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Folytatás a 4. oldalon

Lopakodó 
szélsőségek 

Kemencében sült 
finomságok

A mai ötvenesek-hat-
vanasok – és a még 

idősebbek – emlékeznek 
azokra a szép időkre, 
amikor a szülők, nagy-
szülők otthon, a kemen-
cében sütötték a kovász-
szal dagasztott hatalmas, 
soha nem felejthetően il-
latozó házi kenyeret. Ami 
nemcsak frissen, ropogó-
san volt finom, de még 

egy hét múlva is élvezet-
tel fogyasztottuk, olykor 
a spór platóján pirítva, 
házi olajjal vagy kacsa-
zsírral megkenve. Gyer-
mekkorom szép emlékei 
közé tartozik, amikor 
hetente, a kenyérsütési 
napon frissen sült vaka-
ró illata ébresztett. 

A gömbakácok ár-
nyékában a prímás 

most éppen a „Csak egy 
kislány van a világon” 
című hallgatóba kez-
dett. A hegedű vonójá-
ba az egyik gáláns ven-
dég az előbb húzta bele 
a gondosan összehaj-
togatott tízrubelest… 
A kertvendéglő mel-
lett kialakított, gyen-
gén megvilágított tánc-
téren legalább harminc 
pár simul még közelebb 
egymáshoz. Fiatal még 
az idő, senki sem siet 
haza, holnap ugyanis 
vasárnap. Az érzelmes 
nóta további maradás-
ra késztette az éjsza-
kai fürdőzőket is, akik 
meggyőződéssel vallot-
ták, hogy ilyenkor nap-
lemente után a legkel-
lemesebb a víz. A víz, 
a gyorsan folyó Vérke 
tiszta vize… 

Egy lokálpatrióta feljegyzései

Nem riadunk meg a 
kihívásoktól

Immáron véget ért 
az év legvidá mabb-
nak tartott idősza-

ka, a farsang, mely víz-
kereszttől hamvazószer-
dáig tart. Sajnos idén el-
maradtak az erre az idő-

szakra jellemző jótékony-
sági bálok, mulatságok. 
Legfeljebb az óvodások, a 
kisiskolások kóstolhattak 
bele a maskarázás hangu-
latába egy-egy osztályren-
dezvény keretében. 

A Pro Cultura Subcar
pathica (PCS) civil szerve
zet a Csoóri Sándor Alap tá
mogatásával és a Hagyomá
nyok Háza Kárpátalja szak
mai partnerségével – a hatá
lyos karanténszabályok be

tartásával – a Nagyberegi 
Tájházban az elmúlt szer
dán tartott foglalkozásán 
a farsangfarkához kötött 
télbúcsúztató hagyomá
nyokat elevenítette fel. 

Télbúcsúztató a Nagyberegi Tájházban

Részletek a 6. oldalon
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A tisztségviselő közölte, hogy 
az Ukrán Biztonsági Szolgálat 
(SZBU) Medvedcsuk és felesé
ge ellen is büntetőeljárást folytat 
terrorizmus finanszírozása miatt, 
és ez alapján hozták ellenük a 

szankciókat. Danyilov kijelentet
te: „ha bárki 1991 óta ellopott bár
mit is az ukrán néptől, az ukrán 
államtól, azt a helyére kell tenni, 
és mindegy, hogy az illető most 
parlamenti képviselői mandátum 
vagy más tisztség mögé rejtőzik”. 
Medvedcsuk jelenleg az ellenzék
ben lévő, Moszkva-barát Ellenzé
ki Platform – Életért párt egyik 
vezetője és parlamenti képvise
lője. Az RNBO titkára hozzátet
te, hogy az általa vezetett testü
let itt még nem áll meg: „kivizs
gálunk minden esetet, amivel az 

Terrorizmus finanszírozásáért szankciót vetett ki pénteken az ukrán 
Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) a Vlagyimir Putyin 
orosz elnök „komájaként” emlegetett Viktor Medvedcsuk ukrán oli-
garchára és politikusra, valamint feleségére, Okszana Marcsenkóra 
– jelentette be Olekszij Danyilov, az RNBO titkára sajtótájékoztatón.

ukrán állam alaptalanul vesztett va
gyonából, és meghozzuk a szüksé
ges döntéseket” – hangoztatta.

Az RNBO pénteki ülésén bőví
tette ki a szankcióval sújtottak lis
táját nyolc személlyel és 19 válla

lattal, köztük Medvedcsukkal, fe
leségével, utóbbi barátnőjével, akit 
annak a Tarasz Kozaknak az élet
társának tartanak, akinek hivata
losan nevén volt az a három tévé
csatorna, amelyet nemrég szüntet
tek be hasonló okokból.  A tévékről 
köztudott volt, hogy Medvedcsuk 
a valódi tulajdonosuk, Kozak pe
dig csak papíron szerepelt tulaj
donosként.

Medvedcsuk lányának Vlagyi
mir Putyin a keresztapja, ezért em
legetik az orosz elnök „komája
ként”. A politikus a szovjet idők

ben ügyvédként kezdte karrier
jét. Felróják neki, hogy Vaszil 
Sztusz ismert ukrán disszidens 
és emberi jogi aktivista költő ki
jelölt védőjeként 1980-ban a leg
szigorúbb büntetést kérte véden
cére, akit tíz év büntetőtáborra 
ítéltek. Sztusz öt évvel később, 
1985-ben a Perm környéki bör
töntelepen, ahol raboskodott, éh
ségsztrájkot kezdett és belehalt.  

Medvedcsuk 1998–2004 
között a Szociál
demokrata Párt el
nöke volt, amely 
Leonyid Kucsma 
elnökségének utol
só éveiben a legna
gyobb parlamen
ti frakcióval ren
delkezett. Emel
lett hatalmas be
folyásra tett szert 
2002–2005 között 
mint Kucsma el
nöki adminisztrá
ciójának vezető
je. A 2004-es „na
rancsos forrada
lom” után kissé 
háttérbe vonult, de 
az utóbbi években 
újra előtérbe ke
rült a Moszkvaba
rát politikusok által 

létrehozott Ellenzéki Platform 
– Életért párttal. Rendszeresen 
folytat a kijevi vezetéssel nem 
egyeztetett különtárgyaláso
kat Putyinnal fogolycseréről, a 
Donyecmedencei helyzet ren
dezéséről, és ukrán-orosz gaz
dasági, kereskedelmi kérdések
ről. Egyik szószólója annak a 
Moszkva által támogatott ám 
Kijev által határozottan eluta
sított elképzelésnek, hogy Uk
rajna alakuljon szövetségi ál
lammá.

MTI/Kárpátinfo

Volodimir Zelenszkij ukrán el-
nök utasítást adott egy olyan kő-
olajvezeték újraállamosításának 
megoldására, amely a terroriz-
musért szankcióval sújtott Viktor 
Medvedcsuk Moszkva-barát oli-
garchához köthető, és Magyaror-
szágra szállít dízelüzemanyagot.

Az RNBO határozatot hozott 
arról, hogy sürgős intézkedéseket 
kell tenni az ukrán állam tulajdon
jogának helyreállítására a „Szama
ra – Nyugati irányú” elnevezésű 
olajvezeték Ukrajna területén ke
resztül haladó 1433 kilométernyi, 
teljes hosszúsága fölött. Az RNBO 
által hozott pénteki határozatokat 
Zelenszkij szombat este kiadott ren
deletével jóváhagyta, és a dokumen
tumot közzétették az elnök hivata
los honlapján.

Az RNBO határozata alapján 
aláírt elnöki rendeletben egyúttal 
Zelenszkij utasította a hatóságokat, 
hogy vizsgálják ki, milyen körülmé

Ukrajna újraállamosítana egy 
Magyarországra tartó olajvezetéket

nyek között került az említett cső
vezeték magánkézbe.

 Az UNIAN ukrán hírügy
nökség kifejtette, hogy az olaj
vezeték java részének,  több 
min t  1100  k i lométe r  hosz 
szú szakaszának üzemeltetője a 
PrikarpatZahidtransz nevű válla
lat, amely Medvedcsukhoz köt
hető. A vezeték áthalad Zsitomir, 
Rivne, Ternopil, Lviv és Kárpát
alja megyéken Magyarország irá
nyába. Orosz olajfinomítók által 
előállított dízelüzemanyag szállí
tására hozták létre, tervezett kapa
citása évi 3,5 millió tonna.

2016 márciusában az emlí
tett vállalat részvényeit a sváj
ci International Trading Partners 
AG vásárolta meg. Azt meg
előzően pedig az olajvezeték az 
orosz Transznyeft része volt a 
Transznyeftyeprodukt vállalat tu
lajdonaként.

MTI/Kárpátinfo

Az aláírásgyűjtés lezárá
sának az új, és egyben vég
leges határideje május 7. Az 
Európai Bizottság ugyanis az 
elfogadott szabályozásában 
azt rögzítette, hogy a korona
vírusjárvány által gördített 
akadályok miatt előbb fél év
vel, majd kétszer negyedévvel 
hosszabbítható meg az aláírás 
időtartama.

A Székely Nemzeti Tanács 
azt közölte, hogy a hátralévő 77 
napban emelni próbálja a támo
gatók számát azokban az orszá
gokban, ahol a megköveteltnél 
csak kevéssel sikerült több alá
írást összegyűjteni, és még leg
alább négy országban próbálja 
túllépni a küszöböt.

Az SZNT közleményé
ben idézte Erika Casajoana i 
Daunertet, a Katalán Nemzetgyű
lés tagját, aki a Háromszék napi
lapnak adott interjúban nemrég 
azt nyilatkozta: „a Székely Nem
zeti Tanács most olyan mozgal
mat vezet, amely állam nélküli 
nemzetekhez és nemzeti közös

Folytatódhat a nemzeti régiókért indított 
polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése

Levélben tájékoztatta Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke 
a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés szer-
vezőit az aláírásgyűjtés időtartamának harmadik meghosszabbí-
tásáról – közölte pénteken a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) saj-
tószolgálata.

ségekhez tartozó emberek millió
it képviseli”.

„Ez a megállapítás nagyon nagy 
felelősséget ró ránk. Európai népek 
egyenjogúsítása, békés felemelke

dése már a közös feladat, ezért újra 
meg fogjuk szólítani Európa nem
zeti régióinak lakóit, ismertetjük a 
kezdeményezésünket, és változatla
nul arra ösztönzünk minden magyar 

embert is, aki még nem írta alá 
a kezdeményezést, május 7-éig 
még mindig megteheti!” – kö
zölte az SZNT sajtószolgálata.

A nemzeti régiókért indított 
európai polgári kezdeményezést 
péntek délutánig az interneten 
több mint 1,14 millióan írták alá. 
Az SZNT korábbi bejelentése 
szerint további 200 ezer aláírás 
papíron gyűlt össze. A megkö

vetelt hét ország helyett kilenc
ben sikerült több aláírást össze
gyűjteni, mint amennyit az EB 
megkövetel.

MTI

Volodimir Zelenszkij elnök sze-
rint Ukrajnában szükség van az 
ország területén élő nemzetiségi 
kisebbségek jogainak védelméről 
szóló törvény elfogadására, nem 
utolsósorban az ukrán társada-
lom megerősítése, Ukrajna terü-
leti egységének és szuverenitásá-
nak a védelme érdekében – kö-
zölte pénteken az Elnöki Hivatal 
sajtószolgálata, adta hírül a Levij 
Bereg hírportál.

A jelentés szerint az Elnöki 
Hivatalban tartott tanácskozáson 
az államfő hangsúlyozta, hogy a 
nemzetiségi kisebbségek jogállá
sának szabályozása elősegíti jo
gaik védelmét, hozzájárul az uk
rán társadalom megerősítéséhez és 
Ukrajna területi egységének, vala

Zelenszkij: Ukrajnában törvényt kell 
elfogadni a nemzetiségi kisebbségek 

jogainak védelméről
mint szuverenitásának a védelmé
hez. Egy ilyen törvényhozási kez
deményezés egyenjogúakká teszi 
az ukrajnai nemzetiségi kisebbsé
geket – tette hozzá.

Zelenszkij kifejtette: „ez a tör
vény jogokat biztosít a nemzetiségi 
kisebbségek számára, ugyanakkor 
védi Ukrajna területi egységét és 
szuverenitását”. Kiemelte: „állam
ként védeni fogjuk a nemzetiségi ki
sebbségek hagyományait, ünnepeit, 
nyelvét, folklórját, de ezzel együtt 
megköveteljük az ukrán hagyomá
nyok, nyelv iránti tiszteletet”. Az el
nök aláhúzta: „bármely nemzetiség
hez tartozó gyermekeknek ismerni
ük kell az anyanyelvüket és az ukrán 
nyelvet. Ez így igazságos”.

karpat.in.ua

Provokatív ukrán nyelvű felira-
tok jelentek meg az ungvári já-
rási Szürtében. A történések előz-
ménye, hogy tavaly decemberben 
épp ennek a helyi önkormányzat-
nak a képviselőit vádolták meg 
hazaárulással, mert ülésük után 
az ukrán mellett elénekelték a 
magyar nemzeti imádságot is.

Az egyforma mintájú graffitiket 
február 14-én, vasárnap este festet
ték fel a település nyolc különböző 
pontján, a többi közt a község is
kolája melletti ház falára, a busz
megállókra, kerítésekre, sőt, még 
boltokra is. A falfirkákon az uk
rán himnuszból idéznek egy részt, 
mely így szól: „Senkinek nem en
gedjük meg, hogy a szülőföldün
kön uralkodjon”.

Az ügyben a kistérség polgár
mestere feljelentést tesz. Puskár 
Árpád úgy véli, újra provokálják a 
szürteieket, és próbára teszik az itt 
élők türelmét. Az elkövetők a ma
gyarok és az ukránok közötti ellen
tétet próbálják erősíteni, ám – mint 
fogalmazott – ezt a viszályt minél 

Provokatív ukrán falfirkák Szürtében
előbb le szeretnék zárni, s a köl
csönös tisztelet medrébe terelni a 
viszonyt.

A térfigyelő kamerák által rög
zített videofelvételek tanúsága sze
rint két fiatal festette fel a falfirká
kat. A tettesek alakja tisztán kivehe
tő, ám az arcuk nem. A falfirkászok 
nem kímélték a református temp
lom melletti egyházi ingatlant sem. 
Az egykor iskolaként használt, több 
mint 150 éves épület falára is felfes
tették a szöveget. Kótyuk Zsolt, he
lyi református lelkipásztor elmond
ta, szomorúság és fájdalom ébred 
benne akkor, amikor arra gondol, 
hogy sok hazátlan és szülőföld tu
data nélkül élő ember meggyaláz
za saját himnuszát, és meggyaláz
za azt a földet is, amely neki is ha
zája lehetne.

A tettesek nemcsak falfirká
kat hagytak maguk mögött, hanem 
magyar nyelvű hirdetőtáblákat is 
megrongáltak a településen, feke
te festékkel lefújva azokon a ma
gyar feliratot.

karpataljalap.net

Makszim Sztepanov egészségügyi 
miniszter egy tévéműsorban ki-
jelentette, hogy Ukrajna lakos-
ságának legalább hatvan száza-
lékát kellene beoltani koronaví-
rus ellen.

Közölte, hogy az oltási kam
pány első két szakaszában nem
csak egészségügyi alkalmazot
tak, hanem idősek is megkaphat
ják az oltást. Már az első szakasz

Sztepanov: az ukrán lakosság legalább 
hatvan százalékát kell beoltani

ban tervezik idősotthonokban la
kók beoltását, a második szakasz
ban pedig több mint egymillió, 
nyolcvanévesnél idősebbét. Az 
első oltási szakasznak napokon 
belül el kell kezdődnie, a máso
diknak a miniszter szavai szerint 
márciusban. Ugyanakkor Ukraj
nába még nem érkezett meg egy 
vakcinaszállítmány sem.

MTI

Ukrajna újraállamosítana egy 
Medvedcsukhoz köthető olajvezetéket
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Vita az ET-ben
Még az EU–Ukrajna Tár

sulási Tanács február 11i ülé
se előtt, február 9-én az Euró
pai Parlamentben (EP) rendez
tek vitát az EU és Ukrajna kö
zötti társulási megállapodás vég
rehajtásáról. A magyar képvise
lők jóvoltából a nemzeti kisebb
ségek helyzetének kérdése is te
rítékre került. Így az MTI be
számolója szerint Bocskor And
rea fideszes képviselő felszóla
lásában kiemelte, hogy Ukraj
nában többek között olyan ko
moly problémák vannak, ame
lyekre az EU-nak reagálnia kel
lene. Ilyenek például a szélső
séges nézetek terjedése, illetve 
ilyen módszerek alkalmazása, a 
média- és véleményszabadság, 
továbbá az anyanyelv használa
tához való jog és az oktatási jo
gok korlátozása, a magyar ki
sebbséget érő folyamatos meg
félemlítés, a politikai nyomás
gyakorlás és a hatósági túlkapá
sok – taglalta.

„A magyar közösséget ellen
ségként kezelik Ukrajnában, pe
dig a nemzeti kisebbségi törvény 
és az alkotmány széles körű jo
gokat biztosít számukra” – hang
súlyozta a kárpátaljai képvise
lő. Utalt arra, a magyar kormány 
évek óta támogatja a helyi ma
gyar közösséget, ez azt is bizo
nyítja, hogy a magyar közösség a 
híd szerepét tölti be bilaterális és 
uniós kapcsolatokban egyaránt.

Az állásfoglalás
A vita nyomán elfogadták az 

EP állásfoglalását az EU–Uk
rajna társulási megállapodás 
végrehajtásáról. Állítólag még 
soha nem volt a mostanihoz 
hasonlóan terjedelmes a doku
mentum, amelyben így a pozití
vumok mellett a bírálatoknak is 
több hely jutott. A keletukraj
nai konfliktus és Ukrajna szu
verenitásának megkerülhetet
len problémái mellett hangsú
lyosan szerepel az állásfogla
lásban egyebek mellett a kor
rupció, amely akadályozza a 
reformokat, említés történik az 
oligarchák ismét erősödő be
folyásáról, s a jelentés szerint 
változatlanul problémát jelent 
az állami intézményekre gya
korolt nyomás.

Minket érthető módon első
sorban a kisebbségek helyzete 
érdekelt. Ismét meggyőződhet
tünk róla, hogy az EP nem zár
kózik el mereven a témától, jel
lemző azonban, hogy a mosta
ni állásfoglalás egyedül a krími 
tatárok vonatkozásában tartal
maz konkrétumokat, fogalmaz 
meg konkrét javaslatokat hely
zetük javítása érdekében – nyil
ván ukrán közbenjárásra is. Az 
összesen 141 pontos állásfogla
lásban némi jóindulattal négy 
olyan bekezdést találhatunk (a 
krími tatárokra vonatkozó meg
állapításokon kívül), amelyek a 
nemzeti kisebbségekre vonat
koztathatók.

A 62. pont értelmében az EP 
„tudomásul veszi az ukrán mint 
államnyelv funkcionálásának 

Brüsszeli csata a kisebbségi 
jogokért

Ukrajna sokat várt az EU–Ukrajna Társulási Tanács múlt csü-
törtöki ülésétől. Kijevnek égető szüksége lett volna némi európai 
dicséretre, ami sikerként mutatható fel az egyre kiábrándultabb 
hazai közvélemény előtt. Bizton állíthatjuk azonban, hogy a bel-
ga fővárosban Denisz Smihal miniszterelnök által képviselt ukrán 
hatalom nem egészen azt kapta, amit remélt, pedig az Unió ismét 
feláldozta a nemzeti kisebbségek jogait az EU és Ukrajna kapcso-
latainak oltárán.

biztosításáról szóló jogszabályt, és 
kéri az ukrán hatóságokat, hogy azt 
nemzetközi kötelezettségeivel tel
jes összhangban és a Velencei Bi
zottság 960/2019. számú vélemé
nyében foglalt ajánlásoknak meg
felelően hajtsák végre, azaz tart
sák tiszteletben a közösségek azon 
jogát, hogy saját nyelvüket fejlesz
szék és teljes mértékben használják, 
valamint hogy a nemzeti kisebbsé
geket, nyelveiket és az oktatáshoz 
való jogukat a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe vegyék, és 
tartsák szem előtt az egyensúlyt”.

A 63. pontot akár cinikusnak 
is nevezhetnénk, amennyiben fel
szólítja Ukrajnát, hogy „a hivata
los nyelv védelméért felelős biz
tost – vagy bármely más, azonos 
célból létrehozott szervet – ruház
za fel a kisebbségi nyelvek haszná
latára és az őslakos népekre vonat
kozó jogszabályi rendelkezések be
tartásának ellenőrzésére vonatkozó 
jogkörökkel”.

A 64. pont „támogatja a meg
győződés, a véleményalkotás és a 
véleménynyilvánítás szabadságát, 
és hangsúlyozza annak fontossá
gát, hogy valamennyi nemzeti, et
nikai és nyelvi kisebbségnek egyen
lő hozzáférést kell biztosítani az in
formációhoz, ami minden demokrá
cia kritikus alkotóeleme; elítéli az 
etnikai vagy nyelvi alapú gyűlölet
beszédet és megkülönböztetést, va
lamint a nemzeti, etnikai és nyel
vi kisebbségeket célzó álhíreket és 
félretájékoztatást”. Talán monda
nunk sem kell, hogy ezt a pontot 
nem népszerűsítette különösebben 
az ukrán média.

A 65. pont megállapítja, hogy 
„intézkedéseket kell hozni a ki
sebbségi jogok infrastruktúrájának 
megerősítésére, valamint a kisebb
ségi jogok jogszabályi és gyakorla
ti védelme iránti bizalom erősítésé
re; rámutat, hogy az ilyen intézke
déseknek magukban kell foglalniuk 
a jogvédelem megerősítését, a ki
sebbségi kérdésekre irányuló intéz
ményi figyelem növelését, valamint 
erőteljesebb és állandó konzultáci
ós mechanizmusok létrehozását”.

Iszapbirkózás zárt 
ajtók mögött

Csütörtökön került sor az EU–
Ukrajna Társulási Tanács hetedik 
ülésére. Nem tudhatjuk, mi történt 
az ülésteremben, csak annyi bizo
nyos, hogy vita alakult ki, amely 
miatt egy jó órát késett a meghir
detett sajtótájékoztató. Állítólag 
gondok adódtak az ülésről kiadan
dó közös nyilatkozat elfogadásával.

Meg nem erősített információ
ink szerint Várhelyi Olivér bővíté
sért és szomszédságpolitikáért fe
lelős európai uniós biztos ragasz
kodott hozzá, hogy a nyilatkozat
ban essék szó a magyar kisebbsé
get ért fenyegetésekről, támadások
ról, jogaink korlátozásáról. Várhe
lyi Olivér uniós biztosként az Euró
pai Unió–Ukrajna Társulási Tanács 
ülése után nyilatkozott. Azt mond
ta az ukrán nemzeti kisebbségi tör
vényről, hogy az EU elvárja, hogy a 
törvény megfelelően szabályozza a 
nyelvhasználatra és az oktatásra vo
natkozó jogokat. Hozzátette, hogy 
az Unió számít arra, hogy a nemze

ti kisebbségek képviselőit ért fe
nyegetéseket az ukrán hatóságok 
ki fogják vizsgálni.

Az Ukrajna ellenségeit lis
tázó Mirotvorec oldalra a ma
gyar politikus is felkerült ked
den reggel. Az oldal indoklása 
szerint Várhelyi Olivér nyíltan 
beavatkozik Ukrajna belügyei
be, támogatja Kárpátalján a sze
paratizmust.

Ukrajna nem volt hajlandó en
gedményekre, késznek mutatko
zott zárónyilatkozat nélkül távoz
ni, így patthelyzet alakult ki. Vé
gül – a Jevropejszka Pravda infor
mációi szerint – Josep Borrell, az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője volt az, aki meghát
rált, kijelentve, hogy a találkozó 
nem ér véget, amíg Ukrajna szá
mára is elfogadható kompromisz
szum nem születik. Így került ki 
a dokumentumból a magyarokra 
vonatkozó rész. A Deutsche Welle 
weboldalának ukrán kiadása a kö
vetkezőképpen ír erről:

„Ennek (a kompromisszum
nak – a szerk.) eredményeként 
a témának szentelt két nagy be
kezdés inkább eszmecserére ha
sonlít, mint közös nyilatkozatra. 
Mindkét fél egyetértett abban, 
hogy tiszteletben kell tartani a 
nemzeti kisebbségek képviselő
it már megillető jogokat. Az EU 
ezután rámutatott arra, hogy tel
jes mértékben végre kell hajtani 
a Velencei Bizottságnak az okta
tási törvényre vonatkozó ajánlá
sait. Ismeretes, 2017-ben ezzel 
(a jogszabállyal – a szerk.) kez
dődött a konfliktus Budapest és 
Kijev között.

Az ukrán fél a nyilatkozatba 
foglalta, hogy figyelembe vette a 
Velencei Bizottság főbb ajánlása
it, többek között meghosszabbí
totta az (oktatási törvény nyelvi 
rendelkezéseinek életbelépteté
sére vonatkozó – a szerk.) átme
neti időszakot 2023-ig. Ugyan
akkor az EU felszólította Kije
vet, hogy hajtsa végre a Velen
cei Bizottságnak az államnyelv 
funkcionálásáról szóló törvény
re vonatkozó ajánlásait.

Az Európai Unió emellett rá
mutatott »a nemzeti kisebbségek
hez tartozó személyek elleni (el
len irányuló – a szerk.) legutób
bi eseményekre, beleértve az Eu
rópai Parlament képviselőjét is«. 
Minden bizonnyal Bocskor And
rea képviselőre gondolnak, aki 
nemrég felkerült a Mirotvorec 
weboldal listájára. Ez a közle
ménybe foglalt eszmecsere Uk
rajna ígéretével zárul, hogy vé
delmezni fogja az emberi jogo
kat, többek között a nemzeti ki
sebbségek esetében is, és min
dent elkövet az EU aggályainak 
eloszlatására.”

Ezután került sor a felek kö
zös sajtótájékoztatójára, ame
lyen az MTI szerint Várhelyi 
megerősítette, hogy Ukrajná
nak garantálnia kell a nemzeti 
kisebbségeket megillető jogok 
tiszteletben tartását, és a kor
mánynak érdemi párbeszédet 
kell folytatnia a nemzeti kisebb
ségek képviselőivel.

Elmondta, hogy az ukrán 
nemzeti kisebbségi törvénytől, 
amelynek kidolgozása még fo
lyamatban van, az EU elvárja, 
hogy megfelelően szabályozza a 
nyelvhasználatra és az oktatásra 
vonatkozó jogokat. Hozzátette: 
ami a nemzeti kisebbségek kép
viselőit ért fenyegetéseket illeti, 
az Unió számít arra, hogy a ha
tóságok kellőképpen kivizsgálják 
ezeket az eseteket.

Talán mondanunk sem kell, 
hogy a történtek után a kárpátal
jai magyarság aligha számíthat 
problémái gyors megoldására.

karpataljalap.net

Ukrajna befejezte a tárgyaláso-
kat az amerikai NovaVax koro-
navírus elleni vakcina leszállí-
tandó mennyiségének a növelé-
séről, az ország 15 millió adag 
oltóanyagot kap, amelynek 
szállítása már júliustól elkez-
dődhet – jelentette be Makszim 
Sztepanov egészségügyi minisz-
ter hétfőn Facebook-oldalán, 
adta hírül az rbc.ua hírportál.

A tárcavezető bejegyzésé
ben azt írta, hogy sikerrel zá
rultak a tárgyalások az amerikai 

Ukrajna 15 millió adag amerikai 
NovaVax vakcinát kap

NovaVax vakcina Ukrajnába szál
lítandó mennyiségének növelésé
ről. Mint jelezte, Ukrajnát a gyártó 
arról is biztosította, hogy kész to
vábbi 5 millió adaggal növelni a le
kötött mennyiséget, amiről még alá 
kell írni a szerződést.

Sztepanov kifejette: jelenleg a 
NovaVax vakcina Ukrajna által várt 
összmennyisége 15 millió adag. A 
NovaVax szállítása a tervek szerint 
2021 júliusától kezdődik – emlé
keztetett a miniszter.

karpat.in.ua

Közös nyilatkozatban ítélte el éle-
sen a fehérorosz újságírók elleni 
hatósági büntető intézkedéseket 
Dmitro Kuleba külügyminiszter 
és Olekszandr Tkacsenko kultu-
rális és információ-politikai mi-
niszter – adta hírül az rbc.ua hír-
portál a Külügyminisztérium saj-
tószolgálatára hivatkozva.

A jelentés szerint a két mi
nisz ter t  aggodalommal  tö l 
ti el Oroszország tevékenysé
ge Fehéroroszországban, ahol a 

Ukrajna élesen elítéli az újságírók 
elleni megtorló intézkedéseket 

Fehéroroszországban
Kreml „saját propagandahadse
regének felhasználásával teljes 
egészében bitorolja a fehérorosz 
információs teret”. Mint nyilatko
zatában a két tárcavezető hangsú
lyozta: „Ukrajna határozottan ki
áll a demokrácia és az újságírói te
vékenység szabadsága mellett, és 
a nemzetközi közösséggel együtt 
elítéli a fehérorosz hatóságokat 
a médiamunkatársak elleni táma
dás miatt”.

karpat.in.ua

Az orosz agresszió nem tudta el-
érni stratégiai célját, Moszk-
va ugyanis nem tudta megtarta-
ni befolyási övezetében Ukraj-
nát, így mindörökre elveszítet-
te – jelentette ki Dmitro Kuleba 
külügyminiszter szombaton az 
Ukrajna elleni orosz agresszió 
kezdetének évfordulójára időzí-
tett videoüzenetében, adta hírül 
az unn.com.ua hírportál.

Az ukrán diplomácia vezető
je videonyilatkozatában hangsú
lyozta: „ma van a 7. évfordulója an
nak, hogy Oroszország „hitszegő” 
módon Ukrajnára támadt. Amikor 
Vlagyimir Putyin parancsot adott a 
„zöld emberkéknek” Krím elfogla
lására, egy dolgot nem vett számí

Kuleba: Moszkva mindörökre 
elveszítette Ukrajnát, mert nem tudta 

megtartani befolyási övezetében
tásba, azt, hogy ezzel nemcsak az 
akkor nehéz helyzetben lévő ukrán 
államnak dobott kesztyűt, hanem a 
leigázhatatlan ukrán népnek is”.

Kuleba szerint az orosz agresz
szió nem tudta elérni stratégiai cél
ját, mert Moszkva nem tudta meg
tartani Ukrajnát befolyási övezeté
ben, sőt, pont fordítva, mindörök
re elveszítette. Hozzátette: Ukraj
na ma európai államként fejlődik 
tovább, közeledve az európai uni
ós és NATO-tagsághoz. „Az ukrán 
nép soha nem kérdezte, nem kérde
zi, és nem fogja kérdezni senkitől, 
hogy milyen jövőt válasszon ma
gának” – szögezte le Ukrajna kül
ügyminisztere.

karpat.in.ua

A koronavírusos megbetegedé-
sek számának gyors növekedé-
se miatt a megyében már 128 is-
kola átállt a távoktatásra – nyi-
latkozta Igor Sinkarjuk, a Kár-
pátaljai Megyei Állami Közigaz-
gatási Hivatal (ODA) helyettes 
vezetője.

A zakarpattya.net.ua hírportál 
szerint a legtöbb oktatási intézmény 

Több mint 30 ezer diák tanul 
távoktatásban Kárpátalján

a Rahói, a Beregszászi, a Huszti és 
az Ungvári járásokban van karan
tén alatt. Az iskolák bezárásának fő 
oka a pedagógusok és a személyzet 
megbetegedése.

Ungváron, annak érdekében, 
hogy ne zárják be az egész iskolát, 
csak az érintett osztályokat helyez
ték karantén alá.

karpatalja.ma

Minden ukrán és külföldi állam-
polgárnak karanténba kell vonul-
nia attól függetlenül, hogy kül-
földön beoltották-e őket korona-
vírus ellen, ellenkező esetben ne-
gatív Covid-19 tesztről szóló iga-
zolást kell felmutatniuk – közölte 
csütörtökön Andrij Demcsenko, 
az Ukrán Állami Határőrszol-
gálat (DPSZU) sajtószóvivője 
az unn.com.ua hírportállal.

A jelentés szerint az Ukrajná
ba történő belépés szabályai vál
tozatlanul vonatkoznak azokra a 
személyekre is, akiket beoltottak 
Covid-19 ellen. Ezek a szabályok 
rögzítve vannak a kormány 2020. 

Az oltáskönyv nem mentesít a 
karantén alól

szeptember 9én kiadott karantén 
rendeletében – tette hozzá, rámu
tatva, hogy a rendeletben nincs szó 
vakcinációról.

A szóvivő kifejtette: ha ukrán 
állampolgár érkezik vörös zóná
ból, akkor 48 órán belül készült 
negatív koronavírustesztet kell fel
mutatnia, vagy karanténba kell vo
nulnia. Amennyiben azt meg akar
ja szakítani, akkor laboratóriumi 
koronavírustesztet készíttethet. A 
külföldi állampolgárokra ugyan
ez a szabály vonatkozik, de ne
kik biztosítással is rendelkezniük 
kell – mondta.

karpat.in.ua
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„Serkenj fel, aki aluszol és tá-
madj fel a halálból és felragyog 
tenéked Krisztus.” (Efézus 5, 14)

Milyen jó volt Lázárnak, nem 
kellett erőlködnie, hogy feléb
redjen, bomló teste életre keljen. 
Mozgásképessé vált, igaz, a sír 
szájáról a követ kívülről kellett 
elvenni. A gyolcsot sem maga te
kerte le testéről, abban is segítet
tek. Természetesen ez mind Jé
zus parancsára, utasítására történt. 
„Monda nékik Jézus: Oldozzátok 
meg őt, és hagyjátok menni.” (Jn 
11, 44) Lázár nem támadhatott 
volna fel Jézus nélkül!

Alszol. Nem azért, mert álmos 
vagy, elfáradtál. Alszol, mert me
nekülsz a valóság elől. Az alvás
sal kizárod az élet, a külvilág ha
tását... Menekülsz, bújkálsz a va
lóság elől, ezért alszol.

Isten gyermekei nem alhat
nak! Te sem alhatsz, nem álmo
dozhatsz! Ébresztő!

Úgy érzed, halott vagy lelkileg, 
nincs már benned öröm, buzgóság, 
ének és hála, kihűlt a szíved! El
kopott az első szeretet. Lehet, de a 
lelked még mindig Istené! Ő pedig 
nem szánta halálra a lelki életedet!  

Ébresztő! Az Úr Jézus szólít, 
Ő ébresztget csüggedésedből, ke
serű menekülésedből. Ne aludj, az 
alvással nem oldódik meg semmi! 
Csupán közömbösséget színlelsz 
és azt hiszed, sikerül hátat fordí
tani szomorú életednek.

Nyitva van a szemed, jársz-
kelsz, dolgozol, nem teszed fe
jed a párnára, tehát nem alszol... 
Védekezhetsz így. De feladtad 
a küzdelmet, lemondtál a szép
ről, Isten ígéreteiről, reménytele
nül éled mindennapodat és lelki
leg, testileg csak vonszolod ma
gad. Ez az alvás és ennek a vége 
a magad választotta halál. Isten 
azt akarja, hogy aktív légy a lelki 
életben is! Azt várja tőled és tő
lem, hogy addig, amíg testi-föl
di életünk tart, addig szolgáljuk 
Őt. Dicsőítve magasztalva, gyö
nyörködjünk Őbenne, tetteiben.
Vegyük észre az embereket, kör
nyezetünket, segítsünk, szolgál
junk, adjunk abból, amit adott, 
amit mi is ingyen kaptunk Tőle.

Ne mondd, hogy nincs sem
mid, ne mondd, hogy kiszáradt 
az életed! Jelenleg hol vagy? El
temetkezel nagy gondjaidba, fáj

Ébredj!
dalmadba, a félelemből ki sem 
látszol, gyászolsz és nem akarsz 
feloldódni? 

Ez a te nagy bajod most, kedves 
Olvasóm! Kínok, fájdalmak köz
ben is lehet felemelt kézzel kiálta
ni, esedezni Istenhez. Sebzett szív
vel is lehet imádni Őt. Ez az ÉLET, 
így érdemes élni! De lehete? 

Lehet haraggal, lázadozva kö
vetelőzni, vádolni Istent... Lehet, 
s mi megtesszük sokszor. Ő nem 
csap nyakon, nem húzza meg a 
füledet… Vár, szeretettel és tü
relmesen. Rád vár és rám is vár.

Jézus is várt Lázár sírjánál... 
Nem hagyta a sírban.

Lehet megalázkodni, belátás
ra, bűnbánatra jutni, lehet sebzett 
szívvel imádni Őt. Lehet és érde
mes. Lehet elfogadni a betegsé
get, veszteséget, gyászt, nyomo
rékságot, lehet értékelni és tudo
másul venni azt, hogy minden az 
Ő tudtával történik velem, körü
löttem, szeretteimmel.  

Isten terve, akarata és módsze
re titok előttem. Nem értem Őt. De 
bízom és hiszem, hogy Ő a java
mat akarja. Ezért nem szabad alud
nom, menekülnöm, és kizárni ma
gam az életből. Minden céllal tör
ténik életemben. Neki gondja van 
rád és rám. Leparancsolja rólad a 
kötelékeket, rongyaidat... Biztos, 
hogy embereket használ fel, akik 
segíthetnek neked megszabadulni a 
kötelékeidtől, mint Lázárnak is se
gítettek. De ne felejtsd, Lázár nem 
kiabált és nem tiltakozott, amikor 
levették róla a halotti lepelt. Enge
delmeskedett Jézus parancsának. 
„Lázár, jöjj ki!”

Az élet Ura, Isten parancsa 
ez ma feléd: Jöjj ki az álomból, 
ne menekülj az alvásba, a halál
ba! Élned kell!

 Magasztallak, Életnek Ura, 
Istenem. Köszönöm hozzám haj-
ló szeretetedet. Segíts felébred-
ni, élni, járni a Te erőddel, Szent 
Lelked erejével! Köszönöm, hogy 
még tartogatsz számomra áldást, 
örömöt, meglepetést. Segíts, hogy 
vegyem észre, és ébresztgessem 
azokat, akik alszanak körülöttem! 
Uram, kérlek áldj meg engem 
életerővel, kedvvel! Szeretlek, Is-
tenem. Ámen

(Morzsák 4., 2006)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

A házikenyér, a tepertős pogácsa 
és a kőttes dicsérete

Kemencében sült finomságok

Később már mi is „besegítet-
tünk” annak elkészítésébe: mi-
után nagymama kiszaggatta a 
kenyérnekvalót és szakajtóba 
rakta azt, egy-egy kanalat kap-
tunk mi is a kezünkbe, s a da-
gasztóteknő faláról azzal leva-
kargattuk (innen az elnevezés: 
vakarék) a maradék tésztát, és 

„verebet” formáztunk abból. 
Alig vártuk, hogy kikerüljön 
a kemencéből: frissen fejt tej-
jel mennyei früstök volt ez szá-
munkra!

– Úgy emlékszem, hogy a 
múlt század ötveneshatvanas 
éveiig, míg át nem építették a 
régi paraszti házak többségét – a 
faluban szinte minden udvaron 
volt kemence – kezdi beszél
getésünket Olasz Piroska, aki a 
Nagyberegi Tájházban igyekszik 
megismertetni az érdeklődő fiata
lokkal a kemencében sült finom
ságok különleges ízvilága mel
lett azok készítését is. – Később, 
amikor már kevesebb volt ezek
ből a kinti sütőalkalmatosságok
ból, a szomszédok beosztották, 
hogy mikor ki veti be ott a kenye

„Lángolj kisze, vidd a telet!”
Télbúcsúztató a Nagyberegi Tájházban

Gál Adél, a PCS munkatársa ar
ról mesélt a Beregszászi Kos
suth Lajos Középiskola harma
dikosainak, hogy miként zajlott 
egykoron a téltemetés. Elmond
ta, hogy a farsangozók szalmá
ból kiszebábot készítettek, va
lamint különféle zajkeltő szer
számokat, majd élükön egy do
bossal és egy kikiáltóval kivo
nultak a folyó vagy patak partjá
ra, miközben télűző rigmusokat 
kiabáltak (például: „Haj, ki ki-
sze haj, kivisszük a betegséget, 
behozzuk az egészséget, haj ki-
sze haj”), és közben zörgették 
a zajkeltő eszközöket, dudákat, 
sípokat, dobokat. A tél elűzé
sére a patakba, folyóba dobták 
a bábot, s ezzel hívták-várták a 
tavaszt. Ahol nem volt folyó, 
ott a téren égették el a bábot. A 
babona szerint a kiszebáb ége

ret, vagy ünnepek alkalmából ki mi
kor süt kalácsot.

– Miért volt ennyire fontos, hogy 
a kemencében süljön a kőttes?

– Hát annak egészen más az íze, 
mint a gáz vagy elektromos lerben 
készültnek! – csillan fel beszélge
tőtársam szeme. – De még a külle
me is szebb volt! Nézze – mutatja a 
villanysütőből és a kemencéből ép
pen kivett tepsiben sorakozó teper

tős pogácsákat –, mennyivel fénye
sebb a kemencében sült pogácsa te
teje, mint a másiké! És kóstolja csak! 

Megízlelem hát mindkettőt. Va
lóban ízre, állagra, kinézetre észre
vehető a különbség. Természetesen 
a kemencében sült javára. 

– Milyen gyakran készül még 
otthon tepertős pogácsa?

– Sűrűn megsütöm – ha nem is 
kemencében –, mert a férjem sze
rint ez a legfinomabb süti. De a csa
ládban mindenki szereti. Főleg házi 
szilvalekvárral.

– Nagy a család?
– Most már csak a férjemmel 

maradtunk otthon, de mindkét lá
nyunk a faluban ment férjhez, így 
könnyű felkeresni egymást. És hála 
Istennek, unokák is vannak, meg 
nemrég dédunokával is megáldott 

az Úr. Nem tudok úgy készíteni 
semmi ilyen finomságot, hogy 
abból ne vigyek nekik is. 

– Mit szeretnek leginkább az 
unokák?

– A gőzönfőttöt. De mosta
nában már nem hagyományo
san, till (géz) fölött készítem, ha
nem Dobronyban tanultam egy 
új sütve-főzve módszert: magas, 
vastagfalú lábosban pici vízbe 
tesszük bele a gombócokat, és le
fedve előbb pároljuk, majd kicsit 
az alját megsütjük. Nagyon sze
retik a gyerekek. Télen meg, mi
kor nincs kerti munka, derelyét 
„gyártok” nekik. De a krumplis 
gombóc is a kedvencek közé tar
tozik, akárcsak a kenyérlángos, a 
fánk, a csöröge, a tarkedli vagy 
a palacsinta.

– Kenyeret sütnek még a ke-
mencében?

– Azt már nem igazán. A da
gasztóteknő is leginkább disznó
vágáskor kerül elő, abban a hur
ka, a kolbász töltelékét készít
jük elő. De olykor-olykor a kőt
test ünnepekre még a kisdagasz
tóban kelesztem, és kemencében 
sütöm meg. 

Mára az elektromos sütők 
ugyan szép lassan leváltják a ke
mencét, de ez utóbbiban sült éte
lek íze felülmúlhatatlan. Nem vé
letlen, hogy a modern háztartások
ban is divat lett kisebb kemencék 
rakása, amelyekben persze ma már 
leginkább húsételek készülnek, de 
ne feledkezzünk meg eleink fent 
említett kedvenceiről sem!

Kovács Erzsébet

tése megszabadítja az embereket 
minden bajtól. Ezen a napon Gál 
Adél vezetésével a gyerekek fel
idézték ezt a jellegzetes farsangi 
hagyományt. 

A délelőtti foglalkozás során 
a csoport egyik fele apró kiszeba
bákat készített, a másik fele pe
dig a tárcán-szövést próbálta ki, 
melynek eredményeként szintén 
kicsi szőtt babák születtek. Ami
kor mindenki elkészült a munká
jával, a gyerekek az udvarra vo
nultak, s Gál Adél vezetésével el
készítették a kiszebábot: szalmá
ból formáztak egy emberi alakot, 
felöltöztették régi ruhákba, majd 
meggyújtották azt, miközben a 
gyerekek a „Jer, jer kikelet, sep-
rűzd ki a hideget, ereszd be a me-
leget, dideregtünk eleget!” tél
űző rigmust mondogatták. Köz
ben mindenki egy papírra felír
ta azt a rossz dolgot, amitől sza
badulni szeretett volna, s bedob

ta a tűzbe. A „Lángolj kisze, vidd 
a telet!” felkiáltással fejeződött 
be a bábu égetése. 

Idő közben kisültek azok a 
csörögefánkok is, melyek hajto

gatásánál néhány ügyes kezű ta
nuló is segédkezett a konyhában. 
A kiszebáb-égetést követően az
tán jóízűen el is fogyasztották a 
finomságot. 

Elismerést érdemel az a tö
rekvés, amit a hagyománya
ink ápolása terén végeznek a 
Nagyberegi Tájházban.

Kósa Eszter

A Nagyberegi Tájházban Olasz Piroska vezetésével 
a gyerekek is belekóstolhatnak a tepertős pogácsa 
vagy éppen a csörögefánk készítésébe

A közösen készített csörögefánk mindenkinek ízlett
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Elejét lásd az 1. oldalon

Vidékünkön 2013-ban Bereg
szászban alakult meg a Kárpát
aljai Rózsahölgyek Társasága. A 
mára több mint ötven tagot szám
láló társaság szívügyének tekin
ti a halmozottan hátrányos hely
zetű gyerekek felkarolását, közös 
programok segítségével életük 
szebbé tételét, hogy szeretetük
kel egy jobb élet reményét mu
tassák fel nekik. A társaság elnö
kével, Mező Diannával beszél
gettünk értékekről, kihívásokról, 
valamint, hogy mit is jelent ró
zsahölgynek lenni.

– Ismerjük meg közelebbről 
Mező Diannát!

– Nagybégányban születtem, 
a helyi általános iskolában kezd
tem tanulmányaimat. Sok ba
rátot szereztem az iskolás éve
im alatt, és ahogy lenni szokott, 
vágytunk arra, hogy a barátnők
kel együtt maradhassunk. Így kö
zösen jelentkeztünk a Beregszá
szi 11. Számú Szakközépiskolá
ba, ahol elsajátíthattam a varró
női szakmát. Azonban rá kellett 
jönnöm, hogy nem ez az én utam. 
Ekkor döntöttem el, hogy felvéte
lizek a Debreceni Egyetem Böl
csészettudományi Karára. Emel
lett beadtam a jelentkezésemet a 
Nyíregyházi Főiskolára, közgaz
dász szakra. A Nyíregyházi Fő
iskola kihelyezett képzése Be
regszászban volt, ennek fényé
ben úgy döntöttem, hogy itthon 
szeretném tanulmányaimat foly

Továbbra is sugározzák pozitivitásukat a kárpátaljai rózsahölgyek

A szeretet nagykövetei  
A Rózsahölgyek Társasága 2010-ben a Máltai Szeretetszolgálat kö-
telékéből indult Kecskeméten. Ők a jóság, a szépség, a szelídség, a 
szeretet és a béke követei, akik vállalták, hogy ezen értékeket kép-
viselik mindennapi életükben. Vallják, hogy ők sem tökéletesek, de 
megpróbálnak ezen értékek szerint élni.

tatni. Isten útjai kifürkészhetetle
nek – szokták mondani – hiszen en
nek a képzésnek köszönhetően is
mertem meg a páromat. A főiskola 
befejezését követően családot ala
pítottunk. Ma pedig a Beregszászi 
Járási Máltai Szeretetszolgálatnál 
vagyok projektasszisztens, emel
lett hatodik éve a Kárpátaljai Ró
zsahölgyek Társaságának elnöke
ként tagjainkkal együtt próbálunk 
a nehézsorsú gyermekekért tenni.

– Meséljen a Rózsahölgyek 
Társaságáról! 

– A társaságot Rigóné Kiss Éva 
többedmagával alapította Kecske
méten. Célkitűzéseik között sze
repelt az is, hogy a Rózsahölgyek 
Társaságát szeretnék elterjeszteni a 
külhoni magyarság körében. Egyik 
rendezvényükre hivatalosak vol
tunk a férjemmel, akivel az elnök 
asszony megtervezte, hogy felkér
nek rózsahölggyé engem is. Erről 
azonban én nem tudtam, így meg
lepetésként ért a felkérés, emellett 
nagyon örültem is neki. Ekkor érez
tem azt, hogy ezt az utat nekünk is 
követnünk kell. 2013-ban sikerült 
itthon is megalakítanunk a társa
ságot, amelynek akkor Mahurszki 
Éva lett elnöke, majd körülbelül 
két év múlva én vettem át az irányí
tást. Munkánkkal, programjainkkal 
a nehézsorsú gyerekeket szeretnénk 
felkarolni, ezáltal életcélt adni szá
mukra. Az évek alatt jótékonysági 
színházi előadást, bált és gasztronó
miai bemutatót tartottunk, melynek 

bevételéből a gyermekeknek szer
veztünk egy örömteli napot.

– Hagyományosan a farsang a 
jótékonysági bálok időszaka, ame-
lyek a járvány-helyzet miatt most 
elmaradtak. Mi az a tevékenység, 
amivel jelenleg segíteni tudják a 
gyermekeket?

– Nagyon nehéz évet zárt ta
valy mindenki, és az új év sem hoz 

enyhülést egyelőre. A vírus-helyzet 
nagy mértékben befolyásolta társa
ságunk életét is. Körülbelül egy év
vel ezelőtt, tavaly februárban tud

tuk megtartani utolsó programun
kat. Sajnos nem tudtunk több jó
tékonysági eseményt vagy utazást 
szervezni. A tavalyi évben társasá
gunk kissé háttérbe szorult, de re
ménykedünk abban, hogy idén lesz 
lehetőségünk megvalósítani az el
halasztott terveinket.

– Mit jelent rózsahölgynek 
lenni?

– Ez egy felelősségteljes válla
lás. A másik ember felé úgy próbá
lunk fordulni, hogy magunkból is 
és belőle is a legjobbat hozzuk ki. 

Ez persze nem mindig egyszerű. 
Másképp gondolkodom vagy cse
lekszem, mintha nem lennék rózsa
hölgy? Nem, ez nem igaz. Még
is valami pluszt ad ez az életünk
be. Körülbelül ötven tagunk van 
az egészen fiataloktól a középkor
osztályon át az idősekig. Nagyon 
jó dolog ez számunkra, hiszen az 
eltérő korosztályok eltérő módon 
látnak egyegy élethelyzetet. A fi
atalok nagy vehemenciával vetik 
bele magukat a programok meg
szervezésébe, az idősebbek meg
fontoltabbak, tapasztalataik által 
jó tanácsokat tudnak nyújtani szá
munkra. Vannak tagjaink, akiket 
mi kértünk fel, vannak, akik meg
kerestek minket, és vannak, akik 
barátaik által ismerték meg tevé
kenységünket. Mi mindig szívesen 
fogadjuk a jelentkezőket.

– Hogyan jut idő a kikapcso-
lódásra, töltekezésre?

– Szabadidőmben igyekszem 
minél több időt tölteni a csalá
dommal. Férjemmel három gyer
meket nevelünk, akik közül ket
ten külföldön tanulnak. Igyek
szünk úgy alakítani a programja
inkat, hogy minél többet tudjunk 
mindannyian együtt lenni. Ilyen
kor, ha az időjárás is engedi, ki
rándulásokat, kisebb túrákat szok
tunk szervezni. Ez mindig feltölt 
energiával.

– További tervek…
– Terveink mindig vannak, 

már csak az a kérdés, hogy meg 
is tudjuk valósítani őket. A rózsa
hölgyekkel egy honismereti kirán
dulás-sorozatot terveztünk, me
lyet nem tudtunk teljes egészé
ben megvalósítani. Ezt szeretnénk 
folytatni, ha a járványhelyzet en
gedi. Emellett szeretnénk új ró
zsahölgyeket is avatni. Remény
kedünk egy pozitív jövőben.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

A beregszászi strand, anno…
A múlt században, a hatvanas 

évek közepén járunk, s a helyszín 
a beregszászi strand. Ott, ahol az 
erre közlekedő vonatok átrobog
nak a Vérke-hídon, s a vasúti pá
lya keresztezi az Arany János ut
cát, valamint a szovjet érában 
Matroszovról elnevezett utca ta
lálkozik a Bercsényi utcával, nos, 
ebben a háromszögben alakították 
ki a városi strandot. Kertvendég
lővel, kölcsönzővel, kosárlabda- 
és röplabdapályával, gömbaká
cok és virágágyások övezte han
gulatos sétánnyal. A drótkerítés
sel körbevont területen az itt mint
egy háromszáz méter hosszan el
nyúló és hetvennyolcvan méter
re kiszélesedő Vérkén több attrak
ció is helyet kapott. A csatorna bal 
parti részén egy rugalmas palló
ról lehetett fejest ugrani a két és 
fél méteres mélységű vízbe. Lej
jebb a gyerekek számára kialakí
tott tágas pancsoló következett, s 
távolabb, már a vasúti híd szom
szédságában, három-négy hor
gászhely volt található. Nincs itt 
valami ellentmondás, kérdezhet
nénk? Strand és horgásztanya?... 
Nincs bizony, mert a leghűsége
sebb horgász például, Dani bá
csi, aki a közelben lakott, álta
lában este jóval tíz után érkezett 
és reggel fél hatkor már szedte is 
fel a szerelését… Nem is találko
zott a fürdőzőkkel, ahogy a töb
bi pecás sem.

A bal parti részen találjuk a 
kertvendéglőt, mellette meg a 

Egy lokálpatrióta feljegyzései

kétszintes, pagodaszerű tetővel el
látott épületet, melynek felső ré
szében az öltözők kaptak helyet, 
lent pedig a kölcsönző működött 
meg a fodrászat. A vendéglő köze
lében két pingpongasztalt állítottak 
fel, s a hosszú hétvégeken, amikor 
igen sok volt a vendég, kihozták a 
billiárdasztalt is. Hogy el ne 
feledjem, a közelben egy 40-
45 méteres többsávos úszó
medencét találunk, ahol a 
közeli laktanya katonái az 
úszóvizsgákat tették le. 

Még az elő és utósze
zonban is felkapott a hely, 
ilyenkor legfőképpen azért, 
mivel vendéglő étlapján elő
kelő helyen szerepelt a bog
rácsgulyás és a halászlé, ter
mészetesen mindig kapható 
volt finom saslik is, meg li
monádé és fagylalt. 

A strand vízszintjét a 
vasúti híd közelében felépí
tett zsilippel szabályozták. 
A másik zsilip természe
tesen a Borzsán található, 
ahol a Vérke csatorna kez
dődik… „Az illetékesektől 
annyi vizet kaptunk, ameny
nyire szükségünk volt ah
hoz, hogy a fürödni vágyókat min
dig átlátszó, tiszta víz várja” – em
lékezik vissza egy szemtanú. 

De mégis, mikor kezdődhetett 
el ennek a gyorsan népszerűvé váló 
helynek a kiépítése? 

– A régi újságokban bizo
nyára ennek a nyomára tudnánk 
akadni – vélekedik Sepa János, a 
Beregvidéki Múzeum igazgatója. 

– Egyelőre csupán egy fényképre 
hagyatkozhatunk, amelyen a strand 
– ugyan még nem kiépített formájá
ban – látható, s az egyik oszlopon 
ott leng a csehszlovák zászló. Az 
imént már szó volt róla, hogy mind
két partot és a gyerekstrandot teljes 
egészében kikövezték. Márpedig 
azt pontosan tudjuk, hogy a Vérke 
kikövezése a múlt század harmin
cas éveinek elején, a csehek alatt 
történt. Ám a fürdőzőhely fényko
rát mindenképpen a múlt század öt
veneshatvanas éveiben élte. Hogy 

kielégítsék a megnövekedett igé
nyeket, a hatvanas évek elején tég
lából több házikót emeltek a jobb 
parton, s azt kiadták a messziről ér
kezett vendégeknek.

Ha nem lenne birtokunkban né
hány korabeli fénykép, aligha hin
nénk el, hogy a strandon egy meleg 
vasárnap délutánon kétezren is ke
restek felüdülést.

– Itt nőttem fel a közelben, s 
számtalanszor megtapasztaltam, 
hogy ekkora tömeget is simán képes 
volt befogadni a strand – magyaráz
za Kovács László kiállításszervező. 
– Ne feledjük, akkoriban ehhez ha
sonló komfortfokozatú fürdőzőhe
lyet egész Kárpátalján keveset ta
lálunk. A Borzsa-parti üdülőhely 
csak valamivel később válik felka
pottá, akkor, amikor sűrűsödnek a 
vonat- és buszjáratok, illetve ami
kor egyre több fiatalember motor
kerékpárt tud vásárolni magának. 

Ez már mindenképpen a hetvenes 
évekre jellemző, annak is a máso
dik felére. 

– Télen a strand felhizlalt je
gén korcsolyapályát alakítottak 
ki – magyarázza az imént már 
megszólaltatott Sepa János. – A 
nagyobb hidegek beálltával más
ként is hasznosították a kommu
nális vállalat birtokában levő te

rületet. A közeli bányatóból 
kitermelt jégtáblákat a Vérke 
partján létesített jégvermekben 
fűrészporral vastagon befed
ve tárolták. Ezt nem csupán a 
Beregszászon működő, élelmi
szert előállító vállalatok hasz
nosították, hanem olyan ügyes 
kezű magánszemélyek is, akik 
horgonyzott lemezekből ma
guk készítettek alkalmi „hűtő
ládákat”. 

Amilyen nagy hirtelen nép
szerűvé vált a strand, olyan 

gyorsan néptelenedett el, 
s vált fokozatosan min
den az enyészetté. Kez
dődött azzal, hogy a vá
ros vezetése az egyik 
napról a másikra meg
szüntette a belépőjegyek 
szedését, s ezzel meg
pecsételődött a fürdőző
hely sorsa, tönkrementek 
a sportpályák, a sétányt 
felnőtte a gaz, a partot 
felverte a gyékény, a sás 
és a bozót, az öltözőket 
szétszedték, ami moz
dítható volt, azt szétlop
kodták. 

– Az 1980-as évek 
elején itt már a pusztu
lás volt az úr – emléke
zik vissza Kovács László. 

Jellemző módon a 
kocsmává lezüllesztett 
vendéglő tartotta ma

gát a legtovább. De ekkor már 
a fülledt nyári estéken a kör
nyékbeli nótakedvelők hiába 
füleltek, nem hallatszott a víz
tükrön máskor messzire terje
dő hegedűszó. Nagy bánatuk
ra többé soha nem csendült fel 
a „Csak egy kislány van a vi
lágon”…

Kovács Elemér

Az egykoron méltán népszerű beregszászi 
strandnak ma már a nyoma sincs
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 – A 2020-as esztendőben bő
ségesen volt részünk csapadék
ban – tájékoztat Fedinisinec Er
zsébet, a Beregszászi Meteoro
lógiai Állomás vezetője. – Tud

ni kell, hogy Kárpátalja síkvi
dékein az évi átlagos csapadék
mennyiség kereken 400 mm. 
Ám 2010-től 2016-ig volt egy 
olyan periódus, amikor az égi ál
dás csupán 370-380 milliméter 
között mozgott. 2015-ben példá
ul be kellett érnünk 388 mm-rel, 
ami nem csupán a mezőgazda
ságban okozott komoly aszály
károkat, de sokak mindennapi 
életét is megnehezítette azzal, 
hogy számos községben majd
hogynem kiapadtak az ásott ku

Meteorológia: lassan kitavaszodunk

Lopakodó szélsőségek
A klímaváltozás tényét ma már kár lenne tagadni, inkább érde-
mes azt vizsgálnunk, hogy ez a hétköznapok szintjén miként je-
lentkezik. A tél mindenre úgymond kiváló alkalom. Azt mindenki 
megtapasztalta, hogy jóval kevesebb a hó mostanság, mint mond-
juk 25-30 évvel ezelőtt. Ahhoz sem szoktunk hozzá, hogy február 
vége felé is még mindenütt zöld a gyep, akárcsak a Földközi-ten-
gerhez közeli tájakon. S úgy tűnik, hogy az egész telet megúsztuk 
egy tucat keményebb fagyos éjszakával. Ám mielőtt a zimankós 
időjárásról részletesebben szólnánk, összegezzük, hogy csapadék 
tekintetében hogyan is alakult a mögöttünk hagyott év időjárása!

tak. Egyébként tavaly tavasszal is 
el kellett szenvednünk néhány he
tes aszályos periódust, ám az év 
egészére az esős időjárás volt a jel
lemző. A tizenkét hónap folyamán 

lehullott 621 milliméternyi csapa
dék pedig az utóbbi évek rekord
jának számít. A múlt év októbere 
és decembere ebből a szempontból 
is kimagasló, a maga 75, illetve 52 
milliméterjével – és ez a tendencia 
az idei év januárjában is folytató
dott. Ekkor 62 milliméter csapa
dékot regisztráltunk. A dolog ko
moly szépséghibája az, hogy ennek 
a mennyiségnek csupán a negyede 
érkezett hó formájában, amihez az 
év első hónapjában egyáltalán nem 
szoktunk hozzá. Egy normális tél 

esetében most nagyjából fél
méteres havunk lenne. A janu
ári átlaghőmérséklet egyébként 
3-4 fokkal volt magasabb, mint 
a sokévi átlag. 

– A keményebb fagyokra 
február második dekádjáig vár-
ni kellett, ám akkor csak meg-
érkezett. 

– Méghozzá viharos, néhol 
orkánerejű széllel, melynek se
bessége 120-130 km/óra között 
mozgott, ám a széllökések se
bessége időnként megközelítet
te a 160 km/órát is. Érdekes mó
don a lehűlés sem egyszerre kö
vetkezett be. Február 11én dél
után az ungvári kollégák már 
csak plusz 1.5 fokot regisztrál
tak, míg nálunk még plusz 8-9 
fok közötti értékeket mértünk. 
Egyébként Beregszászon a leg
hidegebb hajnalon mínusz 11 fo
kig süllyedt a hőmérő higany
szála, míg a Szernye-mocsár 
körüli falvakból mínusz 13-14 
fokot is jeleztek ismerőseim. A 
hegyvidéken ezekben a napok
ban mínusz 21-23 fokot mértek. 
Szerencsére a sítelepek most a 
lehullott hó mennyiségére sem 
panaszkodtak, nem úgy, mint a 
korábbi években. 

– Igaz-e az, hogy a február 
a leghidegebb hónap? 

– Én másképp fogalmaznék. 
Több évtizedes méréseink azt 
igazolják, hogy ilyenkor a leg
gyakoribbak az erősen hideg pe
riódusok, amelyek ritkán tarta
nak 5-7 napnál tovább. Ezt ta
pasztaljuk most is. 

– Mire számíthatunk az el-
következő hetekben? 

Hamarosan beköszönt a ta
vasz első hónapja. Március ele
jén éjszakánként még előfordul
hatnak keményebb fagyok, ám a 
felmelegedés ilyenkor már egy
re erőteljesebb. Hogy is írta Ady 
Endre? „Márciusi Nap, nagy a te 
hatalmad”. Biztos vagyok ben
ne, így is lesz. 

Kovács Elemér

A gyümölcstermő növények 
közül a csonthéjas gyümölcsfa-
jokat metszük a legkésőbb. Ide 
tartoznak a csersznye, meggy, 
kajszi, őszibarack és mandu-
la. Ezek általában fényigényes 
fajok. Az őszibaracknál a kat-
lankorona forma a legelterjed-
tebb. Kialakíthatjuk suháng-
ból és koronás oltványból. A 
suhángnál a kiválasztott törzs-
magasság felett a csemetét 4-5 
rügy ráhagyásával visszavág-
juk. Nyáron kiválasztjuk a tér-
ben arányosan álló 3-4, lehe-
tőleg egyenlő fejlettségű 30-50 
cm hajtást. Ha szép koronát 
akarunk, akkor a vízszintes-
hez képest 35-45 fokos szög-
ben lekötözzük vagy lesúlyoz-
zuk őket, a többit pedig tőből 
eltávolítjuk. Ezzel a módszer-
rel lényegében őszre koronás 
oltványt kapunk. A második 
év tavaszán az erős vezérvesz-
szőket (50-60cm) kétharma-
dukra, ha gyengék, akkor a 
felére metsszük vissza! Vesz-
szőnként majd csak egy-két 
termést hagyjunk meg! Haj-
tásválogatáskor a vázágakon 
a törzstől 60-80 cm távolság-
ra meghagyunk két egymással 
50-70 fokos szöget bezáró haj-
tást. Ezekkel fogjuk elágaztat-
ni a vázágat és a vezérvesszőt. 
Jó kondíciójú fák esetében az 
augusztusi zöld metszésekor 

A csonthéjas gyümölcsfák 
metszése

másodszor is el tudjuk ágaztat-
ni a korona vázágait. Ha gyenge 
a növekedés, akkor ez a beavat-
kozás a következő évre marad.

A harmadik év tavaszán az 
őszibarack termőre metszése is 
megkeződik. Jó esetben a vázágak 
kétszeresen el vannak ágaztatva, a 
másodrendű elágazások – melyek

nek már termőalap a nevük – hal
bordaszerűen helyezkednek el. A 
termőalapokon pedig már termő
re metszést folytatunk. Júniusban 
a természetes terméshullás után a 
gyümölcsöket 3-4 ujjnyira ritkít
suk le! A negyedik évben a katlan
korona forma alakító metszése be
fejeződik. Tavasszal a termőalapo
kon termőmetszést végzünk. A ve
zérvesszőket erősségüktől függő
en visszavágjuk. Mivel az ősziba

rack nagyon érzékeny a vessző 
és az ágpusztulást okozó bakté
riumgombákra, ezért a sebfelü
letet sebkezelő anyagokkal aján
latos lezárni.

A második legelterjedtebb 
koronaforma a csonthéjas gyü
mölcsfajoknál a váza koronafor
ma. Jellemző a kajszira, a cse
resznyére és a meggyre. A váza 
és a koronaforma kialakítása so
rán a következő tényezőket fel
tétlenül figyelembe kell venni:

1. A vázágakat nem szabad 
egy pontból elágaztatni, mert ké
sőbb a vázág lehasadhat.

2. A hasadásra érzékeny fa
jok vagy fajták vázágvesszőit 
erőteljesebb visszametszéssel 
kell alakítani, amelynek hatásá
ra csökken a lehasadás veszélye.

3. Az erős növekedésű fajok 
vagy fajták vezérvesszőit csak 
nagyon gyengén vagy egyáltalán 
nem kell visszavágni, mert így 
a korona gyorsan elsűrűsödik.

Bodnár István 
kertészmérnök

A beregszászi Euro Logistica 
Kft. munkatársai – a jogszabá
lyokat alaposan megismerve, 
tanulmányozva – minden nap 
azért dolgoznak, hogy az állam
polgárok gördülékenyen vegyék 
a vámkezeléssel járó kellemet
lenségeket. Most Komárnicki 
Erik, a vállalkozás vezetője en
ged betekintést munkájukba.

– A vámjogszabályok elsa-
játítása nem egyszerű feladat. 
Milyen ötlet indította el ezen 
az úton?

– A középiskolai tanulmá
nyaim befejezése után felvételt 
nyertem a Nyíregyházi Főisko
la Gazdasági és Társadalomtu
dományi Karának közgazdász 
szakirányára. A tanulmányok 
befejeztével sikeresen szerez
tem meg diplomámat. Ezt kö
vetően több munkahely iránt is 
érdeklődtem itthon. Egyik bará
tom vetette fel az ötletet, hogy 
indítana egy vámügyintéző cé
get, és lenne-e kedvem nála dol
gozni. Erre én örömmel mond
tam igent, így indultam el ezen 
az úton.

– Meséljen a munkájukról! 
Mivel foglalkoznak pontosan?

– Az Euro Logistica Kft. 
immáron tizenkét éve foglal
kozik vámügyintézéssel, vám
kezeléssel. Az első két évben 
még munkatársként erősítet
tem a csapatot, igyekeztem 
minél szélesebb körű ismeret
anyagra szert tenni, több mint 
tíz éve pedig igazgatóként va
gyok jelen a vállalkozás éle
tében. Az indulás évei nem 
mondhatók könnyűnek, hiszen 
egy teljes egészében új cég vol
tunk Beregszászban. Meg kel
lett ismertetnünk magunkat a 
lakossággal, ki kellett alakí
tanunk a profilunkat. Ez az a 
szakma, melyet minden nap 
tanulni kell. A törvényeink fo
lyamatosan változnak, nekünk 
pedig napra készen kell áll
nunk. A legalapvetőbb szabá
lyok, amelyeket tudnunk kell: 
a vámeljárás menete, vámeljá
rás típusok, alaptörvények. Az 
ügyintézés többi menete pedig 
heti vagy havi szinten válto
zik. Gépjárművek, kamionté
tel, nagymennyiségű áru vám
kezelésével foglalkozunk.

– Mint minden szakmában, 
ebben is akadnak nehézségek.

– Ez így igaz, hiszen a vám
kezelés egy igen felelősségtel
jes munka. Be kell vallanom, 
stresszes is, hiszen akadnak 
olyan helyzetek, amikor nem 
időben érkezik meg egy-egy 
szállítmány, akár a nem meg
felelő időjárási viszonyok mi
att. Ezeket a tényezőket nem 
befolyásolhatjuk, de az ember
ben mindig ott van a nyugtalan
ság, ha a dolgok nem úgy ala
kulnak, ahogy ő szeretné. A vá
molás folyamata attól is függ, 
hogy az egyén mit szeretne be
hozni az országba. Ha kevés a 
rakomány, egy fél óra elég ah
hoz, hogy megfelelően mindent 
elintézzünk, ha sok áru érkezik, 
vagy esetleg különleges külde

Vámkezelésben első az Euro Logistica Kft.

Nem riadunk meg a kihívásoktól
 A külföldről érkező áruk, küldemények, melyek meghaladják 
a jogszabályok által megállapított összeghatárt, vámkötelesek, 
ezeket vámeljárás alá kell vonni. Ez nem is olyan egyszerű fel-
adat, sokaknak rémisztő is lehet, de ha megfelelő szakember-
re bízzuk az ügyintézést, zökkenőmentesen kaphatjuk készhez 
rendelt termékeinket.

mény, akkor az eljárási folya
mat több órát is igénybe vehet. 
A vámkezelés már akkor elkez
dődik, mikor külföldön rakod
ják be a kamionokat. Mi előre 
megkapjuk az adatokat a szállít
mánnyal kapcsolatban, (milyen 
súlyú, hány tételből áll, milyen 
értékű stb.).  A jármű elindul, mi 
pedig erről tájékoztatjuk a vám
szolgálatot, hogy tudjanak a ra
komány érkezéséről. A határ
átkelőn a tehervámon a vám
tisztviselők átvizsgálják a ra
kományt, a dokumentumokat, 
és ha mindent rendben találnak, 
be is fejeződik a vámügyintézés 
folyamata.

– Milyen különleges külde-
ményekkel volt már dolga?

– Voltak különlegességek az 
igaz. A legmaradandóbb ilyen 
küldemény egy díszmadarak
ból álló rakomány volt. Emel
lett vámeljárás alá vontunk 
nagyobb értékű gépkocsikat, 
hidromasszázs zuhanykabint, 
szolárium kabint, olyan fúró esz
közt, amivel termálvizet nyerhet
nek ki a földből. A múlt hónap
ban Magyarország kormánya öt
ven lélegeztetőgépet adományo
zott Ukrajnának, ezeknek a vám
kezelését is a mi vállalkozásunk 
végezte.

– Folyamatos önfejlesztésre 
is szükség van.

– Természetesen, mint mond
tam, ebben a szakmában minden 
nap tanulunk. Mi vámkezelhe
tünk gépkocsikat, szövetet, élő 
állatot, technikai berendezése
ket. Mindenről tudni kell egy 
kicsit, miből áll, hogy működik. 
A vámszolgálatnak el kell mon
danunk, hogy pontosan mi ér
kezik. Például, ha egy szolári
um kabin érkezik, tudnunk kell, 
hány wattos, milyen gázzal van 
feltöltve. Ezeket mind-mind ta
nulnunk kell.

– Milyen tapasztalatai van-
nak a tavalyi év forgalmáról?

– Az áruforgalom és a nem
zetközi kereskedelem működhe
tett a lezárások idején is. Azon
ban lelkileg volt megterhelő 
számunkra ez az időszak. Vál
tott műszakban dolgoztunk, pró
báltuk csökkenteni a személyes 
kapcsolatokat, többször fertőt
lenítettük az irodákat. Emellett 
az emberben kialakult egyfaj
ta félelem is, bizonytalan idő
ket élünk, ami megterhelő szá
munkra.

– Mit kell tudnia egy jó ve-
zetőnek?

– A célokat nemcsak kitűzni 
kell, hanem nekünk, vezetők
nek is tennünk kell azért, hogy 
elérjük azokat. Egy munkahe
lyen sokfajta élethelyzet ala
kulhat ki, ezért minden eset
ben tudni kell kompromisszum
ra törekedni. Meg kell hallgat
ni egymást, a másik nézőpont
ját, és közösen megtalálni a 
megoldást. Egy jó vezetőnek 
folyamatosan tanulni kell, úgy 
gondolom.

– Mi pedig további eredmé-
nyes munkát kívánunk!

Kurmay Anita

Teljes pompájában a mogyoróbokor



2021. 
február 24. 7Gazdaoldal

balintgazda.hu/Kárpátinfo

Tel.: 2-41-74

Már többször írtam cikkeim-
ben erről a témáról, de úgy lá-
tom, hogy sokan még nem tud-
ják felfogni ennek jelentőségét. 
Nyugodtan mondha-
tom, hogy a talajaink 
(földjeink) újra rege-
nerálódásának csak 
egy járható útja van 
– ez a zöldtrágyázás, 
amivel évről évre fo-
kozatosan javítjuk a 
talaj biológiai életét, és 
ezáltal javítjuk a mi-
nőségi mutatókat. Ami azt je-
lenti, hogy a talaj újra feléled, 
mert növekszik a humusztar-
talma, ez minden talaj legalap-
vetőbb minőségmutatója, pon-
tosabban, minél magasabb a 
humusztartalma, annál érté-
kesebb. Mint tudjuk, Kárpát-
alján földjeink igen savanyú-
ak, (ez is egy negatív mutató), 
és szegények humusztartalom-
ban, azért nekünk javítanunk 
kell földjeinket.

Földjeink közel egyharma
da nem alkalmas mezőgazda
sági termelésre. Hogy újraélesz
szük a talajt, óriási anyagi áldo
zatot kellene hoznunk, amit saj
nos nem tudunk megvalósítani. 
A járható út, ami minden terme
lőnek elérhető és földjeink rege
nerálódását segíti elő – a zöld
trágyázás, amivel évről évre nö
velhetjük a talaj humusztartal
mát. Azért ne hagyjuk ki ezt a 

Milyen jelentősége van a zöldtrágyázásnak 
a talaj biológiai életében?

nagy lehetőséget! Az őszi kalászo
sok aratása után sok szerves anyag 
(szalma) marad a talaj felületén. 
Ezt egy-két liter biodesztruktorral 

permetezzük le, adjunk 
hozzá 30-40 kg karba
midot vagy ammóni
um-nitrátot! Ezt azon
nal nehéz tárcsával dol
gozzuk be, és utána ves
sük el a mustárt, 10-15 
kgot hektáronként. 
Repce helyett használ
hatunk olajretket vagy 

fehér mustárt. Azért vessük eze
ket a kultúrákat, mert nagyon in
tenzíven növekednek és sok zöld 
masszát adnak, amit utána beszán
tunk. Ez körülbelül 30-40 tonna is
tállótrágyát helyettesít, azonkívül 
gyors növekedése elfojtja az újra
kelő gyomok fejlődését (különö
sen a moharfélék és a parlagfüve
ket). Ezzel a módszerrel javítani 
fogjuk a talaj szervesanyaglebon
tását, növekszik a talajélet, eze
ken a területeken a mezőgazdasá
gi kultúrák jobban fejlődnek, lé
nyegesen kevesebb műtrágyát fo
gunk használni és lényegesen ke
vesebb talajlakó kártevő és kór
okozó lesz földjeinkben. 

Sokan hívnak az utóbbi idő
ben, és panaszkodnak, hogy nem 
tudják kellőképpen megvédeni az 
uborka ültetvényeiket a kártevők
től (tetvek, tripsz, atkák). Sajnos 
évről évre ugyanazokat a hibákat 
ismételjük meg. Először is időben 

kell felfedeznünk a kártevők 
megjelenését, és csak utána vé
dekezzünk ellenük. Legfonto
sabb, hogy akkor tudunk haté
konyan védekezni, ha idejében 
használunk rovarölőszereket. 
Amit mindenkinek kell tud
ni: tilos egymás után többször 
ugyanazt a rovarölőszert hasz
nálni, pontosabban minden per
metezéskor más szert kell hasz
nálnunk, csak így tudjuk kivé
deni a rezisztencia kialakulását. 
Azért a legtöbb rovarölőszert 
csak egyszer, maximum két
szer lehet használni a vegetá
ciós időszakban. Meleg idő
szakban ne használjuk nappal! 
Legoptimálisabb az esti perme
tezés, mert ezzel védjük a hasz
nos rovarokat is, például a mé
heket. Amit még tudni kell: a 
kártevők a levél fonákoldalán 
szaporodnak és élősködnek, 
azért úgy kell védekeznünk, 
hogy a levél ezen része elérhe
tő legyen a vegyszernek. Ezt 
csak motoros permetezőkkel le
het elérni. Ezenkívül különösen 
az atkák és a tetvek ellen hasz
náljunk egy jól bevált biológi
ai rovarölőszert, amit úgy ne
veznek: Actofit. Ezt meg lehet 
vásárolni minden gazdabolt
ban különféle kiszerelésben. A 
rendkívül nagy hőség csökken
ti a vegyszerek (rovarölők) ha
tékonyságát, ezért ezt is figye
lembe kell venni.

Várom továbbra is kérdése
iket, szívesen válaszolok Önök
nek. Tel.: 0975166318 vagy 
0503723469.  

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

A járványszerűen terjedő ubor-
ka tőhervadása miatt a kárpát-
aljai magyar fóliakertészek tö-
megesen állnak át 
valamilyen más zöld-
ség hajtatására. Egy 
időben a szamóca 
volt a sláger, de egy-
re többen a paradi-
csomban látják a re-
ményt. Ebben talán 
közrejátszik az is, 
hogy az elmúlt évek 
rendkívül sikeres voltak a pa-
radicsomtermesztők szemszö-
géből. A tavaszi-nyári hajta-
tási szezonban a jövedelmező-
sége már az uborkáéval vetek-
szik, miközben az őszi szezon-
ban sokszor meg is előzi. 

Mivel nagyon sokuknak 
nincs még tapasztalatuk ennek a 
növénynek a termesztésében, in
dokolt, hogy részletesebben is ír
junk a főbb tudnivalókról, a leg
gyakoribb buktatókról.

Hőmérsékleti rezsim: 
kényeztetés vagy edzés?
A vetés után, az egyenletes 

és gyors kelés biztosítására, éj
jel-nappal 23-24 0C hőmérsékle
tet kell biztosítanunk. Ezen a hő
mérsékleten kb. 5 nap alatt a pa
radicsommag kikel. Közvetlenül 
kelés után, a szikleveles állapot
ban fenntartandó hőmérséklettel 
kapcsolatban megoszlik a tudó
sok véleménye.

Egyesek azon a véleményen 
vannak, hogy a palánták felnyur
gulását megelőzendő a lomble
velek megjelenéséig a hőmér
sékletet az optimum alá kell 

Az új szezon a palántanevelőben kezdődik! (4.)

A tavaszi hajtatási paradicsom 
palántaneveléséről

csökkenteni, kb. 16-17 0Cig. A 
lomblevelek megjelenésétől aztán 
az optimális szintre, kb. 20-210C

ra lehet növelni a nap
pali hőmérsékletet. A 
szakemberek másik ré
sze viszont azon a vé
leményen van, hogy ez 
jelentősen megnyújt
ja a palántanevelés idő
tartamát. A palánták fel
nyurgulását kiegészítő 
pótmegvilágítással kell 

visszafogni. A pótmegvilágítás 
hossza napi 16-18 óra, az erőssé

ge el kell, hogy érje a 3000 luxot. 
Ebben az esetben mind a nappa
li, mind az éjszakai hőmérsékle
tet az optimális szinten tarthatjuk 

(20-210C, valamint 17-19 0C). Nap
sütéses időben a nappali hőmér
sékletet 2-3 0Ckal növelhetjük. 

A kiültetést megelőző 7-10 
napban, különösen, ha fűtetlen, 
esetleg vészfűtéses fóliasátorba 
kerülnek majd kiültetésre a palán
ták, sort kell keríteni azok edzésé
re. Ez azt jelenti, hogy fokozottab
ban szellőztetünk, kicsit visszább 
vesszük az öntözést, valamint a 
fűtést is visszább vesszük: éjjel 
lemehet 8-10 0C-ig, nappal pedig 
13-15 0Cig is.

Tűzdelés, szétrakás
A fóliás paradicsomtermesz

tés igen hosszadalmas és energia
igényes folyamat. A jobb helyki
használás és energiamegtakarítás 
végett gyakorlatilag mindenütt a 
tűzdeléses módszert alkalmazzák, 
amikor egy viszonylag sűrű vetést 
3-4 hét múlva a palánták pikirozása 

(tűzdelése) követi. Ilyenkor a ve
tési sűrűség kb. 1000-2500 mag/
m2 között mozog, ami egy 2x2 
vagy 3x3 cm sémának felel meg. 

Egy sűrűbb vetés korábbi, míg 
egy ritkább vetés későbbi tűzde
lést tesz szükségessé. Nyugaton, 
ahol a palántanevelés szinte gyá
rilag, futószalagon történik, a tűz
delést már a 7-10 napos palántá
nál elvégzik. Így a számítógéppel 
vezérelt klímaszabályozás és pót
megvilágítás révén már 5-6 hét 
alatt kiültetésre kész, bimbós pa
lántákat kapnak. A mi körülmé
nyeink között egyelőre egy hosz
szabb palántanevelési idővel kell 
számolnunk, aminek hossza elér
heti akár a 8-10 hetet is. Ebben a 
rendszerben a palánták tűzdelését 
kb. 3-4 hetes korban végezzük. A 
tűzdelés után néhány napig a hő
mérsékletet éjjel-nappal 18-20 0C 
közelében kell tartani, majd visz
szatérünk a fent leírt hőmérsékle
ti rezsimre. 

Az utóbbi időben már szinte 
egyeduralkodóvá vált a műanyag 

edényekben történő palán
tanevelés. Az edények mé
rete nagyban meghatározza 
a palántanevelést. A kisebb 
edény ugyan kisebb költsé
get, de fejletlenebb palántá
kat is jelent egyben. Példá
ul a 7x7 cmes poharakban 
átlagosan 14-15 grammos 
palántákat nevelhetünk ki, 
míg a 10x10 cm-es poha
rakban ez elérheti a 28-34 
grammot is! Valamelyest 
javíthatunk a helyzeten, ha 
a lombozat összeérése ese
tén szétrakjuk a palántá
kat. Első alkalommal min
den második sort szedjük ki 
és rakjuk át. Második alka
lommal, ha szükség van rá, 
minden második poharat a 
sorból. Ezzel ugyan meg
akadályozhatjuk a palánták 
felnyurgulását, de a gyökér
zet fejlődéséhez nem bizto

sít elegendő teret.
Gál István,

„Pro Agricultura 
Carpatika” Alapítvány

Illisztráció

Az amarillisz Mexikó, Peru és 
Brazília meleg éghajlatú tája-
iról származik, és ennek meg-
felelően a fagyokat a szabad-
ban nem viseli el, tehát kifeje-
zetten szobanövény, annak el-
lenére, hogy a nyarat a szabad-
ban töltheti. A virágoztatása 
otthon egyáltalán nem nehéz-
kes, még csak bonyolult isme-
reteket se kíván, csupán a nö-
vény természetes életritmusát 
kell ismerni és követni. Ha eb-
ben nem csinálunk hibát, ak-
kor a kifejlett hagymából biz-
tosan tudunk pompás virágot 
nevelni téli otthonunk vidá-
mítására.

Az apró amarilliszhagymát 
már februárban beültethetjük 
cserépbe, napos helyen, meleg 
szobában tartva levelet hajta
nak. Májusban, a fagyok elmúl
tával a cserépbe ültetett hagy
mákat kisüllyeszthetjük a kert 
talajába, de közvetlenül a föld
be is ültethetjük őket. Minden
képpen tápdús, jó szerkezetű ta
lajra, védett, félárnyékos helyre 
és bőséges öntözésre van szük
ségük. A hagymáknak különö
sen nagy a foszforigényük, ezért 
a foszforutánpótlásra figyelmet 
kell fordítani.

Szeptemberben a növények 
élettevékenységét fokozatosan 
be kell szüntetni. Ez úgy törté
nik, hogy a cserepestül kisüly
lyesztetteket olyan helyre visz
szük, ahol nem kapnak csapa
dékot, a cserepeket az olda
lukra fordítjuk, és megvárjuk, 
hogy a levelek lehervadjanak, 
megsárguljanak, elszáradjanak. 
Gondos kezelés mellett a hagy
mák átmérője egy nyáron 1-2 
cmrel gyarapodik. A hagymák 
fejlesztését a következő évben 
is folytatjuk, mindaddig, amíg 
elérik a 8-10 cm átmérőt. 

Amarillisz

A kifejlett amarilliszhagymák többnyire gömb alakúak, vilá
gosbarnák, az érett hagyma külső pikkelylevelei felválnak, 
és alattuk láthatóvá válnak a fehér hagymalevelek. A kifejlett 
hagymák mellett már rendszerint megjelennek a fiókhagymák, 
amelyeket leválasztunk és továbbnevelünk. A kifejlett hagy
mát szeptember végén szedjük ki a kert földjéből, megtisztít
juk, és 8-10 hétig pihentetjük száraz, szellős helyen. Ne te
gyük a hagymát műanyag zacskóba, mert befülled, erre a cél
ra a legjobb a papírzacskó!

December közepétől a hagymákat fokozatosan cserépbe ül
tetjük. Lehetőleg nagy cserepet válasszunk, mert a virágszár 
és a virág igen súlyos lesz, és feldöntheti a kisméretű cserepet. 
A kiválasztott talaj jó minőségű virágföld legyen! A hagymát 
úgy kell a cserépbe ültetni, hogy legalább a felső harmada a ta
laj felszíne fölött legyen, és keményen álljon a földben. Egy
szer alaposan beöntözzük, és meleg helyre (25 °C) állítjuk. A 
virágoztatásnak ebben a szakaszában a növénynek nincs szük
sége fényre, csak melegre. Ezért a fűtőtest mellett a sarokban, 
sötét vagy gyenge megvilágításban részesülő helyen is tarthat
juk a cserepeket.

Most nagy türelemre van szüksége a virágkertésznek, mert 
nem szabad a cserepet újra megöntözni mindaddig, amíg a vi
rágszár hegye meg nem jelenik. A hagyma közepéből mindig a 
levelek, oldalából pedig a virágszár fejlődik. Ha a növényt idő 
előtt bőségesen ellátjuk vízzel, akkor a levelek fognak kifejlőd
ni, és nem képződik virágszár. Ha a becserepezés után két-három 
héttel a hagyma oldalában megjelenik a leveleknél jóval zömö
kebb virágszár, akkor a cserépre fekete papírból készített süveget 
helyezünk, ez megakadályozza azt, hogy a virágszár „ülve ma
radjon”. A fény kizárásával gyorsabban nő a virágszár, és a vi
rágok 60-80 cm magasságban fognak megjelenni. Ebben az idő
ben már bőségesen öntözzük, és hetenként tápoldatozzuk a nö
vényeinket! Amikor a virágszár eléri a 30 cm magasságot, ak
kor a sötétítősüveget levesszük, ami az amúgy is gyors növeke
dést még tovább serkenti.

A hajtatás megkezdésétől számított nyolc hét múlva megjelen
nek a szár végén a virágok, mégpedig 3-5 hatalmas tölcsér, szépen 
formált bibével és porzókkal. Színük és nagyságuk rendkívül vál
tozatos; legszebbek azok, amelyeknek a „torokrésze” sötétebb. A 
porzók bőségesen termelnek virágport, ezért egyesek a portoko
kat eltávolítják.

A virágok 10-12 napig nyílnak. Tovább maradnak üdék, ha éj
szakára a növényt hűvös helyiségbe visszük. Az elvirágzott hagy
mát tavasszal kiültetjük a szabadba, és gondoskodunk jó ellátásá
ról. Ahhoz, hogy a következő évben ismét virágozzék, fel kell töl
tődnie tápanyagokkal, ehhez pedig legalább öt új lomblevél kine
velése kívánatos.



Csütörtök Március 4.

Köszöntjük Kázmér, Zorán nevű olvasóinkat!

Hétfő Március 1.

Köszöntjük Albin nevű olvasóinkat!

Kedd Március 2.

Köszöntjük Lujza, Ágnes nevű olvasóinkat!

Szerda Március 3.

Köszöntjük Kornélia, Nelli nevű olvasóinkat!

2021. 
február 24.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Fókusz
13:10 A Tanár

Magyar filmsor.
14:25 Keresztanyu

Magyar filmsor.
15:55 Az ígéret

Török filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
22:10 Életünk története
23:25 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:00 Barátok közt
00:50 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

02:00 Autogram
02:50 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Exatlon Hungary
22:40 Kémek a 

szomszédban
Amerikai vígjáték

00:50 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

01:55 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

03:00 Tények Este

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:40 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:20 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

16:10 Brown atya
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Kékfény
21:20 Diagnózis

Tévéfilmsor.
22:00 Kenó
22:10 Besúgó

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

23:10 Az első köztársaság
Cseh tévéfilmsor.

00:10 A bűn művészete
Bűnügyi tévéfilmsor.

01:10 Új idők új dalai
01:40 Rúzs és selyem
02:10 Fülszöveg:

Máthé Áron
02:40 Mesterember

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Anyáinkról dalban
08:55 Hajdanában 

danában...
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Isten kezében
10:45 Önkéntesek
11:15 A 9-es kórterem

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:40 Domovina
14:15 Divat & dizájn
14:40 Magyar Krónika
15:15 Család-barát
16:40 Öt kontinens
17:10 Ízőrzők: 

Dánszentmiklós
17:45 Ízőrzők: Csolnok
18:25 Borbás Marcsi

 szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Az örökzöld 

örökzöldek
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:50 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Az örökzöld 

örökzöldek
02:25 A 9-es kórterem

Magyar játékfilm

05:15 Jövünk!
05:45 Bajnokok Klubja
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Pecatúra
08:00 Merkantil Bank

Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
12:25 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:25 OTP Bank Liga
15:25 Öttusa
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:10 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:45 Kézilabda 

magazin
18:45 Góóól!2
19:45 Női kosárlabda 

Magyar Kupa
21:45 Sporthíradó
22:10 K&H női 

kézilabda liga
23:55 Fortuna Liga
01:50 Kosárlabda 

magazin

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Fókusz
13:10 Cápák között
14:25 Keresztanyu

Magyar filmsor.
15:55 Az ígéret

Török filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
22:15 Házon kívül
22:50 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:25 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:00 Barátok közt
00:50 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

02:05 Élesítve
Am.–angol akció-
film

05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i

 kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Exatlon Hungary
22:40 A függetlenség 

napja
Am. sci-fi akciófilm

01:10 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

03:30 Tények Este

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Ridikül
08:55 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:20 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

16:10 Brown atya
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Kanadában
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 Briliáns barátnőm

Olasz tévéfilmsor.
22:25 Kenó
22:35 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilmsor.

23:35 Az első köztársaság
Cseh tévéfilmsor.

00:30 A bűn művészete
Bűnügyi tévéfilmsor.

01:25 Új idők új dalai
01:55 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg: 

Kötter Tamás

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:15 Mesterember
08:40 A népművészet 

örökösei
09:00 Hajdanában 

danában...
09:15 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Református 

magazin
10:50 Evangélikus 

magazin
11:20 Csalással nem!

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Család'21
14:40 Novum
15:15 Család-barát
16:40 Térkép
17:10 Ízőrzők:

Gyöngyöspata
17:50 Ízőrzők: 

Taktaszada
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Mosoly a javából!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Klasszikusok 

délidőben
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Mosoly a javából!
02:25 Csalással nem!

Tévéjáték

04:55 K&H női 
kézilabda liga

06:30 Sporthíradó
07:25 Múlt és Jelen
08:00 Kosárlabda 

magazin
09:00 Kézilabda magazin
10:00 Sporthíradó
10:25 Góóól!2
11:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
11:55 Asztalitenisz 

magazin
12:25 Hajime
13:00 Sporthíradó
13:25 Fradi Tv
14:00 Vízilabda Bajno-

kok Ligája
15:15 OTP Bank Liga
16:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:30 OTP Bank Liga
19:15 Értékelő műsor:

Labdarúgás
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Fókusz
13:10 Apatigris

Magyar vígjátéksor.
14:25 Keresztanyu

Magyar filmsor.
15:55 Az ígéret

Török filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:10 Nagy szám
23:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:55 Barátok közt
00:45 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

01:55 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Exatlon Hungary
22:40 Magánnyomozók
23:45 Családi Titkok
00:50 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

01:55 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Ridikül
08:55 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:45 Nemzeti 

Sporthíradó
13:00 A világ egy 

terített asztal
13:30 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:20 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

16:10 Brown atya
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Kanadában
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Belgravia

Angol tévéfilmsor.
21:30 És a nyolcadik

napon....
Filmdráma

23:25 Kenó
23:35 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
00:30 Pietro szigete

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:20 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:15 Fülszöveg: Bor-

vendég Zsuzsanna
02:45 Mesterember

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:50 Szatmári bál
09:05 Élő népzene
09:30 Hajdanában 

danában...
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:50 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:10 Neked szól!
11:20 Kereszt-Tények
11:25 Ő és én: 

Zoltai Tibor
11:30 A sokszínű vallás
11:50 Az utolsó budai 

basa
Tévéfilm

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

Kronika
13:40 Ecranul nostru
14:10 Magyar gazda
14:30 Mesterember
15:00 Család-barát
16:25 Vízilabda Bajno-

kok Ligája
17:55 K&H női 

kézilabda liga
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Magyarok a 

CERN-ben
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:50 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:25 Az utolsó 

budai basa
Tévéfilm

05:05 Vízilabda Bajno-
kok Ligája

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 OTP Bank Liga
09:25 Fradi Tv
10:00 Sporthíradó
10:25 OTP Bank Liga
12:25 Aranyoroszlánok
13:00 Sporthíradó
13:30 Futsal Európa-

bajnoki selejtező
15:15 OTP Bank Liga
16:05 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:30 OTP Bank Liga
19:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 Góóól!
23:10 Vízilabda Bajno-

kok Ligája

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Fókusz
13:10 Nagy szám
14:25 Keresztanyu

Magyar filmsor.
15:55 Az ígéret

Török filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:15 Cápák között
23:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:15 Barátok közt
01:10 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

02:20 CSI: New York-i
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Exatlon Hungary
22:40 Magánnyomozók
23:45 Családi Titkok
00:50 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

01:55 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

03:10 Tények Este

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki
07:15 Alpok-Duna-

Adria
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Ridikül
08:55 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:20 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

16:10 Brown atya
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Kanadában II.
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Fábry
21:50 Munkaügyek - 

IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:15 Kenó
22:25 Tízezer nap

Magyar játékfilm
00:15 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
01:15 Pietro szigete

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

02:05 Új idők új dalai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:45 Világ
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:35 Mikor Noé a sző-

lőt ültette - Nép-
dalok a borról

09:00 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:05 Új nemzedék
10:40 Ortodox ifjúsá-

gi műsor
10:45 Az utódok 

reménysége
11:20 Ráktérítő

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:40 Alpok-Duna-

Adria
14:15 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:40 Szerelmes földrajz
17:10 Ízőrzők: 

Nagytevel
17:50 Ízőrzők: Algyő
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Határon 1988-89
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:50 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
02:15 Ráktérítő

Tévéfilm

04:35 Fradi Tv
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 OTP Bank Liga
09:20 Aranyoroszlánok
10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
12:30 Pecatúra
13:00 Sporthíradó
13:30 OTP Bank Liga
15:30 Góóól!
16:25 FIFA VB 

2022 magazin
17:00 Sporthíradó
18:45 Felvezető műsor: 

Vízilabda
19:00 Vízilabda Bajno-

kok Ligája
20:10 Értékelő műsor: 

Vízilabda
20:30 Góóól!2
21:30 Sporthíradó
21:55 Fedettpályás At-

létikai Euró-
pa-bajnokság

23:40 Pecatúra
00:10 Hajime
00:40 Asztalitenisz 

magazin
01:15 Góóól!2
02:05 Szabadidő



Szombat Március 6.

Köszöntjük Leonóra, Inez nevű olvasóinkat!

Vasárnap Március 7.

Köszöntjük Tamás nevű olvasóinkat!

Péntek Március 5.

Köszöntjük Adorján, Adrián 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

2021. 
február 24. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Fókusz
13:10 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

14:25 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:55 Az ígéret
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:15 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:25 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:50 Barátok közt
00:40 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

01:50 Az Év Hotele
02:40 CSI: New York-i 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Exatlon Hungary
22:40 Magánnyomozók
23:45 Családi Titkok
00:50 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

01:55 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

04:25 Édes anyanyelvünk
04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 P'amende
07:20 Öt kontinens
07:50 Mozogj otthon!
08:00 Ridikül
08:55 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:20 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

16:10 Brown atya
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Kanadában II.
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Míg távol voltam
Tévéfilmsor.

22:10 Kenó
22:20 A zongorista

Játékfilm
00:50 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
01:50 Pietro szigete

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

02:35 Rúzs és selyem

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:45 Kék bolygó
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:15 Mesterember
08:40 A népművészet 

örökösei
09:05 Élő népzene
09:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Katolikus krónika
10:35 Útmutató
11:10 Pesti erkölcsök

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:45 Öt kontinens
14:15 Püspökkenyér
14:45 Multiverzum
15:15 Család-barát
16:40 Kárpát-medence
17:05 Ízőrzők: Kisgyőr
17:35 Ízőrzők: Tura
18:10 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:10 A Pál utcai fiúk

Játékfilm
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 „A múltamat ki-

hordtam”- Port-
réfilm Tamás 
Menyhért íróról 
- MMA portré

23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:50 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 A Pál utcai fiúk

Játékfilm

04:20 Futsal Európa-
bajnoki selejtező

06:00 Pecatúra
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:20 Bringasport
07:40 Vízilabda Bajno-

kok Ligája
09:00 FIFA VB 

2022 magazin
09:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
10:00 Fedettpályás At-

létikai Euró-
pa-bajnokság

13:25 Futsal Európa-
bajnoki selejtező

15:15 Góóól!2
16:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
16:30 Vízilabda Bajno-

kok Ligája
17:40 Értékelő műsor:

Vízilabda
18:05 Futsal magazin
18:45 Bajnokok Klubja
19:30 Péntek Esti Foci
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Péntek Esti Foci
22:15 Fedettpályás At-

létikai Euró-
pa-bajnokság

00:10 OTP Bank Liga

05:05 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:40 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:10 Teleshop
10:10 Apja, fia, 

unokája
Amerikai vígjáték-
sorozat

10:40 Apja, fia, 
unokája
Amerikai vígjáték-
sorozat

11:20 Autogram
11:55 Életünk 

története
13:30 Doktor 

Murphy
Amerikai filmso-
rozat

14:40 Doktor 
Murphy
Amerikai filmso-
rozat

15:50 Utazás a Föld 
középpontja felé
Amerikai kaland-
film

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz 
Plusz

20:00 A Tanár
Magyar filmsorozat

21:05 A Hangya
Amerikai akciófilm

23:40 A halhatatlan 
viking
Amerikai kaland-
film

02:20 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai krimiso-
rozat

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
10:35 Trendmánia
11:05 Az alkotók - egy

ház átalakításá-
nak története

11:40 SzÉpítők
12:10 Poggyász
12:45 Hungarikumok- 

kal a világ körül
13:15 Otthon

Trend
13:50 Gombos Jim 

és Lukács, a ma-
siniszta
Német családi film

16:15 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények 

Plusz
20:00 Kéjjel-nappal

Amerikai akcióvíg-
játék

22:25 Koszorúslányok
Amerikai vígjáték

01:15 Kamukém
Hongkongi akció-
vígjáték

04:30 Család-
barát

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Magyar 

Krónika
07:20 Szerelmes 

földrajz
07:50 Térkép
08:25 Noé 

barátai
08:55 Divat & 

dizájn
09:30 A világörökség 

kincsei
09:50 A világ madár-

távlatból
10:25 Család-

barát
12:00 Déli 

harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők - 

Takarékos 
konyha

13:25 Magyarország 
finom

13:45 Csendes 
Don
Tévéfilmsor.

14:35 Anna 
Karenina
Tévéfilmsor.

15:30 Felfelé a 
lejtőn
Játékfilm

17:00 Főmenü
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Szerencse

Perc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:35 A dal 2021: 

II. Elődöntő
21:55 Pan Tadeusz

Lengyel játékfilm
23:55 Kenó
00:00 Fábry
01:25 Az első 

köztársaság
Cseh tévéfilmsor.

02:20 Pietro szigete
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

04:45 Ridikül
05:35 Angol nyelvű 

hírek
05:40 Német nyelvű 

hírek
05:45 Orosz nyelvű 

hírek
05:50 Kínai nyelvű 

hírek
05:55 Magyar 

gazda
06:20 Unió27
06:40 Itthon 

vagy!
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:05 Opera 

Cafe
07:35 Püspökkenyér
08:00 Evangélium
08:30 Hogy volt?!
09:25 Életművész: 

Rákóczi Feri
10:20 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

10:45 Öt kontinens
11:15 Holt vidék

Magyar filmdráma
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és 

Jelen
22:05 Fábry
23:30 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Felfelé a lejtőn

Játékfilm
02:50 A dal 2021: 

II. Elődöntő

06:00 Bringasport
06:20 OTP Bank 

Liga
08:20 Szabadidő
09:30 Kékek
10:00 Fedettpályás At-

létikai Euró-
pa-bajnokság

13:05 Építők
13:30 Felvezető 

műsor:
Rövidpályás 
gyorskorcsolya

17:45 Értékelő 
műsor: 
Rövidpályás 
gyorskorcsolya

18:10 UTE Tv
18:45 Fedettpályás At-

létikai Euró-
pa-bajnokság

21:30 Góóól!
22:30 OTP Bank 

Liga
00:25 OTP Bank 

Liga
02:15 Futsal 

magazin
02:45 Építők
03:05 Kékek

05:00 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:40 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:10 Teleshop
10:10 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:50 Az Év Hotele
11:35 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:10 Házon kívül
12:40 Apja, fia, 

unokája
Amerikai vígjáték-
sorozat

13:20 Joe, az 
óriásgorilla
Amerikai kaland-
film

15:55 Rendőrakadémia 6.
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Apatigris
Magyar vígjáték-
sorozat

20:00 Marvel 
kapitány
Amerikai akciófilm

22:35 A hűséges
Amerikai kaland-
film

01:10 Portré
02:00 Kopp-kopp

Amerikai thriller

04:10 911 L.A.
Amerikai akció-so-
rozat

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
09:55 Fald Fel!
10:30 Több mint 

TestŐr - Best Of
11:00 Tűsarok
11:35 Super Car

12:05 Életmódi
12:40 Életmódi Plusz
13:10 Extreme-E 

magazin
13:45 Minden, minden

Amerikai romanti-
kus filmdráma

15:50 Apunál van pénz
Orosz krimivígjáték

18:00 Tények
18:50 Fukushima

Japán filmdráma
21:30 Kegyenc fegyenc

Amerikai akcióvíg-
játék

23:55 Apádra ütök
Amerikai vígjáték

02:20 A gyűjtő
Amerikai krimi

05:20 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Családi kör
08:00 Isten 

kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:30 Katolikus 

krónika
09:00 Neked szól!
09:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:25 A sokszínű vallás
09:40 Evangélikus 

ifjúsági műsor
09:50 Református 

ifjúsági műsor
09:55 Útmutató
10:20 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

10:30 Metodista 
magazin

10:55 Ő és én: Varga 
Krisztina

11:00 Ortodox örömhír
11:25 Mai hitvallások
12:00 Déli harangszó

12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:30 A vad Alaszkai-

félsziget
14:25 Édes anya-

nyelvünk
14:40 Három sárkány

Magyar filmvígjáték
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:05 Hogy volt?!
17:05 A világörökség 

kincsei
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország

szeretlek!
21:15 A hercegnő

Angol történelmi 
dráma

23:00 Kenó
23:10 Anthropoid

Angol játékfilm
01:15 Az első 

köztársaság
Cseh tévéfilmso-
rozat

02:05 Pietro szigete
Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

02:45 Mesterember: 
Liftszerelő

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Világ
07:30 Multiverzum
07:55 Mesterember: 

Textilrestau-
rátor

08:25 Noé barátai
08:50 Novum
09:20 Önök kérték
10:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
10:45 A dal 2021: 

II. Elődöntő
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Polgár Judit 40 -

A sakk királynője
23:00 A Nagyok
23:30 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Ahol a tér és a 

vonal összeér - 
Portréfilm Ba-
rabás Márton 
festőművészről 
- MMA portré

02:20 Három sárkány
Magy. filmvígjáték

06:00 Bringasport
06:15 Futsal magazin
06:50 Góóól!
07:45 Múlt és Jelen
08:20 Jövünk!
09:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
10:00 Fedettpályás At-

létikai Euró-
pa-bajnokság

13:40 Felvezető műsor: 
Rövidpályás 
gyorskorcsolya

16:45 Értékelő műsor: 
Rövidpályás 
gyorskorcsolya

19:05 Férfi röplabda
Magyar Kupa

20:50 Értékelő műsor: 
Röplabda

21:15 Férfi röplabda 
Magyar Kupa

23:20 Góóól!
00:00 OTP Bank Liga
01:55 OTP Bank Liga
03:45 OTP Bank Liga
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Ezeket a betegségeket a hajad 
jelzi elsőként

A hajadra nem csak azért kell figyelned, hogy jól nézzen ki; való-
jában az egészségi állapotodról is nagyban árulkodik. Sőt, sokszor 
ennek változásából lehet tudni először, hogy valami nem stimmel 
a szervezetedben.

Korán őszülő hajszálak
Előbb-utóbb az is őszülni 

kezd, aki már-már a nyugalom 
szigetén lakik, de azok, akik so

kat stresszelnek, még előbb meg
küzdhetnek az ősz hajszálakkal.

Már a 20-as éveik kezdetén 
is! Szakértők szerint a krónikus 
stressz ugyanis sérülést okoz a 
DNS-edben, aminek hatására 
kevesebb pigmentet termelő sejt 
áll a hajhagymák rendelkezésére. 
Sőt, a túlzott idegeskedés a foko
zott hajhullást is előidézheti, ko
molyabb esetben akár foltokban!

Gyorsan töredező haj
Állandóan töredezik a ha

jad, pedig nem fested, nem va
salod, és nagyon gyengéden fé
sülöd? Talán nem is sejtetted ed
dig, de ez a Cushing-szindróma 
egyik tünete is lehet: ilyenkor a 
kortizol hormon túltermelődik a 
szervezetedben a mellékvese túl
működése miatt.

Ennek egyik tünete a köny
nyen töredező haj, de önmagá
ban ebből még nem állapítják 

meg, hiszen sok egyéb tünet együt
teséből lehet rá következtetni. Ezek 
a magas vérnyomás, az állandó fá
radtság és a hátfájdalom.

A hajszálak elvékonyodása
Amikor a hajad elvékonyodik, 

és erősen hullani kezd, majd egy-
egy ponton már szinte a fejbőrö
det is látni véled, úgy nagy az esé
lye annak, hogy a pajzsmirigyeddel 
vannak gondok. Amikor ugyanis ez 
a szerved nem termel elég pajzsmi
rigyhormont, sajnos a hajadon is 
meglátszik a nyoma, többek között.

Ezentúl állandó fáradtság lép 
fel, nehezen bírod elviselni a hide
get, fájnak az ízületeid és izmaid, 
valamint hízni kezdesz. Ha a több
ségében magadra ismersz, fon
tos lenne kérned egy laborvizsgá
latot! Hosszútávon ugyanis a be
tegség egy autoimmunbetegség, az 
alopecia areata kialakulásához ve
zet, ami a haj szinte teljes kihullá
sát okozza.

Erős hajhullás
Ősszel mindenkinek jobban hul

lik a haja, de ha ez az évszak végé

vel sem változik, úgy nem kizárt, 
hogy vashiányod van, vagy akár 
már vérszegénységed is.

Amikor valakinek hirtelen át
alakul a hajszerkezete, akár ez is 
állhat a háttérben, noha még szak
értők sem tudják, pontosan miért 
függ össze a kettő. Ha úgy véled, 
hogy a vashiány lehet a háttérben, 
fontos minél több vasat tartalma
zó ételt fogyasztanod (spenót, 
máj, vörös húsok, tökmag), vala
mint étrendkiegészítőt szedned.

A másik hajhullást előidéző 
probléma a fehérjehiány. A haj
szálaknak szükségük van fehér
jére ahhoz, hogy szépek és egész
ségesek legyenek, de ha nem jut
tatod be kellő mennyiségben a 
szervezetedbe, töredezetté vál
nak, és hullani kezdenek.

Fénytelen és élettelen haj
Ha túl sok időt töltesz a na

pon, előbb-utóbb nem csak a bő
röd, de a hajad is megszenvedi a 
következményeket. Lehet, hogy 
szőkébb lesz az UV-sugárzástól, 
de egyúttal nagy mértékben szá
rítja, és töredezetté is teszi.

Emiatt előbb-utóbb azt ve
szed észre, hogy szinte teljesen 
élettelen a hajad, és hiába mo
sod a legspeciálisabb samponok
kal, nem javul a helyzet. Érdemes 
nyáron nem csak a bőrödet, de a 
hajadat is óvni a napsugárzástól!

Állandóan korpás haj
A fejbőröd mindig korpás, 

pedig már a legjobb sampono
kat is kipróbáltad? Sokan nem 
is sejtik, hogy valójában a prob
léma a pikkelysömör kialakulá
sában keresendő: ez egy króni
kus betegség, aminek következ
tében a bőrsejtek túl gyorsan nö
vekednek, és vörös foltok jelen
nek meg a bőrön.

Ez a fejbőrön is kialakulhat, 
ami a hajad egészségére, vala
mint a bőr hámlására is hatással 
van. Ezért te azt gondolod, hogy 
korpás vagy, de igazából a pik
kelysömör miatt hámlik a bőröd.

A hajhullás 3 leggyakoribb oka – sok nő küzd vele
Úgy érezzük, egyre több kósza hajszálat találunk a lakásban és egy-
re több hajunk hullik hajmosás közben is? Nem vagyunk egyedül 
a problémával! Szakértő segítségét kértük a témában.

Attól, hogy egy picivel több 
hajunk hullik, még nem kell telje
sen kétségbe esni, azonban van az 
a pont, amikor már muszáj meg
vizsgálnunk, hogy mi lehet a gond, 
honnan eredhet a probléma. Ugyan
is a haj hullása egy jelzés számunk
ra, hogy a szervezetünk kicsit fel
borult, ezért foglalkozni kell vele.

A szakember mondja, van 
egy határ, ameddig még otthon 
is kezelhetjük a problémát, azon 
túl azonban érdemes doktorhoz 
fordulni, hiszen ez más egészség
ügyi gondot is rejthet a háttérben. 

 „Napi 100 szál feletti meny
nyiségnél már beszélhetünk kó
ros hajhullásról, ez az a pont, 
amikor már valószínű, nem lesz 
elég bevetni a vitaminokat vagy 
otthoni praktikákat, tehát itt már 
érdemes orvoshoz fordulni” – 
magyarázza a szakember.

De nézzük csak meg, mi is okoz
hatja a hajhullást, és hogyan tud
juk megállítani a különböző okokra 
visszavezethető panaszokat? 

Évszakváltás
Biztos, Te is tapasztaltad már, 

hogy ahogy a levelek, úgy a ha
junk is elkezd kicsit hullani az ősz 
folyamán. A szakértő szerencsére 
ezzel kapcsolatban megnyugtatott 
minket, azt mondja, ez valahol ter
mészetes, és a legtöbben érintettek 
vagyunk ebben a kategóriában. 

„A férfiak és a nők egyaránt 
érintettek az évszakváltás során je
lentkező hajhullás kapcsán. Tavasz
szal és ősszel is tapasztalhatunk ki
csit nagyobb mennyiségben haj
vesztést, de nem kell megijedni, ez 
vitaminokkal orvosolható”.

Hormonális zavarok
A hormonális változások az éle

tünkhöz tartoznak, ezzel pedig sok 
esetben kéz a kézben jár a hajhul
lás is. És bár a férfiak kevéssé érin
tettek ebben a csoportban, a bennük 
zajló hormonális zavarok is okoz
hatnak ilyen problémát. 

Akár már kamaszként, kiska
maszként is tapasztalhatunk haj
hullást, ugyanis a túlcsorduló hor
monok nemcsak a pattanásokért fe
lelősek. De a nők esetében ide tar
tozik a terhesség alatt és utána ta
pasztalható hajvesztés is.

„Ilyenkor a női test hormon
háztartása teljesen átalakul, viszont 
szerencsére nagyon gyors a regene
rálódás is. Az, hogy az elvesztett 
mennyiség milyen gyorsan nő visz
sza, a hajnövekedési ciklusunktól is 
függ, amit meg lehet támogatni pél
dául kifejezetten a hajnövekedést 
segítő termékekkel is” – magya
rázza Ternyák Kata. Többek között 
egyébként ide tartozik a menopauza 
során tapasztalható hajhullás is, 
ami a csökkenő ösztrogénnek „kö
szönhető”.

Gyulladás okozta panaszok
A gyulladás során elveszített 

hajmennyiség akár 400 szál is le
het, és sajnos ilyen esetben már 
kopasz foltokat is tapasztalhatunk. 
Ha ezzel küzdünk, az orvos bevo
nása kötelező, hiszen ilyen eset
ben legtöbbször egyéb egészség
ügyi dolgok is állnak a háttérben.  

Ha bármikor a szokásostól el
térő hajhullást tapasztalunk, ér
demes egyeztetni a fodrásszal, 
ő ugyanis velünk együtt segíthet 
monitorozni a folyamatot, fel
mérni, hogy milyen mennyiségű 
hajvesztésről van szó.

Vitaminpótlás és étkezés
Kata azt mondja, ha még nem 

olyan nagy a baj, a problémát vi
taminkúrával és helyes táplálko
zással is segíthetjük orvosolni. A 
vitaminok közül hasznos lehet a 
hialuronsav, az E-vitamin, a C-vi
tamin, D-vitamin és a B12 is. Per
sze az sem mindegy, hogy milyen 
táplálékot viszünk be a szerveze
tünkbe. Ilyen esetben minél több 
zöldség fogyasztása javasolt, nők
nél a vas hiányának a pótlása és 
rengeteg piros zöldség, gyümölcs. 

Plusz természetesen megtá
mogathatjuk a hajhullást külső
leg is egyegy kifejezetten erre a 
célra való samponnal, hajszesz
szel vagy szérummal is, de vá
laszthatunk a fodrászoknál elér
hető szalonszolgáltatások közül 
is egy regeneráló, hajnövekedést 
segítő kényeztetető kúrát.

Kezd megereszkedni a bőröd? 
Így teheted ismét feszesebbé

A bőrünk előbb-utóbb elkerülhetetlenül megereszkedik, de sze-
rencsére néhány trükkel tehetünk azért, hogy ez minél később 
következzen be!

Hogy mi okozza a bőr meg
ereszkedését. Ez számos té
nyező függvénye. Az egyik, 
és egyben leggyakoribb ok az 
életkorunk, hiszen a testünk 
folyamatosan öregszik, emiatt 
pedig idővel elkezdi elveszíteni 
elasztin és kollagéntartalmát. 
Ez a két fehérje segít abban, 
hogy a bőröd rugalmas marad
jon. Ha viszont túl sok UVfény 
éri a tested, szennyezett leve
gőt lélegzel be, és nem étke
zel megfelelően, az életkortól 
függetlenül is elkezd csökken
ni az arányuk.

Ez az oka annak, hogy sokak
nál már fiatalon megjelennek a rán
cok. De a bőrereszkedést okozhatja 
még hirtelen bekövetkező fogyás, 
a várandósság (pláne azoknál, akik 
ikreket várnak), és bizonyos beteg
ségek is állhatnak a háttérben. 

Ha te is szeretnél javítani a 
bőröd állapotán, és lelassítanád 
a megereszkedés folyamatát, az 
alábbi tanácsokat érdemes meg
fogadnod!

Kezdj el edzeni
Ahogy írtuk is, a fogyás és 

a várandósság okozhat bőrmeg

ereszkedést, de az aktív edzéssel 
javíthatsz ezen a helyzeten. Min
den olyan tevékenység, ami segít 
izmokat építeni, egyúttal fesze
sebbé teszi a bőrödet, úgyhogy 
ideje aktívabb figyelmet fordí
tanod erre. Kezdj el súlyzókkal 
tornázni, próbáld ki a pilatest, 
és ne feledkezz meg az arctor
náról sem!

Ahogy a tested többi részén, 
úgy itt is izmok találhatók, ame
lyek folyamatos átmozgatás és 
masszírozás mellett feszeseb
bé válnak! 

Kollagén és hialuronsav
Ahogy írtuk is, bizonyos, 

a feszes bőrért felelős összete
vők száma elkezd lecsökken
ni a testedben az életkorod és 
egyéb külső behatások miatt. 
Több kutatás is bizonyítja, hogy 
étrendkiegészítő formájában va
lamilyen szinten lehet pótolni 
ezt a hiányt, úgyhogy ha eddig 
nem tetted, érdemes esélyt ad
nod nekik!

Kollagén és hialuronsav tab
lettákat is találsz a gyógyszertá
rakban, de az is jó ötlet, ha olyan 
krémeket keresel, amelyekben 
ezek közül legalább egy meg

található. Az utóbbi időben a 
retinol tartalmú készítmények is 
egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendenek, ráadásul nagyon 
pozitív hatással vannak a bőrre. 
Ezek állandó használata kívül
ről segít, hogy ismét fiatalos le
gyen a külsőd!

Változtass az életmódódon
Hiába nem vagy szomjas, a 

testednek folyamatosan szük
sége van a vízre. Ha nem kap
ja meg, a bőröd kiszárad, majd 
a tested különböző funkciói sem 
tudnak megfelelően működni. 
De ugyancsak hozzátesz a bő
röd megereszkedéséhez az, ha 
dohányzol, vagy ha egyáltalán 
nem használsz naptejet. És ez 
utóbbi nem csak a strandon fon
tos: az év teljes szakában hasz
nálnunk kellene napvédő termé
keket, ám sokan csak nyáron, és 
elsősorban a fürdőzésekkor fi
gyelnek erre. Pedig sajnos ezen 
is múlhat, milyen korán kezd el 
megereszkedni a bőröd!

Az vagy, amit megeszel
Bizonyos ételek kifejezet

ten ártalmasak a bőrünkre néz

ve! Noha mindig a mértékletes
ség a kulcs, a cukor esetében az 
a legjobb, ha minél kevesebbet 
eszünk belőle. Amikor ugyanis 
túl sok édességet fogyasztasz, a 
testedben különböző folyama
tok indulnak be, amelyek során 
a szervezeted elkezdi lebontani 
a kollagént.

Sőt, emiatt a tested lassab
ban tudja ezt a fehérjét meg
termelni, pedig ahogy azt mi 
is írtuk, ez óriási szereppel bír 
a rugalmas bőr megtartásában. 
A napi maximális cukorbevi
tel nem lehet több 6 teáskanál
nyi cukornál, és ebbe beletarto
zik minden cukros üdítő, a ká
véd, és a gyümölcsök is! He
lyette próbálj meg sokkal több 
antioxidánsban gazdag ételt 
enni: például epret, spenótot, 
kelkáposztát és áfonyát.

Ha ezekre odafigyelsz, és 
nem csak néhány napig, de he
tekig kitartasz, már látni fogod 
a bőrödön a változást. Érdemes 
készítened egy fotót a kezde
tekkor, majd összehasonlítás
képp egy másikat 4 hét múl
va, így látványosabb lesz a fej
lődés!

bien.hu
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A zöldhatáron keresztül próbálta el-
hagyni az országot két bevándor-
ló február 19-én – számolt be róla a 
mukachevo.net internetes hírportál.

Egy 45 éves moldovai állampolgár 
Tiszasalamon közelében próbált átmászni 
a kerítésen. Kiderült, hogy legálisan érke
zett Ukrajnába, majd úgy döntött, a zöldha
táron keresztül indul az Európai Unió felé.

Határsértőket fogtak Kárpátalján
Egy másik határsértő Szlovákiá

ba szeretett volna eljutni a határátke
lő elkerülésével. Az államhatártól kö
rülbelül kétszáz méterre állították meg. 
A férfinál libanoni útlevél volt. A 18 
éves fiatal szintén legális úton érke
zett az országba.

Mindkét határsértő ellen eljárás indult, 
írja a karpatalja.ma.

A szabálysértők csoportját február 19-re vir-
radóan Kárpátalján a Csapi Határőrség ung-
vári osztagának emberei fedezték fel. 

Az ungvári járási Huta település köze
lében járőrözve a határőrök az ukrán-szlo
vák államhatár irányába vezető nyomokat 
fedeztek fel. A járőröző határőrök segítésé
re kollégáik szolgálati kutyákkal együtt ér
keztek ki. A katonák két 18 éves fiút vettek 
őrizetbe a határtól 800 méterre. Az elköve
tők moldovai állampolgárok voltak, amit 
okmányokkal tudtak igazolni. A fiúk be

Kárpátalján keresztül Ausztriába akartak 
eljutni a migránsok

vallották a rendőrségnek, hogy munkavál
lalás céljából Ausztriába akartak eljutni.

A határőrök megállapították, hogy a 
külföldiek busszal érkeztek Ukrajnába és 
GPS segítségével az erdőn keresztül jutot
tak el Szlovákia határáig.

Az eset további vizsgálata céljából a 
két fiatalt a határőrségre szállították. To
vábbi sorsukról a bíróság dönt majd – ol
vashatjuk az Ukrán Állami Határszolgá
lat Nyugati Régiójának Facebook-oldalán, 
adja hírül a karpatinfo.net hírportál.

Életét vesztette egy 23 éves ihróci kisma-
ma a Técsői Járási Kórházban február 
10-én – számolt be róla a karpatalja.ma 
a pmg.ua hírportálra hivatkozva.

A fiatal nő terhessége komplikációk 
nélkül zajlott. Férje szerint a kismamát 
február 9én kísérték be a szülészetre. A 
családtagokat hazaküldték, ezután telefo
non tartották vele a kapcsolatot. A nőnek 
éjszaka súlyos fájdalmai voltak. Majd ar
ról tájékoztatta férjét, hogy császármet

Császármetszés közben halt meg egy fiatal nő 
Técsőn

szést fognak végezni az orvosok. A műtét 
közben azonban komplikációk léptek fel, 
így a fiatal kismama életét vesztette. Kis
lánya egészségesen jött a világra.

A kórházban bizottságot hoztak létre 
a tragédia okának megállapítására. A bon
colás eredménye szerint akut légzési elég
telenség, tromboembólia és a placenta idő 
előtti leszakadása vezetett a nő halálához.

Vizsgálják, hogy történt-e orvosi mu
lasztás.

Kárpátalján február 17-én este egy 60 
éves ilosvai nő kért segítséget a rend-
őrségtől.

Az aggódó nő azt mondta, hogy nem 
tud kijutni a lakásából, és nem tudja been
gedni az orvosokat sem, de nagyon rosz
szul érzi magát, és orvosi segítségre van 
szüksége. A járőrök azonnal a megadott 
címre érkeztek.

Mint kiderült, előtte a nyugdíjas asz
szony összeveszett a saját fiával. A férfi 
kirohant a lakásból, és becsapta az ajtót, 

Kis híján tragédiával végződött egy családi 
veszekedés Kárpátalján

aminek következtében az beszorult. A nő 
azonban az érzelmi feszültségtől rosszul 
lett. A rendőrség azonnal hívta a tűzoltókat 
és a mentősöket. Az ajtót kinyitották és a 
nő megkapta a szükséges orvosi ellátást.

A rendőrség arra kéri a kárpátaljai la
kosokat, hogy legyenek figyelmesek és vi
gyázzanak hozzátartozóikra, mivel néha 
a konfliktusok tragédiával végződhetnek 
– írja a karpatinfo.net a Kárpátaljai Me
gyei Rendőrség sajtóosztályának jelenté
sére hivatkozva.

Február 17-én kijevi idő szerint 21 
óra 23 perckor a sürgősségi mentő-
szolgálathoz bejelentés érkezett ar-
ról, hogy Kárpátalján, a Técsői járás-
ban, Aknaszlatinán tűz ütött ki egy 
Prikordonna utcai házban.

A mentősöket az aggódó szomszédok 
értesítették, amikor észrevették a füstöt. 
A helyszínre a nagybocskói (Великий 
Бичків) és az aknaszlatinai tűzoltók ér
keztek ki. Kiérkezésükkor a tűzoltóknak 
elmondták, hogy a házban a 48 éves tu
lajdonos tartózkodhat.

A lánglovagok azonnal keresni kezd
ték az áldozatot. A tűz középpontjába ke
rült helyiségben a mentősök eszméletlen 
állapotban találtak rá a nőre, aki a már el

Tűzből mentettek ki egy nőt Kárpátalján
szenesedett kanapén feküdt. A tűzoltók a 
friss levegőre vitték ki a nőt, s átadták az 
orvosoknak.  

A Técsői Kerületi Kórház intenzív osz
tályán az orvosok IIIII. fokú égési sérü
léseket diagnosztizáltak alsó végtagjain.

A tűz végső okát az illetékes hatósá
gok állapítják majd meg. Valószínű, hogy 
a tüzet az áldozat saját gondatlansága 
okozta, az dohányzás közben keletkezhe
tett, vagy a gyertyaláng okozhatta, amely
lyel a nő világított a szobában, mert a ház
ban lekapcsolták a villanyt – olvashatjuk 
az Ukrán Rendkívüli Helyzetek Állami 
Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai me
gyei főosztályának honlapján, számol be 
a karpatinfo.net.

Egy családi házban keletkezett tűz kö-
vetkeztében élve megégett egy ötéves 
kisfiú Kijev megyében.

Február 18-án késő este Kijev me
gyében található Bila Cerkvában tűz 
keletkezett egy családi házban – írja 
a Podrobnosti.ua hírportál a Rendkí
vüli Helyzetek Állami Szolgálatának 
(DSZNSZ) Kijev megyei főosztályára hi
vatkozva. A kiérkező tűzoltók már csak azt 
tudták megállapítani, hogy teljesen lán
gokban áll egy földszintes lakóépület. A 

Élve megégett egy ötéves kisfiú Ukrajnában
szomszédok szerint a szülők otthon hagy
ták gyermeküket, amikor elmentek az üz
letbe. Visszaérkezéskor füstöt vettek észre 
a ház ablakában. A gyermek édesapja be
törte az ablakot, hogy bejusson az épület
be. A beömlő oxigéntől feléledt tűz telje
sen ellepte az épület faszerkezetét. Sajnos 
az ötéves gyermek élve elégett.

Az épületben keletkezett tüzet a tűzol
tóknak csak reggel 6: 07 órakor sikerült el
oltaniuk. Az illetékes hatóságok vizsgálják 
a tűz kitörésének okait és körülményeit.

Második idei bajnoki találkozóján sem 
sikerült a pontszerzés az országos él-
vonalbeli labdarúgó-bajnokságban  a 
sereghajtó pozícióban lévő Minaj FC 
számára.

Vaszil Kobin együttese a 15. fordu
lóban az FK Olekszandrija vendégeként 
szenvedett sima vereséget.

Pedig jó negyven percig a kárpátal
jai csapat teljesen egyenrangú ellenfe
le volt vendéglátóinak, de az első játék
rész végén egy védelmi hibát kihasznál
va, mégis a hazaiak szerezték meg a ve
zetést. Lucskevics gólját követően a má
sodik félidőben Bondarenko és Vartuh is 
bevette a minaji kaput, a vendégek részé
ről még a szépítés sem jött össze.

A kiesés elleni harcban közvetlen rivá
lisnak számító ellenfelek közül egyiknek 
sem sikerült nyerni, sőt, a pontszerzés is 
csak a Minajhoz hasonlóan újoncnak szá
mító Inhulecnek jött össze.

Ami a bajnoki címért zajló csatát il
leti, a listavezető Dinamo Kijev csak 
Cihankovnak a 92. percben esett büntető
jével tudta elkerülni a vereséget a Gyeszna 
Csernyihiv vendégeként, és mivel a Sahtar 
Donyeck begyűjtötte a három pontot, így 
a címvédő újra egy pontra feljött az éllo
vas Dinamo mögé.

Eredmények: FK Olekszandrija – 
Minaj FC 3-0, Mariupol – Zorja Luhanszk 
0-1, FK Lviv – Kolosz Kovalivka 0-2, 
Inhulec Petrove – Vorszkla Poltava 2-2, 
Sahtar Donyeck – Ruh Lviv 2-0, Gyeszna 
Csernyihiv – Dinamo Kijev 11. Az 
Olimpik Donyeck – Dnyipro találkozót 
lapzártánk után rendezik.

Az élen a Dinamo 34 ponttal vezet a 
33 pontos Sahtar, illetve a 26 ponttal har
madik Zorja előtt.

A Mol Fehérvárnak már a dobogóért is kapaszkodni kell

A minaji pontszerzés tovább 
várat magára

A Ruhhal együtt 10 ponttal sereghaj
tó Minaj a február 28-án sorra kerülő 16. 
fordulóban az Olimpik Donyeck együtte
sét látja vendégül Ungváron.

***
Az ukránhoz hasonló azonos szintű 

magyar bajnokság már a teljes sorozat két
harmadánál tart, és továbbra is úgy tűnik, 
hogy az FTC címvédését nem nagyon fe
nyegeti veszély.

A 22. játéknapon Szerhij Rebrov csa
pata ismét csak ,,szűken”, de mégis be
gyűjtötte a 3 bajnoki pontot a kieső he
lyen lévő Honvéd ellenében. A kispestie
ket pár napja irányító Horváth Ferencnek 
majdnem sikerült a pontszerzés új csapa
tával, de a Fradi legjobbjának bizonyuló 
Dibusz Dénes ezúttal minden vendégpró
bálkozást hatástalanított. Az FTC győz
tes találatát az utóbbi hetek gólfelelőse, 
Uzuni szerezte.

A téli szünetben még a Ferencváros leg
nagyobb riválisának tartott Mol Fehérvár 
ismét hazai pályán kapott ki, ezúttal a se
reghajtó Diósgyőrtől. Mindez azt jelenti, 
hogy a fehérvári alakulatnak nemcsak hogy 
az elsőségről kell lemondania, hanem még 
a dobogóért is meg kell harcolnia.

A második helyet immáron magabizto
san őrző Puskás Akadémia ezúttal a Buda
fok vendégeként nyert magabiztosan, így 
az ezüstéremért folytatott harcban az elő
nye immáron hat pontra nőtt a Fehérvár
ral és az MTKval szemben.

Eredmények: FTC – Honvéd 1-0, Mol 
Fehérvár – Diósgyőr 1-3, Budafok – Pus
kás Akadémia 0-3, MTK – Mezőkövesd 
0-0, ZTE – UTE 3-0, Paks – Kisvárda 3-0.

Vezet az FTC 53 ponttal a 39 pontos 
Puskás, illetve az egyformán 33 ponttal 
álló Mol Fehérvár és MTK előtt.

A Kijevben csütörtök óta zajló kosár-
labda Eb-selejtezőkön a házigazda uk-
rán és a magyar válogatott is biztosítot-
ta helyét a 2022-es, 24 csapatos konti-
nensbajnokságra.

A négy csapat részvételével zajló tor
nán a magyarokra hárult a legnagyobb 
megterhelés, hiszen a korábbi halasztá
sok miatt Ivkovics Sztojan együttesének 
öt nap alatt négy találkozót is le kellett 
játszania, miközben Szlovénia, Ukrajna 
és Ausztria is csak kétkét meccset töl
tött a parketten.

Kezdésként a kontinensbajnok Szlové
niával szemben nem sok esély volt a győ
zelemre, így az ellenfél 84-72-re nyerte 
meg a találkozót.

A folytatásban Ausztria ellen is sokáig 
nem alakultak jól a dolgok, a csoport leg
gyengébb tagjának tartott sógorok már 14 
pontos fórban is voltak, de a nagyot küzdő 
magyarok hosszabbításra tudták menteni a 

Eb-résztvevő a magyar és az ukrán 
kosárlabda-válogatott

meccset. A hosszabbításban aztán 83-81-es 
magyar sikernek örülhettünk. Ezzel vég
leg eldőlt, hogy a magyar válogatott 2017 
után ismét kijutott az Európa-bajnokság
ra (a képen). Vasárnap, már egy felszaba

dult játékkal, a magyarok 81-58-ra ver
ték Ausztriát.

A házigazda ukránok fordulatos meccsen 
70-65-re nyertek Szlovéniával szemben.

A lapzártánk után, hétfőn este sorra ke
rülő ukrán-magyar párharcnak a csoport
elsőség lesz a tétje.

Bármilyen arányú magyar siker azt 
eredményezné, hogy Ivkovics Sztojan csa
pata végezne az élen Szlovénia és Ukrajna 
előtt. Az ukránok csoportelsőségéhez pe
dig az is kellene, hogy a sárga-kékek leg
alább 25 ponttal nyerjenek, amelynek azért 
kevés a valószínűsége… Egy minimális 
arányú ukrán győzelem szlovén-ukrán-
magyar sorrendet alakítana ki.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Lakás eladó
Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 18 000 f.e.  
Mob.: 0662910418,                   
          068-2126127. 

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Szállásfelügyelőket 
keresünk Zalaegerszegre!

Ukrán, magyar nyelv ismerete, 
számítógépes tudás,
jogosítvány kötelező

Szállás, szolgálati autó biztosítva!
Részletes információ:
Mobil/Viber: +380 (67) 100 46 38

Munka Németországban
dortmundi italraktárakban.

Fizetés: 100 euróig/nap. 
Szállás, a munkahelyhez való beutazás ingyenes. 
Utazás Ukrajnából a munkahelyhez 200 euró. 
Mob.: +380 (67) 50 50 410.

Ház eladó

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

Sürgősen eladó Beregszászban 
(Búcsú) a Geleji Katona István 
u. 12. szám alatt kertes ház bú
torostól, víz, gáz, háromfázisú 
elektromos hálózat. Ára: 50000 
f.e. Mob.: 099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alatti 
ház eladó jó állapotban. Mob.: 
066-3967011. 

Beregrákoson 95 m2-es, 
magasföldszintes, össz-
komfortos családi ház el-
adó az országúttól 50 mé-
terre. Akár két generáció 
számára is alkalmas: a kö-
vezett udvaron egy másik, 
50 m2-es ház is található. 
Irányár: 35 000 f.e. Viber: 
050-8065087. 

Bátyúban nagyon jó helyen – 
közel a középiskola, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba és 
egy konyha. Tartozik hozzá 13 
ár földterület. A földgáz beve
zetve, a vízvezeték a ház előtt. 
Ár megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Beregszászban a Munkácsi út 
24/3. szám alatt közös udvarban 
eladó egy 73 m2es jó állapot
ban lévő ház. Ár megegyezés 
szerint. Mob.: 050-5385374. 
Beregszászban a Bátori Béla u. 
54. szám alatt eladó egy össz
komfortos fél ház. Irányár: 
10000 f.e. Mob.: 066-6999515. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
úton ház eladó. Felújított, bú
torozott, akár 2 család számá
ra vagy bármi elképzelésre ki
alakítható. Tel: 095-1145791. 

Lakás eladó

Eladó egy 3 szobás harma-
dik emeleti lakás Bereg-
szászban a Lónyai utcá-
ban. Új típusú fa nyílászá-
rók, balkon, lodzsa. Önál-
ló fűtés, internet. Mob.: 
098-7050320. 

Lakás eladó (cserélhető) Be
regszászban a Széchenyi 16. 
szám alatt. Mob.: +38096-
8101351. 

Egyéb ingatlan eladó

Kioszk (21 m2) eladó a be
regszászi régi piacon. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
+38099-0807284. 

Lakás kiadó

Beregszászban egyszobás la
kás kiadó a B. Hmelnickij 
u. 152/3. szám alatt, bútor
ral együtt. Mob.: +38095-
1758137. 

Telek, föld eladó

Vennék mezőgazdasági 
szántóföldet Kárpátalja te
rületén, jó áron. 1000 dol
lár 1 hektárért. Mob.: 095-
6201681. 

Autóalkatrész, tartozék

Lada au tó ra  csomagta r
tó  e ladó  Beregszászban . 
Ára 300 hr. Mob.: +38066-
3967011. 

Gumi, felni, dísztárcsa

Continental C típusú autó
buszabroncs (4 db, nyári) el
adó Beregszászban. Mob.: 
050-8589288. 

Háztartási gép

Beregszászban eladó egy hasz
nált hűtő. Ára 1000 hr. Mob.: 
095-1758137. 

Eladó használt háztartási gé
pek: gázspór, gázballon, Kár
páti sütő, varrógép, Riga mo
sógép. Ár megegyezés sze
rint. Tel: +38095-4395318, 
+38066-5071220. 

Laptop, Notebook

Aspire 3 laptop (garancia, egér, 
táska, fülhallgató) eladó Be
regszászban. Mob.: +38050-
8589288. 

Kútfúrást és pincéből talajvíz
elvezetést vállalok, minőséges 
magyar PVC csővel. Mob.: 
050-8589288. 

Különórákat adok magyar, 
ukrán és angol nyelven Be
regszászban. Mob.: +38066-
9076358. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Péterfalván, Bö-
kényben. Fizetés teljesítmény 
szerint. Minden eladott lap 
után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Csetfalván. Fi-
zetés teljesítmény szerint 
(1.5 hrivnya/db). Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Minden el-
adott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Budapesti varrodába var-
rót, varrónőt keresünk! Jó 
kereseti lehetőség, teljesít
ményarányos bérezés. Szál
lást, folyamatos munkát és 
munkavállalást biztosítunk. 
E-mail: brezsnyikn@gmail.
com. Mob.: +3630-9703358, 
+38066-6805200 (Viber). 

Beregszászi gyümölcsösbe fér
fimunkásokat keresünk. Fize
tés megegyezés szerint. Mob.: 
+38066-1085189. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
hetilap kézbesítésére Gáton. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Minden el-
adott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 

E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

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

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Nagyszőlősön. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Minden el-
adott lap után: 1.5 hrivnya. Je-
lentkezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth tér 2. 
Mob.: +380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.com. 

Magyarországra, Zalaeger-
szegre szakképzett péke-
ket, cukrászokat és kisegí-
tő munkásokat keresünk. 
Szállást ingyen biztosítunk! 
További információkért a 
következő telefonszámon 
lehet érdeklődni: Viber: 
095-1134206. 

Magyarországra, Zalaeger-
szegre autószerelőket kere-
sünk. Szállást ingyen bizto-
sítunk! További informáci-
ókért a következő telefon-
számon lehet érdeklődni: 
Viber: 095-1134206. 

Hosszú távú munkára keres 
építőiparban jártas szakembe
reket osztrák munkaközvetí
tő cég! A munkavégzés helye 
Ausztria (Bécs). Nyelvtudás 
nem feltétel, de mindenkép
pen előny! Bejelentett hivatalos 
osztrák munkaszerződéssel heti 
40 óra + túlóra pénz. A bére
zés szakirányú és szaktudástól 
függő! Átlag 1600-2000 € alap 
nettó + túlóra pénz. A túlórával 
együtt akár havi 2200-2800 € 
nettó összeget is meg lehet ke
resni! A szállás biztosított, na
gyobb részben a munkáltató ál
tal támogatott! Építőipari kere
sett szakmák, elsősorban: zsalu
zóács, vasbetonszerelő, kőmű
ves, ács, tetőfedő-bádogos, vil
lanyszerelő, fűtés-vízvezeték
szerelő, szigetelő! Ugyanez a 
cég a későbbiekben majd mun
kát hirdet: betanított szalag
munkás, raktári kisegítő mun
kás, segédmunkás, és különbö
ző gyári alkalmazottak részére 
is! Jelentkezésnél kérném, min
denképpen jelölje meg a szak
ma iránti érdeklődését! Válasz
adás 48-órán belül! A jelentke
zéseket önéletrajzzal, telefon
számmal erre az email címre 
várom: ausztria.munka2021@
gmail.com. 

Két nő keres házi munkát 
(ta ka rítás, idősek felügyele
te stb.) Beregszászban. Mob.: 
096-8101351. 

Magyarországra keresünk 
faipari mérnököt, techni
kust, ács és asztalos munka
társakat hosszú távra. Szál
lást biztosítunk, jogosít
vány előnyt jelent. Mob: 
+3670-3293399 (Gál József). 

Egy cég építőipari munkásokat 
keres Belgiumba magas fizetés
sel. Lehetőleg EU-s útlevéllel. 
Mob.: 050-8845827. 
Beregszászi nő házi munkát 
keres (takarítás, idősek felügye
lete stb.). Mob.: 098-7730653. 
Szombathelyi cég lapos tető 
szigetelésben jártas, megbíz
ható szak és segédmunká
sokat keres. Szállást bizto
sítunk, nettó kereseti lehető
ség 250-300 ezer forint között. 
Mob.: +3620-3553110. E-mail: 
mvdszig@gmail.com. 

régiség

Régi szövött vászonzsákokat és 
türetben maradt anyagokat, szé
les szájú és letűrt peremű befőt
tesüvegeket, szikvizes üveget, 
falapátot, fateknőt, összerakha
tó vaskályhákat, cserépedénye
ket, petróleum függőlámpákat, 
viharlámpákat, lovascsengőket, 
komódot, karos ládát és egyéb 
régi bútort vásárolnék. Mob.: 
099-2359256, 096-2796950. 

Lakásdekoráció

Nagymuzsalyban eladó két 
szőnyeg 3x4 m, szövött pok
rócok. Ár megegyezés szerint. 
Mob.: +38066-5681630. 

Barkács, szerszám

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

Építkezés, felújítás

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

Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1000 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 

Fenyő fűrészárut keresek 
megvételre, Magyarország
ra. Mob: +3670-3293399 
(Gál József). 

Hűtés, fűtés

Beregszászban brikett és ant
racit szén eladó. Mob.: 066-
3967011, 
Eladó 2 darab 50-es konvektor. 
Mob.: 099-4548537. 
Nagymuzsalyban eladó két 
villanytűzhely. Ár megegyezés 
szerint. Mob.: 066-5681630. 

Bútor

Beregszászban eladó egy jó 
állapotban lévő sarokülő, 
fotelek nélkül. Ára: 5000 
hr. Mob.: 099-2725331, 
097-9621454. 

Eladó használt bútorok: vit
rinsor, székek, asztalok, kony
habútor, összecsukható ven
dégágy. Ár megegyezés sze
rint. Tel: 095-4395318, 066-
5071220. 

Mezőgazdasági eszköz

Szőlőprés, szőlődaráló és 220-
as terménydaráló eladó. Mob.: 
+38066-8088251. 
Traktor utánfutó (pricep) és 
tárcsás borona eladó. Mob: 
+38050-8614374. 
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.: +38066-3967011, 
+38099-6608338. 
Boroshordók eladók, 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Nagymuzsalyban eladó két 
szőlős kád, szőlőprés. Ár meg
egyezés szerint. Mob.: 066-
5681630. 

Eladó traktorhoz 2 darab kül
ső kerék, 5 kerekes szénagereb
lye, górévágó (saját készítésű). 
Mob.: 099-4548537. 

Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

Benzines kapálógép eladó 
Nagyberegen, Kentaur 2070 
BM2, jó állapotban, gyá
ri felszereltséggel. Irányár: 
6000 hrivnya. Mob.: +38095-
8792097. 

Eladó fejőgép kompresszor 
nélkül. Mob.: 099-4548537. 

Fejőgép eladó. Mob.: 066-
6904867. 

Haszonállat

Kisbégányban vietnami ma
lac eladó (kis süldő). Mob.: 
+38099-7365953. 

Orosziban nagytestű ha
sas kecske eladó, bő tej
hozammal. Mob.: +38096-
6392969. 

Divat, ruha

Menyasszonyi ruha (kétrészes, 
vajszínű, egyszer viselt, fátyol 
nélkül, 42-es méret) eladó Be
regszászban. Mob.: +38099-
0849573. 

Sport, szabadidő, 
hobbi

Eladók használt könyvek. Ár 
megegyezés szerint. Tel: 095- 
4395318, 066-5071220.
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Felvételi hirdetés
A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet 
az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2021–2022-es 
tanévben. 

A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat el
mélyülten, emelt óraszámban tanulhatják – a középisko
lai osztályokban humán-reál irányultság szerint –, művé
szeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, misz
sziói munkákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-me
dencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndíjakban ré
szesülhetnek. Az érettségizők számára személyre szabott 
tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről, 
segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.

2021. február 6. és április 17. között, szombaton
ként, online előkészítő foglalkozásokat tartunk a felvé
teli tárgyakból: magyar nyelvből és irodalomból, mate
matikából és bibliaismeretből.

2021. március 13-án, szombaton, 10 órai kezdettel 
nyílt napot tartunk, amely során az érdeklődők megis
merkedhetnek az intézménnyel, és részletes felvilágo
sítást kaphatnak a felvételi vizsgákról és a szerezhető 
többletpontokról.

A felvételire és az előkészítő foglalkozásokra való 
jelentkezés online regisztráció útján történik, ami in
tézményünk honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhe
tő el 2021. január 26. és április 22. között. 

A felvételi vizsga napjáig benyújtandó dokumen-
tumok: a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban 
csatolt ajánlólevele, a születési bizonyítvány és a kód
szám másolata.

A felvételire való jelentkezés határideje: 
2021. április 22.
A felvételi vizsgák időpontja: 
2021. április 24., 7.30 óra.
A részletes információért kérjük, keresse fel az in

tézmény weboldalát, a www.nbrl.com.ua internetes cí
men vagy érdeklődjön a +380 (99) 423 41 45-ös tele
fonszámon, illetve személyesen a líceumban (90242 
Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.).

Szeretettel várja az érdeklődőket 
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Felvételi hirdetés
A Péterfalvai Református Líceum felvételt hir-

det a következő, 2021–2022-es tanévre. Jelentkezhet 
minden diák, aki 2021 júniusáig befejezi az általános 
iskola 4., 5., 6, 7., 8. vagy 9. osztályát. A kisebbek szá
mára, 7. osztályig, a környező településekről, adott út
vonalakon való beutazásról gondoskodik a líceum, 8. 
osztálytól kezdve a végzősökig, az intézmény minden 
diák számára kollégiumot és 
teljes ellátást biztosít. Vég
zőseink elsöprő többsége to
vább folytatja tanulmánya
it elsősorban kárpátaljai és 
anyaországi felsőfokú intéz
ményekben. 

A felvételi vizsgára a je
lentkezőknek 2021. április 
17-én, szombaton fél 8-ig kell megérkezni. Febru
ár 20-tól szombatonként, reggel 9 órától előkészítő 
tanfolyamot tartunk magyar nyelv és irodalomból, 
valamint matematikából a 8., 9. és 10. osztályba je
lentkezők számára. Az 5. 6. és 7. osztályba jelentke
ző diákok önállóan készülhetnek a felvételire, amely 
számukra – a szóbeli ismerkedés mellett – magyar 
nyelvű tollbamondás lesz és néhány egyszerű, alap
vető matematika feladat.

 Személyes érdeklődésre bővebb felvilágosítást és 
jelentkezési lapot szívesen adunk a líceumban a feb
ruár 13-án 10 órakor megrendezésre kerülő nyílt na
pon, vagy bármely más időpontban. 

,,Hű az, aki elhívott titeket, és Ő meg is cselekszi azt.,, 
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Felvételi hirdetés
A Nagydobronyi Református Líceum felvételt 

hirdet a 2021/2022-es tanévre
Szeretnél továbbtanulni, de még nem döntötted 

el, hogy hol?! Szeretnél időtálló, használható tudást 
szerezni?! Szeretnél egy jó közösség részévé válni és 
egy jól felszerelt európai színvonalú iskolában tanul
ni anyanyelveden?!

Akkor vár rád a Nagydobronyi Református Líce
um! Iskolánk a református értékeket és használható 
tudást modern formában adja át a tanulni vágyó fi
ataloknak. 

A felvételi időpontja: 2021. május 1. (szombat) 
délelőtt 9:00 óra.

Idén az 5. és 10. osztályokba várjuk a felvételizni 
vágyó diákokat.

Az 5. osztályba jelentkezők tesztet írnak matema
tikából és tollbamondást magyar nyelvből.

A 10. osztályba jelentkezőknek felvételi vizsgát kell 
tenniük bibliaismeretből, egyháztörténelemből, magyar 
nyelvből és matematikából, valamint egy szóbeli ismer
kedésre kerül sor iskolánk vezetőségével.

A felvételi vizsgát előkészítő foglalkozások előzik 
meg szombatonként: március 20-án és 27-én, április 
10-én és 17-én 9:00 órai kezdettel

Amennyiben szeretnél jobban megismerkedni isko
lánk életével várunk téged és szüleidet nyílt napunkra 
március 5-én, pénteken 9:00 órára.

Jelentkezési határidő: április 26.
A felvételiről bővebb információt találsz és letölt

heted a jelentkezési lapot iskolánk honlapján http://
ndreflic.hu/kezdolap/letoltheto-anyagok/

Felhívás
Bereg-vidéki népzenei és néptánc tábort hirdet a 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
 „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020/2021-

es tanévben tizenegyedik alkalommal hirdeti meg a 
Beregvidéki Népzenei és Néptánc tábort.

A táborba 917 éves kor közötti tanulók jelentkezé
sét várjuk, akik érdeklődnek a néptánc és népzene iránt.

A tábor ideje: 2021. július 26-31.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.) 
Jelentkezési határidő: 2021. május 31.
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoz

nia a tábor kezdetekor.
A tábor maximális létszáma 40 fő, így a jelentkezé

seket beérkezési sorrendben rögzítjük.
 Jelentkezni elektronikus úton 2021. március 1-től 

– 2021. május 31-ig lehet a következő linkre kattint-
va: https://forms.gle/Hf1GgMebC5r7Ncce7 

A tábor megvalósulását támogatja a Magyar Kor
mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit
kárság és a Bethlen Gábor Alap. 

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány irodájában az alábbi telefonszámon +380-
31-41-4-29-68 (149-es mellék) lehet kérni munkanap
okon 8.00-tól 17.00-ig, vagy az alábbi email címen: 
geniusja2019@gmail.com.

XV. Kárpátaljai Tudományos 
Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a II. Rákó
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tu
dományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) 
programjával együttműködve a Bethlen Gábor Alapkeze
lő Zrt., az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi 
Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetségprogram támo
gatásával meghirdeti a XV. Kárpátaljai Tudományos Di
ákköri Konferenciát (XV. KTDK).

A KONFERENCIA IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE:
2021. május 14., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola, Beregszász
A KONFERENCIA CÉLJA:
A KTDK konferenciasorozat eredeti célja a kárpátal

jai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai ön
képzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése.

A XV. KTDK-t olyan, Kárpát-medencei hatókörű tu
dományos-művészeti hallgatói fórumként szervezzük, 
amely segíti e teljes régióban az egyetemista-főiskolás 
fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között új tudomá
nyos és emberi kapcsolatok megteremtését, a már létező 
kapcsolatok elmélyítését.

 ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
 A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőok

tatási intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben 
résztvevő hallgatója nevezhet pályamunkát.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos te
vékenységet dokumentáló pályamunkával lehet, amibe be
leértendők az alapszakos diplomamunkák is.

A konferencia nyelve a magyar. Kivételt jelentenek az 
idegen nyelvű filológiai témájú munkák, amelyek a cél
nyelven is bemutathatók.

A konferencia a kárpátaljai felsőoktatásban résztve
vők számára a XXXVI. OTDK-ra delegáló első fordulós 
(intézményi) konferencia is.

A Szervezőbizottság kéri a pályázókat, hogy a pálya
mű és az összefoglaló elkészítésénél tartsák be az Orszá
gos Tudományos Diákköri Konferencia megfelelő szekci
ójának formai követelményeit, melyek a https://otdk.hu/
otdk/palyamunkak-kovetelmenyei oldalon találhatók meg.

 A KONFERENCIA TÉMÁI:
A konferencia szekciói lefedik a kárpátaljai magyar 

vonatkozású felsőoktatásban szereplő valamennyi szak
területet, amelyek az OTDK szekciók sorrendjében a kö
vetkezők: agrártudomány, biológia, fizika, földtudomá
nyok, matematika; humán tudományok, informatika, ké
mia, vegyipar, közgazdaságtudomány, műszaki tudomá
nyok, művészetek és művészettudomány, orvos- és egész
ségtudomány, pedagógia, pszichológia, tanulás- és taní
tásmódszertan, társadalomtudomány.

E szakterületeken kívüli témák nevezése előtt, kérjük, 
egyeztessenek a szervezőkkel.

 A NEVEZÉS:
A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs fe

lületen van lehetőség: https://docs.google.com/forms/
d/1uiZFqc-4ITO8cRY4Qb4e2EjT3leQ78kKe3a5FP38qs0/

 A nevezési laphoz csatolni kell elektronikus formában 
a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalóját (a hall
gató és a vezetőtanár aláírásával ellátva), a munka ere
detiségét (plágium kizárását) igazoló becsületbeli nyilat
kozatot, valamint az összes szerző hallgatói jogviszonyát 
igazoló dokumentumot.

A konferencia nevezési dokumentumait papíralapon 
is várjuk!

 A nevezési lap letölthető „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány oldaláról, vagy személyesen igényelhető az 
Alapítvány irodájában.

 A nevezési dokumentumokat legkésőbb 2021. már-
cius 10-ig várjuk.

A PÁLYAMUNKA BEKÜLDÉSE:
A bemutatásra szánt pályamunkát (dolgozat) kizáró

lag elektronikus formában legkésőbb
2021. március 10-ig lehet feltölteni a regisztrációs fe

lületre, illetve elküldhető az geniusja2019@gmail.com 
vagy a ktdk.info@gmail.com címre.

 A határidő után érkezett pályamunkák szakmai bírál
tatására és bemutatására nincs mód!

A PÁLYAMUNKÁK SZAKMAI BÍRÁLATA:
Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatokat kap.
A bíráló szakértők és a konferencia zsűritagjainak fel

kérése az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK 
Határok Nélkül (HTDK) programjának szakmai segítsé
gével történik.

A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok el
készülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb 
a konferencia előtt egy héttel megkapják.

A pályamunkákat három opponens értékeli, akik pont
számokkal látják el a munkákat. Minden hallgató az oppo
nensek által adott pontszámokkal indulnak a konferencián.

A pályamunka és az előadás értékelési szempontjai 
megtekinthetőek a www.kmf.uz.ua és a www.genius-ja.
uz.ua honlapokon.

 RÉSZVÉTEL A KONFERENCIÁN:
A konferencián résztvevő előadók számára nevezési, 

regisztrációs díj nincs.
  TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ ALÁBBI ELÉRHETŐ-

SÉGEKEN KAPHATÓ:
 „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,
90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna
tel.: + 380-31-41-4-29-68
e-mail: geniusja2019@gmail.com
honlap: www.geniusja.uz.ua

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Felhívás
II. „Minden Egész eltörött” c. gitár, verses, zenés és iro-

dalom tábor
 A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány gitár, verses, ze

nés és irodalom tábort hirdet második alkalommal. 
A tábor ideje: 2021. július 5-10.
Helyszín: Kisgejőci Oktatási Nevelési Központ (89434 

Kisgejőc, Egry Ferenc u. 38.)
A tábor oktatói: Ivaskovics József – a Credo együttes ve

zetője; Babics János – az Integrál zenekar vezetője és gitárosa, 
hangszerkészítő; Györkené Csákány Marianna – a Kisgejőci 
Egri Ferenc Oktatási Nevelési Komplexum énektanára, Gál 
Natália – a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház szí
nésznője.

Jelentkezhet minden 8-16 év közötti fiatal.
Jelentkezési lehetőség kezdete: 2020. február 18.
Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 12:00 óra
A tábor maximális létszáma 20 fő, így a jelentkezéseket 

beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elektronikus úton 
egy jelentkezési adatlap és a nyilatkozat kitöltésével lehet. Az 
űrlap kitölthető és a nyilatkozat is letölthető a „GENIUS” Jó
tékonysági Alapítvány honlapján. Minden résztvevőnek köte
lező orvosi igazolást hoznia a tábor kezdetekor. A tábor szál
lást és napi háromszori étkezést biztosít. 
Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, hozza magával a gitárját.

Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-68 (159-es mellék)
honlap: www.geniusja.uz.ua
email: agora@kmf.uz.ua
Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az aláb

bi elérhetőségen keressék a szakkör szakmai felelősét, Kepics 
Andzselikát:

Tel:+380669189473
email: kandzselika@freemail.hu 
Jelentkezni az alábbi linken lehetséges:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqnXRQgH

PDYqsDDEPitLWkCyzT-El73FL25L50-cqoUTfQ9g/viewfor
m?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

XVIII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműköd
ve 2021. november 5-re meghirdeti a Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók XVIII. Konferenciáját. A konferenciá
ra fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával már ren
delkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező 
kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várjuk.

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

leten van lehetőség:
https://forms.gle/a4C6nVTcou16R8L97
 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: 2021. október 4. 
(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 a geniusja2019@gmail.
com email címen kaphatnak.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány



Kaleidoszkóp2021. 
február 24.14

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!

Kilencedik Magyar Konyha Hete
2021. május 13–16.

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács szervezé
sében 2021. május 13–16. között kerül megrendezésre a 
Magyar Konyha Hete. A rendezvény keretében a részt
vevő kárpátaljai éttermek jelentős árengedménnyel kí
nálják a magyar tradicionális konyha remekeit. Az előre 
meghirdetett ételekre „torkos csütörtökön”, 2021. május 
13-án 50%-os, május 14.,15.,16-án 25%-os kedvezmény
nyel várják a vendégeket.

Olyan kárpátaljai vendéglátóhelyek (étterem, ká-
vézó, falusi vendégház, borosgazda és más vendéglátó 

egység) csatlakozását várjuk az akcióhoz, akik  népsze-
rűsíteni szeretnék szolgáltatásaikat a turisztikai piacon.

Jelentkezési határidő: 2021. március 14.
 Jelentkezni a turisztikaitanacs@gmail.com email cí

men, vagy az alábbi telefonszámokon lehet:
+380662474720 vagy +380996035767
Szeretettel várunk minden kedves jelentkezőt!

Köszönet a segítségért
Eszköztámogatásban részesültek a tehetségpontok

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány vezetősége, a 
tehetségpontok koordinátorai, tanárai és tanulói köszö
netüket fejezik ki a Bodnár Gábor Jótékonysági Alapít
ványnak a „Digitális tehetséggondozó műhelyek létreho
zása és működtetése Kárpátalján” című projekt által nyúj
tott eszköztámogatásért, ami a Kárpátalján a „GENIUS” 
Jótékonysági Alapítvány által működtetett nyolc tehet
ségpont – Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola, Bá
tyúi Középiskola, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola Szakgimnáziuma, Mezővári II. Rákóczi Ferenc 
Középiskola, Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Közép
iskola, Nagydobronyi Középiskola, Péterfalvi Reformá
tus Líceum, Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Középisko
la – bázisául szolgáló tanintézmények technika fejlesz
tését tűzte ki célul. 

Ezúttal minden tehetségpont számára médiacsomag, 
azaz kamera, kameraállvány, puska- és riportermikro
fon, kameralámpa, diktafon került átadásra, hét közép
iskolában (a főiskola szakgimnáziumán kívül) teljes és 
korszerű informatikaterem-kiépítésére és felszerelésére 
(hálózatépítéssel együtt) került sor. Ez iskolánként a kö
vetkező csomagot jelenti: 1-1 szerver és tanári gép, il
letve 10-12 munkaállomás, irodai A3-as multifunkcio
nális lézernyomtató, hálózati elosztó, router, hálózatépí
tés, szoftvercsomagok telepítése. Minden számítógéphez 
jogtiszta Windows10 licensz tartozik.

Öt középiskolába (a felsoroltak közül a Bátyúi Kö
zépiskola és a Péterfalvi Református Líceum kivételé
vel) robotika-csomagok (6-6 db. programozható Lego 
Mindstorms EV3 oktatási csomag), 2-2 tablet, illetve 
1-1 db. 92-es 16:9 arányú okos tábla és rövid fókusztá
vú projektor került. 

Az eszköztámogatás 2016-2020 között valósult meg 
37 millió forint értékben.

Váradi Natália

Felhívás
II. Zenevarázslat képzés és hangverseny

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2021 tavaszán 
második alkalommal szervezi meg a „ZENEVARÁZS
LAT” című képzést és hangversenyt az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Nemzeti Tehetségprogram támogatásával.

A program célja, hogy minél közelebb hozza a gyer
mekekhez a klasszikus zenét. A „ZENEVARÁZSLAT” 
hangversenysorozat Magyarország számos településére 
eljutott, és sok gyermekkel kedveltette meg a klasszikus 
zenét és a verseket. 

A rendezvény szakmai referense Várnagy Andrea 
Liszt Ferenc díjas és Budapest Márkadíjas magyar 
zongoraművész.

Kárpátaljai zeneiskolák növendékeinek és zongora
tanáraiknak jelentkezését várjuk. A növendékek zeneta
nárukkal együtt érkeznek a tehetséggondozásra, hiszen 
nagyon fontos, hogy a programvezető és a zenetanár kö
zösen egyeztessen a diák zenei múltjáról, oktatási mód
szereiről és arról, milyen szinten tart a zenetanulásban.

Jelentkezhet minden olyan 10-15 év közötti fiatal, aki 
legalább 1 éve részt vesz zongora oktatáson. A jelentke
zettek egy előválogatón vesznek részt, amelyet követő
en kiválasztásra kerül majd 16 szerencsés fiatal, akik
kel személyesen foglalkozik majd Várnagy Andrea egy 
képzés keretein belül. A 12 alkalmas foglalkozássorozat 
egy hangversennyel zárul 2021. június 4-én a Nemze
ti összetartozás napján, ahol bemutatásra kerülnek a ta
nult ismeretek. A legkiválóbb zongoristák bemutatkoz
nak a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által szerve
zendő X. Tehetségnapon is.

Jelentkezési határidő: 2021. március 16.
A program maximális kerete 16 fő.
A képzés lehetőséget biztosít felkészítő tanárok rész

vételére is. Részükre is teljes ellátást biztosít a program.
A képzések az alábbi időpontokban valósulnak meg:
2021. május 7., 8., 9.
2021. május 14., 15., 16.
2021. május 21., 22.
2021. május 28., 29., 30.
2021. június 4.
A tehetségkutató helyszíne a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola.
Jelentkezni elektronikus úton lehetséges, mely

nek űrlapja az alábbi linken kitölthető. (https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL6zlz-
WgmK77ERoVIRPmhODKoC2lf2uA_tuR7EjEk80Jiw/vi
ewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628)

Részletes tájékoztatót az alábbi elérhetőségeken 
kaphatnak:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-68 (159-es mellék)
honlap: www.geniusja.uz.ua
email: agora@kmf.uz.ua

Felhívás
VI. Színjátszó tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány színjátszó tá
bort hirdet immár hatodik alkalommal a „Fókuszban a te
hetség a színjátszás terén” pályázati projekt keretén belül. 

A táborba 12-16 éves kor közötti iskolások jelentke
zését várjuk.

A tábor ideje: 2021. július 26-31.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő

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

drámapedagógus és Mónus Dóra színésznő
Ha szeretnéd magad kipróbálni a színpadon és szí

vesen részt vennél a táborzáró előadásában, akkor je
lentkezz!

Jelentkezési lehetőség kezdete: 2021. február 18.
Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 15:00 óra
A tábor maximális létszáma 32 fő, így a jelentkezé

seket beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elekt
ronikus úton egy jelentkezési adatlap és a nyilatkozat ki
töltésével lehet. Az űrlap kitölthető és a nyilatkozat is le
tölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlap
ján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoz
nia a tábor kezdetekor.

Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-68 (159-es mellék)
honlap: www.geniusja.uz.ua
email: agora@kmf.uz.ua
Jelentkezni az alábbi linken lehetséges:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkgK

jzcumdJoHkSpI2L1HBmqBjrVju95j3UQfm6kZWkSB
KzA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628.

Загублене свідоцтво про здобуття базової загальної 
середньої освіти Б  379958, виданий 25. 06. 1989 року 
Берегівською середньою школою № 4 імені Л. Кошута 
м. Берегово Закарпатської області на ім’я Гонтов 
Валерій Валерієвич вважати недійсним.

Felhívás
XI. Jankovics Mária Alkotótábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020/2021-es tan
évben tizenegyedik alkalommal hirdeti meg a Jankovics Mária 
Alkotótábort a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzet
politikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

Jelentkezési feltételek:
● elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik vonzal

mat éreznek a képzőművészetek, festészet, szobrászat, rajz iránt
● a jelentkezők korhatára: 10-17 év
● orvosi igazolás kötelező
 Jelentkezési határidő: 2021. május 31.
A tábor időpontja: 2021. augusztus 2-7.
A tábor helyszíne:  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
A megpályázható helyek száma: 20
 Jelentkezni elektronikus úton van lehetőség 2021. már

cius 1-től!
 A táborban a helyek száma korlátozott, a jelentkezéseket 

a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.
 Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapít

vány irodájában (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.) személye
sen vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon 
lehet kérni munkanapokon 8.00-16.00 óra között.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

A csillagok mosta
ni együttállása remek 
lehetőségeket teremt 
a munkájában. Rend

kívül energikus, tele van lel
kesedéssel, határtalan opti
mizmussal és pozitív ener
giával, és ezt mind fel tudja 
használni a karrierje terén. 
Ez ugyanis lehetővé teszi, 
hogy hatékonyan, és gyorsan 
dolgozzon, így időben el tud 
készülni az Önre bízott pro
jektekkel. 

A bolygók jelenle
gi együttállasának kö
szönhetően sokkal job
ban tud figyelni és össz

pontosítani. Érzelmileg azonban 
nehézségei adódhatnak abban, 
hogy a legjobb formáját tudja 
kibontakoztatni és jól végezze a 
feladatait. Habár nagy dolgokat 
érhet el, mint paládul végez a te
endői hosszú listájával, mégsem 
érzi azt, hogy előrébb jutna. Tud
ta, hogy a halogatás sokszor job
ban összefügg a szorongással?

A bolygók  je len 
együttállása nagyon 
izgalmas energiákat 

szabadít fel az Ikrek lelkében. 
Rengeteget tanulhat, tágíthat
ja az ismereteit, ami nagyban 
segíti a munkájában, ugyan
akkor azt is érezheti, hogy kis
sé nagy teher nehezedik Önre. 
Azonban a csillagok mozgásá
nak pozitív kimenetele is vár 
Önre, hiszen gyarapodni fog 
pénzügyileg és a társasági éle
te is megerősödik.

A személyes kapcso
latok nagyon fontos 
része az életének. Ter

mészetesen mindannyiunk szá
mára azok, de a Rák csillagje
gyűeknek különösen mély em
beri kapcsolatai vannak, és na
gyon nehezen engedik el eze
ket. Ez azonban egy olyan hely
zetben tarthatja, ami hosszú
távon nem jó az Ön számára. 
Olykor ugyanis az az érzése, 
hogy fojtogatja vagy csapdá
ban tartja a jelenlegi szituáció.

Nem csoda, hogy az 
oroszlánt a dzsungel 
királyaként ismerik, 

hiszen csak ő képes uralkod
ni a birodalmában, és szüle
tett vezető. Önnek is meg
van ehhez a képessége, bele
értve, hogy képes arra, hogy 
bármilyen területen kima
gasló eredményeket érjen el 
és megszerezze ezáltal a jól 
megérdemelt hírnevet és elis
merést. Mások ezt kétség nél
kül megadják Önnek.

A másokkal való tö
rődés és figyelem na
gyon fontos tulajdon

ság. Ha figyelünk a környe
zetünkre, megláthatjuk, hogy 
mi zajlik körülöttünk, és ha 
egyszer megszerezzük ezt a 
tudást, képesek leszünk esze
rint is viselkedni. Ezen a hé
ten a dolgok nem úgy alakul
nak majd, mint ahogyan azt 
tervezte, és lehetséges, hogy 
kissé kibogozhatatlanok lesz
nek a történések. 

Ez a hét az élete 
minden területén cso
dálatos, és élvezetes 
lesz. Hatalmas ked

vet érez a társasági élethez, 
sok időt tölt majd mások
kal, ami nem csoda, hiszen 
ez a hete erről fog szólni. Le
het, hogy új barátságokat köt 
majd, vagy ismét felveszi a 
kapcsolatot a régi barátaival, 
akiket az élet időközben elso
dort. Emellett egy utazási le
hetőség is látható a napokban.

Ez a hét sajnos ször
nyen fog alakulni az Ön 
számára, kedves Skor
pió, ezért érdemes elő

re felkészülnie arra, hogy a dol
gok nem úgy alakulnak, ahogy 
szeretné. Azonban néha a rossz 
dolgokban is meg lehet találni 
a jót, még akkor is, ha ez oly
kor nem is azonnal jelentkezik. 
Ez a hét inkább a megtakarítá
sé, mint a befektetésé. Emellett 
most jobban teszi, ha utazás he
lyett inkább otthon marad.

A pénzügyi helyze
te remek fordulatokat 
vesz majd a briliáns 
ötleteinek köszönhető

en. Azt veszi észre, hogy a ren
geteg ötlete és képzelőereje elő
reviszi és segíti a munkájában. 
Ön ugyanis minden helyzetben 
képes becsempészni egy kis hu
mort és szabad, kötetlen gon
dolkodást. A bolygók együtt
állásának köszönhetően a má
sokkal való üzleteit sokkal pro
fesszionálisabban bonyolítja le.

Ezen a héten kissé 
bizonytalan lesz a 
munkája során, kü

lönösen akkor, amikor több 
energiát kell befektetnie a jó 
teljesítmény érdekében. Ez 
azonban egyáltalán nem jel
lemző Önre, hiszen remekül 
végzi a feladatait és mármár 
kissé munkamániás is. Most 
azonban azon kapja magát, 
hogy nap közben álmodo
zik, fantáziál, és inkább él 
egy álomvilágban.

Általában nem igazán 
érdekli, hogy mások 
mit gondolnak Önről, 

hiszen meg vannak a saját ér
tékei, és ezek szerint él. Azon
ban ezen a héten mégis foglal
koztatni fogja a hírneve, mivel 
elkövethet egy kisebb hibát. 
Így az önbizalma alábbhagy és 
a motivációját is nehezen talál
ja meg. Emellett a magánéle
te is több odafigyelést igényel, 
ha azt akarja, hogy megoldód
janak a nehézségei.

Ez a hét csodás alka
lom arra, hogy vala
mi remek dolognak a 

kezdete legyen, mint például 
egy új kapcsolatnak. Ön ugyan
is készen áll arra, hogy úgy ke
zeljék, ahogy mindig is szerette 
volna, és a hozzáállásának hála, 
mindemellett nagy bőségben 
és jólétben fogja magát érez
ni. Emellett a szakmájában is 
rengeteget tud majd fejlődni és 
hatalmas lehetőségei lesznek, 
amiket érdemes kihasználni.

Részvétnyilvánítás
A Kárpátinfo hetilap szerkesztősége részvétét fejezi 

ki Horváth Imrének édesapja elhunyta miatt. Osztozunk 
a család fájdalmában.
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7 csodálatos gyógynövény 
depresszió és letargia ellen

5 étel és ital, ami tényleg 
gyengíti az immunrendszered

Ezeket ne együk soha jógázás előtt

A depresszió nem lehet egyik napról a 
másikra leküzdeni, de kellő kitartás mel-
lett igenis lehetséges a győzelem! Szakér-
tők úgy vélik, a különféle gyógynövények 
is óriási szerepet játszhatnak a mentális 
betegség kezelésében, úgyhogy érdemes 
esélyt adni az alábbiaknak!

Sáfrány
Ez a színes fűszer tele van antioxidáns összetevőkkel, 

amelyek szakértők szerint természetes módon tudják kezelni 
a depressziót és a letargiát. Kutatások alapján megállapították, 
hogy ha étel formájában (például sáfrányos rizottóként) vagy 
akár teaként fogyasztod, megnövekszik a szerotonin száma 

a testedben, amit más néven boldogsághormonnak hívunk.
Sőt, a sárfány-kivonat kapszuláról kiderítették, hogy ké

pes az antidepresszáns gyógyszerekhez hasonlóan csökkente
ni a negatív tüneteket, úgyhogy feltétlenül adj egy esélyt neki!

Aranygyökér
Az aranygyökér, vagy másnéven rhodiola rosea méltán 

népszerű kapszula és tea formájában. Ez a gyógynövény 
ugyanis pozitív hatással van az egészségünkre, elsősorban 
mentális téren. Képes csökkenteni a depresszió tüneteit, ja
vítja a kedélyállapotunkat stressz esetén, és segít, hogy ezek
hez a helyzetekhez a szervezetünk is alkalmazkodni tudjon.

Úgy vélik, antidepresszáns hatásai abból származnak, 
hogy képes a sejtek közötti kommunikációt fokozni, miközben 
a HPA tengely túlműködését lassítja. Ez utóbbi különösen lé
nyeges, hiszen sokaknál a depressziót ez a probléma okozhat
ja, így az aranygyökér hatékony megoldás lehet a letargiára!

Közönséges orbáncfű
Az orbáncfüvet már évszázadok óta használják a mentális 

betegségek kezelésére, az utóbbi időben pedig felfedezték, 
hogy a depresszió ellen is hatásos lehet. 2016-ban végeztek 
egy kutatást, ahol kiderült, hogy maga az orbáncfű sokkal 
hatékonyabb, mint a placebo, sőt, majdnem olyan jól be
vált a betegeknél, mint egyes antidepresszáns gyógyszerek.

Azonban a hosszú távú tesztek hiányában azt javasol
ják, hogy azok, akik komolyabb depresszióval küzdenek, 

feltétlenül keressenek fel szakembert, és csak az enyhébb 
tünetekkel küzdők próbálják ki ezt a gyógynövényt. Ha te 
utóbbi kategóriába tartozol, úgy érdemes gyógyteaként fo
gyasztani, de inkább boltban vásárold meg, hiszen otthoni 
elkészítése több gyakorlatot igényel.

Citromfű
A stresszoldó teák között mindig kiemelkedik a citrom

fű, és nem véletlenül! Ez a gyógynövény leginkább az eny
he letargiával és depresszióval küzdőknek javasolt, hiszen 
nem olyan erős, mint a listánkon felsorolt többi gyógynö
vény, de a kevésbé erőteljes tüneteket nagyon jól kezeli.

Akár alvászavarokkal, akár stresszel vagy hullámzó 
kedélyállapottal küzdesz, a citromfű képes javítani az ál
lapotodon, és ehhez csak napi szinten, tea formájában 2-3 
csészét érdemes meginni belőle.

Ginzeng kivonat
A ginzeng kivonatos illóolajakat, teákat, kapszulákat 

mind ismerjük, sőt, az utóbbi időben egyre többen fogyaszt
ják ezt a gyógynövényt valamilyen formában. Persze nem 
véletlenül, hiszen már évezredekkel ezelőtt használni kezd
ték az orvoslásban, így többek között Kínában is népszerű.

Már a kezdetekkor felfedezték, hogy a ginzeng csodá
latos összetevőinek köszönhetően segíti a megfelelő agy
működést, energikusabbá tesz, és csökkenti a stresszt. En
nek köszönhetően a depresszióval, letargiával küzdőknek is 
érdemes kipróbálniuk valamilyen formában, hiszen lénye
gesen nyugdtabbá és kiegyensúlyozottabbá teszi az elmét.

Kamilla
A kamilla tea jótékony hatásait hosszú ideig sorolhat

nánk: javítja az emésztést, nyugtatja a gyomrot, segít torok
fájás esetén, és nem utolsó sorban mentális téren is rend
kívül hatékony! Egy 2012-es felmérés szerint a kamilla a 
depresszió és szorongás egyik természetes gyógyszere le
het, nem csak fogyasztva, hanem akár inhalálva!

Ez utóbbi a megfázások esetén is népszerű módszer, de 
valójában illóolajként különösen jót tesz a testnek, segíti az 
álmatlanság leküzdését (ami a depresszió egyik velejáró
ja), valamint nyugtatja az idegeket, és csökkenti a stressz 
mértékét. Érdemes akár a többi gyógynövénnyel kombi
nálni: például illóolajként kamillát belélegezni, miközben 
ginzeng kivonatos teát fogyasztasz.

Tinktúra 
Hallottál már a tinktúráról? Ha még nem, ideje meg

ismerkedned vele, ugyanis csodálatos hatással van a tes
tedre! Maga a tinktúra leegyszerűsítve alkoholos növényi 
cseppeket, olajat jelent, ezt a koncentrált gyógynövény ki
vonatot pedig megéri kipróbálni! Természetesen magad
nak is készíthetsz úmutató követésével, de első körben ér
demes inkább boltban, előre elkészített tinktúrát vásárolni.

Számtalan változatban kapható, kezdve a citromfüves 
cseppektől a kifejezetten depresszióra kifejlesztett változa
tokig. Ezek ellazítanak, nyugtatják az idegeidet, és növelik 
a szerotonin szintedet – attól függően, hogy milyen kivo
natot veszel. Általában napi 2-4 ml fogyasztását írják elő, 
hiszen már ennyi elegendő a pozitív hatások megérzéséhez.

Érdemes betartani azt az általános sza-
bályt, miszerint legalább két órának el 
kell telnie a jógaóra és az utolsó étkezés 
között. Ha ezt valami miatt mégsem tud-
juk betartani, akkor is van pár olyan étel, 
amelynek a fogyasztását javasolt kerülni, 
ha nem szeretnénk mozgás közben kelle-
metlenül vagy kényelmetlenül érezni ma-
gunkat.

Olajos magok
Bár táplálóak és egészségesek, sok bennük a zsír és 

a fehérje, ezért megülik a gyomrot, és akadályozhatják a 
vér áramlását mozgás közben. Érdemes helyettük inkább 
némi bogyós gyümölcsöt enni, ami gyorsabban, könnyeb
ben megemészthető.

Olajban sütött ételek
Az ilyen, nehezen emészthető ételek fogyasztása után 

még órákon át érezhetjük a gyomrunkban a teltségérzetet, 
ami nem éppen kellemes jógázás közben.

Sajt
Magas fehérjetartalma miatt még a vegán változat 

is viszonylag lassan emésztődik meg, így jóga előtt ne 

ilyesmiből próbáljunk meg extra energiát nyerni. He
lyette válasszunk inkább néhány kocka keserűcsoko
ládét.

Hús, hal
Szintén nagyon sok bennük a fehérje, így lassab

ban jutnak át az emésztőrendszeren, ezáltal mozgás 
közben túltelítettnek, elnehezültnek érezhetjük ma
gunkat tőlük. Jóga előtt inkább valami könnyebbet 
együnk, például néhány szem rizskrékert és pár ge
rezd almát.

Avokádó
Tele van egészséges zsírokkal, de ezt is inkább jóga 

után érdemes enni, mert meglehetősen laktató. Grape fruit, 
zellerszár vagy némi párolt zöldség lehet helyette az al
ternatíva.

Csípős, fűszeres ételek
Ha nem szeretnénk, hogy a különböző testhelyzetekben 

némi savas böfögés vagy gyomorégés legyen a társunk, az 
ilyesmit is érdemes elkerülni jógaóra előtt.

Hüvelyesek
Puffasztó hatásuk miatt kerülendők, hiszen fokozott 

gázképződést okozhatnak, ezek visszatartása pedig kel
lemetlen hasgörcsöt, esetleg szellentést is eredményez
het jóga közben.

Az immunrendszerünk szempontjából nagyon 
is lényeges, hogy mit eszünk és mit iszunk, 
ahogy az alvás és a mozgás mértéke is mérv-
adó. Azonban azt kevesen tudják, hogy bizo-
nyos ételekkel és italokkal nemhogy nem se-
gítik a szervezetük ellenállóképességét, de 
sokkal inkább csökkentik azt. Ezeket most 
egy időre jobb, ha hanyagolod!

Gyorskaják és egyes készételek
Tudjuk jól, hogy a gyorskaják nem tesznek jót a szerve

zetünknek, de általában úgy vagyunk vele, hogy nagyjából 
hetente egyszer belefér. Azonban szakértők úgy vélik, ha 
valaki rendszeresen fogyasztja ezeket a zsíros, egészségte
len ételeket, a testét is rengeteg káros hatásnak teszi ki vele.

Sőt, egyes kutatások szerint ha sokszor juttatsz be 
gyors kaját a szervezetedbe, annak hatására a tested szép 
lassan hozzászokik, átprogramozódik, majd a lehetséges 
veszélyforrásokkal szemben egészen máshogy reagál, 
mint kellene; ezáltal pedig nem biztosít kellő védelmet 
sem a betegségekkel szemben.

Nátrium-glutamát
A nátrium-glutamát (másnéven MSG vagy E621) egy 

olyan ízfokozó, ami a legtöbb ételt rendkívül finommá 
teszi, és bár konyhai idegméregként is nevezik, mégis 
sok élelmiszerben jelen van. Ilyenek a fűszerkeverékek, 
készételek, ételízesítők egy része is, hiszen egyelőre az 
az álláspont, hogy egészséges étrend mellett kis mérték
ben fogyasztva nem okoz problémát.

A gond viszont ott kezdődik, hogy fogalmad sincs 
arról, az általad használt alapanyagok közül is sokban 

jelen van, és úgy fogyasztasz belőle többet a kelleténél, 
hogy észre sem veszed.

Ennek tünete lesz aztán a migrén, a hányinger, has
menés, asztma, és az allergiás tünetek, amelyek mind 
gyengítenek az immunrendszereden. Nézz utána, hogy 
amit eszel, mit tartalmaz, hogy kiszűrd az étrendedből!

Alkoholos italok
Észrevetted már, hogy ha egy kicsit többet ittál a kelleté

nél, másnapra nagy valószínűséggel megbetegszel? Ez nem 
a képzeleted szüleménye – az alkoholnak rendkívül káros 
hatása van az immunrendszeredre! Problémát okoz a T és 
B-sejtek termelésében, valamint gyengíti a makrofágok 
funkcióit; mindkettőnek egyébként az lenne a feladata, 
hogy felvegye a küzdelmet a testedbe bejutó kórokozókkal.

Arról nem is beszélve, hogy az alkohol miatt sokkal 
rosszabbat és kevesebbet tudsz aludni, ami rendkívül 
káros a szervezeted ellenállóképességére nézve, hiszen 
nincs lehetősége a testednek regenerálódni.

Hiába passzol a vacsorához a bor, most inkább ké
szítsd belőle fröccsöt, vagy mellőzd teljesen!

Minden, ami cukros
Először is szögezzük le: a cukrot nem kell teljes egé

szében kiiktatnod az étrendedből. A gond inkább ott kez
dődik, ha túl sokat viszel be ebből a szervezetedbe üdítő
italokkal, desszertekkel, különböző csokoládékkal. Már 
csak azért is, mert a cukor ideális környezetet teremt a 
testedben a baktériumoknak, gyorsabban tudnak növe
kedni, és nehezebben küzdi le őket az immunrendszered.

Ráadásul minél több a cukor a testedben, annál ne
hezebben jut el a C-vitamin a sejtekhez, amelyeknek 
szükségük lenne rá az ellenállóképesség erősítése végett.

Azt mondják, egy teljes detoxhoz 10 napot kellene kibír
nod finomított cukor nélkül, hogy utána átállhass a termé
szetes formában megtalálható cukorra, azaz a gyümölcsök
re, és ne érezd úgy, hogy nagyon kívánod az édességeket.

Túl sok glutén
A glutént, akárcsak a búzát és az árpát, a testednek 

nem kis erőfeszítésébe telik megemészteni. Amikor a 
glutén bejut a szervezetedbe, az egyik alkotóeleme (a 
gliadin) különböző folyamatokat indít be a testedben, és 
megnöveli a zonulin szintedet. Amikor ebből több lesz, 
mint kellene, a védelmi funkciók gyengülnek, és sajnos 
olyan káros, mérgező anyagok és egyéb veszélyes össze
tevők kerülhetnek a véráramodba, amelyek nem kívánt 
hatást váltanak ki az immunrendszeredből.

Ezáltal gyengébbnek érzed magad, kimerültté válsz, 
és rossz lesz a közérzeted.
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Plusz egy vicc

2021. 7. szám meg    fej -
tése: Ha nem tudod, 
hol tartasz, bármely 
út jó lesz számodra.

plusz    egy vicc:  – 
Nézd, milyen nagy 
málnás van odaát!

Almás kocka kókusz habbal

Az 5 legjobb étel ízületi 
fájdalmak ellen

Az ízületi fájdalmak szinte minden korosztály életét 
meg tudják keseríteni, hiszen a fájdalom mellett aka-
dályozza a szabad mozgást is. Ha azonban a felsorolt 
ételeket fogyassza, csökkentheti ízületi fájdalmait.

Ideális esetben az ízü
leteink hatalmas teherbí
rással rendelkeznek. Min
den egyes ízületünk olyan, 
mint egy kapszula, ami tele 
van a létfontosságú porcvé
dő folyadékkal. Ezek a por
cok teszik lehetővé, hogy 
végtagjaink a megfelelő 
módon mozogjanak. Az 

egészségtelen táplálkozás, 
a genetikai elváltozások, a 
kor, a betegségek azonban 
meggyengíthetik az ízülete
ket, elkoptatják a porcokat, 
esetleg csökkentik az ízü
leti folyadék mennyiségét, 
ami gyulladáshoz, majd fáj
dalomhoz vezet.

Összegyűjtöttük azo
kat a kulcsfontosságú élel
miszereket, amelyek se
gítenek az ízületi fájdal
makon.

1. Extra szűz olívaolaj
Az olaszországi Cata

nia Egyetemen olyan pat
kányokon végeztek kísér
leteket, amiknek ízüle
ti sírülései voltak. Az pat
kányoknak 8 hét olívaola
jas étrend után egyértelmű
en több ízületi folyadékuk 
termelődött – amely védi 
a porcokat és kenőanyag
ként szolgál –, mint azok
nak az álltoknak, amik nor
mál étrenddel táplálkoztak.

Használhatjuk az extra 
szűz olívaolajat salátaön
tetnek, tésztákhoz, zöldsé
gekhez, kevés olajon való 
pirításhoz.

2. Kefir
A vegyes erjesztéssel 

készült joghurtféle vagyis 
a kefir gazdag különböző 
egészséges baktériumok
ban, például L casei. Egy 
vizsgálat alkalmával a részt
vevők 2 hónapig naponta 
kaptak ilyen baktériumot. 
A vizsgálat végére a résztve
vőknél alacsonyabb volt az 
ízületi gyulladások szintje, 
mint a kontrollcsoportban, 
akik csak placebót kaptak.

Használhatjuk a kefirt 
magában, turmixnak, te

hetünk bele gyümölcsöket, 
gabonaféléket. A boltokban 
a cukrozatlan változatot ke
ressük, mert abban több a 
jótékony baktérium.

3. Narancs
Egy vizsgálatban, ahol 

a résztvevők oste oart hri-
tis ban szenvedtek – más 

néven degeneratív ízüle
ti gyulladásban – naponta 
narancshéj kivonatot kap
tak 8 héten át. A résztve
vők ebben az esetben is ki
sebb térdfájdalomról szá
moltak be, mint a kont
rollcsoport tagjai. A hatás 
a citrusfélékben találha
tó bizonyos nobiletin nevű 
flavaonoidnak köszönhető.

Használjuk a narancs 
héját – lehetőleg a fehér 
hártyás részek nélkül – tur
mixokban, süteményekhez, 
salátákban. De az egész na
rancsot is érdemes enni.

4. Lazac
A lazac kitűnő forrása 

az omega-3 zsírsavaknak. 
Vizsgálatok azt mutatják, 
hogy az omega-3 zsírsavak 
egy sor kulcsfontosságú jó
tékony reakciót váltanak ki 
az ízületi gyulladás ellen. 
A halolaj napi fogyasztása 
kutatások szerint csökkent
heti az ibuprofen származé

kok alkalmazását, mert ki
váltja annak hatását.

5. Kurkuma
Egy tanulmányban, 

ahol a résztvevők szintén 
osteoarthritisban szenved
tek, 6 hétig kurkuma ki
vonatot adagoltak. Ennek 
olyan hatása volt, mintha 
napi 800 mg ibuprofent ada
goltak volna az alanyoknak. 
Ennek a hatásnak az oka, 
hogy a kurkuma egy erős 
antioxidáns, amely csök
kenti az ízületi gyulladást.

Használjuk a kurkumát 
fűzéskor fűszerként, kever
jük hozzá a rizshez, bab
hoz, tegyük bele a saláta
öntetekbe, színezzük vele 
például a leveseket.

Tészta: 30 dkg liszt, 20 dkg vaj, 20 dkg porcu-
kor, 6 tojássárgája, fél csomag sütőpor, 2 dl tej, 1 cit-
rom héja;

Krém: 1 kg reszelt alma, 5 evőkanál cukor, fahéj, 1 
csomag vanília-, vagy banán ízű pudingpor, mazsola, rum 
– elhagyható;

Tetejére: 6 tojás fehérje, 1 evőkanál citromlé, 15 dkg 
cukor, 5-6 evőkanál kókuszreszelék.

Elkészítése: A vajat a porcukorral, tojássárgájával, 
citromhéjjal habosra keverjük, ezután a sütőporos liszttel 
jól eldolgozzuk. 25 x 35 cm-es sütőpapíros tepsibe tesz
szük, 180 °C-os sütőben 20-25 perc alatt elősütjük. Köz
ben a reszelt almát a pudingporral, cukorral, fahéjjal, eset
leg mazsolával, rummal összefőzzük, amíg az alma meg
párolódik. Az elősütött tésztára kenjük. A tojásfehérjét a 
citromlével, cukorral kemény habbá verjük, majd a kó
kuszreszeléket belekeverjük. A habot az almás rétegre 
kenjük, és további 15-20 percig sütjük, amíg szép arany
barna lesz a hab a tetején. Ha kihűlt, kockázzuk, kókusz
reszelékkel díszítjük.
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SOK G

TIBETI KÖZ-
MONDÁS

NYELVTANI 
FOGALOM

LENMAG !

TOVAŰZ

OZMIUM

TONNA
KÁPOSZTA 

KÖZEPE

HÉZAG

MUNKÁCSI 
GRAFIKUSNŐ

EGYIPTOMI 
MARSALL 

(ABDEL HAKIM)

ÁTMÉRŐ
DEMOKRATI-
KUS IFJÚSÁGI 
SZÖVETSÉG
NITROGÉN

NAGY-
DOBRONYI 

KERAMIKUS, 
FAZEKAS

A NAGY 
VARÁZSLÓ

KOHÁSZVÁROS
SIMON ISTVÁN 

MÚZSÁJA

ILYEN ÁLLAT AZ 
OKAPI

BERLIN 
CENTRUMA !

SZÁLKA NÉLKÜLI 
HAL

VÉDŐANYAG

NAPSZAK

ÁLLANDÓAN

TENGER A DÉLI-
ÓCEÁNBAN

TENGERI 
CSILLAG

ELEKTRON-VOLT

RÉNIUM

PÉNZT 
ELKÜLÖNÍT 
VALAMIRE

FADARAB !
UKRAJNA 

FŐVÁROSA

GRAMM

NÉHAI ÉNEKSNŐ 
(KATALIN)

OLIMP.BAJNOK 
ÚSZÓ (ATTILA)

OLLÓS ÁLLAT

TETEJÉRE

ROSSZ 
MINŐSÉGŰ

MEZEI 
RÁGCSÁLÓ

FŐRANGÚ 
ANGYAL

EZEN A NAPON

INDIAI ERŐS 
PÁLINKA

SZÖGLETES 
BETŰTÍPUS

ALKOTÁS
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KISSÉ 
BORZALMAS !

SVÉD KORONA 
RÖVIDÍTÉSE

NÉMET FOLYÓ

CSEH ÍRÓ 
(VIKTOR)

FÜGGŐ ARANY 
ÉKSZER

PINCESZAG

MÉZELŐ 
FAFAJTA

TONNA

PATAKI ATTILA 
ZENEKARA

RADON

AZONOS RÓMAI 
SZÁMOK

NÉMA BŰN !

SAVÓ, ÍRÓ, 
TÁJSZÓVAL

BETÉTI 
TÁRSASÁG

NŐI NÉV

FÜLKÖZÉP !

A négy megmaradó szóból a következő vicc csattanó
ját állíthatja össze:

– Milyen az új főnököd?
– Rendes. Csak az a baj, hogy megszállottja a mun-

kának. Ha az asztalon felejtem a papírt, amiben a tí-
zóraim volt, …

Kétbetűsek: AÉ, BA, IS, 
KÉ, OH, ÓK, ÓL, SO, ZS. 
Hárombetűsek: AZÉ, AZT, 
BEA, EOL, KRK, MÉG, OMA, 
SÁL, SÁS, SIÓ, SPA, UNT.

Négybetűsek: ACAT, 
ADUS,  AKIK,  ALAK, 
ALÁZ, ALOM, ARRA, 
ATKA, ÁLOM, EARL, 
ESET, ESIK, GINA, KIAD, 
KIES, KIRK, KLÓR, KOPP, 
NATO, PERC, SOKÁ, SZÁJ, 
SZÉF, TERI.

Ötbetűsek: AROLA, 

ÉRTÉK, POMÁZ, RÁTOL, 
SZÁRI, ZÁROS.

Hatbetűsek: ANALÓG, 
ARAMIS, ÉNEKEL, IKE
RÍT, LÓKAPA, PARLAG, 
PORCIÓ, POTENS, SZÁN
KÓ, SZÁNTÓ, TÁRAZÓ, 
TÉRSÉG, TRISÓS, URA
ZÁS.

Hétbetűsek: ALÁÍRJA, 
ANATOLE, KOZÁKOK, 
KUSZÁLT, LACOSTE, 
OPÁLKÉK, ZÁROLÁS.

N y o l c b e t ű s e k : 
AMINÁLÁS, ÁZALÉKOS.

Kilencbetűsek: PERISZ
KÓP, SÍBAKANCS.

Tízbetűsek: CSÓKAFI
ÓKA, KIBOGARÁSZ, SÉ
TAGALOPP, SZUPERKUPA.

Ti z e n e g y  b e t ű s e k : 
SZAKASOLÁS, ZSEBHAJ
TÓKA.


