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Minden kis adomány 
nagy segítség

Folytatás a 4. oldalon

Vajon mekkora jelen-
tőséggel bír ma az a 

tény, hogy Kárpátalján a 
vele szomszédos négy or-
szág mindegyikéhez ké-
pest bő két évtizedes késés-
sel épültek fel az első szu-
permarketek? Mert mos-
tanra nyilvánvalóvá vált, 
hogy ahol ezek az áruház-

Magyarországi szakemberek ismerkednek 
a Tüzes biogazdasággal

láncok megjelentek, ott 
gyorsan átalakultak a vá-
sárlási szokások. Az élel-
miszergyárakban készült 
tömegáru rohamos gyorsa-
sággal mindennapjaink ré-
szévé vált, s már csak nosz-
talgiával tudunk gondolni a 
natúr termékekre. 

A húsvétot minden-
kor a hit, a re-
mény járja át. 

Hisz a bűneinket meg-
váltó Jézustól ígéretet 
kaptunk az örök életre. 
A hívő keresztény ember 

örömmel hirdeti köszönté-
sében is ez ünnepen: „Fel-
támadt Krisztus!”, s a má-
sik hittel válaszol: „Való-
ban feltámadt!”. De még a 
„hitetlen” is – látva a ter-
mészet megújulását – re-

ménnyel ünnepel. Ilyenkor 
megtelnek a templomok, 
hogy közösségben örven-
dezzenek s hálát adjanak a 
megváltásért. A család ösz-
szejön, hogy együtt ünne-
peljenek… Idén mindez ki-

csit másképp zajlott, de a 
hit, a reménység, a szere-
tet ott volt az otthonok-
ban. S a hagyományok 
ápolásáról sem feledkez-
tek meg.   

Húsvét karanténban

Nehéz időszak kö-
szöntött ránk. A 

megszokott  é le tünk 
teljesen felborult. A 
koronavírus-járvány 

árnyékában legtöbben 
otthonaikba zárkózva 
élik mindennapjaikat. 

Régóta tudjuk: a méz 
az egyik leghatéko-

nyabb természetes alap-
anyagú immunerősí-
tő. Örvendetes módon a 
mostani rendkívüli hely-
zetben ez sokaknak eszé-
be jutott. A koronaví-
rus-járvány kitörése óta 
megyénkben jelentősen 
nőtt a méz és más méhé-
szeti termékek fogyasztá-
sa, számolt be a legújabb 
fejleményekről Szűcs 
Zoltán kaszonyi méhész. 
A szakember a további-
akban azt is elmondta, 
hogy a mostani idény sem 
indul zökkenőmentesen. 

– Ami a méhek áttelelé-
sét illeti, azzal nem volt kü-
lönösebb gond. Aki ősszel 
a varroaatka-fertőzés ellen 
felkészítette a méhcsalád-
jait, és ellátta azokat elegen-
dő élelemmel, annak nem 
kellett tavasszal kellemet-
len meglepetéssel számolni. 

A méz az egyik legjobb immunerősítő
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A koronavírus-járvány által 
leginkább sújtott országokért 
imádkozott Ferenc pápa hús-
véthétfőn, kiemelve a családok-
ról a kijárási korlátozások kö-
zött is gondoskodó nők szerepét.

Az egyházfő az apostoli palo-
tában, a pápai lakosztály úgyne-

vezett könyvtárszobájában olvas-
ta fel beszédét, amelyet a Vatikán 
interneten közvetített. A beszédet 
a latin Mennyek királynője (Regi-
na caeli) imádság követte, amely 
pünkösdvasárnapig helyettesíti 
az Úrangyala (Angelus) imát. Ez-
után a lakosztálynak a Szent Péter 
térre néző ablakából áldását adta 
a világra. (A tér ezúttal üres volt.)

Beszédében az egyházfő – 
ahogyan már a szombat esti vigíli-
án is tette – ismét a Krisztus sírjá-

A járvány sújtotta országokért 
imádkozott Ferenc pápa

hoz járuló nőkről szólt, akik fájdal-
muk és szenvedésük ellenére sem 
veszítették el a reményt.

Életünk minden eseményét re-
ménnyel kell szemlélnünk, még a 
legnehezebbeket is, amelyek tele 
vannak aggodalommal és bizony-
talansággal” – mondta.

A nők szolgálatát emelte ki a 
járványhelyzetben is: az egyház-
fő a „másokkal törődő” nőket, or-
vosnőket, ápolónőket, a rendfenn-
tartó erőknél és a börtönökben dol-
gozó nőket, valamint a létfontossá-
gú üzletekben dolgozó nőket emlí-
tette. Nem feledkezett meg az édes-
anyákról, lánytestvérekről, nagy-
mamákról sem, akik családjuk-
kal „otthon bezárva” a gyerekek-
ről, idősekről, fogyatékkal élőkről 
gondoskodnak.

Emlékeztetett arra is, hogy a 
kényszerített együttélés több nő 
számára erőszak és bántalmazás 
veszélyét is jelenti. Imádkozott 
a nőkért, hogy Isten erőt adjon 
nekik családjuk fenntartásához, 
valamint bátorságot útjuk foly-
tatásához.

Az egyházfő imájáról biz-
tosította a járványtól leginkább 
sújtott országokat, Olaszorszá-
got, az Egyesült Államokat, 
Spanyolországot, Franciaorszá-
got. Sajnos a lista nagyon hosz-
szú” – tette hozzá.

A pápa vatikáni lakhelye-
ként ismert Szent Márta-ház ká-
polnájában bemutatott reggeli 
misén arra kérte a politikusokat 
és kutatókat, hogy a „helyes utat” 
találják meg a népek számára, az 
életet és az egészséget választva 
a „pénz Istene”, vagyis a kizá-
rólagos anyagi-gazdasági érde-
kek helyett.

Ferenc pápa nagyszom-
bat késő este felhívta a koro-
navírus-fertőzés egyik olasz-
országi gócpontjaként ismert 
Bergamo városa melletti, ke-
vesebb mint hétezer lako-
sú Villa d’Alme ügyeleti szá-
mát, ahol az ott szolgáló Angel 
Bipendu orvossal  és  egy-
ben szerzetesnővérrel beszélt. 
Megköszönte Angel nővér és 
kollegái munkáját. „Azt hit-
tem, sürgősségi hívásról van 
szó, és meglepődtem, amikor 
a telefonáló azt mondta, hogy 
a Vatikánból telefonál és Fe-
rencnek hívják!” – mondta el 
az orvos-szerzetesnővér.

 hirado.hu/Kárpátinfo

Hétfői rendkívüli ülésén az uk-
rán parlament elfogadta az idei 
állami költségvetés módosítását, 
amelyet a koronavírus-fertőzés 
elleni védekezés tett szükségessé, 
s amelyben egyebek mellett több 
mint a háromszorosára növelték 
a büdzsé hiányát.

A rendkívüli ülésen a képvise-
lők – néhány kivételtől eltekint-
ve – szinte mindannyian arcmasz-
kot és gumikesztyűt viseltek. A kor-
mány által benyújtott javaslatot 249 
képviselő hagyta jóvá a 450 tagú 
törvényhozásban.

Az UNIAN ukrán hírügynök-
ség jelentése szerint Denisz Smihal 
miniszterelnök az előterjesztést is-
mertetve hangsúlyozta, hogy a ja-
vaslat kiemelten kezeli a korona-
vírus-járvány elleni küzdelem fi-
nanszírozását, ideértve az egész-
ségügyi kiadások 16,4 milliárd 
hrivnyával való megemelését. Ezen 
felül a nyugdíjak biztosítására még 
további 29,7 milliárd, egyéb szo-
ciális költségekre 19,5 milliárd 
hrivnyát irányoz elő. Kiemelte, 
hogy az új koronavírus elleni küz-
delemre elkülönített pénzügyi alap 
64,7 milliárd hrivnyát tesz ki, amit 
elsősorban az egészségügyi dolgo-
zók bérkiegészítésére, orvosi fel-
szerelések vásárlása és a munka-
nélkülivé váltak és az egészség-

Elfogadta a költségvetés módosítását az 
ukrán parlament

ügyi alkalmazottak családjainak 
támogatására fordítanak.

A költségvetési hiányt a koráb-
binak több mint a háromszorosá-
ra, azaz 298,4 milliárd hrivnyára 
emelte a kormány. A bevételi oldalt 
119,7 milliárddal, vagyis 11 száza-
lékkal csökkentette, és most 975,8 
milliárd hrivnyát tesz ki, a kiadáso-
kat viszont 82,4 milliárd hrivnyával, 
azaz 7 százalékkal növelte, így elér-
te a 1 266,4 milliárd hrivnyát.

Elhalasztja a kormány az idénre 
tervezett nagyobb állami privatizá-
ciókat is – emelte ki az Ukrajinszka 
Pravda hírportál.

A parlament honlapján közzé-
tett előterjesztésből a hírportál ki-
emelte még, hogy a kormány prog-
nózisa szerint idén a bruttó hazai 
össztermék (GDP) 3,9 százalék-
kal fog visszaesni – szemben a ko-
rábban betervezett 3,7 százalékos 
növekedéssel –, a munkanélküli-
ség 9,4, az infláció 8,7 százalékos 
lesz és a reálbérek 0,3 százalékkal 
csökkennek.

Az ülésen a parlament elvetette a 
földeladási moratórium feloldásáról 
elfogadott törvényjavaslat ellen be-
nyújtott összes indítványt, így elhá-
rult az akadálya annak, hogy a jog-
szabályt a házelnök, majd az államfő 
aláírja és utána hatályba léphessen.

MTI

Több mint háromezer civil vesz-
tette életét a Donyec-medencében 
zajló fegyveres konfliktus kezde-
te óta – derül ki az ENSZ Embe-
ri Jogi Főbiztosságának mina-
pi jelentéséből, amelyet a vesti.
ua ismertet.

A dokumentum szerint a 2014. 
április 14. és 2020. március 31. kö-
zötti időszakban a Donyec-meden-
cei konfliktus eredményeként, fi-
gyelembe véve a MH17-es malaj-
ziai repülőgépjárat áldozatait, leg-
alább 3 353 polgári személyt öltek 
meg. „A konfliktus idején, 2014. 
április 14-től 2020. március 31-ig 
az ENSZ Emberi Jogi Főbiztos-
sága 3055 polgári személynek a 
konfliktussal összefüggésbe hozha-
tó halálát regisztrálta (1814 férfiét, 
1057 nőét, 98 kisfiúét, 49 kislá- 
nyét és 37 felnőttét, akiknek a neme 

Kelet-ukrajnai konfliktus
Az ENSZ összeszámolta a civil 

áldozatokat
nem ismert). Figyelembe véve a 
Malaysian Airlines 2014. július 17-i 
MH17-es járatának fedélzetén éle-
tét vesztett 298 személyt, a konflik-
tushoz kapcsolódó polgári áldoza-
tok száma legalább 3 353” – olvas-
ható a jelentésben. Emellett a konf-
liktussal összefüggésbe hozható-
an megsebesült polgári személyek 
száma a becslések szerint megha-
ladja a hétezret.

A vesti.ua emlékeztet, hogy 
2020 februárjának közepén 2018 
óta a leghevesebb összetűzések zaj-
lottak a Donyec-medencében, ame-
lyekről az ENSZ is tárgyalt. A har-
cokban ukrán részről egy katona el-
esett, kettő megsebesült, és továb-
bi kettő megsérült. A másik olda-
lon négy halott és hat sebesült volt 
az összecsapások mérlege.

vesti.ua/Kárpátalja

Kétszer ad, ki gyorsan ad! 
jelszóval indított gyűjtést a 
KMKSZ. Az eddig befolyt fel-
ajánlásokból kesztyűket, masz-
kokat, köpenyeket, védőszem-
üvegeket és fertőtlenítőszere-
ket vásárolt a magyar szerve-
zet, melyet több tucat település 
orvosi rendelőinek juttattak el. 
A szövetség továbbra is számít 
a felajánlásokra a koronavírus-
fertőzés elleni védekezésben. 

Mint a beszámolókból meg-
tudjuk, 17 ungvári járási községbe 
jutnak el a védőeszközök, mintegy 
105 ezer hrivnya értékben.

„A Kárpátaljai Magyar Kul-
turális Szövetség (KMKSZ) első-
ként, első magyar szervezetként 
kezdte meg saját gyűjtését, hi-
szen látjuk, hogy az egészségügyi 
intézményeink milyen helyzetbe 
kerültek a koronavírus-járvány 
miatt. Ezért elsősorban az alap-
ellátásban dolgozóknak, a család-
orvosoknak szerettünk volna se-
gíteni, hiszen ők vannak a front-
vonalban most. Az Ungvári járás-
ban 17 családorvosi rendelőnek 
tudunk segíteni olyan települése-
ken, ahol van magyar alapszerve-
zet, tehát, ahol él magyar kisebb-
ség is” – mondta el Balogh Lívia, 
a KMKSZ Ungvári Középszintű 
Szervezetének elnöke.

A munkácsi járási Beregrákos 
családorvosi rendelőjének mun-
katársai is kaptak védőeszközö-
ket tartalmazó adománycsomagot 
a „KMKSZ” Jótékonysági Alapít-
ványtól. A védőmaszkokat, védő-
ruhát, orvosi kesztyűket és szem-
üvegeket, valamint fertőtlenítősze-
reket tartalmazó csomagot Tóth 
Margit, a KMKSZ Beregrákosi 
Alapszervezetének elnöke adta át 
a helyi rendelő számára.

Már több tucat településre juttatott 
egészségügyi védőeszközöket a KMKSZ

Az összefogásnak köszön-
hetően orvosi maszkok, kesztyűk, 
respirátorok, overallok, védőszem-
üvegek és fertőtlenítőszerek átadá-
sára került sor Nevetlenfaluban is.

Barta József, a KMKSZ alel-
nöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács 
első elnökhelyettese az átadáson 
aláhúzta a kezdeményezés fontos-
ságát, hisz ez minden kárpátaljai 
lakost egyaránt érint.

Dobsa István, a KMKSZ Ifjúsá-
gi Szervezetének elnöke méltatta a 
kezdeményezés során tanúsított ösz-
szefogást, továbbá adakozásra buz-
dít minden olyan személyt, akinek 
fontos, hogy az esetleges vészhely-
zet kialakulása esetén minél több 
ember kapjon minőséges ellátást 
Kárpátalja-szerte.

A Nevetlenfalui Családorvosi 
Rendelő főorvosa, aki Donyeck me-
gyéből költözött a nagyszőlősi járá-
si településre, példásnak nevezte az 
együttműködést, és hálásan köszön-
te meg a KMKSZ segítségét ebben 
a nehéz időben.

A KMKSZ adománygyűjtő kez-
deményezésének köszönhetően se-
gélycsomagot adtak át Beregszász-
ban is. A csomag orvosi maszkokat, 
FFP3-as respirátorokat, latex kesz-

tyűket, literes fertőtlenítőszere-
ket és az orvosi kollektíva számá-
ra nélkülözhetetlen védőfelszere-
lést tartalmaz.

„Minden ember átérzi azt a 
veszélyt, amely bennünket is fe-
nyeget, és örömmel tölt el, hogy 
rengetegen adományoztak, hogy 
együttes erővel minden eshető-
ségre felkészüljünk” – mond-
ta Sin József, a KMKSZ Bereg-

szászi Középszintű Szervezete 
és a Beregszászi Járási Tanács 
elnöke. A KMKSZ volt az első 
szervezet, amely gyűjtést szer-
vezett a közös ügy érdekében, 
hogy ezáltal is segítse az egész-
ségügyi intézményeink felkészü-
lését és munkáját. „Mi mindent 
megteszünk, hogy időben segít-
sünk, és minél hatékonyabban át 
tudjuk vészelni mindazt, ami vár 
ránk” – mondta az elnök.

Ivan Males, a Beregszászi 
Linner Bertalan Központi Járá-
si Kórház főorvosa hálás köszö-
netét fejezte ki az adományért, 
amely elmondása szerint hatalmas 
segítség az intézmény minél pro-
fesszionálisabb felkészülésében.

TV21/Kárpátalja/
Kárpátinfo

Ukrajnában az egészségügyi dolgozók 
márciusért 300%-os fizetést kapnak

Az egészségügyi miniszter szerint 
az egészségügyi dolgozók pótlé-
kait az orvosi támogatás révén 

finanszírozzák, amelyet már át-
utaltak a régiókba.

Az egészségügyi dolgozóknak 
márciusért 300%-os fizetést adnak. 

Ahogyan Makszim Sztepanov, 
az Egészségügyi Minisztérium ve-
zetője kijelentette a sajtótájékoz-
tatón, a Miniszteri Kabinet április 
15-i ülésén rendezi ezt a kérdést 
– írja a Liga.net hírportál.

Elmondása szerint a kormány 
módosítja az egészségügyi dol-
gozók 300 százalékos (márci-

usért) fizetését szabályozó ren-
deletet.

Milyen forrás rovására? Ez a 
forrás egy orvosi támogatás, ame-
lyet már átutaltak a régiókba.

Ezért szeretném megnyugtatni 
egészségügyi dolgozóinkat, hogy 
ez a kérdés megoldódott – tette hoz-
zá a miniszter.

Kárpátinfo.net

A támogatás Csapra is megérkezett
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Elejét lásd az 1. oldalon

Ünnep hittel és reménységgel
Húsvét karanténban

A koronavírus-járvány mi-
att idén karanténban voltunk 
kénytelenek tölteni a húsvétot. 
A templomok ajtai zárva ma-
radtak, de az istentiszteletek, a 
szentmisék nem maradtak el: 
tévé- és rádióközvetítéseken, il-
letve online nézhettük, hallgat-

hattuk azt. Kárpát-medence ma-
gyarsága közösen vehetett részt 
áldozásban, úrvacsorában. Per-
sze más volt otthonunkban ven-
ni magunkhoz a szent jegyeket 
a családfő kezéből, vagy éppen 
egyedül elfogyasztani azt… És a 
pászkaszentelés sem a hagyomá-
nyos módon történt: ezúttal sok 
helyen a papok járták fel a tele-
pülést, hogy – betartva a szabá-
lyokat – megszenteljék a házak 

elé kitett kosarakat, vagy a család-
fő végezte ezt a szertartást. (Saj-
nos nem úgy a hágón túli nagyvá-
rosokban, ahol a pravoszlávok vi-
rágvasárnapi barkaszentelése tö-
megek részvételével zajlott!) Vi-
dékünkön idén nem volt vendég-
járás, a megszentelt ételt, a húsvéti 
ebédet családi körben fogyasztotta 
el mindenki. 

A húsvéthoz olyan kedves ha-
gyományok is tartoznak, mint pél-
dául a locsolkodás. Ami ezúttal 
szintén rendhagyó módon zajlott. 
A férfiak azért csak megöntözték a 
család nőtagjait, a fiútestvér a lány-
testvért, s ők a hímest is megkapták. 
A távolabb lévő rokonok, ismerő-
sök viszont online kapták a köszön-
tést, az öntözést, és a tojások is így 
„jutottak” el a locsolkodókhoz. Ter-
mészetesen a karantén-húsvétban 

ennek megfelelő locsolóversek 
is születtek. Íme néhány ízelítőül.

„Védőmaszkban jár a nyu-
szi, locsolásért nem jár puszi. Itt 
maradok a szobámban, meglo-
csollak online-ban. Szabad-e lo-
csolni?”

„Húsvét szép hajnalán mi ju-
tott eszembe? Húsvéti nyulat is 
bezárták ketrecbe. Elindulok hát, 
maszkot veszek számra, csakhogy 
megtorpanok a kert kapujában. 
Két méter távolság van közted és 
köztem, fertőtlenítővel locsolkod-
ni jöttem. Digitális tojást dob-
jál ide nékem, cserébe én online 
meglocsollak szépen. Lájkollak, 
lájkollak, gyöngyöm gyöngyvi-
rágom, most ilyen a húsvét, de 
szebb lesz a karácsony.”

„Boldog húsvét reggelén köl-
nit veszek kézbe én, SMS-em hoz-
zád száll, rózsavizem reád száll.”

„Virtuális locsolkodás, tá-
volról is hatásos, Nekem sem 
kell kölni hozzá, s te sem leszel 
bűzbájos!”

„Azt mondták, hogy nem lesz 
járvány, ebből nekünk nem lesz 
hátrány. Aztán mégis itt van ne-
künk, locsolkodni se mehetünk. 
Tedd félre a hímes tojást, én sem 
megyek át ma hozzád. Szeptem-
berre majd eltoljuk, akkor aztán 
bepótoljuk.”

„Ne haragudj, kedves Na-
gyi, nem tudlak ma meglocsol-
ni. Nem öntök hajadra vizet, de 
küldök egy szép nagy szívet. At-
tól, hogy a vírus tombol, nem ma-
radsz ki minden jóból. Nézd meg 
jól a csatolt képet! Láttál-e már 
ilyen szépet?”

Reménykedjünk benne, 
hogy ez a fajta öntözködés 
nem válik szokássá, s hogy át-
vészelve ezeket a nehéz idő-
ket, újra közösségben ünnepel-
hetünk majd.

Kovács Erzsébet

Méhészet: idénynyitás 
kérdőjelekkel

A méz az egyik legjobb immunerősítő

– A legkorábban virágzó 
fákról az elfagyó bimbók mi-
att szorgos rovarjainknak ugyan 
kevesebb virágport sikerült be-

gyűjteni, ám ezen már rég túl-
vagyunk: a hordás lassan két 
hete kellően intenzív és folya-
matos – folytatja a szakember. 
Virágzik a határ, ennek megfe-
lelően a kaptárakban lázas mun-
ka folyik, figyelemmel kísérjük, 
hogy zökkenőmentes a fiasítás 
nevelése. Megvallom őszintén, 
tartottunk attól, hogy a hetek óta 
tartó szárazság megakasztja ezt 

a folyamatot, ám a hajnalonta kép-
ződő harmat segít, hogy gyümölcs-
fáink teljes értékű virágzása meg-
történjen. 

– Visszatérve a korábbi hideg 
éjszakákra: magyarországi mé-

hészek panaszolták, hogy félő, az 
erős koratavaszi fagyok miatt ke-
vés akácméz várható. 

– Szerencsére nálunk a március 
végi komolyabb fagyok idején még 
nem indult olyan intenzív nedvke-
ringés az akácban, hogy károsodtak 
volna a rügyek. Tehát mi a legfino-
mabb mézünk kapcsán még joggal 
reménykedünk az elfogadható ho-
zamokban. 

– És várhatóan az imént emlí-
tett megnövekedett keresletnek kö-
szönhetően majd a termék értékesí-
tésével sem lesznek gondok. 

– Reménykedjünk benne, hogy 
így alakul. Természetesen a 
rendkívüli helyzet kapcsán 
ebben az ágazatban is igen sok 
probléma merül fel. Kezdjük 
a legjelentősebbel. Tudni kell, 
hogy a kárpátaljai méhészek 
éves jövedelmének 65-70%-a 
a tavasszal eladott műrajok-
ból származik. Ezeket az or-
szág középső és keleti része-
in, illetve az Oroszországban 

tevékenykedő sorstársaink 
vásárolják meg. Kárpátal-
járól átlagosan évente tíz-
ezer méhcsalád kerül érté-
kesítésre. Még akkor is sike-
rült ezt a mutatót teljesíteni, 
amikor Ukrajna és Oroszor-
szág között a Krím elcsato-
lása után erősen lecsökkent 
az áruforgalom. A műrajok 
Fehéroroszországon keresz-
tül kerültek el gyakran egé-
szen Szibériába. Hadd mondjam 
el, hogy a nálunk honos kárpáti 
méh szorgalomban, munkabírás-
ban és kezelhetőségben az egyik 
legkiválóbb az egész világon. A 
műrajok értékesítése ugyan csak 
május elejétől kezdődik, ám a 
méhcsaládok erre való felkészí-
tése már most is javában tart. 
Ahogy természetesen a felvásár-

lókkal történő egyeztetések is zaj-
lanak jelenleg is. Bár sok az érdek-
lődő, a felkínált árak messze nem 
tükrözik a realitásokat. Egy műra-
jért jelenleg 750 hrivnyát ígérnek, 
mikor az már három évvel ezelőtt is 
1100 hrivnyáért kelt el. Mondanom 
sem kell, hogy ez utóbbi tükrözi a 
realitásokat. Ha ugyanis a szaporu-
latot mi magunk fogjuk termelés-
be, akkor – egy közepes évjárattal 

számolva – az általuk megtermelt 
mézmennyiségnek az értéke nagy-
jából ennyit tesz ki. 

– Ám jól tudjuk, mennyivel 
másképp tervez az ember, ha már 

májusban hozzájut éves bevételei-
nek a 65-70%-ához.

– Nyilvánvaló, hogy erre törek-
szünk valamennyien, s emiatt szá-
mos kompromisszumra is hajlan-
dók vagyunk. Mindezek mellett 
én arra biztatom méhésztársaimat, 
hogy ne adjuk oda olcsón a műra-
jokat, hisz akkor a méhek teljes lét-
számban nekünk dolgoznak majd. 
Ismételten felhívnám a figyelmet 
arra, hogy a méz igazi bizalmi ter-
mék. Ha nem akarunk csalódást 
okozni magunknak, akkor csak-
is ismerős méhésztől vásároljunk. 

– Lesz-e elegendő méhlegelő?
– A jelenlegi krízishelyzetben 

szerencsére a mezőgazdasági ter-
melés nem állt le. Inkább azzal 
van a gond immár évek óta, hogy 
számos olyan csávázó, gyomirtó, 

a termények érlelését gyorsító 
szer került forgalomba, ame-
lyek némelyike olykor töme-
ges méhpusztulást idéz elő. 
Ezeket a készítményeket nem-

csak a nagyüzemek, hanem a 
farmerek is használják. Akár-
csak azokat a növényvédő sze-
reket, amelyek szintén károsak 
a méhekre. Ez utóbbiak csak 
akkor, ha a hordási időben jut-
tatták ki őket. Ezért javasoljuk 
a mezőgazdasági termelőknek 
a késő délutáni, esti permete-
zést, amely különösen nagy 
nyári melegben a leghatéko-
nyabb. Szorgos rovarjaink vé-
delme érdekében sokat tehet-
nek a kiskerttulajdonosok is. 
A gaznövények irtására nem 
csupán a gyomirtó áll rendelke-
zésre. Hatékony eszköz a fűka-
sza és a rotoros kapa is, hogy a 
régi, jól bevált kézi kapát már 
ne is említsem. 

Eszenyi Gábor

Szűcs Zoltán különböző fesztiválokon is kínálja termékeit

Bakó Gábor méhész gazdag kínálata

A kijárási korlátozások mel-
lett a kötelező maszkok viselésé-
vel is tehetünk azért, hogy meg-
őrizzük egészségünket, vagy vi-
gyázzunk mások egészségére. 
Ám a szájmaszkok továbbra sem 

mindenhol beszerezhetők, ezért 
Péter Csaba megyei képviselő, a 
KárpátHáz civil szervezet kura-
tóriumi elnöke a körzetéhez tar-
tozó beregvidéki településekre 
összesen 8500 darab szájmasz-
kot juttatott el, és ha szükséges, 
a későbbiekben is küld majd. 
– A baj idején még fontosabb az 
összefogás, az egymásra való fi-
gyelés, egymás támogatása, ezért 
Péter Csaba úgy gondolta, lehe-
tőségeihez mérten segít a tele-
püléseken élőknek, ezúttal száj-
maszkokkal – mondta el lapunk-
nak Tóth Győző, a KárpátHáz 

8500 szájmaszkot osztott szét 
a KárpátHáz civil szervezet

civil szervezet ügyvezetője, aki 
maga szállította a helyszínekre az 
adományt. – Minden településen 
nagyon hálásak voltak az ott élők, 
ugyanis sajnos folyamatosan hi-
ánycikknek számít a szájmaszk. 

Elsősorban idősek és rászorulók 
kapták ezeket, előbbiek azért, 
mert rájuk fokozottabban kell fi-
gyelnünk, a szegényebb családok 
pedig nagy valószínűséggel nem 
tehetik meg, hogy tucatszám vá-
sároljanak maszkokat. Mi lehető-
ségeinkhez mérten mindig igyek-
szünk segíteni, sajnálatos, hogy 
most ezzel, de reméljük, hogy 
nemsokára kilábalunk ebből is, 
és minden a régi, jól megszokott 
kerékvágásba kerül – tette hozzá 
Tóth Győző.

Forrás: a KárpátHáz Ala-
pítvány facebookoldala

Pászkaszentelés 
Tiszaújhelyben
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„Mert nem félelemnek lelkét 
adott nékünk az Isten; hanem 
erőnek és szeretetnek és józan-
ságnak lelkét.” (2Tim 1, 7)

Pál apostol kedvesen báto-
rítja, erősíti és biztatja fiatal 
tanítványát, Timótheust, aki-
nek még sok erőre és tapaszta-
latra van szüksége. Üldözik a 
keresztényeket – oka van fél-
ni. Már megjelentek az első 
tévtanítók, és rombolni akar-
nak a gyülekezetben – Pál fél-
ti a nyájat. Megmagyarázza ta-
nítványának, hogy a munka si-
keressége, jó előmenetele nem 
mitőlünk függ, az evangéliu-
mi munkában elért eredménye-
it nem a saját iskolázottságá-
nak, személyes vonzalmának, 
jó missziós képzésének tulajdo-
nítja, hanem tudja, hogy mind-
ehhez Isten adta az Ő Szent 
Lelkének erejét, áldását, és az 
eredmény egyedül az Úr ered-
ménye, a Szentlélek hatása. Bár 
Pálnak sok oka volt a félelemre, 
az az erő, amit kapott, és ami-
nek a hordozója, nem engedi, 

hogy életét a félelem megbénít-
sa. Így mondja Timótheusnak: 
Ne félj, mert te birtokosa vagy 
Isten Lelkének. A Szentlélek 
pedig erő, élj ezzel az erővel! 
Azért kaptad, hogy használd. 

A mágusok, a jósok, a szem-
fényvesztők ámítják az embe-
reket. Te nem vagy ámító! Is-
ten hatalmas erejének a birto-
kosa vagy. Ez a lélek a szere-
tetnek és józanságnak a lelke 
is. A fáradozáshoz, a napi ter-
hek cipeléséhez erőre, szeretet-
re van szükség. Bár sokan kri-
tizálnak, hamisan vádolnak, te 
ne csüggedj, ne félj az ellen-
ségeidtől! Szeress a Szentlé-
lek erejével! Magad nem len-
nél erre képes, gyenge vagy fi-
zikailag, nincs melletted erősítő 
lelki társ, de veled van az Erő, a 
Szeretet Szent Lelke, ezzel be-
veheted az ellenálló szíveket. 
És kaptad a józanság lelkét is. 
Figyelj a Szentlélek vezetésére, 
józan légy! Hívd segítségül az 
ajándékozó Urat, az Ő lelkét!

Bizonyára Timótheusnak sem 
volt könnyű egyedül végezni 
olyan munkát, amiben még nem 
volt gyakorlata. Ugyanakkor kö-
rül volt véve ellenséggel, csúfo-
lódókkal, akik igyekezték őt meg-
szégyeníteni, megalázni és féle-
lemben tartani. Ezért volt fontos 
a kedves, idős barát, Pál biztatá-
sa, ráfigyelése.

Áldásként élni
Hányan vagyunk mi misz-

sziós területen? Nem olyanban, 
mint amit regényekben festenek 
le elénk: Afrika, őserdő, benn-
szülöttek, tigris, kígyó, malá-
ria, élet-halál küzdelem. Ez is 
misszió, ide is kell a missziós 
munkás. De mi egy egészen más 
misszióban vagyunk: sötét, dé-
moni légkör a munkahelyen, is-
kolában, szomszédok, rokonok 
között. Ez a mi missziós terü-
letünk. A család, a férj vagy a 
feleség, a sógornő, az anyós, a 
gyermekek mint vad oroszlá-
nok támadnak ránk, ha Krisz-
tusról kezdünk beszélni. Ilyen-
kor gyakran meghátrálunk, fé-
lünk, és inkább nem szólunk 
semmit. Igen, fájdalmas, nem 
lehet elviselni őket, mert ká-
romkodnak, hazudnak, csalnak, 
részegeskednek, a hitet semmi-
be veszik. Úgy érezzük, ehhez 
gyenge a mi idegzetünk, kevés 
az erőnk. Pedig, ha vettük az Is-
ten Szent Lelkét, ez a lélek erő, 
és nekünk élnünk kell ezzel a 
drága erővel. 

És még valami. Szeretni, 
a Lélek erejével szeretni. Be 
kell látnunk józanul, hogy ők 
még nem ismerik az Urat, sze-
retetre és türelemre van szük-
ségük. Most még ősi dzsungel 
a környezetünk, igazi misszi-
ós terület. Nem siránkozásra 
és önsajnálatra van itt szükség 
nehéz életünk miatt. Aposto-
li, misszionáriusi feladatunk 
van. Csak nem azt képzel-
jük, hogy más lép a helyünk-
be? Innen nem lehet szabad-
ságra menni, csak szeretettel 
és hittel folyamatosan dolgoz-
ni, vetni a szeretet magját. Is-
ten erejét, szeretetét, józansá-
gát, békességét ingyen kap-
tuk! Ebben bízzunk, ezt hasz-
náljuk!

Úgy érezzük, mindenhol 
máshol könnyebb, mint ott, ahol 
nekünk élnünk kell. A belső har-
cok, küzdelmek, a meg nem ér-
tés, szeretetlenség, harag össze-
kuszálja a mi szentségre vágyó 
életünket. Ó, bocsáss meg, Úr 
Jézus, hogy olyan kilátástalan-
nak látjuk őrhelyünket, az ott-
honunkat és közvetlen környe-
zetünket! Erősíts meg a Te Szent 
Lelkeddel és adj hitet, szerete-
tet, józanságot és erőt a helytál-
láshoz! Küldj életünkre áldást, 
Uram! Ámen.

Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

– Ezzel a problémával, ma-
gával a betegséggel kapcsolat-
ban nem jelentkeztek még ná-
lunk, de számítunk rá, hogy be-
gyűrűznek hozzánk is a járvány-
nyal kapcsolatos hívások. Ma-
gyarországi kollégáktól tudjuk, 
hogy ott már vannak hívások a 
járvány kapcsán, és ők el is ké-
szítettek egy segédanyagot, ame-
lyet mi is használhatunk majd, ha 
szükség lesz rá. 

– Nőtt-e a betelefonálók szá-
ma? Mi az, ami most leginkább 
foglalkoztatja az embereket? 
Vagy miért keresik a segítséget 
(ha keresik)?  

– Még lényegesen nem növe-
kedett a hívásszám, viszont ér-
kezett már hívás a járvány kap-
csán kialakult szociális problé-
mák miatt. Mert a járvány meg-
fékezése végett hozott szigorú in-
tézkedések miatt például elveszí-
tették a munkájukat, vagy mert 

Telefonos lelki segélyszolgálat

Van, aki meghallgasson
Különleges időszakot élünk. A koronavírus-járvány miatt karan-
ténra vagyunk ítélve. Ez egyeseknél azért okoz gondot, mert túl so-
kan vannak hosszú ideig összezárva, mások meg egyedül töltik eze-
ket a heteket. Vajon ez tükröződik a telefonos lelki segélyszolgálat-
hoz beérkező hívásokon? – kérdeztük Török Orsolyát, a Kárpátal-
jai Lelki Elsősegély Telefonszolgálat szolgálatvezetőjét.

csökkent a család bevétele, és emi-
att keresték a szolgálatot. Általunk 
keresnek például olyan segélyszer-

vezetet, amely élelemmel, alapve-
tő dolgokkal tud segíteni. Ilyenkor 
az egyházi segélyszervezetek elér-
hetőségét szoktuk megadni, és re-
méljük, hogy ők tudnak segíteni. 

– Kiknek a figyelmét hívják 
fel a telefonos segítségkérés le-
hetőségére?  

– A Kárpátaljai Lelki Első-
segély Telefonszolgálatot bárki 
hívhatja, aki úgy érzi, hogy lelki 
támaszra szorul, vagy krízisben 
van és szeretné valakivel meg-
osztani aggodalmait. Ha megol-
dást keres egy problémára vagy 
öngyilkossággal kapcsolatos 
gondolatai vannak. Nem segély-
szervezet vagyunk, ahogy sokan 
gondolják, nem tudunk anyagi 
segítséget nyújtani. Igyekszünk 
viszont konstruktívan együtt 

gondolkodni a hívóval és együtt 
keresni a megoldást az ő kérdé-
seire. Telefonszámaink: 095 600 
8005, 097 600 8005.

Kovács Erzsébet

Minden kis adomány nagy segítség
A segítséget nem lehet karanténba zárni

Elejét lásd az 1. oldalon

Sokan hazajöttek külföldről, 
mert megszűnt ott a munkájuk, 
vagy mert szeretteikkel akartak 
lenni a próbák idején. De kár-
pátaljai munkahelyek is bezár-
tak. A lakosság nagy része eddig 
is hónapról hónapra, hétről hét-
re, vagy éppen napról napra élt. 
Most még inkább szükség van 
a karitatív szervezetek munká-
jára, segítségükre. Hogyan mű-
ködnek most vidékünkön ezek 
a szervezetek? Hogyan, miben 
tudnak segíteni? Milyen prog-
ramjaikat kénytelenek szüne-
teltetni, vagy milyen újakat ter-
veznek? - kérdeztük.
Nagy Béla, a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyház Diakóniai Köz-
pontjának igazgatója: 

– A Diakóniai Központ azon-
nal reagált, és felhívással fordul-
tunk a gyülekezetekhez, hogy 
segítsenek maszkok varrásá-
val. Köszönet a beregmegyei és 
ugocsai gyülekezetek asszonyai-
nak, akik munkájának köszönhe-
tően ez idáig 5000 darabot sike-
rült szétosztani a rászorulók kö-
zött. A 2001-es árvizet követő-
en katasztrófavédelmi lerakatot 
hoztunk létre, s az ottani készlet-
ből több ezer csomag fertőtlení-
tőszert juttattunk el a lakosság-
nak, kórházaknak, közintézmé-
nyeknek. A szociális konyhánk 
ez időben is működik. A Magya-
rok Kenyere programnak köszön-
hetően liszttel el vagyunk látva, 
ebből rendszeresen sütjük a ke-
nyeret és osztjuk szét azt az idő-
seknek, betegeknek, egyedülál-
lóknak, sokgyermekeseknek. Az 
általunk működtetett idősek ott-
hona telt házzal működik. Hálát 
adunk, hogy mindezidáig elke-
rülte a baj az otthont. Mi mindent 
megteszünk, hogy megelőzzük a 
járvány bekerülését, tilos a kijá-
rás és a látogatás is. A munkatár-
saknak külön szoba áll rendelke-
zésükre, hogy átöltözzenek, ala-

posan mosakodjanak le, és kötele-
ző a szájmaszk viselése. Rendsze-
resen és alaposan fertőtlenítünk, a 
tűzoltóságnak köszönhetően ezt az 
udvaron is megtesszük. 

– És hogyan segítenek a többi 
idős embernek? 

– Az egyházkerületünkben 12 
ezer 65 év feletti ember él. A pres-
biterek és az önkéntesen segítenek 
a felmérésben, hogy kik a legin-
kább rászorulók. Számukra havon-
ta, kéthetente szeretnénk élelmi-
szercsomagot eljuttatni. A kórház-
tól is érkezett több felkérés, többek 
között tesztekre, fogyó egészség-
ügyi eszközökre, lélegeztetőgépre 
lenne szükségük. De kevés a pén-
zünk. Hogy segíteni tudjunk, várjuk 
a jótét lelkek adományait is. Nem-
rég számlaszámot nyitottunk erre a 
célra. Minden kis adomány nagy se-
gítség. Ne feledjük: jobb adni, mint 
kérni. Amit ebben a nehéz időszak-
ban mindannyian megtehetünk: bo-
ruljunk térdre, kulcsoljuk kezünket 
imára és kérjük Istenünket, hogy 
tartson meg bennünket. Minden na-
pért hálát kell adunk, amit Isten ke-
gyelméből ebben a nehéz időszak-
ban is megélhetünk.  
Gerevich János, az ADVANCE 
Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesz-
tő Központ igazgatója, az Öku-
menikus Segélyszervezet Bereg-
szászi központjának vezetője:

– A központunkban korábban 
igazi vidám közösségi élet folyt. A 
Biztos Kezdet Ház programunk ke-
retein belül rendszeresen bejártak a 
gyermekeiket egyedül vagy nehéz 
körülmények között nevelő anyu-
kák csemetéikkel, akik amellett, 
hogy nevelési tanácsokat kaptak, 
igénybe vehették a védőnő segítsé-
gét, közben a konyhánkon közösen 
megfőzték az ebédet vagy vacsorát. 
Most az élelmiszeralapanyagokat 
adjuk át számukra. Akárcsak azok-
nak a gyerekeknek, akik a tano-
dánkba jártak délutáni foglalkozá-
sokra, és ők is itt étkeztek. Célcso-
portunkba tartoznak az egyedülál-
ló öregek. Őket a jövő héttől kez-

dődően három hónapon keresz-
tül tartós élelmiszerekkel, higi-
éniai szerekkel látjuk el. Eze-
ket a szociális munkások segít-
ségével juttatjuk el hozzájuk. 
Természetesen a karanténra vo-
natkozó szabályok szigorú be-
tartásával. Az Ökumenikus Se-
gélyszervezetnek köszönhető-
en 5000 maszkot, illetve húsz-
ezer hrivnya értékben fertőtlení-
tőszereket osztottunk szét a kli-
nika, a kórház, a gyorssegély, a 
közintézmények között. A többi 
segélyszervezettel közösen azon 
dolgozunk, hogy minél nagyobb 
segítséget tudjunk nyújtani az 
egészségügynek a járvány elle-
ni védekezésben.
Makuk János, a Beregszászi 
Járási Máltai Szeretetszolgá-
lat vezetője:

– Számunkra mindig is fon-
tos volt az emberek egészségének 
védelme, illetve a sérült embe-
rek megsegítése. A karantén ideje 
alatt sajnos nem tudunk úgy dol-
gozni, ahogy terveztük, vannak 
programjaink, amelyeket bizony-
talan időre szüneteltetnünk kell. 
Jövő hónapban ünnepeltük volna 
szervezetünk 25 éves megalaku-
lását, ezt most lefújtuk. Egyelő-
re leállítottuk a Pető Intézet által 
végzett szűréseket is. Egy sike-
res EU-s pályázat révén idén be-
kapcsolódtunk Koragyerekko-
ri Intervenció – táguló határok 
Health4all! programba, amely 
szintén a sajátos nevelési igényű 
gyerekek rehabilitációját kíván-
ja előmozdítani. Egyelőre a kol-
légák a program kidolgozásával 
foglalkoznak. A munkánkat át-
szerveztük, a munkatársaink ott-
honról dolgoznak. Az ügyfélfo-
gadás, az egészségügyi eszközök 
kölcsönzése a szabályok szigorú 
betartásával működik. Egy szűk 
rétegnek tudunk élelmiszercso-
maggal segíteni. A tehetséggon-
dozó munkánkat távoktatásban 
igyekszünk megoldani, néhány 
használt számítógépet juttattunk 
ezeknek a nehezebb sorban élő 
gyerekeknek, hogy segítsük a ta-
nulásukat. Reménykedünk, hogy 
hamarosan enyhülnek a szigorítá-
sok, s akkor hatékonyabban dol-
gozhatunk majd.

Marton Erzsébet
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Mára már egyre több inter-
netes felületről rendelhetünk 
egyedi, személyre szóló tárgya-
kat. Ha azonban a boltban való 
shopingolást választjuk, Bereg-

szászban ezt is megtehetjük. Az 
Imidzs piacon megtalálható VG 
Made With Love üzlet egyedi, 
magyar nyelvű felirattal ellá-
tott fa és egyéb ajándéktárgyak-
kal várja vásárlóit. A bolt tulaj-
donosával, Galajda Valériával 
beszélgettünk tervekről, nehéz-
ségekről.

– Mikor indult a vállalko-
zása?

– A saját esküvői meghívónk 
ihlette az ötletet, amit akkori-
ban rendelésre készítettek ne-
künk. Emlékszem, arra gondol-
tam, én is szeretnék ilyen gyö-
nyörű dolgokat alkotni. Így kü-
lönféle meghívók és kézműves 
termékek készítésébe fogtam. 
Először csak hobbi szinten fog-
lalkoztam ezzel, 2017-ben pe-
dig sikerült megnyitni a boltot 
is, amelyet már a férjemmel kö-
zösen viszünk.

– Hogyan emlékszik a kez-
detekre?

– Először is a technikai felté-
telek megteremtése, vagyis a kü-
lönféle gépek, vágók, nyomtatók, 
stb. beszerzése okozott nehézsé-
get. Szerencsére 2017-ben nyer-
tem egy pályázatot az Egán Ede 
Alapítvány kiírásában. Jelentős 
segítség volt ez akkoriban. Ez-
által tudtuk beszerezni a szüksé-
ges eszközöket, melyekkel elké-
szíthetjük a megrendelt tárgyakat.

– Mi az, ami megtalálható 
önöknél?

– Kínálatunkban a legkülön-
félébb ajándéktárgyak találha-
tóak. Gravírozott órák, játékok, 
bögrék, dobozkák és party kel-
lékek széles választéka. Termék-
skálánk bőven meghaladja a 2000 
megnevezést. Emellett természe-
tesen rendelésre is készítünk kü-

Beszélgetés Galajda Valéria vállalkozóval

Egy családi vállalkozás ereje  
Kárpátalján magyarnak lenni nem könnyű dolog. S ezt tapasztal-
juk akkor is, ha magyar felirattal ellátott ajándéktárgyakat sze-
retnénk vásárolni. Pár évvel ezelőtt egészen kuriózumnak számí-
tott egy-egy bögre, kulcstartó, párna, melyen anyanyelvünkön ol-
vashattunk humoros vagy épp érzelmes idézeteket.

lönböző feliratú tárgyakat, táblá-
kat, fotókereteket, babaváró aján-
dékokat stb. Igyekszünk mindent 
elkészíteni, amit vásárlóink sze-
retnének.

– Mit jelent 
személy szerint 
önnek a vállal-
kozása?

– Imádom a 
szép dolgokat 
és mindig vágy-
tam arra, hogy 
szépet teremtsek 
(készítsek), amit 
mások is meg-
csodálhatnak, 
akár meg is vá-
sárolhatnak. Ez 
pedig sikerült a 
boltnak köszön-
hetően.

– Egy vállal-
kozás folyama-
tos fejlesztésre 
szorul. Önnek 
milyen elképze-
lései vannak e 
téren?

–  P e r s z e , 
hogy mindig fej-
leszteni kell, fő-

leg ebben a szférában, amiben mi 
tevékenykedünk. Ez nem olyan, 
mint az élelmiszer, amire minden 
nap szükségünk van. Ha szeret-
nénk megtartani a már meglévő 
vásárlóinkat és bőviteni a vevő-
kört, akkor mindig fejlődni szük-
séges. Elsősorban szeretnék egy 
saját boltot, ami saját ingatlan 
formájában valósulna meg. Mos-
tani boltunk az Imidzs piacon ta-
lálható, amit bérlünk, és ami csak 
13:00 óráig van nyitva. A saját 
boltunkban pedig tovább is nyit-
va tarthatnánk. Emellett techni-
kai fejlesztést is szeretnénk meg-
valósítani egy új lézeres gravíro-
zó beszerzésével.

– Hogy érzi, mi az ön sikeré-
nek a kulcsa?

– Mindig arra törekedtem, 
hogy a munkához csak jó kedv-
vel kezdjek hozzá, hogy termé-
keim érzékiek legyenek, hogy 
a megrendelőim és vevőim azt 
kapják, amit megálmodtak, el-
képzeltek maguknak. És persze 
a legfontosabb a családom tá-
mogatása. Férjem és édesanyám 
még a legnehezebb időkben is 
mellettem álltak, segítettek, lel-
kesítettek. 

– Milyen tanácsokkal látna 
el egy kezdő vállalkozót?

– Ha az ember nagyon akar 
valamit, akkor küzdeni kell fo-
lyamatosan. Arra kell töreked-
ni, hogy a kitűzött cél mihama-
rabb megvalósuljon, és soha nem 
szabad feladni, még ha az ember 
úgy is érzi, hogy nem fog sike-
rülni, amibe belevágott. Mindig 
lesznek mélypontok egy vállal-
kozás életében, ahogyan mindig 
lesznek sikerek is, ezért soha nem 
szabad feladni. 

Kurmay Anita

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

Több lábon állás
Egy biogazdaság Batáron

– Először magam sem hit-
tem volna, hogy oly sokat je-
lent ez a húsz évnyi fáziské-
sés, de aztán vendégeim vi-
selkedéséből kitűnt, hogy még 
valamennyien ismerik és sze-
retik az otthoni ízeket – kez-
di beszélgetésünket Tüzes Pál 
batári biogazda, miközben 
végighaladunk a másfél évti-

zeddel ezelőtt beindított lek-
várüzemen. – Most, karan-
ténban erre ugyan nincs mód, 
de az év nagy részében a hoz-
zánk látogató csoportok meg-
tekinthetik, hogyan készül-
nek nálunk a különböző dzse-
mek,  gyümölcsízek,  ször-
pök és ivólevek. Ezekkel ala-
posabb ismeretséget majd a 
szomszédos kóstolóterem-
ben köthetnek. Vallom: sors-
szerű, hogy tizenhárom év-
vel ezelőtt egytucatnyi helyi 
gazdával egy magyarorszá-
gi biotanfolyamon vehettem 
részt, majd később egy ottani 
szervezet végezte el nálam a 
termékek minősítését. 

Tüzes Páléknál igencsak 
színes a termékpaletta, mivel a 
kezdetektől fogva nem csupán 
a hat hektáros biominősítésű 
kertjükben megtermett szil-
vát, almát, körtét, cseresznyét, 
meggyet, birsalmát stb. dolgoz-
zák fel. Emellett minden évben 
jelentős mennyiségű vadon ter-
mő gyümölcsöt – áfonyát, szed-
ret, kökényt stb. – vásárolnak 
fel. A vegyes gyümölcsből elő-
állított lekvárokat, ivóleveket, 
szörpöket szívesen megveszik 
nemcsak az ukrajnai, de a ma-
gyarországi, németországi és 
a svájci bioboltok törzsvásár-
lói is. 

Gazduramék már tizenöt 
évvel ezelőtt, az induláskor 
megértették: ebben a folyton 
változó világban a több lábon 
állás nem csupán ajánlatos, de 
egyenesen korparancs. A gyü-
mölcsfeldolgozással csaknem 
egyidőben létrehozták állat-
tenyésztő telepüket, ahol je-
lenleg közel 200 mangali-
cát és 70 darab szürkemarhát 
tartanak. 

– Az idelátogató turisták egy 
része bizonyára szívesen nézelő-
dik a kutricák környékén, illetve 
figyeli tisztes távolból a szürke-
marhacsordát. Ám a haszonál-
latok sorsa mégiscsak az, hogy 
levágják őket és a húsukat fel-
dolgozzák.

– Eleinte csak annyi füs-
töltárut készítettünk manga-
licából, illetve a sertés és a 
szürkemarha húsából, amennyit 
a kóstolóteremben a vendégek 

elfogyasztottak – magyarázza Tü-
zes Pál. – Illetve jutott ezekből 
alkalmanként néhány kilogramm 
a környékbeli éttermek számára 
is. Később viszont, ahogy gya-
rapodott az állomány, lépni kel-
lett. Így aztán hosszú időn át he-
tente-kéthetente felutaztunk Ki-
jevbe, és ott egy igencsak látoga-
tott, egyébként csupa bio agrárter-
mékeket reklámozó kiállítóterem 
előtt hatalmas nyárson egészben 

sütöttük az előre bepácolt man-
galicát. Meg mellette kínáltuk a 
többi füstölt árut. Ami természe-
tesen már első kóstolásra sokak-
nak ízlett. De amíg a vegyes ser-
tés- és szürkemarhakolbászra, il-
letve a többi füstöltárura a fővá-
rosból és a többi nagyvárosból 
elegendő megrendelés érkezett, 
addig bizony több év is eltelt. Je-
lenleg ott tartunk, hogy a koráb-
bi gyümölcsöző üzleti kapcsola-
tokat ápolva Galícia fővárosában, 
Lembergben kóstolótermet ren-
deztünk be, ahol mind a külön-

böző gyümölcsökből, mind a ha-
szonállatok húsából készült ter-
mékeinket népszerűsítjük. Emel-
lett itt helyben – ha a karantén 
után helyre áll a világ megszokott 
rendje – továbbra is fogadjuk azo-
kat a látogatókat, akik a legutóbbi 
időkig főként az ország belsejéből 
érkeznek, de szerencsére időnként 
jön egy-egy kisebb csoport Ma-
gyarországról és Európa nyugati 
részéből is. Amit az elmúlt más-
fél évtized tapasztalataiból le-
szűrhetünk, azt röviden így fog-
lalhatnám össze. Az Ukrajnában 
élők továbbra is nagyon kedvelik 
a natúr termékeket, és nyitottak 
minden ilyen jellegű élelmiszer 
iránt. Ám ezeket a többnyire pré-
mium minőségű termékeket egye- 
lőre kevesen tudják megfizetni. 
Tényként kell elkönyvelni azt is, 

hogy sokan nincsenek infor-
málva arról sem, hogy hol ke-
ressék az ilyen jellegű árut. Az 
országunkban működő, a bio-
termékek fogyasztását népsze-
rűsítő szövetség tevékenysége 
ugyan egyre hatékonyabb, ám 
azt is látni kell, hogy a vásár-
lókat megtévesztő csalók elle-
ni küzdelemben még rengeteg 
a tennivaló.

– Tüzesék három évvel ez-
előtt arra hívták fel magukra a 
figyelmet, hogy ezen a vidéken, 
Dél-Ugocsában az elsők között 
kezdtek el fóliában szőlőt ter-
meszteni. Kétségkívül eredeti 
az ötlet. Mivel a termést a ver-
senytársaknál legalább három 
héttel korábban piacra tud-
ják dobni, gondolom, jelen-
tős részben önök diktálhatják 
az árakat. 

– Amikor a hozzánk láto-
gatók megdicsérik az errefelé 
még nem mindennapinak szá-
mító kezdeményezést, hogy ne 
okozzak vendégeinknek csaló-
dást, bölcsen elhallgatom a szo-
morú valóságot. Mármint, hogy 
azoknak a fóliasátraknak, me-
lyekben korábban zöldségfélé-
ket termesztettünk, a csemege-
szőlővel való betelepítése vol-
taképpen kényszer szülte meg-
oldás. Ugyanis a munkaerőhiány 
bennünket is erősen sújt. Szak-
képzett kertészeket pedig errefe-
lé már lámpással sem találni. Il-
letve, hál’ Istennek, elég sokan 
vannak, de azok mindnyájan a 
saját fóliaházaikban szorgoskod-
nak. Egy szó mint száz, a cseme-
geszőlő termesztése szerencsés 
döntésnek bizonyult. 

– Mégis, ezen a téren mit mu-
tatnak az elmúlt négy év tapasz-
talatai?

– Legfőképpen azt, hogy a 
hajtatóközegben is tudjuk foly-
tatni a biotermesztés irány-
vonalá t .  Megtapaszta l tuk, 
hogy két-három permetezés-
sel, amely természetesen a 

biogazdaságokban is engedé-
lyezett réztartalmú szerekkel 
történik, sikerült megvédeni mi-
den esetben a termést. Hisz eb-
ben az esetben nincs az a kény-
szerű elvárás, hogy minden je-
lentősebb eső után permetezni 
kell. A tápanyagellátás ugyan-
csak bioszerekkel történik. 
Amire számítottunk, az megva-
lósult. A fürtök korai érésének 
köszönhetően nincs gondunk 
az értékesítéssel sem. De hogy 
ne csak a magunk hasznát néz-
zük: büszke vagyok arra, hogy 
itt, a dél-ugocsai körzetben már 
négy-öt gazda termeszt fólia-
házban szőlőt. Ma még nem tud-
juk, mit hoz a jövő, ám jelenleg 
úgy tűnik, hogy ez egy ígéretes 
kezdeményezés.

Kovács Elemér

Tüzes Pál

A Tüzes biogazdaság termékei
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– Mi is történt vidékünkön már-
cius utolsó, április első napjaiban?

– Egy markáns fronthatás 
következményeként azokban a 
napokban komoly lehűlést ta-
pasztalhattunk, ami március 
utolsó napján érte el a mélypon-
tot. Ekkor a földfelszín közelé-
ben mínusz 9 fokot mértünk, 

miközben a levegő hőmérsék-
lete több méter magasságban 
mínusz hat fok alá esett. Más-
nap a hajnali órákban mínusz 
három, a következő napon mí-
nusz kettő volt a legalacsonyabb 
regisztrált érték. A meteorológia 
iránt érdeklődők tisztában van-
nak azzal, hogy tavasszal két-
féle faggyal kell számolnunk. 
A talajmentivel, amely a föld-
felszín lehűlése következtében 
a talajból sugárzik ki, s ritkán 
éri el a kétméteres magasságot, 
illetve a szállított faggyal, ame-
lyik időjárási frontok mentén 
északról, illetve keletről érke-
zik hozzánk, s kézenfekvő mó-
don a légtér magasabb részeiben 
is érezteti hatását. Gondolom 
sokan kitalálták, hogy ez utób-
binak káros hatásait érzékeltük 
bő két héttel ezelőtt. A fentiek-
ből kiviláglik az is, hogy nem 
csupán az alacsonyabban fekvő 
fagyzugos helyeken álló gyü-
mölcsfák rügyei mentek tönk-
re, hanem a domboldalakra te-
lepített gyümölcsösök hajtásai-
ban is jelentős kár keletkezett. 
Ami még inkább fokozta a ne-
gatív hatást: március első két de-
kádjában az ilyenkor szokásos 
hőmérsékleti átlagok öt fokkal 
voltak magasabbak, így csalo-
gatva ki a gyümölcsfák rügyeit. 

– Essék néhány szó az időjá-
rás többi jellemzőjéről is.

Meteorológia – az első negyedév mérlege

Csapadékból elegendő, 
fagyból túl sok

A kiskerttulajdonosok és a mezőgazdaságban dolgozók számá-
ra felemásra sikeredett az idei esztendő három hónapja. Az egy-
értelműen rossz hír az, hogy a március végi, április eleji fagyok 
elvitték a kajszifák várható termésének jelentős részét, emellett 
más, korán virágzó, illetve a fagyra az átlagosnál érzékenyebb 
gyümölcsfák esetében is komoly terméskiesésre kell számítani. 
Kedvező fejlemény viszont, hogy – bár ugyan a téli hótakaró el-
maradt – a mögöttünk hagyott hónapokban eső formájában kap-
tunk elegendő csapadékot, tájékoztatott Fedinisinec Erzsébet, a 
Beregszászi Meteorológiai Állomás vezetője.

– Igazából mostanáig nem 
nagyon szoktunk hozzá a viha-
ros erejű szelekhez. Ám úgy tű-
nik, ezzel is meg kell barátkoz-
nunk. Emlékezzünk csak vissza, 
hány napon át fújt az az orkán 
erejű szél, amely időnként a 15 
m/sec-os sebességet is megha-
ladta. Ez a szél gyorsan kiszárí-

totta a talaj felső rétegét, és erő-
teljesen csökkentette a levegő 
relatív páratartalmát, ami mos-
tanság a nappali órákban még a 
30 %-ot sem éri el. Holott álta-
lában ennek az értéknek a dup-
lájához szoktunk hozzá. Ami 
viszont a kertészkedni kívánók 
számára kedvező hír: a nappa-
li 20-22 fokos maximumoknál a 
föld is gyorsan melegszik, a hi-
degtűrő zöldségfélék – sárgaré-
pa, petrezselyem, borsó, saláta 
stb. – magva után el lehet vet-
ni a többi zöldségfélék szaporí-
tóanyagát is. 

– Végül az utóbbi hónapok 
csapadékellátásáról.

– Az elmúlt három hónap 
alatt 131 mm csapadék hullott, 
s ez megfelel a sokéves átlag-
nak. A február a maga 52 milli-
méterével, a március a 49 milli-
méterével ugyancsak elfogadha-
tó teljesítményt nyújtott. Különö-
sen annak tűnik ez az utóbbi tíz 
aszályos évjárat fényében. Tudni 
kell, hogy tavaly például az esz-
tendő tizenkét hónapja alatt ösz-
szesen 434 mm csapadék hullott. 
Tegyük hozzá gyorsan, hogy jó-
kor és jó időben. Ennek köszön-
hetően egy közepes mezőgazda-
sági évet zárhattunk.  Sajnos áp-
rilis eddigi teljesítménye gyen-
ge:  eddig csak néhány millimé-
ter eső hullott

-ardai-

– Utoljára március 14-én, 
szombaton lett volna bajnoki 
mérkőzésünk a Szombathely el-
len, amelyre azért is készültünk 
gőzerővel, mivel a kiesés elleni 
harcban fontos lett volna a hazai 

bajnoki találkozó megnyerésére 
az egyik fő riválisunk ellen – kez-
di a beszélgetést az Ungvári Kár-
pátival korábban két ukrán bajno-
ki címet is begyűjtő 24 éves kézi-
labda-kapus. – Egy nappal a pár-
harc előtt szóltak, hogy a koro-
navírus-járvány miatt a Magyar 
Kézilabda Szövetség határozat-
lan időre lefújta a bajnoki mér-
kőzések megrendezését… Azóta 
egyéni edzésterv alapján készü-
lünk, várjuk az esetleges folyta-
tás lehetőségét, bár a híreket lát-
ván, hallván jól tudjuk, hogy erre 
még hosszú hetekig nem lesz le-
hetőség… Mit mondjak erre, ez 
van, ezt kell elfogadni, minden-
nél fontosabb most az emberi 
élet és az emberek biztonságá-
nak megőrzése.

 Arra a kérdésemre, hogy 
nem merült-e fel esetleg annak 
a lehetősége, hogy erre az idő-
szakra Békéscsabáról hazautaz-
zon Nagydobronyba, Judit azt 
válaszolta, hogy az elején még 
nem lehetett tudni, hogy meddig 
fog tartani ez az áldatlan állapot, 
az azóta eltelt időszakban pedig 
azért nem került rá sor, mert ak-
kor önkéntes karanténba kellett 
volna vonulnia, és a családtagja-
ira is ilyen sors várt volna. 

– Hála Istennek, a szüleim és 
családtagjaim jól vannak, velük 

Élsportolóink így élték meg az elmúlt hetek viszontagságait

Tétlenségre ítélve… 
Lassan egy hónapja, hogy a koronavírus rohamos terjedése miatt a 
sportvilág is karanténba vonult. Azok a sportolók, akik korábban 
napi rendszerességgel edzettek, részt vettek bajnoki mérkőzéseken, 
különféle versenyeken álltak rajthoz, március közepe óta egy csa-
pásra tétlenségre lettek ítélve. Egyéni edzésterv alapján ugyan ké-
szülnek, készülgethetnek az előttük álló feladatokra, de hogy az új-
rakezdésre mikor kerülhet sor, azt még senki nem tudhatja. Vajon 
hogy éli meg a mostani helyzetet az ukrán női kézilabda-váloga-
tott, illetve a Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sport Egyesület há-
lóőre, a nagydobronyi Balog Judit, illetve kiváló snowboardosunk, 
a háromszoros olimpiai résztvevő Dancsa-Csundák Annamária?

napi rendszerességgel tartom a kap-
csolatot. Ebben a helyzetben minden-
kinek sok türelemre és önfegyelemre 
van szüksége… Rajtam kívül ugyan-
csak Békéscsabán maradtak a klub 
szerb légiósai is, mindnyájan igyek-
szünk alkalmazkodni a bezártság-
hoz, a lehetőségekhez mérten formá-
ban tartani magunkat, és természe-
tesen nagyon várjuk már a visszaté-
rést – mondta el beszélgető partnerem.

Judit egyébként már március 
15-én csatlakozott volna az ukrán 
válogatott keretéhez is, mivel a sár-
ga-kék alakulat az azt követő héten 
a Feröer-szigetek csapatával játszott 
volna vb-selejtezőt idegenben és Ki-
jevben, de természetesen ezek az ösz-
szecsapások is halasztásra kerültek.

Visszatérve a Békéscsaba hely-
zetéhez, könnyen elképzelhető, hogy 
a kiesés szempontjából nehéz hely-
zetben lévő csabaiak mindentől füg-
getlenül maradnak a világ egyik leg-
erősebbjének számító magyar baj-
nokság élvonalában, mivel a szövet-
ségnek van egy olyan, úgynevezett 
B-terve is a kialakult helyzetre, hogy 
az idén nem lesz kieső az NB-I-ből.

Addig is csak kitartást és jó 
egészséget kívánhatunk Balog Ju-
ditnak, aki ezekben a hetekben Bé-
késcsabán éli meg a mostani jár-
vány viszontagságait. 

(P.S. A riport rögzítése óta el-
dőlt, hogy a Magyar Kézilabda 
Szövetség döntésének értelmében a 
2019-2020-as pontvadászatban nem 
hirdetnek bajnokot, és nem lesz ki-
eső sem. Mindez azt jelenti, hogy 
Judit a következő idényben is a ma-
gyar élvonalban szerepelhet majd.)

***
Február legvégén Koreában, 

majd március elején Kanadában állt 
rajthoz Világkupa versenyen a leg-
jobb ukrán hódeszkásnak számí-
tó Dancsa-Csundák Annamária, aki 
összetettben az egészen jó helyezés-
nek számító 16. pozícióban állt ek-
kor. Snowboardosunk gőzerővel ké-
szült… volna a következő állomásnak 
számító olaszországi és németországi 
fellépésre… (Csak zárójelben jegyez-
zük meg, hogy az aktuális koronaví-
rus-járványügyi ,,ranglistán” Dél-Ko-
rea és Kanada is az ,,élmezőnyben” 

található, nem beszélve Olaszor-
szágról és Németországról.)

– Bár február végén és már-
cius elején Koreában és Kana-
dában már igen sok koronavírus 
esetet regisztráltak, de a Világ-
kupa küzdelmeket még gond nél-
kül megrendezték – kezdi beszél-
getőtársunk, akit a napokban a 
nagybereznai járási Kraszija üdü-
lőtelepen értünk utol, ahol család-
jával pihen. – Azokban a napok-
ban csak annyit tapasztaltam a jár-
ványügyi helyzetből, hogy a re-
pülőtéren testhőmérsékletet mér-
tek, és néhányan már maszkban 
voltak. Március 8-án kellett vol-
na utaznunk a következő, olaszor-
szági versenyre, de egy nappal az 
utazás előtt jelezték, hogy Olasz-

országban országos karantént ren-
deltek el, mert ott akkor már olyan 
mértékeket öltött a járvány. Így az-
tán természetesen nem került meg-
rendezésre az idény utolsó, már-
cius 14-i németországi versenye 
sem. Akkor, őszintén szólva, ki-
csit bosszankodtam is a halasztás 
miatt, de ma már természetesen ál-
dom a sorsot, hogy március köze-
pén nem versenyezhettem Olasz-
országban és Németországban…

 Egyébként a kiváló sportolónő 
elmondta, hogy amikor Korea és 
Kanada után március első napjaiban 
hazaérkezett Kijevbe, majd Ungvár-
ra, nem végeztek el rajta semmilyen 
tesztet, de szerencsére nem is szedett 
össze semmilyen betegséget, azóta 
is kiváló egészségnek örvend.

Annamária eltökélt célja, 
hogy részt vegyen élete negye-
dik téli olimpiáján is, ami a tervek 
szerint kevesebb mint két év múl-
va, 2022 februárjában kerül meg-
rendezésre Pekingben. Jelen állás 
szerint ennek nem lesz akadálya, 
bár néhány hete még az idei, to-
kiói ötkarikás játékok megrende-
zését sem fenyegette komoly ve-
szély, aztán mégis egy évre elha-
lasztották az év legnagyobb ér-
deklődéssel várt sporteseményét.

 Csak remélni tudjuk, hogy 
a mostani borzalmas világjár-
vány minél előbb véget ér, és így 
a sportvilág eseményei is újra a 
megszokott menetrend szerint 
folytatódnak majd.           (jakab)

Bergeron
Származása és elterje-

dése. M. Bergeron véletlen 
magoncként találta 1920-ban 
Franciaroszgában. Európa több 
kajszitermesztő országában el-
terjedt. Magyarországon 1987-
ben nyert állami minősítést. 

Idény és típus. 10-12 nap-
pal, a Magyar kajszit követő-
en érik. Magyar kajszi (nálunk 
Vengerszkij ulucssennij) július 
II. dekádjában, a Bergeron júli-
us 20. augusztus 1. között érik. 
Friss fogyasztásra és feldolgo-
zásra is alkalmas. 

Gyümölcs és áruérték. 
Gyümölcse valamivel kisebb 
(42-45 g), mint a Magyar kaj-
szié, kissé megnyúlt gömb alakú. 
Héja narancssárga, a napos olda-
lon élénkpiros, tetszetős. Húsa 

Fajtaválasztás a kajszibarack 
termesztésében

narancssárga, kemény, kiváló ízű, 
magvaváló, magbele édes, édeskés. 

Hajtásrendszer. Feltörő nö-
vekedésű, közepesen sűrű koronát 
nevel. Fájának növekedési erélye 
küzepes. Termését a nyársakon és a 
középhosszú termővesszőkön hozza. 

Termőképesség. Korán ter-
mőre fordul, rendszeresen és bő-
ven terem. Virágai későn nyílnak, 
öntermékenyek. 

Ellenállóképesség. A téli le-
hűléseket kiválóan tűri, sarka ví-
rusra, moníliás hajtáshervadásra és 
gnomóniás levélfoltosságra azon-
ban középesen fogékony. 

Kései érése, termésbiztonsága 
és kedvező tulajdonságai miatt te-
lepítésre javasolt. 

A kertemben végzett többéves 
megfigyelés alapján 5-10 nappal 
később virágzik a többi kajszi faj-

tánál (több mint 10 fajtához vi-
szonyítva).  

Ezen szempontok és megfi-
gyeléseim alapján az idén már 
több száz Bergeron facsemetét 
készítünk elő az elkövetkező őszi 
és tavaszi telepítésre. A fajtavá-
lasztékban még további 6-7 faj-
ta is kapható lesz. 

De rendelkezésre áll még két 
nagyon közkedvelt szilvafajta is, 
mégpedig a Csacsaki ráná és a 
Csacsaki Lapotica is. Egész Euró-
pában reneszánszát éli ez a fajta kör. 

Azon kívül rendelkezek kon-
téneres (földlabdás) Stenley szil-
vafajtával, amely nyári kiültetés-
re is alkalmas. 

A többi gyümölcsféléből is 
nagy a fajtaválaszték, almából 
több mint 15 fajta, körtéből 10 
fajta, birs 2 fajta, naspolya szilva 
7 fajta, őszibarack 10 fajta, kajszi 
6 fajta, cseresznye 3 fajta, meggy 
4 fajta, ringló, dió (magonc és ol-
tott) mogyoró, ribiszke, köszmé-
te, mandula stb...!

Bodnár István, 
kertészmérnök, Nagybakta

Eljött a szántás-vetés ideje
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 Miért van rá szükség?
A szellőztetés a fóliasátrak 

klímaszabályozásának legfonto-
sabb eszköze. Általában a növé-
nyek fejlődéséhez szükséges élet-
feltételekből hármat is 
szabályozhatunk.

1. Hőmérséklet. 
Ennek szabályozása 
talán a legnyilvánva-
lóbb. Erre a kérdésre 
nem is szeretnék sok 
időt fecsérelni. Lénye-
ge, hogy kiengedjük a 
forró levegőt, s hide-
get engedjünk be helyette. Mivel 
a meleg levegő fölfelé száll, ezért 
kézenfekvő, hogy a szellőztetőket 
is a fóliasátor legmagasabb pont-
jára tesszük.

2. Páratartalom. A hőmér-
séklettel ellentétben a páratarta-
lom csökkentése hűvös, esős idő-
ben is indokolja a rendszeres szel-
lőztetést. A folyamat lényege az, 
hogy a szabadból beengedett hi-
deg levegő a fóliasátorban még 
borús időben is néhány fokkal fel-
melegszik. Ezáltal lecsökken an-
nak relatív páratartalma, mivel a 
meleg levegő több vízpárát képes 
magában tartani, mint a hidegebb.

3. Széndioxid. Szerepét a 
gazdák többsége sajnos alábe-
csüli. Pedig a fotoszintézis nél-
küle elképzelhetetlen. A vízen kí-
vül ebből az anyagból használ fel 
a növény a legtöbbet. Hiányában 
a növények fejlődése leáll.

Hová, hányat, mekkorát?
Mint már szóltunk róla, a 

szellőztetőket célszerű minél ma-
gasabbra helyezni, hogy a fölfe-
lé szálló forró levegőt a legköny-
nyebben ki tudjuk engedni a fó-
liasátorból. A következő szem-
pont, hogy a növényeket lehető-
leg közvetlen huzat ne érje. A har-
madik feltétele az optimális szel-
lőztetésnek a megfelelő számú és 
méretű szellőztető felület (ablak).

A fóliasátor két végéről tör-
ténő szellőztetése igen népszerű 
megoldás. Ezt akkor alkalmazhat-
juk eredményesen, ha a fóliasát-

A klímaszabályozás eszközei

A fóliasátrak szellőztetői
Előző cikkünkben általánosságokban írtunk a fóliasátrak klímasza-
bályozásáról, annak fontosságáról. Felsoroltuk a legfontosabb sza-
bályozandó paramétereket, valamint azokat a módszereket, ame-
lyekkel hatni tudunk rájuk. Ezek közül az eszközök közül egyér-
telműen legfontosabb a szellőztetés. Mostani cikkünkben részlete-
sen is körbejárjuk ezt a témát.

runk elég magas, és nem túl hosz-
szú. Mit is jelent ez valójában? A 
tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen 
módon az olyan fóliaházakat tudjuk 
kiszellőztetni, amelyeknél a fólia-

ház hossza nem halad-
ja meg a növények fö-
lötti szabad légtér ma-
gasságának a 20-szoro-
sát. Tehát egy kb. 3 m 
magas „hagyományos” 
fóliaház, amelyben az 
uborka kb. 2 m magas-
ra nő maximum (3 m – 2 
m) x 20 = 20 m hosszú 

lehet. Ugyanez az érték egy nagy-
légterű csővázas fóliasátor eseté-
ben (magassága = 4,3 m, növény-
zet = 2 m) : (4,3 m – 2 m) x 20 = 45 
m. Hasonló számításokat elvégez-

ve a 7 m széles csővázas boltíves 
fóliasátrakra, melynek a magassá-
ga 3,5 méter, kb. 30 méter hosszú-
ságot kapunk.

Mi van akkor, ha a fóliasát-
runk ennél jóval hosszabb? Akkor 
bizony nem szabad sajnálni a fó-
lia-borítást, közbülső szellőztető-
ket kell rá tenni! Mivel az ilyen „te-
tőablakoknál” már nem érvényesül 
az erős huzathatás, ezért ezek egy-
mástól a szabad légtér maximum 
10-szeresére lehetnek egymástól. 

Ez az érték az alacsonyabb fólia-
ház esetében kb. 1 m x 10 m = 10 
m, amíg a nagylégterű fóliasátor 
esetében 2,3 m x 10 = 23 m, a 7 
m széles fóliasátrak esetében pe-
dig 1,5 m x 10 = 15 m.

Még egy fontos kérdés ma-
radt hátra, mégpedig a szellőzte-
tők mérete. A „nagykönyv” sze-
rint a szellőztetők összfelületének 
el kell érnie a fóliasátor alapte-
rületének 20%-át. Ez egy 400 
m2-es fóliaház esetében 80 m2-t 
jelent! A mi körülményeink kö-
zött már az is dicséretes, ha ez 
az érték eléri a 10%-ot, esetünk-
ben a 40 m2-t.

Végül vegyünk egy példát a 
fenti követelmények alkalmazá-
sára. Képzeljünk el egy tipikus-
nak mondható csővázas fóliasát-
rat, amelynek szélessége 7 m, 
magassága 3,5 m, hossza pedig a 
tekercs fólia méretéhez igazodva 
kb. 60 m. A fóliaház alapterüle-
te 60 m x 7 m = 420 m2. A mini-
mális szellőztetési felület 420 x 
10% = 42 m2. A fóliasátorban a 
szabad légtér magassága kb. 1,5 
m. Ennek megfelelően a fóliasá-
tor tetejére szerelt szellőztetők-
nek maximum 15 m-re kell egy-
mástól lenniük, ami alapján leg-

alább 3 db. közbülső szellőztető-
re, valamint a két végén lévő szel-
lőztetőkre lesz szükség. Az öt da-
rab szellőztetőnek egyenként kb. 
8 m2-nek kell lennie (42 m2/5db.) 
A gyakorlatban az 1m széles „pil-
langószárnyas” szellőztetők ter-
jedtek el, amelyek összekötik a 
fóliasátor egyes szakaszait, köny-
nyű őket felszerelni, nyitni-zárni.

Gál István falugazdász
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Az almafákon megjelentek a 
tetvek a fiatal ágakon, ezzel gá-
tolják a növekedést, ezért el-
lenük rendszeresen kell véde-
keznünk. 

Nagyon sok rovarölőszer áll 
a rendelkezésünkre, pl. Aktara, 
Decis, Karate Zeon stb. Külö-
nös figyelmet kell fordítani az at-
kák elleni védekezésre, 
mert őket nem látjuk 
szabad szemmel, vi-
szont nagyon gyorsan 
szaporodnak, és óriá-
si kárt tudnak okozni 
a gyümölcsösökben, 
pl. idő előtti lombhul-
lást is. Valamint gátol-
ják a fiatal facseme-
ték növekedését. Tehát időben és 
szakszerűen kell védekeznünk. 
Rendelkezésünkre állnak spe-
ciális atkaölőszerek, pl. Masaj, 

Növényvédelmi munkálatok a 
gyümölcsösökben

Envidor, Sanmite, kis kiszerelés-
ben, 10 liter vízhez, meg lehet vá-
sárolni a gazdaboltokban.  

Május végén meg fog jelenni 
az almamoly is, ez a kártevő nagy 
pusztítást tud végezni, ezért idejé-
ben kell ellene védekeznünk, (pl. 
Match, Koragen, Lufox). Ezek spe-
ciális moly elleni vegyszerek, hatá-

sosak nemcsak az alma-
moly és a szilvamoly el-
len, hanem az almailonca 
és az aknázó molyok el-
len is. 

Május időszakában 
fog megjelenni a varo-
sodás és a lisztharmat 
is egyes almafajtáknál. 
Ami megtámadja a leve-

leket és a gyümölcsöt is. Ha nem 
idejében védekezünk, a termésünk 
elúszott, de nemcsak az idei, ha-
nem a következő évi is. A megem-

lített betegségek ellen rendelkezé-
sünkre állnak hatékony kombinált 
gombaölőszerek, pl. Topsin-metil, 
Score + Titane M45, Strobi, Flint 
Star stb. Ezeket is meg lehet vá-
sárolni kis kiszerelésben a gazda-
boltokban. 

Egy pár szóban megemlíteném 
a csonthéjasokat – őszi barack, kaj-
szi, szilva, cseresznye, meggy – is. 
A cseresznye fajták – kezdve a ko-
raitól – mindegyikét megtámadják a 
fekete tetvek és ezzel gátolják a nö-
vekedést, de ezenkívül rontják a ter-
més minőségét is. Igaz, sokan fél-
nek, hogy mivel is lehet permetezni, 
amikor a termés megjelent,  s vegy-
szereket nem ajánlatos használni. 
De van kiút: megjelent egy bioszer, 
amit úgy hívnak, hogy Cacsar, ami-
nek a várakozási ideje csak 1 nap. 
Nyugodtan használjuk, 20 milliliter 
kell 10 liter vízhez. Ugyanez a prob-
léma a meggyfáknál is, és ugyanez-
zel a bioszerrel védekezzünk.

Ha a szilván is megjelentek a 
zöld tetvek, az említett bioszerrel 
védekezhetünk ellene. Ez a bioszer 
nemcsak az atkákat, hanem a tet-
veket és a hernyókat is pusztítja, 

és használhatjuk más kultúrákra 
is, pl. zöldpaszuly, káposzta stb.

A kora tavaszi időszakban 
csapadékos időben nagy pusz-
títást végez a meggyfákon és a 
kajszibarackon a monília. Ilyen-
kor egész ágak vannak bebarnul-
va és nem hullanak le, a virága 
is mintha le lenne forrázva. Pe-
dig a védekezésről többször is ír-
tam, csak nem vettük figyelem-
be. A kellő vegyszerek is a ren-
delkezésünkre állnak a gazda-
boltokban. 

Tavaly tavasszal jártam 
Odesszában és az életemben még 
soha nem láttam olyan pusztítást, 
mint amit ott láttam. Olyan ma-
gas szinten terjedt el a betegség, 
hogy a fákat ki kell vágni, mert 
már nem tudnak megújulni. Vi-
gyázzunk, hogy ez nálunk ne tör-
ténjen meg!

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

Novák András, 
a Terra Dei Alapítvány 

szaktanácsadója

A virágzás időszakában 
így ápoljuk a 

gyümölcsfákat
A gyümölcsfának a virága a 
legérzékenyebb testrésze, ezért 
áprilisban különös gonddal kell 
ügyelnünk a fák jólétére.

A gyümölcsfák egy részének 
virágai már elnyíltak, más részük 
ezekben a napokban bontja szir-
mait. Amikor a rügyek kifakadtak 
és megkezdődik a virágzás, akkor 
a kertész félve figyeli az időjárás 
alakulását, nehogy a szeretett vi-
rágai az áprilisi fagyok áldoza-
taivá legyenek! És ilyenkor már 
készülni kell a sziromhullás utá-
ni permetezésre is.

A gyümölcsfák virágai a 
tömzsi termőrügyekből fa-
kadnak ki, és több részből áll-
nak: a virágot tartó kocsány az 
alma, a körte, a cseresznye és 
a meggyfákon hosszú, a kaj-
szi, az őszibarack és mandu-
lafákon rövid. Ha a kocsány 
hiányzik, akkor a virágot ülő-
virágnak nevezzük. 

A kocsány felső, kiszélesedő része a vacok; ezen ül a csészele-
velekből és sziromlevelekből, ezek védelmében pedig a virágport 
termelő porzókból és a magházból álló virág. A magház kiemelkedő 
részét bibének, ennek a csúcsát pedig bibefejnek nevezzük. A virá-
gok egyesével, vagy csoportosan jelennek meg: az alma és a körte-
fák virágai bogernyőben nyílnak. Ezeket néhány héttel később, ami-
kor a gyümölcskezdemények mogyoró nagyságúra híznak, akkor a 
kisebbeket metszőollóval le kell vágni úgy, hogy egy bogban csak a 
két-három legfejlettebb maradjon meg.

A virágokat a méhek termékenyítik meg – miközben virágport 
gyűjtenek a porzókról. Sajnos, az utóbbi időben (különösen a vá-
rosi kertekben) ritkán lehet méhecskével találkozni; nagyon hasz-
nos volna, ha a kertes vidékeken is lennének méhészetek, hiszen a 
méh nem támadó állat és csak akkor szúrja meg az áldozatát, ha ő 
érzi magát veszélyhelyzetben! Segítenek a virágok megporzásában 
a darazsak, a poszméhek, a hangyák, a lepkék és egyéb rovarok is, 
de ezeket a rovarirtó és a gyomtalanító vegyszerek ugyancsak ala-
posan megritkították. A gyümölcsnemesítők ezért arra törekszenek, 
hogy öntermékeny, új fajtákat állítsanak elő, amelyek a virág saját 
pollenjétől is megtermékenyülnek.

A virágok sziromhullása után ismét kell számítani a levéltetvek 
gyors elszaporodására, ezért ekkor meg kell ismét permetezni a fá-
kat rovarirtó és gombaölő szert is tartalmazó permetlével. Ezt a mun-
kát azonban most már nem lemosás-szerűen, hanem apró cseppes 
lével, ködszerűen kell elvégezni. Ez a rügyfakadás előtt végrehaj-
tott, laza, napfényes és levegős koronájában sikeresen fogja meg-
akadályozni a kórokozók elszaporodását. A permetezés időpontjá-
nak meghatározásában nagy segítséget nyújtanak – a jó és tapasz-
talt szomszédok tanácsai mellett – a fák ágaira aggatott rovarcsap-
dák, vagy a ragasztós papírok.

Ne feledkezzenek meg arról, hogy ebben az időszakban a gyü-
mölcsfák igénye a könnyen felvehető nitrogén iránt jelentékenyen 
megnövekedik, ezért a permetlébe ajánlatos lombtrágyát is keverni!

Április 10-e után már szabadföldbe is elvethető az uborka és 
tök magja.

A kobakos zöldségfélék magjait – régi szokás szerint – az év szá-
zadik napján kell elvetni. Az uborka, a sárga- és görögdinnye, a főző 
és sütőtök, valamint az uborka tartoznak ezen növények közé, de a 
sorozat néhány éve kibővült a cukkinivel, amelyet ma már ország-
szerte termelnek és szívesen fogyasztanak.

Különlegesség gyanánt érdemes volna felújtani az ugyancsak 
kobakosok közé tartozó kolbásztök, a majdnem teljesen elfeledett 
lopótök, a mosdáshoz használt luffatök és dísztökök termelését is.

Az év 100. napja után 
már ritkán fagy

A krizantém szaporítása április-májusban történjék.
Az ekkor vágott dugványokból – alkalmas körülmények kö-

zött – olyan növények fejlődnek, amelyeknek a virágzása október 
végén teljesedik ki. (A krizantém még mindig a halottak napja leg-
fontosabb vágott és cserepes virága.)

A legjobb dugványok az anyatő csúcshajtásaiból vághatók. A 
gyökeresedés a hajtásnak azon a részén a leggyorsabb, ahol a haj-
táscsúcs szövete keményedni kezd, de még pattanva törik. A jó 
érett dugvány törésfelülete sima, belőle nem lógnak kis elszakadt 
edénynyalábok.

A dugványok a legbiztosabban folyami homok és tőzeg keve-
rékében gyökeresednek meg. Előnyös, ha a tápközeghez perlitet is 
keverünk. A meleg helyen tartott és gondosan öntözött dugványok 
5-6 hét alatt fejlesztenek gyökérzetet és ekkor kiültethetők a felne-
velésük helyére.

balintgazda.hu

Hogyan dugványozzam a 
krizantémot?



Csütörtök Április 23.

Köszöntjük Béla nevű olvasóinkat!

Hétfő Április 20.

Köszöntjük Tivadar, Töhötöm, Odett nevű olvasóinkat!

Kedd Április 21.

Köszöntjük Konrád nevű olvasóinkat!

Szerda Április 22.

Köszöntjük Csilla, Noémi nevű olvasóinkat!

2020. 
április 15.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:50 Muppet Show:

Magányos kará-
csony
Am. animációs víg-
játéksor.

12:20 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
18:50 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:10 Barátok közt
22:55 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:25 Kapcsolat

Amerikai filmsor.
00:20 Autogram
01:00 Elárulva

Am. akciófilm
02:45 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

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

04:50 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

12:00 Tények Délben
12:30 Tények Plusz
13:25 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 #maradjotthon
20:10 Exatlon Hungary
22:50 Pénzt vagy éveket!
00:15 Magánnyomozók
01:20 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 Roma magazin
07:05 Domovina
07:30 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:30 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ő és én: 

Fodor Réka
13:15 Bolygónk, a Föld II
14:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:05 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:55 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó

18:30 Nemzeti 
Sporthíradó

18:45 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

19:40 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

20:35 Agatha Raisin: 
Az elültetett 
kertész
Bűnügyi tévéfilmsor.

21:25 A maffia 
nyomában
Olasz krimisor.

22:25 Kenó
22:35 Nők vészhelyzetben

Tévéfilmsor.
23:35 Hogy volt?!
00:30 Hat nővér - Jo-

gok és kötelességek
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Öt kontinens - 
Válogatás

06:20 Summa
06:45 Család'20
07:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű 

hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:30 Római katolikus 

mise közvetítése 
- Budapest - Ár-
pád-házi Szent 
Erzsébet temp-
lomból

09:40 Mindenki 
Akadémiája

10:10 Dokuzóna
11:05 Angol nyelvű hírek
11:10 Mozogj otthon!
11:20 Édes ellenfél

Magy. filmvígjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:05 Divat & dizájn
16:30 Magyar Krónika
17:00 Öt kontinens - 

Válogatás
17:30 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Koós János koncert
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

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

Triangulum
00:50 M2 matricák – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Koós János koncert
02:15 Itthon vagy!
02:40 Édes ellenfél

Magy. filmvígjáték

05:00 Tollaslabda
05:55 Labdarúgó 

közvetítés
08:00 Kézilabda 

közvetítés
09:45 Vizes Vb 2017
11:10 Bringasport
11:35 Jövünk!
12:05 Mtk tv
12:40 UEFA Bajnokok 

Ligája 
magazin

15:20 Kézilabda 
közvetítés

17:00 Magyar sikerek 
az olimpiákról

19:30 UEFA Bajnokok 
Ligája 
magazin

19:55 Út az Eb-re
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
22:30 Kézilabda 

közvetítés
02:30 Jégkorong 

közvetítés

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:50 Muppet Show: 

Malacdal
Am. animációs víg-
játéksor.

12:20 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
18:50 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:10 Barátok közt
22:55 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:30 A specialista

Am. akciófilm
01:40 Fehér isten

Magyar thriller
03:35 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:30 Családi Titkok
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

12:00 Tények Délben
12:30 Tények Plusz
13:25 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 #maradjotthon
20:10 Exatlon Hungary
22:50 Pénzt vagy éveket!
00:15 Magánnyomozók
01:20 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:00 Tények Este
03:40 Magánnyomozók

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 Srpski ekran
07:10 Unser Bildschrim
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:05 Szerelmes földrajz
08:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:40 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ő és én: 

Bálint Ferenc
13:15 Vad vidékek – 

Brazília
14:15 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:05 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:55 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:45 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 A bolondok grófja

Magyar tévéjáték
00:55 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

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

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:35 Esély
03:55 Család'20

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:30 Evangélikus 

magazin
08:55 Református 

riportok
09:25 Biblia és irodalom
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Horváth Péter 

fotóművész
11:10 Angol nyelvű hírek
11:15 Mozogj otthon!
11:25 Lumpáciusz 

Vagabundusz
Tévéjáték

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

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Van képünk hozzá
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

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

Triangulum
00:50 M2 matricák –

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Van képünk hozzá
02:20 Lumpáciusz 

Vagabundusz
Tévéjáték

05:00 Tollaslabda
05:55 Jégkorong 

közvetítés
08:15 Kézilabda 

közvetítés
09:50 Magyar sikerek

az olimpiákról
12:15 Szabadidő
12:50 Kékek
13:20 UEFA Bajnokok

Ligája
15:20 Kézilabda 

közvetítés
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:30 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
20:00 Fradi Tv
20:30 Magyar sikerek

az olimpiákról
22:40 UEFA Bajnokok

Ligája

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:50 Muppet Show: 

Kilóg a malac-
farok
Am. animációs víg-
játéksor.

12:20 Fókusz
13:40 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

17:10 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:10 Barátok közt
22:55 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:25 Behálózva

Amerikai krimi
01:25 Hétköznapi őrü-

letek - A Thália 
Színház előadása

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

04:30 Családi Titkok
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

12:00 Tények Délben
12:30 Tények Plusz
13:25 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 #maradjotthon
20:10 Exatlon Hungary
22:50 Pénzt vagy éveket!
00:15 Magánnyomozók
01:20 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:00 Tények Este
03:40 Magánnyomozók

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:10 Ecranul nostru
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:05 Szerelmes földrajz
08:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:40 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ő és én: 

Tóth Gréti
13:20 Varázslatos lápok
14:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:55 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó

18:30 Nemzeti 
Sporthíradó

18:45 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

19:40 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

20:35 Skandináv Lottó
20:45 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:55 A bűn árfolyama
Angol bűnügyi film

23:45 Kenó
23:55 Szabadság tér ́ 89
00:40 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:35 Új idők új dalai
02:00 Rúzs és selyem
02:30 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

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

a nóta
08:15 Német nyelvű 

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

Vatikáni híradó
09:00 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:30 A sokszínű vallás
09:55 Mindenki 

Akadémiája
10:30 A dialógus építé-

sze - Portréfilm 
Turányi Gábor 
építészről

11:25 Angol nyelvű hírek
11:30 Mozogj otthon!
11:45 ...hogy magának 

milyen mosolya 
van! - Fény és 
mosoly
Tévéjáték

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

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:05 Magyar gazda
16:30 Mesterember
16:55 Hazajáró
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 A rejtőzködő 

természet
22:30 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

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

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

05:00 Tollaslabda
05:55 Kézilabda 

közvetítés
07:25 Fradi Tv
08:00 Kézilabda 

közvetítés
09:35 Magyar sikerek

az olimpiákról
12:15 Pecatúra
12:45 Jövünk!
13:20 Labdarúgó 

mérkőzés
15:20 Kézilabda 

közvetítés
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:25 Fradi Tv
20:00 Út az Eb-re
20:30 Magyar sikerek

az olimpiákról
22:40 Kézilabda 

közvetítés
00:15 Magyar sikerek 

az olimpiákról
02:40 Bringasport

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:50 Muppet Show:

Légtorna
Am. animációs víg-
játéksor.

12:20 Fókusz
13:40 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

17:10 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:10 Barátok közt
22:55 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:30 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:25 Szuperzöld
01:00 KölyökKalauz
01:30 ÉletmódKalauz
02:05 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:50 CSI: Miami 
helyszínelők
Am. krimisor.

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

04:30 Családi Titkok
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

12:00 Tények Délben
12:30 Tények Plusz
13:25 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 #maradjotthon
20:10 Exatlon Hungary
22:50 Pénzt vagy éveket!
00:15 Magánnyomozók
01:20 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:00 Tények Este
03:40 Magánnyomozók

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 Rondó
07:10 Kvartett
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:05 Szerelmes földrajz
08:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ő és én: 

Balogh János
13:15 Élet a Dordogne 

folyó mentén: Die 
wilden Wasser 
der Auvergne

14:05 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:55 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:45 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:40 Fábry
22:05 Fülenincs nyúl

Német kalandfilm
23:55 Kenó
00:05 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

00:55 Hogy volt?!
01:55 Rúzs és selyem

05:25 Rejtélyes 
XX. század

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

a nóta
08:20 Német nyelvű 

hírek
08:25 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:40 A sokszínű vallás
08:55 Így szól az Úr!
09:00 Kereszt-Tények
09:10 A sokszínű vallás
09:20 Vallás és 

szabadság
09:30 A sokszínű vallás
09:50 Mindenki 

Akadémiája
10:20 Akár kamerá-

val, akár kamera 
nélkül - Buglya 
Sándor filmren-
dező portréja

11:15 Angol nyelvű hírek
11:20 Mozogj otthon!
11:30 A korona 

aranyból van
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Rondó
13:50 Kvartett
14:20 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:05 Kék bolygó
16:25 Noé barátai
17:00 Szerelmes földrajz
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

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

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

05:55 UEFA Bajnokok 
Ligája

07:45 Kézilabda 
közvetítés

09:15 Magyar sikerek
 az olimpiákról

11:40 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság

13:05 UEFA Bajnokok 
Ligája közvetítés

15:20 Kézilabda 
közvetítés

17:00 Magyar sikerek 
az olimpiákról

19:20 Pecatúra
19:50 Napos Oldal - 

DVTK
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
22:35 Kézilabda 

közvetítés
00:15 Magyar sikerek 

az olimpiákról
02:30 Múlt és Jelen
03:00 UEFA Női Bajno-

kok Ligája



Szombat Április 25.

Köszöntjük Márk nevű olvasóinkat!

Vasárnap Április 26.

Köszöntjük Ervin nevű olvasóinkat!

Péntek Április 24.

Köszöntjük György, Debóra 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. 
április 15. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:50 Muppet Show:

Ártatlan zöld 
hazugság
Am. animációs víg-
játéksor.

12:20 Fókusz
13:40 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

17:10 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:20 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

22:10 Barátok közt
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 Mellékhatás

Magyar thrillersor.
00:30 Lila füge
01:00 Profi a 

konyhámban
01:35 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:25 CSI: Miami 
helyszínelők
Am. krimisor.

04:30 Családi Titkok
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

12:00 Tények Délben
12:30 Tények Plusz
13:25 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 #maradjotthon
20:10 Exatlon Hungary
22:50 Pénzt vagy éveket!
00:15 Magánnyomozók
01:20 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:00 Tények Este
03:40 Magánnyomozók

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:45 P'amende
07:10 Öt kontinens - 

Válogatás
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:05 Szerelmes földrajz
08:40 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
09:40 Mámoros szerelem

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

Sporthíradó
12:50 Ő és én: 

Trepák Cecília
13:15 Tengerek, város-

ok, emberek
14:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:55 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:35 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:30 Szerelem csütörtök
Magy. filmvígjáték

22:00 Ábrahám
Olasz tévéfilmsor.

23:30 Kenó
23:35 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

00:30 Hogy volt?!
01:25 Világörökség 

Portugáliában
01:45 Rúzs és selyem

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Multiverzum - A 
tudomány ha-
tártalan!

06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:15 Német nyelvű

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:35 Isten kezében
09:00 Katolikus krónika
09:30 Biblia és irodalom
09:50 Mindenki 

Akadémiája
10:20 „Hogy életük le-

gyen, s bőségben 
legyen" - Portré-
film Sapszon Fe-
renc karnagyról

11:15 Angol nyelvű hírek
11:20 Mozogj otthon!
11:30 Kiálts, város!

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:50 Öt kontinens -

Válogatás
14:20 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:05 Kincskereső
16:30 Multiverzum - A 

tudomány ha-
tártalan!

16:55 Kárpát-medence
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:05 Határtalanul 

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

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
02:20 Kiálts, város!

Tévéjáték

05:00 Tollaslabda
05:55 Labdarúgó 

közvetítés
07:50 Kézilabda 

közvetítés
09:30 Magyar sikerek

az olimpiákról
11:55 Pecatúra
12:25 Fradi Tv
12:55 Napos Oldal - 

DVTK
13:30 Labdarúgó 

mérkőzés
15:25 Kézilabda 

közvetítés
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:25 Golf magazin
19:55 Puskás Akadémia
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
22:35 Kézilabda 

közvetítés
00:10 Magyar sikerek 

az olimpiákról

05:05 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

05:30 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:35 KölyökKalauz
10:05 Teleshop
11:05 Brandmánia
11:35 ÉletmódKalauz
12:05 Autogram
12:35 Cobra 11

Német akció-
film-sor.

13:35 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

14:35 Különben 
dühbe jövök
Am. krimisor.

15:15 Poseidon
Am. katasztrófafilm

17:00 Apatigris
Magy. vígjátéksor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A Tanár

Magyar filmsor.
21:00 Mellékhatás

Magyar thrillersor.
21:55 Csak szex és 

más semmi
Magyar vígjáték

23:55 Hirokin - Az 
utolsó szamuráj
Am. akciófilm

01:50 Poseidon
Am. katasztrófafilm

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

05:10 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:35 Egy rém rendes
 család
Am. filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
10:15 Innovátor
10:50 Adris Kitchen
11:20 Poggyász
11:55 Hacsi, a leghűsé-

gesebb barát
Am.-angol csalá-
di film

13:55 Egyetlenem
Am. romantikus ka-
landfilm

16:20 Columbo
Am. krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Központi hírszerzés

Am. akcióvígjáték
22:20 Álmatlanság

Am. akció-thriller
00:20 Kickboxer

Am. akciófilm
02:30 Elrabolva

Am.-fr. akció-
film-sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Hazajáró
07:50 Napi áhítat
08:00 Mozogj otthon!
08:10 Térkép
08:45 Noé barátai
09:15 Divat & dizájn
09:45 Nálatok, laknak

állatok?
Tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 Serengeti - Egy 

történet Afrika 
legkülönlegesebb 
lakóinak valós 
élete alapján

14:20 A Durrell család
Angol családi film-
sor.

15:10 Gázolás
Magyar játékfilm

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Zöld kártya

Angol romantikus 
vígjáték

21:30 Ifjúság
Olasz filmdráma

23:25 Kenó
23:35 Fábry
00:50 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:45 Rúzs és selyem
02:10 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:35 Család'20
03:55 Esély

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Rejtélyes 

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

hírek
08:20 Orosz nyelvű 

hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:35 Gasztroangyal
09:30 Magyarország 

finom
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:20 Rejtélyes 

XX. század
10:55 Öt kontinens - 

Válogatás
11:20 Angol nyelvű hírek
11:30 Mozogj otthon!
11:40 Nászút féláron

Magy. filmvígjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Klasszikusok 

délidőben
14:20 Olasz - magyar 

örökség
14:50 Család-barát
16:20 Mozogj otthon!
16:30 Kitüntetettek - 
Szent István Díj 2015
16:55 Lola kicsi konyhája
17:30 Most a Buday!
18:00 Családi kör
18:55 Térkép
19:25 Ízőrzők
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Fábry
22:55 Legenda - 

válogatás
23:25 Hagyaték
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Gasztroangyal
02:20 Gázolás

Magyar játékfilm

05:00 Múlt és Jelen
05:30 Napos Oldal - 

DVTK
05:55 Labdarúgó 

közvetítés
08:00 Szabadidő
08:35 Kézilabda 

közvetítés
10:10 Magyar sikerek 

az olimpiákról
12:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:00 Golf magazin
13:35 Napos Oldal - 

DVTK
15:25 Kézilabda női 

junior eb 
elődöntő

17:00 Magyar sikerek
az olimpiákról

19:25 Puskás Akadémia
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
22:35 Kézilabda női 

junior eb 
elődöntő

00:10 Magyar sikerek 
az olimpiákról

02:25 Labdarúgó 
mérkőzés

04:05 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

05:30 Fókusz Plusz
06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:25 Teleshop
10:25 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:55 Lila füge
11:35 Szuperzöld
12:05 Profi a 

konyhámban
12:30 Cobra 11

Német akciófilm-sor.
13:30 Cobra 11

Német akciófilm-sor.
14:25 A Tanár

Magyar filmsor.
15:35 Egyiptom istenei

Am. akciófilm
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
19:00 Apatigris

Magy. vígjátéksor.
19:45 A hihetetlen család 2.

Am. animációs ka-
landfilm

21:45 A gyógyító
Amerikai film

23:50 Féktelen harag
Am. akcióthriller

01:45 A taxis
Magy. kisjátékfilm

02:05 Kevin, a minden6ó
Am. filmsor.

02:55 CSI: Miami 
helyszínelők
Am. krimisor.

04:45 Csapdába csalva
05:10 Egy rém rendes 

család
Am. filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
09:00 EB TV
09:35 Tűsarok
10:05 Több mint TestŐr
10:40 Super Car
11:10 Életmódi
11:45 Hungarikumok -

kal a világ körül
12:15 StartupBörze

12:50 Top Gun
Am. akciófilm

15:15 Ghost
Am. romantikus film

18:00 Tények
18:50 Kölcsönlakás

Magyar vígjáték
21:00 Valami Amerika 3.

Magyar vígjáték
23:20 Kódjátszma

Am. életrajzi film-
dráma

01:50 Szélcsend
Magyar játékfilm

03:25 Elrabolva
Am.-fr. akció-
film-sor.

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Mozogj otthon!
06:50 Kenó
07:00 Isten kezében
07:25 Kereszt-Tények
07:35 Katolikus krónika
08:00 Így szól az Úr!
08:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
08:40 Kérdések a 

Bibliában
09:00 Református is-

tentisztelet 
Szárszó

10:00 Új nemzedék
10:25 Vallás és 

szabadság
10:30 Református 

riportok
11:00 Katolikus szent-

mise közvetítése 
Békásmegyer-
Ófaluból

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:25 Víz alatti vadon
14:20 Édes anyanyelvünk
14:35 Janika

Magy. romantikus film

16:00 Hatoslottó sorsolás
16:05 Hogy volt?!
17:00 Mozogj otthon!
17:10 Mozogj otthon!
17:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:45 Magyarország, 

szeretlek!
21:15 Csodálatos Júlia

Angol játékfilm
22:55 Kenó
23:05 Amerika 

fegyverben
Angol háborús ka-
landfilm

01:00 Hat nővér
Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:50 Rúzs és selyem
02:20 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Térkép
06:25 Élő egyház
06:50 Esély
07:15 Világ
07:45 Multiverzum - A

tudomány ha-
tártalan!

08:15 Német nyelvű 
hírek

08:20 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:00 Ízőrzők
10:30 Magyarország 

finom
10:50 Térkép
11:15 Angol nyelvű hírek
11:20 Mozogj otthon!
11:30 Az ember néha téved

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 A lélek ruhája - 

Portréfilm 
Hámory Judit 
belsőépítészről

14:15 Nagyok
14:50 A Sefket rejtély

15:45 Mozogj otthon!
15:55 Amerikában jár-

tunk - Mestersé-
ge címere...

16:25 Szent István
Rend díjazott-
ja - portrék a 
díjazottról

16:55 Lola kicsi konyhája
17:30 Most a Buday!
18:00 Divat & dizájn
18:55 Öt kontinens - 

Válogatás
19:25 Szerelmes földrajz
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Egy munkás 

szemben a mun-
káshatalommal

22:30 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
23:55 Püspökkenyér
00:30 Tőkéczki és Takaró
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

05:25 Puskás Akadémia
05:55 Férfi kosárlab-

da Európa-baj-
noki selejtező

08:00 Múlt és Jelen
08:30 Jövünk!
09:00 Kézilabda női ju-

nior eb elődöntő
10:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
12:50 UEFA Bajnokok 

Ligája
14:50 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
15:20 Kézilabda Juni-

or Női Európa-
bajnokság Dön-
tő Magyarország 
– Hollandia

19:25 UEFA BL-
klasszikusok

19:55 Út az Eb-re
20:30 Magyarország 

- Brazília labdarú-
gó válogatott felké-
szülési mérkőzés
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Étkezz okosan edzés előtt!
A következő tippjeink a maxi-
mumot hozzák ki belőled, és az 
alakodból is.

Fontos, hogy sportoláskor 
energikusak legyünk, ezért kö-
zel sem mindegy, hogy milyen 
táplálékot viszünk be a szer-
vezetünkbe: ha közvetlenül az 
edzés előtt eszünk, hasfájás és 
hányinger lehet a vége, ameny-
nyiben viszont üres gyomor-

ral indulunk edzeni, még na-
gyobb kellemetlenségek vár-
hatnak ránk. A következőkben 
dietetikusok segítségével ösz-
szeállított étrendtippeket ol-
vashatsz, melyek a maximumot 
hozzák ki belőled – és az edzé-
sedből is.

Igyál sokat!
Dehidratáltan edzeni nem túl 

jó ötlet, ezért mindig figyelj arra, 
hogy legyen nálad egy pohár víz 
vagy szénsavmentes vizes pa-
lack. Ne felejtsd el: érdemes na-
ponta legalább 2,5 – 3 liter folya-
dékot fogyasztani.

Keverd az arányokat!
2-3 órával az edzés előtt ér-

demes  300 és 400 kalória közöt-
ti menüt fogyasztanod, melyben 
szénhidrát, fehérje és zsír egy-
aránt megtalálható. Ez lehet pél-
dául csirkemell párolt zöldség-
gel és burgonyapürével, valamint 
egy kis joghurttal és diákcseme-
gés rágcsálnivalóval.

Kerüld a gázokat!
Az olívaolajas, valamint 

a babos és a brokkolis ételek 
mindig beindítják a gázterme-
lést, ezért ha nem akarsz hasi 
kellemetlenségeket, puffadást, 
akkor kondizás előtt inkább ne 
egyél belőlük.

Csemegézz bátran!
A dietetikusok mindenki szá-

mára kötelezővé tennék a spor-
tolás előtti egy órában való rág-
csálást – persze, nem mindegy, 
hogy mit nassolsz! A szakértők 
szerint zabpehely, illetve cukor-
mentes zabpelyhes keksz egy kis 
tejjel ideális – a lényeg, hogy 
200 kalóriánál ne egyél többet 
belőle.

A banán mindig jó ötlet!
Nem hiába a banán a sporto-

lók kedvenc csemegéje: tele van 
vitaminnal, ásványi anyagokkal, 
gyümölcscukorral és hatékonyan 
el is űzi az éhséget a gyomrod-
ból. Ha csak 15-30 perced van a 
kondizás előtt, bátran egyél meg 
egy kis banánt – tele leszel tőle 
energiával.

Ne eddz üres hassal!
Ha nem eszel, miből nyer 

energiát a tested a megerőltető 
gyakorlatok elvégzéséhez? Két 
deci izotóniás sportital, egy ba-
nán, egy marék datolya, vagy egy 
zabos energiaszelet segítség lehet, 
ha nem volt időd edzés előtt tar-
talmasan étkezni.

Töltsd meg a pocakod!
A dietetikusok szerint, ha az 

edzés utáni 30 percben iszol egy 
pohár kakaós tejet, egy joghur-
tot, vagy egy fehérjeturmixot, 
jobban regenerálódnak az izma-
id és kevesebb esélyed lesz az 
izomlázra. Sportolás után a tes-
tednek egyébként is szüksége 
van a visszatöltésre, így fogyassz 
szénhidrátot és fehérjét is tartal-
mazó ételt, hogy felgyorsítsd a 
regeneráció folyamatát és táp-
láld az izmaidat.

wellandfit.hu

A séta több kalóriát éget el, 
mint a futás

Mindig a futásra szavaztál, ha 
felszaladt egy-két pluszkiló? 
Ezen mostantól lehet, hogy vál-
toztatni fogsz!

A legfrissebb kutatások sze-
rint sokkal gyorsabban égetjük 
a zsírt, ha kocogás helyett in-
kább a sétát választjuk – ráadá-
sul a kedvünk, valamint a szí-
vünk egészsége is napról nap-
ra jobb lesz!

A meglepő eredményt produ-
káló teszt készítése során 33 060 
futó és 14 045 sétáló egészségét 
hasonlították össze, a felmérés 
végén pedig kiderült, hogy a ko-
cogók „csak” 4,5 %-kal képesek 
csökkenteni a szív-és érrendszeri 
betegségekre, 20%-kal pedig az 
elhízásra való hajlamot.

Ezek az arányok a rendszeres 

sétálók közében viszont lényege-
sen jobbak: ők ugyanis 9,3%-kal 
képesek csökkenteni a szív egész-
ségét veszélyeztető betegségek ki-
alakulásának kockázatát, 45%-kal 
pedig a súlytöbbletre való hajla-
mukat.

A felfedezés fantasztikus hír 
lehet azok számára, akik egész-
ségügyi állapotuk miatt eddig 
nem tudtak a futásnak hódolni, hi-
szen a séta kisebb fizikai igénybe-
vételt jelent. Ráadásul nemcsak az 
alaknak tesz jót, hanem a pénztár-
cánknak is: ez ugyanis az egyet-
len olyan fizikai aktivitás, mely-
hez nem kell különösebb sportfel-
szerelés, edzőcipő vagy kiegészí-
tő sem – tehát hosszú távon még 
spórolhatunk is vele!

wellandfit.hu

Edzéssel a stressz és magas 
vérnyomás ellen

Ismét komoly bizonyítékok láttak napvilágot az életmód, ezen be-
lül is a mozgás gyógyító, egészségvédő hatásaitól – ezúttal a ma-
gas vérnyomás kezelésével kapcsolatban.  Dvorák Márton, az Élet-
mód Orvosi Központ mozgásterapeutája segített a tájékozódásban.

Csökkenthető a 
stresszreakció negatív hatása

Nemrégiben átfogó tanul-
mány jelent meg a Journal of 
Hypertension and Management 
című szaklapban a magas vér-
nyomás életmódbeli kezelésé-
ről. Ebben a cikkben olasz tu-
dósok vették górcső alá az al-
kohol- és sófogyasztás mérsék-

lésének, a dohányzásról való le-
szokásnak, az étrend kiegyensú-
lyozottságának és a rendszeres 
fizikai aktivitásnak a bizonyí-
tott hatásait a magas vérnyomás 
rendezésére. Dvorák Márton, az 
Életmód Orvosi Központ moz-
gásterapeutája az utóbbi ered-
ményeket ismertette és vetette 
össze saját tapasztalataival.

– A tanulmány szerint a 
rendszeres mozgás egyik leg-
főbb eredménye, hogy csök-
kenti a stresszre adott szimpa-
tikus idegrendszeri válasz kö-
vetkezményeit. Ez egy bonyo-
lult rendszer, ami arról szól, 
hogy stresszhelyzetben átkap-
csolunk „üss vagy fuss” üzem-
módra, aminek hatására bein-
dulnak a szervezetünkben az 
ún. szimpatikus hatások. Vagyis 
megnövekedik az energia-szük-
séglet – mivel fizikai cselekvés-
re készülünk –, ezért a máj több 
cukrot állít elő, hormonok szaba-

dulnak fel, hogy serkentsék a zsír és 
a fehérje átalakulását cukorrá. Nő a 
szívritmus, a vérnyomás, a légzés-
szám és az izomfeszültség. Ugyan-
akkor néhány nélkülözhető aktivi-
tás, így például az emésztés csök-
ken. A stresszhez való alkalmazko-
dás azonban hosszú távon nagyon 
kimerítő a szervezet számára, kö-
vetkezményesen kialakulhat példá-

ul fekély, magas vérnyomás, szív-
betegségek, immunrendszeri prob-
lémák. Mit lehet tenni? Optimális 
esetben mozogni. A rendszeres fi-
zikai aktivitás ugyanis lejjebb viszi 
a stresszhormonok szintjét, és javít-
ja a szív-érrendszer alkalmazkodá-
sát a stresszhelyzetekhez. Ezt példá-
ul úgy éri el, hogy rugalmasabbá te-
szi az ereket, amelyek így könnyeb-
ben egyensúlyoznak a szervezet ér-
tágító és érszűkítő „igényei” közt.
Nem könnyű mérni, de a hatás 

bizonyított
Amikor a tudósok bizonyítéko-

kat keresnek a fizikai aktivitás vér-
nyomásra gyakorolt hatásaira, szá-
mos egyéb tényezőt is figyelembe 
kell venniük, mint az életkor, a társ-
betegségek, a mozgás típusa, időtar-
tama, az edzettségi állapot, az eset-
leg szedett vérnyomáscsökkentő, a 
mérés metódusa. Ám ha mindeze-
ket tekintetbe is vesszük, akkor is 
számos megbízható kutatás igazol-
ja, hogy a rendszeres, közepes inten-

zitású kardioedzés mindkét nem-
nél, minden életkorban csökkenti 
a magas vérnyomást. Az átlagos 
csökkenés az első, szisztolés ér-
téknél 7-10 Hgmm, a második, di-
asztolés értéknél 4-8 Hgmm. Bi-
zonyos esetekben a mozgás hatá-
sára bekövetkező javulás hatásá-
ra a vérnyomáscsökkentő gyógy-
szerek is csökkenthetők vagy el-
hagyhatók.

A megelőzésben is kiemelt 
szerepe van a fizikai aktivitásnak, 
hiszen az olasz összefoglalóból az 
is látszik, hogy az inaktivitás 35-
70 %-kal megnöveli a magas vér-
nyomás kialakulásának esélyét.  
Ráadásul bizonyított a mozgás 
vércukorszint és lipidszint nor-
malizáló-, valamint testsúlycsök-
kentő hatása – amelyek összessé-
gében szintén a szív-érrendszer 
védelmét szolgálják. Tehát a heti 
5-7 napon keresztül végzett, leg-
alább 30 perces, közepes intenzi-
tású mozgás nem véletlenül sze-
repel minden jelentős európai és 
amerikai szakmai ajánlásban.
Profi segítséggel könnyebb

Egyre többen vannak, akik 
nem csupán a gyógyszerektől vár-
ják a megoldást, sőt, alapvetően 
abban hisznek, hogy önmaguk le-
hetnek önmaguk leghatékonyabb 
orvosai. A kezdő lépéseknél azon-
ban jól jön egy teljes körű felmé-
rés és a szakértő útmutatás.

– Az életmód orvoslás olyan 
komplex segítséget nyújt, amely 
holisztikus szemléletével és szak-
embergárdájával nem csak az 
adott problémára, ez esetben a 
magas vérnyomás csökkentésére 
koncentrál. A dietetikus a táplál-
kozás személyre szabott felépíté-
sében, a mozgásterapeuta pedig 
az optimális mozgásprogram ki-
alakításában segít, a szakorvo- 
sok – többek közt kardiológus, en-
dokrinológus, fájdalomspecialis-
ta – pedig az egészség teljes visz-
szaállításán dolgoznak – hangsú-
lyozza Dvorák Márton, az Élet-
mód Orvosi Központ mozgáste-
rapeutája. – Az életmód orvoslás, 
és ezen belül a mozgásterápia tu-
lajdonképpen úgy működik, mint 
egy profi sportoló mögött álló fel-
készítő csapat. Amatőrként is le-
het eredményt elérni, de egy szak-
értő teammel a háttérben ez gyor-
sabb, tartósabb, biztonságosabb 
és akár az egész életet befolyáso-
ló eredmény lehet.

A legjobb fogyasztó mozgások
Az újévi fogadalmaid között a fogyás és a mozgás is szerepelt, de 
még mindig nem tartasz sehol? Itt az ideje rákapcsolnod a legtutibb 
alakformáló gyakorlatokra: meglátod, hamarosan a bomba for-
mában leszel!

Intervall edzés
Ebben a mozgásformában 

tervszerűen váltakoznak a terhe-
léses és az aktív pihenéses idő-
szakok, amitől még több kaló-
riát fogunk tudni elégetni. Fon-
tos, hogy a pihenőidőszak ne le-
gyen hosszabb a mozgással töl-
tött szakasznál, tehát ha 30 má-
sodpercet mozogtál, akkor ma-
ximum 30 másodperc legyen 
a pihenő. Ahogy fejlődsz, úgy 
növelheted az aktív időtarta-
mot akár 1 percig, a pihenő pe-
dig maradjon a megszokott hosz-
szúságú.

Alkalmazható bármilyen kar-
dió alapú sportban: futásban, 
úszásban, bicajozásban, lépcső-
zésben stb.

Kinek ajánlott? Versenyspor-
tolóknak, rendszeresen mozgó 
futóknak, bicajozóknak – tehát 
mindenkinek, aki fokozni szeret-
né a teljesítményét. Nem ajánlott 
kezdőknek és sérülésből gyó- 
gyulóknak.

Súlyzós edzések
A súlyzós edzések hatására 

mikrosérülések keletkeznek az 
izmok belsejében, amik gyó-
gyulására energiára (majd továb-
bi zsírégetésre) van szüksége a 
testünknek. Ez azt jelenti, hogy 
akkor is az átlag felett égetjük 
a kalóriákat, ha éppen nem csi-
nálunk semmit. Fontos a súlyok 
fokozatos, erőnlétünknek meg-
felelő használata. A 10 kilónál 
nehezebb súlyzós edzések bizo-
nyítottan csökkentik a derékfá-
jást és a 2-es típusú cukorbeteg-
ség kockázatát, valamint növe-
li a csontsűrűséget és az izma-
id erőjét.

Kinek ajánlott? Akik formál-
nák az alakjukat és izmot építené-
nek a testükre.

Küzdősportos edzések
Az intervall/kardio mozgás-

formák egyik külön alfaját ké-
pezik a küzdősportok, amik kü-
lönlegesen fejlesztik a gyorsasá-
got, az ügyességet és a mentális 

koncentrációt. A thai box kü-
lönösen nagy tiszteletnek ör-
vend, hiszen védőfelszerelés 
nélkül, a végtagok részeinek 
(ököl, fej, könyök, kar, térd, 
sípcsont, lábfej, sarok) aktív 
bevonásával kell elsajátítani a 
helyes mozgást

Kinek ajánlott? Rendsze-
resen sportoló, stresszes élet-
móddal rendelkező férfiaknak, 
nőknek és gyerekeknek, akik 
egy kis önvédelmet is szeretné-
nek tanulni.

Body&Mind edzések
A jóga, a pilates és a body art 

mentális és a fizikai erőt egye-
sítő sportok, hiszen fontos sze-
repet játszanak bennük a légző-
szervek és kitartott testgyakor-
latok. Átmozgatják az izmokat 
és az ízületeket, segítik a test 
nyúlását, valamint a gerinc he-
lyes tartását is. Ma már renge-
teg alfajuk van, főként a jógá-
nak: a tartásjavító jógától kezd-
ve az intim tornán át a mentális 
energiaáramlást segítő meditáci-
ós jógáig sokféle óra közül vá-
laszthatunk.

Kinek ajánlott? Bárkinek, hi-
szen a gyakorlatokat személy-
re szabva „kapjuk meg” az ok-
tatónktól.

wellandfit.hu
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A Siófok lehet a csonka bajnokság 
legnagyobb vesztese...

A Magyar Kézilabda Szövetség elnök-
ségi ülésén úgy döntöttek, hogy a koro-
navírus-járvány okozta helyzetre való 
tekintettel berekeszti a bajnokságokat, 
nem hirdetnek bajnokokat, feljutók és 
kiesők sem lesznek, csak a nemzetközi 
kupaindulókat határozzák meg mind-
két nem esetében. Itt pedig az előző ki-
írásban elért eredmények számítanak…

A magyar szövetség március 13-án 
döntött arról, hogy 14-től minden so-
rozatot felfüggeszt, és azok folytatásá-
ra meghatározatlan ideig nem kerülhet 
sor. Az elnökség múlt heti ülésén pedig 
azt az egyhangú határozatot hozta, hogy 
a 2019–2020-as idény valamennyi, az 
MKSZ és a megyei kézilabda-szövetsé-
gek által kiírt bajnokságot és kupasoro-
zatot befejezettnek nyilvánítja.

A sorozatok esetében az alábbiakat 
kell alkalmazni:

a) Egyik sorozatban sem kerülnek ki-
osztásra helyezések (tehát többek kö-
zött nem avatnak bajnokot – a szerk.).

b) A sorozatok alapján az adott évad-
ban, adott bajnoki osztályban nem lesznek 
alacsonyabb bajnoki osztályba kieső és 
magasabb bajnoki osztályba feljutó sport-
szervezetek. (Mindez azt jelenti, hogy az 
utolsó előtti, tehát kieső helyen álló Bé-
késcsaba is maradhat az élvonalban, így 
a csapat tagjaként, a nagydobronyi Balog 
Judit az új idényt is az NB-I-ben kezdhe-
ti meg, a szerk.).

c) A nemzetközi kupában való indu-

lásra azok a sportszervezetek lesznek jo-
gosultak, amelyek erre a 2018–2019. évi 
sorozat alapján jogosultak voltak.

d) A „c” pont alapján nemzetközi ku-
paindulásra jogosultságot szerző sport-
szervezet a nemzetközi szövetség vonat-
kozó szabályzata szerint indulhat az adott 
nemzetközi kupasorozatban.

Az MKSZ határozatából kiderült, hogy 
az előző idény végi állapot számít a nem-
zetközi kupákban való indulás megállapí-
tásánál, így nézzük, mely magyar csapatok 
szerepeltek a 2019–2020-as sorozatokban: 
férfi Bajnokok Ligája: Veszprém, Szeged 
(szabadkártyásként)

– férfi EHF-kupa: Tatabánya, Balaton-
füred, Csurgó

– női Bajnokok Ligája: Győr, FTC 
(szabadkártyásként)

– női EHF-kupa: Siófok, Érd, Vác, 
DVSC

Ez persze nem jelenti azt, hogy ugyan-
ez lesz a felállás a 2020–2021-es idényben 
is, hiszen például átalakul a Bajnokok Li-
gája rendszere, és az EHF később dönt a 
szabadkártyásokról. 

A döntés talán legnagyobb vesztese 
a Siófok női csapata lehet, amely a most 
félbeszakadt pontvadászatban a listaveze-
tő és címvédő Győri ETO-t és az FTC-t is 
legyőzte már, és minden bizonnyal a má-
sodik helyen végzett volna, ami azt jelen-
tette volna, hogy a győriek mellett a Ba-
laton-partiak indulhattak volna a Bajno-
kok Ligájában.

Néhány sorban 
A koronavírus-járvány miatt egy évvel 
elhalasztott tokiói olimpia miatt módosí-
tásokra kényszerült a Nemzetközi Kosár-
labda Szövetség (FIBA). 

A szervezet hírleveléből kiderül, hogy 
az eredetileg jövőre esedékes férfi Euró-
pa-bajnokságot – akárcsak az Amerika-ku-
pát – egy évvel később, 2022. szeptember 
1. és 18. között rendezik meg.

Ugyancsak egy évvel elhalasztották a 

férfiak olimpiai selejtezőjét: a mérkőzé-
seket 2021. június 22. és július 4. között 
kell megrendezni.

A női Európa-bajnokság időpontja 
nem változott, a jövő évi torna nagyjából 
egy hónappal az olimpia előtt lesz (2021. 
június 17–27.).

Mint ismert, a férfi Eb-selejtezőket a 
magyar válogatott Szlovénia és Ukrajna 
legyőzésével kezdte, azaz jó eséllyel pá-
lyázik a részvételre (még négy mérkőzé-
sünk van hátra, a csoport negyedik tag-
ja Ausztria).

A nők eddig egy győzelemmel (Szlo-
vákia) és egy vereséggel (Hollandia) áll-
nak háromcsapatos selejtezőcsoportjuk-
ban.

***
A FourFourTwo magazin rangsorolta a 

világ jelenlegi legjobb labdarúgó kapusa-
it, akik között egy magyar portás is igen 
előkelő helyen kapott helyet.

A lista szerint a világon jelenleg az 
Atletico Madrid 27 éves szlovén háló-
őre, Jan Oblak a legjobb a posztján, aki 
a Liverpool kapusát, Alisson Beckert, il-
letve a Barcelona német kapuvédőjét, Ter 
Stegent előzi meg.

A rangos listán a 6. helyen találjuk az 
RB Leipzig magyar válogatott portását, 
Gulácsi Pétert, aki az idei, félbeszakadt 

Bundesliga idényben a legkevesebb gólt 
kapta a sorozatban.

***
Az ukrán Kárpáti Lviv labdarúgó-csa-
patának sportigazgatója, Rosztiszlav 
Jacisin azzal a javaslattal állt elő a helyi 
liga felé, hogy az élvonalbeli bajnokság-
ból az idén ne legyen kieső, sőt a 12 csa-
patos mezőnyt a másodosztály első négy 
helyén álló együttesekkel töltsék fel 16 
csapatosra.

A lembergi klub ebben az esetben a kö-
vetkező idényt is a legjobbak között tölt-
hetné. A most félbeszakadt pontvadászat-
ban a Kárpáti 13 pontjával az utolsó he-
lyen szerénykedik, és szinte biztosra ve-
hető, hogy ha folytatják a bajnokságot, ak-
kor nem kerülheti el a kiesést…

Gulácsi Péter a Bayern hálóőrét, 
Manuel Neuert is megelőzte a listán

Vasárnap reggel 5 óra 40 perckor érte-
sítették az operatív mentőszolgálatot ar-
ról, hogy egy négytagú családot kórház-
ba szállítottak, írja a pmg.ua.

Valamennyien szén-monoxid-mérge-

Szén-monoxid-mérgezést szenvedett egy 
család

zéssel kerültek a Nagyszőlősi Közpon-
ti Járási Kórházba. A család Királyházán 
(Korolevo), a Kocjubinszkij utcában lakik.

Szakemberek vizsgálják a mérgezés 
okát és körülményeit.

Április 12-én bejelentés érkezett a be-
regszászi rendőrséghez, miszerint egy 
újszülött gyermekre bukkantak a vá-
ros egyik buszmegállóján, tájékoztat a 
karpat.in.ua.

 A helyszínre kiérkező operatív cso-
port megállapította, hogy a bejelentő 
egy munkácsi járási nő. A 29 éves nő el-
mondta, hogy miután rátalált a pokróc-
ba betekert gyermekre, azonnal értesí-
tette a mentőszolgálatot. A hatóságok-

Újszülött gyermekre bukkantak egy 
beregszászi buszmegállón

kal való további beszélgetés során a fia-
talasszony beismerte, hogy a gyermeket 
ő maga szülte.

A gyermek jelenleg a Beregszászi Járá-
si Központi Kórházban tartózkodik, az in-
formációk szerint egészséges kisfiú.

Az anyával a rendőrség foglalkozik, 
a hatóságok reménykednek abban, hogy 
a nő meggondolja magát, s nem mond le 
szülői jogairól – közölte a megyei rendőr-
ség sajtószolgálata.

Tűz ütött ki egy lakóházban Beregszász-
ban, a Kölcsey utcában április 11-én, ol-
vasható a pmg.ua-n.

 A tűzoltóságot a szomszédok értesí-
tették, a házban egy egyedülálló édesapa 
és gyermeke élt. Szerencsére a négyéves 
kisgyermek a történtekkor az udvaron ját-

Tűz ütött ki egy beregszászi lakóházban
szott, azonban édesapja a házban tartóz-
kodott. A tűzoltók eszméletlenül találtak 
rá az épületben.

Az 53 éves férfi jelenleg a helyi kórház 
intenzív osztályán tartózkodik. Fiát ide-
iglenesen a rokonok vették magukhoz. A 
tűz kitörésének oka egyelőre nem ismert.

Április 11-én reggel közúti baleset tör-
tént a Kijevi–Csap autóúton Rivne me-
gyei szakaszán. 

6 óra 40 perc körül Velika Omeljana 
település közelében felborult egy Merce-
des-Benz S-Class típusú gépkocsi. A rend-
őrségi tájékoztatás szerint a jármű 45 éves 
sofőrje nem az útviszonyoknak megfele-
lő sebességgel haladt, elvesztette uralmát 
a jármű felett, s egy ívelt útszakaszon a 

Balesetben életét vesztette egy ismert 
kárpátaljai csempész

szalagkorlátnak ütközött, majd felborult. 
A járművezető a helyszínen életét vesz-
tette. Az egyelőre nem ismert, hogy ittas 
volt-e, ezt az igazságügyi orvosszakértői 
vizsgálat fogja kimutatni. Egyébként a 
mukachevo.net hírportál rendőrségi érte-
sülései szerint az elhunyt férfi kárpátaljai 
lakos, mégpedig a nagybégányi Horváth 
Attila, aki Doki néven híresült el, tájékoz-
tat a mukachevo.net.

Az Ilosvai járás egyik településén szer-
dán tűz keletkezett a mezőn.

A tűzoltókat este 21 óra 30 perckor 
értesítették arról, hogy Nagyrákócon 
(Velikij Rakovec) 18 óra körül lán-
golt a földieper-ültetvény. A tűz mint-

Égett egy földieper-mező
egy 0,3 hektáros területen tönkretette 
a földiepret.

Az oltásban tűzoltók nem vettek részt. 
Szakemberek vizsgálják a tűz keletkezé-
sének okát és körülményeit, tart a kárfel-
mérés, írja a pmg.ua.

Teljesen leégett egy személygépkocsi 
Szolyván – olvashatjuk a mukachevo.
net hírportálon.

Az információk szerint az esetről 
készült videofelvételt április 10-én tet-

Teljesen leégett egy jármű Szolyván
ték közzé a közösségi oldalakon. A jár-
mű a Verhovinszkij utcán gyulladt ki, 
közvetlenül egy autószerviz mellett. 
Az, hogy mi okozta a tüzet, egyelőre 
nem ismert.

Az ungvári járási Onokócon lángra ka-
pott a száraz fű és egy halom használt 
autógumi. Az eset a Holovna utcában 
egy beépítetlen telken történt.

Az oltást az Ungvári 14. és 15. 
Számú Állami Tűzoltó- és Mentőala-

Száraz fű és gumiabroncs égett Ungvár 
közelében

kulat munkatársai végezték. A 7 tűz-
oltónak két tűzoltóautóval 14 óra 15 
percre sikerült lokalizálni a tüzet, így 
a közelben található raktárakra és ga-
rázsokra nem terjedtek át a lángok, írja 
a 0312.ua.

A beregszászi járási Nagybégányban a 
rendőrség munkatársai bordélyházat 
lepleztek le. Az illegális tevékenység 
szervezésének hátterében egy 22 éves fi-
atalember állt. Kiskorú kárpátaljai lá-
nyokat arra kényszerített, hogy szexu-
ális kapcsolatba lépjenek az ügyfelek-
kel. A nyomozók büntetőeljárást indí-
tottak az ügyben.

Április 11-én, szombaton az em-
berkereskedelem elleni egység tisztjei, 
valamint a Beregszászi Kerületi Rend-
őrség  és a Kárpátaljai Megyei Rend-
őrkapitányság különleges erőinek em-
bereivel együtt speciális műveletet vé-
geztek Nagybégányban. Megállapítot-
ták, hogy egy 22 éves helyi férfi két 
kiskorú lányt futtatott. Aznap egy 15 

Bordélyházat lepleztek le Nagybégányban
éves nagyszőlősi és egy 16 éves mun-
kácsi járási lánynak a soron követke-
ző ügyfelekkel kellett találkozniuk. 
A 22 éves fiatalember elvette a kis-
korú lányok által nyújtott szolgálta-
tások teljes díját. Ezenkívül kiderült, 
hogy a férfi a lányokat prostitúcióra 
kényszerítette. Az utasítások betartá-
sának megtagadása esetén a törvény-
sértő fenyegette őket és fizikai erősza-
kot alkalmazott ellenük.

Ukrajna Büntetőtörvénykönyvének 
303. cikkelye (prostitúció, kiskorú szemé-
lyek prostitúcióra való kényszerítés) értel-
mében az ügyben büntetőeljárást indítot-
tak. Az ügyben folyik a nyomozás – olvas-
hatjuk a Kárpátaljai Megyei Rendőrkapi-
tányság hivatalos honlapján.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

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.: 0662910418,                   
          068-2126127. 

(Index 08776)

Fizesse elő a 
Kárpátinfót!

Ház eladó

Benében a Petőfi u. 15. szám 
alatt családi ház eladó nagy 
kerttel. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 099-7753777. 

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

Sürgősen eladó emeletes, 
összkomfortos családi ház 
Gát központjában, a Fő út 
75. szám alatt. Mob.: +3630-
4307088. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt kertes 
ház bútorostól, víz, gáz, 3 fá-
zisos villany. Ára: 50000 f.e. 
Mob.: 099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Beregszászban csendes ut-
cában összkomfortos családi 
ház eladó (nyári konyha, mel-
léképület, garázs) 10 szotek 
kerttel. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 095-8873230. 

Beregrákoson 95 m2-es, 
magasföldszintes, össz-
komfortos családi ház 
eladó az országúttól 50 
méterre. Akár két gene-
ráció számára is alkal-
mas: a kövezett udva-
ron egy másik, 50 m2-es 
ház is található. Irány-
ár: 35 000 f.e. Viber: 
050-8065087. 

Beregszászban emeletes csa-
ládi ház eladó a Zaporizsszka 
u. 41. szám alatt. Gyümöl-
csös 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 hoz-
zá 13 ár földterület. A földgáz 
bevezetve, a vízvezeték a ház 
előtt. Ár megegyezés szerint. 
Mob.: 098-8063947. 
Eladó egy 3 szobás csa-
ládi ház Beregszászban a 
Szentföld utcában, garázzsal. 
Irányár: 42000 f.e. Mob.: 
050-1885911. 
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. 
Szép házat, szép portát adunk 
annak a párnak, akik öreg-
ségünkre gondunkat vise-
lik a házért cserébe. Mob.: 
097-7387034. 

Lakás eladó

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás sa-
ját fűtéssel Beregszász-
ban a Lónyai utcában. 
Mob.: 098-7050320. 

Beregszászban 2 szobás 3. 
emeleti összkomfortos lakás 
bútorral együtt sürgősen 
eladó a Muzsalyi út 117/35. 
szám alatt. Tel: +3670-
5213667, +4474-35149606. 
Email: csabadelczegh69@
freemail.hu. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. eme-
leti 2 szobás, felújított, bú-
torozott lakás eladó. Tel: 
050-6491429. 

Ház kiadó

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.: 
066-0060133. 

Egyéb jármű

Elektromos kerekesszék el-
adó Sárosorosziban. Mob.: 
+38098-1763766. 

Kerékpár 

"Phoenix" magas vázas, 
agyváltós (új), dobfékes, 
patinás állapotú férfi ke-
rékpáromat elcserélném 
28-as, gömbölyű vázas, 
bordó színű nőire, eset-
leg eladnám. Tel: +38050-
1568133 (csak este). 

Háztartási gép

Eladó egy 6 fiókos Nord 
fagyasztószekrény. Mob.: 
095-7435742. 
Gáton eladók újszerű ál-
lapotban lévő német hasz-
nált hűtők, kombinált hű-
tők, fagyasztóládák, auto-
mata mosógépek, gáztűz-
helyek és kombinált gázka-
zánok nagy választékban, 
garanciával. Házhozszál-
lítás megoldható. Mob.: 
+38095-4460916. 

Ipari berendezések

K750 fekete motor, körfű-
rész, terménydaráló, oxi-
génhegesztő komplett el-
adó. Mob.: 099-2628970, 
095-4452917. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok. Mob.: 
050-8589288. 
Fák kivágása, darabolása, 
hasogatása. Árkok, udvarok, 
kertek kaszálása, takarítása, 
gyomirtása. Bozótok irtása, 
kertek ásása Beregszászban 
és környékén. Mob.: 066-
5148589. 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását és gyümölcsfa 
metszését vállalom Bereg-
szászban és környékén. Va-
lamint hegesztést, betonozást 
és kéménypucolást is. Mob.: 
050-1948976. 
Síremlékek tisztítása, felújí-
tása, sírok ápolása, karbantar-
tása Beregszászban. Mob.: 
066-5148589. 
Kertek tavaszi szántását, 
gyümölcsfák metszését, tava-
szi lemosó permetezését vál-
laljuk Beregszászon és kör-
nyékén. Mob.: 066-5148589. 

A Vodokanal Kárpátvíz 
Kft. felvételt hirdet elektro-
mos gázhegesztő munkakör 
betöltésére (2 fő). Elvárá-
sok: szakképzettség, egy év-
nél nem kevesebb elektromos 
gázhegesztőként való mun-
kaviszony, jó fizikai erőnlét, 
megbízhatóság és tanulás/fej-
lődési készség. Fizetés szer-
ződés szerint. Alapbér: 12000 
hrivnya. Cím: Beregszász, B. 
Hmelnickij u. 99. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
t i lapok  kézbes í tésére 
Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
A Vodokanal Kárpátvíz 
Kft. felvételt hirdet szerelő 
munkakörbe, a kanalizáció 
hálózat meghibásodásainak 
a helyreállításához. Elvárá-
sok: középfokú vagy általá-
nos iskolai végzettség, jó fi-
zikai erőnlét. Nem kötelező 
előzetes munkaviszony. A je-
lentkezők szeressenek tanul-

ni és jól elvégezni a mun-
kát. Fizetés szerződés sze-
rint. Alapbér: 12000 hrivnya. 
Érdeklődni: Beregszász, B. 
Hmelnickij u. 99. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
t i lapok kézbes í tésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
A Vodokanal Kárpátvíz 
Kft. felvételt hirdet lakatos 
munkakör betöltésére. Elvá-
rások: szakképzettség, vagy 
általános, illetve középfokú 
végzettség, jó fizikai erőn-
lét. Egy évnél nem keve-
sebb lakatosként való mun-
kaviszony. Fizetés szerző-
dés szerint. Alapbér: 12000 
hrivnya. Cím: Beregszász, 
B. Hmelnickij u. 99. 

Siófoki étterembe pul-
tost, felszolgálót, szaká-
csot, konyhai kisegítőt, 
és ABC-be pénztárost/el-
adót keresek. Kiemelt bé-
rezés 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. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Tisztelt Munkavállaló! Ma-
gyarországi szarvasmarha te-
lepre keresünk munkaválla-
lókat. A szükséges képzést 
helyben elvégezzük. Szállást, 
versenyképes jövedelmet 
biztosítunk. Mob.: +3620-
5692722 (Kovács András). 
Magyarországra, Somogy 
megyébe, Tab városába ke-
resünk gondozót egy 93 
éves idős úrhoz. Tel: 066-
0162484. 
Beregszászi irodából vagy 
otthonról végezhető mun-
kára keresek: tanítható, ked-
ves, precíz, jó kommuniká-
ciós készséggel rendelkező 
kollégákat. Amit kínálunk: 
európai bérek, igényes mun-
kakörnyezet, ingyenes ok-
tatás, remek kollégák, beje-
lentett munkaviszony. Mob.: 
099-1653227. 

Építkezés, felújítás

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

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

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszász-
ban. Ár: 1200 hrivnya. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Barkács, szerszám

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

Lakásdekoráció

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

Hűtés, fűtés

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

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

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Jó állapotban lévő 300 és 
100 literes szőlőszedő hordó 
eladó, azonnali használatra. 
Mob.: 066-3967011. 

Termény, takarmány

Borsós zab eladó Jánosiban 
kis és nagy tételben, 6 hr/kg. 
Ugyanitt négyköldökű eke és 
homokrakodó eladó. Érdek-
lődni: 099-2037555. 

Növényvédelem

Oltott csemege- és borszőlő 
oltványok eladók nagy fajta-
választékban, kis és nagy té-
telben. Mob.: 099-3211747. 
Díszfák és gyümölcsfák el-
adók Beregszászban: se-
lyemakác, gyors növésű tuja, 
csüngőeper, csüngőszilva 
és egyebek. Szilvafajták-
ból: Toppend+, Andzselino, 
Debreceni muskotály. Mob.: 
+38095-8905568.

Házi szárnyas

Hús jellegű Brojler csir-
kék eladóak 1 napos kortól 
3 hetes korig. Érd: 095-
0045835.



2020. 
április 15. 13Hirdetések

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

Egyet fizet, hármat kap!

HIRDESSEn 
a 2019-S ÁRaKon!

Ha nÁLunK HIRDET,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

ÉRDEKLőDnI LEHET:
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2.
Mob.: +380 (66) 285 0 283
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

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 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.

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

Tisztelt Felvételizők!
A Nagyberegi Református Líceum a kiala-

kult helyzetben is igyekszik mindent megtenni leen-
dő felvételizőiért. Miután az oktatással egyetemben 
az előkészítő foglalkozások megtartását is fel kellett 
függesztenünk, arra az elhatározásra jutottunk, hogy a 
karantén ideje alatt távoktatás formájában szervezzük 
meg az előkészítő foglalkozásokat, ezáltal segítve a fel-
vételi vizsgára való hatékony felkészülést.

A technika adta lehetőség az egyetlen eszköz, ami-
vel jelen helyzetben el tudjuk érni a diákokat. Remél-
jük, hogy minden felvételiző rendelkezik megfelelő di-
gitális háttérrel: számítógéppel vagy okostelefonnal, va-
lamint interneteléréssel. Az előkészítős távoktatás egy 
erre a célra kialakított rendszerben valósul meg, mely-
nek segítségével az előkészítő foglalkozásoknak meg-
felelően, szombatonként küldjük majd az aktuális tan-
anyagokat. A felület jól követhető, de csak a regisztrált 
jelentkezők számára érhető majd el a Google felületen. 

Ennek használatához szükséges, hogy minden jelentke-
ző rendelkezzen gmail címmel. Aki eddig más levelező-
rendszert használt, kérjük, hogy nyisson Google fiókot.

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreatea
ccount?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fma
il.google.com%2Fmail%2F%3Ftab%3Drm%26ogbl&
ltmpl=default&gmb=exp&biz=false&flowName=Glif
WebSignIn&flowEntry=SignUp

  A sikeres regisztráció után kérjük, hogy tölt-
sék ki a jelentkezéshez szükséges Google űrlapot, 
melyet az alábbi linkre kattintva (https://forms.gle/
rmpVK7wWrWYyVxQq9) érhetnek el:

A linken a következők adatokat kell megadniuk:
1. A jelentkező neve
2. Születési év, hónap, nap
3. Az osztály, amelyikbe jelentkezik
4. A jelentkező jelenlegi osztálya
5. A jelentkező e-mail címe
6. A jelentkező mobiltelefonszáma
7. A jelentkező lakcíme magyar és ukrán nyelven
Ezen adatok megküldésével a távoktatási rendszer-

be, ezzel egyidejűleg a felvételi vizsgára is jelentkezik. 
(Akik még nem nyújtották be a jelentkezésüket, az itt 
megadott információn túli szükséges dokumentumo-
kat – a lelkészi ajánlást és a személyes dokumentumok 
másolatait – a felvételi vizsgára kell elhozniuk.) A ki-
töltött adatok elküldését követően, e-mailben kapják 
meg a további tájékoztatást és tölthetik le a küldött tan-
anyagot. A rendszer a frissen feltöltött, előkészítős tan-
anyagról rendszeres értesítést küld majd, ezért kérjük, 
hogy folyamatosan figyeljék elektronikus leveleiket.

Kérjük, kövessék kiemelt figyelemmel honla-
punkat (www.nbrl.com.ua) és líceumunk Facebook-
oldalát (Nagyberegi Református Líceum 1993).

Ha kérdésük merülne fel, írjanak nekünk az nbrl.
kre@gmail.com internetes címen.

 Jó egészséget és eredményes felkészülést kívánunk!
 Üdvözlettel: Kovács András igazgató

X. Jankovics Mária Alkotótábor
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2019/2020-

as tanévben tizedik alkalommal hirdeti meg a Jankovics 
Mária Alkotótábort a Magyar Kormány, a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gá-
bor Alap támogatásával.

Jelentkezési feltételek:
▪ elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik 

vonzódnak a képzőművészetek, festészet, szobrászat, 
rajz iránt

▪ a jelentkezők korhatára: 10–17 év
▪ orvosi igazolás kötelező
 Jelentkezési határidő: 2020. június 6.
A tábor időpontja: 2020. augusztus 3–7.
A tábor helyszíne:  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

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

A megpályázható helyek száma: 20
 Jelentkezni elektronikus úton 2020. január 24-től jú-

nius 6-ig lehet a következő linkre kattintva: https://docs.
google.com/forms/d/1EvwwC1wUtBISkMYW53FdZvy
W6qSXbbridK_Vnk4Ms7w/edit

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

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.

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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



www.karpatinfo.net

Kaleidoszkóp2020. 
április 15.14

KOS (3. 21.4. 20.)

BIKa (4. 21.5. 20.)

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

oRoSzLÁn (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.9.22.)

MérlEg (9.23.-10.23.)

SKoRpIó (10.24.11.22.)

nyILaS (11.23.-12. 21.)

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

VízönTő (1. 21.- 2.20.)

HAlAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
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!

Felhívás
V. Színjátszó Tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány színjátszó 
tábort hirdet immár ötödik alkalommal a „Fókuszban 
a tehetség a színjátszás terén” pályázati projekt kere-
tén belül. 

A táborba 12–16 éves kor közötti iskolások jelent-
kezését várjuk.

A tábor ideje: 2020. július 27–31.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-

iskola (Beregszász, Kossuth tér 6.)
A tábor oktatója: Gál Natália színésznő és Bagu Géza 

drámapedagógus.
Ha szeretnéd magad kipróbálni a színpadon és szíve-

sen részt vennél a táborzáró előadásában, akkor jelentkezz!
Jelentkezési határidő: 2020. június 6. 15:00 óra
A tábor maximális létszáma 32 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elekt-
ronikus úton egy jelentkezési adatlap és a nyilatkozat 
kitöltésével lehet. Az űrlap kitölthető és a nyilatkozat is 
letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány hon-
lapján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást 
hoznia a tábor kezdetekor.

Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-68 (149-es mellék)
honlap: www.genius-ja.uz.ua
e-mail: agora@kmf.uz.ua
A színjátszó tábor megvalósulását támogatja a 

Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt. lebonyolításával a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Kárpátalja együttműködésének fejleszté-
séért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési prog-
ram koordinálásáért felelős miniszteri biztos köz-
benjárásával.

www.karpatinfo.net

KÖZLEMÉNY
A 2020. április 5-én kihirdetett 88/2020.(IV.05.) 

Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésének rendelkezései 
szerint,  „A külföldön élő vagy tartózkodó jogosult ese-
tében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. 
évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 
6.) Korm. rendelet 76. §-a szerinti adategyeztetés el-
maradása miatt az ellátás folyósítása a Vr. hatályvesz-
tését követő második hónap utolsó napjáig nem szün-
tethető meg.”

Az átmeneti szabályozásra tekintettel a Magyar Ál-
lamkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az alábbi-
ak szerint jár el:

Ha az adategyeztető nyomtatvány a szükséges ha-
táridőn belül nem érkezik vissza, a Magyar Államkincs-
tár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a COVID-19 járvány 
miatti veszélyhelyzetet kihirdető magyar jogszabály ha-
tályvesztését követő második hónap végéig nem szün-
teti meg a külföldön élő magyar nyugdíjasok ellátásá-
nak folyósítását.

Ezekben az esetekben a Magyar Államkincstár Nyug-
díjfolyósító Igazgatósága a veszélyhelyzet megszűnését 
követően újabb nyomtatványt fog küldeni ezen, külföl-
dön élő nyugdíjasoknak és megfelelő határidőt fog biz-
tosítani az adategyeztető nyomtatvány visszaküldésére.

A fent ismertetett eljárás minden olyan, Magyaror-
szág által folyósított ellátásra vonatkozik, amelyeknek 
feltétele a külföldön élő személyek éves adategyeztetése.

A Magyar Államkincstár honlapjának nyugdíjbizto-
sításra vonatkozó részében, az aktualitások címszó alatt 
már megtalálhatóak a fenti tárgykörre vonatkozó rész-
letes tájékoztatók.

Nehezére esik megfele-
lően kifejeznie magát, 
ha az érzelmeiről van 
szó. Emiatt könnyen 

össze is rúghatja a port mások-
kal. Vigyázzon, mert könnyen 
megbánthat másokat. Viszont 
egy rendkívül jó hírt kaphat, 
amit szíve szerint azonnal vi-
lággá kürtölhet, de az igazság 
az, hogy még korai lenne, úgy-
hogy várjon kicsit vele. Viszont 
valaki révén megvilágosodás-
ban lehet része!

Nagyon nagy esély van 
arra, hogy egy régi is-
merőse, esetleg szerel-
me megkeresi Önt, és 

ez a személy valószínűleg fon-
tos szerepet játszik a jövőjében. 
Legyen készen arra, hogy elfo-
gadja a segítségét, mert új uta-
kat nyithat meg Ön előtt. Min-
den változás lehetőség, ami a 
napokban felmerül, csak most 
kifizetődő lehet. Több alkalom-
mal is tapasztalni fogja, hogy a 
bizalom kifizetődő!

Segítségre van szüksé-
ge, és minél gyorsabban 
rájön erre, annál jobb. 

A barátokhoz vagy mentorok-
hoz intézett időben történő hí-
vás rövid időn belül kisegíthe-
ti Önt. Már a héten visszatérhet 
életébe a nyugalom. Azoknak a 
változásoknak, amelyeknek ed-
dig ellenállt, végre megkezdik 
áldásos hatásuk kifejtését. Ne 
hagyja, hogy egója akadályoz-
za ebben. Bízzon az égiekben, 
mert csak jól járhat!

Valószínűleg a hé-
ten érzelmileg han-
gulatingadozó lesz. 

Sokszor elérzékenyül majd 
és valósággal másokra zú-
dítja az érzelmeit. Bizonyos 
dolgok melankóliát válthat-
nak ki, vagy egy boldogabb 
időre emlékeztethetik. Ke-
resni kezdi a kapcsolatot va-
lakivel a múltjából. Talán itt 
a lehetőség arra, hogy kibé-
küljenek és helyrehozzák a 
kapcsolatukat.

A napokban sikerül 
minden függőben 
lévő tevékenységgel 

végeznie. Azt is lehetne mon-
dani, hogy utoléri magát. Vi-
szont ez valahol nyugtalanít-
ja is, mert nem tudja, mi lesz 
a jövőben Önnel. Egyedül 
arra kellene ügyelnie, hogy 
ne mondjon másoknak sem-
mi olyat, amit megbánhat. 
Ugyanis a napokban hajla-
mos arra, hogy előbb beszél-
jen, és azután gondolkodjon.

A dolgok, amelyek az 
elmúlt napokban sötét-
nek tűntek, most már 

nem tűnnek olyan reménytelen-
nek. A hozzáállása és a vitalitá-
sa segít megbirkózni a helyzet-
tel. Tökéletes ez a hét bizonyos 
problémás ügyek tisztázására, 
úgyhogy ha félbe maradt vitája 
van, azt érdemes lehet rendez-
nie. Amennyiben kellemetlen fi-
zikai tüneteket észlel magán, ne 
házi módszerekkel próbálkoz-
zon, hanem keresse fel orvosát!

Fantasztikus hangu-
latban lesz a héten. 
Minden helyzetben 
feltalálja magát. Egy 

percig sem fog unatkozni, és 
hihetetlen gyorsasággal tel-
nek majd a napjai. Tele van 
vágyakkal, megvalósítandó 
ötletekkel, sőt, némelyiket 
el is kezd kivitelezni a héten. 
Ügyeljen arra, hogy semmit 
se kapkodjon el és hogy lehe-
tőség szerint a fontosabb dön-
téseket ne a héten hozza meg.

Nagyszerű hét ez az 
Ön számára! Renge-
teg emberrel fog ta-
lálkozni, akik a segít-

ségére lesznek abban, hogy 
kiszabadítsák abból a hely-
zetből, amelybe jelenleg be-
leragadt! Viszont valaki be-
bizonyíthatja azt, hogy nem 
az az ember, akinek hitte és 
csalódást okoz Önnek. Meg-
lehet, hogy a kapcsolatuk 
véget ér és ez beárnyékol-
ja a hetét.

A héten ne bosszan-
kodjon amiatt, hogy 
miért késlekednek bi-
zonyos dolgok vagy 

maga miért késik. Azon se rá-
gódjon, hogy miért történnek 
magával bizonyos dolgok. 
Ugyanis minden jó okkal tör-
ténik és így irányítja magát a 
sors. Talán most még nem lát-
ja át az eseményeket, de ha-
marosan mindent meg fog ér-
teni. Akár jelentősebb kelle-
metlenséget is elkerülhet így!

A hét eleinte jól in-
dul, de később kis-
sé hektikusnak bi-
zonyulhat. Megle-

het, hogy hirtelen nem várt 
feladatokkal, nehézségekkel 
találja szembe magát, illetve 
az is előfordulhat, hogy egyik 
szerette lebetegszik és ápo-
lásra szorul. Az lenne a leg-
jobb, ha rugalmasan állna eh-
hez a héthez. Ne veszítse el a 
türelmét, ha valami nem úgy 
sikerül, mint szeretné!

A szinkronicitás erő-
teljes hatást gyakorol-
hat a mindennapjaira. 

Különleges dolgok történhet-
nek vele, már-már természet-
felettinek tűnőek. Tartsa nyit-
va a szemét, mert a csillagok 
megpróbálják Önt egy bizo-
nyos irányba terelni. Figyel-
jen, mert jeleket fog kapni! 
Talán emiatt is gondolkodik 
majd annyit a héten a múlt-
ról, a jelenről és a jövőről, és 
sok kérdésére kaphat választ.

Egy kicsit mintha 
megváltozott vol-
na.  Csendesebb, 

visszafogottabb lett. Elő-
szeretettel hallgat meg má-
sokat, de nem igazán be-
szél önmagáról. Nagyon so-
kat segít másokon és nem-
csak azzal, hogy meghall-
gatja őket, hanem azzal is, 
hogy szívességeket tesz ne-
kik. Ugyanakkor egy idő-
sebb hölgy nagy segítséget 
nyújt Önnek.
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5 ok, amiért káros lehet a méregtelenítés

Mik a legjobb C-vitamin források?

A csodálatos, zsírbontó 
olívabogyóBár a tisztítókúra hatásos mód a fogyás 

elősegítésére és a méreganyagok kiűzé-
sére, a szakértők szerint mégis káros az 
egészségre – többek között azért, mert fel-
borítja a test természetes bioritmusát.

1. Felborul a belső vízháztartás
A detox diéták azon alapulnak, hogy bizonyos tápanya-

gokat nem veszel magadhoz, illetve, hogy korlátozod a ma-

gadhoz vett ételek mennyiségét. Ezekkel a praktikákkal si-
keresen le is adhatsz pár kilót, de azokat nem a zsírból, ha-
nem a tested vízháztartásából fogod veszíteni – ami rend-
kívül veszélyes.

A test só-, elektrolit- és ásványi anyag készletének csök-
kenése betegségeket, hiányállapotot idézhet elő, a súlyos 
dehidratáltság pedig nemcsak a közérzetet, hanem a belső 
szervek működését és a külső megjelenésünket is negatí-
van befolyásolhatja.

A méregtelenítés alkalmazásával mesterségesen idézel 
elő egy – a vírusok és az ételmérgezések után is tapasz-
talható  – beteg állapotot, aminek semmi köze az egészsé-
ges életmódhoz.

2. Vitaminhiányos állapotba kerül a test
A tisztítókúra során kulcsfontosságú tápanyagokat (pl. 

gabonát, húst, zsírt, fehérjét) és összetevőket (pl. ásványi 
anyagokat, aminosavakat, vitaminokat) vonsz meg a tes-
tedtől, ami megzavarja és legyengíti az immunrendszert.

A külső tünetek közé tartozik a száraz, cserepes, fakó 
vagy megkeményedett bőrfelszín, a belsők közé pedig 
az izomgyengeség, a fáradékonyság, a letargia, az általá-
nos rosszkedv, a kevés energia, a rossz étvágy és közér-
zet. Ezek, valamint a mindennapi motiváció és koncentrá-
ció hiánya veszélyeztetik a méregtelenítés kívánt (pozitív) 
hatását. Gondold át, hogy megéri-e ezeket a negatív tüne-
teket megtapasztalnod egy tisztítókúra miatt!

3. Lelassul az anyagcsere
A test alapvető funkciói közé tartozik az anyagcse-

re normális működése, melynek megzavarása súlyos kö-
vetkezményekkel járhat.  Például nemcsak a bioritmusod 
borul fel, de a gyomrod és a beleid is fájhatnak, melynek 
következtében puffadás és hányinger léphet fel, ráadásul 
a vér- és hormonképed is alaposan megszenvedheti a mé-
regtelenítés folyamatát. Az anyagcsere lelassulása miatt rá-
adásul hiába eszel sokkal kevesebbet, a fogyásod is meg 
fog állni, hiszen a szervezet – a normális szervi és életvi-
teli működések miatt – még több energiát és kalóriát akar 
magának eltárolni.

4. Csökken az étvágy
Az étvágyat az emésztőrendszer, az agy és a zsírsejtek 

közös, összehangolt működése befolyásolja: ha keveset 
eszel, a zsírsejtek cenzorai ezt azonnal jelzik az agy felé, 
mely éhségérzetet vált ki a szervezetedből (ezt motiváció-
val és akarattal is szinte lehetetlen legyőzni, többek között 
ezért esnek olyan sokan a jojó-diéták áldozatául).

Az éhségérzetet csak szilárd, sok energiát adó tápanyag-
ok elfogyasztásával lehet legyőzni, mert az agy többé nem 
akar ebbe a kellemetlen állapotba kerülni: magyarul, még 
több kalóriát veszel magadhoz, mint eredetileg szerettél 
volna, a pluszkalóriákat pedig elraktározza a test a későb-
bi esetleges éhségérzet csökkentésére.

5. Ördögi körbe kerül a szervezeted
A tisztítókúrák után nehéz visszatérni a rendes kerékvá-

gásba: a lelassult anyagcsere miatt alapból kevesebb élel-
miszert tudsz magadhoz venni, ezen pedig az esetleges ösz-
szeszűkült gyomor és izomgyengeség sem segít. 

Ha már túlestél a méregtelenítésen, ajánljuk, hogy ma-
gas tápanyagtartalmú ételeket vegyél magadhoz, és a jö-
vőben ne vonj meg olyan ételeket magadtól, amelyeket a 
tested kíván. Különben rossz vége lehet a tisztítókúrádnak.

wellanfit.hu

A C-vitamin az egyik legszükségesebb vi-
taminunk, amit – a többi élőlénnyel ellen-
tétben – szervezetünk nem tud előállíta-
ni, így saját magunknak kell gondoskod-
ni a megfelelő pótlásról. A vitaminkészít-
mények helyett válaszd te is inkább termé-
szetes forrásait.

Csipkebogyó
Hazánk legnépszerűbb C-vitamin forrása a 

csipkebogyó. Nem csak hemzseg a vitamintól, 
de emellett nagyon ízletes, könnyen hozzáfér-
hető növényről van szó. Ősszel bárki szedhet 
a bokrokról, hiszen rengeteg növény él szaba-
don. Ha lemaradtál a csipkebogyó-szüretről, 
nem kell elkeseredned, gyógyszertárakban is 
beszerezhetőek a szárított gyümölcsök. Ilyen  
vírusos időszakban különösen ajánlott a csip-
kebogyótea mindennapos fogyasztása.

Homoktövis
A homoktövis hazánk legmagasabb C-vi-

tamin tartalmával rendelkező növénye. Való-
ságos vitaminbomba, és már napi két pohár 
homoktövislé megfelelő védelmet ad a szer-
vezet számára, még az ilyen vírusokkal, fer-
tőzésekkel teli időszakban is. Szokj rá te is, 
hogy minél egészségesebb és fittebb maradj.

Paprika
Magyar emberként téged sem érhet meglepetéskép-

pen, hogy a paprika fogyasztása kiemelkedő jelentőséggel 
bír, hiszen tele van C-vitaminnal. Ahhoz, hogy a megfele-
lő mennyiségű és minőségű vitamin hasznosuljon a szer-
vezetedben, fontos, hogy nyersen fogyaszd. A zöld és a pi-
ros paprika egyaránt szuper C-vitamin forrás, egyél töb-
bet belőle te is!

Áfonya
Ha ettél már friss áfonyát, akkor valószínűleg már a 

gyümölcs nevének hallatán is szó szerint összefut a nyál a 

szádban. Ez a fanyar, savanykás íz miatt történik, ami pe-
dig a benne rejlő sok-sok C-vitaminnak köszönhető. A fe-
kete és vörös áfonyában van a legtöbb, ezért fogyassz be-
lőlük minél többet. Ha nyersen nem jutsz hozzá, aszalva 
bármikor megtalálod a boltok polcain.

Savanyú káposzta
A savanyú káposzta akkor hat legpozitívabban az im-

munrendszerre, ha savanyított formájában, nem túlfőz-
ve fogyasztod. A kismamák kedvence, ami nem csoda, 
hiszen a benne lévő vitamintartalom különösen fontos a 

számukra. Nem csak C-vitamin tartalmának köszönhető, 
hogy támogatja a szervezet ellenálló képességét, hanem 
probiotikum-tartalma is jelentős.

Fekete ribizli
Ez a savanykás ízű gyümölcs egyre nagyobb népsze-

rűségnek örvend már csak a magas vitamintartalma miatt 
is. Érdemes minél többet enni belőle, hiszen kiváló C-vita-
min forrás, és mindemellett rendkívül finom ízű gyümölcs 
is. Még sosem ettél? Itt az ideje, hogy megkóstold. Garan-
táltan függővé válsz tőle.
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Az olívabogyó ásványi anyagokban, vi-
taminokban, rostokban és omega-9 egy-
szeresen-telített zsírsavban gazdag, ép-
pen ezért ideális társ a fogyókúrádban. 
Ha eddig ezt nem tudtad, akkor most elő 
a kis bogyókkal.

Ha most az a kérdésed, hogy „Jó, de melyikkel is?”, 
az teljesen jogos. Hiszen van zöld, fekete, magos, mag-
talan, de eláruljuk: az olajfának több száz fajtája létezik; 
csak Spanyolországban több mint 250 változatot tarta-
nak nyilván. Ennek az apró gyümölcsnek a fája a medi-
terrán világ egyik legkorábban nemesített gyümölcsfája, 
története mintegy hatezer évre tekint vissza.

Az olívabogyó fogyókúrás hatásai
Olyan vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, 

mint a kálium, kalcium, foszfor, cink, vas, E-, D- és K-vi-

tamin. Mérsékelt mennyiségben flavonoidokat és nátriu-
mot is tartalmaz. Az olívában található telítetlen zsírsa-
vak gátolják a zsírok lerakódását, védik az érrendszert a 
meszesedéstől, és csökkentik a magas vérnyomást. Fo-
gyasztása a fogyókúra során is hasznos, ugyanis amel-
lett, hogy értékes tápanyagokkal látja el testedet, ener-
giát biztosít, fokozza az anyagcsere-működést, lénye-
gesen javítja az emésztést, továbbá gyorsan eltelít. Ala-
csony kalóriatartalma mellett az is a nagy előnye, hogy 
az olívabogyó olajában lévő zsírsavak étvágycsökkentő 
hatásúak, így nem csak, hogy nem hizlal, de még az éh-
ségérzet is később fog rád törni.

Rák ellen is segítség
A bogyó antioxidánsai felveszik a harcot a szabad-

gyökökkel, ezáltal megakadályozzák a rák kialakulását. 
A fekete olíva rendszeres fogyasztásával csökkenthető a 
végbélrák kialakulásának esélye, mivel a fekete olívában 
lévő E-vitamin és egyszeresen-telítetlen zsírsavak sem-
legesítik a szabadgyököket.

Az olaja is fontos
Mind az olívabogyó, mind pedig olaja fontos szere-

pet játszhat az egészséges étkezési szokások kialakítá-
sában. A telítetlen zsírsavak segítségével felveszi a ver-
senyt a szív- és érrendszeri problémákkal. Az olívában 
lévő egyszeresen-telítetlen zsírsavak és polifenolok meg-
akadályozzák a koleszterin oxidációját, vagyis növelik a 
„jó” koleszterin szintet.

Sok teát iszol? Van egy 
jó hírünk!

Ha te is rajongsz a teákért, nagy valószínű-
séggel kreatívabb vagy az átlagnál – derül 
ki egy új kutatásból.

A Pekingi Egyetem pszichológusai egy kognitív teszt 
kitöltése előtt egy 50 fős osztály felével fekete teát, míg 
a másik felével vizet itattak – talán még a professzorok 
sem gondolták, de a feladatsor eredményeit nagyban be-
folyásolta, hogy mit fogyasztottak előtte a diákok!

Azok, akik egy csésze fekete teát fogyasztottak, ki-
emelkedően kreatívnak bizonyultak, ellenben azok, akik 
vizet ittak, fantáziátlan és hiányos megoldásokkal töltöt-
ték ki a feladatsort.

Ebből az eredményből azt szűrték le a kínai professzo-
rok, hogy a tea felgyorsítja a kognitív gondolkodási ké-
pességet, míg a víz nincsen hatással a kreatív látásmódra.

Ez többek között két biológiai vegyületnek, a koffe-
innek és a teaninnak köszönhető, melyek bizonyítottan 
nyugtatják az elmét, csökkentik a szorongásos tüneteket 
és javítják a koncentrációs képességeket is.

Ha tehát legközelebb egy nagy vizsga vagy egy hosz-
szú értekezlet előtt állsz, érdemes kicsit felturbózni a kép-
zelőerődet és elfogyasztani egy jó meleg teát!
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Plusz egy vicc

2020. 15. szám meg   -
fej  tése: Az embereket 
szeretem – bár ál-
talában inkább kissé 
távolról.   
plusz    egy vicc: ... de 
én évek óta nagyot-
hallok. 

Gombás-zöldborsós tészta 
párolt csirkemellel

8 jel, hogy 
káliumhiányod van

Nem sokat hallunk a káliumról, pedig kellene. Ez a 
fontos ásványi anyag nagyon szükséges az egészséges 
izom-, szív- és érrendszer működéséhez.

Sok finom ételben 
megta lá lha tó ,  pé ldá -
ul a banán, a dinnye, az 
avokádó és a fehérbab al-
kotóeleme, de ha el is fo-
gyasztod belőle az ajánlott 
napi mennyiséget, 4700 
mg-ot, még mindig fellép-

het hiányállapot, ugyanis 
minél több nátriumot vi-
szel be a szervezetedbe, 
annál több kálium válasz-
tódik ki belőle.

Nehéz észrevenni azo-
kat a jeleket, amelyek ala-
csony káliumszintre utal-
nak. Ha a következőkhöz 
hasonló tüneteket ész-
lelsz magadon, és nem 
tudod, mi áll a háttérben, 
keresd fel az orvosodat, 
hogy tesztelje a kálium-
szintedet!

1. Állandóan fáradt 
vagy

A szervezetünk min-
den sejtje megköveteli az 
elegendő mennyiségű ká-
lium jelenlétét a megfele-
lő működéshez, és ha tar-
tósan nincs elég ebből a 
makroelemből, az általá-
nos fáradtságot eredmé-
nyezhet. Ha az eddig meg-
szokott edzés egy ideje tel-
jesen kimerít, pedig jót és 
sokat alszol, akkor talán a 
káliumhiány lehet a prob-
léma forrása.

2. Magas a 
vérnyomásod

A kálium megnyugtat-
ja az ereket. Ha nem jut 
elég belőle, az érszűkület-
hez vezethet, amely magas 
vérnyomást okoz.

3. Elsősorban 
készételeket eszel
A feldolgozott élelmi-

szerek fogyasztása szin-
te biztosítja, hogy ala-
csony a szervezeted ká-
l ium-háztartása,  mert 
minden chips, kréker és 
fagyasztott félkész étel 
rengeteg nátriumot tar-
talmaz. Fogd vissza a 

sófogyasztásodat, hogy 
segíts a szervezetednek 
több káliumot megtarta-
ni és csatasorba állítani!
4. Az izmaid gyengék és 
gyakran begörcsölnek

A káliumnak szerepe 
van a sima izmok összehú-

zódásában, így ha hiány lép 
fel, a fájdalmak, sőt a gör-
csök is gyakoriak lehetnek.
5. Heves szívdobogást ta-

pasztalsz
Igazán ijesztő és félel-

metes, amikor látszólag ok 
nélkül hirtelen dobban egy 
hatalmasat a szíved, vagy 
felgyorsul a pulzusod. Ren-
geteg dolog okozhat ilyet, 
az alacsony káliumszint is 
köztük van.

6. Ájulás, szédülés ke-
rülget

A káliumszint nagy 
csökkenése annyira le is 
lassíthatja a szívverésedet, 
hogy szédülni kezdesz, és 
úgy érzed, mintha el akar-
nál ájulni. Ez nem túl gya-
kori, és sok más tényező is 
okozhatja, de ha ezt tapasz-
talod, azonnal fordulj az or-
vosodhoz!

7. Székrekedésed van
Őrülten hangzik, de 

a kálium hiánya lelassít-
ja az egyéb testi funkció-
kat, és ez alól az emésztő-
rendszerünk sem kivétel. 
Vérzés és hasi görcsök is 
előfordulhatnak. Termé-

szetesen nem ez az egyet-
len dolog, amelytől a meg-
szokottnál puffadtabbnak 
érezheted magad, de jobb 
utánajárni!
8. Szurkálást és zsibba-

dást érzel
A kálium segít fenn-

tartani az egészséges ideg-
rendszert, anélkül, hogy 
meg kellene tapasztalnod 
azt a bosszantó érzést, ami-
kor valamelyik testrészed 
zsibbad és fáj, mintha ezer 
tűvel szurkálnának.
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Hozzávalók 4 személyre: 4 csirkemell filé, 40 dkg bar-
na csiperke gomba, 20 dkg zöldborsó, 3 dl főzőtejszín, 1 
vöröshagyma, 1 evőkanál házi ételízesítő, 1 evőkanál olí-
vaolaj, só, őrölt bors, 20 dkg orsótészta

Elkészítése: Egy serpenyőben kevés olívaolajon a hús-
darabokat elkezdjük sütni. Amikor mindkét felét enyhén 
megpirítottuk, öntünk hozzá egy pici vizet, lefedve készre 
pároljuk, majd kiszedjük. 

A visszamaradt zsiradékon megpároljuk az apróra vá-
gott hagymát. Hozzáadjuk a szeletekre vágott, megtisztí-
tott gombát, együtt lepirítjuk, majd beletesszük a zöldbor-
sót. Sóval, borssal, ételízesítővel fűszerezzük, és 1-2 dl víz-
ben puhára pároljuk. Ekkor beleöntjük a tejszínt, és ösz-
szeforraljuk. 

A tésztát enyhén sós vízben kifőzzük, leszűrjük, ösz-
szekavarjuk a gombás mártással. A húst szeletekre vágva 
mellé kínáljuk.

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

Egy őz szalad el két vadászó statisztikus előtt. Egyi-
kük lekapja a válláról a puskát és tüzel, de a lövedék 
jó két méterrel az őztől jobbra csattan. A másik sem 
tétovázik, ő is két méterrel lő mellé, csak ő balról. Az 
őz eltűnik a szemük elől. 

– Komám – mondja az egyik statisztikus –, ha 
mindkét lövést nézzük, …

Kétbetűsek: ÁL, BA, 
BK, CA, EN, ÓO, RL, TA, 
TÉ, TI, UÖ, ÚE, ZP, ZY. 

Hárombetűsek: ADY, 
BAM, DOG, DSE, ELV, 
ÉNI, FAO, KAL, OTO, ÓPA, 
RIA, SÉT.

Négybetűsek: AKOL, 
ALBA, ARAL, AVON, 
BÁRÓ, BRIT, ELLA, ILON, 
ITAT, JAGO, LICS, SAUL, 
STOP, UTAS.

Ötbetűsek: AKKOR, 
ARÉKA, AZZAL, BRERA, 
ENIKŐ, JET LI, KITTA, 
KONGA, NAPLÓ, PETRA, 

PIROS, SÍBOB, STILO, 
TELLY.

Hatbetűsek: ASZMAG, 
ÁCSOLT, BÁNTÁS, BETÉ-
VE, HONLAP, IDEVON, 
KAMUTI, KOHOLT, LA-
KOTT, OKTETT, POKOLI, 
TELIBE, TORNÁC.

Hétbetűsek:  BÁLO-
ZÁS, FAVILLA, IONESCO, 
TÖRPÍTŐ, YOKO ONO.

Nyolcbetűsek: IRAT-
TÁRI, TALÁLTUK, TASS 
OLGA.

Kilencbetűsek:  BA-
GOLYODÚ, BARÁTRÉCE, 
ELPAZAROL, INTERCITY.

Tizenegy  be tűsek: 
DRÓTAKADÁLY, SZA-
MÓCAITAL.

Ti z e n h á ro m  b e t ű -
sek: DESZKAKERÍTÉS, 
NYELVTANTÉTEL.
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