
5.
 o

ld
al

2.
 o

ld
al

5.
 o

ld
alUkrajnában a karantén ellenére 

is kinyithatnak a strandok 7.
 o

ld
alÉgbeszökő 

malacárak6.
 o

ld
al

Trianon 
100 éve

2020. május 20.  • XXIV. évfolyam, 21. szám • Karpatinfo.net • Ára: 8,00 hrivnya

Figyelem!
Fizesse elő a Kárpátinfót!

Index 08776
Legyen Ön is a partnerünk!

Folytatás a 3. oldalon

Szeretet + hit = szeretethíd

Folytatás a 6. oldalon

Palántázzunk! A 
feltételek adottak

,,A hobbim egyben 
a munkám,,

Játékos nyelvtanulás a 
Start Nyelvközpontban

Folytatás a 4. oldalon

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

+380 (66) 285 0 283

Paradicsom nevelése 
kezdőknek és haladóknak

A fagyosszentek is-
mét nem hazudtol-

ták meg nevüket. Olva-
sóink számos helyről je-
lezték, hogy nem csupán 
a korán kiültetett para-
dicsompalánták, a már 
szépen sorjázó burgo-
nya és paszuly fagyott 
le, hanem néhol a szőlő-
ültetvény is jelentős kárt 
szenvedett. 

Vegyünk egy mély lé-
legzetet, hisz túlvagyunk 
már mindezen, s az idő-
járás további palántázás-
ra alkalmas. És ami csöp-
pet sem lényegtelen, a kü-
lönböző növényi sarjakból 
bőséges a kínálat.

– Amikor, jórészt a 
február hónap folyamán, 
a palántának szánt külön-
böző zöldségfélék magjai 
a fóliaházakban, a meleg-
ágyakban elvetésre kerül-
tek, még nem tudtuk, mi-
lyen idény elé nézünk. 

Ahány nyelv, any-
nyi ember, tartja a 

mondás. Legalább egy 
idegennyelv – elsősorban 
az angol – szükséges ah-
hoz, hogy a nagyvilágban 
boldoguljunk, az ukrán 
meg azért, hogy szülő-
földünkön – amely most 

százéves hányattatás után 
éppen Ukrajnához tarto-
zik – is boldogulni tud-
junk. Ebben nyújtanak 
segítséget a több mint fél 
évtizede Beregszászon lét-
rehozott Start Nyelvköz-
pontban. 

A legközelebbi út 
egymáshoz a sze-
reteten át vezet. 

Ezt oly sokszor megta-
pasztalhattuk már! Leg-
inkább a próbák ide-
jén. Ilyen időszak a ko-
ronavírus-járvány mi-

att bevezetett karantén is.  
Amikor szabad volt együtt 
lenni, együtt ünnepelni, 
együtt dolgozni, közösség-
ben imádkozni – sajnos 
azt nem értékeltük iga-
zából. Most viszont, hogy 
oly sokáig el voltunk zár-

va egymástól, már nagyon 
vágyunk a közösségre, az 
együtt munkálkodásra. 
Nem véletlen hát, hogy az 
első karantén-könnyítések 
után környezetünk szebbé 
tételére mind többen vál-
lalkoztak – természetesen a 

még érvényben lévő sza-
bályok betartása mellett.

Május közepén vi-
dékünkön már évek óta 
megrendezésre kerül a 
Szeretethíd program. 

Önkéntes munkával környezetünk szebbé tételéért

Elkezdődött a zöldségkertészek nagyhete
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A kormányfő szavai sze-
rint Ukrajna Lengyelország 
példáját követi, és mérsékel-
ten enyhít a korlátozásokon, 

hogy ne omoljon össze az or-
szág egészségügyi rendszere, 
miként az megtörtént Olaszor-
szágban és Spanyolországban. 
„A mai világban nincs más lé-
tező mechanizmus. Amíg nem 
találnak gyógyszert, kénytele-
nek vagyunk ki-bejárni a karan-
ténból” – idézett az Ukrajinszka 
Pravda a miniszterelnök vála-
szaiból, amelyet a képviselők 
kérdéseire adott.

A koronavírus-helyzet Uk-
rajnában Smihal szerint egye-

Ukrajnában addig lesz karantén, amíg nincs 
gyógyszer a koronavírusra

Az ukrán kormány addig fenntartja a karanténkorlátozásokat az 
országban, amíg nem találnak gyógyszert a Covid-19 betegségre – 
közölte Denisz Smihal miniszterelnök szerdán a parlament újabb 
rendkívüli ülésén.

lőre „mérsékelt forgatókönyv” 
szerint alakul. „Sajnálatos mó-
don, még nem volt azonban 
olyan nap, hogy a gyógyul-

tak száma meghaladta volna az 
újonnan megbetegedettekét” 
– mutatott rá.

A min isz te re lnök  emlé -
keztetett arra, hogy május 11-
én életbe lépett az országban a 
karanténkorlátozások enyhítésének 
első szakasza. Hozzátette, hogy a 
kormány úgynevezett adaptív ka-
rantént készül bevezetni várható-
an június-júliustól. Ez azt jelenti, 
hogy a régiók külön enyhíthetnek 
vagy szigoríthatnak a korlátozáso-
kon az ottani helyzettől függően.

Smihal a képviselői kérdé-
sekre adott válaszaiban kitért 
arra, hogy az országban a regiszt-
rált munkanélküliek száma csak-
nem elérte a 487 ezret. A karan-
tén március 12-i bevezetése óta 
számuk mintegy 197 ezerrel nőtt 
– jelentette az UNIAN ukrán hír-
ügynökség. Visszautasította azt 

a vádat, hogy a kor-
mány korlátozná az 
ukrán állampolgárok 
kiutazását az Euró-
pai Unió országaiba 
munkavállalás cél-
jából. Hangsúlyoz-
ta, Kijev tárgyaláso-
kat folytat európai 
uniós kormányokkal 
arról, hogy az ukrán 
munkavállalók legá-
lis munkaszerződést, 
orvosi ellátást, szál-
lást, azaz összessé-
gében civilizált mun-
kakörülményekre és 
majd Ukrajnába tör-
ténő hazajutásukra 
vonatkozóan megfe-
lelő garanciákat kap-
janak.

Közben Vitalij Klicsko ki-
jevi főpolgármester azzal a fel-
hívással fordult szerdán a kor-
mányhoz, hogy május 25-től en-
gedélyezze a metró megnyitását 
Kijevben. Rámutatott arra, hogy 
egyre többen állnak újra munká-
ba a fővárosban, ami miatt Kijev-
ben összeomlás fenyegeti a fel-
színi közlekedést. Az utóbbi na-
pokban súlyos közlekedési dugók 
alakultak ki a fővárosban, külö-
nösen a reggeli órákban.

MTI/Kárpátinfo

Ukrajnában a koronavírus-fertő-
zés terjedésének megakadályozá-
sára bevezetett karantén ellené-
re is engedélyezni fogja az egész-
ségügyi minisztérium a folyó- és 
tengerparti strandok megnyi-

tását – ígérte hétfői online tájé-
koztatóján Viktor Ljasko orszá-
gos tisztifőorvos, a tárca helyet-
tes vezetője.

A tisztségviselő elmondta, hogy 
konzultáltak ebben a kérdésben az 
ukrán orvostudományi akadémia 
fertőző betegségeket kutató szak-
embereivel. „A szakértők megerő-
sítették, hogy a tengeri só és az ult-
raibolya sugárzás elpusztítja a ko-
ronavírus betegség kórokozóját, 
így Ukrajnában engedélyezhető a 
strandok megnyitása, éppúgy, mint 
a világ többi országában” – mond-
ta Ljasko. Hozzátette: annak ellené-
re, hogy az édesvízben a kórokozó 
képes megmaradni, a tudósok sze-
rint a folyóvizekben is „meglehető-
sen nehéz” megfertőződni, ez csak 

Ukrajnában a karantén ellenére is 
kinyithatnak a strandok

egymás közti közeli kapcsolatban 
lehetséges, ezért a tárca minden bi-
zonnyal engedélyezni fogja a folyó-
parti fürdőzőhelyek megnyitását is 
az idei strandszezonban.    

Dmitro Kuleba külügyminiszter 

az RBK-Ukrajina hírportálnak nyi-
latkozva, kijelentette, hogy a hatá-
rok megnyitásának kérdésében Uk-
rajna az európai partnereivel han-
golja össze a lépéseit, továbbá fi-
gyelembe veszi a járványhelyzet 
alakulását. „Ebben a tekintetben 
abszolút liberálisak vagyunk, de fi-
gyelembe veszünk két tényezőt: az 
első az, miként nyitják meg a part-
nerországok a határaikat, a második 
a járványhelyzet alakulása Ukraj-
nában” – fogalmazott, hangsúlyoz-
va, hogy senki sem akarja a politi-
kai vezetésben az ukrán állampol-
gárokat az országba bezárni. Konk-
rétumokat azonban a határok várha-
tó megnyitásáról továbbra sem tu-
dott mondani.

MTI/Kárpátinfo

Az előterjesztést a 450 fős tör-
vényhozás 270 képviselője sza-
vazta meg. Első olvasatban még 
március 30-án hagyták jóvá, de 
ellenzői több mint 16 ezer mó-
dosító indítvány beadásá-
val próbálták meg elodázni 
végső elfogadását. Ezt kö-
vetően támogatói törvényt 
fogadtak el, hogy úgyne-
vezett rendkívüli eljárás-
ban tárgyalják a jogsza-
bályt, amely többek kö-
zött korlátozza a benyújt-
ható módosító indítványok 
számát.

A bankokról szóló 
törvényjavaslat lénye-
ge, hogy a csődbe ju-
tott, illetve államosított 
bankok volt tulajdonosai 
ne tudják kihasználni az 
ukrán bíróságok „töké-
letlenségeit”, és ne sze-
rezhessék vissza peres 
úton tulajdonrészüket a pénz-
intézetekben. A jogszabály 
rendelkezik arról, hogy tör-
vénytelennek ítélt csődeljárás, 
államosítás esetén a volt tulaj-
donosok csak pénzbeli kártérí-
tést kaphatnak.

A törvény elfogadását első-
sorban az tette szükségessé, hogy 
Ihor Kolomojszkij oligarcha nyert 
az ukrán állam ellen a Privatbank 

Ukrajnában elfogadták az IMF által 
szorgalmazott törvényt a bankokról

Az ukrán parlament megszavazta szerdán végső olvasatban a ban-
kokról szóló, „Kolomojszkij-ellenesnek” is nevezett törvényt, ame-
lyet a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egyik fő feltételül szabott az 
ország hitelezésének folytatásához.

államosítása miatt indított perben. 
Ő volt a főrészvényes az ország 
legnagyobb lakossági bankjában, 
a Privatbankban, amelyet 2016 vé-
gén államosított az ukrán kormány, 

azt állítva, hogy így mentette meg 
a csődtől.

Kolomojszkij szerint a bank 
nem volt csődhelyzetben, ezért 
perelt. Tavaly áprilisban egy ki-
jevi bíróság törvénytelennek mi-
nősítette a bank államosítását. 
Az ukrán állam viszont addig-
ra milliárdokat költött a pénzin-
tézet feltőkésítésére. A bírósági 
döntés még nem jogerős, emel-

lett viszont Kolomojszkij és az 
ukrán állam között azóta is tu-
catszám zajlanak különböző 
részkérdésekben bírósági pe-
rek a bank államosításával ösz-
szefüggésben.

A bankokról szóló tör-
vény elfogadását Volodimir 
Zelenszkij ukrán elnök erősen 
szorgalmazta. Szerdán is meg-

jelent a parlament plenáris ülé-
sén, hogy felhívja a képviselő-
ket az előterjesztés elfogadásá-
nak szükségességére. Korábban 
úgy fogalmazott, hogy a parla-
ment vagy megszavazza a tör-
vényt, vagy a nemzetközi köl-
csönök nélkül – beleértve az 
IMF-hitelprogramot – Ukraj-
na csődbe mehet.

MTI

A kórházak vezetői nem tájé-
koztatták az Állami Munkaügyi 
Szolgálatot az olyan esetek felé-
ről, amelyekben az egészségügyi 
dolgozók az új típusú korona-
vírussal fertőződtek meg – kö-
zölte a Facebook közösségi ol-

dalon Viktor Ljasko országos 
közegészségügyi főorvos, akit a 
korrespondent.net idéz.

„A Covid–19 okozta megbete-
gedés minden esetét az egészség-
ügyi dolgozók körében foglalkozá-
si megbetegedésnek kell tekinteni” 
– hangsúlyozta Ljasko. A közegész-
ségügyi főorvos szerint a kórházak 
vezetőinek minden ilyen esetről tá-
jékoztatniuk kell az Állami Munka-
ügyi Szolgálatot, s minden esetben 
vizsgálatot kell lefolytatni.

Ljasko szerint a kórházak nem jelentik 
az egészségügyi dolgozók minden 
Covid–19 okozta megbetegedését

Ugyanakkor az egészségügyi 
dolgozók körében bekövetke-
zett mintegy háromezer Covid–19 
okozta megbetegedés közül a je-
lenlegi helyzet szerint csupán min-
den másodikat jelentettek – véli 
Ljasko. Hozzátette, eddig csupán 

tíz esetben folytatták le a vizsgá-
latot, közülük hétben a munka-
ügyi szolgálat összefüggést álla-
pított meg a szakmai tevékenység 
és a megbetegedés között. Ljasko 
azt ígérte, nem huny szemet a je-
lenség felett.

A korrespondent.net emlékeztet, 
hogy a miniszteri kabinet foglalko-
zási megbetegedésnek nyilvánította 
a Covid–19-et, ami lehetővé teszi a 
dolgozók számára, hogy anyagi kár-
térítésre tartsanak igényt.

Kárpátalján a meglévő határ-
átkelők tehermentesítése céljá-
ból újabb határátkelők építé-
sét tervezik a Magyarországgal 
és Romániával közös határsza-
kaszokon.

Az újabb átkelők segítségével 

Új határátkelő fog nyílni az ukrán-
magyar határszakaszon

össze akarják kötni Bila Cerkvát 
Máramarosszigettel, valamint 
Beregdédát Beregdaróccal. Ezen 
kívül a tervek között szerepel annak 
az autóútnak is a megépítése, amely 
összeköti a Kijev – Csap országutat 
az M3-as nemzetközi autópályával.
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Elejét lásd az 1. oldalon

Szeretet + hit = szeretethíd
Önkéntes munkával környezetünk szebbé tételéért

A szeretethidat elsősorban, az-
zal a céllal indították, anno, hogy a 
környezetünkben élő rászorulókra 
fordítsuk a figyelmet, hogy segít-
séget nyújtsunk nekik. Aztán en-

nek a programnak a keretében te-
rületrendezést is szerveztek, első-
sorban egyházi vonalon, sok he-
lyen ökumenikus jelleggel. 

Idén a karantén miatt elma-
radt ez a nagyszabású esemény, 
de voltak közösségek, ahol – a 
szabályok betartásával – még-
iscsak sikerült megrendezni. A 
fészbukon több gyülekezet is ar-
ról számolt be, hogy temetőkert-, 
templomudvar-takarítást, közös-
ségi terek rendezését vállalták fel. 
Sárosoroszi ezúttal is példát mu-
tatott: ők a faluhoz vezető bekö-
tőutat tették rendbe. A csomaiak 
az emlékpark területén takarítot-
tak. Nagydobrony mellett több te-
lepülésen is a temetőkerteket ka-
szálták az elmúlt hétvégén. 

És vannak gyülekezetek, akik 
a szigorú kényszerszünet enyhü-
lésével a templomuk felújításá-
hoz kezdtek hozzá. Beregardóban 
például a belső tér újrafestését vé-
gezték el. A tiszaújlakiak pedig a 
felújítás alatt álló templom terü-
letrendezésére jöttek össze a Sze-

retethíd keretében az elmúlt szom-
baton – talán az eddigiekhez képest a 
legnagyobb létszámban. S nem csu-
pán a tatarozás során felhalmozódott 
hulladékot takarították össze, de a 
veszélyessé vált fákat is kivágták, 
illetve virágokat ültettek, szépítet-

ték a környezetet. A közös munká-
ra lelkipásztorukkal, Sipos Józseffel 
együtt áhítatban kérték Isten áldását. 

– A Tiszaújlaki Református 
Egyházközség szinte a kezdetek-
től bekapcsolódott a Szeretethíd 
programba…

– Így van – mondja Sipos Jó-
zsef –, hisz valamennyien lénye-
gesnek tartottuk az önkéntes munka 
erősítését, hogy a gyülekezet tagjai 
fontosnak tartsák, hogy közösen te-
gyenek valamit környezetük szépí-

téséért, vagy hogy építsék a sze-
retet és az egység hídját egymás 
között, tegyenek valamit a jó cél 
érdekében. 

– Idén a koronavírus-jár-
vány miatt úgy tűnt, hogy meg-
szakad ez a nemes hagyomány…

– Valóban, de bebizonyoso-
dott, hogy a hit, a bátorság és az 
elszántság fontos erény lesz a jö-
vőben. Tudjuk, hogy járvány van, 
hogy sokan megfertőződnek, 
vagy már elkapták ezt a betegsé-
get. Hisszük, hogy Isten velünk 
van, de tudjuk, hogy magunkat is 
védeni kell, s be kell tartani azo-
kat a biztonsági előírásokat, ame-
lyeket tanácsolnak a vezetőink. 
Ezt bevásárláskor, hivatali ügy-
intézéskor, munkahelyen (ha van 
még ilyen) és számos más he-
lyen, ahová eljárnak az emberek 
a járvány ellenére is, igyekeznek 
betartani. De lassan oldódnak a 
korlátozások. S bár meg kell ta-
nulnunk együtt élni ezzel a vírus-
sal, fokozatosan vissza kell állni 
a korábban megszokott rendhez, 
és elkezdeni megtartani azokat az 
alkalmakat, amelyeket megszok-
tunk, amelyek hasznosak. Hogy 
mennyire nagy az igény a jelen-
legi helyzetben a közösségi al-
kalmaknak, azt mi sem bizonyít-
ja jobban, hogy ilyen sokan eljöt-
tek erre az alkalomra.

Bízunk benne – s imádkoz-

zunk érte –, hogy hamarosan vé-
get ér ez a rémálom, s újból kö-
zösségi életet élhetünk. Maszk és 
távolságtartás nélkül. Hittel, bi-
zalommal…

Marton Erzsébet

Tehát, a törvény előírja „min-
den koronavírusos betegség je-
leit mutató személy, valamint a 
Covid-19-es betegekkel érintke-
zésbe kerülő személyek kötele-
ző tesztelését járó- és fekvőbe-
teg-szinten. Ezenkívül kötelező 
tesztelés alá kell vonni az ilyen 
betegeket ellátó egészségügyi 
dolgozókat, a Nemzeti Rendőr-
ség és a Nemzeti Gárda, valamint 
az egyéb járványvédelmi intéz-
kedésekben résztvevő alkalma-
zottakat, függetlenül attól, hogy 
kapcsolatban álltak-e koronaví-
rusban szenvedő beteggel. Az 
Ukrán Egészségügyi Miniszté-
riumnak rendszeresen frissíte-
nie kell a tesztelési algoritmust, 
a WHO és az Egyesült Államok 
Betegség Ellenőrzési és Megelő-
zési Központja ajánlásaival össz-
hangban” – olvasható az ukrán 
elnök honlapján.

Volodimir Zelenszkij aláírta a koronavírus 
intenzív teszteléséről szóló törvényt

Május 15-én, Volodimir Zelenszkij elnök aláírta a parlament által 
elfogadott törvényt „Egyes ukrán törvények módosításáról az uk-
rán egészségügyi rendszer kapacitásának növelése a koronavírus 
betegség (Covid-19) terjedésének megakadályozására” (№587-IX), 
amelyet a parlament 2020. május 7-i rendkívüli ülésén hagyott 
jóvá – jelentette az ukrán elnök hivatalos honlapja. Ez a törvény 
számos módosítást eredményez a jogszabályokban, amelyek a kor-
mány által meghirdetett karantén ideje alatt és annak eltörlésétől 
számított további két hónapig lesz hatályban.

A törvény feljogosít arra is, 
hogy a koronavírus terjedésének 
megakadályozása érdekében ön-
kéntes alapon bevonják azokat a 
medikus-gyakornokokat és szakor-
vosokat, akik még nem kapták meg 
a képesítési kategóriát, meghatá-
rozva részvételük korlátait. 

„A szociális védelem fokozá-
sa érdekében azok a személyek, 
akiket egészségügyi intézmények-
ben kezelnek vagy önelszigetelés-
ben vannak, betegállományi ellá-
tást kapnak az átlagbér 50%-ának 
megfelelő összegben, a biztosítási 
időtől függetlenül. Abban az eset-
ben, ha ez a személy egészségügyi 
dolgozó, a betegállományi ellátás 
a 100%-os átlagbér, függetlenül a 
biztosítási időtől” – áll az elnök hi-
vatalos honlapján. 

Ezenkívül az ukrán kormány-
nak és az egészségügyi minisz-
tériumnak ki kell dolgoznia az 

első, a második és a harmadik 
hullámban a koronavírusos be-
tegek kórházi ápolását biztosí-
tó egészségügyi intézmények 
névjegyzékét, meghatározni 
az ideiglenes egészségügyi in-
tézmények (speciális kórhá-
zak) listáját és ezen intézmé-
nyek betegek fogadását meg-
határozó sorrendjét, a fertőzé-
sek megelőzésére vonatkozó, 
a Covid-19 elleni küzdelem-
ben résztvevő egészségügyi és 
egyéb személyzet számára, va-
lamint a fertőzések csúcspont-
ja idején az egészségügyi intéz-
mények működésére vonatkozó 
útmutatások kidolgozása. 

A kormány és az egészség-
ügyi minisztérium köteles nyil-
vánosságra hozni az alábbi in-
formációkat: a tesztvizsgála-
tok számát és annak eredmé-
nyeit járó- és fekvőbeteg-szin-
ten; egészségügyi intézmé-
nyek gyógyszeres orvostechni-
kai eszközökkel való ellátása; 
a Covid-19 elleni küzdelemben 
részt vevő egészségügyi dolgo-
zók számát és azok képesítésé-
ről szóló információt; gyógysze-
rek beszerzése, átvétele és for-
galmazása.

karpat.in.ua

Nyilatkozatban követeli a nem-
zetközi gyermekkereskedelem és 
a béranyaság minden formájának 
törvény általi betiltását az ukrán 
államhatalomtól a görög- és a ró-
mai katolikus egyház, olyan gon-
doskodó családpolitika kialakítá-
sát sürgetve, amely lehetővé ten-
né, hogy az ukrán anyák ne legye-
nek rákényszerülve arra, hogy a 
testüket és gyermekeiket áruba 
bocsássák a túlélés érdekében.

Az Ukrán Görögkatolikus Egy-
ház honlapján közzétett nyilatkozat 
szerint minden gyermek Isten aján-
déka, akit örömmel, tárt karokkal 
kell fogadni a házaséletben. Min-
den gyermeknek joga van a termé-
szetes fogantatáshoz és családban 
születéshez, az apai és anyai szere-
tettel övezett nevelkedéshez – áll a 
közleményben. A béranyaság ezt a 
jogot – az egyházak szerint – dur-
ván sérti, és ellehetetleníti Ukraj-
na fejlődését a nagy európai örök-
ség útján.

A közlemény rámutatott: a ko-
ronavírus világjárvány sok kóros je-
lenséget hozott felszínre a modern 
(ukrán) életben, amelyek egyike a 
béranyaság, azaz az ember áruként 
történő értelmezése, amely meg-

A béranyaság és a gyermekkereskedelem 
betiltását követeli a katolikus egyház 

Ukrajnában
rendelhető, elkészíthető és eladha-
tó, s amit sajnálatos módon lehető-
vé tesznek az ukrán törvények. „Az 
emberi méltóság ilyen fokú sárba 
tiprása arra késztet minket, ukrán 
katolikus püspököket, hogy az adott 
kérdésben ismételten az ukrán ál-
lamhatalom valamennyi szintjéhez 
forduljunk, követelve ennek a szé-
gyenletes jelenségnek az elítélését 
és betiltását” – szögezte le a többi 
között az egyházak nyilatkozata, 
amely olyan családpolitika kiala-
kítását és állami szerv létrehozá-
sát követeli, amely „lehetővé teszi, 
hogy az ukrán anyák ne legyenek 
rákényszerülve arra, hogy a testü-
ket és a szívük alatt hordozott gyer-
mekeket áruba bocsássák a maguk 
és szeretteik túlélése érdekében”.

Ukrajnában nagy feltűnést 
keltett Ljudmila Deniszovának, 
a Legfelső Tanács emberjogi biz-
tosának csütörtöki bejelentése, 
amely szerint a karantén végéig 
több ezer, béranyák által külföldi-
ek megrendelésére szült csecsemő 
rekedhet Ukrajnában. Elmondta, 
hogy a kijevi Venecia szállodá-
ban 51 újszülött várja, hogy kül-
földre vigyék.

karpat.in.ua

Ukrajna május 15-én megállapo-
dást írt alá a Világbankkal, mely-
nek értelmében 135 millió dollár 
kiegészítő támogatásban része-
sül. Az összeget egy egészségügyi 
program finanszírozására hasz-
nálják majd fel. A hírt a pénzügy-
minisztérium sajtószolgálata kö-
zölte az UNN-nek.

Az információk szerint 35 mil-

 Ukrajna 135 millió dollárt kap a 
Világbanktól

lió dollárt a lakosság védelmét 
szolgáló intézkedések megerő-
sítésére és a COVID-19 járvány 
terjedésének megakadályozásá-
ra fognak felhasználni. A fenn-
maradt összegből modern felsze-
reléseket vásárolnak a sürgőssé-
gi egészségügyi ellátási közpon-
tok számára.

karpat.in.ua

Május 13-án Beregszászra lá-
togatott Olekszij Petrov, a me-
gyei állami közigazgatási hiva-
tal vezetője. A találkozón részt 
vett Szilágyi Mátyás beregszá-
szi főkonzul, Babják Zoltán pol-
gármester, Sin József, a Bereg-
szászi Járási Tanács elnöke, Bo-
risz Volovik, a megyei közútkeze-
lő vállalat megbízott vezetője és 
pénzügyi kérdésekkel foglalko-
zó helyettese, Mihajlo Mohnya, 
továbbá Anatolij Zinenko, a ki-
vitelező VIAKON Ukrajina Kft. 
képviselője.

A találkozó oka az elkerülő út 
megépítése volt, pontosab-
ban ezen út munkatervének 
korrekciós dolgaival kapcso-
latos megállapodásának az 
aláírása. „Már több mint 20 
éve kerülgetjük ezt az ügyet, 
pedig ez minden beregszászi 
embernek fontos. Nagyon 
örülök, hogy ez a mai szerző-
dés-aláírás létrejöhetett a kár-
pátaljai útkarbantartók válla-
lata és az erre kiírt pályázatot 
megnyerő fél között. További öröm, 
hogy az elavult terv megújításának 
folyamatából nem kerül sor bontá-
si folyamatokra” – mondta Babják 
Zoltán polgármester. Továbbá bi-
zodalmát fejezte ki aziránt, hogy 
a tényleges munkálatokat már év 
vége felé az alapkő letételével si-
kerül elkezdeni, melyet tervek sze-
rint az elkövetkezendő másfél év-
ben sikerül be is fejezni. „Bereg-
szász gazdasági és turisztikai von-
zerejének az erősítésére erre rop-
pant nagy szükség van” – húzta alá 
a TV21 Ungvárnak adott interjújá-
ban Babják Zoltán.

„Ennek az elkerülő útnak kel-
lett volna tehermentesítenie Bereg-
szász történelmi belvárosát. A pro-

Régi projekt, új remények
jektet számomra ismeretlen okok-
ból 2006-ban sajnos leállították. 
Ukrajna elnöke a Tisza határátke-
lőhelyen tett közelmúltbeli látoga-
tásakor azt a feladatot tűzte elénk, 
hogy tehermentesítsük a határát-
kelőket és teremtsünk olyan fel-
tételeket, amelyek révén lehetővé 
válik a határátkelők kapacitásának 
növelése” – nyilatkozta Kárpátalja 
kormányzója. Ezután hozzátette: 
„Végre, 14 év után újra megmoz-
dul ez a rendkívül fontos projekt.”

Ezt követően a jövőbeli tervek-
ről a következőt mondta Olekszij 
Petrov: „Ennek a projektnek a ke-

retében a beregszászi elkerülő úton 
kívül fel kell építeni egy nagyobb, 
az asztélyi határátkelőhöz vezető 
szakaszt. Illetve az elnök által ki-
tűzött céloknak megfelelően a ma-
gyar féllel közösen, a nemzetközi 
megállapodás értelmében meg kell 
kezdeni egy újabb határátkelő épí-
tését Beregdéda és Beregdaróc kö-
zött. És az M3-as, négysávos au-
tópálya építése is folytatódik. Ma-
gyarországon 20 kilométer, Ukraj-
nában 10 kilométer, ami Munká-
cson keresztül rácsatlakozik a Ki-
jev–Csap országútra. Így befejez-
zük az ötödik, határokon átívelő, 
páneurópai Velence–Kijev közle-
kedési folyosó építését.”

karpataljalap.net
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Elejét lásd az 1. oldalon
„Ezek, akik a fehér ruhákba 
vannak öltözve, kik és honnét 
jöttek? Ezek azok, akik jöt-
tek a nagy nyomorúságból, 
és megmosták az ő ruháikat, 
és megfehérítették ruháikat a 
Bárány vérében. Ezért vannak 
az Isten királyiszéke előtt; és 
szolgálnak neki éjjel és nap-
pal az ő templomában; és aki 
a királyiszékben ül, ki terjesz-
ti sátorát felettök. Nem éhez-
nek többé, sem nem szomjú-
hoznak többé; sem a nap nem 
tűz rájok, sem semmi hőség. 
Mert a Bárány, aki a királyi-
széknek közepette van, legelte-
ti őket, és a vizeknek élő forrá-
saira viszi őket; és eltöröl Isten 
az ő szemeikről minden köny-
nyet.” (Jel 7,13–17)

Kikről beszél itt az ige? 
A megváltottakról,  akik 

szenvedtek Jézusért, az Ő ne-
véért: nem vették fel őket az 
iskolákba, hogy tovább tanul-
hassanak, elvesztették munka-
helyüket, börtönbe zárták őket, 
megverték, kínozták, megölték 
őket. Gúnyolták és csúfot űztek 
belőlük, mert nem hódoltak a 
pénznek, a csalásnak, a becs-
telenségnek. 

Ők azok, akik jöttek a nagy 
nyomorúságból, akik éheztek, 
nyomorogtak hónapról hónap-
ra, gyermekeikkel együtt, an-
nak ellenére, hogy rendesen, 
pontosan, becsületesen, hűsé-
gesen végezték munkájukat, és 
egész életük példamutató volt. 

Ők azok, akik szomjúhoz-
ták az igazságot, de nekik soha 
nem adtak igazat. Ők azok, 
akik a Bárány vérében mosat-
tak fehérre.

Nem kellett és nem kell Jézus 
e világnak. 

Nem kell a megváltott, hívő 
nép e világnak, üldözték Jézust, 
üldözik a hívőt is. Jézus meg-

Őrizd magad tisztán! 
mondta: „Nem lehet a szol-
ga nagyobb az ő uránál. Enge-
met bántottak, titeket is bánta-
ni fognak”. 

Meddig tart a szenvedés, 
meddig kell megvetettnek lenni? 

Hívő keresztyén társam, 
őrizd magad tisztán! Menyegzői 
fehér ruhádat ne szennyezd be 
kesergéssel, lázadással, hitetlen-
séggel, türelmetlenséggel! 

Ideje van a készülésnek, és 
ideje van a Megváltó érkezésé-
nek. Nem felejt itt, emlékszik 
rád és rám. Tudja szenvedése-
id idejét, számát, amit tűrtél az 
Ő nevéért. Könnyeidet számon 
tartja, imádat, könyörgéseidet az 
angyalok összegyűjtötték arany-
kehelybe, és ott van Isten trón-
ja előtt.

Nem értenek meg az embe-
rek, mert mássá lettél a megtéré-
sed után? Ne csüggedj, mert Is-
ten közel hajol hozzád, és Ő le-
törli minden könnyedet! Meg-
ígérte az Úr Jézus, és ez így lesz, 
hiszen te is a megváltottak sere-
géhez tartozol.

Az én számomra ez az Ige 
valóság, mert Ő, a Vagyok, az 
élő Isten Fia ígérte, és én hiszek 
Őbenne. Számomra Ő valóság!

Tudom, hogy nagy megle-
petést készítesz a Te gyermeke-
id számára, az én számomra is. 
A Te országod szépségét mi nem 
tudjuk elképzelni. Azt sem tudom, 
milyen lesz az, amikor könnyes 
arcomat letörlöd. Megígérted, és 
bizonyos vagyok, Te az ígéretei-
det be is váltod. Segíts megőriz-
ni életemet tisztán, szentül. Le-
gyek só, mely ízt és értelmet ad a 
megkeseredett emberek számára! 
Legyek fénysugár a Te fényedből, 
tudjak Rád mutatni, életemmel 
nevedet dicsérni! Ámen.

(Morzsák 1.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

„Az élményszerű tanulásra 
törekszünk”

Játékos nyelvtanulás a Start Nyelvközpontban

A Start Nyelvközpontban já-
tékosan, élményszámba menő 
foglalkozásokon segítenek ab-
ban, hogy szabadon használ-
hassuk ezeket a nyelveket. A 
nyelvközpont megálmodójá-
val és vezetőjével, Mondics-
Kurmay Líviával ezúttal annak 
apropóján beszélgetünk, hogy a 
koronavírus-járvány terjedé-

sének megakadályozása céljá-
ból bevezetett karantén miatt 
online oktatási formában fe-
jezték be a tanfolyamot. Még-
hozzá úgy, hogy ezt az idősza-
kot ingyenessé tették.

– Nyelviskolánkban közel 
kétszáz 6–14 éves korú gyerekkel 
foglalkozunk kiscsoportokban, 
heti rendszerességgel – kezdi be-
szélgetésünket a nyelvközpont 
jól felkészült, igencsak határozott 
elképzelésekkel és célokkal ren-
delkező vezetője. – Amikor be-
vezették a karantént, nekünk is 
gyors döntést kellett hozni: ho-
gyan tovább? Nyilván már akkor 
látszott, hogy nem egy-két hétről 
lesz szó. Az Úrral töltött néhány 
este után arra az elhatározásra 
jutottam, hogy a fennmaradó öt 
hetet távoktatásban fejezzük be, 
s a szülők számára ingyenessé 
tesszük azt. Sajnos nem minden 
gyereknek voltak meg az ehhez 
szükséges feltételei, de a szülők 
segítségével százhetven tanítvá-
nyunkkal – nyolc munkatársam-
mal együtt – tudtunk egyénileg 
foglalkozni. Ezzel a korosztállyal 
sajnos a csoportos online oktatás 
nehezen kivitelezhető. Átlagosan 
15 perces órákat tartottunk. Cé-
lunk elsősorban a szintfenntartás 
és a nyelvtani alapok megerősíté-
se volt beszédgyakorlatokon ke-
resztül. Jó volt megtapasztalni, 
hogy a gyerekek nagyon örültek 
és mindig várták ezeket a foglal-
kozásokat. 

– Milyen céllal indult anno 
a nyelviskola?

– Szülőként, pedagógusként is 
azt tapasztaltam, hogy bármilyen 
lelkiismeretes is az angol- vagy 
ukrántanár, a minisztérium által 
megszabott, elsősorban a nyelv-

tanra alapozó tantervek alapján a 
gyerekek többsége az iskola befe-
jezéséig sem tanulta meg az adott 
nyelvet. Mi olyan módszerekkel, 
elismert szakemberek, kiadók által 
összeállított tankönyvekkel, mun-
kafüzetekkel dolgozunk, amelyeket 
az adott nyelv szabad használatának 
elérésére fejlesztettek ki. 

– Amellett, hogy a szabad 
nyelvhasználat elérésére töreked-
nek, az is a céljaik között szerepel, 

hogy növendékei-
ket felkészítsék az 
alap- és középfo-
kú nyelvvizsgákra. 

–  Í g y  v a n , 
csakhogy ezt az 
iskolai oktatástól 
teljesen eltérő tan-
terv és módsze-
rek segítségével 
igyekszünk elér-
ni. Mi az élmény-
szerű tanulásra tö-
rekszünk. Amit a 
gyerekek nagyon 
élveznek, s ennek 
már az eredményei 
is látszanak. Azok, 
akik a kezdetek-
től fogva – immá-
ron hat éve – tanul-
nak nálunk, a sa-
ját szintjükön ma 
már folyékonyan 
beszélnek angolul 
vagy ukránul. Oly-
kor inkább a szü-
lők azok, akik ne-
hezen fogadják el, 
hogy az iskolában 
a gyerek néha rosz-
szabb jegyet kap. 
Nekik kell megér-

teni, hogy mi nem az iskolai tan-
anyag jobb elsajátításáért vagyunk, 
hanem azért, hogy a gyerekük való-
ban megtanulja használni az adott 

nyelvet, hogy beszélje azt. 
– Milyen gyakorisággal tartják 

a foglalkozásaikat?
– Bizonyos korig heti egy órát 

tartunk, később ezt megduplázzuk, 

de egy alkalommal lesz mind a 
két óra. Ilyenkor tartunk rövid 
szünetet, amikor neveltjeink egy 
kis pogácsát is kapnak, hogy az-
tán jobban tudjanak figyelni. 

– Hol tartják a foglalkozá-
sokat?

– Beregszászban a Bethlen 
utcai (Pásztor Ferenc Közössé-
gi Ház) központunkban tartjuk 
a képzéseinket 6 éves kortól, il-
letve óvodákban is foglalkozunk 
kb. 40 gyerekkel. Emellett je-
lenleg Nagyberegen működik 
még kihelyezett tagozatunk. 
Korábban több környező tele-
pülésen is próbálkoztunk, de sok 
helyen leginkább a szülői hoz-
záállás miatt ez megszűnt. Be-
regszászban viszont már vára-
kozó listánk is van, olyan nagy 
az érdeklődés. 

– Ez fizetett nyelviskola. Mi-
lyen anyagi vonzata van ennek?

– Foglalkozásainkra heti egy 
alkalommal érkeznek a gyere-
kek, egy tanóráért 95 hrivnyát 
kell fizetni. Ha valaki két tanfo-
lyamra is – angol és ukrán – be-
iratkozik, akkor az egyikből 
10%-ot elengedünk. Ugyanilyen 
kedvezményt adunk testvérpár 
esetében. Az igencsak színes, 
a játékos tanulásra alapuló tan-
könyveket pályázati úton nyer-
tük, s azt itteni használatra biz-
tosítjuk tanítványainknak, termé-
szetesen munkafüzete mindenki-
nek külön van. 

– Oktatók…
– Hála Istennek, sikerült na-

gyon jó felkészült, lelkes peda-
gógusokat megnyerni az ügynek, 
akik tökéletesen elsajátították ezt 
a módszert. Számukra egyéb-
ként rendszeres tanfolyamokat 
is szervezünk, illetve olyan uta-
zásokat, amelyek során nyel-
vi környezetben gyakorolhatják 
például az angolt. Idén február-
ban – még a karantén előtt – si-
került Skóciába elutazni velük. 

– Nálunk sajnos még elég-
gé gyerekcipőben jár a nyelvis-
kola-rendszer, de remélem, ha 
megismerik ennek előnyét, még 
népszerűbb lesz, nem csupán a 
gyerekek, de a szülők körében 

is mondja zárásként Mondics-
Kurmay Lívia.

Mi pedig további sikeres 
munkát kívánunk. 

Kovács Erzsébet

Magyar református óvoda 
épül a beregszászi  járási 
Nagyberegen. Az építkezés 
három évvel ezelőtt kezdő-
dött el.

A lakóépület átalakítása ap-
ránként zajlott. Azonban a ter-
vek szerint idén ősszel már 

Református óvoda épül 
Nagyberegen

megnyitja kapuit a tanintéz-
mény.

Az óvoda egy csoporttal indul 
majd el, körülbelül 20-25 gyerme-
ket tud majd befogadni – mondta 
el Tóth László, a helyi református 
gyülekezet lelkipásztora.

Kárpátalja.ma
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1956 októberétől kezdődő-
en aztán sok minden megvál-
tozott. Kezdődött azzal, hogy 
Mezőkaszony lakói az egyik ok-
tóber végi napon arra lettek fi-
gyelmesek, hogy a máskor oly 
kihalt határzónában Barabás fe-
lől nemzeti lobogók alatt jóko-
ra tömeg vonul feléjük. Megáll-
tak a műszaki zárnál, egyvalaki 
közülük hangosan arról kezdett 
beszélni, hogy Magyarországon 
kitört a forradalom, a magyar 
nép nem kér többet a kommu-
nista uralomból és a szovjetek 
gyámságából. A kaszonyi olda-
lon is egyre többen gyűltek ösz-
sze, hallgatták a szónokot, aki a 
továbbiakban arra biztatta a tele-
pülés lakóit, hogy legyenek szo-
lidárisak az anyaországiakkal, és 
főként, ne dőljenek be a szovjet 
propagandának. Bizonyára en-
nek az eseménynek, meg a rádió-
ban elhangzó beszédek és hírek 
hatására alakult meg a települé-
sen az az illegális ifjúsági cso-
port, amelyik röplapokon köve-
telte: az oroszok hagyják békén 
a magyar népet és vonuljanak ki 
Kárpátaljáról is. Másként is meg-
nyilvánult a magyarországi for-
radalommal való együttérzés: 

az egyik alkalommal néhány fi-
atal kövekkel dobálta meg a ha-
tár felé vonuló páncélosokat. 
Szerencsére egyiküknek sem 
esett baja.

A magyar forradalom híre 
nemcsak Kaszonyban késztette 
cselekvésre a fiatalokat. Három 
benei legény – a legidősebb kö-
zülük alig múlt tizenhét éves –, 
amikor hallotta, hogy Magyar-
országon kitört a forradalom, s 
annak leverésére orosz katoná-
kat küldtek, elhatározta, hogy 
elindul Budapestre a magyar 
testvérek megsegítésére. Ám a 
határmenti település, Asztély 
egyik szélső, lakatlan házának 
udvarán, ahol úgy tervezték, 
hogy éjszakáig meghúzzák ma-
gukat, észrevették őket. Késő 
délután 10-12 fegyveres határőr 
kutyákkal körbekerítette a házat, 
majd elfogásuk után a fiúkat így 
kísérték végig a falun. Az embe-
rek kint álltak az utcán, és nem is 
nagyon értették, hogy mi történt. 

Ha Kárpátalján 1956-ról kér-
dezik az idősebbeket, visszaem-
lékezését szinte mindenki azzal 
kezdi, hogy rettenetes volt halla-

Trianon 100 éve

Vasfüggöny alulnézetből (2.)
ni, amikor az éjszaka csendjét fel-
verve tankok százai dübörögtek a 
határ felé vezető úton. Az egyik, a 
beregszásziak emlékezetében ma is 
élő történet is egy ilyen harci jár-
művel kapcsolatos... Nem sikerült 
az éles kanyar, s a harckocsi – át-
törve a híd rozoga korlátját, a várost 
átszelő Vérke kanálisban landolt. 
Pillanatok alatt oly mélyre süppedt 
az iszapban, hogy csak a lövegtor-
nya látszott ki. Fél perc sem telt el, 
ijedt kiskatonák ugráltak ki a felső 
nyíláson. Az egyikük körbetekint-
ve és kissé megnyugodva észrevet-
te a vízparton egyetlen tehénkéjét 
legeltető Miska bácsit. 

– Ez már a Szuezi-csatorna? – 
kérdezte az öreget. 

A lágert megjárt beregszászi 
tört oroszsággal így válaszolt:

– Nem, ez nem a Szuezi-csator-
na. De a tank… az jó helyen van.

Tudni kell, hogy 1956 őszén, a 
szuezi válság idején a szovjet veze-
tés azt fontolgatta, hogy beavatkozik 
a konfliktusba, s ennek megfelelő-
en katonáit felkészítette az akcióra.

Tankkal persze a szovjetek 
nem csak Magyarországra mentek. 
1968-ban a prágai tavasz leverésé-
re bevonuló szovjet csapatok tiszt-
jei a Pozsony felé vezető úton meg-
döbbenve tapasztalták, hogy egyes 
helybeliek érkeztek olyan táblákat 

kitenni, melyen a szovjet katonai 
beavatkozással kapcsolatos nemtet-
szésüknek adtak hangot. Méghoz-
zá igen tömören és lényegre törő-
en. Az út mentén kirakott táblákon 
ugyanis ez állt: Pozor! Ami oroszul 
annyit tesz: szégyen! Ezt olvasták 
a páncélozott harci járművek, harc-
kocsik kémlelőnyílásán keresztül, 
illetve a teherautók ponyvái alól 
kikandikáló kiskatonák. Gyorsan 
szembesülve azzal a ténnyel, hogy 
– bármit is állítsanak politikai tiszt-
jeik – őket bizony itt nem szívesen 
látják. A központi katonai vezetés 
gyorsan döntött a több ezer, egyéb-
ként nem alkalmilag elkészített, ha-
nem szabályosnak tűnő tábla eltá-
volításáról. Az erre a feladatra ki-
jelölt csapat mindaddig folytatta a 
munkát, míg egyetlen ilyen tábla is 
látható volt az utak mentén. A köz-
pontban ezt a parancsot akkor sem 
vonták vissza, amikor kiderült: a 
pozor szó szlovákul nem azt jelen-
ti, hogy szégyen, hanem azt, hogy 
figyelem, illetve vigyázat. 

Az 1956-os események után a 
szovjet vezetés belátta, hogy nem 
lehet mindent ugyanúgy folytatni, 
mint korábban, és valamelyest eny-

híteni kell a kárpátaljai magyarok 
elzártságán. Kárpátalján ezután 
lehetett magyar lapokra előfizet-
ni, no és hosszas utánajárás után 
Magyarországra utazni. Kizáró-
lag Csapról, és vonaton. 

Gyermekkorunkban közü-
lünk senki sem törődött azzal, 
hogy a közeljövőben biztosan 
nem jutunk el Magyarország-
ra. Ám a fiúk az osztályban ren-
dületlenül szurkoltak valame-
lyik NB-I-es magyarországi csa-
patnak, vasárnap délutánonként 
ott ültünk a fekete-fehér képer-
nyőjű televízió előtt, s gyönyör-
ködtünk Farkas, Albert, Göröcs, 
Bene, Tichy és a többiek játéká-
ban. S másnap az iskolában az 
első dolgunk az volt, hogy meg-
beszéljük a látottakat. 

Amikor a kis Kabos, vagy az 
akkoriban szintén nagyon nép-
szerű humorista-színész, Kazal 
László nagy ritkán a beregszá-
szi kultúrházban fellépett, az egy 
politikai demonstrációval ért fel: 
a kárpátaljai magyarok ilyenkor 
a nézőteret zsúfolásig megtöltve 
jelezték, hogy szívük hová húz.

Azt csak utólag, felnőttfejjel 
tudtam meg, hogy a kárpátaljai 
magyar családok, ha a lélekszá-
mot vesszük alapul, arányaiban 
sokkal több magyarországi újsá-
got, színes hetilapot, folyóiratot 
fizettek elő, mint bármelyik más 
Kárpát-medencei magyar közös-
ségben élők vagy az anyaországi-
ak. Ennek alátámasztására álljon 
itt néhány száraz adat. A 155 ez-
res kárpátaljai magyarság a múlt 

század hetvenes-nyolcvanas éve-
iben 26 ezer Szabad Földet, 20 
ezer Magyar Ifjúságot, 17-18 ezer 
Ország-világot, később csaknem 
ugyanennyi Új Tükört, 15 ezer 
Fülest, 16 ezer Ludas Matyit jára-
tott. Meg 12-13 ezer Autó-Motort, 
amikor többségük nem is rendel-
kezett személygépkocsival. Ám 
a fiatalokban és még a középko-
rúakban is ott élt a remény, hogy 
egyszer majd sikerül összegyűj-
teni a pénzt egy félócska járműre. 
Mert szovjet szokás szerint a mun-
kahelyeken gépkocsiigénylésre 
ugyan sorba lehetett állni, ám a 
várakozási idő egy egyszerű dol-
gozó esetében meghaladta a tíz 
évet. Jellemző az akkori piaci vi-
szonyokra, hogy egy kéztől vett, 
tehát használt 4-5 éves Zsiguli 
7,5-8 ezer rubelbe került, míg, ha 
azt kedvezményezettként újonnan 
megkaptad, csak öt és fél ezer ru-
belt kellett fizetned érte. Ilyen-
kor jutott eszembe, hogy talán jól 
mondták az öregek: a két konti-
nensen fekvő hatalmas ország fo-
lyamatosan a saját zsírjában égett.

(Folytatjuk)
Kovács Elemér

Legyen szó akár sporthor-
gászról, akár olyanról, aki egy 
finom étel elkészítésének remé-
nyében keresi fel a tavakat, spe-
ciális, jó minőségű felszerelés-

re mindig szüksége lesz. Eh-
hez nyújt segítséget a bereg-
szászi Imidzs piacon található 
Karass horgászbolt. Vezetőjé-
vel, Vladika Sándorral beszél-
gettünk, aki abban is tud segíte-
ni vásárlóinak, hogy mely vizek-
re érdemes menni az eredménye-
sebb fogás érdekében.

– Ön nem csupán vezet egy 
horgászboltot, hanem hosszú 
évek óta szenvedélye is a hor-
gásztevékenység. Hogyan indult 
ez a szerelem?

– Kisgyermek voltam még, 
amikor édesapám először el-
vitt horgászni. Akkor szeret-
tem meg nagyon ezt az életmó-
dot. Később az évek alatt pedig 
több horgászversenyen vettem 
részt, Kárpátalján és Magyar-
országon is többször szereztem 
bajnoki címet, több érmet, ku-
pát kaptam versenyeken, amire 
nagyon büszke vagyok. A legna-
gyobb fogásom egy 13,5 kg-os 
ponty volt.

– Hogyan indult a vállal-
kozás?

– A boltot nem én alapítottam. 
2009-ben kerültem ide dolgoz-
ni elárusítóként, de szerettem ezt 
a munkát, kedvelem az embere-
ket, segítek nekik, amiben tudok. 
Így 2017-ben döntöttem amellett, 
hogy megvásárolom az üzletet, 
és már mint vállalkozó folyta-
tom tovább.

– Voltak-e nehézségek kez-
detben?

– Nekem könnyebb dolgom 
volt, mint egy újonnan induló-
nak, hiszen évekig dolgoztam itt, 
tudtam, mit hogyan kell csinál-
ni, valamint ki volt már alakítva 
a profil, a vásárlói kör, az én fel-
adatom a továbbfejlesztés, fenn-
tartás volt. 

– Milyen kínálattal rendel-
keznek?

– Sokféle árunk van. A kü-
lönböző horgászbotok, orsók, 
zsinórok, csalik, hálók, csóna-
kok mind megtalálhatóak ná-
lunk, amit csak a vásárlók sze-
retnének. Nálam nem csupán az 
a fontos, hogy eladjam a készle-
teimet. Több tízéves horgászta-
pasztalattal rendelkezem, így se-
gíteni is tudok. Például, ha valaki 
olyan jön be, aki nem gyakorlott 
horgász, akkor elmondom neki, 

Beszélgetés Vladika Sándor vállalkozóval

 „A hobbim egyben a munkám”  
Az emberek ősidők óta vadásztak, halásztak, ez volt a táplálék-
szerzés fő forrása. Ma már tudjuk, hogy a hal az egészséges táp-
lálkozás elengedhetetlen kelléke. S ha azt egyedül fogjuk ki, ak-
kor még ki is kapcsolódunk a természetben, nyugodt környezet-
ben töltjük a szabadidőnket. Ezen túl a horgászat egy elismert 
sportág, és a horgászok számos országos és nemzetközi bajnok-
ság keretében mérettetik meg magukat.

hogy melyik tóra érdemes men-
ni, mire harapnak inkább a ha-
lak. Számomra az emberi kap-
csolatok is fontosak.

– Mint minden ágazatot, ezt 

is fejleszteni szükséges. Van-
nak-e tervek erre vonatkozóan?

– Szükséges mindig meg-
újulni, persze. Próbálok a vevő-
im igényeihez igazodni e téren, 
azokat a termékeket szerzem be, 
amelyekre épp szükségük van. A 
magyarországi Haldorádó hor-
gász áruház teszthorgásza va-
gyok, így az ő termékeik ki-
emelten megtalálhatóak az üz-
letben. A cégnek egyedüli tag-
ja vagyok Ukrajnából, az írása-
imat is le szokták közölni, ame-
lyek legtöbbször a kifogható ha-
lakról, a vízállásokról, vagy épp 
a horgászversenyek beszámoló-
iról szólnak.

–  Hogy érzi, ön mitől lett si-
keres?

– Mint mondtam, nem csak 
eladom a termékeimet, hanem 
segítem a vásárlóimat, hogy si-
keresebbek legyenek egy-egy 
pecázás alkalmával, így vissza-
járnak, elmondják tapasztala-
taikat, ajánlanak engem isme-
rőseiknek.

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

– Lenne lehetőség arra, hogy 
Magyarországon szintén horgá-
szattal, horgászati kellékekkel 
foglalkozzam, de egyelőre nem 
döntöttem az elköltözés mellett. 
Szeretek itt élni, a munkám a 
hobbim is egyben, amit kevesen 
mondhatnak el magukról. Jól ér-
zem magam itthon.

– Végszóként egy-két kulisz-
szatitkot elárulna? Hová érde-
mes menni, hogy biztosan jó ka-
pásunk legyen?

– Az utóbbi időben pecázás 
szempontjából egyre több jó mi-
nőségű tó található nálunk is, 
hasonlóan Magyarországhoz. A 
gazdák kezdik felismerni azt a 
lehetőséget, amit egy-egy ren-
dezett horgászhely kínál, több 
halfajtát telepítenek bele, kom-
fortos körülményeket biztosí-
tanak a horgászoknak. Ez egy 
jó jel az ágazat fellendítésére. 
Az én egyik kedvenc helyem a 
Nagydobronyban található Tég-
lagyári Sporthorgásztó. Ez egy 
meghitt hely megfelelő halállo-
mánnyal, segítőkész tulajdonos-
sal, tiszta környezettel. Az igé-
nyeimnek pont megfelelő. 

Kurmay Anita

Illusztráció
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Égbeszökő malacárak
Csökken a sertéstartási kedv

– Szögezzük le, hogy tavasz-
szal mindig jelentősen megemel-
kedik a növendékjószág ára, hisz 
a téli hízónak valót a legtöbben 
ezekben a hetekben szeretnék be-
szerezni. Ám a mostani drágu-
lás nem a megnövekedett keres-
letnek tudható be – magyarázza 
Lajos barátom, aki évtizedek óta 
figyelemmel kíséri az állatvásá- 
rokban zajló folyamatokat. És 
aki nem csupán kívülállóként fi-
gyeli az események alakulását, 
mivel maga is sertéstartással fog-
lalkozik. – Szembe kell néznünk 
azzal, hogy vidékünkön mind ke-
vesebben vállalják fel a kocatar-

tással járó kemény, mindennapos 
munkát, és az afrikai sertéspestis 
okozta kockázatot. 

– Pedig úgy tudom, hogy 
mostanra a fias koca nevelése 
a sertéstartás legjövedelmezőbb 
ágává nőtte ki magát. 

– Valóban így van. A jelen-
legi darabonkénti 1900–2000 
hrivnyás malacár extra jövedel-
met biztosít a gazdának. Ám ezt 
hónapokkal ezelőtt, amikor a ser-
téstartó döntött a koca, vagy a fi-
asnak szánt növendékjószág be-
magolása mellett, még senki sem 
tudta biztosan. S azt sem sejthet-
tük előre, hogy miként alakulnak 
a terményárak. 

– Szóval úgy látja, hogy a 
kényszerűségből itthon tartóz-
kodók közül az elkövetkező he-
tekben kevesen kapják fel majd 
a moslékos vödröt, hogy mege-
tessék az állatokat. 

– Akik évek óta külföl- 
dön dolgoztak, azok már rég el-
szoktak ettől a tevékenységtől. 
Ahogy szláv sorstársaink mond-
ják, ők a bőröndjükön ülve hall-
gatják a friss híreket, s abban 
bíznak, hogy hamarosan ismét 
megnyílnak a határok, és elfog-
lalhatják helyüket az Európa kü-
lönböző országaiban található 
munkahelyükön. Itt rövid időn 
belül meg tudják keresni a téli 
hízó árát. 

– Tehát azzal kell számolni, 
hogy továbbra is üresen marad 

vidékünkön a sertésólak több-
sége?

– Szembe kell nézni azzal a 
ténnyel, hogy az itthon maradó, 
egyre idősebb korú nemzedék 
tagjai közül mind kevesebben 
tudják felvállalni a nagyobb tes-
tű haszonállatok tartásával járó 
mindennapos teendőket. Ám nem 
csupán a szándékon múlik. 

– Hanem?
– A háztáji sertéshízlalást ma 

már kőkemény gazdasági kér-
désnek kell tekintenünk. A mos-
tani terményárakkal számolva 
– ha vesszük takarmányt – min-
den növendékállat felnevelése 

ezer–másfélezer hrivnya ráfize-
téssel jár. Mit is jelent ez a gya-
korlatban? Azt, hogy jelenleg öt 
és fél–hatezer hrivnyáért meg tu-
dunk venni egy 100 kilogrammos 
hízót, míg annak felnevelésére 
ötezer hrivnya értékű takarmány-
ra van szükségünk. Így a kétezer 
hrivnya, amit a malacért adtam, 
már a ráfizetést jelenti. Ha van sa-
ját földem, s azon bérmunkában 
termesztem meg az állatok tar-
tásához szükséges terményt, ak-
kor nagyjából a pénzemnél va-
gyok. De igazából csak azoknak 
éri meg jelenleg sertéshízlalás-
sal foglalkozni, akik a saját föld-
jükön egyedül állítják elő a szük-
séges mennyiségű takarmányt. 
Joggal kérdezhetnénk, hogy ilyen 
helyzetben miért nem emelkedik 
a sertéshús ára?

– Valóban, miért is nem?
– Mert a hágón túli nagyüze-

mekben, ahol hat-nyolcezer fős 
állománnyal dolgoznak, lénye-
gesen kisebb ráfordítással sike-
rül egy-egy hízót felnevelni, mint 
a háztájiban. Gondolom, ez min-
denki számára érthető. És az is, 
hogy ezek a termelők diktálják 
az árakat. Ami pedig egy estle-
ges áremelést illeti. Az ukrán át-
lagember, különösen a kisnyug-
díjas nincs abban a helyzetben, 
hogy a mainál drágább sertés-
húst megvegyen. Jelentős részük 
már most is csak ritkán jut hozzá.

-ardai-

Van jó minden rosszban. A körünkben élő jámbor lelkek néme-
lyike úgy gondolta, hogy a koronavírus okozta vészhelyzet miatt 
a külhoni országokból hazakényszerült dolgozók egy része most 
kapva kap az alkalmon, s a kényszerű várakozási időt hasznosan, 
többek között sertéstartással fogja eltölteni. Egészen a legutóbbi 
időkig bízhattunk abban, hogy erre az elhatározásra jut a faluhe-
lyen élők többsége. Látszólag ezt a gondolatmenetet támasztja alá 
az a tény, hogy májusban az egekbe szöktek a malacárak, ami az 
erős keresletet jelzi. 

Palántázzunk! A feltételek 
adottak

Elkezdődött a zöldségkertészek nagyhete

Arra törekedtünk, hogy, mint 
más években, bőséges választé-
kot vonultassunk fel – magya-
rázza régi ismerősünk, Kósa 
Anna csetfalvai termelő. – Saj-
nos a karantén miatt a legutób-
bi időig a piacokon nem árusít-
hattunk, így csak otthonainkban 
kereshettek fel bennünket törzs-
vásárlóink. 

– Ám szerencsére most már 
itt, a beregszászi piacon beszél-
getünk.

– Sorstársaimmal csak re-
mélni tudjuk, hogy idei fára-
dozásunk nem volt hibavaló, a 
szezon majd jól sikerül. Hisz 
még csak az elején tartunk. Eh-
hez majdnem minden szüksé-
ges dolog együtt van. A borús 
és napos időszakok sűrűn köve-
tik egymást, folyamatosan me-
legszik az idő, s mint említettük, 
a kínálat is bőséges. Az is nagy-
szerű dolog, hogy a palántákat 
a megszokott árusítóhelyeinken 
értékesíthetjük.

– Akkor mégis mi hiányzik?

– Egyelőre nincs annyi vásárló, 
mint amennyit a korábbi években 
megszoktunk. A kiskerttulajdono-
sok egy része kivár a palántaülte-

téssel, meglehet egyesek arra gon-
dolnak, hogy a nyári hónapokban 
meg ősszel olcsón hozzájutnak a 
számukra szükséges zöldségfélék-
hez. Szerintem ez hiú ábránd. Az a 
biztos, ami a saját kertünkben meg-
terem. Másrészt én inkább úgy ve-

szem észre, hogy a gazdaasszo-
nyok többsége nem szeretne koc-
káztatni, várja a tartósan jó időt, 
s ezért mostanáig nem szánta rá 
magát a palánták beszerzésére. 
De ami késik, nem múlik. A má-
sik nagy gond, hogy faluhelyről 
körülményes a bejutás a járási 
központokba, hisz jelen időben a 
közösségi járművek nem közle-
kednek. Márpedig a legtöbb pa-
lántát a községekben élők vásá-
rolják fel. A jelen helyzetben jó 
megoldásnak tűnik, hogy autó-

val rendelkező szomszédunkat, 
barátunkat kérjük meg, hogy ve-
gye meg a szükséges mennyisé-
gű palántát. Csak ismételni tu-
dom: gazdag a kínálat, s az árak 
is a tavalyihoz hasonlóak. 

Eszenyi Gábor

A növényvédőszeres permete-
zések hatékonyságát tekintve 
kulcskérdés az időzítés. A kór-
okozó gombák fertőzésének kez-
detéről, illetve várható mértéké-
ről az interneten elérhető előre-
jelzések tájékoztatnak, érdemes 
ezeket figyelni és nem „megérzés-
ből” vagy rutinból permetezni. 

A rovarok rajzását szín- és il-
latcsapdákkal mi magunk is nyo-
mon követhetjük. Az almamoly 
gyérítésére, illetve a fertőzés mér-
tékének figyelemmel kísérésére 
alkalmas módszer, ha vízzel higí-
tott almacefrével félig megtöltünk 
egy szélesebb szájú műanyag fla-
kont és felkötjük az almafára, a 
molyok odaszállnak és beleragad-
nak. Ha sárgalapot ragasztóval ke-
nünk be és a cseresznyefán rögzít-
jük, csapdába ejthetjük a cseresz-
nyelegyeket. Pontosabb és haté-
konyabb nyomkövetést tesznek 
lehetővé a gazdaboltokban kapha-
tó feromoncsapdák, amelyek leg-
nagyobb hátránya, hogy igen drá-
gák. Azonban érdemes próbát tenni 
velük, és saját tapasztalatunk alap-
ján dönteni a későbbi használatuk-
ról. A cseresznyelégy szín- és illat-
csapda különösen alkalmas az ilyen 
próbára, hiszen a Germezsdorfival 
egyidőben érő fajták termését szin-
te használhatatlanná teszi a kukac, 
azaz a légy lárvája. Egy csomagban 
hat lapot, illetve illatcsalétket talá-
lunk, ezeket még a cseresznye sár-
gulása előtt kell kiakasztani a fára 
a mellékelt részletes használati út-
mutató szerint. 

A kapálással nemcsak a szel-
lőzést és a talajnedvesség meg-
őrzését garantáljuk, de a mi 
agyagos vályogtalajunkon a cse- 
repedést is megakadályozzuk. Kü-
lönösen akkor, ha a talajt nem-
csak tárcsáztuk, hanem talajmarót 
(frezát) is alkalmaztunk a magágy 
előkészítésekor. Ilyenkor egy ki-
adós zápor után a talajunkon szá-
radáskor akár 3-5 cm cserepedés 
is tapasztalható, és ilyenkor a csí-
rázó magvak gyenge hajtásai nem 
képesek áttörni rajta, jobb esetben 
elhajolva keresik a kitörési lehe-
tőséget, rosszabb esetben pedig 
egyszerűen eltörnek. A gyomo-

Május a gyümölcsösben
kat pedig nemcsak azért irtjuk, mert 
nem szépek, hanem mert a haszon-
növények elől tápanyagot vonnak el. 
Még virágzás, magérlelés előtt távo-
lítsuk el és komposztáljuk a növény-
maradványokat! A gyomtalanítás a 
sorok között megfelelő húzókapák-
kal most még könnyű. Ha kell, a so-
rokat kézzel gyomláljuk. Ha kevés a 
csapadék, a szükséges öntözésről se 
feledkezzünk meg. Az öntözés meg-
határozó ebben a hónapban, nem hi-
ába mondják, hogy a májusi eső ara-
nyat ér, de a legnagyobb figyelmet a 
frissen ültetett palántanövényekre for-
dítsuk – ami nemcsak a zöldségekre, 
hanem a frissen ültetett évelőkre és 
cserjékre, fásszárú növényekre, ró-
zsákra, a frissen telepített fűre is ér-
vényes. Lehetőleg ne a növényeket 
locsoljuk, hanem a tövükhöz juttas-
suk ki a vizet. Ezt a legjobb este felé 
vagy kora reggel megtenni, ekkor pá-
rolog el a talajról a legkevesebb víz, 
így jobban hasznosul az öntözéskor 
kijuttatott mennyiség. 

A nagyobb esőzések kedveznek 
a gombás fertőzéseknek, ellenük to-
vábbra is folyamatosan védekeznünk 
kell. Hatásos lehet a védekezésünk a 
gazdaboltokban kapható bio- és zöld-
kategóriás szerekkel. Továbbra is 
meggyűlhet a bajunk növények kár-
tevőivel. A sárgabarack- és meggy-
fákat a monília fenyegetheti csapa-
dékos és hűvös időjárás esetében. A 
fertőzött ágakat azonnal távolítsuk 
el, majd égessük el, hogy megakadá-
lyozzuk a kórokozó tovább terjedését. 
Persze jó volna, ha a szomszédok is 
ugyanúgy járnának el. 

Gyümölcsfáinknál mostanra már 
kiderült, mi fagyott meg, mit vitt el a 
monília, a tafrina. Ezeket az ágakat le 
kell metszeni, a sebeket kezelni és fel-
szívódó gombaölővel permetezni. A 
legfontosabb, hogy várni kell: az el-
fagyott hajtásokat az alvó (latens) rü-
gyek sora tolhatja. Aztán permetez-
zük újra, hiszen a fagy okozta sérülé-
seken keresztül károsíthatnak a gom-
bák, baktériumok, kártevők. A hűvö-
sebb, csapadékos időjárás is kedvez-
het ezek terjedésének. Fontos teendő a 
kalciumos, magnéziumos és bóros ke-
zelés, ami fokozza a terméskötődést és 
nevelést – válasszuk a leveleken fel-
szívódó formát, vagyis kipermetezhető 

szereket. Én évek óta sikeresen alkal-
mazom a Wuxal lombtrágyát a gyü-
mölcsösben, zöldségesben és a dísz-
növényeknél is. A lombtrágyák nagy-
ban segítik a fagy után megmaradt 
termések fejlődését. Általában igaz, 
hogy a bóros és kalciumos lombke-
zelés akadályozza a nyár eleji termé-
szetes termésellökődés kialakulását. 
Bórhiányos állapotban sok szilvaféle, 
de egyes almák is az addig szépen fej-
lődő termésük akár 30-40 százalékát 
hajlamosak eldobni. Ez a laza vagy 
homokos talajok szilváinál szinte ti-
pikus jelenség. 

Nem egységes a zöldmetszés 
megítélése a gazdák, sőt még a 
szakemberek körében. Az üzemi 
gyümölcstermesztésben egyes mű-
velési módok, illetve az abban ter-
mesztett fajták kifejezetten a zöld-
metszésre alapozottak, míg a házi 
kertben jellemző, hagyományos ko-
ronaformák esetében a tavaszi fás-
metszés az általános, a zöldmetszés 
csak a kiegészítője. Legjobb is ezt a 
gyakorlatot követni, így most idő-
szerű májusi zöldmetszéssel első-
sorban a fiatal fákat alakítani, koro-
nájukat formálni. Tehát a legfonto-
sabb szempont ilyenkor a virágok, 
illetve a vezérvesszők továbbnö-
vekedését biztosító legkedvezőbb 
helyzetű hajtások kiválasztása, il-
letve az ezekkel versengő (konku-
rens) eltávolítása. De minden eset-
ben csak mértéktartóan avatkoz-
zunk be, hiszen a nagy formálás 
majd jövő tavasszal lesz esedékes. 
A továbbiakban elsősorban a ko-
rona belseje felé törő, egymást kö-
vető, keresztező, sűrűsítő, hajtá-
sok között válogassunk. Nagy tév-
hit és igen rossz gyakorlat a koro-
na belsejéből kitisztogatni a hajtá-
sokat, hiszen ezzel mi magunk ko-
paszítjuk föl a fát. A metszés célja 
pedig, hogy éppen a korona belső 
terében is legyenek termő alapok, 
ne csak a szélein. Ne távolítsuk el 
tőből a nagyobb sebek környékén, 
illetve a fiatal fák törzsén előtörő 
hajtásokat sem, mert ezek a sebgyó- 
gyulást, illetve a törzs erősítését 
szolgálják! Csípjük vissza vala-
mennyit néhány levélre, mert így 
legyengítve is betöltik a feladatu-
kat, s azzal, hogy nem erősödnek 
meg, nem veszik el az asszimiláci-
ós erőt az igazán fontos helyekről. 

Bodnár István 
kertészmérnök, Nagybakta
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Az áprilisi és májusi időjá-
rás a növények fejlő-
dése szempontjából 
kimondottan negatív 
volt. El kell monda-
ni, az utóbbi évtize-
dek egyik legrosszabb 
tavaszát éljük át. A 
legtöbb gyümölcsfa, 
amely megélhetést is 
nyújt, a fagykárok mi-
att tönkrement. Emellett újra 

Alapvető tudnivalók a kuko-
rica vegyszeres gyomirtásáról
Szeretném folytatni az előző cikkemben megkezdett nagyon fontos 
és aktuális témát, ami nélkülözhetetlen, hogy mindenki helyesen 
értse meg és a gyakorlatban is használja – a kukorica vegyszeres 
gyomirtásáról van szó. Elsősorban gyakorlati kérdésekről fogok 
írni, amit minden termelő a saját konkrét helyzetéhez alkalmazhat. 

megjelent és óriási károkat oko-
zott pl. a meggyfákon a 
monília, a csonthéjasok-
nál (dió) pedig a baktéri-
umos betegségek.

De térjünk át a kuko-
rica vegyszeres gyom-
irtására. A rossz tavaszi 
időjárási viszonyok és az 
utóbbi napokban jelent-
kező talajmenti fagy óri-

ási károkat okozott a vetésekben. 

Akik korán vetették el a csemege-
kukoricát, náluk lényegében a nö-
vények teljesen elpusztultak, eze-
ket újra kell vetni, ami óriási vesz-
teség. De nem sokkal jobb a hely-
zet a takarmánykukoricánál sem. 
A korai vetés különösen megbosz-
szulta magát, sok helyen egyenlőt-
lenül keltek ki a növények. Itt már 
csak egy megoldás van – korai hib-
rideket vetni. Azért kérném a ter-
melőket, hogy minden vetést néz-
zenek át, és határozzák meg, mi 
is a teendő. Amit minden gazdá-
nak tudni kell, hogy csak azoknál 
a parcelláknál használunk vegy-
szeres gyomirtást, ahol egyenlő-
en kikeltek a növények, nem volt 
stresszhatás alatt, máskülönben ti-
los használni a gyomirtókat, mert 
még jobban visszatarjuk a növe-
kedésben a növényeket. A vegy-
szeres kezeléshez nagy választék 
áll rendelkezésünkre. Általános 
probléma, hogy a gazdák a legol-

csóbb készítményeket használ-
ják. De fontos, hogy például a 
Titus plusz Príma kombináció-
ját ne alkalmazzuk! Igaz, hogy 
a magas spektrumú gyomirtók 
drágábbak, de még a használa-
tuk után legalább 15-20 napig 
meggátolják az újabb gyomnö-
vények fejlődését, tisztán tartva 
az állományt. Ezekhez tartoznak 
a Master Power, Apriori, Elumis 
(Miladar Duo) és Lumox (cse-
megekukoricára alkalmazzák). 
A felsorolt gyomirtóknak az az 
előnye, hogy nagyon toleránsak 
a növényhez, hosszú ideig tisz-
tán tartják az állományt, a hatá-
suk pedig megfelel a gyomnö-
vények széles skálájának. Hasz-
nos lenne ezekhez a gyomirtók-
hoz stresszoldó és termésnöve-
lő szereket adagolni.

Novák András, 
a Terra Dei Alapítvány 

szaktanácsadója

Tiszta lappal indítás
Fontos megjegyezni: ahhoz, 

hogy a tenyészidőszak folyamán 
biológiailag hatásosan tudjunk 
fellépni a kártevők és kórokozók 
ellen, elengedhetetlen az úgyne-
vezett ,,tiszta lappal indulás!” Ez 
azt jelenti, hogy már januárban, 
a magvetés előtt, a palántaneve-
lő létesítményünkben el kell vé-
geznünk egy alapos fertőtlenítést. 
Ezt a kezelést végezhetjük forma-
linnal, klórral, kén elégetésével, 
vagy egyéb más gázosító készít-
ménnyel. A jobb hatás 
elérése érdekében ér-
demes a kezelést meg-
előzően néhány nap-
pal a fűtést beindítani, 
hogy előcsalogassuk 
rejtekhelyükről a kár-
tevőket. Ezáltal a pa-
lántákat kártevőmen-
tesen tudjuk kinevel-
ni és kiültetni a fóliasátrakba. A 
tiszta lappal indulás a fóliasátrak-
ra is vonatkozik. A tavaszi szezo-
nunk kártevőinek egyedszáma-
it még az előző évben csökkent-

hetjük. Az őszi szezonunk vé-
geztével, az utolsó uborkaszedé-
sünk után, itt is szükséges elvé-
gezni egy totális fertőtlenítést az 
imént említett gázosító készítmé-
nyek valamelyikével, hogy a nö-
vényzeten megtelepedett károsí-
tók közül minél kevesebben tud-

Az uborka biológiai növény-
védelme a hajtatásban (1.)

Az uborkát vidékünkön általában rövid kultúrában termesztik. A 
fűtött fóliasátrakból –januári magvetéssel és februári kiültetéssel 
számolva – egészen júniusig takaríthatjuk be a termést. Ekkor egy 
növényváltással következhet másodvetési szezonunk. A cikksoro-
zatunk eme részében a tavaszi szezon (januártól júniusig) biológi-
ai növényvédelmére szeretnénk alaposabban kitérni.

janak áttelelni. Ezt követően eltá-
volítjuk a fóliaházakból a növényi 
maradványokat.

Amíg a palántanevelőben fejlőd-
nek az uborkapalánták, ami körülbe-
lül egy hónapot vesz igénybe, addig 
van időnk a fóliasátrainkat előkészí-
teni az ültetéshez. Ha szerencsénk 
van, akkor a decemberi-januári fa-
gyoknak köszönhetően átfagyott a 
fóliasátrunk talaja, ami alaposan le-
csökkentheti az áttelelt kórokozók 
és kártevők számát. Ez a szerencse 
az utóbbi években igencsak elke-

rüli a kárpátaljai gazdá-
kat, ezért kiültetés előtt 
ajánlott a fóliasátrakban 
megismételni a fenti fer-
tőtlenítő kezelést. 

A talaj előkészítése 
nagyban meghatároz-
za az évi termésünket 
és biológiai növényvé-
delmünket. Hiszen eb-

ben az időszakban kell megejte-
nünk a gyökérzet egészséges fejlő-
déséhez elengedhetetlen, téli csa-
padékot helyettesítő talajátmosa-
tást (kb.100 liter/m2). Be kell dol-

goznunk a talajba a szerves trágyát, 
amely az év közbeni folyamatos 
tápanyag-utánpótlás mellett fon-
tos szerepet játszik a növényünk jó 
kondiban tartásában, és ezáltal a be-
tegségekkel szembeni jobb ellenál-
lóságban is. A szerves trágya mel-
lett ilyenkor van lehetőségünk a ta-

laj- és növénykondicionáló mik-
robiológiai készítményeket is be-
dolgozni a talajba, mint például 
a Trifender, Mycostop, Myco’Sol 
PTC, Kon, stb. Ezek a készítmé-
nyek többéves folyamatos hasz-
nálat után nyújthatnak védelmet 
a fuzáriumos hervadás, palánta-
dőlés, gyökérrothadás, szürke- és 
fehérpenészes tőpusztulás ellen. 
A talajba bedolgozva fejlődés-
nek indulnak, behálózzák a gyö-
kérzónát, és nem engedik, hogy 
a kórokozók megközelítsék a nö-
vényeinket. A Koni nevű készít-
ményt érdemes a kiültetés előtt 
akár 1 hónappal alkalmazni, hogy 
érkezze kifejteni jótékony hatását 
a fehérpenészes rothadás ellen.

Mindent meg kell tennünk 
annak érdekében, hogy az ubor-
ka gyökérzetét egészségesen tart-
suk és folyamatos megújulásra 
késztessük, mivel a gyökérzet a 
növényünk „motorja”. A gyökér-
zet megerősítésére és stimulálá-
sára számtalan növényi kivona-
tokat is tartalmazó biológiai ké-
szítményt ismerünk. Ilyenek pél-
dául: Radifarm, Sprintalga, Viva, 
Amalgerol, Black Jack stb. Ezen 
készítmények bármelyikét alkal-
mazhatjuk a termesztés során, 
akár beöntözéssel, vagy a cse-
pegtető rendszeren keresztül ki-
juttatva.

A gombás fertőzések elleni 
védekezés

 A tavaszi szezon folyamán a 
lombozatot és a termést károsí-
tó kórokozók közül a szürkepe-
nész és a didimella okozza a leg-
több gondot. Az ellenük való vé-

dekezésben sokat tehetünk 
azzal, hogy nem sűrítjük 
be növényállományunkat 
(maximum 3 tő/m2), idő-
ben szellőztetünk, a fűtés-
sel a lehető legszárazab-
ban tartjuk a növényünk 
lombozatát. Abban az eset-
ben, ha az ellenük való 
növényvédőszeres véde-
kezés elkerülhetetlen, ak-
kor – az élelmezés-egész-
ségügyi várakozási időt 
betartva – használhatjuk a 
Koni, Mycostop, Folpán, 
Amistar, Quadris,  Ronilan 
Fl, Rovral, Teldor, Topas, 
Rubigan, Vektafid stb. ké-
szítményeket. Ezek a gom-
baölő szerek megkímélik a 
rovarkártevők ellen bete-
lepített hasznos élő szer-

vezeteket, rájuk csupán enyhén 
mérgező hatásúak. Ezekre az élő 
szervezetekre és a betelepítésük-
re a cikk második részében fo-
gunk alaposabban kitérni.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Ma már a paradicsom a konyha befogadott nyersanyaga, amely fel-
zárkózik a mindennapi kenyér, a majdnem mindennapi burgonya és 
a gyakran fogyasztott alma mellé.

Májustól júliusig ültethetjük
A paradicsom palántáit többnyire a májusi fagyosszentek után 

ültetik ki a kertekbe, de nincs semmi akadálya annak, hogy a jól fej-
lett, virágos, edényben nevelt palánták júniusban (a fejes saláta, a hó-
napos retek és a zöldhagyma helyére) kerüljön a veteményes ágyá-
sokba, mert a gyökérzet megsértése nélkül ültetett palánták a hely-
változtatás stresszét visszaesés nélkül elviselik.

Az ültetés titka: a megfelelő mélység
Nagyon fontos azonban, hogy a palánták 5-10 cm-rel mélyebben 

kerüljenek a földbe, mint ahogy a tenyészedényükben álltak, mert 
így a főszáron is keletkeznek gyökerek, amelyek hozzájárulnak a 
vízben oldott tápanyagok felvételéhez.

Egyszerűen megvédhető a palánta
Ugyancsak szükséges a frissen kiültetett palánták megpermete-

zése réztartalmú gombaölő szerrel, mert a kertek talajában áttelelt 
fuzárium nevű gombabetegség spóráit az eső- és az öntözővíz fel-
viszi a palánták szárára és leveleire, aminek következtében a leve-
lek sárgulni, barnulni kezdenek és a növény még a gyümölcsök be-
érlelése előtt elpusztul.

Apró bokrocska vagy égig érő folyondár?
A paradicsomfajták egy része (determinált fajták) 50-70 cm ma-

gas bokrocskát fejleszt, ezeknek nincs szükségük támasztékra; a 
folytonos növekedésű fajták szára azonban megszakítás nélkül ma-
gasodik és a termés súlya alatt elfekszik, ezért feltétlenül karózást 
és kötözést igényel. Ez azért is előnyös, mert így az egész lombozat 
fényhez és levegőhöz jut, tehát a gyümölcsök gyorsabban és egyen-
letesebben érnek be.

Csípjük ki a hónaljhajtásokat!
A paradicsomnak jellemző tulajdonsága, hogy a levelek tövé-

ből ún. hónaljhajtások törnek elő. Ha ezek megerősödnek, akkor a 
bokor elsűrűsödik, kezelhetetlenné válik, ezért ezeket a hajtásokat 
mielőbb ki kell csípni. Ha ezzel megkéstünk, akkor az elfásodott 
hajtásokat ollóval, tőből kell kivágni. A betegségek elterjedésének 
megakadályozására az ollót munka közben ajánlatos fertőtleníteni!

Mivel itassuk, tápláljuk?
A paradicsom tápanyagigényes növény, ezért már ültetéskor aján-

latos a gödör talajába 2-3 kg érett istállótrágyát, komposztot, komp-
lett műtrágyát keverni. A fejlődő növények meghálálják a kétheten-
kénti lombtrágyázást, amelynek hatóanyagát az öntözővízzel együtt 
lehet kijuttatni. A bibliai Paradicsomban is állandóan csordogált a víz, 
a mai paradicsomok is meghálálják a rendszeres, de mértékletes ön-
tözést. Lehetőleg a talajt öntözzük, mert az érő gyümölcsök a közvet-
len víz hatására gyakran felrepedeznek és penészednek, rothadnak.

Megduplázhatjuk az évi termést
A nyár derekán ajánlom a következő, jól bevált módszert: tessék 

kiválasztani néhány jól fejlett hónaljhajtást, ezeket óvatosan levág-
ni a tőről és cserépbe, tápdús kerti földbe eldugványozni. Gyorsan 
meggyökeresednek és fejlődnek, kedvező körülmények között, vé-
dett helyen (pl. az ablakpárkányon) késő ősszel paradicsomot érlel-
nek, amikor a szabadban már az időjárás (vagy a korai fagy) megálljt 
parancsolt az érzékeny, szabadban álló növényeknek.  

Másik módszer: a folytonos növekedésű bokrok éretlen, zöld pa-
radicsomokkal megrakott hajtásait levágjuk és a konyhában, kamrá-
ban, előszobában felaggatjuk; a gyümölcsök lassan beérnek és több-
nyire még novemberben is fogyaszthatóak.

balintgazda.hu

Paradicsom 
nevelése kezdőknek 

és haladóknak
Az egyik leghálásabb és ennél 
fogva gyakori hobbikerti növény 
a paradicsom. Bemutatom a leg-
fontosabb tudnivalókat a sikeres 
és bőséges termesztéshez.

A paradicsom nem ősi növé-
nye a magyar flórának, Ameriká-
ból származik és csak az utóbbi 
évszázadban vált széles körben is-
mert és kedvelt élelmiszernövény-
nyé. Gyerekkoromban – amikor 
a falumban nem ismerték a zöld-
borsót, a kelvirágot, a padlizsánt, a 
brokkolit stb. – a paradicsom már 
jelen volt a kertekben, de nyersen 
nem fogyasztották, viszont nya-
ranta szinte minden házasszony 
főzött paradicsomlevet, amelyet 
üvegekben tett el a kamrában téli-
re, amikor paradicsomos krumplit 
és káposztát főzött belőle. 



Csütörtök Május 28.

Köszöntjük Emil, Csanád nevű olvasóinkat!

Hétfő Május 25.

Köszöntjük Orbán nevű olvasóinkat!

Kedd Május 26.

Köszöntjük Fülöp, Evelin nevű olvasóinkat!

Szerda Május 27.

Köszöntjük Hella nevű olvasóinkat!
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04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:35 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:30 Fókusz
13:50 Fókusz Plusz
14:55 Bosszú

Török filmsor.
16:00 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

16:50 Elif - A 
szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
21:00 Cápák között
22:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:25 Válótársak

Magyar filmsor.
23:40 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

00:40 Bűnös lelkek
01:45 Autogram
02:20 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

03:05 Válótársak
Magyar filmsor.

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 Mintaapák

Magyar fikciós 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 Exatlon Hungary
22:10 Pénzt vagy éveket!
23:35 Magánnyomozók
00:35 Családi Titkok
01:35 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:10 Tények Este
03:50 Magánnyomozók

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Roma magazin
07:10 Domovina
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:25 Kalandozások a 

világjáró nagy-
papával

08:35 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
12:50 Ő és én
13:00 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:30 Serengeti - Egy 

történet Afrika 
legkülönlegesebb 
lakóinak valós 
élete alapján

14:25 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
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 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:40 Agatha Raisin 
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

21:35 A maffia 
nyomában
Olasz krimisor.

22:30 Kenó
22:40 Ne ölj!

Olasz krimisor.
23:30 Ne ölj!

Olasz krimisor.
00:15 Hogy volt?!
01:10 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

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

és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Öt kontinens - 
Válogatás

06:20 Summa
06:45 Család'20
07:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:05 Német nyelvű

hírek
08:10 Orosz nyelvű 

hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:25 Katolikus mise 

közvetítése - Bu-
dapest, Belváro-
si Templom

09:30 Mindenki 
Akadémiája

10:00 Dokuzóna - Vá-
logatás a nemze-
tiségi filmekből

10:55 Angol nyelvű hírek
11:00 Mozogj otthon!
11:15 A beszélő köntös

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
16:05 Divat & dizájn
16:35 Magyar Krónika
17:05 Öt kontinens - 

Válogatás
17:35 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Illés Lajos 

Emlékkoncert
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Hogy volt?!
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

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

Ha nagy leszek…
00:50 Kalandozások a 

világjáró nagy-
papával

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek

05:00 Labdarúgó 
közvetítés

06:50 Forma-1 Esport - 
Monacói Nagydíj

08:30 Labdarúgó 
közvetítés

12:25 Forma-1 -
Nagydíj futam

14:50 Labdarúgó 
közvetítés

17:00 Magyar sikerek 
az olimpiákról

19:20 Út az Eb-re
19:55 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
00:30 Mtk tv

04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:35 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:30 Fókusz
13:50 Cápák között
14:55 Bosszú

Török filmsor.
16:00 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

16:50 Elif - A 
szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
21:00 Isten veled, 

Magyarország!
22:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:25 Válótársak

Magyar filmsor.
23:25 Lánybúcsú

Amerikai vígjáték
01:10 Kéjlak

Am.-belga miszti-
kus thriller

03:10 Válótársak
Magyar filmsor.

04:35 Családi Titkok
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák

Magyar fikciós 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 Exatlon Hungary
22:10 Pénzt vagy éveket!
23:35 Magánnyomozók
00:35 Családi Titkok
01:35 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:10 Tények Este
03:50 Magánnyomozók

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Srpski ekran
07:10 Unser Bildschirm
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:25 Kalandozások a 

világjáró nagy-
papával

08:35 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
12:50 Ő és én
13:00 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:30 A Balkán fővárosai
14:15 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

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

18:30 Nemzeti 
Sporthíradó

18:40 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:35 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
22:25 Kenó
22:35 Doctor Foster

Angol tévéfilmsor.
23:35 Magyarország, 

szeretlek!
01:05 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

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

és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

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

a nóta
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:05 Orosz nyelvű hírek
08:10 Kínai nyelvű hírek
08:20 Útmutató
08:45 Református 

riportok
09:15 A sokszínű vallás
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:00 MMA portrék
10:55 Angol nyelvű hírek
11:05 Mozogj otthon!
11:20 Türelmetlen 

szeretők
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
16:00 Család'20
16:20 Novum
16:50 Térkép
17:15 Útravaló
17:35 Ízőrzők
18:10 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Nevetni kell, 

ennyi az egész
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Hogy volt?!
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

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

Ha nagy leszek…
00:50 Kalandozások a 

világjáró nagy-
papával

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Nevetni kell, 

ennyi az egész
02:15 Türelmetlen 

szeretők
Tévéjáték

04:55 Labdarúgó 
közvetítés

10:00 Labdarúgó 
közvetítés

11:55 UEFA Bajnokok
Ligája magazin

12:30 Magyar sikerek
az olimpiákról

15:00 Magyar sikerek 
az olimpiákról

17:10 Fradi Tv
17:40 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 Labdarúgó 

közvetítés
19:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:10 Fradi Tv
20:45 Felvezető műsor
21:00 Labdarúgó 

közvetítés
22:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:00 Góóól
23:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról

04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:35 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:30 Fókusz
13:50 Isten veled, 

Magyarország!
14:55 Bosszú

Török filmsor.
16:00 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

16:50 Elif - A 
szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
21:00 Toplista
22:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:25 Válótársak

Magyar filmsor.
23:30 Legenda vagyok

Am. akciófilm
01:30 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:25 Válótársak
Magyar filmsor.

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

04:35 Családi Titkok
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák

Magyar fikciós 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 Exatlon Hungary
22:10 Pénzt vagy éveket!
23:35 Magánnyomozók
00:35 Családi Titkok
01:35 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:10 Tények Este
03:50 Magánnyomozók

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Hrvatska 

Kronika
07:10 Ecranul nostru
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:30 Kalandozások a

 világjáró nagy-
papával

08:35 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
12:50 Ő és én
12:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:25 A Fekete-tenger 

partvidéke
14:20 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

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

Sporthíradó
18:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:45 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Skandináv Lottó
20:50 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:50 Kövek a sáncra
Lengyel történel-
mi film

23:40 Kenó
23:45 Szabadság tér ́ 89
00:25 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:15 Új idők új dalai
01:45 Rúzs és selyem
02:10 OJD – Irodalom

és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Család'20
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:05 Orosz nyelvű hírek
08:10 Kínai nyelvű hírek
08:15 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:10 A sokszínű vallás
09:25 Isten kezében
10:05 Mindenki 

Akadémiája
10:35 MMA portrék
11:30 Angol nyelvű hírek
11:40 Mozogj otthon!
11:55 A vak

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

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:10 Magyar gazda
16:35 Mesterember
17:05 Hazajáró
17:35 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 Bolse vita

Játékfilm
23:20 Hagyaték
23:50 Határtalanul 

magyar
00:25 Hetedhét kaland
00:35 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…
00:45 Kalandozások a 

világjáró nagy-
papával

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Hogy volt?!
 

05:00 Forma-1 legen-
dák: John 
Surtees

05:50 Magyar sikerek
az olimpiákról

08:00 Labdarúgó 
közvetítés

11:45 Labdarúgó 
közvetítés

13:40 Fradi Tv
14:10 CHI – A belső erő
14:45 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:10 Aranyoroszlánok
19:45 Felvezető műsor
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:45 Értékelő műsor
22:15 Magyar sikerek 

az olimpiákról
00:30 Labdarúgó 

közvetítés

04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:35 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:30 Fókusz
13:50 Toplista
14:55 Bosszú
Török filmsor.
16:00 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

16:50 Elif - A 
szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
21:00 Bűnös lelkek
22:00 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
22:25 Válótársak

Magyar filmsor.
23:30 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:25 Szuperzöld
01:00 KölyökKalauz
01:35 ÉletmódKalauz
02:05 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:55 Válótársak
Magyar filmsor.

03:35 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:35 Családi Titkok
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák

Magyar fikciós 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 Exatlon Hungary
22:10 Pénzt vagy éveket!
23:35 Magánnyomozók
00:35 Családi Titkok
01:35 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:10 Tények Este
03:50 Magánnyomozók

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Slovenski 

Utrinki
07:10 Alpok-Duna-

Adria
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:30 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
12:50 Ő és én
13:00 Ízőrzők - Taka-

rékos konyha
13:30 Elveszett festmé-

nyek titkai
14:20 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi té-
véfilmsor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

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

Sporthíradó
18:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:45 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:40 Munkaügyek - 
IrReality Show
Tévéfilm

22:15 Kincseim
Filmvígjáték

23:40 Kenó
23:45 Éji séták és éji 

alakok
Tévéfilm

00:40 Hat nővér
Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:30 Rúzs és selyem

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Novum
06:20 Summa
06:45 Világ
07:10 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 Kérdések a 

Bibliában
09:25 Vallás és 

szabadság
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:05 MMA portrék
11:05 Angol nyelvű hírek
11:10 Mozogj otthon!
11:25 Székács a köbön

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Slovenski Utrinki
13:45 Alpok-Duna-

Adria
14:15 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:10 Kék bolygó
16:30 Noé barátai
17:00 Szerelmes földrajz
17:35 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván em-

lékkoncert 2018
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Hogy volt?!
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

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

Ha nagy leszek…
00:50 Kalandozások a 

világjáró nagy-
papával

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek

05:05 Labdarúgó 
közvetítés

07:00 Magyar sikerek 
az olimpiákról

09:05 Jövünk!
09:35 Labdarúgó 

közvetítés
11:30 Labdarúgó 

közvetítés
13:25 Aranyoroszlánok
13:55 Pecatúra
14:25 Lendület
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:50 Röpte
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
22:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
00:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról



Szombat Május 30.

Köszöntjük Zsanett, Janka nevű olvasóinkat!

Vasárnap Május 31.

Köszöntjük Angéla nevű olvasóinkat!

Péntek Május 29.

Köszöntjük Magdolna 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. 
május 20. 9Heti műsor

04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:35 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:30 Fókusz
13:50 Főnök inkog-

nitóban
14:55 Bosszú

Török filmsor.
16:00 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

16:50 Elif - A 
szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
21:00 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

21:50 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

22:15 Válótársak
Magyar filmsor.

23:15 Castle
Am. krimisor.

00:15 Mellékhatás
Magyar thrillersor.

01:15 Lila füge
01:50 Profi a konyhámban
02:25 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

03:15 Válótársak
Magyar filmsor.

04:35 Családi Titkok
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák

Magyar fikciós 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 Exatlon Hungary
22:10 Pénzt vagy éveket!
23:35 Magánnyomozók
00:35 Családi Titkok
01:35 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:20 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:05 Tények Este
03:45 Magánnyomozók

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Életkerék
07:10 Öt kontinens - 

Válogatás
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:35 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
12:50 Ő és én
13:00 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:30 Tengerek, város-

ok, emberek
14:20 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
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
18:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Tejfehér és vérvörös
Olasz filmdráma

22:15 Kenó
22:25 Dávid: The Bible 

- David
Angol tévéfilmsor.

00:05 Hat nővér
Sp. romantikus té-
véfilmsor.

00:50 Hogy volt?!
01:45 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:35 Élő egyház

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Multiverzum - A 
tudomány ha-
tártalan!

06:20 Kárpát-medence
06:45 Kék bolygó
07:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű 

hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:20 Isten kezében
08:50 Katolikus krónika
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 MMA portrék
11:10 Angol nyelvű hírek
11:20 Mozogj otthon!
11:30 A nagy varázslat

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Életkerék
13:45 Öt kontinens - 

Válogatás
14:15 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:05 Püspökkenyér
16:35 Multiverzum - A 

tudomány ha-
tártalan!

17:05 Kárpát-medence
17:30 Ízőrzők
18:05 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
22:30 Hogy volt?!
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

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

Ha nagy leszek…
00:50 Kalandozások a 

világjáró nagy-
papával

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek

05:05 Magyar sikerek
az olimpiákról

07:05 Labdarúgó 
közvetítés

11:00 Labdarúgó 
közvetítés

12:55 Lendület
13:25 Röpte
13:55 CHI – A belső erő
14:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
16:50 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:10 Puskás Akadémia
19:40 Felvezető műsor
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:45 Értékelő műsor
22:00 Golf magazin
22:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
00:50 Pecatúra
01:20 Puskás Akadémia

04:00 Tom és Jerry
Am. animációs ka-
landvígjáték-sor.

04:15 Star Wars
Am. animációs 
kalandfilmsor.

04:40 Boldog szüli napot, 
Mickey egér!

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:05 Ninjago Master 

of Spinjitzu
Dán-am. animációs 
filmsor.

08:35 KölyökKalauz
09:05 Teleshop
10:00 ÉletmódKalauz
10:30 Autogram
11:05 Hajas agyas

Amerikai vígjáték
12:50 Maradj haza 

magadnak!
13:20 Segítség! 

Itthon vagyok!
13:50 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

14:35 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

15:30 Vadregény
Am. kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 Négy esküvő és

egy temetés
Am. filmsor.

21:00 Mellékhatás
Magyar thrillersor.

21:45 Mindenütt nő
Am. vígjáték

23:55 Arachnophobia 
- Pókiszony
Am. thriller

02:05 Lélegezz!
Am. thriller

03:30 Elszámolnivaló
Magy. kisjátékfilm

04:30 Csapdába csalva
05:00 Egy rém rendes 

család
Am. filmsor.

05:25 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
08:55 Tom és Jerry

Am. családi animá-
ciós film

10:30 Trendmánia
11:00 Innovátor
11:35 Bolttúra
12:05 Poggyász
12:40 Bébi úr

Am. animációs film
14:30 Szaffi

Magyar rajzfilm
16:20 Columbo

Am. krimi
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Megjött Apuci 2.

Am. vígjáték
22:00 Orvlövész

Am. akció-thriller
00:50 Ronin

Am.-fr. akciófilm
03:00 Lángoló Chicago

Am. akciófilm-sor.
03:40 Lángoló Chicago

Am. akciófilm-sor.

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Magyar Krónika
07:15 Szerelmes földrajz
07:50 Napi áhítat
08:00 Mozogj otthon!
08:15 Térkép
08:45 Noé barátai
09:15 Divat & dizájn
09:50 Virágkoszorús 

fakereszt
10:15 Menaságra re-

pülj… - A csík men-
asági székelyek

13:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

13:35 Ízőrzők
14:05 A világörökség 

kincsei
14:25 Égi vándorok
15:20 Szent Péter 

esernyője

Magyar romanti-
kus film

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

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

Játékfilm
21:20 Péter, a kőszikla

Olasz történel-
mi film

23:00 Kenó
23:01 Bagi Nacsa 

Orfeuma
23:55 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

00:45 Hogy volt?! - Vá-
logató adások

01:40 Rúzs és selyem
02:10 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:35 Család'20

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:05 Hogy volt?!
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:05 Orosz nyelvű hírek
08:10 Kínai nyelvű hírek
08:15 Gasztroangyal
09:10 Magyarország 

finom
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:05 Rejtélyes 

XX. század
10:35 Öt kontinens - 

Válogatás
11:05 Angol nyelvű hírek
11:10 Mozogj otthon!
11:25 Marika

Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Klasszikusok 

délidőben
14:20 Csíksomlyói 

Búcsú 2003
15:50 Isten kezében
16:20 Székely gyors - A 

zarándokvonat
16:50 Mozogj otthon!
17:00 Lola kicsi konyhája
17:35 Mit főzzünk ma?
17:45 Mit főzzünk ma?
18:00 Családi kör
18:55 Térkép
19:25 Ízőrzők
20:00 Dokuzóna - Vá-

logatás nemzeti-
ségi filmekből

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Bagi Nacsa 

Orfeuma
22:35 Legenda - 

válogatás
23:10 Hagyaték
23:40 Opera Café
00:15 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Gasztroangyal

04:45 Magyar sikerek
az olimpiákról

06:50 Labdarúgó 
közvetítés

08:40 Bringasport
09:00 Szabadidő
09:30 Kékek
09:55 Puskás Akadémia
10:25 Aranyoroszlánok
10:55 Forma-1 legendák
11:45 Forma-1 legendák
12:35 Magyar sikerek 

az olimpiákról
16:45 Felvezető műsor
16:55 Labdarúgó 

közvetítés
18:40 Értékelő műsor
18:50 Felvezető műsor
19:00 Labdarúgó 

közvetítés
20:45 Értékelő műsor
20:55 Felvezető műsor
21:05 Labdarúgó 

közvetítés
22:50 Értékelő műsor

04:15 Star Wars
Am. animációs 
kalandfilmsor.

05:00 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

05:30 Fókusz Plusz
06:10 Teleshop
06:40 Kölyökklub
09:10 Ninjago Master 

of Spinjitzu
Dán-am. animációs 
filmsor.

09:35 Vuk 2. - Kis Vuk
Angol-magyar ani-
mációs kalandfilm

10:55 A kincses bolygó
Am. animációs ka-
landfilm

12:40 Beépített szépség
Am. akcióvígjáték

14:40 Négy esküvő és 
egy temetés
Am. filmsor.

15:35 Piedone 
Hongkongban
Olasz akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Maradj haza 
magadnak!

19:20 Segítség! Itthon 
vagyok!

19:50 Beépített szépség 2.
Am. akcióvígjáték

22:00 Azt beszélik...
Am. vígjáték

00:00 Dumapárbaj
Magyar vígjáték

01:45 Piedone 
Hongkongban
Olasz akcióvígjáték

04:40 Mick kell a 
gyereknek!
Am. vígjáték-sor.

05:00 Hupikék törpikék
Am.-hong kongi-
kanadai animációs film

06:25 TV2 ANIMÁCIÓ
07:45 Bébi úr

Am. animációs film
09:40 Közöttünk az űr

Am. film

12:10 ÖcsiKém
Am.-kanadai víg-
játék

14:15 Vuk
Magyar rajzfilm

15:55 Nanny McPhee - 
A varázsdada
Angol családi víg-
játék

18:00 Tények
18:50 Mamma Mia!

Am.-angol-német 
zenés vígjáték

21:20 Kegyenc fegyenc
Am. akcióvígjáték

23:35 Kicsinyítés
Am.-norvég sci-fi 
filmdráma

02:20 Apacsok
Magyar filmdráma

03:35 Zsaruvér
Am. krimi-sor.

05:20 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Mozogj otthon!
07:00 Isten kezében
07:25 Kereszt-Tények
07:35 Katolikus krónika
08:00 Így szól az Úr!
08:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
08:30 Útmutató
09:00 Római katolikus 

szentmise - Bu-
dapest, Belváro-
si Templom

10:00 Református 
ifjúsági műsor

10:05 Evangélikus 
ifjúsági műsor

10:15 Görögkatolikus 
ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

10:20 Vallás és 
szabadság

10:30 Metodista magazin

11:00 Református Is-
tentisztelet Bu-
dapestről

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 Hagyaték
13:50 Égi vándorok
14:40 Édes anya-

nyelvünk
14:50 Egri csillagok

Magyar történel-
mi film

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

16:05 Hogy volt?!
17:05 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
17:30 Mozogj otthon!
17:40 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország, 

szeretlek!
21:15 Péter, a kőszikla

Olasz történel-
mi film

22:55 Kenó
23:00 A nagy szépség

Olasz játékfilm

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:10 Világ
07:30 Multiverzum - A 

tudomány ha-
tártalan!

08:00 Német nyelvű 
hírek

08:05 Orosz nyelvű 
hírek

08:10 Kínai nyelvű hírek
08:15 Önök kérték
09:15 Mindenki 

Akadémiája
09:45 Ízőrzők
10:15 Magyarország 

finom
10:35 Térkép
11:05 Angol nyelvű hírek
11:10 Mozogj otthon!

11:25 Egy szív megáll
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 MMA portrék
14:15 A nagyok
14:45 Ketten jösztök, 

hárman mentek
15:15 A székely gyé-

mánt - A korondi 
aragonitcsiszolás 
története

15:40 Mozogj otthon!
15:55 Hahó, a tenger!

Magyar gyerekfilm
17:05 Lola kicsi konyhája
17:40 Mit főzzünk ma?
17:55 Divat & dizájn
18:25 Divat & dizájn
19:00 Öt kontinens - 

Válogatás
19:30 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Harmat a csilla

gon - Emlékfor-
gácsok Kányádi 
Sándorral

22:35 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték

05:10 Szabadidő
05:35 Magyar sikerek

az olimpiákról
07:40 Múlt és jelen egy 

időben
08:15 Jövünk!
08:45 Labdarúgó 

közvetítés
12:30 Labdarúgó 

közvetítés
14:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:55 Labdarúgó 

közvetítés
16:55 Magyar sikerek 

az olimpiákról
18:55 Labdarúgó 

közvetítés
19:10 Felvezető műsor
20:40 Értékelő műsor
20:55 Felvezető műsor
21:05 Labdarúgó 

közvetítés
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5 arcápolási hiba, amit elkövetsz
Biztos vagy benne, hogy hatékonyan küzdesz a bőrhibák ellen? Elő-
fordulhat, hogy a körültekintő ápolás ellenére is van néhány arc-
ápolási hiba, amit elkövetsz!

1. Smink lemosás 
tonizálással egybekötve

Hiba: Sokan elkövetik azt 
a hibát, hogy a smink teljes 
eltávolítását egybemossák a 
tonizálással.

A m e g o l d á s :  A s m i n -
ket az egész arcon inkább 
szemfestéklemosóval távolítsd 

el, majd, amikor készen vagy, 
akkor egy nedves korongvattá-
val és tonikkal újra tisztítsd meg 
az arcod.
2. Csak nyáron szükséges a 

fényvédő
Hiba: A legtöbben abban a tév-

hitben élünk, hogy csak nyáron kell 
fényvédőt használni az arcbőrünkre.

A megoldás: Már a tavaszi nap 
UV-sugarai is komolyan károsítják 
az arcbőrt, így fontos, hogy az első 
melegebb napok beköszöntével ke-
rüljön elő a fényvédő krémünk. Mi-
előtt fényvédőt választasz böngészd 
át az összetevők listáját és kerüld a 

kőolajszármazékot, szintetikus tar-
tósítószert, szintetikus illatanya-
got és alumíniumot tartalmazó ter-
mékeket!
3. Márka alapján vásárolunk 

arckrémet
Hiba: Sok esetben az olcsóbb, 

kevésbé ismert márkák arcápo-
lói ugyanolyan hatékonyak le-
hetnek, mint a drágább, népsze-
rűbb termékek.

A megoldás: A címke és a 
csomagolás helyett inkább az 
összetevőlistát figyeld. Kerüld 
az olyan termékeket, amiben 
parabenek vannak, és keresd 
az olyan hozzávalókat, mint a 
retinoidok, AHA, peptidek, C-vi-
tamin és hyaluronsav.

4. Nincs fókuszban a 
hámlasztás

Hiba: Sokan gondolják úgy, 
hogy a hámlasztás  szükségtelen 
és káros dolog, pedig nagyon is 
jót tesz.

A megoldás: Heti egyszer ér-
demes hámlasztást csinálni, le-
hetőség szerint valamilyen gyen-
géd, kémiai hámlasztóval. A 
szemcsés termékeket az érzékeny 
bőrűek mindenképpen kerüljék.

5. Túl hosszú ideig tartó 
arctisztítás

Hiba: Sokan addig mossák 
az arcukat, amíg az arcelmosó 
habja ki nem fehéredik a bőrü-
kön, ez pedig akár egy percig 
is tarthat.

Megoldás: Az arclemosóval 
történő arctisztítás egy rövid, 
de annál intenzívebb folyamat, 
a tökéletes arctisztítás 30 má-
sodperc alatt elérhető. Ameny-
nyiben túlságosan hosszú ide-
ig mossuk arctisztítóval bőrün-
ket, az kiszáradhat, csípő, visz-
kető érzést kelthet.

9 mindennapi dolog, amitől 
öregebb leszel

Talán nem is gondoltad volna, de ezek a hétköznapi dolgok nincse-
nek jó hatással a szervezetedre, és nagy mértékben öregítik azt, kü-
lönös tekintettel az arcbőrre.

1. Dohányzás
Köztudottan károsítja a tü-

dőt, a szívet és a májat, de a leg-
újabb kutatások szerint a bőrt is 
öregíti. A cigaretta füstje miatt 
kevesebb oxigén jut be az arc-
bőröd sejtjeibe, ami bőrszáraz-
ságot, pigmenthiányt, ráncokat, 
de akár pikkelysömört is okoz-
hat. Sőt: a láncdohá-
nyosok arcán megfi-
gyelhető a száj körü-
li ráncok megvasta-
godása is – ez többek 
között a füst kifújása 
miatt alakult ki.

2. Ételek
Vannak olyan 

é te lek ,  amelyek 
krónikus puffadást, 
gyulladást okozhat-
nak a testben: ezek 
a különböző ételola-
jak, a vörös húsok, 
a fehér kenyér, va-
lamint a cukros és a 
feldolgozott ételek 
többsége. Hogy ezt 
elkerülhesd, érde-
mes Omega-3 zsír-
savban gazdag élel-
miszereket, például 
szárnyasokat, halféléket, mag-
vakat, avokádót és olívaolajat fo-
gyasztanod.

3. Szemránckrémek 
mellőzése

Egy jó szokás, amit érde-
mes minél korábban elkezdeni. 
A bőrgyógyászok egyöntetűen 
azt ajánlják, hogy már a húszas 
éveink elején kezdjük el a szem-
ránckrémek használatát, mert az 
egész testünkön ott a legvéko-
nyabb a bőr – és ott alakulhat-

nak ki a legkönnyebben a ráncok.
4. Mozgáshiányos életmód

Míg a túlzott sportolás és a 
nagymértékű fogyás bizonyítottan 
csökkenti a kollagén mennyiségét, 
heti 3 × 1 óra sport csak kiűzi a bak-
tériumokat, megtisztítja az arcbőrt 
a szennyeződésektől és segít fenn-
tartani a bőr feszességét.

5. Rossz minőségű 
sminktermékek

Bár smink elfedi az apróbb bőr-
egyenetlenségeket, az idő múlásá-
val meglátszik az arcon, hogy mi-
lyen minőségű termékeket kentél 
az arcodra. Nem mindig a legdrá-
gább a nyerő, de a legolcsóbb sem 
a legjobb választás, főleg, ha érzé-
keny a bőröd.

6. Hormonok
A HGH – azaz a növekedési hor-

mon – és a kollagén termelése az idő 

múlásával folyamatosan csökken, 
ezért természetes, hogy az arc-
bőr megereszkedik, a bőr pedig 
vékonyabbá válik. A folyamatot 
egészséges étkezéssel, mozgás-
ban gazdag életmóddal, tudatos 
bőrápolással, szépségvitaminok-
kal és különböző kozmetikai ke-
zelésekkel lehet lelassítani.

7. Napozás
Tudjuk, hogy a nagy tél után 

már alig várod a napozást; de 
nyáron sem érdemes egész nap 
süttetned magad! A túlzott nap-
sütés a pigmentek károsodáshoz, 
valamint a májfoltok kialakulá-
sához vezethet, de a nem meg-
felelő UV védelem elmulasztá-
sa esetén a bőrrák megjelenésé-

nek kockázata is igen 
magas.

8. Kevés alvás
Egy új kutatás sze-

rint az amerikai nők 
harmada nem alszik 
eleget – reméljük, te 
rendesen kipihened 
magad! Hogy miért 
is fontos legalább 8 
órát aludni? Az átvir-
rasztott éjszakák ne-
gatív hatással vannak 
a szervezetre: többek 
között gyengül az im-
munrendszer, növek-
szik a plusz kilók ri-
zikója, romlik a me-
mória és az agy tel-
jesítménye – ráadásul 
száraz, fakó és ráncos 
lesz az arcbőr is.

9. Alkohol
„Természetes egészségká-

rosító” – csak így emlegetik a 
dermatológusok, hiszen a ma-
gas alkoholtartalom dehidra-
tálttá teszi az arcbőrt, elősegíti 
a rosacea (a kivörösödött bőr) 
és az akné kialakulását, vala-
mint a gyulladások megjelené-
sét is rendkívül „támogatja”. Ha 
kevesebb alkoholt iszol, a szer-
vezeted (és az arcbőröd) meg-
hálálja majd – a tömény italok-
ról pedig mondj le!

Pattanások az edzéstől? 
Így tehetsz ellenük

Veled is megtörtént már, hogy 
egy kiadós edzés után felfedez-
tél magadon pár pattanást, mi-
tesszert és vörös dudort? Fo-
gadd meg az alábbi 5 tanácsot, 
és tegyél ellenük!

1. Ne viselj sminket 
sportoláskor!

A rúzs, a korrektor és a szem-
héjfesték is könnyen ,,beletapad” 

a bőrbe, ám az alapozó okozza 
a legnagyobb veszélyt, ugyanis 
nem hagyja lélegezni az arcbőrt, 
eltömíti a pórusokat és megaka-
dályozza a méreganyagok távo-
zását, melyek pattanásként, mi-
tesszerként és akneként fognak 
tovább a bőrödön éktelenkedni.
2. Ne érintsd meg az arcod 

a konditeremben!
Súlyzóhoz, biciklikhez, ta-

posógéphez és még csomó más 
masinához is hozzányúlsz a 
konditermi edzések során. Be-
legondoltál már, hogy mennyi 
– más embertől származó – bak-
térium van rajtuk? Ha szép arc-
bőrt szeretnél, a kezeidet min-
denképpen tartsd távol az arcod-
tól – legalábbis addig, amíg meg 
nem mosakszol rendesen.

3. Viselj edzőruhát!
Sokan pénzpazarlásnak gon-

dolják, mondván edzeni bármi-
ben lehet. De ha nem szeretnél 
pár pattanással és gombás fertő-
zéssel gazdagabb lenni, inkább 
vegyél egy-két jól szellőző edző-
ruhát! Ezek a darabok hagyják a 
bőrödet levegőhöz jutni, ráadá-
sul amikor ezeket viseled, a mé-
reganyagok sem tapadnak meg a 
bőröd felszínén!

4. Egyél sok zöldséget és 
gyümölcsöt

Az antioxidánsok és a vi-
taminok nemcsak belül szé-
pítenek, hanem külsőleg is. A 
speciálisan nőknek kifejlesztett 
multivitaminok például mindig 
a megfelelő mennyiségű ásvá-
nyi anyagot biztosítják a szerve-
zet számára, ezzel is csökkent-
ve a pattanások kialakulásának 
esélyét.

5. Látogasd meg a 
nőgyógyászod!

A pattanások és az aknék 
gyakori kialakulása nem mindig 
sportoláshoz és bőrápoláshoz kö-
tött – sokszor a hormonjaid a lu-
dasok a kialakulásukért. Ha te is 
erre gyanakodsz, irány egy átfo-
gó kivizsgálás, ahol könnyen fel 
tudják mérni a szakemberek, hogy 
mitől lehetnek bőrproblémáid.

5 tévhit a ráncokról
Mielőtt elfutnál valamelyik dro-
gériába és felvásárolnád az összes 
ránctalanító készítményt, olvasd 
el ezt a cikket! Meg fogsz lepődni!

1. A genetika a legfőbb 
mumus

Valójában a legfőbb kiváltó-
ja a ráncoknak a napfény. Ter-
mészetesen, a genetika is vala-
melyest szerepet játszik abban, 
hogy kinek, mikor kezd el öre-
gedni a bőre, de mégsem annyi-
ra, mint az, hogy fiatalabb évei-

ben mennyire tette ki bőrét a ká-
ros UV-sugárzásnak.

2. Ha sok vizet iszom, nem 
leszek ráncos

A szervezetünknek, így a 
bőrnek is szüksége van a vízre, 
ugyanakkor a bőséges folyadék-
bevitel nem akadályozza meg a 
ráncok kialakulását. Sajnos!
3. Minél több ránctalanító, 

annál kevesebb ránc?
Ha százféle krémet kensz az 

arcodra, attól még kevésbé leszel 

hatékony a ráncok ellen. A bőrö-
det a sok termék csak nem kívá-
natos mellékhatásokkal terheli, ir-
ritációhoz, gyulladáshoz, allergi-
ás reakciót válthatnak ki.

4. A futás és az ugrálással 
járó mozgások okozzák a 

bőr megereszkedését
Az arcbőr megereszkedésének 

két fő biológiai oka van: egyrészt 
kevesebb kollagén termelődik, ami 
a rugalmasság elvesztéséhez vezet, 
másrészt csökken az arcon a zsír-

szövet mennyisége, ami miatt nyú-
zottabbnak tűnhetünk. Egyértel-
mű, hogy nem a futás miatt eresz-
kedik meg a bőrünk…
5. A száraz bőrűeknek több 

a ránca
A ráncoknak nincs közük ah-

hoz, mennyire száraz a bőröd. A 
ráncokat elsősorban a napsuga-
rak okozzák, de a kialakulásuk-
ban szerepe van a mimikának, az 
ösztrogén- és a zsírveszteségnek, 
plusz a genetikának is.
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Egyelőre megmagyarázhatatlan tragé-
dia történt Técsőn.

A város Zavodszkaja utcájában, az 
egykori Zenit gyár munkásszállóján ön-
gyilkosságot követett el egy középko-
rú nő. A 38 éves asszony az esti órák-
ban kivetette magát az ötödik emele-

Két kiskorú gyermeket hagyott árván az 
öngyilkos nő

ti balkonról és életét vesztette, adja hí-
rül a pmg.com.

Az áldozat, aki férjezett volt, két kisko-
rú gyermeket hagyott árván. Hogy mi in-
dította végzetes tettére, egyelőre nem de-
rült ki, a rendőrség a Btk. 115. cikke ér-
telmében nyomozást indított az ügyben.

A tragédia a Volóci járásban történt 
pénteken, 12 óra után, írja a prozak.
info. A Rendkívüli Helyzetek Állami 
Szolgálata kárpátaljai kirendeltségé-
nek diszpécsere 12 óra 55 perckor ka-
pott értesítést arról, hogy a Plaj-hegy 
közelében egy férfi lóg a mobiltornyon.

A helyi lakosok elmondták, hogy az 
illető személy a biztonsági felszerelésen 
csüng a rácsszerkezetű sugárzó tornyon. A 
mentősök azonnal a megadott helyszínre 

Áramütés ölt meg egy villanyszerelőt
siettek. A mentési munkálatokat a Volóci 
Hegyimentő Szolgálat 4 baleseti mentő-
se végezte. Hegymászó felszerelés segít-
ségével mintegy 10 méter magasságból le-
hozták a földre az eszméletlen férfit. Ki-
derült, hogy az 1971-es születésű munkás 
javítási munkálatokat végzett a mobiltor-
nyon, amikor áramütés érte.

A sérü l te t  spec iá l i s  já rművel 
Volócra szállították a kórházba, ahol 
életét vesztette.

Május 15-én nem sokkal éjfél után 
egy járókelő bejelentést tett a rend-
őrségen. A férfi elmondta, hogy 
Alsóapsán (Nizsnya Apsa) az úttes-
ten egy életjelek nélkül fekvő férfi-
ra bukkant, akit valószínűleg elgá-
zoltak, írja a 0312.ua.

A helyszínre kiérkező rendőrök meg-
találták az említett férfit, aki jellegze-
tes gázolásos sérülésekkel hevert az út-
testen. Azonnal hozzáláttak a balese-

Halálos kimenetelű cserbenhagyásos gázolás a 
Técsői járásban

tet okozó sofőr kereséséhez. A járőrök 
alig egy órán belül megtalálták a gép-
kocsit, amellyel elütötték az áldoza-
tot. Kiderült, hogy egy 26 éves sofőr 
KaMAZ márkájú tehergépkocsijával 
gázolta el a gyalogost. Ezután megál-
lás nélkül elhajtott a helyszínről. A 37 
éves aknaszlatinai férfi a helyszínen be-
lehalt sérüléseibe.

A bedőházai (Bedevlja) sofőrt őrizetbe 
vették, bűnvádi eljárást indítottak ellene. 

Újabb incidens történt a Rahói járás-
ban a helyi csempészek és a munkácsi 
határőregység között. A nézeteltérés 
közben a bűnözők megpróbálták elgá-
zolni a határőröket, és kárt tettek a jár-
művükben is. A csempészeket csak lö-
vések által sikerült megállítani, adja hí-
rül az ukrinform.ua.

Az eset Terebesfejérpataknál történt 
egy búvárruhás csempész letartóztatását 
követően, aki hat láda cigarettát próbált 
átcsempészni a határ túloldalára. A továb-
bi vizsgálatok során a hatósági munkatár-
sak ellenőrzés céljából megállítottak egy 
Volkswagen Golf típusú járművet, mely-
nek sofőrje nem volt hajlandó felmutat-
ni okmányait. Kis időn belül a helyszín-

Lövésekkel állították meg a csempészeket a 
Rahói járásban

re érkezett egy szintén külföldi rendszá-
mú Volkswagen Passat, s a Golf sofőr-
je átült a „megmentésére” érkezett sze-
mélygépkocsiba. Ezt követően megpró-
bálták elgázolni a határőröket, és elhaj-
tottak Nagybocskó irányába.

A határőrök több figyelmeztető lövést 
is leadtak, szolgálati járművükön a Passat 
nyomába eredtek, azonban útjukat elállta 
egy Land Cruiser, betörték a hatósági gép-
kocsi szélvédőjét, és fizikai bántalmazás-
sal is fenyegették a határőröket.

Később kiderült, hogy a Land Cruiser 
sofőrje az egyik csempész édesapja, aki 
megpróbálta megakadályozni fia felelősség-
re vonását, azonban a rendőrség mindkettő-
jüket letartóztatta. Az ügyben eljárás indult.

A rendőrök büntetőeljárást indítottak 
a munkavédelmi törvények követelmé-
nyeinek megsértéséért a nagyszőlősi 
moziépület rekonstrukciója során. A fa-
lak és a tető összeomlása következtében 
az egyik ember meghalt, a másik pedig 
a kórházba került.

Május 14-én kijevi idő szerint 16 óra 
45 perckor a rendőrséghez bejelentés ér-
kezett az Ukrán Rendkívüli Helyzetek 
Állami Szolgálatának (DSZNSZ) diszpé-
cserétől, miszerint Nagyszőlősön össze-
omlott a régi mozi épülete. A helyszínre 

Összeomlott a régi mozi épülete Nagyszőlősön, 
egy ember meghalt

a járőrök és a nyomozók siettek ki, akik 
megállapították, hogy a régi mozi épüle-
tének felújítási munkálatai során az építő-
ipari vállalat egyik alkalmazottja, egy 62 
éves nagyszőlősi férfi meghalt. Egy 37 
éves Zaporizzsja megyei férfit számos sé-
rüléssel a kórházba szállítottak.

Ukrajna Büntetőtörvénykönyvének 
271. cikkelye (a munkavédelmi törvé-
nyek követelményeinek megsértése) ér-
telmében az ügyben büntetőeljárást indí-
tottak – jelentette a Kárpátaljai Megyei 
Rendőrkapitányság sajtóosztálya.

A huszti járási Ósándorfalva (Олек-
сандрівка) településen egy 25 éves 
helyi lakos fejbe lőtte falubelijét. Az 
áldozatot súlyos állapotban a me-
gyei kórházba szállították. A rend-
őrök előzetes letartóztatásba helyez-
ték a támadót.

Május 11-ére virradóan, kijevi idő 
szerint körülbelül 4 órakor a rendőrök-
höz a bejelentés érkezett a járási kórház 
orvosaitól, miszerint fejsérüléssel egy 23 
éves ósándorfalvi illetőségű fiatalembert 
szállítottak az egészségügyi intézmény-

Fejbe lőtte falubelijét egy fiatalember 
Kárpátalján

be. Az eset vizsgálata során a Huszti Ke-
rületi Rendőrség munkatársai megállapí-
tották, hogy az áldozatra valószínűleg egy 
traumatikus fegyverből lőttek. Két fiatal-
ember között a falusi kávézó közelében 
alakult ki konfliktus, melynek hevében a 
25 éves férfi fejbelőtte társát, majd elme-
nekült a helyszínről.

A nyomozók néhány óra múl-
va Huszt egyik utcáján tartóztatták le a 
bűnelkövetőt, akit előzetes letartóztatásba 
helyeztek – jelentette a Kárpátaljai Megyei 
Rendőrkapitányság sajtóosztálya.

Az Ukrán Hivatásos Liga meghozta 
döntését, miután meghallgatta a klubok 
képviselőinek véleményét a koronaví-
rus-járvány miatt félbeszakadt nemze-
ti bajnokságok ügyében.

Ezek szerint az élvonalban május 30-
án folytatódik a 2019-2020-as bajnoki 
idény, amely a tervek szerint július 19-én 
ér majd véget. Korábban voltak olyan el-

képzelések, hogy a hátralévő mérkőzé-
seket a főváros stadionjaiban rendeznék 
meg, de jelen állás szerint, úgy döntöttek, 
hogy a sorsolás szerinti pályaválasztó csa-
pat helyszínén rendezik meg a találkozó-
kat. Természetesen minden párharcot zárt 
kapuk mögött bonyolítanak majd le.

Ami az Ukrán Kupát illeti, a Minaj 
FC – Dinamo Kijev, és az FK Mariupol 
– Vorszkla Poltava elődöntőket ugyan-
csak a pályaválasztó csapat otthonában, 
Minajban és Mariupolban rendezik meg 
június 12-én, míg a finálénak Ternopil ad 
otthont július 19-én.

A döntéshozók arra is kitértek, hogy a 

Május végén folytatódik az ukrán pontvadászat

Zártkapus lesz a Dinamo Kijev 
kárpátaljai vendégjátéka

folytatás előtt minden játékosnak, edzőnek, 
kisegítő személyzetnek és játékvezetőnek is 
negatív koronavírus-tesztet kell felmutatnia.

***
Az ukrán labdarúgó-bajnokság má-

sodosztályában szereplő Minaj FC csa-
patának középpályása, Ihor Vahinnak po-
zitív lett a koronavírus tesztje, ezért most 
kéthetes karanténba kényszerül, és ez idő 

alatt, természetszerűleg, nem látogathatja 
az együttes edzéseit sem.

Mint a játékos elmondta, jelenleg jól érzi 
magát, teljesen tünetmentes, otthonában vár-
ja ki az újabb tesztelés időpontját és eredmé-
nyét, aminek függvényében a későbbiekben 
csatlakozhat majd a csapattársaihoz.

A tervek szerint a másodosztály és a 
harmadik vonal küzdelemsorozata június 
2-án indul újra, és július 25-26-án rende-
zik majd az utolsó fordulót. Ha minden a 
tervezett menetrend szerint alakul, akkor 
július 29-én és augusztus 2-én bonyolít-
ják majd le a másodosztályba jutásért zaj-
ló osztályozó mérkőzéseket.

Néhány sorban
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) a 
hivatalos honlapján közzétette a női Baj-
nokok Ligája álomcsapatának bő keretét, 
amelyből kikerül majd a végső együttes.

A nyilvános szavazás kedden vette 
kezdetét.

A szokásos módon tíz kategóriában 
(a hét poszt, a legjobb védő, legjobb fia-
tal – 1997-ben vagy az után született – já-
tékos és a legjobb edző) öt-öt jelöltre le-
het voksolni.

Minden kategóriában egy jelöltet 
a sorozatban szereplő edzők neveztek 
meg, a többi négy pedig az EHF szak-
értőinek és az újságíróknak a voksai-
ból jött össze.

Az előző idény legjobbjaiból a balátlö-
vő Anne Mette Hansen és az irányító Stine 
Oftedal, a legjobb védő Eduarda Amorim 
(mind Győri Audi ETO KC), valamint 
a legjobb fiatal Háfra Noémi (FTC-Rail 
Cargo Hungaria) újra jelölt.

A győriek hét jelölést kaptak, ez az 
Esbjerggel holtversenyben a legjobb, a 
Brest Bretagne, a Metz és  Rosztov-Dona 
hattal áll, a Ferencváros hárommal.

***
E u r ó p á b a n  e l s ő k é n t  a  n é m e t 
Bundesligában folytatódtak a küzdelmek 
a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt 
topbajnokságok közül.

A 26. forduló magyar érdekeltségű 
találkozói közül a Gulácsi Pétert és Wili 
Orbant foglalkoztató RB Leipzig hazai 
környezetben 1-1-re végzett a Freiburg el-
len, amelynek a soraiban Sallai a 60. per-
cig a pályán volt. Gulácsi végig védte a ta-
lálkozót, míg a sérüléséből felépülő Orban 
a kispadon kapott helyet.

A Szalai Ádámot foglalkoztató Mainz 
kétgólos hátrányból egyenlített 2-2-re a 
Köln vendégeként. A magyar válogatott 
csatár a hajrában állt be csapatába.

A forduló rangadójának számító 
Borussia Dortmund – Schalke találkozón 
4-0-ás hazai győzelem született.

A listavezető Bayern München 2-0-ra 
nyert az Union Berlin vendégeként.

További eredmények: Eintracht Frank-
furt – Borussia Mönchengladbach 1-3, 
Hoffenheim – Hertha 0-3, Fortuna Düs-
seldorf – Padeborn 0-0, Augsburg – 
Wolfsburg 1-2, Werder Bremen – Bayer 
Leverkusen 1-4.

A bajnokságban a Bayern München 
vezeti a tabellát 58 ponttal az 54 pontos 
Dortmund és 52 pontjával a 3. helyre fel-
jövő Borussia Mönchengladbach előtt. 
Az RB Leipzig 51 pontjával visszaesett 
a 4. helyre.

***
A magyar élvonalban a hétvégén folyta-
tódik a küzdelemsorozat, előtte a csapatok 
többsége felkészülési mérkőzéseken pró-
bálja formába hozni labdarúgóit.

A címvédő és listavezető FTC előbb 
hazai környezetben 2-0-ra nyert a ZTE el-
lenében, majd a tabella harmadik helyén 
álló Mezőkövesddel meccselt.

Az első, tévés találkozón a dobogó 
harmadik helyén álló kövesdiek nyertek 
1-0-ra, míg a másik FTC – Mezőkövesd 
mérkőzés 1-1-es döntetlenre végződött.

További felkészülési mérkőzések 
eredményei: ZTE – Mol Fehérvár 0-1, 
Mol Fehérvár – Budafok 2-1, Kisvárda – 
Debrecen 1-1, 1-2, UTE – MTK 2-2, Hon-
véd – Debrecen 3-1.

A nyitányon, március 23-án az 1. for-
dulóból elmaradt FTC – Debrecen mérkő-
zést rendezik, és a Mezőkövesd – Mol Fe-
hérvár, illetve MTK – Honvéd kupa-elő-
döntők első mérkőzéseit rendezik.

Három nappal később a kupa vissza-
vágóit bonyolítják le, szerdán pedig az 
UTE – Ferencváros elmaradt bajnoki der-
bire kerül sor.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
Folytatás a 13. oldalon

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka
Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

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

akció
-20 -40 

%!

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

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

Lakás eladó
Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 20 000 f.e.  
Mob.: 066-2910418,                   
          0682126127. 

Kőműves munkára 
keresünk önállóan dolgozó csapatot
Feladatok közé tartozik: 

családi és társasházak komplett kivitelezé
se, ipari csarnokok felújítása, építése, iro
daházak felújítása, átalakítása. Közúti hidak 
(patak, folyó, kerékpár) felújítása építése.

Munkavégzés:  Magyarország egész területén

Munkáink:  Zsaluzás, betonozás, vasszerelés,
térkövezés, falazás, vakolás, hőszigetelés, 
glettelés, festés, hideg, meleg burkolás, épí
tőipari bontás.

Szállás: gázcirkóval szerelt, hűtőszekrényekkel, 
gáztűzhellyel, internettel ellátott, teljesen té
rítésmentes. Kihelyezett munkánál a szállás 
szintén térítésmentes. 

Utazás hozzájárulás 4 hét munka után.

Heti munkarendünk hétfőtől szombatig tart. 

A csapatba jogosítvánnyal rendelkező 
személy szükséges!

Munkavégzéshez minden szerszám, minden 
eszköz biztosított.

Bérezés: nettó 1300-1500 forint/óra, 
képességekhez mérten.

telefonszám: +36 70 276 8832

Munkalehetőség Hollandiában!
Káposzta-betakarítás

Fizetés teljesítmény után: 9.6 euró/óra
+ prémium

12 órás, kétműszakos munkanap
Szállás 11 euró/nap

két fő egy szobában, WC, zuhany, konyha
Útiköltség ukrajnából Hollandiába 200 euró.

Magyarok 2018 őszétől dolgoznak itt

+380 (67) 50 50 410 (ukránul vagy oroszul)

Ház kiadó

Nagybaktán összkomfor-
tos kertes házban 3 szo-
ba kiadó diákok, egyedül-
állók vagy turisták részé-
re, rövid vagy hosszú táv-
ra. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 

telek, föld eladó

Nagybaktán két privati-
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő 
gyümölcsfával és 300 db 
lugas csemegeszőlővel el-
adó. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 

Ház eladó

Benében a Petőfi u. 15. 
szám alatt családi ház eladó 
nagy kerttel. Ár megegye-
zés szerint. Mob.: +38099-
7753777. 
Családi ház eladó Bereg-
szászban az Arany János u. 
21. szám alatt, közel a köz-
ponthoz. Áron alul. Mob.: 
066-0162484. 

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. 

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. 

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
+38098-8063947. 
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 melléképü-
lettel. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: +38095-6314498 
(magyarul). 

Beregszászban a Munkácsi 
u. 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Mob.: 
050-5385374. 

lakás eladó

Beregszászban a Sztefanik 
utcában 3 szobás lakás eladó 
a második emeleten, önálló 
fűtéssel, internettel. Mob.: 
099-9070381. 

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

Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. eme-
leti 2 szobás, felújított, bú-
torozott lakás eladó. Tel: 
050-6491429. 

lakás kiadó

Lakás kiadó Beregszász 
központjában. Mob.: 095-
2087515, 050-1977011. 

Egyéb ingatlan kiadó

Beregszászban, a Hősök tere 
4. szám alatt bérbe kiadó a 
Pro100 Pub, 200 m2 terüle-
tű, berendezéssel együtt. Tel: 
066-2030917. 

Háztartási gép

Gáton eladók újszerű álla-
potban lévő német használt 

hűtők, kombinált hűtők, fa-
gyasztóládák, automata mo-
sógépek, gáztűzhelyek és 
kombinált gázkazánok nagy 
választékban, garanciával. 
Házhozszállítás megoldható. 
Mob.: 095-4460916. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok. Mob.: 
050-8589288. 
Fák kivágása, darabolá-
sa, hasogatása. Árkok, ud-
varok, kertek kaszálása, ta-
karítása, gyomirtása. Bozó-
tok irtása, kertek ásása Be-
regszászban 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, karban-
tartása Beregszászban. Mob.: 
066-5148589. 
Kertek tavaszi szántását, 
gyümölcsfák metszését, tava-
szi lemosó permetezését vál-
laljuk Beregszászon és kör-
nyékén. Mob.: 066-5148589. 

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 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. 
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. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
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. 

Munkásokat keresünk 
szalagparketta gyártó cég-
be. A betanítást vállal-
juk. Munkásoknak 10000-
12000 hrivnya, szakmun-
kásoknak 13000-15000 
hrivnya fizetés. Beuta-
zást biztosítunk. Cím: Be-
regszász, Fabricsnaja u. 
53. Mob.: 095-1454223 
(magyarul), 066-2709151 
(orosz, ukrán nyelven). 
Hívjanak munkaidőben: 
7-16 óra között (k.e.i.sz). 

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). 

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. 

Bútor

Nagybaktán bútor (kétaj-
tós szekrény, háromajtós 
szekrény, dupla ágy, nyolc-
személyes asztal) eladó. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 

lakásdekoráció

Jó állapotban lévő szőnyeg 
eladó, 3x2 méter. Mob.: 
+38099-2393269 (17 óra 
után). 

Hűtés, fűtés

Eladó egy autó fa, tüzelésre 
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.: 
066-3967011, 099-08338. 

Mezőgazdasági eszköz

Traktor pricep eladó. Mob: 
+38050-8614374. 
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Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Újságárusokat 
keresünk!

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

www.karpatinfo.net

Берегівський військовий комісаріат запрошує  
на військову службу за контрактом до лав 

Збройних Сил України.
Військова служба за контрактом це:
стабільне та вчасне грошове забезпечення (від 
12500 до 30000 грн.), яке постійно зростатиме;
соціальний пакет, а саме:

– безкоштовне лікування;
– допомога на оздоровлення у розмірі 2-ох
   зарплат під час відпустки;
– грошова компенсація за піднайом житла;
– щорічна відпустка терміном на 30 діб;
– матеріальна допомога для вирішення
   соціально-побутових проблем;
– забезпечення службовим та постійним житлом;
– забезпечення речовим майном.

При укладанні першого контракту виплата складає 
14 тис. грн.
Звертайтеся за адресою:  м. Берегове, пл. Героїв 8.
Контактні телефони: (03141) 2-20-12, т. 0665563961.

FELVÉTELI HIRDETÉS
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázi-

um szeretettel várja a 2020/21-es tanévben induló első 
osztályába az általános iskolák 4. vagy 5. osztályt vég-
zett kisdiákjait! 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel változnak a fel-
vétel feltételei: elmaradnak a felvételi vizsgák, a jelent-
kezők beiratkozás útján válhatnak a gimnázium diákjai-
vá. Túljelentkezés esetén a bejutás sorrendjét a tanulók év 
végi bizonyítványa alapján határozzuk meg. 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának 
rendelete alapján május 31-ig adhatják be jelentkezési 
kérvényüket a diákok szülei/gondviselői, amelyet a www.
bermagim.org weboldalon online formában tölthetnek ki, 
vagy  a honlapon található kérvényt  kinyomtatott és kéz-
zel kitöltött formában eljuttathatják a gimnáziumba (Be-
regszász, Szőlőhegy u. 25.), ahol az ügyeletes veszi át a 
portán munkanapokon reggel 8.00 és délután 16.00 óra 
között (közép-európai i. sz.).

Soós Kálmán ösztöndíjprogram 
a 2020/2021-es tanévre

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt által biztosított támogatásból a 2020/2021-es tanévre is-
mét meghirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíj-
program célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felső-
oktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse. Segít-
se azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem 
tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcso-
latos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram a következő 
alprogramokból tevődik össze:

1. Kárpátaljai Vándoregyetem
A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű fel-

sőoktatásban dolgozó tanárokat és kutatók valamennyi, Kárpátalján 
magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák 
kutatási témájukat vagy olyan tudományos eredményeket, melyek 
széleskörű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan magyar 
nemzetiségű, fokozattal rendelkező tanárok, vagy kutatók jelentke-
zését várjuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben 
munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot 
tartó témával előadást kívánnak tartani az Ungvári Nemzeti Egye-
temen, az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium-
ban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Mun-
kácsi Állami Egyetemen.

A pályázat pozitív elbírálása esetén a nyertes pályázónak a fent 
felsorolt négy intézményben hatvan perces előadást kell tartania a 
2020/2021-es tanév első félévében. Egy pályázó több pályázatot is 
benyújthat, de csak egy témával vehet részt a Vándoregyetemen. Az 
előadás nyelve a magyar.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) A tervezett előadás írott anyaga (PDF) és az előadás során bemu-
tatni kívánt prezentáció elektronikus formában (PPT)
3) Munkaviszony fennállásáról szóló igazolás
4) Tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata
5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
6) Identifikációs kód másolata
7) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata, pl.: magyar 
igazolvány fényképes oldala
8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírással – kék 
tintával író tollat használjon

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási 
jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tár-
gyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiá-
nyos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szó-
tár ellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és 
szótár készítését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthat 
be, amely elősegíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fi-
atalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátításá-
ra és eddig még nem került publikálásra.

A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kuta-
tók jelentkezését várjuk!

A pályázatra a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában 
lehet, a már elkészült, legalább 90 oldal (Times New Roman betű-
típus, 12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegy-
zettel, vagy szaknyelvi szótárral.

A jegyzetnek meg kell felelnie az alapvető műfaji és formai kö-
vetelményeknek.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) Az elkészült oktatási jegyzet vagy szaknyelvi szótár anyagát elek- 
tronikus formában (PDF)
3) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumen-
tum másolata
4) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
5) Identifikációs kód másolata
6) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata, pl.: magyar 
igazolvány fényképes oldala
7) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírással – kék 
tintával író tollat használjon
3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

Olyan magyar nemzetiségű diákok jelentkezést várjuk, akik az 
elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgo-
zatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szak-
dolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) Az elkészült szakdolgozat anyaga elektronikus formában (PDF)
3) Az elkészült pályamunka – szakdolgozat/diplomamunka – veze-
tőtanári- és opponensi véleményei a vezetőtanár és az opponens (ek) 
kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon (PDF)
4) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumen-
tum másolata
5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
6) Identifikációs kód másolata
7) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata pl.: magyar 
igazolvány fényképes oldala
8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék 
tintával író tollat használjon 

Pályázni 2020. szeptember 30., 15.00 óráig lehet az alábbi re-
gisztrációs felületen külön alprogramonként:

1 .  Kárpáta l ja i  Vándoregyetem:  ht tps : / / forms.gle /
DTFpakKYKr6BwnDi8

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási 
jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése:

https://forms.gle/rnStV23U74bHShxy8
3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása: https://forms.

gle/QrQRRU6JZXvu6M9dA
FONTOS! Kérünk minden pályázót, hogy az elektronikus felü-

leten a feltölteni szükséges fájlokat PDF formátumban töltsék fel.
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó anyagokat postai úton 

is várjuk az alábbi címre:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kos-

suth tér 6.
Bővebb tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) te-

lefonszámon és az agora@kmf.uz.ua e-mail címen kaphatnak.
A pályázat lebonyolítása

A pályázat meghirdetése, a pályázati kiírással kapcsolatos tá-
jékoztatás, a jelentkezések befogadása, rögzítése, és elbíráláshoz 
való előkészítése a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány feladata. 
A lebonyolító fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati jelentkezés 
benyújtását követően a jelentkezőtől szükség esetén további doku-
mentumokat kérjen be.

A pályázat elbírálása
A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok 

értékelését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett 
Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, és a pá-
lyázati döntést is ez a testület hozza meg, az általa előzetesen meg-
fogalmazott szempontrendszer szerint.

A pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül a 
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány e-mail-ben értesíti a pályázókat.

A MUNKÁCSI SZENT 
ISTVÁN LÍCEUM 

felvételt hirdet a 2020/21-es tanévre. Idén online 
jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, mely a 
líceum új honlapján található (https://munkacs-katlic.
org.ua/), ahol további információkat (adatokat, tudni-
valókat, fényképeket stb.) is találunk a líceumról és a 
kollégiumról.

Jelentkezni június 10-ig lehet. A felvételi időpont-
ja: 2020. június 20. Szeretettel várjuk a 8., 9. és 10. 
osztályba készülő diákokat!

„Fókuszban a tehetség a 
sport terén” – III. Sporttábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány sporttábort 
hirdet harmadik alkalommal a „Fókuszban a tehetség a 
sport terén” pályázati projekt keretén belül. 

A táborba 12-17 éves kor közötti tanulók jelentke-
zését várjuk.

A tábor ideje: 2020. július 6–10.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola (Beregszász, Kossuth tér 6.)
Jelentkezési határidő: 2020. június 6.
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoz-

nia a tábor kezdetekor.
Ha szeretsz sportolni, versenyezni, tudásodat má-

sokéval összevetni, akkor jelentkezz!
A tábor maximális létszáma 40 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük.
Jelentkezni elektronikus úton 2020. január 27-től 

– 2020. június 6-ig lehet a következő linken: https://
forms.gle/fvbnRVyXjQZu7o3w9

A tábor megvalósulását támogatja a Magyar Kor-
mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kárság és a Bethlen Gábor Alap a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fej-
lesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési prog-
ram koordinálásáért felelős miniszteri biztosság köz-
benjárásával.

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysá-
gi Alapítvány irodájában (90202 Beregszász, Kos-
suth tér 6.) személyesen vagy a +380-31-41-4-29-68 
(149-es mellék) telefonszámon lehet kérni munkana- 
pokon 8.00-tól 17.00-ig.

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. 

növényvédelem

Gyümölcsfa, szőlőoltvá-
nyok, konténeres dísznö-
vények és diófaoltványok 
nagy fajtaválasztékban el-
adók. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136.
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Kaleidoszkóp2020. 
május 20.14

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!

Módosult az „Alkoss kedvedre!” 
c. rajzpályázatra beérkező 

pályaművek beküldési határideje
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány idén is rajz-

pályázatot hirdet. Ha szeretsz rajzolni és szereted a nyá-
ri táborokat, akkor neked szól a felhívás. A 10–16 éves 
helyezettek meghívást kapnak a 2020-as évben 10. alka-
lommal megrendezésre kerülő Jankovics Mária Alkotó-
táborba. Emellett a pályázaton helyezést elért diákokat 
festőeszközökből összeállított ajándékcsomaggal jutal-
mazzuk. Minden pályázót kérünk, hogy maximum A3-as 
méretű, 42x30 cm munkákat küldjön be.

A PÁLYÁZATON ELEMI-, ÁLTALÁNOS-, KÖZÉP-
ISKOLÁS TANULÓK VEHETNEK RÉSZT. KÉRJÜK 
MINDEN BEKÜLDÖTT PÁLYAMUNKÁNÁL TÜN-
TESSÉTEK FEL A FELKÉSZÍTŐ TANÁR SZEMÉLYÉT.

Az alábbi témakörökből válogathattok, egy alkotó 
több témakörben is beküldheti az elkészült pályaműveit.

1. „II. Rákóczi Ferenc emlékére” – a 2019-2020-
as év II. Rákóczi Ferenc előtt tisztelgő emlékév. Eb-
ben a kategóriában a Rákóczi családot és a Rákóczi-
szabadságharcot ábrázoló, valamint a II. Rákóczi Fe-
renccel kapcsolatos legendákat, szimbólumokat, törté-
neteket feldolgozó alkotásokat várunk. A rajz hátolda-
lára írd le, hogyan kapcsolódik a munka az emlékévhez.

2. „Boldogító” – Ebben a témakörben, olyan pálya-
művek érkezését várjuk, ami a boldogság érzését ábrázol-
játok. Hogyan tudod ezt az érzést saját szavaiddal és szí-
neiddel megfogalmazni és papírra vetni? Mi tesz boldog-
gá? Esetleg próbáld meg rajzodon azt a pillanatot ábrá-
zolni, amikor emlékeid szerint boldognak érezted magad.

3. „Nappal és éjszaka” – Olyan képzeletbeli tájké-
pek ábrázolását várjuk ebben a témakörben, ahol egy va-
rázslatos táj nappali és éjszakai képe jelenik meg. Lehet, 
hogy éjszaka életre kelnek a fák és a növények, megválto-
zik a színük, vagy nappal nem látott élőlények bújnak elő 
éjszka rejtekhelyükről. Készíthetsz egy rajzot úgy, hogy 
egy lapon ábrázolva nappali és éjszakai részre osztva a 
papírt készíted el munkádat, de két külön lapon is elké-
szítheted a pályaművedet.

4. „Tapintható alkotás” – Ebben a témakörben olyan 
munkákat várunk, amelyen különböző tapintású felüle-
teket felhasználva hozol létre egy alkotást: érdes – géz, 
ragasztott gríz, smirglipapír –, puha – filc lap, vatta, bár-
sony, szivacs –, sima – műanyag, celofán stb. – felhasz-
nálásával készítesz egy absztrakt, nonfiguratív alkotást, 
vagy csendéletet gyümölcsök, növények és tárgyak fel-
használásával. Egy pályaművön több mint két fajta fe-
lület és anyag felhasználása ajánlott.

5. „4 évszak színei” – Ebben a témakörben olyan 
munkákat várunk, amelyeken egy lapot négy egyen-
lő részre osztva, a négy évszakot ábrázoljátok. Az év-
szakokat leíró színes kompozíciókat úgy készítsétek el, 
hogy minden egyes évszak ábrázolásához egy kiválasz-
tott, az évszakra jellemző színskálát használtok, például:

TÉL – kék, lila, szürke, fehér, 
TAVASZ – rózsaszín, fehér, különböző zöldek
NYÁR – különböző zöldek, sárga, világos kék  
ŐSZ – sárga, narancssárga, barna, piros. 
Készíthettek absztrakt kompozíciókat, de a rajzok le-

hetnek tájképek, szimbolikus portrék, vagy logó-szerű tár-
gyak is, amelyek az évszakokra jellemzőek és a kiválaszott 
színharmóniákkal és tónusaikkal lettek elkészítve.

Az alkotásokat postai és elektronikus úton szkennelt 
formátumban a geniusja2019@gmail.com e-mail címre 
várjuk. A pályázók az e-mail tárgyaként: az „Alkoss ked-
vedre!” c. rajzpályázat nevet adják. 

Kérünk, hogy pályaműveidet maximum A3-as mére-
tű, 42x30 cm méretben küldd be.

A munkákat a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány-
hoz lehet eljuttatni 2020. május 25. 16:00 óráig.

A postai úton később érkező pályamunkák nem vesz-
nek részt a versenyen.

Az eredményhirdetésre 2020. június 6-án kerül sor 
a IX. Kárpátaljai Tehetségnap keretein belül.

Címünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 
Beregszász, Kossuth tér 6. (108-as terem)

Tel.: + 380-31-41-4-29-68 
E-mail: agora@kmf.uz.ua
A rajzokat kárpátaljai képzőművészekből álló zsű-

ri bírálja el.
Kérjük, hogy az elkészült művek hátoldalán tüntes-

sétek fel a következő személyes adatokat: név, születési 
dátum, a rajz választott témája, lakcím, tanintézmény, 
osztály, telefonszám, e-mail cím.

MAGYARORSZÁG 
BEREGSZÁSZ KONZULÁTUSA 

Tisztelt Ügyfeleink!
 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Beregszászi Konzulá-

tus 2020. május 12-től kezdődően fokozatosan újrakez-
di a konzuli szolgáltatások nyújtását.

Ennek megfelelően csak és kizárólag előre egyezte-
tett időpontban lehetőséget biztosítunk:
– korábban elkészült okmányok átvételére;
– korábban benyújtott tartózkodási engedély (D vízum) 
iránti kérelmekben a hiánypótlás és döntés átvételére.

A korábban megszokott ügyfélfogadási időben, előre 
egyeztetett időpontban benyújtható kérelmek:
– útlevél és személyazonosító igazolvány iránti kérelem;
– születés hazai anyakönyvezése iránti kérelem (hozzá 
kapcsolódóan esetlegesen házasságkötés hazai anyaköny-
vezése iránti kérelem és anyasági támogatás / FÉTÁM 
iránti kérelem);
– haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelem;
– tartózkodási engedély (D vízum) iránti kérelem;
– június 2-től: házasságkötés hazai anyakönyvezése irán-
ti kérelem.

Az elérhető további szolgáltatások köréről, folyamat-
ban lévő ügyekről és ügyintézésről, kérjük, telefonon 
érdeklődjön a +38-03141-427-63-as vagy +38-03141-
422-96-as vezetékes telefonszámon hétfőtől csütörtö-
kig 8 és 16 óra, pénteken 8 és 14 óra között (közép-eu-
rópai idő szerint).

Ügyintézés kizárólag előzetesen, telefonon történt 
egyeztetést követően lehetséges, melynek során a 2 
méteres távolság betartatása, valamint a szájat és or-
rot takaró maszk viselése kötelező!

Figyelem! Hadigondozottak ellátásával kapcsolatos 
ügyintézés (életbenléti igazolások, aláíráshitelesítés) csak 
a COVID-19 járvány miatti veszélyhelyzetet kihirdető 
magyar jogszabály hatályvesztését követően lehetséges!

Tisztelettel, Beregszászi Konzulátus

XVII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműköd-
ve 2020. november 6-ra meghirdeti a Fiatal Kárpátal-
jai Magyar Kutatók XVII. Konferenciáját. A konferen-
ciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával már 
rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendel-
kező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várjuk.

A NEVEZÉS:
● Nevezési adatlap kitöltése
● Pályamunka beküldése
A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs fe-

lületen van lehetőség:
https://forms.gle/Gsix8d7xAdv18QA99
A regisztráció során elektronikus formában fel kell 

tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát (amely nem ha-
ladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűmérettel, másfe-
les sorközzel, Times New Roman betűtípussal szedve).

A nevezési adatlapot és az elkészült pályamunkát 
postai úton is várjuk.

Nevezési határidő: 2020. október 5. (hétfő) 14.00 
óráig. 

Postacímünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

Részletes tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149-
es mellék) telefonszámon és az agora@kmf.uz.ua e-ma-
il címen kaphatnak.

Úgy érzi, minden egy 
merő káosz és prob-
léma maga körül, de 
ne aggódjon. Ez csak 

látszat. Amint neki áll rendet 
tenni az életében, rá fog jön-
ni, hogy rosszabbnak tűntek 
a dolgok. Bizonyos dolgok-
kal kapcsolatban tudja, hogy 
változnia kellene, de egy-
előre képtelennek érzi ma-
gát. Vegyen erőt magán, kü-
lönben kellemetlen helyzet-
be kerülhet!

Tökéletes ez a hét 
az új ismeretek el-
sajátításához. Érde-
mes lehet a héten be-

levágnia egy új tanfolyamba 
vagy akár új hobbiba. Meg-
ismerkedhet valakivel az 
interneten, aki által új és iz-
galmas nézőpontra tehet szert. 
Egy közös téma, érdeklődési 
kör által kerülnek majd köze-
lebb egymáshoz. A következő 
napok bőven tartogatnak ma-
gának újdonságokat.

Ma már sokkal jobban 
fog megbirkózni mind 
otthoni, mind a munka-
helyi, mind a párkap-

csolati problémákkal. Azért a 
napokban is akadhatnak nem 
várt bonyodalmak, de már 
nem rogy össze a terhek súlya 
alatt és lazán képes felvenni a 
harcot. Mindenütt elmondha-
tó, hogy a csapatként végzett 
munka nagy segítség lesz Ön-
nek. Az együttműködés min-
den tekintetben kifizetődő lesz.

Érdemes lenne ki-
csivel alázatosabb-
nak és megértőbbnek 

lennie a környezetével szem-
ben. Nem az a gond, hogy 
őszinte, hanem ahogy meg-
teszi. Viszont tökéletes ez a 
hét arra, hogy szembenézzen 
a múltjával és tanuljon a ko-
rábbi hibáiból. A napokban 
egyébként is szívesen tölt 
több időt egyedül és annak 
köszönhetően sok minden 
helyre kerülhet a lelkében.

Úgy tűnik, hogy fé-
nyes hét vár azokra, 
akik ingatlanügyle-

tekkel vagy üzlettel foglal-
koznak. Viszont azok, akik 
venni szeretnének, előbb 
mindenképpen fontolják meg 
döntésüket. Akik pedig vala-
mi újat szeretnének tanulni, 
rálelhetnek egy kivételesen 
jó lehetőségre. Mozgalmas, 
pörgős hét vár a jegy szülöt-
teire, amit szeretteik még to-
vább fokozhatnak.

A napokban kissé 
hirtelenharagú le-
het és hajlamos arra, 

hogy meggondolatlanul be-
széljen vagy cselekedjen. 
Sőt, ugyanilyen gyorsan 
vonhat le helytelen követ-
keztetéseket is. Sokkal tü-
relmesebbnek és egyúttal 
megértőbbnek kellene len-
nie. Vigyázzon, mert nem 
mindenki lesz toleráns és 
megértő magával, ha így 
viselkedik.

Egy ismerőse hatal-
mas segítséget nyújt-
hat Önnek a követke-
ző napokban. Érdemes 

lehet megfogadnia a tanácsát 
vagy élni az általa kínált lehe-
tőséggel. Egyesek erős kész-
tetést érezhetnek arra, hogy a 
vallás vagy a spiritualitás felé 
forduljanak. Tegyenek így és 
ne szégyelljék érzéseiket, vá-
gyaikat! A héten több alka-
lommal is érdemes lesz bel-
ső késztetésükre hallgatniuk.

A héten sok nehéz-
séggel kell szembe-
néznie és félreérté-
sekből is akad bőven. 

Sokat segítene magán azzal, 
ha tisztázná bizonyos problé-
máit a környezetével és ösz-
szehangoltabban dolgozna 
össze szeretteivel és a mun-
katársaival együtt. Viszont a 
héten szerencsére kaphat egy 
jó hírt, ami sokat fog dob-
ni a kedvén és még az egyik 
gondjára is pontot tehet.

A következő napokban 
impulzív módon cse-
lekedhet, de nem len-
ne szerencsés csak úgy 

utat engednie a haragjának. Ért-
hető, hogy feszült, stresszes, de 
megvan az a jó képessége, hogy 
megtalálja a közös nevezőt má-
sokkal. Úgyhogy letámadás he-
lyett, inkább tárgyaljon! Emel-
lett nem ártana javítania a táplál-
kozási szokásain és többet mo-
zoghatna, mert ezzel is támogat-
ná a testi és lelki jólétét.

Pihenés és rengeteg 
kikapcsolódási lehe-
tőség vár magára a 
következő napokban. 

Végre nem ütik fel a fejüket 
kellemetlenségek, és élvez-
heti erőfeszítéseinek gyümöl-
csét. Bőven lesz lehetősége 
arra, hogy kedvenc passzióit 
űzze. Viszont még az Ön han-
gulatán is sokat segítene az, ha 
megosztaná valakivel az érzé-
seit. Nem kell mindig erősnek 
és keménynek mutatkoznia.

Egész héten kapkodni 
és rohanni fog, holott 
semmi szükség nem 

lesz rá. Talán csak megma-
radtak magában a korábbi he-
tek rutinjai, de most már iga-
zán lassíthatna. Az egészsége 
is ezt kívánja, ami manapság 
egyébként is instabil lehet. 
Ne játsszon a tűzzel és vegye 
komolyan teste figyelmezte-
téseit! Viszont ha csinál vala-
mit, csinálja jól, a nagy kap-
kodásban figyelmetlen lehet.

Ez a hét szerencsét és 
boldogságot fog hoz-
ni. Ugyanakkor a na-

pokban érdemes lehet több te-
ret engednie az eszének, a lo-
gikának és ne csak a szívére 
hallgasson. Spirituális képes-
ségeinek köszönhetően ren-
geteg energiáira tehet szert. 
Szüksége is lesz rá, mert több 
kreatív tevékenységbe is bele-
vág, márpedig ha rápörög va-
lamire, nem áll le addig, amíg 
nem lesz kész vele.

A hét babája
Fekete Olivér

Született: 
2019. augusztus 27-én.

Édesanyja: 
Papp Edina.
Édesapja: 

Fekete János.
Lakcím: Beregdéda.

Részvétnyilvánítás
A Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja és 
az Idősek Otthona munkatársai, lakói őszinte részvétüket 
fejezik ki dr. Gaál Gézának, a Beregszászi Családorvosi 
Rendelő vezetőjének, az Öregek Otthona orvosának, aki 
édesanyját gyászolja. „Áldott az Isten, a mi Urunk Jé-
zus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigaszta-
lás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúsá-
gunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat min-
den nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az 
Isten vigasztal minket.” (2Kor 1, 3-4)
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A bőséges reggeli fogyaszt! Haslaposító duó, amivel 
célba érhetsz

Miért érdemes karfiolt enned?

A fogyást kalóriákban mérjük, az egyen-
let egyszerű: kevesebbet kell enni és töb-
bet mozogni. Ám a legfrissebb kutatások 
szerint a fogyás jóval több tényező függ-
vénye, mint a teljes napi kalória-bevitel 
és leadás.

A legjobb, ha az ismert közmondáshoz tartjuk magun-
kat: úgy reggelizünk, mint egy király, de a vacsoránk olyan, 
akár egy koldusé. Az emberek többsége azonban pont ev-
vel ellentétesen étkezik, és a reggelin igyekszik megspó-
rolni a napi kalóriamennyiséget és a korai órákban rendel-
kezésre álló időt.

A szakemberek nem győznek figyelmeztetni minket 
arra, hogy a reggeli a nap egyik legfontosabb étkezése, en-

nek ellenére, egy nemzetközi felmérés szerint, az európai-
ak 20%-a teljesen száműzi, 61%-uk hetente többször is ki-
hagyja a reggelit, és sajnos a gyerekek esetében sem jobb 
ez az arány. Megdöbbentő az adat: háromból egy gyerek 
egyáltalán nem reggelizik.

A reggeli jótékony hatása
A reggeli étkezés kulcsfontosságú az optimális anyag-

csere működésért és az elhízás megelőzéséért. Számos po-
zitív hatása van: fogyaszt, elnyomja az éhséget, csökkenti 
a vércukor szintjét és segítségével testünk könnyebben fel 
tudja használni az inzulint. Minden egyes kihagyott reg-
geli negatívan befolyásolja az agyműködést és a memó-
riát, nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek esetében is.

Ébredés után a szervezetünk energiaszintje alacsony, hi-
szen a vacsora és a reggeli között akár 12 óra is eltelhet, ezért 
létfontosságú, hogy megfelelő tápanyagokhoz jussunk. A bő-
séges és tápanyag dús korai étkezés után a nap további részé-
ben kevésbé leszünk éhesek, így könnyebb betartani a napi 
fogyókúrás étkezési tervet. Az étkezési ideje kihatással van a 
biológiai ritmusunkra is, amely szoros kapcsolatot mutat az 
anyagcsere működésével és az inzulinszinttel. A késői étkezés 
például megzavarja testünk időérzékelését, elhízást okozva.

Egy kutatásban 93 elhízott nő vett részt, akik 12 hétig 
1400 kalóriás diétát tartottak. A csoport egyik fele bőséges, 
700 kalóriás reggelit, 500 kalóriás ebédet és csupán 200 
kalóriás vacsorát evett. A másik része pont fordítva osztot-
ta fel a napi étkezését, reggelijük állt 200 kalóriából, míg 
a vacsorájuk 700-ból. A bőséges vacsorát fogyasztókhoz 
viszonyítva a bőséges reggelis csapat tagjai átlagban 9 ki-
lóval többet adtak le túlsúlyukból. Emellett deréktérfoga-
tuk sokkal kisebb lett, vércukor- és inzulinszintjük is jóval 
nagyobb mértékben javult.

A tökéletes reggeli
A szakemberek szerint a hagyományos felvágottas vagy 

vajas fehér kenyér, zöldség és folyadék nélkül egyáltalán 
nem megfelelő. Figyelni kell rá, hogy a reggeli kellően táp-
láló legyen. A rostok, a kalcium, a magnézium, valamint 
az egyéb ásványi anyagok és vitaminok mind elengedhe-
tetlenek a kiegyensúlyozott napindításhoz. A vizsgálatok 
egyértelműen kimutatták, hogyha a reggeli során nem jut-
tatjuk szervezetünkbe e létfontosságú tápanyagokat, ak-
kor azt a nap során elfogyasztott ételekkel sem tudjuk tel-
jes mértékben pótolni.

„Egy kiegyensúlyozott összetételű reggeli tartalmaz tel-
jes kiőrlésű pékárut vagy teljes értékű gabonát tartalmazó 
gabonapelyhet; tejet, tejterméket vagy egyéb teljes értékű 
fehérjeforrást; illetve zöldséget vagy gyümölcsöt. Így gyor-
san elkészíthető, mégis kiegyensúlyozott összetételű reg-
geli lehet egy tál teljes értékű gabonát tartalmazó gabona-
pehely idényjellegű, friss gyümölccsel, tejjel vagy joghurt-
tal tálalva” – mondja Tóth Bernadett, független dietetikus.

Nyerj erőt fehérjéből!
A fehérjedús reggeli lassítja az emésztést, és hosszú 

időre teltségérzetet ad. A kutatók szerint a fehérjében gaz-
dag ételek jobban elveszik az étvágyat, mint a proteintar-
talmú italok, így az alábbi ételeket ajánlják: tojásfehér-
je, cottage cheese, görög joghurt, pulykamell sonka, füs-
tölt lazac és tofu.

Ne feledkezz meg az egészséges szénhid-
rátról!

Ha olyan szénhidrátban gazdag ételeket eszel reggelire, 
mint a teljes kiőrlésű pékáruk és a gyümölcsök, az üzem-
anyagként szolgál az agynak és az izmoknak, illetve a hasi 
elhízást is gátolják. A magas GI indexű, gyorsan emészthe-
tő szénhidrátok, mint a fehér kenyér és a különböző péksü-
temények, ezzel ellentétben növelik az étvágyat és zsírrá 
raktározódnak. Válassz alacsony glikémiás indexű szénhid-
rátot reggelire: magvas, teljes kiőrlésű kenyeret, zabpely-
het, zabkorpát, almát, citrusokat, szőlőt, körtét, magvakat, 
joghurtot és szójakészítményeket.

Fókuszálj a rostra!
Reggelire fogyassz 5-10 grammnyi rostot! A fehér-

jéhez hasonlóan, a rost is lassítja az emésztést, és so-
káig telít. Egyél 100%-osan teljes kiőrlésű kenyeret, és 
gyümölcsöt a gyümölcslevek helyett. Müzliből érdemes 
olyat választani, amelynek 5% felett van a rosttartal-
ma. A felmérések szerint a gabonapehely remek rost-, 
vas- és B-vitamin forrás lehet, ráadásul sok országban 
a lakosság vitamin és ásványi anyag bevitelének elsőd-
leges forrását jelenti. Egy adag (30 gramm) gabonape-
hely átlagosan 8 gramm teljes értékű gabonát tartalmaz, 
továbbá a kalciummal dúsított pehely már tej nélkül fo-
gyasztva is kalciumforrás.

Elégítsd ki az édesség utáni igényed!
Valami édeset is egyél reggelente, lehet az egy koc-

ka étcsokoládé vagy 1 db cookie. Az édes íz érzékelése 
megemeli a szerotonin szintjét, boldogságérzetet ad már a 
korai órákban, a nap további részében pedig nem vágysz 
majd nassolásra.

Gyakran halljuk, hogy táplálkozzunk szí-
nesen, hogy minden vitamint megkapjon 
a szervezetünk – igen ám, de a fehér éte-
lekről sem szabad megfeledkezni! Itt van 
rögtön a karfiol!

Pizza, gnocchi, tócsni, hamis rizs, vega „fűszeres 
szárny”, vega curry – csak néhány étel, amely elkészíthe-
tő a sokoldalú karfiolból, amelyet sokrétű felhasználható-
sága miatt tényleg kár lenne csak párolt köretként vagy le-
vesben enned. Tápanyagtartalma miatt pedig tényleg ér-
demes gyakrabban fogyasztanod! 100 gramm karfiol csu-
pán 25 kalória, 5 g szénhidrátot tartalmaz, és természete-
sen 0 g zsírt. 30 mg nátrium, 2 g rost található benne, és 
az ajánlott kálium 8%-a, a kalcium 2%-a, és a vas 2%-a.

Miért olyan egészséges?
Ugyan egyszerű, fehér színe van, vitaminokban és ás-

ványi anyagokban gazdag, melynek egészségügyi előnyei 
is vannak. Segít csökkenteni a gyulladások kockázatát 
antioxidáns-tartalmának köszönhetően, és véd az oxidatív 
stressztől. Ahogy más keresztes virágú növények, a karfiol 
is segíthet csökkenteni több krónikus betegség kockázatát.

A benne található szulforafántot a vérnyomás csökken-

tésével is összekapcsolták már a kutatások, és a szív egész-
ségét is segít védeni. A karfiol K-vitaminban gazdag, amely 
szükséges a csontok egészségéhez, és a megfelelő véralva-
dáshoz is. A karfiolt alacsony szénhidrát- és kalóriatartal-

ma miatt a diétázok is bátran fogyaszthatják, és mivel víz-
ben gazdag, a hidratáltságot is elősegíti.

Hogy érdemes elkészítened?
A legtöbb elkészítési mód segít megőrizni a karfiol táp-

anyagtartalmát, a forralást kivéve. A legjobb, ha sütve ké-
szíted el, még akkor is, ha főzve egy kicsit ízesebb.

Míg a különféle smoothie-k stabilan tart-
ják magukat a trendi italok toplistáján, 
egyre több tengerentúli egészségmániás 
szürcsöl inkább kombuchát és – ami még 
ennél is vadabbnak tűnhet – ecettel dú-
sított „üdítőket”.

Kombucha
Az első feljegyzések az időszámításunk előtti 200-as 

évek Kínájából maradtak ránk, melyben az örök élet ita-
laként emlegetik. A kombucha, vagy más néven teagom-

ba egy erjesztéssel, némi zöld, fekete vagy gyógyteából, 
egy kevés cukor hozzáadásával készült ital. Az erjesz-
tés során baktériumok és különféle élesztőgombák sza-
badulnak fel – ezeknek tulajdonítják az édes-savanykás 
ízvilágú kombucha csodás emésztésre gyakorolt hatását.

Mik a gyógyhatásai?
Az élő gomba- és baktériumkultúra mellett tartalmaz 

még számos szerves vegyületet, valamint C- és B-vita-
minokat is. A szájhagyomány szerint remek immunerő-
sítő, ajánlják emésztési zavarok, székrekedés, anyag-
csere-megbetegedések, májproblémák, magas vérnyo-
más, migrén, ízületi gyulladás, valamint epe- és vesekő 
esetén. Májvédő tulajdonságán és oxidatív stressz elleni 
védelmén kívül azonban a legtöbb gyógyhatása egyelő-
re tudományos kísérletekkel nem alátámasztott. Valami 
azért lehet benne, hiszen Ázsiában és Oroszországban 
évszázadok óta használják természetes gyógyítószerként.

Tilos a fogyasztása…
…várandósoknak, szoptató anyáknak, kisgyere-

keknek és gyenge immunrendszerrel rendelkezőknek. 
Candida és bizonyos emésztési betegségek esetén sem 
tanácsos fogyasztani.

Ecetes italok
Mielőtt fintorogni kezdenél, ezek az új italok termé-

szetesen nem ételecetet tartalmaznak. Összetétel szerint 
jelenleg kétféle verzió létezik: vannak az almaecetet, vi-

zet, valamilyen 100%-os gyümölcslevet és egy minimá-
lis cukrot (vagy pl. sztíviát) tartalmazók, és vannak az 
ugyanezeket némi probiotikummal megspékelt „üdítők”.

Mik a gyógyhatásai?
Az almaecet rengeteg értékes tápanyagot (többek kö-

zött kalciumot, magnéziumot, vasat, aminosavakat, en-
zimeket, A- és C- vitamint, béta-karotint) tartalmaz, és 
elsősorban az emésztésre gyakorolt kedvező hatása mi-
att ajánlják a fogyasztását. Emellett csökkenti a kolesz-
terinszintet, a vérnyomást, gyógyítja az ízületi gyulladá-
sokat, a migrént, valamint megelőzi a szív- és érrendszeri 
megbetegedéseket is. A fogyókúrázók jó barátja, ugyan-
is gyorsítja az anyagcserét, méregtelenítő és étvágycsök-
kentő hatású, sőt a zsírok lerakódását is gátolja.

Készítsd el magad!
Mivel itthon még nem kapható ez a szuperegészsé-

ges ital (és különben is igen borsos az ára), otthon te is 
egyszerűen elkészítheted! 1 csésze 100%-os gyümölcs-
lé, 1 csésze víz, 1 evőkanál almaecet, 1 evőkanál méz – a 
hozzávalókat keverd el egy nagyobb pohárban, és már 
kortyolhatod is!
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Plusz egy vicc

2020. 20. szám meg   -
fej  tése: Az önző em-
ber csak magával tö-
rődik, az irigy más-
sal is.   

plusz    egy vicc:  – 
Csak mi még csilla-
gokat is látunk. 

Epres rolád
Hozzávalók: 5 tojás fehérje, 20 dkg cukor, csipetnyi só, 

1 evőkanál ecet, 2 evőkanál étkezési keményítő, 5 dkg sze-
letelt mandula, 10 dkg étcsokoládé, 2 dl habtejszín, 1 nagy 
evőkanál csokoládés mogyorókrém (vagy 5 dkg puha vaj), 
2 dl tejszín, 25 dkg eper.

Elkészítése: A tojásfehérjét a sóval felverjük, fél-
időben hozzáadjuk az ecetet, beleszórjuk a cukrot és 
kemény habbá verjük, a végén pedig beleforgatjuk a 
keményítőt is. Egy gáztepsit kibélelünk sütőpapírral, 
olajos szalvétával átkenjük, majd belesimítjuk a tojás-
habot és rászórjuk a mandulát. 150 fokon, 45-50 per-
cig sütjük. 5 percig hűlni hagyjuk, majd sütőpapírral 
lefedjük és feltekerjük. 

A csokoládét a tejszínnel összeolvasztjuk, szobahőmér-
sékleten hűlni hagyjuk, majd a csokoládés mogyorókrém-
mel habosra kavarjuk. A habtejszínt felverjük. Az epret 
megmossuk, felvágjuk (3-4 szemet félreteszünk). A lapot 
óvatosan kiterítjük, az aljáról lehúzzuk a sütőpapírt, majd 
lekenjük a csokoládékrémmel. Rákenjük a habtejszínt és 
rászórjuk az epret. Feltekerjük, fóliába csomagoljuk, majd 
hűtőbe tesszük. 1 óra után szeleteljük.

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

Két anya beszélget:
– Hogyan tudod reggel olyan korán felkelteni a fia-

dat? Az én gyerekem minden nap elkésik az iskolából.
– Nálunk az ébresztés könnyen megy, csak odate-

szem reggel a macskát a gyerek ágyára. 
– És attól felkel?
– …

Kétbetűsek: AF, BB, 
BD, ÉL, GR, IE, IP, LÁ, LÓ, 
OG, YL, ZL.

Hárombetűsek: ALÓ, 
ANI, BAN, BAR, CZE, 
EGY, ETO, ILY, IND, IRT, 
NÁL, NEO, ÓDA, ÓRA, 
ROM, TRA, ZZS.

Négybetűsek: EMIR, 
IGEN, MERT, MUKI, NOIR, 
NYÁR, OPUS, ÓLOM, 
ÖVES,  SELF,  SZÁM, 
ÚTON.

Ötbetűsek:  ALÉLT, 
AVALA, ÁZSIÓ, BOLYH, 
DAMIL, GALYA, GAZDA, 

HUSZT, ISTEN, MOBIL, 
NOLTE, OKOZÓ, ÓMAMA, 
PÓTOL, RUSSO, VARAS.

Hatbetűsek: ALSZIK, 
ÁRTÁNY, DISZTL, EDE-
NAP, ELOLTÓ, HASA-
DÓ, IDEADÓ, NEROLI, 
PANAMÁ, PAPUCS, RÁ-
CSAP, STREEP, TONHAL.

Hétbetűsek: ÁTUTA-
LÓ, CSALÁDI, DALÁR-
DA, FALEMEZ, GRILLEZ, 
ODATART, ÓCSÁROL, 
SZALADÓ.

Nyolcbetűsek: ADA-
TOLÁS, HADÁLLÁS, KU-
TYÁVAL.

Kilencbetűsek:  FO-
LYÓPART, JÖVEDELEM.

Tizenegy betűsek: CSO-
MAGTARTÓ, GALAMB-
BÚGÁS, JANCSI BOHÓC, 
STERILIZÁLT.
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HAZAFELE ! RÉS

SZÖKKENÉS F

HORVÁTH 
IMRE-
IDÉZET

HAWAII 
SZÍNÉSZNŐ

POLITOLÓGUS 
(ÁGOSTON 
SÁMUEL)

TONNA
MAGYAR 
UNDER-

GROUND RAP 
ZENEKAR

OROSZ 
HELYESLÉS

ARAB 
FEJEDELMI CÍM

VETERÁN 
KARDVÍVÓ 
(JÓZSEF)

ELŐTAGKÉNT 
NITROGÉNT 

JELÖL

KÉN

AZONOS BETŰK

URUGUAYI 
LABDARÚGÓ 

(LUIS)

SKANDINÁV 
FÉLISTENNŐ

ÁLLAMI 
BEVÉTEL

KELETI ÉDESSÉG

TONNA

SZABOLCS-
SZATMÁR-

BEREG MEGYE 
NYUGATI 
KAPUJA

ÁZSIAI ÁLLAM

ÚTBA IGAZÍT

JUTTAT

FUKAR

TETŐKÉSZÍTŐ 
IPAROS

ELEFÁNTCSONT

KÖZPONTI 
STATISZTIKAI 

HUVATAL

ÉRD 
CENTRUMA !

ÜTŐS NÉPI 
JÁTÉK

MÉSZÁROS-
BÁRD

ÁLLATÁPOLÓ 
SZERSZÁM

HÁTSÓ-INDIAI 
FÖLDSZOROS

ELLENEZ

TAMÁSI ÁRON 
HŐSE

PEMZLI

HÍM KECSKE

… DONNER - 
AMERIKAI 

ÉNEKES

SZENT ISTVÁN 
FIA

RIBONUKLEIN-
SAV

2
ELLENŐR

KUTYA

ÉLŐSKÖDŐ A 
BŐRBEN

NYUGALOM

VIDÁM MŰSOR

… BRADBURY - 
AMERIKAI ÍRÓ

JÓD
ORVOSI 
MŰSZER

URÁNIUM

ÜZEMBE 
HELYEZÉS

ISMÉTELT 
TILTÁS

FÉLSZ !

GYÜMÖLCS-
NEDV

NÉMET TEA

ÓZD 
CENTRUMA!

KÜLÖNBÖZŐ 
ZENEI HANGOK

NEUTRON

ÉSZAK-EURÓPAI 
FÉLSZIGET

SUGÁR

6 szuper dolog, amiért 
érdemes étcsokit enni

Az alapvető összetevőkön kívül – kakaópor, kakaó-
vaj, cukor – olyan „titkos” alkotóelemek is meg-
találhatók benne, amelyek gyógyító hatással ren-
delkeznek.

Kutatások bizonyít-
ják, hogy csokievés után a 
nők gyakran érzik magu-
kat egyszerre bűnösnek és 
kielégültnek. Viszont ha 
megtudják, milyen hatás-
sal van rájuk ez „bűnözés-
nek” vélt örömforrás, egy 
csapásra elmúlhat a lelki-
ismeret-furdalásuk. Csak 
két kocka csoki egy nap, 

és rendkívüli hatással lesz 
a szervezetedre.
Segíti az agyműködést

A kakaóban lévő anti-
oxi dáns segíti a véráram-
lást és fejleszti a memóri-
át. Tehát stresszhelyzetben 
nem kell mást tenned, csak 
bekapnod néhány kockát, 
és máris fokozódik az agy-
tevékenységed. (Egyéb-
ként Nobel-díjasok nagy 
számban fogyasztanak ét-
csokoládét.)

Védi a szívet
Az epicatechin egyi-

ke azoknak az összetevők-
nek, amik miatt érezzünk a 
kesernyés ízt, és ami csök-
kenti is a vérnyomást. Egy 
kis étcsoki kúra, s 20 száza-
lékkal csökkenhet a szív- és 
érrendszeri megbetegedé-
sek kockázata.

Ellát energiával
Ugyanez az összetevő, 

az epicatechin felerősí-
ti a sejtek mitokondriális 
funkcióját, azaz a plusz 
energiák áramlásában 
és raktározásában segít. 
Minél sötétebb a csoko-

ládé, annál több benne a 
teobromin, így annál job-
ban serkent. Mivel ez az 
alkaloid fiziológiai hatá-
sa a koffeinéhez hason-
lítható, érezhető szer-
vezetünkben az élénkí-
tő hatása.

Hangulatjavító
A kakaóvajban termé-

szetes endorfin és kevés 

anandamide is fellelhető, 
ami a boldogságot ered-
ményezi. Nem hiába, hogy 
a rosszkedvűek egyik ked-
vence ez a fajta hangulat-
javító.

Vágyfokozó
Érezted már, hogy cso-

kira van szükséged, de 
azonnal? Nos, csokievés 
közben a homloklebeny 
funkciói felerősödnek, 
azaz a gondolkodás, be-
széd, tervezés könnyeb-
ben megy általa. Fura és 
egyben izgalmas is, hogy 
az élénkítő és vérnyomás-
emelő hatása a romanti-
kus éjszakák kedvelt elő-
ételévé válhat.

Segíti a testsúly 
megőrzését

És most következik a 
legjobb hír: kutatások so-
rán jöttek rá arra, hogy a 
rendszeres csokievők vé-
konyabbak, mint azok, akik 
tartózkodnak az édesség 
fogyasztásától. Persze most 
nem kell azonnal nekiáll-
nod, és felfalnod az előtted 
álló csokirudakat.

Olvassa a 
Naplopót!

2020. május 20.

21
18. évfolyam

Ára 8,00 hr

7. oldal

Fizessen elő a 
NAPLOPÓ 

hetilapra a postán!
Index: 37381.

A lengyelek kevesebbet fizetnek 
a kenyérért, mint az ukránok

2. old.
Európa legveszélyesebb városa 
lett Marseille a migránsok miatt 

 3. old.

Több mint félmilliárd éve 
tűnhetett fel a világ első állata

4. old.

Brüsszelben is küzdenek az 
afrikai sertéspestissel

3. old.
Kétharmaddal tiltották be a burkát 
Svájcban egy népszavazáson

3. old.
Fejlett beteggondozási 
rendszer  jellemezte Ötzi korát

4. old.

Ukrajnában elhalasztották az 
egyetemek felvételi dátumait

2. old..
Ukrajnában is megjelenhet az 
„egészségi útlevél”

2. old.
Új adóforma a 
gépkocsivezetőknek Ukrajnában

2. old.
Nyár végéig befejeződhet a 
„maszkrendszer”

 3. old.

Nyári munkák a  
kertben

4. old.

Tovább csökkentek a 
nemzetközi élelmiszerárak

3. old.
Az ukrán igazságügyi miniszter 
bemutatta a fizetős börtöncellákat

3. old.
Szamóca fajták érési 
sorrendben

4. old.

6. oldal

11. oldal

Epres brownie 
eperlekvárral
Epres brownie 
eperlekvárral
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OXIGÉN NŐI NÉV
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ARRAFELE!

2
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ŐSVEZÉR ISME ☼

NAGY-
LACZKÓ 
BALÁZS-
IDÉZET

RUHA-
AKASZTÓ

AHHOZ 
HASSONLÓ

KEMÉNY 
TRÓPUSAI 
FAFAJTA

MAGYAR 
ZÖLDSÉG-
KONZERV 

MÁRKA

NÉMET-
ALFÖLDI 

ZENESZERZŐ 
(CYPRIAN DE)

… RIGHT - 
MINDEN 

RENDBEN

MÉTER

ÉRETTE

FLUOR

LENMAG!
BERILLIUM-
ALUMINIUM-

SZILIKÁT
AKCIÓBAN 

VAN!

ANGOL 
TENGER

KŐVEL 
HAJIGÁLT

ZABSZEM!

SPANYOL 
AUTÓJEL

ÉSZAKI 
FÉRFINÉV

MILEY CYRUS 
FILMJE

FŐZŐ-
HELYISÉG

SZAPPANFA-
FÉLE 

NÖVÉNY 
TERMÉSE

FASOR

NIKKEL

MÁKMAG!

NÉVELŐ

SZEMÉLYE

JAPÁN 
NAGYVÁROS

CSEH ELNÖK 
(MILOS)

BOLTON 
CENTRUMA!

VÖRÖS CSIL-
LAG JELZŐJE

VÁC 
CENTRUMA!

SZÍNÉSZNŐ 
(JUDIT)

ÓVODAI 
FENYÍTÉS

PÁRATLAN 
ATOM!

KENUVÉG!

BAJ

GYILKOL

VOLT TÖRÖK 
ELNÖK 

(TURGUT)

OLASZOS 
KÖSZÖNÉS

TAKE … - 
ZENEKAR

AMERÍCIUM
… STARK - 

SZEREPLŐ A 
TRÓNOK 

HARCÁBAN

A SZÜRET 
ÉVSZAKA

3
… ANDRIC - 

ÍRÓ

FÉLÉV!

NAGYON 
ÖREG

VETERÁN 
NIGÉRIAI 

SPRINTER 
(CHIDI)

BELSŐ SZÁL!

HAZAFELE!

HOLMIUM

… KIRÁLYA - 
LALO-OPERA

TAHITI 
CENTRUMA!

APÁTLAN-
ANYÁTLAN

ELEKTRON

KRÍMI VÁROS 
LAKOSA

HoroszkópHoroszkóp

Műholdas TV-műsor
Május 25 ‒ 31.

Még több rejtvény!Még több rejtvény!

Jól felszerelt konyhában 
igazán élvezetes a főzés, 
ám hiába a sok eszköz, ha 
az ember nem ismeri azok 
funkcióit. 

Konyhai eszközök 
funkciói

Így jelzi a tested a kalciumhiányt
A kalciumhiány nagyon 
sokakat érint, elsősor-
ban az idősebbeket és a 
nőket. A kalcium a D-vi-
taminnal egyetemben 
nagyon fontos a csontok 
egészségéhez, azonban 
számos egyéb biokémi-
ai folyamatban is jelen-
tős szerepe van.Körte Patrik DánielKörte Patrik Dániel


