
vül aktív lesz. Sze-
rencsére meg is van 

hozzá a szükséges energiája 
és ahhoz is, hogy munka után 
is pörögjön. De legyen résen, 
ha hivatalos ügyeket intéz, 
mert egy kis figyelmetlenség 
is kellemetlenségeket okoz-
hat. A napokban egyik szeret-
te vagy barátja egy bizalmas 
információt bíz Önre. Csak 
magán múlik, hogy mihez 
kezd vele és hogyan áll hozzá.

Jó lenne tisztáznia a 
céljait a környeze-
tével, mert egyesek 

félreérthetik a szándékait 
vagy úgy érezhetik, ki hagy-
ja őket a dolgokból. Ha vala-
mi olyanra készül, ami máso-
kat is érinthet, azokról feltét-
lenül beszéljen a szeretteivel. 
A héten komoly változások 
merülnek fel, és jelentős im-
pulzusok érthetik. Azok, akik 
művészettel foglalkoznak, át-
törést érhetnek el.

Néhány váratlan és 
problémás feladat 
merül fel a héten, de 

ne aggódjon. Nagyon jól fog-
ja kezelni, és dicséretben ré-
szesülhet. Viszont legyen 
felkészülve a váratlan hely-
zetekre is. Több ismerőse is 
csak úgy megjelenhet Ön-
nél vagy olyan terheket ró-
hatnak a nyakába, amelyek-
re nincs felkészülve. Szeren-
csére azért kellemes megle-
petések is fogják érni!

A héten azt érezhe-
ti, hogy folyamatosan 
hátráltatva van. Elő-
fordulhat, hogy késik, 

feltartja a környezete vagy más 
egyéb tényezők miatt érezhe-
ti azt, hogy nem tud haladni 
úgy, ahogy szeretne. Legyen 
türelemmel, és ne idegesked-
jen, mert attól csak rosszabb 
lesz. Még jó, hogy érni fogják 
kellemes meglepetések, amik 
feldobják a napjait és még egy 
régi ismerősével is találkozhat.

A következő napok 
sokkal mozgalmasab-
bak lesznek, mint gon-
dolná. Jóval több fel-

adat hárul a nyakába, amikre 
még hét elején nem számít. 
Viszont szinte kivétel nélkül 
sikert ér el, de legalábbis jól 
alakulnak a dolgai, így elége-
dett lehet a teljesítményével. 
Amennyiben sportolni készül, 
legyen óvatos, mert kisebb 
baleset érheti. Inkább legyen 
óvatos és megfontolt! 

Próbáljon meg nem 
kapkodni, nem sietni, 
mert annál nagyobb 
kellemetlenséget okoz-

hat magának. Amennyiben 
tömegközlekedik vagy akár au-
tóba ül, legyem nagyon figyel-
mes, nehogy Önt érje baj vagy 
maga okozzon. A napokban kis-
sé el van varázsolódva, ugyan-
akkor rengeteg is a feladata, ami 
leterheli. De ha előre megtervez 
mindent és nem kapkod, sok ne-
hézséget elkerülhet.

Megéri a következő 
napokban a megérzé-
seire hallgatnia. Nem-

csak a kellemetlenségeket ke-
rülheti el, hanem pozitív élmé-
nyekben is lehet része általuk. 
De akkor is, ha el meri engedni 
magát és hagyja, hogy a szeret-
tei meg a barátai bearanyozzák 
a délutánjait. Ne keressen kifo-
gásokat arra vonatkozóan, mi-
ért nem ér rá. Ne akarjon min-
dig hasznos lenni és feladato-
kat találni magának.

Van néhány megle-
petés ma az Ön szá-
mára, de ne aggód-

jon. Mindegyik kellemes! 
Néhány olyan dolog, amely-
re sokáig várt, valószínű-
leg a héten megvalósul. Né-
hány erőfeszítés, amelyről 
úgy gondolja, hogy felesle-
ges megtennie, végre sike-
res lesz. Tehát lesz alkalmuk 
a héten ünnepelni a családjá-
val és barátaival, sőt, jó híre-
ik is lehetnek az Ön számára.

Ez a hét kedvező 
lesz Önnek. Kelle-
mes személyisége-

ket vonzhat be. Bármi, amit 
a héten tesz, az valószínű-
leg sikeres lesz. Elég nép-
szerű lesz mostanában, szá-
mos olyan tulajdonsága van, 
amelyek vonzzák magához 
az embereket. Csak marad-
jon továbbra is ugyanaz az 
ember, aki most, és ne hagy-
ja, hogy az ego és a hatalom-
vágy az útjába álljon.

Az ungvári és beregszászi 
külképviseletek felhívása!

A koronavírus világjárvány terjedése miatt 2020. 
március 16-ától a magyar konzulátusokon, így Ma-
gyarország Ungvári Főkonzulátusán is minden kon-
zuli szolgáltatást határozatlan idő-
re felfüggesztünk! – áll az ungvári 
külképviselet közleményében.

A már folyamatban lévő és elbí-
rált ügyek (pl. vízum, anyakönyv stb.) 
esetében telefonon vagy emailben ér-
tesítjük a kérelmezőket, hogy mi-
kor vehetik át elkészült vízumukat. 
Minden érintettet telefonon vagy 
emailben fogunk értesíteni!

Új kérelmeket további intézkedé-
sig nem veszünk át!

A fenti intézkedések egységesen, kivétel és méltá-
nyosság nélkül valamennyi magyar külképviseleten vég-
rehajtásra kerülnek, mert az ezek szakmai háttértámoga-
tását jelentő területek magyarországi működése átmene-
tileg nem biztosított.

 Magyarország Beregszászi Konzulátusa 2020. 
március 16-ától kezdődően a konzuli szolgáltatások 
körét jelentősen csökkenti, a konzuli szolgáltatásokat 
– a halasztást nem tűrő ügyek intézésének kivételével – 
felfüggeszti. Ennek megfelelően átmenetileg szünetel:

● a vízum és tartózkodási engedély és 
    kishatárforgalmi engedély kérelem ügyintézés,
● a Magyarországról történő okirat-, igazolás- 
    és Apostille beszerzés,
● okmányügyintézés.
Az alább felsorolt ügyek tekintetében az ügyintézé-

si lehetőséget továbbra is biztosítjuk:
● elkészült okmányok átvétele,
● elkészült vízum és tartózkodási engedélyek 
   átvétele,
● anyasági támogatás iránti kérelem benyújtása,
● életbenléti igazolások kiállítása,
● halottszállítási engedély kiállítása.
A bajba jutott magyar állampolgárok konzuli védel-

mét továbbra is ellátjuk és telefonos ügyfélszolgálatot 
továbbra is biztosítunk.

Az elérhető további szolgáltatások köréről, folya-
matban lévő ügyekről és ügyintézésről, kérjük, telefo-
non érdeklődjön a +38-03141-427-63-as vezetékes te-
lefonszámon hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra, pénteken 
8 és 14 óra között (közép-európai idő szerint). Ügyin-
tézés kizárólag előzetesen, telefonon történt egyezte-
tést követően lehetséges. Ügyfélfogadásra 2020. márci-
us 16-ától kezdődően:

● hétfőn és szerdán 8.00-13.00 és 14.00-16.00 között,
● péntek 8.00-13.00 között kerülhet sor 
   (közép-európai idő szerint).

Втрачений військовий квіток НК № 4237292 виданий 
Берегівським РВК Закарпатської обл. на ім’я Пологі 
Шандор Йосифович, вважати недійсним.
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Az állandó izzadás 4 oka

Ennyi zöldséget és gyümölcsöt kellene 
enned egy nap!

Ne fogj rá mindent a 
tavaszi fáradtságra!

Ha levert és energiahiányos vagy, köny-
nyen gondolhatod, biztosan a tavaszi fá-
radtság a hibás. Ám lehet, hogy egészen 
más ok áll a háttérben!

A tavaszi fáradtság alatt sok mindent értünk. Ide 
tartozik a tél során fogyasztott nehezebb, kevésbé vita-
mindús táplálkozás miatti kimerültség. De a hőmérsék-

let emelkedése, a levegőben található ionok megválto-
zása is okozhat fáradékonyságot. Azonban ha tartósan 
alacsony az energiaszinted, érdemes utánajárni, nincs-e 
egyéb oka a panaszaidnak.

Sokat iszol, sokat pisilsz, kimerült 
vagy?

A feltűnően nagy folyadékigény, a szájszárazság, a 
gyakori és nagy mennyiségű vizelet felveti a kezdődő 
cukorbetegség gyanúját. Két fő típusa létezik, az egyes 
típusú általában fiatal korban alakul ki, heveny tünetek-
kel. A kettes típusú a gyakoribb, ez lassan, sokszor alat-
tomosan jelentkezik és válik súlyosabbá. Gyanakodj, ha 
a fenti tünetek mellett kirepedezik a szájad sarka, sokat 
viszket a bőröd, esetleg nem gyógyuló sebeid vannak. 
Haladéktalanul keresd fel a háziorvosodat, mert vércu-
kor-terheléses vizsgálat szükséges a diagnózishoz.

Ismered a legjobb vasforrásokat?
A vashiány nem csak tavasszal állhat elő. A köztu-

datban még gyakran a régi, már sokszorosan megcáfolt 
hit él, hogy a húsokban található vas jobban hasznosul. 
Azonban az új kutatások rámutatnak, hogy a növényi va-
sat optimálisabban használja a szervezet, nem halmozó-
dik fel, és jobb lesz a felszívódás! Válaszd a mákot, ren-

geteg vasat tartalmaz, de a cékla, spenót, brokkoli is ki-
váló – főleg, mert a vas hasznosulásához szükséges C-vi-
taminban és folsavban is gazdagok.

Jelez a vese
A nagymértékű fehérjeürítéssel járó nefrózis egyik 

tünete a nem szűnő fáradtság. Ez már kisebb fizikai meg-
terhelés után is jelentkezik. Tovább erősíti a gyanút, ha 
estére a bokád, lábfejed duzzadt, ödémás, reggelre pedig 
a szemhéjaid dagadnak meg látványosan. A csökkent vi-
zeletmennyiség is jellemző.

Vér- és vizeletvizsgálat szükséges a betegség meg-
állapításához, és ha igazolódott, góckutatás kezdődik. 
Gyakran a krónikusan gyulladt mandula, fog, vagy egyéb 
rejtett gyulladás váltja ki ezt a vesebetegséget. Amint az 
alapprobléma megoldódik, a veséid is rendbe jönnek.

Amikor lusta a pajzsmirigyed
A pajzsmirigy működése a teljes anyagcserédre ha-

tással van, így ha alulműködés áll fenn, az energiaszin-
ted is csökken. Egyéb tünetek:

● száraz bőr
● ritkuló haj
● körömtöredezés
● rekedtes hang
● puffadt arc
Vérvétel szükséges a pajzsmirigyproblémák meg-

állapításához, ám fontos, hogy ne csak TSH értéket né-
zess, hanem T3, T4 és anti-tpo értékeket is vizsgálja-
nak! Ezekhez endokrinológus ad beutalót, és a kezelést 
is ő végzi majd.

wellandfit.hu

Ha nem csak kánikulában vagy túlfűtött 
szobában izzadsz, érdemes utánajárni, 
nincs-e rejtett betegség a háttérben!

A verejtékezés természetes folyamat, így hűtjük testün-
ket és a méreganyagoktól is megszabadulunk. Ám ha fel-
tűnően nagy a mennyisége, és gyakran jelentkezik, ki kell 
deríteni az okokat.

Ha túlpörög a pajzsmirigy
A pajzsmirigy az anyagcserédet szabályozza. Ha túl sok 

hormont termel, ez járhat folyamatos izzadással. Emellé az 
alábbi panaszok társulnak:

● fogyás jó étvágy mellett is
● idegesség, nyugtalanság
● alvászavar
● apró remegések a kézen, kézujjakon
● esetenként dülledt szem
Háziorvosodtól beutalót kérhetsz endokrinoló-

gushoz, az ő szakterülete a pajzsmirigy kivizsgálása. 
Gyógyszeres kezeléssel és természetes kiegészítők-
kel rendszerint helyreáll a működés, súlyosabb eset-
ben műtét szükséges.

Zuhanórepülésben a vércukor
Figyeld meg az izzadtság jellegét! A hideg verejték, kü-

lönösen, ha remegéssel, gyengeségérzéssel, éhséggel jár 
együtt, a túlzottan alacsony vércukorszintet jelezheti. Ha 
már kezelt diabéteszed van, lehet, hogy nem fogyasztottál 
elegendő szénhidrátot, annyit, amennyit a gyógyszer vagy 
a beadott inzulin igényelne. Ilyen jellegű rosszullét esetén 
először szőlőcukrot egyél, majd amint kicsit jobban érzed 
magad, jöhet a lassú felszívódású szénhidrát, mint zabká-
sa, teljes őrlésű kenyér, barna rizs.

Ha nem vagy diagnosztizált cukorbeteg, mégis időnként 
hasonló tüneteket észlelsz, valószínűleg nem megfelelő az 
étrended. Hagyd el táplálkozásodból a hozzáadott zsiradé-
kot, olajat, és csökkentsd vagy hagyd el a tejet, tejtermé-
keket, mert komoly zavart okozhatnak a szénhidrát-anyag-
cserében. Törekedj a teljes értékű, minél kevésbé feldolgo-
zott ételek fogyasztására.

Több, mint félelem – a pánikbetegség
Látszólag ok nélkül kialakuló fulladás-érzés, szívtájéki 

szorítás, halálfélelem és verejtékezés jelzi a pánikrohamo-
kat. Ez a betegség ugyanolyan valós tünetekkel jár, mintha 
tényleg szívroham fenyegetne. Cseppet sem szabad alábe-
csülni a jelentőségét, mert kezelés nélkül egyre súlyosab-
bá válhat az állapot.

Ne szégyelld pszichiáter segítségét kérni! A terápia ösz-
szetett, nem csak gyógyszerre kell gondolnod. Kiegészítő ke-
zelésként a Bach-virágterápia és a homeopátia is hatékony.

Korai menopauza – akár harmincas éveidben
Rendszerint ötven éves kor körül kezdődik a menopauza, 

ám léteznek egyéni különbségek. Ritkább esetben sokkal 
fiatal életkorban elkezdődhet a petefészek kimerülése, és 
ezzel együtt a klimaxos tünetek – beleértve az izzadást is.

Nőgyógyász és endokrinológus segítségét kérd, mert a 
folyamat megállítható, vissza is fordítható a megfelelő ke-
zelésekkel. A petefészek működését segíti a nagy mennyi-
ségű Q 10, az E vitamin és az Aviva torna.
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Meg fogsz döbbenni, mekkora adag elfo-
gyasztása lenne az ideális – naponta!

A legújabb kutatások szerint az amerikai emberek mind-
össze 10%-a eszik megfelelő mennyiségű zöldséget és gyü-
mölcsöt, a maradék 90% pedig csak elvétve, heti pár alka-
lommal eszik ezekből a vitamindús élelmiszerekből. Ez azt 

jelenti, hogy több, mint 290 millió ember nem tudja beil-
leszteni a zöldséget és gyümölcsöt a táplálkozásába, ez pe-
dig komoly következtetésekre adhat okot – állítja a CBC 
hírportál a múlt heti kutatásában.

A következőkben dietetikusok tanácsai alapján 
adunk tippet arra, mi a napi minimum adag zöldsé-
gekből és gyümölcsökből, valamint miért érdemes 
ezeket a vitamindús táplálékokat fogyasztani annak 
is, akinek nincsen egészségügyi problémája.

Mennyi az ideális napi adag zöldsé-
gekből és gyümölcsökből?

Két darab gyümölcs és három csésze zöldség már 
fedezi a napi szükségletünket.

Miért szükséges belőlük rendszere-
sen ennünk?

Azért, mert olyan fontos ásványi anyagokkal, 
nyomelemekkel, rostokkal és vitaminokkal vannak 
tele, melyeket 100%-ig hasznosulni tudnak a szerveze-
tünkben. Rendszeres fogyasztásukkal a vitaminkészítmé-
nyek mennyisége csökkenthető.

Milyen hatásai vannak a rendszeres 
zöldség- és gyümölcsfogyasztásnak?
● Csökkenti a vérnyomást
● Javítja a látást
● Megvéd a hízástól
● Csökkenti a betegségek kialakulásának esélyét 

   (így a rák és a diabétesz rizikóját is)
● Erősíti az immunrendszert
● Optimalizálja a mentális idegrendszert

Mennyi vitamin juthat a szerveze-
tünkbe általuk?

Például egy körte, illetve egy csészében ösz-
szekevert zöldségsaláta paradicsommal, brok-
kolival és paprikával nagyjából az egészséges 
felnőtteknek ajánlott napi C-vitamin mennyi-
ség 400%-át, valamint az A-vitamin mennyiség 
250%-át fedezi.

Hogyan alkalmazzuk őket az étren-
dünkben?

A zöldségeket fogyasszunk bátran, köretek és 
húsok mellé, salátaként, kedvünk szerint szószokkal is íze-
síthetjük őket.

A gyümölcsökből egy-egy ajánlott délelőtt és délután is, 

de ma már olyan sokféle egzotikus gyümölcsfajta is meg-
található a boltok polcain, hogy már nem kell attól tartani, 
hogy megunjuk a banán vagy a narancs ízét.

wellandfit.hu



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.

Rejtvények2020. 
március 18.16

Plusz egy vicc

2020. 11. szám meg   -
fej  tése: Az örök vesz-
tesek azok, akik ret-
tegnek a vereségtől.   

plusz    egy vicc: ...és 
most csak vissza 
akarom akasztani. 

Kakaós-kókusz-
habos csiga

Tészta: 40 dkg liszt, 20 dkg vaj, 8 dkg porcukor, 1 dl 
tej, 2,5 dkg friss élesztő, 3 tojássárgája, 3 dkg keserű ka-
kaópor, 1 evőkanál tejföl, egy csipet só

Töltelék: 3 tojásfehérje, 20 dkg porcukor, 20 dkg kó-
kuszreszelék

Elkészítése: A tésztához felfuttatjuk az élesztőt az 1 
dl cukros tejben. A száraz hozzávalókat összekeverjük, el-
morzsoljuk benne a vajat, hozzáadjuk a tojások sárgáját, a 
tejfölt és a felfutott élesztőt. Jól összegyúrjuk és körülbe-
lül félóráig pihentetjük. A tojásfehérjét habbá verjük, be-
ledolgozzuk a porcukrot és vízgőz felett még körülbelül 
5 percig verjük, végül hozzákeverjük a kókuszreszeléket. 
A tésztát két, vagy háromfelé vesszük, lisztezett felületen 
körülbelül fél cm-es vastagságú, téglalap alakúra nyújtjuk 
és rákenjük a kókuszos habot. Feltekerjük, majd a rudakat 
a mélyhűtőbe tesszük legalább negyedórára és éles késsel 
körülbelül 1,5 cm-es vastagságúra felvágjuk. A csigákat 
sütőpapírral bélelt tepsibe sorakoztatjuk és körülbelül 180 
°C- ra előmelegített sütőben megsütjük. ( kb 20 – 25 perc)

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

Két meztelen csiga beszélget, amikor meglátnak 
egy éti csigát. Az egyik megszólal:

– Én az adóhivatal helyében megnézném – szólal 
meg egyikük –, …!

Kétbetűsek: AD, AÉ, 
AR, ÁV, DÁ, EB, KO, LÓ, 
LT, ÓC.

Hárombetűsek: ALÁ, 
ANI, BKV, ELI, EST, ETA, 
ITA, KOK, LÁZ, REÁ, TAN, 
TEL, UTÓ, ZAB.

Négybetűsek: ARAB, 
AVUL, BÁCS, ELUN, ELZI, 
FALC, ISTI, KÁTÉ, NAGY, 
NEKI, PANG, PETE, TARR, 
ZIRC.

Ötbetűsek:  ANETT, 
ARADI, BERTA, EL CID, 
ELÜTŐ, HÁZRA, IJEDŐ, 
ILYEN, IMÁDÓ, KAJÜT, 
KEPES, KLUTE, KVARC, 
LÁRMA, MÉNES, MIBŐL, 
TÁLIA, TELIK, TILOS, ZA-
BOL.

Hatbetűsek: ANETTE, 
ASZALT, IKERÍT, ILUSKA, 
K A R AT E ,  M E R E D Ő , 
NOSZTY, SZIÁMI, SZI-
MAT, ZSEBES, ZSETON.

Hétbetűsek: ALI BABA, 
CSIVAVA, EZÁLTAL, KE-
NETES, KOTÁNYI, MA-
RISKA, SZÉPÍTŐ, TAK-
TIKA.

Nyolcbetűsek: ÁTITA-
TÁS, ÁTOLVASÓ, KONT-
ROLL, SZERTÁRI.

Kilencbetűsek: ADÓZTA-
TÁS, ALMA MATER, IDE-
SZORUL, TÉVÉDARAB.

Tizennégy betűsek: 
MINDENEKFELETT, SA-
ROKGARNITÚRA.

Gránátalmalé, a csodaital 
tele C-vitaminnal

A gránátalmalé az egyik legszuperebb antioxidáns, és 
nem csupán a betegségek megelőzésére, de azok ke-
zelésére is kiváló. Erős, karakteres színe utal a ben-
ne található vitaminok és ásványi anyagok bőséges 
mennyiségére.

1. Erősíti az 
immunrendszert

A hidegebb hónapok-
ban szervezetünk védelmi 
rendszere meggyengülhet. 
Ahhoz, hogy a vírusok, fer-
tőzések messzire elkerül-
jenek, fontos megtámogat-
nunk plusz vitaminforrá-
sokkal. A gránátalmalé tele 
van C-vitaminnal és ásvá-
nyi anyaggal, így naponta 
egy pohárka ebből a ,,cso-
daitalból” reggel éhgyo-

morra elfogyasztva meg-
erősíti az immunrendszert, 
a már kialakult betegsé-
gek lefolyását pedig fel-
gyorsítja.

2. Szépít
A  g r á n á t a l m a l é 

antioxidáns lévén az egyik 
leghatékonyabb szépségeli-
xír. C-vitamin és flavonoid-
tartalma jó hatással van 
a bőrre, megelőzi a korai 
ráncokat, kisimítja, egyen-
letesebbé teszi, feltölti az 
arcbőrt. A bőr így nem 
csak szebbé, de sokkal 
vitalizáltabbá válik, a hi-
deg és száraz levegő miat-
ti bőrszárazság megszűnik.

3. Csökkenti a 
koleszterinszintet
A magas koleszterin-

szint ma már egyre több 
embert érint a helytelen 
táplálkozásból és mozgás-
hiányból adódó életmód 

miatt. Szerencsére élet-
módváltással ezen segíthe-
tünk, a gránátalmalé rend-
szeres kortyolása például 
segít a vér káros koleszte-
rinszintjét csökkenteni.

4. Rákmegelőző 
Mivel a gránátalmalé 

az egyik leghatékonyabb 
antioxidáns-forrásunk, így 
nem meglepő, hogy olyan 
komoly betegségek meg-
előzése céljából is ajánlják, 
mint például a rák. Sőt, bár 

még nem bizonyított tény, 
de egyes kutatások sze-
rint a már kialakult daga-
natok környékén lévő ér-
képződést is csökkenti, jó-
val nagyobb esélyt adva a 
betegeknek a teljes gyógy-
ulásra.

5. Csökkenti a 
vérnyomást

A magas vérnyomást 
bár sokan félvállról veszik, 
közel sem olyan elhanya-
golható és veszélytelen tü-
net. Kezeletlenül akár ko-
moly szív- és érrendsze-
ri problémákat is okozhat. 
Orvossal konzultálva azon-
ban a még határon lévő ma-
gas vérnyomás-értékek le-
vihetők gyógyszeres keze-
lés nélkül, ha természetes 
gyógymódokhoz, példá-
ul a gránátalmaléhez for-
dulunk.
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CIPRUSFÉLE 
FAFAJTA

A tökéletes sült 
csirke

A csirke igazi jolly joker, ha 
húsételekről van szó. Bár ön-
magában nincs benne semmi 
izgalmas, de kiválóan fűsze-
rezhető, rengeteg szósz illik 
hozzá, és gyorsan elkészül.

Ezt a 7 jó tanácsot fogadd meg, ha 
fogyni szeretnél

A zsúfolt hétköznapokban, 
a család és a munka kö-
zött egyensúlyozva nehéz 
folyamatosan odafigyel-
ni a diétára és betartani 
a szabályokat. Az alábbi 
trükkök segítenek abban, 
hogy sikeresen megszaba-
dulj a pluszkilóktól!
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