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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

Kihívások és megoldások

Folytatás a 6. oldalon

Elválasztva is összetartozunk  

A szépség – 
hozzáállás

A k o r o n a v í r u s 
megváltoztatta 
mindennapja -

inkat.  Karantén mi-
att bezártak az okta-
tási intézmények. Ho-
gyan oldják meg a táv-

oktatást? Milyen tapasz-
talataik vannak? Mit ta-
nácsolnak a diákoknak, 
hogy azok miként osszák 
be a napjukat? Mennyire 
követhető nyomon, hogy 
a diákok elvégzik-e a fe- 

ladatukat?  A mostani 
végzősök ZNO-jára, fel-
vételi vizsgáikra milyen 
kihatással lesz ez az idő-
szak? Vannak esetleg al-
ternat ív  megoldások? 
– ezekre és hasonló kér-

désekre kerestük a vá-
laszt, amikor oktatási 
intézmények vezetőit, 
pedagógusait kérdez-
tünk meg.

Távoktatás a líceumokban, gimnáziumokban

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A megelőzésre kell fektetni 
a fő hangsúlyt! 

Részletek a 4. oldalon

,,Az Országgyűlés az 
Alaptörvényben rögzített 
felelősségviselés jegyében, 
a történelmi Magyaror-
szág területét szétdara-
boló és a magyar nemzet 
harmadát idegen államok 
fennhatósága alá szorító, 
1920. június 4-én aláírt bé-
kediktátum 100. évfordu-
lójára emlékezve, számot 
vetve e békediktátum által 
okozott politikai, gazdasá-
gi, jogi és lélektani prob-
lémák máig tartó megol-
datlanságával, de egyben 
erőt merítve a külhoni 
magyarság megmaradás-
ba vetett hitéből és érté-
kelve a 2010-ben megkez-
dett határokon átívelő bé-
kés nemzetegyesítési poli-
tika eredményeit, a 2020. 
évet a nemzeti összetarto-
zás évének nyilvánította.,, 
Idén számos rendezvényt 
terveznek Kárpát-meden-
ce szerte.

Óraátállítás!
2020. március 29. vasárnap

hajnali 2-ről 3-ra kell állítani az órákat.

Száz fa a száz év emlékére
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A kormányfő hangsúlyozta, 
hogy a veszélyhelyzet bevezeté-
se egyelőre nem vonja maga után 
újabb korlátozások bevezetését, 
hanem – mint fogalmazott – „az 
erőfeszítések mozgósítása” a cél-
ja. Ukrajnában így már öt megyé-
ben van érvényben veszélyhely-
zet, mivel korábban már bevezet-
ték Kijev, Zsitomir és Csernyivci 
megyékben is – emlékeztetett az 
Ukrajinszka Pravda hírportál.  

Ilja Jemec egészségügyi mi-
niszter pénteken közzétett fel-
hívásában arra figyelmeztetett, 
hogy Ukrajnában napról napra 
növekedni fog a fertőzöttek szá-
ma, ahogy érkeznek a laborató-
riumokból a tesztek eredményei. 
„Míg Ukrajnában kevesebb a fer-
tőzött, mint a legtöbb európai or-
szágban, helytelen abban bízni, 
hogy országunkat elkerüli a jár-
vány. A legnehezebb még hátra 
van. A vírus terjedni fog” – hang-
súlyozta. Kiemelte, hogy az ukrán 
egészségügyi rendszer, amelyben 
nem hajtották végre a szükséges 
reformokat, sokkal gyengébb az 
európainál, és csak akkor vise-
li el a Covid-19 okozta megter-

Az ukrán kormány veszélyhelyzetet hirdetett 
Kijevben és két megyében

Az ukrán kormány pénteki rendkívüli ülésén veszélyhelyzetet hir-
detett a fővárosban, Kijevben, továbbá Dnyipropetrovszk és Ivano-
Frankivszk megyékben a koronavírus-fertőzés terjedésének meg-
akadályozása végett – jelentette be Denisz Smihal miniszterelnök 
a Telegram üzenetküldő szolgáltatáson keresztül.

helést, ha mindenki betartja a kor-
mányzat által hozott korlátozó in-
tézkedéseket.

Volodimir Zelenszkij ukrán 
elnök telefonon megállapodott 
Giuseppe Conte olasz miniszter-
elnökkel, hogy március 25-én egy 
olasz charterjárat hazaszállít 125 
ukrán állampolgárt Rómából – kö-
zölte pénteken az ukrán elnöki hi-
vatal.

Dmitro Kuleba külügyminisz-
ter utasítására az ukrán diplomaták 

világszerte gyűjteni kezdték az 
információkat a koronavírussal 
kapcsolatos tudományos kutatá-
sok eredményeiről és a fertőzés 
elleni védekezés gyakorlati mód-
szereiről – számolt be a külügyi 
tárca. Az összegyűjtött jelentése-
ket az egészségügyi minisztéri-
umhoz juttatják el. Kuleba pénte-

ki sajtótájékoztatóján elmondta: 
jelenleg több mint 23 ezer ukrán 
várja, hogy külföldről visszatér-
hessen Ukrajnába. A tárca csak-
nem 1400 munkatársa dolgozik 
jelenleg külszolgálatban, és napi 
több mint 10 ezer hívás érkezik a 
minisztérium forródrótjára – tet-
te hozzá.

MTI/Kárpátinfo

„Az első repülőgép szomba-
ton érkezett meg Spanyolország-
ból, 215 utassal. Mindegyikük át-
esett a gyorsteszten. Mindannyi-
an 14 napos önkéntes elszigetelé-
si megállapodást írtak alá. Mi, az 
Egészségügyi Minisztérium, az 
államháztartás egészségügyi fő-

Az ukrán rendőrség ellenőrzi a külföldről 
hazatérő állampolgárok önelszigetelését

Az epidemiológusok és a Nemzeti Rendőrség együtt fogják ellenőriz-
ni külföldről hazatérő ukrán polgárok önelszigetelésének betartá-
sát, mondta Viktor Ljasko egészségügyi miniszterhelyettes egy saj-
tótájékoztatón – jelentette az Ukrinform tudósítója.

orvosának rendeletével, aki aláír-
ta az önelszigetelésről szóló meg-
állapodást, valamint az önizoláci-
ós emlékeztető kiadását, kötelező 
eredetű járványellenes intézkedés-
sé tettük azt a koronavírusos beteg-
ség terjedésének megakadályozá-
sára” – mondta Ljasko.

Elmondása szerint, az ösz-
szes dokumentumot átviszik az 
epidemiológusok adatbázisába. 

Az epidemiológusok az Ukrán 
Nemzeti Rendőrséggel együttmű-
ködésben minden kapcsolatot és 
minden hozzájárulást kidolgoz-
nak az önelszigetelés érdekében. 
„Az aláírt beleegyezés megsérté-
se esetén megkezdjük az emberek 
adminisztratív felelősség alá vo-
nását” – összegezte Ljasko.

mti

Otthon maradni és 
megmaradni!

Egészen felfoghatatlan, hihe-
tetlen és megmagyarázhatat-
lan, hogy alig két hét alatt mek-
korát változott a világ Kárpát-
alján (is)…

Amikor a február 26-án 
megjelent lapszámunk címlap-
ján a II. Rákóczi Beregszászi 
Főiskola jótékonysági báljának 
tudósítása kapcsán a Marad-
ni és megmaradni címet adtuk 
az írásnak, aligha gondoltunk 
arra, hogy nem egészen egy hó-
nappal később az újabb, egy sor 
bizonytalansággal készülő lap-
számba kerülő írásnak majd-
nem ugyanaz lesz a címe: Ott-
hon maradni és megmaradni…

A fantasztikus sci-fi fil-
mek tartalmának is beillő, túl-
zás nélkül világjárványnak és 
egészségügyi katasztrófának is 
nevezhető rémálom elmúlt két-
heti történéseit egy, a korona-
vírus-járvány terjedését szak-
májából is fokozott figyelem-
mel követő szakemberrel, Ja-
kab Lajos badalói családorvos-
sal próbáltuk felidézni.

– A koronavírus járványsze-
rű terjedéséről ugyan már ja-
nuárban és február első felé-
ben is sokat lehetett hallani a 
híradá-sokban, és bár a kór ki-
robbanásának helyszínéről, Kí-
nából már akkoriban is aggasztó 
megbetegedési és halálozási szám-
adatok láttak napvilágot, de ak-
kor még számunkra olyan tá-
volinak és elképzelhetetlennek 
tűnt az egész… Valahogy úgy 
voltunk vele, hogy a jóval civi-
lizáltabb, és az egészségügyi el-
látás szempontjából sokkal fej-
lettebb európai földrészen egy-
szerűen elképzelhetetlen egy 
ilyen járvány kirobbanása és 
elterjedése. Emlékszem, a Me-
gyei Egészségügyi Központtól 
először február legvégén kap-
tunk e-mail formájában egy ál-
talános tájékoztatót, amelyben 
az új koronavírusként emlege-
tett kór előfordulásáról, legfőbb 
tüneteiről és megelőzéséről volt 
szó. Pár nappal később már az 
öreg kontinensen is jelen volt a 
járvány: Olaszországban már-
cius 1-én öten haltak meg ben-
ne, másnap már 18-an, harmadi-
kán pedig már huszonheten(!)… 

A rémisztő számadatok elle-
nére, valahogy még ekkor is úgy 
voltam, voltunk vele, hogy hát 
az olaszoknál biztos behurcol-
ták valakik a vírust, de megte-
szik a szükséges intézkedéseket, 
megállítják a terjedést, meg hát 
azért Itália is viszonylag messze 
van tőlünk…  Azonban nagyon 
hamar, már március 3-án jött az 
első igazi mellbevágó hír: Ukraj-
nában kimutatták az első fertő-
zöttet Csernyivciben, másnap pe-
dig Magyarországon is két bete-
get találtak. Aztán már beindult a 
lavina, szinte minden napra jutott 
egy-két új eset, és sajnos meghal-
tak az első áldozatok is.

Március 13-án, pénteken a 
Beregszászi Járási Kórházban 
összeült az úgynevezett Járási 
Operatív Törzs, amelyen a járási 
kórház főorvosa és osztályveze-
tő doktorai mellett járványügyi, 
infektológiai szakemberek is tá-
jékoztatták a jelenlévőket – akik 
között a járás családorvosai is ott 
voltak – a várható fejlemények-

ről. Ekkor már nyilvánossá vált, 
hogy Ukrajna március 15-én, va-
sárnap lezárja határait, így szom-
baton és vasárnap tömegesen ér-
keztek haza a külföldi vendég-
munkások.

A Badalói Családorvosi 
Rendelő facebook oldalán elő-
ször március 14-én, szomba-
ton tettem közzé egy tájékoz-
tató írást, amelyben felhívtam 
a figyelmet az érkezők otthon-
maradásának fontosságára, és 
bár az írás tartalma összességé-
ben több mint 5 ezer emberhez 
ért el, ennek ellenére a hétvégi 
kellemes időben nagyon sokan 
járták az utcákat, köztük olya-
nok is, akik éppen akkor érkez-
tek haza külföldről…

Március 18-án részt vettem a 
Beregszászi Járási Tanács soron 
kívüli ülésén, ami teljes egészé-
ben a koronavírus elterjedésé-
nek megfékezésére irányult, és 
bár az esti, újabb felhívásomat 
már közel 10 ezren olvasták el 
a facebookon, az elkövetkezen-
dő napokban is sok emberrel ta-
lálkozhattam az utcán, postán, 
boltban és más forgalmas he-
lyen. Ez a tendencia sajnos ál-
talános volt a járásban, több kol-
légám is arról adott hírt, hogy az 
emberek többsége figyelmen kí-
vül hagyja a Maradj otthon cím-
szó alatt a médiában napok óta 
futó felhívást. Ráadásul szép 
számmal voltak köztük újabb 
,,légiósok” is, akik a határzár 
ellenére azóta is csordogálnak 
hazafelé. A március 19. óta, a 
családorvosok számára is eljut-
tatott határátkelési lista szerint 
csak a Beregszászi járásba na-
ponta 70-90 külföldről érkező 
honfitársunk jön haza…

Az első kedvező tapasztala-
tom a karantén betartásával kap-
csolatban március 19-én, szom-
baton született, amikor – talán a 
hűvös idő miatt is – már alig lehe-
tett emberekkel találkozni az utcá-
kon. Igaz, ezen a napon Olaszor-
szágból már 427(!) halottról kap-
tunk hírt… (Egyetlen nap alatt…)

És bár vasárnap, velem egye-
temben, sokan hiányoltuk az is-
tentiszteleti közösség látogatá-
sának lehetőségét, de most már 
végre mindenki belátta, hogy a 
világban, és most már közvetlen 
közelünkben is egyre jobban ter-
jedő járványt nem lehet fél váll-
ról venni…

Csak ne legyen túl késő, hisz 
éppen amikor ezeket a sorokat 
írom, hétfő este jött a szomorú 
hír, miszerint Munkácson diag-
nosztizálták az első, laboratóri-
um által is megerősített korona-
vírus fertőzöttet Kárpátalján… Ez 
is azt jelenti, hogy mostantól még 
jobban figyeljünk oda egymásra, 
kerüljük a személyes kontaktu-
sokat, maradjunk otthon! Otthon 
maradni és megmaradni… 

,,Menj be népem, menj be 
szobáidba, és zárd be ajtóidat 
utánad, és rejtsd el magad rö-
vid szempillantásig, míg elmúlik 
a bús harag…” (Ézsaiás 26,20).

Utóirat: Ez a rövid szempil-
lantás most egy kicsit tovább 
fog tartani, így mindenkitől tü-
relemre, fegyelemre és kitartás-
ra lesz szükség. Isten áldása le-
gyen mindenkivel!

(tamási)

Jevhen Komarovszkij orvos sze-
rint Ukrajnában a karantén egy-
hamar nem ér véget. A doktor 
nem tudta megmondani a pontos 
befejezés dátumát, de megjósolta 
a karantén időtartamát. Úgy véli, 
hogy a karantén Ukrajnában ak-
kor ér véget, amikor 28 napig nem 
lesz információ az újabb fertőzé-
sekről – közli az RBC Ukraina 
hírportál.

K o m a r o v s z k i j  a  k a r a n -
tén záró dátumának kiszámí-

Ukrajnában a karantén jelentősen elhúzódhat
t á sáná l  a  v i lág já rványügyi 
epidemiológusok véleményét 
veszi figyelembe. 

Az orvos a járványról is be-
szélt – biztos abban, hogy még 
akkor sem áll le, ha a világ népes-
ségének körülbelül 80%-a meg-
betegszik.

A híres ukrán orvos szerint 
a legtöbb szakértő egyetért ab-
ban, hogy csak akkor válnak fe-
leslegessé a járvánnyal kapcso-
latos aggodalmak, ha 28 napon 

belül nem diagnosztizálnak új 
fertőzési eseteket. „A legtöbb 
epidemiológus egyetért abban, 
hogy akkor lehetünk nyugodtab-
bak, ha az országban 28 napig 
nem diagnosztizálják a betegség 
új eseteit” – mondta.

Ugyanakkor az orvos megje-
gyezte, hogy a helyzetnek nem 
csak Ukrajnában, hanem a szom-
szédos országokban is stabilizá-
lódnia kell.

karpatinfo.net

Március 23-án a beregszászi kórházba megérkezett 
a helyi önkormányzatok költségvetései által kiutalt 
pénzforrásokból megrendelt egészségügyi felszere-
lések első tétele.

Vannak ezek között speciális védőöltözékek 
infektológus orvosok számára, respirátorok, védőszem-
üvegek, maszkok, védőruhák – tudhattuk meg Babják 
Zoltán polgármester közösségi odalán tett közlemé-
nyéből.

Nemsokára megérkezik az újabb tétel. Az a hely-
zet, hogy hatalmas a kereslet az egészségügyi felsze-
relések iránt, ezért részletekben teljesítik a megrende-
léseket – írja a polgármester.

Egészségügyi felszereléseket 
kapott a beregszászi kórház

A Közegészségügyi Központ és az Ukrán Egészség-
ügyi Minisztérium jelentése szerint az országban 
már 73 laboratórium által is megerősített korona-
vírus-fertőzött van. Vasárnap 26 új beteget regiszt-
ráltak. Eddig hárman hunytak el a kórban, s egy 
páciens épült fel teljesen a betegségből – olvashat-
juk a Karpat.in.ua hírportálon.

Az információk szerint a járvány kezdetétől 
Csernyivci megyében 25, Zsitomir megyében 2, Kijev 
megyében 5, Donyeck megyében 1, Dnyipropetrovszk 
megyében 1, Ivano-Frankivszk megyében 5, Lemberg 
megyében 2, Ternopil megyében 1, Cserkaszi megyé-
ben 1, a fővárosban pedig 29 esetet vettek nyilván-
tartásba.

Egy nap alatt 26 új koronavírusos 
beteget regisztráltak Ukrajnában
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Elejét lásd az 1. oldalon

Kihívások és megoldások
Távoktatás a líceumokban, gimnáziumokban

Nagyberegi Református Líce-
um, Kovács András igazgató: 

– Miután március 12-én meg-
kaptuk a járási oktatási osztály 
határozatát, azonnal karantént 
hirdettünk. Ezt megelőzően min-
den utazásunkat és magyarorszá-
gi versenyünket már lemond-
tuk, így senkit nem ért külföl- 
dön a karanténnal járó megvál-
tozott állapot.

Intézményünk igazgatóta-
nácsa az előzetes hírek halla-
tán időben összeült, megvitat-
ta a helyzetet, a lehetőségeket 
és megtervezte a szükséges in-
tézkedéseket. Kidolgoztunk egy 
komplex távoktatási csomagot, 
mely részletes leírásra került a 
tanárok és a diákok, valamint a 
szüleik számára a teendők vonat-
kozásában. 

A távoktatás kényszermegol-
dás, jóval nagyobb igénybevétel-
lel jár tanár és diák részéről egy-
aránt, ezért a szülők segítségét is 
kértük. Három fő csatornát irá-
nyoztunk elő az internet adta le-
hetőségeket kihasználva, de az 
alternatív megoldásoktól sem 
zárkóztunk el:

– Az osztályelnökök és osz-
tályfőnökök elektronikus elér-
hetőségét minden tanárnak el-
küldtük, hogy a nagyobb mére-
tű fájlokat el tudják juttatni a di-
ákokhoz.

– Google tanterem lehetősé-
gével élve online felületet nyi-
tottunk a diákjaink eléréséhez és 
számonkéréséhez.

– A Google Drive alkalma-
zással osztályonként külön fe-
lületet nyitottunk, melyet min-
den tanár számára szerkeszthe-
tővé tettünk. Felkerültek a tan-
könyvek és a második félév óra-
rendje. A tanárok az órarendnek 
megfelelően, tantárgyak szerint, 
dátumozva töltik fel az adott 
osztály számára a tananyagot 
az órát megelőzően, így minden 
nap aszerint a beosztás szerint 
zajlanak a tanórák, mintha isko-
lában lennének a líceisták. Tel-
jes óravázlatok magyarázattal, 
videó és hanganyag linkekkel 
segítjük a jobb megértést, ami-
hez társul a tanárok által készí-
tett videófelvétel. 

A visszajelzések szerint a ki-
dolgozott rendszerünk nagyon 
hatékonynak bizonyult, ami-
hez elengedhetetlenül szüksé-
ges a diákok szorgalma, akara-
ta és a szülők hathatós rásegíté-
se, ahol lehetőség van, magyará-
zata. Az órarend alapján jól kö-
vethető a távoktatás, a dátumo-
zott órai anyagok együttesen já-
rulnak hozzá a rendszerszerű-
séghez, a helyes időbeosztáshoz 
és a követhetőséghez tanár-diák 
számára egyaránt. A kiküldött 
anyagok alapján a füzetbe jegy-
zetet kell készíteniük a diákok-
nak, a margón feltüntetve, hogy 
távoktatás.

A számonkérés viszont ko-
moly nehézségeket jelent. A 
Google tanterem és a beadan-
dó feladatok jelentenek áthida-
ló megoldást e helyzetben. Eb-
ben a rendszerben oldjuk meg 
a ZNO-ra és a közép- valamint 
emelt szintű érettségi vizsgákra a 
felkészülést. Végzőseink komoly 

hozzáállással készülnek az év végi 
megmérettetésekre. Bízunk abban, 
hogy a felső vezetés (úgy az ukraj-
nai, mint a magyarországi) tekin-
tettel lesz a kialakult helyzetre és 
megteszik a megfelelő lépéseket a 
tekintetben, hogy a diákokat ne érje 
hátrányosan a kialakult helyzet. E 
tekintetben teszünk jelzéseket irá-
nyukba is.

Pedagógusaink teljes odaadás-
sal dolgoznak, mindent megtesz-
nek azért, hogy az anyagot érthe-
tően és időben át tudják adni. A ka-
rantén ideje alatt a tanárok nem jár-
nak be a líceumba, csak a legszük-
ségesebb anyagaikat vették maguk-
hoz. Sokan jelezték, hogy a felké-
szülés számukra is teljes napot vesz 
igénybe és igencsak megterhelő. 

Viszont a hatékonyságuk mérhető 
és jól követhető az igazgatótanács 
részéről is.

Bízunk abban, hogy Isten ke-
gyelméből hamarosan megválto-
zik a fennálló helyzet és visszatér-
hetünk a megszokott kerékvágásba.

Beregszászi Bethlen Gábor Ma-
gyar Gimnázium, Kocsis Mária 
tanárnő:

– A gimnázium honlapján, s a 
tanulói osztályok facebook-csoport 
oldalán küldjük a tanórák anyaga-
it kidolgozva, s a hozzájuk tartozó 
házi feladatokat. Természetesen az 
informatikusok más módszereket is 
alkalmaznak.

Eddig egészen jó tapasztalata-
ink vannak. Nemcsak a diákok, de 
a szülők is nagyon komolyan veszik 
a feladatokat. Nagyon gyakran ők 
azok, akik a gyerek beadandó fel-
adatait továbbítják. És nyomon is 
követhető, mit tanulnak. Én szemé-
lyesen ugyan nem minden házi fel-
adatot kérek ellenőrzésre, de ame-
lyiket igen, azokat teljesítik. Hogy 
a mostani végzősök ZNO-jára, fel-
vételi vizsgáira milyen kihatással 
lesz ez az időszak? Nos, ezt nem 
tudom megválaszolni, mert fogal-
mam nincs. Nem tudni, hogy med-
dig tart ez az időszak. Nálunk a ta-
nárok mindent megtesznek, hogy 
felkészítsék a diákokat. De ha ez 
a karantén tovább fog tartani, ak-
kor csak Isten tudja, mi lesz. Ne-
héz ez az időszak pedagógusnak, 
diáknak, szülőnek egyaránt. Szá-
momra lehangoló, hogy nem lát-

hatom a gyermekeinket. Visszajel-
zéseikből tudom, hogy nekik is az. 
Szívesebben tanulnánk a megszo-
kott rendben.

Nagydobronyi Református Líce-
um, Gál Erika igazgató:

– A karantént, keresztény em-
berként kötelességünk betartani, a 
szabályokat tudomásul venni és a 
lehető legtöbbet megtenni ember-
társainkért, munkatársainkért, di-
ákjainkért.

Az oktatást a hatályos rendeletnek 
megfelelően március 12-én, csütör-
tökön berekesztettük az iskola falain 
belül. Kérésemre minden osztályfő-
nök már a szombati napra létrehozta 
az osztályok közösségét az ott okta-
tó tanárokkal, ez messenger csopor-
tokban történt, a leggyorsabb megol-
dásnak ez tűnt. Hétfőn már megkezd-
ték tanáraink megosztani a tananya-
gokat írásos vagy videó formában. A 
távoktatás nagy fellendülésbe kez-
dett az utóbbi hetekben világszerte, 
különböző tapasztalatokat osztanak 

meg pedagógusok a világhálón ez-
zel kapcsolatba. Mivel nálunk még 
nincs annyi tapasztalat ezen a téren, 
így nagyon hasznosnak tartom ebben 
az időben a pedagógusok önfejleszté-
sét, ez egy jó alkalom ismereteinket 
bővíteni ezen a téren is.

Az elmúlt tanévben 3 tanárunk 
részt vett az Office 365 program cso-
mag bemutatásán a Miskolci Lévay 
József Református Gimnáziumban. 
Mivel testvériskolánk pedagógusai 
találkozásaink során meséltek en-
nek a programnak a sikereiről, kér-
tem, tartsanak képzést számunkra is. 
Ezzel a szoftverrel a digitális oktatás 
és távoktatás nagy sikereket ért már 
el a Lévay gimnáziumban. Az isko-
lánk tantermei felszereltek interak-
tív táblákkal, és az oktatás egy ma-
gasabb szintre lépett ezáltal! Tudjuk, 
hogy a digitális oktatásé a jövő. A jö-
vőben terveztük ennek a szoftvernek 
a megvásárlását a líceum számára is. 
Sajnos nem láthattuk a mostanra ki-
alakult világválságot előre, mostani 
tapasztalatunk alapján ez lesz a jö-
vőben az elsődleges. 

Tudjuk, hogy az online oktatás 
nem pótolja azt, amit a személyes 
tanár-diák kontaktus alatt át tudunk 
adni. A számonkérés az, ami felmé-
ri az elsajátított tudást. A messenger 
csoportokban ez nem 100%-osan 
oldható meg, mivel látják egymás 
feleleteit. Az 5. osztálytól a 7. osz-
tályig viszont ezt alkalmazzuk. 

A líceumban két okból gondol-
kodtunk elsődlegesen a messenger 
csoportokban: mivel ez a leggyor-
sabban megoldható, és a kisebb kor-

osztályban a diákoknak nincs ema-
il címük, és a szülőket sem akartuk 
ezzel terhelni. Összesen 9 osztály-
ban folyik távoktatás 5-től a 11-ig 
(a 10-11. osztályokban két párhuza-
mos osztályunk van). Már több kol-
légám áttért a Google classroom al-
kalmazásra, melyben szükség van 
a diákok email címére. Ebben már 
határidőre leadják a házi feladato-
kat, melyben osztályozzuk is a di-
ákokat. Ezt természetesen az idő-
sebb korosztályoknál alkalmazzuk. 

A diákok felelősségtudattal áll-
nak a távoktatáshoz, az ő érdekük 
is, hogy mindent a tanárok utasí-
tása szerint végezzenek. A 11. osz-
tályokban az év végi felmérő tesz-
tekre a felkészülés nagy részén már 
túl vagyunk. A téli influenza-idő-
szakban, hála Istennek, csak 2 hé-
tig voltunk zárva, a kiesés mérté-
ke így nálunk nem nagy, sőt van-
nak tantárgyak, melyben több hét-
tel előre is átvették a tananyagot a 
tanárok. Biztosak vagyunk abban, 
hogy az idei éven végző diákoknak 

nincs olyan esélyük, mint az el-
múlt tanévben végzett diákoknak, 
ha nem lesz a tesztekben könnyí-
tés. Az elmúlt tanévben 46 végzős-
ből 44 sikeres ukrán ZNO teszte-
lésen ment át. Azért reménykedek, 
hogy az idén sem lesz rosszabb az 
eredmény. Abban is reménykedek, 
hogy egy könnyített verziót állíta-
nak össze, hiszen nem tehet sen-
ki arról, főleg a diákok nem, hogy 
a karantén miatt nem ülhetnek az 
iskolapadban. Remélem, a tovább-
tanulási terveik megvalósulnak az 
idén végző diákoknak is.

A tanulóknak nagyon fontos a 
napi időbeosztás, a biztonságérze-
tük miatt is. A szülőket arra kértük, 
hogy a délelőtti tanulást felügyel-
jék, tegyék lehetővé gyermekük 
zökkenőmentes tanulását. Az osz-
tályfőnökök felügyelik a diákok 
online jelenlétét, és eddig minden 
a legnagyobb rendben halad. Saj-
nos az a közösség, amit egy osztály, 
egy kollégium adhat, az így nem pó-
tolható. A gyermekek számára is ez 
egy nagy próba, amit nekünk, pe-
dagógusoknak és szülőknek helye-
sen kell kezelni. A szülők felé egy 
javaslatot tettünk, hogyan magya-
rázzák el a karantén okát és a ve-
szélyekre figyelmeztessék a gye-
rekeket.

Munkácsi Szent István Líceum, 
Kristofóri Olga igazgató:

– Intézményünk diákjait távok-
tatásban részesítjük. Pedagógusaink 
online küldik számukra a megtanu-
landó anyagot rendszeresen. Re-

méljük, hogy komolyan veszik a 
tanulást, és a szülők is odafigyel-
nek erre. Ha visszatérünk az ok-
tatáshoz, beszámolót írnak az ott-
hon tanult anyagból.

Ilyenkor fontos a helyes napi-
rend. A szülők nagy része is ott-
hon van, erre oda kell figyelniük. 
Végzőseink szinte mindegyike 
tovább szeretne tanulni, tudják, 
mi a tét. Pedagógusaink nem jár-
nak munkába, otthonról dolgoz-
nak. Szerencsére ez ma már meg-
oldható. Bízunk Isten irgalmában. 
Vigyázzunk magunkra és egy-
másra! Legyünk egészségesek! 
Reméljük, hamar és szerencsé-
sen elmúlik ez a rémálom.

Péterfalvai Református Líce-
um, Bohut Andrea igazgató:

– A távoktatást a modern 
számítógépes technika felhasz-
nálásával tudjuk megoldani. A 
Facebookon keresztül az egyes 
évfolyamok számára az osztály-
főnökök már eddig is létrehoz-
tak csoportokat, melyeken ke-
resztül kapcsolatot tartottak fenn 
a diákokkal.

A tapasztalataink egyelő-
re épp csak elégségesek, hiszen 
nagyon új számunkra ez az ok-
tatási módszer, viszont napról 
napra egyre több tanár számol 
be érdekes és előremutató fejle-
ményekről.

Az órákat délelőttre tervez-
tük be, vagyis az oktatásra abban 
az időszakban kerül sor, amikor 
a tanulók a legfogékonyabbak a 
tananyag átvételére. Javasoltuk, 
hogy rövid pihenő után készít-
sék el a házi feladataikat. Telefo-
non értesítettük a szülőket a ki-
alakult helyzetről, és bevontuk 
őket az ellenőrzés folyamatába. 
A diákoknak a megoldott felada-
tokat vissza kell küldeniük az ok-
tatást vezető tanárnak. A kikérde-
zés felelősségéből a szülők is ki-
veszik a részüket. Megértették, 
hogy csakis az együttműködés le-
het célravezető ebben a helyzet-
ben.  A visszajelzések alapján na-
gyon megértően fogadták a javas-
latainkat. Telefonon tartják velük 
az osztályfőnökök a kapcsolatot.

Valószínűleg nagyon kompli-
kált lesz a ZNO-ra való felkészítés-
ben ez az újítás. Véleményem sze-
rint most még korai lenne eldönte-
ni, hogy az eredményeket mennyi-
ben befolyásolja majd a digitális 
oktatás. Alternatív megoldásokat is 
bevetünk a jó eredmények elérésé-
nek érdekében: a tanárok újabb fe-
lületeket hoznak létre a tananyag 
könnyebb elérése céljából, igye-
keznek minél több színes és érde-
kes prezentáció felhasználásával 
érthetőbben és átláthatóbban átad-
ni az anyagot, a kísérleteket kisfil-
meken mutatják be.

A pedagógusok alapjában 
véve folytatják a megkezdett tan-
anyagot az állami alaptanterv sze-
rint. Előre elkészítik és feltöltik 
az új anyagot, átküldik, majd ér-
tékelik a tanulók elvégzett mun-
káját. Az adott témákat az előre 
elkészített oldalakra és a kialakí-
tott csoportokba küldik át, az in-
formatikára is szakosodott taná-
raink biztosítják a rendszeres fel-
tölthetőség feltételeit és lehetősé-
gét, valamint az átláthatóságot a 
szülők és a gyermekek számára. 

Most mindannyian a fejlő-
dés egy új korszakába léptünk, 
egyszerre tanulunk és tanítunk, 
nem adjuk fel, hiszen Isten nem 
ezt várja tőlünk, hanem bátorsá-
got és kitartást. Bízunk az Úrban 
és az Ő szabadító kegyelmében.

Kovács Erzsébet

Fotó: MTI/Komka Péter
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„Mert én megtanultam, hogy 
azokban, amelyekben vagyok, 
megelégedett legyek.” (Fil 4, 11)

Sokszor megkérdezik az 
e m b e r e k  e g y m á s t ó l :  m e g 
vagy-e elégedve a munkáddal, 
a házasságoddal, a helyzeted-
del? Mit válaszolnak a legtöb-
ben? Hát, megelégedett lennék, 
ha... Ha több fizetést adnának, 
ha kedvesebb és megértőbb len-
ne a férjem vagy a feleségem, 
ha lenne egy biztos bankbeté-
tem stb.

Mitől függ a megelégedett-
ség? 

Egy befutott, karrierrel ren-
delkező, nagynevű, jól kereső 
színésznek gyönyörű gyermeke 
született szép, okos, értelmes fe-
leségétől. Rajongói, hódolói ra-
gyogó és biztos jövőt jósolgattak 
neki is, fiának is. Egy gondtalan 
pihenőnapon, amikor a farmján 
lovagolt, egy ugratásnál a ló el-
esett és maga alá rántotta lova-
sát. A baleset súlyos következ-
ményekkel járt, olyannyira, hogy 
alig maradt remény a színész éle-
tének megmentésére. Súlyos ge-
rinctöréssel szállították kórház-
ba; mind a négy végtagja megbé-
nult, sőt, a légzőközpont is sérült. 
Amikor magához tért és rájött 
bénult, nyomorult állapotára, el-
keseredve öngyilkos akart lenni. 

Telt-múlt az idő, a kórházi ke-
zelés nem sok eredménnyel járt. 
De felesége és kisfia mindig mel-
lette voltak. Egyszer a négyéves 
kisfia azt mondta: „nem baj, ha 
már nem tudsz velem labdázni 
apukám, de ugye mesélsz majd 
sokat nekem?” A színész ekkor 
döbbent rá, hogy neki még mindig 
van feladata, értelme van az életé-
nek: mesélni fog a fiának, és taní-
tani fogja. „Élnem kell” – mond-
ta. „De ilyen keserűen, depresszi-
ósan, hogy fogok én vidám mesét 
mondani a fiamnak?” – kérdezte 
önmagától. 

Egy reggel azt mondta neki 
a felesége: „Hála Istennek, hogy 
élsz, hogy vagy nekünk, szerethe-
tünk, s te is szeretsz minket. Em-
lékszel, mit fogadtam az esküvőn-
kön? Hogy el nem hagylak a be-
tegségben, sem boldog, sem bol-
dogtalan állapotodban”.

 Ez volt a legnagyobb bizta-
tás, amit kaphatott. „Hála azért, 
hogy élek, hogy itt vagyok. Há-
lás vagyok a feleségemért, gyer-
mekemért, igaz barátaimért, az 

Megelégedett vagy?
értelmemért, hogy beszélni, ta-
nítani tudok.” 

Amint erre a felismerésre ju-
tott, elfelejtett búsulni, önmagát 
sajnálgatni. 

Milyen helyzetben vagy te 
most? Tolószékben, betegágyon, 
munka nélkül, elhagyottan, ki-
csúfoltan, megfosztottan? Mi 
lenne, ha ennél rosszabb lenne? 
Mi van azokkal, akiknek a hely-
zete tragikusabb, rosszabb, mint 
a tied? Adtál-e hálát azért, ami 
megmaradt, amid van?

Életünk ideje Isten kezében 
van, jó lenne a nem ismert, elő-
re nem látott, még hátralévő időt 
megelégedéssel, zúgolódás nél-
kül tölteni. 

Pál apostol így írja magá-
ról: „Tudok megaláztatni, tudok 
bővölködni, ismerős vagyok a 
jóllakással is, az éhezéssel is, 
a bővölködéssel is, a szűkölkö-
déssel is. Mindenre van erőm a 
Krisztusban, aki engem meg-
erősít. Megtanultam” – mond-
ja az apostol. 

Én mit tanultam meg? Sza-
bad álmodozni? Szabad tervez-
getni? Igen, szabad, de csak 
úgy, hogy álmaimat, terveimet 
alárendelem Isten akaratának. 
Tanuljak meg elfogadni hálás 
szívvel, tanuljak meg szolgálni 
másoknak a kevésből is, öröm-
mel. Lehet sajnáltatni magamat, 
mérgelődni, keseregni, másokat 
okolni, vádolni – lehet. De et-
től a helyzet még nem változik, 
csak nehezebb lesz, mert szí-
vemnek nem lesz békessége. Jé-
zus Krisztus a teremtő, az alko-
tó Isten fia elfogadta az istálló 
bölcsőjét, a jászolt; a madarak-
nak van fészkük, de neki nem 
volt hová fejét lehajtani. Osz-
tott, adott, gyógyított, máso-
kon segített, és Őt mégis halál-
ra keresték, durván megverték, 
keresztre szegezték. Ismeri Jé-
zus a szenvedést, kipróbálta. Ő 
képes téged és engem megerő-
síteni, a nyomorúság idején is. 
Tudja a szenvedésedet, kínodat. 
Kérd az erőt Tőle!

Olyan nehéz megtanulni a 
hálát, a megelégedettséget. Sze-
retnék benned elrejtett életet élni, 
Krisztusom, hogy erőm legyen. 
Szeretnélek dicsőíteni életem-
mel, minden körülmények között. 

Ámen. (Morzsák 1.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Az új szituációhoz természe-
tesen mindenkinek alkalmaz-
kodnia kell, nem csak a tanárok-
nak. Az osztályfőnökök és szü-
lők együttes erővel dolgoznak 
azon, hogy a gyerekek rendes is-
kolaidőben vegyék át a napi tan-
anyagot. A diákok számára kihí-
vást jelenthet az önálló feldolgo-
zás, de a tanárok bármikor elér-
hetőek maradnak a közösségi fe-
lületeken.

Az önállóság fontos lépései
Távoktatás a Sztojka-líceumban

A koronavírus-járvány megelőzéséhez szükséges korlátozások a kár-
pátaljai lakosság életvitelét is nagyban befolyásolják. A Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban a pedagógusok azon fá-
radoznak, hogy az oktatásra ez a helyzet ne nyomja rá bélyegét. Az 
iskola pedagógusai már a karantén előtt elkezdték kidolgozni azt a 
rendszert, amellyel a legcélszerűbb és legérthetőbb módon át tud-
ják adni a diákoknak a tananyagot.

A személyes találkozások 
ugyan megszűntek, azonban a 
személyesség megőrzését to-
vábbra is fontosnak tarjuk. Így 
a legcélravezetőbb módszert al-
kalmaztuk. Kisvideók formájá-
ban jut el a tananyag  nevelt-
jeinkhez, amelyet személyesen 
az intézményünk pedagógusai 
készítenek. A megosztásban a 
Google Tanterem van segítsé-
günkre, ahol a pedagógus bár-

mikor bekérheti a diákok jegy-
zeteit, házi feladatait.

A kialakult helyzet a gyereke-
ket önállóságra, felelősségválla-
lásra, szorgalomra tanítja és buz-
dítja. Hogy ezzel a sztojkások is 
teljes mértékben tisztában vannak, 

Sin József tanácselnök tájé-
koztatása szerint a 34 fős képvi-
selői testületből 26-an voltak je-
len a fórumon, amelyen a Bereg-
szászi járás egészségügyi és jár-
ványügyi szakemberei, illetve a 
Nemzeti Polícia helyi képvise-
lője számoltak be azokról a jár-
ványügyi intézkedésekről, ame-
lyekkel megpróbálják megaka-
dályozni az Európa-szerte roha-
mosan terjedő és pusztító kór it-
teni megjelenését.

A helyi, úgymond operatív 
törzsből elsőként Ihor Car, az 
utóbbi években megszüntetett 
Beregszászi Járási Köjál koráb-
bi főorvosa, a Megyei Központi 
Laboratóriumi Szolgálat bereg-
szászi részlegének vezetője ka-
pott szót, aki arra figyelmezte-
tett, hogy meglátása szerint alig 
néhány napunk van arra, hogy 
érdemben felkészüljünk a jár-
vány várható megjelenésére. Mint 
mondta, az utóbbi egy-két hét fo-
lyamán több ezer külföldi mun-
kavállaló térhetett haza, és első-
sorban ők jelenthetik a potenci-
ális veszélyt a vírus elterjedését 
illetően.

Éppen ezért óriási feladat és 
felelősség hárul az alapellátás-
ban dolgozó családorvosokra és 
egészségügyi dolgozókra, akik-
nek az egyes települések polgár-
mesterei, képviselői is segíthet-
nek abban, hogy felkutassák azo-
kat a személyeket, akik a közel-
múltban érkeztek haza külföld-
ről, és igyekezzenek rávenni őket 
arra, hogy a maguk és a szűkebb 
környezetük biztonsága érdeké-
ben az elkövetkezendő két-három 
hétben tartózkodjanak otthonuk-
ban, kerüljék a közösséget. Emel-
lett ezekkel az emberekkel tele-
fonos kapcsolatot kell tartani, és 
ha valakinek közülük a járvány-
ra jellemző tünetei – magas láz, 
száraz köhögés, általános gyen-
geség stb… – jelentkeznek, ak-
kor otthonukban kell őket meg-
vizsgálni, és dönteni a további 
kezelést illetően. 

A megelőzésre kell fektetni a 
fő hangsúlyt!

Ülésezett a Beregszászi Járási Tanács

Fura és eddig soha nem tapasztalt óvintézkedések mellett zajlott 
le március 18-án, szerdán a Beregszászi Járási Tanács 25., soron 
kívüli ülése, amit a koronavírus okozta járványügyi helyzet meg-
fékezésének céljából hívott össze a járási adminisztráció vezetősé-
ge. A tanácsterem bejáratánál szájmaszkokat osztogattak a képvi-
selőknek, akik kézfertőtlenítőt is használhattak az érdemi munka 
megkezdése előtt. Ezúttal a megszokott ülésrendtől is eltérhettek a 
résztvevők, akik közül többen igyekeztek egymástól tisztes távol-
ságban helyet foglalni a teremben…

Mint a szakember elmond-
ta, már előkészítették a Beregszá-
szi Egészségügyi Kolledzs negye-
dik évfolyamos hallgatóinak név-
sorát, illetve az Ungvári Nemzeti 
Egyetem orvosi karán tanuló vég-
zősök listáját, akiket szükség ese-
tén ugyancsak be lehet majd vonni 
ebbe a munkába. 

Hozzászólásában Sütő Lajos, 
Beregújfalu polgármestere nem-
tetszésének adott hangott, misze-
rint a néhány napja lezajlott jár-
ványügyi bizottság döntése sze-
rint egy olyan, Beregújfalutól 
nem messze lévő hotelkomplexu-
mot jelöltek ki az esetleges fertő-
zött-gyanús személyek elkülöní-
tésére, amely nem felel meg erre a 
célra, és a településen élők is ka-
tegorikusan ellenzik ezt a lehe-
tőséget. Vita alakult ki abban is, 
hogy az állami erdészethez tarto-
zó hotelkomplexum a falu terüle-
téhez tartozik, vagy azon kívül ta-
lálható… Mindenesetre Petruska 
István, a Beregszászi Járási Köz-
igazgatási Hivatal vezetője vála-
szában elmondta, hogy ez a prob-
léma megoldódni látszik, hiszen 
időközben olyan döntés született, 
hogy minden községben találni 
kell egy olyan épületet, ahol az 
elkülönítés megoldhatóvá válik.

Március 19-től a Beregszá-
szi járásban csak a gyógyszertá-
rak, benzinkutak és élelmiszer-
üzletek folytathatnak kereskedel-
mi tevékenységet, és mindazok-
ra, akik megszegik ezt a rende-
letet, komoly büntetést szabhat-
nak ki – mondta el felszólalásá-
ban Stefan Kántor, a Beregszá-
szi Járási Rendvédelmi Osztály 
helyettes vezetője. Beszélt arról 
is, hogy mindenkinek öntudato-
san kell viselkedni ebben a hely-
zetben. Az esetleges sorban állá-
sok során legalább egy méter tá-
volságot tartsunk egymástól, és 
az egyes helyiségekben csak 2-3 
ember egyidejű tartózkodását ja-
vasolják.

Ivan Males, a Linner Berta-
lan nevét viselő Beregszászi Járá-

si Kórház főorvosa az általa ve-
zetett intézmény felkészültségé-
ről tartott beszámolót. Mint el-
mondta, az infektológiai osztá-
lyon 25 ágy áll rendelkezésre a 
betegek kezelésére, de szükség 
esetén ezt a mennyiséget akár 
meg is duplázhatják. Ugyan a 
kórház 9 lélegeztetőgéppel ren-
delkezik, de ezek közül csak há-
rom felel meg minden követel-
ménynek. Sürgősen szükségük 
lenne még speciális védőruhák-
ra, speciális szájmaszkokra (FFP 
2-es, vagy FFP 3-as respirator, a 
szerk.), és fertőtlenítő szerekre is. 
Ezeket abból a mintegy 1 millió 
hrivnyából kívánják beszerezni, 
amelyet a járási tanács és admi-
nisztráció sürgősségi jelleggel ki-
utalt a védekezési célokra.

A főorvos beszélt arról is, 
hogy az utóbbi napokban beve-
zetett korlátozások miatt a kör-
nyező falvakból és más járások-
ból ingázó kórházi alkalmazottak 
nem mindig tudnak időben eljutni 
munkahelyükre, mivel több busz-
járat is megszűnt, ezért segítséget 
kért ennek a problémának a meg-
oldására is. Aggasztónak nevezte 
azt is, hogy a kórházakat is érin-
tő egészségügyi reform folyama-
tában csupán március 31-ig bizto-
sított számukra a finanszírozás, az 
intézmény további működését il-
letően még több a kérdőjel, mint 
a megoldottnak látszó dolog…

Hegyes Ruszlana, a Bereg-
szászi Járási Alapellátási Köz-
pont főorvosa tájékoztatójá-
ban arról beszélt, hogy a vá-
ros és a járás családorvosi ren-
delői megfelelőképpen el van-
nak látva fertőtlenítő és mosó-
szerekkel, nincs hiány gumi-
kesztyűkben és szájmaszkok-
ban sem. Ő is problémának 
nevezte viszont az egészség-
ügyi dolgozók számára szük-
séges védőruhák hiányát, amit 
mindenképpen biztosítani kell 
a számukra az esetleges jár-
ványügyi gócpontokban való 
munkájuk során.

Mint elmondta, március 18-i 
adat szerint 87 olyan személy-
ről van tudomásuk, akik az el-
múlt napokban tértek haza kül-
földről, de valójában ennek a 
számnak a többszöröse lehet a 
valós számadat, amelyet az el-
következendő napokban történő 
monitoringozás segítségével a 
családorvosok napi rendszeres-
séggel jeleznek majd az alapel-
látási központ felé.

Szó volt arról is, hogy a határ-
átkelőktől kapott listákból szűr-
hetik ki majd azokat a személye-
ket, akik mostanában tértek haza 
külföldről. 

Jakab Lajos

személyes tapasztalataik mutatják 
meg igazán. Ezekből szemezges-

sünk néhányat:
„Sok pozitívummal 

jár a távoktatás. Sokkal 
könnyebb így odafigyelni 
arra, amit a tanár magya-
ráz, és ha nem is volt telje-
sen világos, újra meg tud-
juk nézni az általa készí-
tett videót.”

„Én nagyon élvezem 
az online oktatást! Sok 
előnye van: akármikor el-
végezhetem a feladatokat 
a nap folyamán, többször 
áthallgathatom a videót és 
közben nem vagyok leköt-
ve az iskolapadban.”

„Attól, hogy otthon 
tanulunk, nem azt jelenti, 

hogy nem kell tanulni! Időkorlátos 
tesztek segítségével a tanár felmér-
heti bármikor, hogyan haladtunk az 
eddig megosztott témákkal. Ennyi 
ideig, ha nem tanulnánk, sokat ve-

szítenénk az érettségi jegyeink-
ből, ezért mindenki igyekszik 
nagyon komolyan venni.”

„Eleinte féltem, hogy nem 
fogok érteni semmit, de a ta-
náraink sok munkát belefektet-
tek, hogy úgy adják át a témá-
kat, mintha órán lennénk, s úgy 
gondolom, ez sikerült is nekik. 
Természetesen a személyes ta-
lálkozásokat nem pótolja sem-
mi, de bármikor vissza tudjuk 
nézni a videót. Sok köszönettel 
tartozunk tanárainknak a renge-
tek munkáért, amit a távoktatás-
ba fektettek.”

Nem tudhatjuk, mit hoznak 
számunkra az elkövetkezendő 
hónapok, csak azt, hogy bármi 
legyen is, oktatunk és nevelünk 
tovább a lehetőségeinkhez mér-
ten. Az új kihívások nem jelen-
hetnek gondot, ha tanár, szülő 
és diák együtt néz szembe ve-
lük. Sztojka-líceum, több, mint 
iskola!
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A szabálysértőket 17 ezertől 30 
ezer hrivnyáig terjedő bünte-
téssel sújthatják.

A koronavírus okozta járvány 
leküzdése érdekében mindenki-
nek felelős magatartást kell ta-
núsítania, hangsúlyozta Babják 
Zoltán, Beregszász polgármeste-
re a helyi média számára szerve-
zett március 19-én sajtótájékozta-
tóján. Amelyen az újságírók szá-
mos olyan kérdésre kaptak vá-
laszt, amely a mostani rendkívü-
li helyzetben a mindennapok so-
rán gyakran felmerül. 

A szabálysértőket egy darabig 
csupán figyelmeztették, ám már-
cius 19-től kezdődően már bír-
ságolnak is a közrendet felügye-
lő szervek munkatársai, s az elő-
írásokat megszegők 17 ezertől 30 
ezer hrivnyáig terjedő büntetésre 
számíthatnak. Ám jelen esetben 
végképp nem a büntetés a cél, ha-
nem az, hogy minden áron meg-
fékezzük az igencsak veszélyes 
kór terjedését. 

Nyilvánvaló, hogy még ezek-
ben a rendkívüli napokban sem 
lehet az élet valamennyi terüle-
tét szigorú szabályok közé szorí-
tani, ám jelenlegi tudásunk sze-
rint a vírus terjedése megakadá-
lyozásának leghatékonyabb mód-
ja mégiscsak az, ha mind keve-
sebbet tartózkodunk olyan zárt 
térben, ahol esetlegesen egy vagy 
több, a kórral megfertőzött sze-
mély is tartózkodik. 

A mostani helyzetben az tehát 
nem engedhető meg, hogy a Bu-
dapest parkban tíz-tizenkét fiatal 
órákon át együtt bandázzon, ám 
ha valaki a patikába gyógysze-
rért megy, vagy az élelmiszerbolt-
ba kenyérért, olajért, vajért siet, 
azt neki senki nem tilthatja meg. 

Ha már a patikák kerültek 
szóba. Sajnos, bár sok ígéret van 
rá, szájmaszk gyógyszertáraink-
ban továbbra sem kapható. Az 
orvosságok árának az alakulá-
sát egyébként az ügyészség és a 
gazdasági rendőrség munkatár-
sai felügyelik.

Az élet persze felülír sok írás-
ban lefektetett jogszabályt, folytat-
ta a város első embere. Nyilvánva-
ló, hogy temetés esetén az ismerő-
sünk által üzemeltetett virágbolt-
ban továbbra is beszerezhetjük a 
koszorút, a virágcsokrot anélkül, 
hogy az üzlet kinyitna, s az elkö-
vetkező időkben hasonló módon 
tudunk majd megvenni az eltört 
vízcsap, a kiégett villanyégő he-
lyett egy újat. 

A közlekedési járművek te-
kintetében a járás területén az a 

Sajtótájékoztató a Beregszászi Polgármesteri Hivatalban

Felelős magatartással 
tehetünk a legtöbbet

szabály, hogy tíz főnél egyszer-
re többet nem szállíthat a jármű. 

A polgármester felhívta a fi-
gyelmet a következőkre: min-
den jel arra mutat, hogy a jár-
vány még csak ezután fog te-
tőzni, ezért kell minden esz-
közzel megfékezni azt, hogy 
minél kevesebben fertőződje-
nek meg. Kérdésre válaszolva 
Babják Zoltán elmondta, hogy 
a járási kórház fertőző osztályán 
42 influenzás beteget ápolnak, s 
ez a szám a sokévi átlagnak felel 
meg. De mi lesz akkor, ha a vá-
rosban koronavírussal fertőzött 
beteget találnak? Nos, erre az 
esetre az illetékes szervek már 
kidolgozták a részletes vészfor-
gatókönyvet.

Megtudtuk,  hogy a  já -
r á s i  k ó r h á z b a n  h á r o m 
lélegeztetőgép áll rendelke-
zésre, s folyik egy negyediknek 
is a beszerzése. Mint ahogy arra 
is van remény, hogy már a na-
pokban nagyobb tétel szájmasz-

kot sikerül legyártatni. Ezeket 
olyan szolgálatok, illetve olyan 
családok tagjai között osztják 
majd szét, akik erre a leginkább 
rászorulnak. 

Az elkövetkező napok min-
denképp sorsdöntők lesznek a 
város és a járás lakóinak éle-
tében, hangsúlyozta a polgár-
mester. Annál is inkább, mivel 
a Nyugat-Európából gépkocsik-
kal most hazatérő honfitársaink 
– bármennyire is szigorú szabá-
lyokat léptettek életbe a számuk-
ra kijelölt útvonalon –, mégis-
csak komoly veszélyforrást je-
lentenek. 

A kezdetektől fogva számí-
tani lehetett rá, hogy a gazdaság 
erősen megsínyli ezt a rendkívü-
li helyzetet, mutatott rá Babják 
Zoltán. Aki a továbbiakban ar-
ról tájékoztatott, hogy a város-
gazdálkodás márciusra tervezett 
bevételei mintegy egyharmaddal 
csökkentek. És ha ennyivel meg-
ússzuk, annak csak örülni tudunk 
majd. A város vezetője arról is 
szólt, hogy a felelős magatartás 
egyben azt is jelenti, hogy min-
denki igyekszik elszámolni az ál-
tala használt villamosenergiáért, 
gázért, vízért. De hát most a ví-
rus terjedésének megakadályozá-
sa a legfőbb szempont! Ezen a té-
ren csak akkor érhetünk el jelen-
tős eredményeket, ha valameny-
nyien felelős magatartást tanú-
sítunk, ismételte meg a sajtótá-
jékoztató végén a legfőbb irány-
mutatást Babják Zoltán.

Kovács Elemér

Ennek kapcsán március 19-
én – a karantén miatt szűkkörű – 
sajtótájékoztatóra került sor Be-
regszászon a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 
Ahol Orosz Ildikó – Rácz Béla 
és Fodor Gyula prorektorok je-
lenlétében – a média képviselői-
nek elmondta, hogy az elnöki és 
a rektori tisztségeket külön kell 
választani, mint ahogy az ko-
rábban már működött is a tan-
intézményben. Öt évvel ezelőtt 
a kényszer szülte, hogy egy sze-
mélyben töltötte be mindkettőt. 
Annak érdekében, hogy a hatá-
lyos ukrán törvényi előírásoknak 
és a főiskola új alapszabályának 
megfeleljenek, illetve biztosítani 
tudják a folytonosságot, kérte a 
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért 
Jótékonysági Alapítvány kura-
tóriumát, nevezzen ki megbízott 
rektort, hatalmazza fel a rektori 
választás lebonyolítására. 

A rektor asszony elmondta, 
hogy 2019-ben az új ukrán felső-

oktatási törvénynek megfelelően 
kidolgozták és engedélyeztették 
a főiskola új alapszabályát, ami 
részben strukturális változásokat 
is eredményez. Az intézmény 
teljesítménye, hallgatói létszá-
ma alapján magasabb szintre ju-
tott, s ez már megköveteli, hogy 
más töltse be a rektori és az el-
nöki tisztségeket. A rektor felel 
az intézmény oktatási folyama-
taiért, az elnök pedig az intéz-
mény gazdasági, pénzügyi mű-
ködéséért, valamint a menedzs-
ment jellegű munkáért. A főis-
kola rektori tisztségére pályáza-
ti kiírás útján lehet majd jelent-
kezni. Ennek értelmében a rek-
torválasztást a Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskoláért Jótékonysá-
gi Alapítvány kuratóriuma által 
megbízott rektor vezeti majd le. 
A járvány ideje alatt továbbra is 
dr. Orosz Ildikó látja el a szük-
séges rektori feladatokat.

Öt év telt el Orosz Ildikó rek-
tori megbízatása óta. Mandátu-
mának lejártával ezúttal beszá-
molt az elvégzett munkáról is. 
Mint elmondta, a Rákóczi Fő-
iskolának jelenleg 12 BSc/BA, 
valamint 7 MSc/MA ukraj-
nai akkreditációval rendelkező 
szakja van. 2015-től kezdődően 

Sajtótájékoztató a Rákóczi Főiskolán

Lemondott rektori pozíciójáról Orosz Ildikó
Dr. Orosz Ildikó 2015 óta, dr. Szikura József váratlan halálát kö-
vetően – hogy a főiskola akadálytalanul működhessen – az elnöki 
megbízása mellett a rektori pozíciót is betöltötte. A hatályos uk-
rán törvényi előírásoknak, illetve a főiskola új alapszabályának 
megfelelően most, ötéves megbízatása lejártával, a nyugdíjkorha-
tár elértével a rektori pozíciójáról lemond, a továbbiakban elnök-
ként folytatja munkáját. A főiskola rektori tisztségének betöltésé-
re pályázatot írnak ki.

kapott működési engedélyt az in-
tézmény kémia, turizmus valamint 
számvitel és adóügy alapszakja, il-
letve a matematika szak kivételé-
vel az összes mesterszaka. Ugyan-
ezen időszak alatt a már meglévő 
négy, Ukrajnában nem akkreditált 
alapképzési szak mellé további ki-
lencet sikerült letelepíteni a főis-
kolára magyarországi felsőokta-
tási intézményekkel közös képzés 
formában, így képeznek mezőgaz-
dasági mérnököket, élelmiszeripa-
ri mérnököket, van ápolás és be-
tegellátás szak, szociálpedagógia, 
mérnökinformatika, gazdaságin-
formatika szak, katekéta képzés, 
magyar mint idegen nyelv szak-
irányú továbbképzés, mentálhigi-
énés segítő szakember szakirányú 
továbbképzés. Emellett a Kaposvá-
ri Egyetemmel és a Nemzeti Szín-
házzal kötött együttműködés kere-
tében a 2020/2021-es tanévben in-
dul a színművészeti képzés. Vala-
mint lesz ének-zene, vizuális ne-
velés, testnevelés, népi kultúra és 

tánc négy szemeszteres BSc taní-
tó alapdiplomára épülő szakirányú 
továbbképzés, melynek elvégzé-
se után a szaknak megfelelő dip-
lomát kaphatnak a kurzust sikere-
sen teljesítők. 

A 2014/2015-ös tanévben, hosz-
szú egyeztetés és engedélyeztetési 
eljárás után kezdte meg működé-
sét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola Felsőfokú Szak-
képzési Intézete, ahol jelenleg óvo-
dapedagógia, szociálpedagógia, 
szociális munka, turizmus, alkal-
mazott matematika, számvitel és 
adóügy szak működik.

A 2019/2020-as tanévben két-
éves előkészítés után sikerült el-
kezdeni a szakoktatást magyaror-
szági szakképzési intézményekkel 
kötött együttműködés keretében. 
Létrehozták az Egán Ede Szakkép-
zési Centrumot, mely a tervek sze-
rint idővel hálózatként lefedi majd 
Kárpátalja minden magyarlakta vi-
dékét. Elsőnek az Egán Ede Szak-
képzési Centrum Nagydobronyi 
Képzési Központja kezdte meg mű-
ködését 95 diákkal, akik 7 szakon 
tanulhatnak szakmát: autószere-
lő, mezőgazdasági gépszerelő, he-
gesztő, szakács, fodrász, kozmeti-
kus. Szeptembertől megkezdődhet 
az oktatás a péterfalvai központ-

ban. A diákok egy hétig itthon ta-
nulnak, egy hetet a magyarorszá-
gi társintézményben.

2015 óta a főiskola 6 ország-
ból (Magyarország, Szlovákia, 
Románia, Lengyelország, Török-
ország, Portugália) összesen 18 
felsőoktatási intézménnyel kö-
tött ERASMUS+ intézménykö-
zi megállapodást, amelyek kere-
tében eddig 147 hallgatói, okta-
tói és adminisztratív munkatár-
si mobilitás valósult meg/van fo-
lyamatban. A 2016–17-es tanév-
től működő Makovecz Program 
keretében a Rákóczi Főiskola ed-
dig 20 kétoldalú együttműködési 
megállapodást kötött (5 külhoni, 
ún. programgazda intézménnyel, 
illetve 15 anyaországi, ún. part-
nerintézménnyel). Ezek alapján 
eddig a főiskola 140 diákja vett 
vagy jelenleg is vesz részt 1–5 
hónapos tanulmányi mobilitáson 
(részképzésen), valamint 9 kül-
honi és anyaországi hallgató ér-
kezett hasonló időtartamú mobi-
litásra a II. RF KMF-ra. 

Orosz Ildikó beszámolt a fő-
iskola 2015–2020 közötti fonto-
sabb, megvalósult és folyamatban 
lévő infrastrukturális beruházá-
sairól is. Ezek között kiemelt he-
lyen szerepel a főiskola Felsőfo-
kú Szakképzési Intézete épületé-
nek átadása. A főépület belső ud-

varának befedésével ki-
alakításra került a 450 
m2 alapterületű átrium. 
Nagydobronyban átadás-
ra került a Szakképzési 
Intézethez tartozó kollégi-
um. Beregszászban meg-
épült a főiskola új kollé-
giuma, illetve sportcsar-
noka, befejeződött a fő-
iskola mintegy 2 hektá-
ros udvarának parkosítá-
sa, ezen belül egy 15x30 
méteres külső sportpá-
lya kialakítása. 2019-ben 
Nagydobronyban felújí-
tásra került az egyko-
ri erdészház két épüle-
te, a perecsenyi járási 
Lipovec községben meg-
épült a főiskola magas-
hegyi terepgyakorlati bá-
zisaként szolgáló három-
szintes épülete. Mindkét 

épület a biológia és földrajz sza-
kok terepgyakorlati bázisa lesz, 
de erdei iskolaként is funkcionál 
majd, és a KMPSZ nyári táborai-
nak helyszínéül is szolgál. Bereg-
szászban befejeződött az egyko-
ri Perényi-kúria 360 m2 alapterü-
letű épületének felújítása, ahol a 
Tulipán Tanoda fog működni és 
a turisztikai szak bázisa lesz. El-
kezdődött az egykori Bútorgyár-
tó pályán egy 3700 m2 alapterü-
letű új tanuszoda és sportcent-
rum építése. Az ungvári járási 
Szerednyén folyamatban van az 
egykori Buttler-kastély 255 m2 
alapterületű épületének teljes át-
építése. Beregszászban két ingat-
lanban mintegy 10 kisebb taná-
ri vendéglakás kialakítása kez-
dődött el. Befejezéséhez közeleg 
a péterfalvai, lipoveci elkészült 
épületek körüli terület rendezé-
se, a nagyberegi Szikura József 
Botanikus Kert bővítése.

A beszámolóból is kide-
rült, milyen hatalmas munka 
és fejlesztés folyik a főiskolán 
annak érdekében, hogy minél 
több fiatal képezhesse itthon 
magát, s hogy aztán, remélhe-
tőleg, szülőföldjén kamatoz-
tassa tudását.  

Kovács Erzsébet
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Elejét lásd az 1. oldalon

– Jól tudjuk, hogy amíg a 
termény eljut a gazdától a fo-
gyasztóig, több kézen megy ke-
resztül. A jelenlegi helyzetben 
melyik a leggyengébb lánc-
szem? – kérdeztük Nagy Csaba 
fiatal falugazdásztól.

– Próbáljuk meg együtt meg-
válaszolni a kérdést – ajánlja a 
szakember. – Első látásra a leg-
nagyobb gondot az jelenti, hogy 
a járási központokban műkö-
dő piacok többsége bezárt. To-
vábbá tudni kell, hogy általá-
ban a primőráru jelentős ré-
sze a hágón túli fogyasztókhoz 
kerül, márpedig a legnagyobb 
lembergi, drohobicsi, szriji, 
ivano-frankivszki piacok jelen-
leg zárva tartanak. Tehát hiába 
van nyitva a munkácsi, illetve a 
nagyszőlősi nagybani zöldségpi-
ac, a felvásárlók egyszerűen nem 
jönnek, mivel a már említett na-
gyobb településeken nem tudják 
teríteni az árut. 

– Azért ebben felfedezhetők 
kényelmi szempontok is. Azt ért-
jük, hogy könnyebb a Kárpátal-
járól áruval megrakott érkező-
nek 15-20 piaci standnál lead-
ni a kért árumennyiséget, mint-
hogy sorra felkeresnék az ille-
tő nagyváros élelmiszerboltjait. 
Valószínűleg most ez lenne az 
egyetlen járható út.

– Tényként kell elkönyvelni, 
hogy az lenne az életszerűbb, ha 
sok helyen kisebb tételeket tud-
janak a kereskedők eladni. Hisz 
a még nyitva tartó zöldségpiacok 
is a koronavírus által előidézett 
rendkívüli helyzet előírásait be-
tartva működhetnek csupán. Ez 

Új helyzet – új kihívások

De mi lesz a primőrökkel?
Nagy gondban vannak a hajtatott zöldségtermesztéssel foglalkozó 
kárpátaljai gazdák. A fűtött fóliasátrakban most adja első termé-
sét az uborka, a fűtetlen hajtatóközegekből pedig szintén nemrég 
indult el a hónapos retek felszedése. Ám hiába a minőségi primőr, 
a koronavírus-járvány okozta vészhelyzet miatt az nem jut el a fo-
gyasztóhoz. Nem csekély bevételkiesésről van szó, hisz még a kívül-
állónak is van némi elképzelése arról, mibe kerül manapság egy fó-
liaház heteken át tartó folyamatos fűtése. De nincs kétségünk afelől 
sem, hogy a hideghajtatásban nevelt retekkel is igen sok a munka. 

nagyjából azt jelenti, hogy tíz vásár-
lót a kapun beengednek, aztán míg 
azok be nem szerezték a számukra 
szükséges zöldség- és gyümölcsfé-
léket, és el nem indulnak hazafelé, 
addig a többiek kint várakoznak. 
Egyébként ilyenkor látszik, hogy a 

nagyáruházak által értékesített zöld-
ség- és gyümölcsmennyiség nálunk 
igazából nagyon csekély.

– Talán az a szerencse, hogy 
az idénynek még csak a kezdetén 
tartunk. Igazából tehát még ke-
vés az áru. 

– Jelenleg valóban nem nagy 
tételekről van szó, ám az említett 
fennakadások miatt már így is je-
lentős a bevételkiesés. A primő-
rök ára meg sem közelíti a más-
kor megszokottakat. Most néztem 
át a gazdanaplómat, s ebből kitű-
nik, hogy tavaly ilyenkor az ubor-
kát 62-65 hrivnyáért tudtuk értéke-
síteni, most meg kénytelenek va-
gyunk 42-45 hrivnyáért odaadni. 

Az elmúlt évben ilyenkor a hó-
napos retek kilójáért 35 hrivnyát 
fizetett a felvásárló, most alig 
20 hrivnyát kínál érte. És ami-
ről sokan meggyőződhettek: míg 
tíz nappal ezelőtt a minőségi re-
tek csomója 15-16 hrivnyáért 
kelt el, most már azt sorstársa-
im 4-5 hrivnyáért kénytelenek 
vesztegetni.

– A kiút…
– Nyilvánvaló, hogy az új hely-

zet egyik napról a másikra olyan 
kihívások elé állította az ágazat 
szereplőit, hogy ezekre nem sike-
rült nyomban választ adni. Nem-
rég végigtelefonáltuk a környék-
beli falvakban működő élelmiszer-
boltokat. Arról érdeklődtünk, hogy 
mennyi lenne az az árumennyiség, 
amennyit ők megpróbálnának érté-
kesíteni.  A boltosok egyelőre na-
gyon óvatosan közelítik meg ezt a 

kérdést, keveset rendeltek. Ez érthe-
tő is, hisz a primőr legfontosabb ér-
téke a frissességében rejlik: a hóna-
pos retek egy idő után túlnő, meg-
pudvásodik, a méreten felüli ubor-
ka szintén nem kelendő. Az ilyen 
uborkát a töveken tartani nem ta-
nácsos, mivel egyrészt veszít a pi-
acosságából, másrészt sok energi-
át von el a növénytől akkor, ha az 
uborkában megindul a magképző-
dés. Mint említettük, igazából sok-
kal gyorsabban állt be a rendkívü-
li helyzet, minthogy arra valame-
lyest is fel tudtunk volna készülni. 
Ám hiszek benne, hogy minden-
képpen találunk megoldást. 

Kovács Elemér

Azóta többezer év telt el, de 
a hajszobrászat művészete nem 
ment ki a divatból. Sőt, egyre 
jobban fejlődött, gondoljunk 
csak a szépen elkészített hajko-
ronákra! Mi, nők, pedig ma is 
előszeretettel vesszük igénybe 
a fodrászok kínálta lehetősé-
geket, legyen szó egy egysze-
rű hajvágásról, -festésről, vagy 
akár egy alkalmi kontyról.

Most egy Beregszászban élő 
fodrászt ismerhetünk meg, aki 
otthonában várja kedves vendé-
geit. Lőrinc Diannával beszélget-
tünk sikerekről, tervekről, elkép-
zelésekről.

– Hogyan indult a fodrászat 
iránti érdeklődése? Mióta fog-
lalkozik ezzel?

– A fodrász szakma szeretete 
már kiskoromban meg volt ben-
nem. Nagymamám is űzte ezt a 

mesterséget, és így kislányként 
a Piroska szalonban sokat meg-
fordultam. Ekkor döntöttem el, 
hogy én is fodrász szeretnék len-
ni. A középiskola elvégzését kö-
vetően pedig hivatásszerűen is 
ezzel foglalkozom.

–  Hol tanulta a szakmát?
– Miután leérettségiztem, Be-

regszászban, az Erika szalonban 
tanultam a hajkészítést. Nálunk 
akkor még csak ott lehetett hi-
vatalosan elsajátítani. Az okleve-
lem megszerzését követően ott is 
dolgoztam 4 évig, de sajnos aller-
giás lettem a hajlakkra. Így emi-
att döntöttem úgy, hogy nem dol-
gozom szalonban, hanem itthon 
folytatom tovább.

– Hogy emlékszik a kezde-
tekre? Akadtak-e nehézségei?

– Mint minden kezdet, elő-
ször nehéz volt. Azonban, ha 
az ember kitartó, és szereti, 
amit csinál, akkor ez nem je-
lent akadályt a számára. Vol-
tak nehézségeim, természete-
sen. Úgy elkészíteni egy-egy 
kontyot, hogy a vendég elé-
gedett legyen, tökéletesen áll-
jon, nem könnyű. Lassacskán 
azért beletanul az ember. Itt-
honról dolgozni sem egyszerű. 
Az eszközöket meg kell vásá-
rolni, meg kell hogy ismerje-
nek engem is meg a munkámat 
is. Kitartás kell hozzá.

– A visszatérő vendégkört 
megszerezni nem könnyű. 

– Ez igaz, sőt, elég nehéz, 
hiszen több szalon is van a váro-
sunkban. Ezért igyekszem min-
den kérésnek eleget tenni. Ma-
gam is boldog vagyok, ha elége-

Beszélgetés Lőrinc Diannával

A szépség – hozzáállás
A fodrászat mestersége egyidős a történelemmel. Már az egyip-
tomiak is nagy hangsúlyt fektettek megjelenésükre. A hajápo-
lás ekkor kapott igazán nagy figyelmet. A görögök pedig Isten 
ajándékának tekintették a hosszú hajat.

detten látom a hölgyet távozni 
új hajkoronájával.

– Milyen kérésekkel keresik 
meg leginkább?

– Általában hajvágással, fes-
téssel, szárítással keresnek meg. 
Viszont, ami a szívemhez legkö-
zelebb áll, az az alkalmi frizura 
készítése. Szeretem a kihíváso-
kat. Például, ha a vendéggel kö-
zösen internetről lesünk el egy 
kontyot, akkor azt megpróbá-
lom a legjobb tudásom szerint 
elkészíteni. Persze akad olyan 
is, mikor saját elképzelésemet 
csempészem bele a frizura meg-
formálásába. 

– Szükséges-e fejleszteni 
szakmai tudást? Milyen elkép-
zelései vannak?

– Persze, a szakma válto-
zik, mindig más és más jön di-
vatba. Újabb frizura trendek 

kerülnek előtérbe, sok stílus 
közül választhat a vendég. A 
jövőben szeretnék én is kép-
zéseken részt venni, amivel 
gyarapíthatom a tudásomat. 
Több új dolog is felkeltette a 
figyelmemet, amit kipróbál-
nék, szakemberektől megta-
nulnék.

–  Mit jelent önnek a fod-
rászat?

– A szakmám egyben a 
hobbim is. Folyamatosan az 
internetet böngészem újabb és 
újabb frizurákat keresgélek. 
Bár nem áll tőlem távol a ma-
nikűr szakma sem. Szívesen el-
sajátítanám azt is. Ki tudja, le-
het egyszer abba is belevágok. 
Mint mondtam, szeretem a ki-
hívásokat.

– Gondolt-e arra, hogy csa-
ládjával más országban próbál-
jon szerencsét?

– Igen, sajnos. Változott az 
ukrajnai nyelvtörvény, és mi-
vel kiskorú gyermekem van, le-
het, hogy a későbbiekben még 
fontolóra kerülhet a költözés is 
Magyarországra. Nehéz szív-
vel hoznánk meg ezt a döntést, 
és bízok abban, hogy a helyzet 
még jóra is változhat, hisz sze-
retek itt élni.

– Mit üzenne egy kezdő vál-
lalkozónak?

– Azt, hogy ha szereti a szak-
máját és kitartó, akkor a munka 
meghozza gyümölcsét. Így sok 
siker érheti az életben.

Kurmay Anita

Elválasztva is összetartozunk
Száz fa a száz év emlékére

A Kárpátaljai Magyar Kultu-
rális Szövetség aktivistái az el-
múlt héten 100 kárpátaljai tölgy-
facsemetét ültettek el a Csomai 
Honfoglalási Emlékpark köré. 
Az akcióról Molnár László kul-
turális titkárt kérdeztük.

– Ismerjük előbb meg ezt a 
területet, ahová a fákat ültetik. 

– A múlt század nyolcvanas 
éveiben Viktor Bobkov orosz ré-
gész Tiszacsoma határában 26 
honfoglaláskori sírt tárt fel – kezdte 
a kulturális titkár. – Aztán 1993–99 
között az Ungvári Nemzeti Egye-
tem archeológusai, Balahuri Eduard 

és Kategorisko Vjacseszlav vezetésé-
vel további 78 sírt tártak fel. Majd 2003 
szeptembere és októbere folyamán az 
Ungvári Nemzeti Egyetem és a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum munkatársai 
közös ásatási munkálatokat végeztek, 
melynek legfontosabb eredménye az 
volt, hogy rábukkantak egy korabeli 
település nyomaira. Az itt feltárt több-

generációs sírok, és számos egyéb jel 
is arra utal, hogy a honfoglaló magya-
rok egy része itt le is telepedett. A teme-
tő északi részén a KMKSZ kezdemé-
nyezésére 1996-ban emlékparkot léte-
sítettek, melyet 2000-ben avattak fel. 

– Azóta számos szobor díszíti 
a parkot, s mellette egy impozáns 
épület is található.

– Az épületet a KMKSZ két 
évvel ezelőtt vásárolta meg, s 
Makovecz-stílusban átépítette azt, 
melyben látogatóközpontot létesí-
tett. Most folyik a belső feltölté-
se. Korabeli fegyvereket, ruhákat, 
zászlókat, használati eszközöket 
tekinthetnek majd meg az idelá-
togatók, s videóbemutatón ismer-
kedhetnek meg a turisták azzal, 
hogyan telepedtek itt le honfog-
laló őseink. Emellett konferenci-
ák, találkozók megtartására is le-
hetőséget biztosít a létesítmény. 
Átadását a koronavírus megféke-
zésére hozott intézkedések miatt 
egyelőre elhalasztottuk.

– A faültetést viszont meg-
tartották...

– Az Összetartozás éve alkal-
mából, a száz évvel ezelőtt aláírt 
békediktátumra emlékeztetve a 
szövetségünk száz kárpátaljai töl-
gyet tervezett elültetni a park és a 
látogatóközpont köré. A csemeté-
ket már korábban megrendeltük, 
azokat meghozták, így el is kel-
lett ültetni. Természetesen a sza-
bályok, előírások szigorú betar-
tásával történt mindez. Az akti-
visták felváltva, különböző idő-
pontokban érkeztek, hogy saját 
kezűleg ültessenek el egy-egy fát. 

Bízunk benne, hogy unoká-
ink is élvezni fogják az akkorra 
fákká terebélyesedő tölgyek ár-
nyékát, s szeretettel emlékeznek 
azok ültetőire.

Kovács Erzsébet

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

A metszés során néha még 
a gyakorlott kertészek is követ-
nek el hibákat, amelyek követ-
keztében a fákon eseten ként túl-
súlyba kerülnek a hajtások, ami 
azt jelzi, hogy baj van a termés 
és a növekedés közötti ké nyes 
egyensúly fenntartá sával. A túl-
zott hajtásnö vekedés következ-
ménye lehet a gyümölcselrú-
gás is, sőt az egyes betegsé gek 
fellépése és a kárte vők túlzott 
felszaporodá sa is metszési hi-

Nincs pontosan megrajzolt 
séma, az élet évente felülírja ön-
magát. Jellemző módon Kárpát-
alja különböző termesztői kis-
térségeiben a gazdák egymás-
tól valamelyest eltérő stratégiát 
választottak. A Pro Agricultura 
Carpatika Alapítvány égisze alatt 
működő fiatal falugazdászokkal 
ezeket vettük számba. 

– Milyen bevált gyakorlatot 
köretnek azok, akik a hajtatott 
zöldségfélék termesztése mellett 
kötelezték el magukat?

Tihor-Sárközi Mónika: 
Nem csupán Tiszapéterfalván 
és környékén, de az egész dél-
ugocsai kistérség-
ben fellelhető fűtet-
len fóliasátrakban 
többnyire hónapos 
retek termesztésével 
kezdődik a szezon. 
A magvakat még ja-
nuár végén, február 
elején elvetik, s ha 
minden kedvezően 
alakul, akkor a ter-
mést április közepé-
re sikerül értékesíte-
ni. Közben a sejttál-
cákban kellő nagy-
ságúra megnőnek 
az ülőbab palánták, 
amelyek átlagban jú-
lius közepére terem-
nek le. Ezen a vidé-
ken sok gazdaság-
ban csak az őszi for-
dulóban termelnek 
uborkát. A csúcsra járatás idő-
szaka nem véletlenül esik egy-
be a befőzési főszezonnal, így a 
konzervuborka, főként a törzsvá-
sárlók körében, többnyire szintén 
jó áron kerül értékesítésre. Vész-
fűtéssel akár október végéig, no-
vember elejéig teremnek a tö-
vek. Hogy alaposan átgondolt ter-
mesztési menetrendről van szó, 
azt legfőképpen az évente megis-

A fóliázóknál is három a magyar igazság?

Szakértelem, kreatív 
gondolkodás, kockázatvállalás
A középiskolai történelem órákról bizonyára sokan emlékeznek 
rá, hogy az ókori Mezopotámiában, a Tigris és az Eufrátesz folyók 
termékeny völgyében élők gabonafélékből évente akár három ter-
mést is betakarítottak. Újabban pedig arról szerezhettünk tudo-
mást, hogy Dél-Amerikában, az egyenlítőhöz közel eső régiókban 
egy esztendőben a szőlőtáblákon kétszer szüretelnek. Arra viszont 
kevesen figyeltek fel, hogy megyénkben a hajtatott zöldségtermesz-
téssel foglalkozók közül sokan az év tizenkét hónapjára szintén há-
rom termést ütemeztek be. Itt, a mérsékelt égövben, ahol a fűtési 
szezon legalább hat hónapig tart, ez az igyekezet igazán elismerésre 
méltó. Különösen annak tudatában, hogy az egyre drágábbá váló 
tűzifa mellett kevesen termesztik a növényeket fűtött fóliasátrak-
ban. Így az évi három termés elérése nem kevés kockázatvállalás-
sal jár, és a szakértelem mellett nagyfokú kreatív gondolkodásmó-
dot is igényel. Meg a várható piaci mozgások kiszámítását. Hogy 
legyen értelme a befektetésnek.

métlődő kimagasló jövedelmi mu-
tatók bizonyítják. A hónapos re-
tek évek óta szép bevételt biztosít, 
nemkülönben a bokorbab, melynek 
termesztése a szélsőséges időjárás 
miatt szabadföldön egyre kockáza-
tosabbá válik, és semmiképpen sem 
hozza azt a minőséget, mint a hajta-
tó közegben nevelt társa. Szerintem 
ez egy óriási felismerés. Bizonyá-
ra a jövőben is akad majd ilyen, így 
a kialakult piaci struktúrában min-
dig lesz olyan rés, ahová különbö-
ző kultúrákkal jó eséllyel be lehet 
törni. Az utóbbi években erre már 
számos kísérlet történt. A mi ter-
mőtájunkon a hajtatott szamóca ter-

mesztése mostanság ugyancsak fel-
jövőben van.

 Molnár Ádám: Az általam 
felügyelt termesztési körzetben, 
Nagydobronyban és környékén 
a család munkabírása jelentősen 
meghatározza, hogy végül is milyen 
növények kerülnek a fóliasátorba. 
A hónapos retek itt is szezonkez-
dő növény, amely kellő odafigye-
lés és szakszerű gondozás mellett 

már évek óta jól fizet. Az újburgo-
nya őshazájában természetesen to-
vábbra is akadnak szép számban 
olyan gazdák, akik erre a kultúrára 
esküsznek. A fátyolfóliás takarás-
sal a kellő nagyságúra megnőtt gu-
mók általában olyan korán piacra 
dobhatók, hogy eleinte máshonnan 
érkező versenytárs sem igen akad, 
így az itteni termelők 
diktálják jó darabig a 
helyi árakat. Aki hó-
napos retket termesz-
tett, az a gumók fel-
szedése után ápri-
lis végén, május kö-
zepén a szezon má-
sodik növényeként a 
fóliaházban kiülteti 
az uborkapalántákat. 
A termelők egy része 
emellett a salátát, a 
spenótot, a karalábét 
illetve a karfiolt fa-
vorizálja, míg para-
dicsom termesztésé-
ben a gazdák 25-30 
százaléka, a papri-
ka termesztésében 
10-15 százalékuk lát 
fantáziát.

– A mögöttünk 
hagyott év tapasztalata szerint a 
harmadik fordulóban a legnagyobb 
a szórás – folytatja a fiatal szakem-
ber. – A nyár végére letermett ubor-
ka helyére a fóliasátrak jelentős ré-
szébe uborka kerül vissza, s emel-
lett egyre feltörekvőben van a vá-
gott, cserepes dísznövény termesz-
tés. A dísznövények közül jelenleg 
a krizantém a legkedveltebb, továb-
bá egyre bővül azon termelőknek a 

köre, akik rózsát, muskátlit, árvács-
kát, állítanak elő ezerszámra.

Kukri Róbert: Kerületemben 
a főként fűtetlen fóliasátrakkal ren-
delkező derceni és fornosi gazdák 
is többnyire hónapos retekkel in-
dítják a szezont. Az április köze-
pén felszedett gumók helyére aztán 
többnyire uborka kerül. De csak vi-
szonylag rövid időre, mert a nagy 
melegben gyorsan elvénülő töve-

ket kiszedik, hogy a futóbab ter-
méséből próbáljanak megfelelő jö-
vedelemre szert tenni. Ez többnyi-
re sikerül is. A fóliázók egy része az 
uborka helyére karalábét, rövid te-
nyészidejű káposztát ültet. Ami ál-
talánosan jellemző: az itteni gazdák 
is minden talpalatnyi földet kihasz-
nálnak. Az uborka- és paradicsom-

tövek alatt sóska, saláta, spenót, új-
hagyma stb. zöldell, ezek jelentik az 
állandó pótlólagos bevételt. Egyéb-
ként ez is egy tervezett folyamat: a 
levélzöldségek magva olyan szá-
mítással kerül elvetésre, hogy a tö-
vek akkorra erősödjenek meg, mire 
az uborka vagy a paradicsom leter-
mett. Amúgy erre a kistérségre jel-
lemző leginkább, hogy a fóliasátor 
egy részét, de olykor az egész ter-
mesztő közeget levélzöldségek fog-
lalják el. Ez nagyrészt Munkács, az 
ottani nagybani zöldségpiac közel-
ségével magyarázható. Azzal, hogy 
a levélzöldségek az év teljes egészé-
ben stabil áron eladhatók. Kollégá-
imtól tudom, hogy a konyhai alap-
anyagok ezen köre egyre jelentő-
sebb helyet foglal el más kistérsé-
gek termesztési stratégiájában.

Azt hihetnénk, hogy aki a jelen-
legi borsos tűzifaárak mellett bevál-
lalja fóliházainak fűtését, az csak-
is uborkát vagy paradicsomot ter-
meszt benne. A többség valóban 
így tesz, de tudunk olyan gazdáról, 
aki például zöldpaszullyal kezdi az 
idényt. Mondanunk sem kell, hogy 
a már május elején piacra dobott 
főzelék alapanyagának kilójáért a 
vásárlók szívesen megadnak 100 
hrivnyát is. Óriási haszon ez, vél-
hetnék a kívülállók, akiknek termé-
szetesen fogalmuk sincs arról, hogy 
három fóliaház fűtéséhez például tíz 
teherautónyi tűzifára van szükség, 
ami baráti áron is legalább 70 ezer 
hrivnya. Annak fűrészelési költsé-
géről, a fűtéssel járó mindennapos 
maceráról és a korai primőrök ter-
mesztésével járó óriási kockázatról 
még nem is beszéltünk. 

A fiatal falugazdászok felhív-
ják a figyelmet arra a körülmény-

re, hogy a fóliasátrak építé-
se és fenntartása nagyon költ-
séges vállalkozás. Egy darab 
„standart” 40x10 m-es csővázas 
fóliasátor építési költsége eléri a 
70-80 ezer hrivnyát, ami 5 éves 
megtérülési idővel számolva 
éves szinten kb. 15000 hrivnya 
fenntartási költséget jelent. Eh-

hez jön még a külső fóliaborítás 
12000 hrivnyás ára, ami 3 évre 
számolva 4000 hrivnya/év, vala-
mint az esetleges belső fóliaborí-
tás kb. 2000 hrivnyás éves költ-
sége. További 2-3 ezer hrivnya/
év összeget fordítunk az öntöző 
rendszer, vízelvezető rendszer, 
kerítés stb. fenntartására. Ha 
mindezt összeadjuk, azt kapjuk, 
hogy minden évben csak ma-
gának a fóliasátor fenntartásá-
nak a költsége nagyságrendileg 
24000 hrivnyát tesz ki. Egy át-
lagosnak számító családi gazda-
ságban 3-4 ilyen fóliasátor van, 
ami azt jelenti, hogy összességé-
ben az amortizációs (fenntartási) 
költségek éves szinten megköze-
lítik a százezer hrivnyát! Tehát 
havonta 8000 hrivnyába kerül 
csak az, hogy termesztésre ké-
szen állnak a fóliasátraink, füg-
getlenül attól, hogy folyik-e ben-
nük valamilyen termelés, vagy 
üresen állnak. A termelők egy 
része a fűtött termesztésre való 
áttérésben látja a kiutat, míg a 
többség továbbra is a hidegtűrő 
zöldségfélék termesztését része-
síti előnyben a téli-kora-tavaszi 
időszakban.

A koronavírus okozta vész-
helyzet persze most mindent felül-
ír. A korábbi hetekben ugyan-
is piacainkon már elkezdődött a 
hónapos retek árusítása. Jelen-
leg mindez az élelmiszerüzletek 
zöldségstandjaira szorult vissza. 
Onnan viszont összehasonlítha-
tatlanul kevesebb primőr jut el a 
fogyasztóhoz, mint amikor min-
den piaci áruda teljes kapacitás-
sal üzemel. 

Kovács Elemér

bákra ve zethető vissza. Az apró 
gyümölcs is a hajtások és a ter-
més közötti egyen súly megbom-
lásának kö vetkezménye, túl sok 
ter méskezdemény megha gyása ese-
tén a gyümölcs kicsi marad, mivel 
a fá nak nem lesz elég ereje a nagy-
számú megfelelő nagyságú és mi-
nőségű termés kineveléséhez.

A metszési hibák elke rülését 
már a megfelelő alany és a ko-
rona formájá nak kiválasztásával 
megala pozhatjuk. A gyümölcs-
fák vásárlása előtt el kell dönte ni, 
hogy kis, karcsú fákat, vagy nagy 
koronájú, kiterjedt lombozatú fákat 
akarunk-e nevelni, a bokrok eseté-
ben sövényt vagy egyedi külön álló 

bokrokat telepítünk. A döntés so-
rán vegyük figye lembe a rendel-
kezésre álló helyet és a fák gondo-
zásával kapcsolatos munkaigényt 
is. Vannak ugyanis olyan faalakok, 
amelyek kialakítása az elején több 
munkát igényel, de később köny-
nyebben végezhetők az ápolási és 
be takarítási munkák. A tervezés kor 
vegyük figyelembe az egyes fajok 
környezeti igé nyét nemcsak a tér-
közzel, hanem a talajjal és a fénnyel 
szemben is. Hagyjunk a fa számára 
annyi helyet, hogy teljesen kifejlőd-
ve és termő ereje teljében se kelljen 
met széssel korrigálni a hely igényét, 
mert ezzel csak ellen kező hatást 
érünk el. Ha ugyanis erősebben 
vissza vágjuk a fákat, azok erre jó-
val erősebb hajtásnöveke déssel vá-
laszolnak.

A metszésen kívül a ko rona 

alakításának egyéb módszerei-
vel is befolyásol hatjuk a hajtások 
és a termő részek egyensúlyának 
fenn tartását. Például az ágak víz-
szintes lekötözésével, ami le fékezi 
a növekedést, és a fát termőrü-
gyek képzésére ser kenti. Nem sza-
bad megfeled kezni a másik vég-
let elkerülé séről sem, a túl soknak 
mu tatkozó termésmennyi séget kö-
nyörtelenül ritkíta ni kell, mert a túl 
nagy ter més egyrészt megterheli a 
fát, és a következő évben már na-
gyon kevés gyümöl csöt hoz, ugyan-
akkor erő sebben növekszik is. Amit 
esetenként újrametszéssel próbá-
lunk visszafogni, de a növény et-
től még erő sebb növekedésnek in-
dul. Olyan ördögi körbe kerü lünk, 
amiből csak a termésmennyiség 
megfelelő sza bályozásával tudunk 
kike rülni. Ezért a terméskezde-

ményeket idejében ritkít suk ki, a 
gyümölcsök kö zötti távolság ak-
kora le gyen, hogy két gyümölcs 
között kb. egy tenyérnyi hely ma-
radjon szabadon, illetve közöttük 
egy har madik elférhessen.

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

Bodnár István 
kertészmérnök, 

Nagybakta

Archív felvétel

A Beregszász zöldövezetében gazdálkodó 
Borzonéknál idén is korán kezdődött a szezon



Csütörtök Április 2.

Köszöntjük Áron nevű olvasóinkat!

Hétfő Március 30.

Köszöntjük Zalán nevű olvasóinkat!

Kedd Március 31.

Köszöntjük Árpád, Benő nevű olvasóinkat!

Szerda Április 1.

Köszöntjük Hugó 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.
21:20 Bátrak földje

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

Késő esti kiadás
23:35 Kapcsolat

Am. filmsor.
00:40 Autogram
01:20 Kalandozó
01:50 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:35 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am. krimisor.

03:15 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am. krimisor.

05:10 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
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
06:35 Kenó
06:40 Roma magazin
07:10 Domovina
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 Bolygónk, a Föld II
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 Kékfény
21:35 A maffia nyomában

Olasz krimisor.
22:30 Kenó
22:40 Nők vészhelyzetben

Tévéfilmsor.
23:40 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

00:35 Hogy volt?!
01:35 Új idők új dalai
02:05 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:35 Unió27
03:55 Summa

05:25 Rejtélyes 
XX. század

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

a nóta
07:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:05 Az utódok 

reménysége
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:10 Dokuzóna
11:10 Angol nyelvű hírek
11:30 Göre Gábor 

visszatér
Magy. filmvígjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Család-barát
16:00 Divat & dizájn
16:25 Magyar Krónika
17:00 Öt kontinens
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Edda koncert
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

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

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

visszatér
Magy. filmvígjáték

03:45 Itthon vagy!

05:00 Lendület
05:30 Golf magazin
06:00 Múlt és Jelen
06:30 A Nation's Story 

- Az USA női 
labdarúgó vá-
logatott 4 vb-cí-
mének története

07:05 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság

08:25 Női labdarúgó 
világbajnokság

10:35 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság

12:15 Jövünk!
12:45 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
13:50 Tollaslabda
14:55 Puskás Aréna 

stadionavató 
mérkőzés

17:05 UEFA 2020-as 
Labdarúgó Eu-
rópa-bajnoki se-
lejtező

21:15 UEFA Bajnokok 
Ligája

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.
21:20 Bátrak földje

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

Késő esti kiadás
23:30 A szív bajnokai

Amerikai film
01:55 Balkán Kobra - 

A Thália Szín-
ház előadása

03:25 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:10 Magánnyomozók
05:10 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
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.

03:20 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 Srpski ekran
07:10 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.

15:10 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 Önök kérték
21:35 Az első köztársaság

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

Angol tévéfilmsor.
23:30 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

00:25 Magyarország 
szeretlek!

01:55 Rúzs és selyem
02:20 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Esély

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:30 Jó ebédhez szól

a nóta
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű

hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:30 Ortodox örömhír
08:55 Református 

magazin
09:25 Mindenki 

Akadémiája
10:00 Hívószava a hal 

- M. Novák 
András festőmű-
vész portréja

10:55 Angol nyelvű hírek
11:15 Nem zárjuk 

kulcsra az ajtót
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschrim
14:20 Család-barát
15:55 Család'20
16:20 Novum
16:50 Térkép
17:15 Útravaló
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

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

egy van
23:30 Hagyaték
00:05 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
02:35 Nem zárjuk

kulcsra az ajtót
Tévéjáték

04:45 Bringasport
05:00 Golf magazin
05:30 Múlt és Jelen
05:55 Lendület
06:30 UEFA BL-

klasszikusok
07:30 UEFA BL-

klasszikusok
08:05 Puskás Aréna 

stadionavató 
mérkőzés

10:10 Jövünk!
10:40 Bringasport
11:30 Tenisz Davis Kupa
13:15 Tollaslabda
14:10 Fradi Tv
14:40 Női labdarúgó 

világbajnokság
16:50 Tollaslabda
17:50 Fradi Tv
18:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
20:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:35 Labdarúgó 

közvetítés
00:35 Út az Eb-re

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.
21:20 Bátrak földje

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

Késő esti kiadás
23:30 Rejtjelek

Am. krimisor.
00:30 Rejtjelek

Am. krimisor.
01:25 Rejtjelek

Am. krimisor.
02:20 Rejtjelek

Am. krimisor.
03:05 CSI: Miami 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

04:50 Csapdába csalva
05:15 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
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.

03:20 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 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 Madagaszkár
14:00 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:55 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 Végzetes vonzerő

Angol thriller
23:50 Kenó
23:55 Szabadság tér ́ 89
00:40 Kékfény
01:30 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:20 OJD – Irodalom 
és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Család'20
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:05 Új nemzedék
09:30 A sokszínű vallás
09:55 Mindenki 

Akadémiája
10:30 Öröménekes 

Filmportré - 
Rohonyi Anikó 
operaénekes

11:30 Angol nyelvű hírek
11:45 Menazséria

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

 Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:30 Család-barát
15:55 Magyar gazda
16:25 Mesterember
16:55 Hazajáró
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 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
23:25 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

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

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Hogy volt?!
02:25 Menazséria

Tévéjáték

05:00 Múlt és Jelen
05:30 Szabadidő
05:55 UEFA BL-

klasszikusok
06:25 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
07:45 UEFA 2020-as 

Labdarúgó Eu-
rópa-bajnoki se-
lejtező

09:50 A Nation's Story 
- Az USA női 
labdarúgó vá-
logatott 4 vb-cí-
mének története

10:20 Fradi Tv
10:55 Puskás Aréna 

stadionavató 
mérkőzés

13:00 Tollaslabda
14:00 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
15:30 Tollaslabda
16:30 Kétváll
17:05 Aranyoroszlánok
17:35 Kézilabda 

közvetítés
21:10 Labdarúgó 

közvetítés
23:20 Tollaslabda

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.
21:20 Bátrak földje

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

Késő esti kiadás
23:40 Brandmánia
00:15 Szuperzöld
00:45 KölyökKalauz
01:20 ÉletmódKalauz
01:50 Otthon, véres

 otthon
Am. akcióvígjáték

04:50 Csapdába csalva
05:15 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
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!
00:25 Magánnyomozók
01:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:35 Tények Este
03:15 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:45 Slovenski Utrinki
07:10 Alpok-Duna-Adria
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 Skót birtokok
14:10 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 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:35 Világot látok
Angol romantikus 
vígjáték

23:05 Kenó
23:15 A kis Valentino

Magyar játékfilm
00:55 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

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

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:40 Magyar gazda

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Novum
06:20 Summa
06:45 Világ
07:10 Útravaló
07:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:30 Német nyelvű 

hírek
08:35 Orosz nyelvű hírek
08:40 Kínai nyelvű hírek
08:55 Tanúságtevők
09:20 Így szól az Úr!
09:25 Kereszt-Tények
09:35 Vallás és 

szabadság
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 A kerámia véle-

ménye - Port-
réfilm P. Benkő 
Ilona kerami-
kusművészről

11:10 Angol nyelvű hírek
11:25 Pénzt Marijának

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Slovenski Utrinki
13:50 Alpok-Duna-Adria
14:20 Család-barát
15:55 Kék bolygó
16:20 Noé barátai
16:55 Szerelmes földrajz
17:30 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
02:25 Pénzt Marijának

Tévéjáték
 

05:00 Kétváll
05:30 Aranyoroszlánok
05:55 Múlt és Jelen
06:25 U-21-es labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

08:35 Kézilabda 
közvetítés

10:10 Tollaslabda
11:10 Fradi Tv
11:45 Golf magazin
12:15 Kétváll
12:50 Aranyoroszlánok
13:20 Bringasport
13:40 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
15:00 Tollaslabda
16:00 Pecatúra
16:35 Öttusa
17:05 Jégkorong magazin
17:40 Női kosárlabda 

Magyar Kupa 
döntő

19:35 Tenisz Davis Kupa
21:20 UEFA 2020-as 

Labdarúgó Eu-
rópa-bajnoki se-
lejtező



Szombat Április 4.

Köszöntjük Izidor nevű olvasóinkat!

Vasárnap Április 5.

Köszöntjük Vince nevű olvasóinkat!

Péntek Április 3.

Köszöntjük Buda, Richárd 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

2020. 
március 25. 9Heti műsor

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.
21:20 Bátrak földje

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

 Késő esti kiadás
23:35 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:40 Lila füge
01:15 Profi a konyhámban
01:45 Édesítő
02:20 Veszélyes kölykök

Amerikai film

04:50 Csapdába csalva
05:15 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
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.

03:15 Tények Este
03:55 Magánnyomozók

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:45 Életkerék
07:10 Öt kontinens
07:40 Ridikül
08:30 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:50 Hej Páva
13:00 Ízőrzők - Temati-

kus epizódok
13:35 Tengerek, város-

ok, emberek
14:20 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:15 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 Akéb sőnket -
Nőj meg, teknős!
Angol családi víg-
játék

22:10 A Biblia - A Te-
remtés és a Víz-
özön
Angol játékfilm

23:40 Kenó
23:50 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

00:45 Hogy volt?!
01:45 Új idők új dalai
02:15 Rúzs és selyem
02:35 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
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
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:40 Isten kezében
09:05 Katolikus krónika
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Tényleg vérre 

ment - Portréfilm 
Gulyás Gyula 
filmrendezőről

11:15 Angol nyelvű hírek
11:30 Körözés egy 

csütörtök körül
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Életkerék
13:45 Öt kontinens
14:20 Család-barát
15:55 Püspökkenyér
16:25 Multiverzum
16:55 Kárpát-medence
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

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

egy van
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Önök kérték
02:30 Körözés egy 

csütörtök körül
Tévéfilm

03:45 Itthon vagy!

04:45 Bringasport
05:00 Öttusa
05:30 Tollaslabda
06:30 Kézilabda 

közvetítés
08:25 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
09:45 UEFA 2020-as 

Labdarúgó Eu-
rópa-bajnoki se-
lejtező

11:55 Kétváll
12:30 Aranyoroszlánok
13:05 Puskás Aréna 

stadionavató 
mérkőzés

15:05 Női labdarúgó 
magazin

15:35 Futsal magazin
16:10 Női labdarúgó 

világbajnokság
18:20 UEFA Bajnokok 

Ligája
20:25 UEFA 2020-as 

Labdarúgó Eu-
rópa-bajnoki se-
lejtező

04:00 Tini nindzsa 
teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

04:20 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

05:05 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:05 Tini nindzsa 

teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:35 KölyökKalauz
10:10 Teleshop
11:10 Brandmánia
11:40 ÉletmódKalauz
12:15 Autogram
12:50 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
13:25 Carter ügynök

Am. akciófilm-sor.
14:20 Cobra 11

Német akciófilm-sor.
15:25 Minden végzet 

nehéz
Am. romantikus víg-
játék

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjátéksor.
21:00 Mellékhatás

Magyar thrillersor.
22:10 Újra otthon

Amerikai vígjáték
00:00 Kéjlak

Am.-belga misztikus 
thriller

02:10 Kevin, a minden6ó
Am. vígjátéksor.

03:00 Kevin, a minden6ó
Am. vígjátéksor.

04:45 Csapdába csalva
05:00 Egy rém rendes

család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
09:55 Trendmánia
10:30 Innovátor
11:00 TechGuru
11:35 Adris Kitchen
12:05 Poggyász
12:40 SzÉpítők
13:10 Street Racers - 

Formula E ma-
gazin

13:45 Star Trek: 
Mindenen túl
Am. sci-fi akciófilm

16:20 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Páros mellékhatás

Am. vígjáték
22:25 Teljesen idegenek

Olasz vígjáték
00:30 Hajó a vége

Am.-német vígjáték
02:35 Morgen

Magyar-román-
francia filmdráma

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Magyar Krónika
07:30 Szerelmes földrajz
08:05 Térkép
08:40 Noé barátai
09:10 Divat & dizájn
09:45 Nálatok, laknak 

állatok?
Német családi filmsor.

10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 Nyomoz a 

professzor
Angol krimisor.

14:50 A Südheide - Er-
dők-mezők cso-
davilága

15:35 Ünnepi vacsora
Magyar játékfilm

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

Sporthíradó
18:45 SzerencsePerc
18:46 Szerencse Szombat
19:40 A kis Nicolas nyaral

Fr. családi film
21:25 A sas leszállt

Angol háborús film
23:40 Kenó
23:50 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:50 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:45 Hogy volt?!
02:40 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

03:05 Magyar Krónika

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:55 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:50 Itthon vagy!
07:15 Hogy volt?!
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:40 Gasztroangyal
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:10 Rejtélyes 

XX. század
10:45 Öt kontinens
11:15 Angol nyelvű hírek
11:35 Szerelemből 

nősültem
Magyar romanti-
kus film

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

délidőben
14:20 Család-barát
15:55 Amerikában jár-

tunk. Mestersé-
ge címere..

16:30 Hit, erkölcs és 
hűség – A Ma-
gyar Corvin-lánc 
kitüntetettjei

17:05 Lola kicsi konyhája
17:35 Most a Buday!
18:05 Családi kör
19:00 Térkép
19:30 Ízőrzők
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Bagi Nacsa 

Orfeuma
22:35 Legenda - válogatás
23:05 Hagyaték
23:35 Opera Café
00:05 Evangélium
00:40 Biblia és irodalom
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Gasztroangyal
02:30 Ünnepi vacsora

Magyar játékfilm

04:30 UEFA BL-
klasszikusok

05:00 Öttusa
05:30 Pecatúra
05:55 U-21-es labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

08:05 Szabadidő
08:35 Kékek
09:05 Ute tv
09:35 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
11:00 Kézilabda 

közvetítés
12:50 UEFA 2020-as

Labdarúgó Eu-
rópa-bajnoki se-
lejtező

15:00 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság

16:25 Út az Eb-re
17:00 UEFA 2020-as 

Labdarúgó Eu-
rópa-bajnoki se-
lejtező

19:10 UEFA Bajnokok 
Ligája

21:10 UEFA Bajnokok 
Ligája

23:15 Kézilabda 
közvetítés

01:00 UEFA BL-
klasszikusok

04:20 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

05:10 Fókusz Plusz
06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:50 Tini nindzsa 

teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:15 Star Wars: 
Lázadók
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:45 Teleshop
10:45 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:20 Lila füge
11:55 Szuperzöld
12:35 Profi a 

konyhámban
13:10 Cobra 11

Német akciófilm-sor.
14:25 Cobra 11

Német akciófilm-sor.
15:30 Artúr király

Am. kalandfilm
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
19:00 Álarcos énekes

Ki van a maszk 
mögött?

20:45 Csillagok között
Am. kalandfilm

00:00 Tűzfal
Amerikai thriller

02:00 Kevin, a minden6ó
Amerikai sor.

02:55 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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

04:45 Csapdába csalva
05:00 Egy rém rendes 

család
Amerikai filmsor.

05:30 Egy rém rendes
család
Amerikai filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ

09:50 EB TV
10:25 Tűsarok
10:55 Több mint TestŐr
11:30 Super Car
12:00 Életmódi
12:35 Bitter magazin
13:05 Street Racers - 

Formula E ma-
gazin

13:40 Éjszaka a 
múzeumban 2.
Am.-kanadai ka-
landvígjáték

15:50 Amikor megállt 
a Föld
Amerikai akciófilm

18:00 Tények
18:50 Nicsak, ki va-

gyok? - a rejté-
lyek színpada

23:00 Kicsinyítés
Am.-norvég sci-fi 
filmdráma

02:00 B13 - A bűnös negyed
Francia akciófilm

03:45 Elrabolva
Am.-fr. akció-
film-sor.

05:15 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
07:00 Családi kör
08:00 Isten kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:35 Katolikus krónika
09:00 Így szól az Úr!
09:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:35 Útmutató
10:00 Református

ifjúsági műsor
10:10 Evangélikus 

ifjúsági műsor
10:15 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

10:25 Vallás és szabadság

10:30 Unitárius magazin
11:00 Evangélikus 

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

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól

a nóta
13:25 Univerzum - A 

teknősök meg-
mentője

14:15 Édes anya-
nyelvünk

14:30 Holdudvar
Magyar filmdráma

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 Az ifjú Viktória 

királynő
Angol életrajzi film

23:00 Kenó
23:05 A másik férfi

Angol filmdráma

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:10 Világ
07:40 Multiverzum
08:10 Német nyelvű

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

Akadémiája
10:05 Ízőrzők
10:40 Térkép
11:10 Angol nyelvű hírek
11:30 A leányvári 

boszorkány
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Ternovszky Béla 

rajzfilmtervező

14:20 A nagyok
14:50 Csikósok robo-

gón és lóháton
15:50 Amerikában jár-

tunk. Mestersé-
ge címere...

16:25 Hit, erkölcs és 
hűség – A Ma-
gyar Corvin-lánc 
kitüntetettjei

16:50 Lola kicsi konyhája
17:25 Most a Buday!
17:55 Divat & dizájn
18:20 Divat & dizájn
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Határtalan 

történet
22:35 Hogy volt?!
23:35 Hagyaték

05:00 Szabadidő
05:30 Bringasport
05:45 Ute tv
06:20 Kékek
06:45 Jégkorong 

magazin
07:15 Öttusa
07:50 Út az Eb-re
08:25 Múlt és Jelen
08:55 Jövünk!
09:25 Labdarúgó 

közvetítés
11:35 UEFA Bajnokok 

Ligája
14:05 Jégkorong 

magazin
14:35 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
15:05 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
16:35 Női labdarúgó 

világbajnokság
18:50 UEFA Bajnokok

Ligája
20:50 UEFA 2020-as 

Labdarúgó Eu-
rópa-bajnoki se-
lejtező

23:05 UEFA Női Bajno-
kok Ligája
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 A félreértések elkerülése vé-
gett tudatosítanunk kell, hogy 
nincs talajélet mikroorganizmus-
ok, hasznos gombák és baktéri-
umok nélkül, amelyek lebont-
ják a növényi és állati 
eredetű maradványo-
kat és hasznos, szerves 
anyaggá alakítják át 
azt. Ettől a talaj alap-
vető és legfontosabb 
része, a humusz kép-
ződik. Ami a mező-
gazdasági szempont-
ból a legfontosabb, 
mert minél magasabb a humusz-
tartalom a talajban, annál érté-
kesebb a talaj és annál nagyobb 
a termőképessége is. Sajnos ná-
lunk, Kárpátalján, az egyharma-
da a földjeinknek nem alkalmas 
a mezőgazdasági termelésre. En-
nek fő oka, hogy a pH érték 2,5-
3,5-re csökkent, a talajélet ilyen 
körülmények között minimális-

Biotrágya és talajminőség
Igaz-e, hogy a biotrágyák többéves használata rontja a talaj mi-
nőségi mutatóit? Sajnos még mindig ilyen kérdésre kell válaszol-
nom. Pedig ennek ellenkezőjéről már nagyon sokszor írtam a cik-
keimben. És nem csupán a saját véleményemet adtam közre, ha-
nem tudományosan megalapozott tényeket.

ra csökkent, és ezért a humusztar-
talom is minimális, így nem alkal-
mas a mezőgazdasági termelésre. 

A világ egyik országában sem 
vonják kétségbe a talajlakó mik-

roorganizmusok hasznos 
tevékenységét. De sajnos, 
mint minden jónak, van-
nak ellenségei és táma-
dói. Ezeket a támadókat 
két kategóriába szeret-
ném sorolni: egyik a tu-
datlanság, a másik meg a 
haszonélvezet…

Szeretnék felhozni 
egy mindenkinek érthető példát 
a biotrágyák használatáról. Ara-
tás után például, amikor otthagy-
juk a szalmát tarlón és utána be-
szántjuk, hogy szerves anyagot 
kapjunk, ha biotrágyákat haszná-
lunk, a lebomlási folyamat két-há-
rom hónap alatt megvalósul. Va-
gyis ez alatt a rövid idő alatt a 
biotrágyában lévő baktériumok 

lebontják a növényi maradékokat 
(szalmát) és hasznos makro- és 
mikroelemekké alakítják át, amit 
utána a növények használnak fel. 
Ez azt jelenti, hogy nagyon rövid 
idő alatt a növények kész táplá-
lékhoz jutnak. Míg ha hagyomá-
nyos módszert alkalmazunk, ak-
kor ez a lebomlási folyamat elhú-
zódik két-három évig is. 

Úgy gondolom, ebből a pél-
dából mindenki megértette, hogy 
a biotrágyák használata haté-
kony és nélkülözhetetlen, vala-
mint semmi mással nem tudjuk 
pótolni. Ami még nagyon fontos: 
a biotrágyákban lévő baktériumok 
(azotobacter) a levegőben lévő nit-
rogént (mint tudjuk a levegőnek 
79%-át nitrogén) átalakítja hasznos 
nitrogén műtrágyává. Egy vegetá-
ciós időszak alatt 60 kg (hatóanya-
got) biológiai nitrogént tud termel-
ni, amit a növények felhasználnak, 
ez megfelel 200 kg ammóniumnitrát 
műtrágyának, ami nem olcsó. Ezen-
kívül a növénymaradványokból kö-
rülbelül 50-60 foszfort termelődik. 
Ebből a mi talajainkban rendkívül 
kevés van, és a foszfor tartalmazó 
műtrágyák rendkívül drágák. Egy-
szóval a biotrágyákban lévő baktéri-
umok hasonlítanak egy műtrágyákat 
termelő gyárhoz, csak a különbség 
az, hogy az alapvető makroelemeket 

saját maguk készítik elő és adják 
át a növényeknek. 

A saját gyakorlatomból sze-
retnék felhozni egy példát, hogy 
miért is hasznos a biotrágya – és 
ezt több fóliás zöldségtermesz-
tő gazda – elsősorban uborka- és 
paradicsomtermelő – is meg 
tudja erősíteni. Fel tudtuk ven-
ni a harcot az egyik legveszé-
lyesebb betegséggel, a fuzárium 
verticiliummal, ami sok terme-
lőnek nagy fejfájást okozott. A 
vegyszerek használata ugyanis 
nem hozta meg a kellő eredményt, 
kialakult a rezisztencia. Ennek le-
küzdésére alakítottuk ki az úgyne-
vezett bioszekér programot, ami-
nek az alapja: a fóliákban mustárt 
vetünk és biotrágyával dolgozzuk 
be a talajba. Nagyon bizakodóak 
vagyunk ennek eredményességé-
vel kapcsolatban.

Ne felejtsük el,  hogy a 
biotrágyák használata csak ak-
kor lehet eredményes, ha betar-
tunk minden más agrotechnikai 
követelményt is.

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

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Kacsolás
A kacsolás tulajdonképpen 

a levélhónaljakból előtörő ol-
dalhajtások eltávolítását jelen-
ti. Mivel a fóliás paradicsom-
nál csak a főszáron (ez lehet 2 
db. is) nevelünk ter-
mést, ezek az oldal-
hajtások teljesen fe-
leslegesek a számunk-
ra. Meghagyásuk az 
állomány túlzott be-
sűrűsödéséhez, a ter-
més elaprósodásához 
vezet.

Ezt a műveletet le-
hetőleg a reggeli órákban ajánla-
tos elvégezni, amikor még nagy a 
növények „turbornyomása”, így 
a kacsok, ha tőben le-fel meghaj-
lítjuk, könnyen kitörnek, „lepat-
tannak”. Ajánlatos legalább he-
tente egyszer végig kacsolni az 
állományunkat. Így elkerülhet-
jük a túl nagy kacsok kialakulá-
sát, amelyek kitörése már nagy 
sebet hagy maga után. Mivel 
ezek a sebek potenciális befer-
tőzési lehetőségek több gombás 
és baktériumos betegség számá-
ra, ajánlatos fokozottan figyelni 
ebben az időszakban a növény-
védelmi permetezésekre.

Több gazda is a feldetermi-
nált fajtákat termeszt hosszúkul-
túrában, azaz folyton növőként 
kezelik őket. Ehhez azonban az 
kell, hogy mielőtt a főszár bete-
tőzne, meghagyunk egy kacsot, 
amit a főszár helyett fogunk to-
vább nevelni. Ugyanúgy járha-
tunk el, ha valamilyen okból le-
törik a főszár hajtáscsúcsa, vagy 
a magas talaj EC miatt túl hamar 
ledeterminált a paradicsomtő.

A determinált („törpe”) faj-
táknál néha ajánljuk a két ágban 
történő nevelést. Ilyenkor a leg-
alsó kacsot meghagyjuk, s a to-
vábbiakban ugyan úgy kacsoljuk, 
mint a főszárat. Fajtától függően 

A paradicsom zöldmunkái
 A tavalyi év rekord bevételt biztosított a paradicsomot hajtató ker-
tészeknek. Ezen felbuzdulva sok kárpátaljai gazda tért át az egy-
re nehezebben termeszthető uborkáról a paradicsom hajtatására. 
Március elejére kiültetésre kerültek a palánták, s a foganás után 
kezdetét vette az intenzív növekedés időszaka. Ettől az időszak-
tól kezdetét veszi a paradicsomtermesztők legfőbb elfoglaltsága: a 
rendszeres kacsolás, levelezés. Most megpróbáljuk megtárgyalni, 
hogyan is kell (kellene) ezeket szakszerűen elvégezni.

általában a főágon 3 virágfürtöt, míg 
a mellékágon 2 virágfürtöt hagyunk.

Levelezés
A gazdák ugyan gyakran a két 

véglet egyikébe esnek: vagy túl sok 
levelet távolítanak el, vagy egyál-

talán nem leveleznek. 
Mind a két esetnek meg 
van a maga hátránya. 
Ha nem végezzük ezt a 
műveletet, a növényein-
ket feleslegesen leterhel-
jük. Ugyanis az alsó le-
velek általában árnyék-
ban vannak, így a fény 
hiányában nem tudnak 

fotoszintetizálni. Viszont az „élet-
ben tartásuk” a növények számára 
sok energiába kerül. A betegségek-

től, kártevőktől való megvédésük 
viszont a gazdáknak kerül felesle-
ges munkába és pénzbe.

Ha túl sok levelet távolítunk el, 
akkor viszont túlságosan lecsökken 
az aktív levélfelület is, ami termés-
kieséshez, stresszhez, a termés ízé-
nek romlásához vezet.

Az első levéleltávolításokat ál-
talában a kiültetéskor szoktuk el-
végezni, amikor is a földre lehajló, 
esetleg besározódott 1-2 levelet tá-
volítjuk el. A determinált („törpe”) 
fajtákról aztán több levelet nem is 
szoktunk letörni. A folytonnövő és 
féldeterminált fajtáknál az alsó le-
velek rendszeres eltávolítását akkor 

kezdjük, amikor a növények ma-
gassága meghaladja az 1 métert. 
Ugyanis a levelezésnél ügyelni 
kell arra, hogy mindig maradjon 
egy kb. 0,8-1 méternyi érintetlen 
lombfelület, ami kb. 8-10 leve-
let jelent. Ezt a műveletet szintén 
a reggeli órákban kell elvégezni, 
hogy minél kisebb sebet okoz-
zunk. Alkalmanként 1-2 levél-
nél többet nem ajánlatos letörni. 
Ezt a műveletet úgy kell időzíte-
ni, hogy az érés kezdetére utolér-
jük a legalsó fürtöt. Pontosabban: 
mindig a legalsó, érésben lévő fürt 
fölötti egy levelet még le kell tör-
ni, így az több fényt kap, s a sze-
dést is megkönnyíti. Azonban a 
főszabálynak, a legalább 80-100 
centiméteres érintetlen lombfe-
lületnek mindenképpen meg kell 
maradnia!

Az „ablakoló levelezés” 
módszeréről

Egyes gazdák, akik folyton-
növő (indeterminált) paradicsom 
fajtákat hajtatnak az úgyneve-
zett „ablakolós”, vagy ritkításos 
levelezési taktikát alkalmazzák. 
A módszer lényege, hogy alulról 
csak néhány levelet távolítanak el, 
míg feljebb csak egyet-egyet tör-

nek ki, rendszerint az éppen nyíló 
virágú fürt felett. Mivel ezeknél a 
folytonnövő fajtáknál két virágfürt 
között általában 3 darab levél van, 
így értelemszerűen minden harma-
dik levél, azaz a levelek harmada 
kerül eltávolításra. Az így kialakí-
tott „ablakok” a fürtök felett elő-
segítik a reggeli harmat gyorsabb 
felszáradását a bogyókról, vala-
mint állítólag a gyorsabb éréslefu-
tást is eredményez. Érdemes lenne 
egy kísérlet keretében összehason-
lítani a két módszert! 

Gál István
Pro Agricultura

Carpatika Alapítvány

A kertben is 
alááshatjuk a 

vírust!
Nyár elején sok, saját ter-
mesztésű zöldséget és gyümöl-
csöt nyerhet az, aki most ere-
jét megfeszítve gondoskodik a 
kertről.

Most, a járványveszély ide-
jén a kertbarátok jelentős része 
is az önkéntes karantént válasz-
totta. Egyre több információt ka-
pok arról, hogy azok a családok, 
amelyek az utóbbi években ta-
nyát vásároltak, most visszahú-
zódnak a közösségtől, hogy véd-
jék magukat a fertőzéstől. Ha-
sonlóan cselekedtek a falusi pol-
gárok is, valamint a hobbikertek 
művelői és az üdülőkertek tu-
lajdonosai is. Azok a családok, 
amelyek a városokban, kertes 
lakóházzal rendelkeznek – ve-
lünk együtt – ugyancsak élhet-
nek az elkülönülés lehetőségé-
vel. De ez korántsem jelenti azt, 
hogy az egész napot lakásban 
kell eltölteni!

Napsütésért és 
testmozgásért cserébe erős 

immunrendszer jár

Akinek az egészsége bírja, az naponta 3-4 órát tölthet el a kert 
gondozásával a friss levegőn és napsütésben, változatos, nem meg-
erőltető fizikai munkát végezve. Ez azért nagyon fontos, mert a té-
len megtépázott immunrendszerünk épp ebben az időszakban töltőd-
ne fel, ha lenne lehetőségünk egészségesen élni. Manapság szinte az 
egyetlen elismerten hasznos vitamin a D-vitamin, amelyet ilyenkor 
nem kell a patikában megvenni, hiszen a napsütésben a testünk is elő 
tudja állítani a szükséges mennyiséget.

Az egészségünk azt is megkívánja, hogy minél több antioxidánst 
tartalmazó gyümölcsöt és zöldséget fogyasszunk, és ez a tél végi idő-
szakban nem könnyű feladat. De azért akad néhány igen értékes ter-
mény, amelyeknek több helyet kellene szorítani az étkezésünkben. 

Ilyen például a vörös káposzta, a cékla, a sárgarépa és a gyümölcsök 
közül az alma. És már csak pár hét választ el bennünket attól az idő-
szaktól, amikor a háziurak és háziasszonyok felhasználhatják a re-
barbara levélnyelét kompót, mártás vagy tortatöltelék készítésére. 
Ha az időjárás kedvezően alakul, akkor május közepén már elkezd-
hetjük a piros ribiszke, a legkorábbi meggy (Májusi korai) és a sza-
móca szüretelését.

Vajon nyár elején mennyi zöldség és gyümölcs 
lesz a boltokban?

A járványos időkben az eddiginél is gondosabban és szakszerűb-
ben kell elvégezni a kertápolási munkákat. Az eredmény nem kétsé-
ges, hogy meg fog mutatkozni a zöldség- és gyümölcsfogyasztásunk 
növekedésében. Aki maga termeli, könnyebben hozzájut a legfonto-
sabb terményekhez.

Nagyon régen történt, de még ma is élénken emlékszem arra, hogy 
május végén meglátogattam egy igen jó hírű kertbarátunkat, aki rö-
vid beszélgetés után kivezetett bennünket a szépen megművelt kert-
be, ahol megálltunk a szamócaágyás mellett. Házigazdánk 4 éves kis-
fia élénken mozgó szemeivel azonnal felfedezett a zöldellő szamóca-
bokrokon egy korán megérett jókora gyümölcsöt. Az apjára nézett, 
hogy leszedheti-e a szamócát, és amikor az apja bólintott, ügyes kéz-
zel lecsípte azt. Kicsit felemelte a gyümölcsöt, hogy mindenki meg-
csodálhassa a leleményességét. Beleharapott a hatalmas szamócába, 
amelynek rózsaszín, cukros leve végigcsurgott a karján, egészen a kö-
nyökéig. És jókedvűen felnevetett, amire a jelenlevők ugyancsak vi-
dám kacagással reagáltak.

Milyen szép lenne, ha a kertjeink bőséges hozamából többre is tel-
ne, mint a család fogyasztásának kielégítésére, és jutna belőle a rá-
szoruló rokonoknak, szomszédoknak és ismerősöknek is! Mert ma is 
érvényes a régi bölcsesség: sokkal jobb adni, mint kapni.

Váltsuk valódi tettekké a kert szakszerű kezelését és fogyasszuk 
az egészségünket megőrző termékeket mi magunk, és azok is, akik 
erre az ajándékra rászorulnak.

balintgazda.hu
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Március 21-én reggel 6 óra körül egy 
técsői nő bejelentést tett a rendőrsé-
gen arról, hogy holtan talál rá isme-
rősére.

A 41 éves bejelentő elmondta, hogy 
azt megelőzően este élettársával és az el-
hunyt 52 éves nővel együtt italoztak, majd 
az utóbbi elment aludni a másik szobába. 
A helyszínre kiérkező rendőrök megálla-
pították, hogy a nő nem mindent mondott 
el és megpróbálta eltitkolni tettét. A két nő 
között konfliktus alakult ki: a férfi miatt 

Féltékenységből megölte ismerősét
féltékenyek voltak egymásra. A vita tett-
legességgé fajult, a bejelentő bántalmaz-
ta az 52 éves ismerősét, aki azt követően 
valóban elment a másik szobába aludni. 
Azonban a 41 éves nő ezzel nem elége-
dett meg, utánament és megszúrta az alvó 
sértettet, írja a pmg.ua.

Az ügyben tart a nyomozás. A nőt, aki 
halálos sérülést okozott ismerősének, elő-
zetes letartóztatásba helyezték. A rendőr-
ség büntetőeljárást indított halált okozó 
súlyos testi sértés miatt.

Míg az ország területén szinte egyetlen 
gyógyszertárban sem lehet kapni száj-
maszkokat, egyesek úgy akarnak meg-
gazdagodni, hogy külföldre csempé-
szik azokat.

Március 20-án a csapi Tisza határát-
kelőn 80 ezer respirátos szájmaszkra buk-
kantak egy tehergépjárműben, számol be 

80 ezer respirátor szájmaszkot akartak 
kicsempészni az országból

a mukachevo.net hírportál. Az okmányok 
szerint a tehergépkocsiban valóban száj-
maszkok voltak, azonban a feltüntetett tí-
pusok nem egyeztek meg a dobozokban 
lévő maszkokéval.

A vámszabályok megsértése miatt a 
sofőrre adminisztratív protokollt állítot-
tak ki.

A Rahói járásban az ukrán–román ha-
társzakaszon egy búvárruhába öltö-
zött férfira lettek figyelmesek a járőrö-
ző határőrök.

Az illető épp a Tisza folyóból jött ki, 
majd, amikor felszólították, hogy áll-
jon meg, menekülni próbált. A határőrök 
kénytelenek voltak figyelmeztető lövést 
leadni, majd utolérték és feltartóztatták 

Cigaretta helyett egészségügyi maszkokat 
csempésznek

a férfit, akinél semmilyen okmány sem 
volt. Később közölte, hogy ukrán állam-
polgár és bevallotta, hogy egészségügyi 
maszkokat vitt Romániába, olvasható a 
mukachevo.neten.

Az ügyben büntetőeljárást indítot-
tak, tart a nyomozás. A Rahói Járási Bí-
róság 10 napra letartóztatta a 29 éves 
csempészt.

Március 19-én reggel 9 óra 40 perc-
kor értesítették a mentőszolgálat ügye-
leti részlegét arról, hogy Tiszahetény 
(Hetinya) községben egy ismeretlen sze-
mély holttestére bukkantak a Tisza fo-
lyóban, írja a zak-kor.net.

13 órakor a helyi lakosok kiemelték 
a hullát a vízből, majd átadták azt a rend-
őröknek. Bevonták a huszti speciális ren-
deltetésű balesetimentő-osztag 4 búvárát is.

A halál oka egyelőre ismeretlen, de 
valószínűleg vízbe fulladhatott az illető. 
Az eset körülményeit szakemberek vizs-
gálják.

Március 22-én kijevi idő szerint 15:15 
perckor a sürgősségi mentőszolgálathoz 
bejelentés érkezett arról, hogy az Ungvá-
ri járásban, Őrdarma (Сторожниця) tele-
pülésen, az Ung folyóban egy női holttes-
tet fedeztek fel.

Az ukrán Rendkívüli Helyzetek Állami 
Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai me-

Vízben lelték halálukat
gyei főosztályán hozzátették, hogy a női 
holttestet a rendőrség képviselőinek adták 
át – adta hírül a Mukachevo.net. Az ille-
tékes hatóságok vizsgálják a nő kilétét és 
halálának okát.

A holttestet az Ungvári tűzoltó- és 
mentőegység négy búvára hozta a fel-
színre.

Holttestet találtak a Tiszában a Nagy-
szőlősi járásban is. A sürgősségi mentő-
szolgálathoz még március 19-én kijevi idő 
szerint 9:40 perckor bejelentés érkezett ar-
ról, hogy a nagyszőlősi járási Tiszahetény 
(Гетиня) településen, a Tisza folyóban egy 
holttestet találtak – közli a mukachevo.
net hírportál.

A huszti mentőszolgálat búvárai kije-
vi idő szerint körülbelül 13 órakor hozták 
felszínre a vízbe fulladt férfi holttestét, s 
átadták a rendőröknek.

Az illetékes hatóságok vizsgálják a 
férfi halálának körülményeit.

Március 21-én kijevi idő szerint 20 óra 
40 perckor a mentősökhöz bejelen-
tés érkezett arról, hogy a kárpátaljai 
Huszton, a Vajda utcában kigyulladt 
egy lakóház – írja a PMG.ua.

Ott tűz ütött ki egy 36 éves férfi házának 
egyik szobájában. A helyszínre kiérkező 

Tűzből mentettek ki egy férfit Huszton
tűzoltók a házban eszméletlen állapotban 
felfedezték a tulajdonost. A sérültet azon-
nal kivitték a friss levegőre, és az orvosok 
kiérkezéséig elsősegélyt nyújtottak neki.

Az illetékes hatóságok vizsgálják a 
tűz kitörésének okát és az általa okozott 
károk mértékét.

Halálos baleset történt a munkácsi já-
rási Klacsanóban. Az esetről a szemta-
núk számoltak be a mukachevo.net hír-
portálnak.

A jármű a Kijev–Csap autóúton gázolt 

Halálos baleset történt a Munkácsi járásban
el egy gyalogost. Az áldozat a helyszínen 
életét vesztette. A helyszínre kiérkezett a 
rendőrség operatív csoportja és az egész-
ségügyi dolgozók is. A hatóságok hivata-
los jelentésére még várni kell.

Március 16-án egy 29 éves ungvári la-
kos tett bejelentést a helyi rendőrségen.

A férfi elmondta, hogy 16 óra körül is-
meretlen személyek kirabolták őt. Két fia-
tal odament hozzá a nyílt utcán, és késsel 
fenyegetőzve elvették tőle a mobiltelefon-

Késsel fenyegetőzve rabolt két kiskorú 
Ungváron

ját és a pénzét. A károsult személyleírást 
adott a tettesekről, így a rendőrök opera-
tívan azonosították a rablókat. Kiderült, 
hogy két kiskorú ungvári lakos a tettes.

A rendőrség büntetőeljárást indított, 
az ügyben tart a nyomozás, írja a 0312.ua.

Néhány sorban
76 éves korában a koronavírus fertőzés 
szövődményeiben elhunyt Lorenzo Sanz, 
a Real Madrid volt elnöke.

Sanz 1995 és 2000 között volt a Real 
Madrid elnöke, regnálása alatt a királyi 
gárda két BL-t is nyert.

***
Az AC Milan a hivatalos honlapján ki-
adott közleményben jelezte, hogy a klub-
ikon, jelenleg a milánóiak sportigazgatója-
ként dolgozó Paolo Maldini, és fia, Daniel 
koronavírus-tesztje is pozitív lett. A klub 

közleménye szerint apa és fia jól vannak, 
és két hete már amúgy is otthoni karan-
ténban tartózkodnak.

Korábban a Juventus argentin sztár-
ja, Paolo Dybala is bejelentette, hogy el-
kapta a vírust.

***
Miközben mindenhol szünetel már Euró-
pában az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 
a járvány miatt, Belaruszban a napokban 
lejátszották a 2020-as bajnokság 1. fordu-
lójának mérkőzéseit…

Egészen elképesztő átrendezésen esett 
át az elmúlt két hét során a világ sport-
ja is a koronavírus-járvány miatt, ami 
azt jelenti, hogy az elkövetkezendő két 
hónapra tervezett és beiktatott esemé-
nyek közül semmit sem lehet majd meg-
rendezni.

Először csak a nemzeti bajnokságok 
zárt kapuságáról lehetett híreket halla-
ni, majd pár nap alatt minden pontvadá-
szat, így az ukrán és magyar labdarúgó- és 
más sportágak bajnokságai is fokozato-
san leálltak.

Nemzetközi színtéren elmarad töb-
bek között a labdarúgó Európa-bajnok-
ság, a női- és férfi kézilabda Bajnokok 
Ligája négyes döntője, a jégkorongozók-

nál minden szintű világbajnokság, a női 
és férfi vízilabda olimpiai kvalifikáció, a 
Formula-1-es versenyek, és természete-
sen egy sor sportágban is elmaradnak az 
olimpiai kvalifikációs tornák.

Apropó, olimpia… A tokiói ötkari-
kás játékok a naptár szerint négy hónap 
múlva kezdődnének, de jelen állás sze-
rint nagyobb a valószínűsége, hogy júli-
us 24-én nem lesz majd megnyitó a japán 
fővárosban.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB) vasárnapi bejelentése szerint a 
napokban végleges döntés születik arról, 
hogy a rohamosan terjedő koronavírus-jár-
vány miatt megrendezik-e az eredeti idő-
pontban a játékokat.

Thomas Bach NOB-elnök vasárnap azt 
közölte, hogy az olimpia törlése nincs na-
pirenden, de a szervezet a következő négy 
hétben számításba veszi a játékok elhalasz-
tását is. Utóbbi történelmi döntés lenne, ed-
dig ehhez hasonlóra nem volt még példa az 
ötkarikás események történetében. Olimpi-
át öt alkalommal töröltek: az első világhá-
ború idején az 1916-os berlini játékok ma-
radt el, majd a második világháború alatt az 
1940-es tokiói és az 1944-es londoni nyári, 
valamint az 1940-es Cortina d'Ampezzó-i 
és az 1944-es szapporói téli olimpiát nem 
rendezték meg.

A dpa német hírügynökség szerint, ha 
a NOB a halasztás mellett dönt, akkor há-
rom forgatókönyv közül választhat.

Karanténba vonult a sportvilág (is)…

Már az olimpia megrendezése is 
erősen kérdésessé vált

Az egyik, hogy az olimpiát idén ősszel 
rendezik meg, ez pedig az időjárási körül-
mények miatt a legjobb lehetőség, koráb-
ban ugyanis több kritikai észrevétel érke-
zett arra vonatkozóan, hogy Tokióban nyá-
ron nagy a hőség. Az ugyanakkor kérdéses, 
hogy az olimpia eredetileg tervezett idő-
pontja – július 24 .– augusztus 9. – után né-
hány hónappal mennyit veszít az intenzitá-
sából a koronavírus-járvány. Szintén gon-
dot jelenthet, hogy az egyesült államokbe-
li tőkeerős televíziós társaságok vélhető-
en nem szívesen egyeznének bele az őszi 
rendezésbe, amikor az amerikai ligák, így 
a kosárlabda-, a jégkorong- és az ameri-
kaifutball-bajnokság küzdelmei zajlanak.

A másik forgatókönyv szerint a lab-

darúgó Európa-bajnoksághoz hasonlóan 
pontosan egy évvel halasztják el az olim-
piát. Ennek a verziónak az a nagy előnye, 
hogy a NOB-nak és a szervezőbizottság-
nak is elegendő idő állna rendelkezésre, a 
rendezéshez viszont szükséges a vírus ter-
jedését addigra teljes mértékben megállíta-
ni. Ha ez a forgatókönyv valósul meg, ak-
kor viszont a nemzetközi versenynaptára-
kat kell jelentősen módosítani, jövő nyá-
ron rendeznék ugyanis szintén Japánban, 
Fukuokában a vizes-világbajnokságot, az 
egyesült államokbeli Eugene-ban pedig az 
atlétikai vb-t. A Nemzetközi Atlétikai Szö-
vetség már jelezte hogy a világbajnoksá-
got kész elhalasztani 2021-re.

Elvben előfordulhat az is, hogy az idei 
olimpiát 2022-re halasztják. Ebben az eset-
ben még több idő állna rendelkezésre ah-
hoz, hogy a járvány lecsengése után min-
den szempontot, így a nemzetközi ver-
senynaptárakat is figyelembe véve tud-
ják megrendezni a játékokat. A NOB-nak 
azonban valószínűleg nehéz lenne kezel-
nie azt, hogy ugyanabban az évben nyári 
és téli olimpiára is sor kerüljön, a 2022-es 
téli játékokat ugyanis Pekingben rendezik. 
A helyzetet tovább nehezíti, hogy annak az 
évnek a végén, Katarban labdarúgó-világ-
bajnokságra is sor kerül.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 
hétfőn előbb Kanada, majd röviddel utána 
Ausztrália is jelezte, hogy idén semmiképp 
nem vesz részt a nyári olimpián. 
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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 Flextronics 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 
diákok, egyedülállók vagy tu-
risták részére, rövid vagy hosz-
szú távra. Érdeklődni Bodnár 
Istvánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 
Beregszászban kertes csa-
ládi ház kiadó, csak hosz-
szú távra (3 szoba, konyha, 
2 fürdőszoba, 2 WC, folyo-
só, előszoba). Az udvaron 
nagy garázs, térfigyelő ka-
mera és riasztó. A ház nem 
frontra nyíló, központi fűté-
ses, összkomfortos, újonnan 
bútorozott, elektronikai be-
rendezésekkel ellátva. Mob.: 
+38066-0060133. 
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. 

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

Sürgősen eladó emeletes, össz-
komfortos családi ház Gát köz-
pontjában, a Fő út 75. szám alatt. 
Mob.: +3630-4307088. 
Sürgősen eladó Beregszászban 
(Búcsú) a Geleji Katona István 
u. 12. szám alatt kertes ház bú-
torostól, víz, gáz, 3 fázisos vil-
lany. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
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, 
magasföldszintes, össz-
komfortos családi ház el-
adó az országúttól 50 mé-
terre. Akár két generáció 
számára is alkalmas: a kö-
vezett udvaron egy másik, 
50 m2-es ház is található. 
Irányár: 35 000 f.e. Viber: 
050-8065087. 

Beregszászban emeletes csalá-
di ház eladó a Zaporizsszka u. 
41. szám alatt. Gyümölcsös és 
építkezésre alkalmas területtel. 
Ár megegyezés szerint. Érd.: 
066-5292856. 
Bátyúban nagyon jó helyen – 
közel a középiskola, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba és 
egy konyha. Tartozik hozzá 13 
ár földterület. A földgáz beve-
zetve, a vízvezeték a ház előtt. 
Ár megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Eladó egy 3 szobás családi 
ház Beregszászban a Szentföld 
utcában, garázzsal. Irányár: 
42000 f.e. Mob.: 050-1885911. 
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 la-
kás 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, ki-
adásra 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. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok. Mob.: 
050-8589288. 
Fák kivágása, darabolása, ha-
sogatása. Árkok, udvarok, ker-
tek kaszálása, takarítása, gyom-
irtása. Bozótok irtása, kertek 
ásása Beregszászban és környé-
kén. Mob.: 066-5148589. 
Utcáról, kertből, udvarból fa 
kivágását és gyümölcsfa 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. 
Magyarországi munkalehető-
ség az építőipar minden szak-
májában (asztalos is, valamint 
vízvezeték-szerelő). Bejelen-
tett, hosszú távú munkalehető-
ség. Segédmunkás 1200 Ft/ó, 
valamint szakmunkás 1500 
Ft/ó. Brigádok jelentkezését is 
várjuk. Tel.: +38096-6862485, 
+3670-2994311. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Asztélyban. Fizetés tel-

jesítmény szerint. Minden el-
adott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

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

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

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

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). 

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. 

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. 

Magyarországra, Somogy 
megyébe, Tab városába kere-
sünk gondozót egy 93 éves idős 
úrhoz. 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. 

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

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

Barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szerelő kul-
csok. Mob.: +38099-6608338, 
+38066-3967011. 
K750 fekete motor, körfűrész, 
terménydaráló, oxigénhegesz-
tő komplett eladó. Mob.: 099-
2628970, 095-4452917.

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. 

Mezőgazdasági eszköz

Eladó JuMZ 6 KL traktor 4 
soros krumplivető, 5 soros 
kapálógép, 3 korpuszos eke, 
fésűs kasza. Mob.: +38096-
8038603. 
Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, almatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: +38066-3967011, 
099-6608338. 
Jó állapotban lévő 300 és 100 
literes szőlőszedő hordó eladó, 
azonnali használatra. Mob.: 
066-3967011. 
Vadonatúj vetőgép eladó. 
Mob.: 095-3260426. 
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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

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Eladó háza, lakása?
HA NÁLUNK HIRDET, aprója megjelenik: 
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283

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.

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 terveztünk (a karantén 
idején szünetel). 

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. 

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

Jelentkezni az intézményben igényelhető és a 
honlapról is letölthető jelentkezési lappal lehet, 
melyhez szükséges a helyi lelkipásztor zárt borí-
tékban csatolt ajánlólevele, a születési bizonyít-
vány és a kódszám másolata. (A lelkipásztori aján-
lólevél formai követelményeiről szintén a honla-
pon 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. osztályokba je-
lentkezőknek 2020. április 4-én szombaton, fél 8-ig 
kell megérkezni. 

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

Tájékoztató 
A „Szól a fülemüle!” – VI. Kárpátaljai Népzenei és Nép-

tánc Tehetségkutató elődöntőjének dátuma módosul
Tisztelt Oktatók! Kedves jelentkezők!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket/Titeket, hogy a ko-
ronavírus következtében kialakult járványhelyzet miatt a 
„Szól a fülemüle!” – VI. Kárpátaljai Népzenei és Néptánc 
Tehetségkutató eredetileg 2020. április 4-re tervezett elő-
döntőjét egy későbbi időpontban tartjuk meg!

Ennek értelmében a jelentkezési határidő is kitolódik!
Jelentkezni 2020. április 8-ig van lehetősé-

ge a 7 és 16 év közötti, kárpátaljai tanintézmé-
nyekben tanuló hagyományápoló hangszeres szó-
listák, hangszeregyüttesek, szólótáncosoknak és 
néptáncegyütteseknek.  

A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportban van 
lehetőség jelentkezni:

I. korcsoport: 7–11 évesek
II. korcsoport: 12–16 évesek.
Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bár-

mely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.
Jelentkezni elektronikus úton 2020. április 8-ig lehet.
A tehetségkutató megvalósításának új időpontjáról 

a jelentkezetteknek a későbbiekben adunk tájékoztatást.
A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kár-

pátaljai Magyar 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 Állam-
titkárság és a Bethlen Gábor Alap a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesz-
téséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 
koordinálásáért felelős miniszteri biztosság közbenjárá-
sával. A program szakmai partnere a Hagyományok Háza 
Hálózat kárpátaljai kirendeltsége és az Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesület.

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány irodájában (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.) 
személyesen vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mel-
lék) telefonszámon lehet kérni munkanapokon 8.00-tól 
17.00-ig.

Eladó egy újszerű állapot-
ban lévő lengyel Wirax Z-069, 
1,4-es rotoros kasza. Mob.: 
+38096-2596558. 
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 eladók 
Beregszászban: selyemakác, 
gyors növésű tuja, csüngőeper, 

csüngőszilva és egyebek. 
Szilvafajtákból: Toppend+, 
Andzselino, Debreceni musko-
tály. 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.
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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.
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!

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

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).

Egy kissé elárasztot ták 
a kötelezettségek és a 
héten még több szíves-
séget kérhetnek Öntől. 

A legjobb megoldás az, ha pa-
naszkodás helyett a feladatok 
elvégzésére koncentrál. Minél 
hamarabb teljesíti őket, annál 
gyorsabban lesz szabad. Ez 
azonban nem azt jelenti, hogy 
meggondolatlanul fejezze be 
őket. Adjon bele mindent, és 
a jövőben minden bizonnyal 
megkapja érte a jutalmakat.

Néhány fontos kér-
dést meg kell beszél-
nie a rokonaival. Pró-
báljon meg türelmes 

és kedves lenni, mikor erre 
sor kerül. Ha van olyan hely-
zet, amelyet nem tud megol-
dani, hagyja azt egyelőre ahe-
lyett, hogy erőszakosan pró-
bálná megoldani. Érdemes 
lenne többet kimozdulnia ott-
honról esténként és olyan kö-
zösségbe járnia, amely meg-
erősítené magát a hitében.

Nem szokása takti-
kázni, ellenben a kör-
nyezete megpróbál-

hatja belerángatni. Ne hagy-
ja, hogy célt érjenek, mert 
később bánná, hogy képes 
volt belemenni. Egyesek 
megpróbálhatják erőteljesen 
manipulálni és bármennyire 
is szeretne nekik megfelel-
ni, ellen kellene állnia. Így is 
meglehetősen érzékeny lesz 
a napokban és durva hangu-
latingadozásai lehetnek.

Azok, akik tartós be-
tegségben szenved-
nek, de legalábbis 

mostanában nem voltak túl, 
a következő napokban je-
lentős javulással, akár teljes 
gyógyulással is számolhatnak. 
Ugyanakkor Ön képes lesz be-
ismerni valamilyen tévedést, 
amelyet a múltban tett, és en-
nek során képes lesz megsza-
badulni egy nagy lelki tehertől, 
de még a kapcsolata is javul-
hat egy bizonyos személlyel.

Szánjon egy kis időt 
arra, hogy egyedül is 
legyen és átgondol-

ja a jövővel kapcsolatos ter-
veit. Az elmúlt időszak igen-
csak változatos volt, így te-
hát újra kell értékelnie az éle-
te céljait, és azt, hogy a tettei 
miként befolyásolják a saját 
életét, valamint a kapcsola-
tait. A héten felmerülhet egy 
utazás vagy kirándulás lehe-
tősége, amely izgalmakat és 
kalandokat ígér.

Nagyszerű hét az Ön 
számára. Erőfeszíté-
sei végre megmutat-

koznak. Viszont legyen óva-
tos, mert nagylelkűség terén 
hajlamos lehet túlzásokba 
esni, mind anyagiak terén, 
mind pedig szívességvál-
lalásokkal kapcsolatban. A 
legkedvesebb pillanatokat 
a családjával töltheti, akik 
feltöltik és rengeteg szere-
tetet, illetve pozitív vissza-
csatolást adnak.

Ha az emberek nem 
értik Önt, ne pazarol-
ja az idejét és energi-
áját, hogy elmagya-

rázza minden egyes lépése-
it nekik. Soha nem fognak 
magával egyetérteni! Viszont 
túl sok mindennel foglalko-
zik manapság és emiatt egyre 
nehezebben koncentrál amel-
lett, hogy kevesebb ideje jut 
a szeretteire. Legyen rugal-
mas ezzel kapcsolatban az 
igények szerint.

Egész héten rettentően 
elfoglalt lesz. Számos 
elintézésre váró fel-
adat felhalmozódhat. 

Annak ellenére, hogy min-
den magától telhetőt meg-
tesz, hogy minden kötelezett-
ségvállalását időben teljesítse, 
valószínűleg el fog maradni és 
ez némi stresszt okozhat. Ne 
habozzon, kérjen segítséget és 
fogadjon el azokat! Ellenkező 
esetben nem biztos, hogy idő-
ben befejezi a feladatait.

A lehetőségek köny-
nyen elérhetők, de ne 
siessen mindegyiket 
megragadni. Ponto-

san mérlegelje lehetőségeit, 
majd azután cselekedjen en-
nek megfelelően. Ezenkívül 
ossza meg barátaival terve-
it, akiknek lehet egy-két jó 
meglátásuk elképzelései kap-
csán. Kellemes és kellemet-
len meglepetésekben egy-
aránt lesz része, miközben 
a lehetőségeit térképezi fel.

Itt lenne az ideje an-
nak, hogy ne aggód-
jon amiatt, mások 

mit gondolnak és mondnak 
magáról. Ehelyett önellen-
őrzési időszakra van szük-
sége, hogy jobban megértse 
saját igényeit és kívánságait, 
és objektív következtetésekre 
jusson. Vigyázzon azonban 
arra, hogyha jelentős válto-
zások kieszközölése mellett 
dönt, arról beszéljen a sze-
retteivel is.

Nagyszerű ez a hét a je-
lenlegi helyzetének új-
raértékelésére és a pro-

jektek prioritásainak meghatá-
rozására. Ha már egy ideje hát-
ra volt dőlve, és hagyta, hogy a 
munka vagy a feladatok felhal-
mozódjanak, a napokban egy 
csodálatos energia-hullámot 
érezhet, amely segít a felada-
tok elvégzésében. Ez egyben a 
legjobb alkalom arra, hogy el-
engedje azokat a terveket, ame-
lyek nem vezetnek sehova.

Az Ön határozatlan-
sága és bátortalansá-
ga felesleges káoszt 

hozott létre, és magának kell 
utána megoldania a felme-
rült problémákat. A családi 
ügyek és az ingatlanügyek 
most előtérbe kerülnek, és 
ezekkel kapcsolatban is ma-
gának kell intézkednie. Vi-
szont bizonyos dolgokban 
nem fog tudni haladást elér-
ni, amíg nem fejez be néhány 
korábbi, félbemaradt ügyet.
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Néhány egyszerű mód az 
anyagcsere fokozásáért

6 jel, hogy erősítened kell az 
immunrendszeredet

Tényleg egészségtelen 
a krumpli?

Ülőmunkát végzel, és sokszor küzdesz szék-
rekedéssel? Fogadd meg a dietetikusok ál-
tal összeállított tippjeinket és nem kell töb-
bet az anyagcserén görcsölnöd!

Egyél egy almát
„Minden nap egy alma, az orvost távol tartja!” – leg-

alábbis a közmondás szerint, melyben egyébként van némi 

igazság is. A legfrissebb kutatások ugyanis azt bizonyít-
ják, hogy a főétkezések előtt elfogyasztott alma serkenti 
az anyagcserét és a jóllakottság érzését is.

Igyál sokat
Míg az alkohol lassítja az anyagcserét, a megnövelt víz-

fogyasztás pozitív hatással van a testre. A víz nemcsak a 
gyomrot telíti el, de kalóriát sem tartalmaz, ráadásul mé-
regtelenítő hatása is van: igyál tehát sok vizet, ha székre-
kedéssel küszködsz.

Használd a lépcsőt
Ha irodában dolgozol, csak pár lépés választ el az il-

lemhelyiség meglátogatásától – de miért nem használod 
egy másik emelet mosdóját? Ez az egyszerű tipp több 
mozgáshoz juttatja a testedet, az anyagcserédet pedig 
meggyorsítja. A lépcsőzés ráadásul három izomcsopor-

tot is megmozgat, tehát tripla annyi kalóriát fogsz el-
égetni, mint általában.

Szedj magnéziumot
A magnézium az egyik legfontosabb ásványi anyag, ha 

az anyagcsere fokozásáról beszélünk – nem csoda, hogy a 
profi sportolók nagy mennyiségben szedik. A magnézium 
segítségével több energiád lesz, mert képes megnövelni a 
testbe áramló oxigén mennyiségét, valamint a savat is ki-
válóan leköti, ha gyomorégéssel küzdesz.

Egyél gyakran
Sok fogyókúrázó ott rontja el, hogy ke-

vésszer eszik: ilyenkor lelassul az anyag-
csere, a test pedig rááll a zsírraktározó 
üzemmódra. Amennyiben viszont napon-
ta többször, akár 6-7 alkalommal étkezel, 
az anyagcseréd is folyamatosan „mozgás-
ban lesz”.

Próbáld ki a fehérjét
A fehérjeporok nem mindenkinek válnak 

be: ha viszont rendszeresen edzel, érdemes 
napi egy adag fehérjeport fogyasztanod, hi-
szen a megnövekedett proteinmennyiségtől 
még gyorsabban fogod égetni a zsírt. Ha ko-
molyan fogyókúrázol, mindenképpen pró-
báld ki, de előtte konzultálj dietetikussal!

Reggelizz egészségesen
A reggeli kihagyása nem pörgeti fel az anyagcserét, 

csak még éhesebb leszel a nap folyamán. Ha viszont vi-
taminokban, fehérjében és rostban gazdag tápláló regge-
lit fogyasztasz, aznap gyorsabban fog működni az anyag-
cseréd – ez különösen akkor hasznos, ha mindenképpen le 
akarod adni azt a pár kiló pluszt.

Óvakodj a szódától
A szénsavas italok puffasztanak és gátolják az anyag-

csere optimális működését, ezért próbálj minél kevesebbet 
fogyasztani belőlük! Egy friss kutatás szerint a magas fe-
hérjetartalmú élelmiszerekkel (pl. csirkével, lazaccal) való 
fogyasztása pedig különösen rosszat tesz a testednek, mert 
az átlagosnál több zsírt raktározol el.

wellandfit.hu

Ha nem akarod köptetők és papírzsepi-
hegyek között a szobádban tölteni az idő-
det, már most ismerd fel, ha csökkent az 
immunitásod, és tegyél ellene!

1. Folyamatosan édességet eszel
Egy amerikai tanulmány szerint 100 gramm cukor el-

fogyasztásával jelentősen akadályozod, hogy a fehérvér-
sejtjeid elpusztítsák a szervezetedben lévő baktériumokat. 
A szorgalmas sejtek a cukorfogyasztás után akár 5 órán át 
csökkentett üzemmódban működnek. Jobban teszed, ha 
mellőzöd a nagy mennyiségű cukrot az étrendedből, még 
akkor is, ha kifejezetten édesszájú vagy.

2. Nem iszol eleget
A szervezetednek sok folyadékra van szüksége, hogy 

könnyedén eltávolíthassa a méreganyagokat. Ha nem vagy 
egy nagy vízivó, nem kell aggódnod, a tea és a leves is be-
leszámít a napi folyadékfogyasztásodba. Személyenként 
változik, hogy napi hány litert kell meginni, de könnyen tu-
dod ellenőrizni: ha a vizeleted halványsárga, jó úton jársz.

3. Rövid idő alatt sokat fogytál
Ha nem az esztelen diétázás miatt adtál le hirtelen több 

kilót, kezdj el gyanakodni, hogy valamelyik szerved nem 
működik egészségesen. Érdemes kivizsgáltatnod magad! 
Persze a túlsúly sem számít pluszpontnak, hiszen terheli a 
szívet, az agyat és egyéb szerveidet is. Ha rövid idő alatt 
híztál meg, az is gyanús lehet, talán valamilyen gyulladás 
van a szervezetben és emiatt felborult a hormonális egyen-
súlyod. Irány az orvos!

4. Rossz minőségű vizet iszol
Az ivóvized tisztasága is nagy szerepet játszhat abban, 

hogy mennyire vagy ellenálló a betegségekkel szemben. 
Magyarország sok településén nem egészséges a kútvíz, 

mert arzént tartalmaz. Az arzént pedig összefüggésbe hoz-
ták számos különböző rákos megbetegedéssel, sőt a ser-
tésinfluenzával is. Ha nem vagy biztos a víz minőségében, 
válaszd inkább a palackozott ásványvizet!

5. Száraz az orrod
Bár kényelmetlen, az orrfújás valójában egy jó védelem 

megfázáskor és influenza esetén. Az orrodban lévő nyálka 
tulajdonképpen egy csapda a vírusoknak. Ha az orrjáratok 
túl szárazak, a baktériumok könnyebben bejutnak a szer-

vezetedbe. Sós oldat befújásával ,,meglocsolhatod” őket, 
de az otthoni párásító-készülék is sokat segíthet. Ha a szá-
razság krónikus, keresd fel az orvosodat, hogy megtalál-
hassa a kiváltó okot!

6. Mindig fázol
Ha folyamatosan vacogsz, az azt jelenti, hogy az immun-

rendszered nem működik a megfelelő sebességgel. Egy átla-
gos felnőtt egy-három megfázásba csúszik bele szezononként, 
amely 3 vagy 4 napig tart. Ha nehezebben kecmeregsz ki be-
lőle, alacsony az ellenállásod. Több mozgásra, rendszeres test-
mozgásra, és egy testre szabott diétára van szükséged, egész-
séges zöldségek és immunitásnövelő ételek fogyasztásával.

A burgonyát valóban száműzni kell az ét-
rendünkből?

Az édesburgonya igazi sztár lett, míg régi nagy ked-
vencünk, a fehér krumpli szinte minden diéta tiltólistáján 
előkelő helyen szerepel. De vajon tényleg olyan káros, 
mint amilyen rossz hírét keltik? Vagy csupán az elkészíté-
si módja felelős ezért a bélyegért? Egyáltalán ne fogyasz-
szuk, vagy csupán a sült krumplit és a chipset kerüljük?

A burgonya tápanyagtartalma
Bár a krumpli is fehér élelmiszer, a kenyérrel és a tész-

tával ellentétben mégis tápanyagdús. Nézzük egy köze-
pes nagyságú krumpli tápanyagtartalmát:

A burgonya jótékony hatásai
● Energia: 130 kcal
● Fehérje: 4 g
● Szénhidrát: 37 g
● Ebből cukor: 2 g
● Zsír: 0 g
● Rost: 4 g
● Kálium: 926 mg
● Magnézium: 48 mg
● Foszfor: 121 mg
● Folsav: 48 mcg

Szabályozza a vérnyomást
Már egy darab közepes krumpli fedezi napi ajánlott ká-

liumszükségletünk negyedét. Bár legjobb forrásának a ba-
nánt tartják, a burgonyában több mint kétszer annyi kálium 
található, mint a déli gyümölcsben. A káliumbevitelnek ki-
emelt jelentősége van a vérnyomás szabályozásában. Ezen-
kívül egyensúlyban tartja a vércukorszintet, növeli a csont-
sűrűséget és csökkenti a vesekő kialakulásának az esélyét.

Hosszú távra biztosít energiát
Ha minőségi üzemanyagra van szükségünk, a krumpli 

tökéletes választás. Magas szénhidrát- és rosttartalma mi-
att ugyanis sokáig biztosítja számunkra az energiát. Rost-
jai ráadásul lelassítják a természetes cukrok felszívódá-
sát, így segítségével elkerülhető a vércukorszint ingado-

zása. Ehhez azonban a teljes zöldséget el kell fogyasz-
tani, hiszen rostjának nagyjából fele a héjában található.

Kiválóan laktat
Ha szeretnénk elkerülni a nassolást, netán a fogyás a cé-

lunk, a kenyeret és a tésztát érdemes krumplira cserélnünk. 
A kutatások szerint ugyanis a főtt krumpli egyike a legjob-
ban telítő ételeknek. Ezt valószínűleg magas rezisztens ke-
ményítő tartalmának köszönheti. Ráadásul jelentős kalóri-
át is megtakaríthatunk, ha ezt fogyasztjuk köretként a tész-
ta vagy akár a rizs helyett. A táplálkozási szakértők azt ja-
vasolják, hogy a tányérunknak a negyedét töltsük meg vele. 
Hogy miért tartják mégis hizlalónak? Ha zsírban tocsogó sült 
krumpliként fogyasztjuk, az már biztosan nem fogyókúrás!

Szív- és gyomorbarát
A krumpli nemcsak a derékkörfogatunknak kedvez, 

az általános egészségünkre is jótékony hatással van. Töb-
bek között csökkenti a koleszterinszintet, a vérnyomást és 
a gyulladást is, amelyek szív- és érrendszeri betegségek-
hez vezethetnek. Ráadásul tápanyagul szolgál a gyom-
runkban található jótékony baktériumok számára, ezáltal 
bélrendszerünk egészségéről is gondoskodik.

Fehér- vs. édesburgonya
Az édesburgonyát szuperélelmiszerként tartják szá-

mon, így elsőre egyszerűnek tűnik a válasz. A fehér krumpli 
és a batáta azonban nagyjából ugyanannyi kalóriát és rostot 
tartalmaz. Míg az édesburgonya kiváló C-, A-vitamin- és 
mangánforrás, addig fehér változata inkább káliumban, 
magnéziumban, foszforban és folsavban gazdag. Emiatt 
érdemes mindkettőt felváltva fogyasztanunk, hogy válto-
zatosan jussunk a vitaminokhoz és az ásványi anyagokhoz.

Összegzés
A sült krumpli, a krumplipüré és a chips semmiképp 

sem tartozik az egészséges ételek közé, azonban főtt vagy 
héjában sült változatát nyugodtan fogyaszthatjuk, akár fo-
gyókúra idején is. Csirkemellel, hallal vagy görög jog-
hurttal érdemes párosítani, hogy az adott étkezés fehér-
jetartalmát is biztosítsuk.



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.
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Plusz egy vicc

2020. 12. szám meg   -
fej  tése: Vannak em-
berek, akik egész 
egyszerűen minden-
honnan kiragyognak.   

plusz    egy vicc: ...mi-
ből telik neki ilyen 
nagy házra! 

Hozzávalók: 1 kis pohár tejföl (2 dl), fél bögre 
búzadara (10 dkg), 25 dkg zsíros tehéntúró, 5 tojás, 
1 csomag vaníliás cukor, 1 bögre kristálycukor (16 
dkg), reszelt citromhéj, bármilyen gyümölcs ízlés sze-
rint (fagyasztott őszibarack és meggy)

Elkészítése: A tojások fehérjét kemény habbá 
verjük. A többi hozzávalót egy másik tálban ösz-
szekeverjük, majd egy fakanállal hozzáforgatjuk 
óvatosan a tojáshabot is. Kisebb méretű, sütőpa-
pírral bélelt tepsibe öntjük és az előzőleg kiolvasz-
tott, lecsepegtetett gyümölccsel meghintjük a tész-
tát majd 180 °C-ra előmelegített sütőben, alul-felül 
sütés programon körülbelül 35-40 perc alatt kész-
re sütjük. Akkor jó, ha már van a tetejének egy kis 
aranybarna színe. Ha langyosra hűlt, akkor porcu-
korral meghintjük, és szeleteljük. Vagy csokimázzal 
vonjuk be a kihűlt süti tetejét. Volt itthon kevés fe-
hér csoki, amit szintén felolvasztjuk és a csokimáz 
tetejére csorgatjuk.

Pillekönnyű grízes túrós 
kevert süti gyümölccsel

A négy megmaradó szóból a következő vicc csatta-
nóját állíthatja össze:

Színházban.
A harmatgyenge első felvonást követően hangos ki-

abálásokkal fejezi ki nemtetszését a közönség. A máso-
dik felvonás előtt kilép a függöny elé a rendező:

– Ha nem hagyják abba a hangoskodást – mondja 
nyugodt hangon –, …!

Kétbetűsek: AT, AZ, ÁK, 
BO, DC, DT, EI, EN, ÉD, ÉR, 
HG, KI, KN, LA, MT, ŐD, SK.

Hárombetűsek: ALL, 
ATA, CÉG, ESS, ETZ, 
MRD, NIS, ÓRA, PEZ, 
POR, SAS, ZŰR.

Négybetűsek: ALAN, 
BORG, ELEM, ELSŐ, 
EZEN, ÉGEI, GOTT, KATA, 
KÖRÉ, LAHM, LATO, 
LEÉG, LESŐ, TUSA, VALE.

Ötbetűsek:  ÁGICA, 
ÁVILA, CÉKLA, ETELE, FEC-
NI, IRAKI, ISZIK, NŐNEM.

Hatbetűsek: ALIGAI, 

ALIGHA, ASZOTT, CAK-
KOZ, CHILEI, IDEKÉR, 
LABANC, MALAGA, TE-
ÁZÁS, ZSEBES.

Hétbetűsek: BIGÉZIK, 
BORECET, EFELETT, FALE-
MEZ, GEORGIA, HÁZSZÁM, 
HŐZÖNGŐ, IGNÁCIA, NÁR-
CISZ, POLIPOK.

Nyolcbetűsek: ÉRTÉ-
KELŐ, TRAVIATA.

Kilencbetűsek: FELVO-
NÁST, IDEUTAZIK, KÉT-
ÉLTŰEK.

Tízbetűsek: FRÖCSKÖ-
LÉS, LIGETSZÉPE.

Tizenegy betűsek: KÉP-
TELENSÉG,  ZONGO -
RATRIÓ.

Tizenhárom betűsek: 
KIADÓVÁLLALAT, MEG-
ISMÉTELJÜK, TORDASI 
ILDIKÓ.

9 táplálék, amit sose 
fogyassz, ha beteg vagy

Az étel egészen biztosan nem az első dolog, amire 
vágysz, ha ledöntött a lábadról az influenza vagy a 
gyomorrontás.

B e t e g e n  m é g  i n -
kább szüksége van szer-
vezetünknek a minősé-
gi tápanyagra, a gyorsabb 
gyógyulás érdekében, 
ezért nem célszerű kihagy-
ni az étkezéseket. Azonban 
egyáltalán nem mindegy, 
hogy mit fogyasztunk, bi-
zonyos ételek és italok to-
vább ronthatnak közérze-
tünkön. Összeállításunk-
ból most megtudhatod, 
melyik az a 9 dolog, amit 
ilyenkor jobb elkerülni.

Kávé
Ilyenkor hagyd ki: bár-

milyen betegség, de legin-
kább gyomorrontás és -hu-
rut esetén.

Ezért hagyd ki: a kávé 
vízhajtó, ezért dehidratáci-
ót okoz. Vírusos és egyéb 
megbetegedések idején a 
hidratáció kiemelten fon-

tos szerepet játszik az im-
munrendszer hatékony 
működésében. Hányás és/
vagy hasmenés esetén pe-
dig különösen veszélyes, 
mivel a szervezet ilyen-
kor extra folyadékot ve-
szít. Ráadásul a koffein 
serkenti a bélrendszer iz-
mait, így hevesebbé teszi 
a hasmenést.

Narancslé
Ilyenkor hagyd ki: köhö-

gés vagy torokfájás esetén.
Ezért hagyd ki: a savas 

narancslé általában frissí-
tő, de légúti betegségeknél 
tovább erősíti a fájdalmat. 
Citromsavat tartalmaz, 
amely irritálja a már gyul-
ladt torkot. Nemcsak a tü-
neteket fokozza, de a várt 
gyógyulást is késlelteti.

Édességek
Ilyenkor hagyd ki: 

szinte az összes betegség, 
de leginkább gyomorhu-
rut esetén.

Ezért hagyd ki: a fino-
mított cukor ideiglenesen 
elfojtja a fehérvérsejtek 
természetes baktériumölő 
képességét. Néhány órá-
val a csoki, a cukros müz-
li vagy a keksz fogyasztá-
sa után, az immunrendszer 
legyengül, így nem képes 
felvenni a harcot a támadó 
baktériumokkal szemben.

Üdítők
Ilyenkor hagyd ki: 

mindig, de különösen gyo-
morhurut esetén.

Ezért hagyd ki: a kávé-
hoz hasonlóan, a koffeint 
tartalmazó üdítők dehid-
ratációt okoznak. Ráadásul 
tele vannak tömve cukorral 
is, így az immunrendszer 
ellen a betegséggel együtt 
indítanak globális táma-
dást. Sajnos a diétás kóla 

sem jó alternatíva, mert a 
mesterséges édesítőszerek 
olyan molekulák, amelyek 
nehezen emésztődnek, így 
puffadást, sőt hasmenést is 
okozhatnak. A gyomor kín-
zó tüneteit tehát tovább fo-
kozzák. Ha alig tudsz inni, 
a sima víz pedig különösen 
nem esik jól, akkor válaszd 
inkább az elektrolitokkal 
dúsított, alacsony cukortar-
talmú sportitalokat, vagy a 
kókuszvizet.

Alkohol
Ilyenkor hagyd ki: bár-

milyen betegség, de külö-
nösen gyomorproblémák 
idején.

Ezért hagyd ki: az alko-
hol a másik ital, amely ko-
moly dehidratációt okoz. 
Bár egy jó pálinka igazi 
házi gyógyír torokgyulla-
dás esetén, fogyasztását 

mégsem javasoljuk, mert 
nemcsak vizet von el a 
szervezettől, de felgyorsít-
ja az emésztést is.

Ropogós finomságok
Ilyenkor hagyd ki: to-

rokgyulladás esetén.
Ezért hagyd ki: a müz-

li, a chips, sőt a toast da-
rabos állaga olyan, mint-
ha egy smirglit húznál vé-
gig a torkodon. Nemcsak 
kellemetlen, de irritálja a 
torokot, és hosszabbítja a 
betegség idejét.

Tej
Ilyenkor hagyd ki: ful-

ladás vagy erős gyulladás 
esetén.

Ezért hagyd ki: már 
biztos te is hallottad, hogy 
a tejtermékeket érdemes 
messzire kerülni, ha beteg 
vagy, mert nyálkát és vá-
ladékot termel. Az orvo-
sok ezt még nem erősítet-
ték meg tudományos oldal-
ról, de a legtöbben ezt ta-
pasztalják.

Sült vagy zsíros ételek
Ilyenkor hagyd ki: gyo-

morpanaszok esetén.
Ezért hagyd ki: a zsíros 

ételek lassabban haladnak 
át az emésztőrendszeren, 
gyomorsavat, vagy akár 
hányást okozva. Hagyd el 
a sült krumplit és a vörös 
húst addig, amíg meg nem 
gyógyultál. Ha pedig nem 
is hiányzott, akkor alakod 
érdekében utána sem köte-
lező újra enni őket.

Fűszeres ételek
Ilyenkor hagyd ki: ha 

folyik az orrod.
Ezért hagyd ki: a chili 

és a fűszeres szószok a ben-
nük található kapszaicin 
miatt erősek. Tévhit, hogy 
ez gyógyhatású lenne, csak 
erősíti az orrfolyást.
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