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Folytatás a 3. oldalon

Magyarként, szülőföldünkön, 
szabadon
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Állattenyésztés: sikerek és 
kudarcok

Kitüntették 
földijeinket

A gyümölcstermő 
növények metszése

Egészséges zöldségek 
minden időben 

Kapós lett a természetes 
immunerősítő

azonnali kezdéssel a következő pozíciókba: 

BrigÁdVezető, zsAluzó-Ács, 
BetAnított zsAluzó munKÁs
Amit nyújtunK:

• stabil háttér
• prémiumrendszer, juttatások
• folyamatos munkalehetőség egész évben
• a legjobb védőfelszereléseket és 
szerszámokat biztosítjuk

• az útiköltséget térítjük 
Bérezés: nettó 1600-2500 forintos órabér 
gyakorlattól és teljesítménytől függően

elVÁrÁsAinK:
• megbízhatóság
• önálló munkavégzés
• józan életmód
• csapatszellem

egyéB inFormÁció:
• térítésmentes szállást tudunk biztosítani

munKAidő: 
• egy műszakos munkarend (9-10 óra)

magyar útlevél szükséges!
jelentKezés: 
+3630/231-0459-es telefonszámon vagy az 
iroda@acs-bau.hu e-mail címen.

Munkatársat keresünk több éve
 cégünknél dolgozó kárpátaljai 

létszámunk bővítéséhez 
magyarországi munkahelyre 

Részletek az 5. oldalon

Így, tavasz kezdetén 
elengedhetetlennek 

tűnik a mögöttünk ha-
gyott 2020-as eszten-
dő tapasztalatainak ösz-
szegzése, már csak azért 
is, hogy sikeresen meg-
birkózzunk az előttünk 
álló 2021-es év feladata-
ival, és szembe tudjunk 
nézni az újabb kihívá-
sokkal. Gazdag Sándor-
nak, a Kárpátaljai Ma-
gyar Vállalkozók Szö-
vetsége állatorvosként 
tevékenykedő falugaz-
dász-szaktanácsadójá-
nak először azt a kér-
dést tettük fel, hogy mi-
ként alakult a megye ha-
szonállattartói számára 
a 2020-as szezon?

– A 2020-as év a kár-
pátaljai mezőgazdászok 
számára, így az állatte-
nyésztés ágazatában sem 
volt zökkenőmentes. 

Mérleget készítettek a Kárpátaljai Vállalkozók Szövetségének 
falugazdászai a 2020-as esztendőről

Más alkalmakkor 
itt, a lánglelkű 
költőnk bereg-

szászi szobránál össze-
gyűlt többszáz ünneplő 
között könnyű volt fel-
idézni azokat a törté-
nelmi órákat. Gondo-
latban ott ültünk a Pil-

vax kávéházban a márci-
usi ifjakkal együtt, segítet-
tük megfogalmazni, majd 
Landerer nyomdájában 
kinyomtatni a Tizenkét 
pontot, a fellelkesült tö-
meggel együtt börtönéből 
kiszabadítottukTáncsics 
Mihályt… Most a pan-

démia miatt szerényebben 
ünneplünk. Ezekkel a sza-
vakkal köszöntötte a már-
cius 15-i beregszászi ün-
nepség néhány tucat részt-
vevőjét Molnár László, a 
KMKSZ kulturális titká-
ra. Ám ugyanúgy átérez-
zük a pillanat nagyszerű-

ségét, azt, hogy 173 évvel 
ezelőtt felvirradt a ma-
gyar szabadság napja. 
És abban is reményke-
dünk, hogy jövőre sok-
kal nagyobb számban 
ünnepelhetünk. 

Márcus 15-i ünnepség Beregszászon
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Hétfőn néma főhajtással fejez-
ték ki tiszteletüket az 1848–’49-
es hősök emléke előtt az ung-
vári diplomáciai testület, a re-
formátus egyház, illetve a ma-
gyarságszervezetek képviselői 
az ungvári Petőfi-szobornál.

Kárpátalja többi településéhez 

hasonlóan a megyeszékhelyen is 
csendes koszorúzással emlékeztek 
a magyar forradalom és szabadság-
harc kezdetének 173. évfordulójára. 
A szűk körű megemlékezés kezde-
tén Buhajla József ungvári magyar 
főkonzul felolvasta Orbán Viktor, 
Magyarország miniszterelnökének 
külhoniakhoz intézett levelét.

A történelmi egyházak nevé-
ben Héder János ungvári refor-
mátus lelkész, a Kárpátaljai Re-
formátus Egyház főjegyzője szólt 
az egybegyűltekhez.

A Himnusz közös elének-
lését követően a forradalom és 
szabadságharc hőseire néma 
koszorúelhelyezéssel emlékeztek.

Koszorúzás Ungváron
– Sajnálatos módon a járvány-

helyzet immár második alkalom-
mal húzta keresztül a számítása-
inkat, így nemzeti ünnepünket is-
mét csak rendhagyó módon tud-
tuk megünnepelni – nyilatkoz-
ta Buhajla József főkonzul. – Az 
adott helyzettől függetlenül em-

lékeznünk kell a hőseinkre, azok-
ra, akik nélkül itt most mi nem le-
hetnénk szabadok. Úgy, ahogy mi-
niszterelnök úr is fogalmazott le-
velében, most főleg az egészség-
ügyi dolgozók küzdenek a sza-
badságunkért, akik nélkül ebből 
a helyzetből nem tudunk kiszaba-
dulni. Nagyon bízom abban, hogy 
az idei év meghozza azt a megvál-
tást, ami után mindenki visszatér-
het a normális életéhez, és a kö-
vetkező évben a hagyományok-
hoz méltó módon tudunk emlé-
kezni a forradalom és a szabad-
ságharc hőseire. Tisztelet a bátrak-
nak! – hangsúlyozta a diplomata.

kiszo.net

A vasárnapi istentiszteleten 
Sápi Zsolt református lelkipász-

tor az erre a napra kijelölt igesza-
kaszból (János 14, 25–31) hirdet-
te Isten igéjét – ,,Ama vigasztaló 
pedig, a Szent Lélek, akit az én 
nevemben küld az Atya, az min-
denre megtanít majd titeket, és 
eszetekbe juttatja mindazokat, 
amiket mondottam néktek”.

Jakab Lajos, a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség he-
lyi alapszervezetének elnöke kö-
szöntőjében arról beszélt, hogy 
173. évvel ezelőtt Kossuth, Bat-
thyány, Deák, Széchenyi, Petőfi, 
és a forradalom többi hőse bát-
ran kiálltak a szabadságért, nem-
zetünk megmaradásáért. ,,Ak-
kor egy egész nemzet, ma pedig 
a kárpátaljai magyarság folytat  
sokszor elkeserítő és kilátástalan 
harcot anyanyelvünk használatá-
ért, oktatásunk fennmaradásáért, 
jogaink gyakorlásáért. Most rá-
adásul egy láthatatlan ellenség, 
az egy éve a világra telepedő ví-
rusjárvány is korlátoz bennünket 

Megemlékezések Badalóban
Kárpátalján alighanem egyedülálló településnek számít Badaló ab-
ban a tekintetben, hogy két Petőfi-emléktábla is dicsőíti a nagy köl-
tő és forradalmár egykori itt jártát. A helyi református templom 
külső falán 1938 óta meglévő Petőfi-emlékhelynél hosszú évtizedek 
óta tart megemlékezést a KMKSZ helyi alapszervezete, és a gyüle-
kezeti közösség január elsején, Petőfi Sándor születésének emlék-
napján, illetve március 15-én. A járványügyi korlátozások ellené-
re, a Tisza-parti településen az idén sem maradt el a megemlékezés.

a közösségeinkkel való kapcsolat-
tartásban. Nem marad más fegyve-

rünk, mint az imádság, és a Min-
denhatóba tetett hit, hogy minél 
előbb legyőzzük ezt a kórt.”

Ferenci Attila, a Kárpátaljai 
Megyei Magyar Drámai Színház 
színművésze, a helyi presbitérium 
tagja előadásában elhangzott Petőfi 

Sándor Nemzeti dal című verse, 
majd id. Sárközi Gyula, Badaló 
egyik legidősebb lakosa osztotta 
meg gondolatait az évfordulóval 
kapcsolatban.

A járványügyi szabályok be-
tartásával zajló csendes megem-
lékezés nemzeti imánk, a him-
nusz eléneklésével, és a templom 
külső falán lévő Petőfi-emléktáb-
la megkoszorúzásával ért véget.

***
Március 15-én, délután, a 

nem egészen két éve felavatott 
Petőfi Sándor Kulturális Köz-
pont bejáratánál lévő Petőfi-em-
léktáblánál tartottak megemlé-
kezést.

Itt elsőként Sápi Zsolt lelki-
pásztor mondott rövid imát a for-
radalom hőseinek emlékére, és 
arról beszélt, hogy mostani vilá-
gunkban különösen fontos, hogy 
fel merjük vállalni magyarságun-
kat, keresztény hitünket, hiszen 
ezek tartották meg nemzetünket 
több mint ezer éven keresztül.

Tóth Győző, a KárpátHáz 
civil szervezet ügyvezető-
je, a Beregszászi kistérség 
képviselőtestülee UMDSZ-
frakciójának vezetője Kárpátal-
ja egyik ,,legpetőfibb” telepü-
lésnek nevezte Badalót, és pél-
daértékűnek nevezte, hogy az itt 
élők hosszú évtizedek óta ápol-
ják a nagy költő és a márciu-
si ifjak emlékét. Mint mondta, 
az elmúlt években a kárpátaljai 
magyarság nem egy pofont volt 
kénytelen elviselni a megmara-
dásáért, de ezek a próbatételek 
egyszersmind meg is edzették 
az itt élőket.

Ezt követően Sápi Zsolt, Tóth 
Győző, valamint Székely József, 
Badaló kistérségi képviselője, il-

letve Veres Csilla iskolaigazgató 
helyezte el a megemlékezés ko-
szorúit a Petőfi-emléktáblánál.

(felvégi)

Izraeli útjáról hazatérve Magyar-
ország miniszterelnöke a Kossuth 
rádió Vasárnapi újság műsorában 
arról beszélt, hogy egy nap alatt 63 
ezer embert oltottak be Magyar-
országon, miközben a hárommil-
liót is elérte az oltásra regisztrál-
tak száma.

Orbán Viktor közölte: utóbbi cso-
portban magas a 60 év felettiek ará-
nya, s ők kiemelt veszélyeztetettsé-
gük okán – a regisztrációjuk idejétől 
függetlenül – előbbre kerülnek az ol-
tási sorrendben.

A kormányfő elmondta, a jelen-
legi oltási tempót lehet tartani, ami-
hez a megfelelő számú vakcinán kí-
vül minden más feltétel adott. Szavai 
szerint a védőoltások nyugati beszer-
zési rendszerével van baj – az unió 
által megrendelt és szétosztott vak-
cinák nagyon lassan vagy nem is ér-
keznek, az emberek csalódtak Brüsz-
szelben – ezért kellett rendelni kele-
ti vakcinákat.

A miniszterelnök arra is kitért: öt 
uniós tagállam kérte az EB elnökét, 
hogy a vakcinaelosztás aránytalansá-
gát meg kell vizsgálni. Szavai szerint 
jelenleg az EU az egész világ legfertő-
zöttebb területe, ahol az összes eddigi 
haláleset 20 százaléka történt. Az izra-
eli tapasztalatairól beszámolva a kor-
mányfő példaértékűnek nevezte az ot-
tani oltakozást, és az unióból kivált bri-
teknél is jó a helyzet.

A kormányfő szerint a „hajnalodás” 
előtti legsötétebb pillanatokat éljük át a 
pandémiában, ám az országnak megfe-
lelő számú kórházi ágya van, és nálunk 
van a legtöbb lélegeztetőgép is népes-
ségarányosan.

Emlékeztetett: 13 millió embernek 
elég nyugati vakcinát rendeltünk meg, 
de mivel már novemberben látta, hogy 
baj lesz a nyugati beszerzési rendszer-
rel, ezért 3 és félmillió főnek elegendő 
keleti vakcinát is rendeltünk, összesen 
tehát 16 és félmillió személynek ele-
get, hogy a határon túli magyaroknak 

,,16 és félmillió személynek elég 
vakcinát rendeltünk, hogy a határon 

túli magyaroknak is jusson,,
is jusson. Ezt a KMKSZ már korábban 
levélben kérelmezte.

Orbán Viktor elmondta: az orosz 
és a kínai vakcinák időben, vagy ha-
marabb érkeznek, az unió által osztot-
tak viszont nem, vagy nagyon lassan, 
ami hétről hétre csalódást okoz min-
denkinek, aki bízott a közös brüssze-
li beszerzésben.

Azzal kapcsolatban, hogy a bal-
oldal támadja a járvány elleni véde-
kezést – egyebek mellett a kínai oltó-
anyagot is –, a kormányfő azt hang-
súlyozta, hogy eddig 500 ezer embert 
oltottak be a Sinopharm vakcinájával, 
amit mással nem tudtunk volna pótol-
ni. – Amikor emberek élete forog koc-
kán, a baloldal politikát csinál a jár-
ványból, lejáratják az egészségügyet, 
kamuvideókat készítenek. Kérdés, ho-
gyan számolnak el a saját lelkiisme-
retükkel – mutatott rá Orbán Viktor.

A miniszterelnök arra is kitért, 
hogy a konkrét intézkedéseken túl 
hosszabb távon kell gondolkodni, en-
nek jegyében például a saját tudósa-
ink is fejlesztik a magyar vakcinát, és 
a hazai maszkgyártás megszervezése 
is napirenden van. A magyar védőol-
tás Debrecenben készülhet majd, és 
az a cél, hogy egy újabb járvány ese-
tén 10-15 millió magyart gyorsan le-
hessen beoltani.

– A derű ma nem része az emberek 
mindennapjainak a szolgáltató szek-
torban, elmaradtak a vendégek, a zá-
rásra kötelezett vállalkozók komoly 
üzleti, gazdasági bajok elé néznek 
– fogalmazott Orbán Viktor, hozzáté-
ve: ennek enyhítéséhez az kell, hogy 
a zárva tartás időszaka rövid legyen, 
ami csak úgy lehetséges, ha megfele-
lő ütemben növekszik a lakosság átol-
tottsága. – Ehhez pedig a baloldalnak 
abba kell hagynia a vakcinaellenes 
kampányt – húzta alá a kormányfő, 
hozzátéve: emellett a kormány gaz-
dasági intézkedésekkel is segíti a baj-
ba jutott szektorokat.

Forrás: Magyar Nemzet

Az európai illetékesek célja, 
hogy a koronavírussal össze-
függő új immunitásigazolás, 
más néven a zöld útlevél a nyá-
ri szünet előtt életbe lépjen és 
megkönnyítse az Európai Uni-
ón belüli közlekedést a nyári 
szezonra – jelentette be vasár-
nap Thierry Breton, az Euró-
pai Bizottság belső piacért fe-
lelős tagja.

Az európai immunitásigazo-
lás, amelynek elképzelését rész-
letesen a közeljövőben mutatja be 
az Európai Bizottság, tartalmaz-
ni fogja, hogy a tulajdonost beol-
tották-e már a koronavírus ellen 
vagy hogy meggyógyult-e belő-
le, illetve hogy rendelkezik-e ne-
gatív teszttel – mondta az uniós 
biztos a CNews francia hírtévé-
nek adott interjúban.

„Elektronikus és papír vál-
tozata is lesz, azokra is gon-
dolva, akik nem akarják erre 

Nyárra életbe léphet a zöld útlevél
használni az okostelefonjukat, 
és ez jogukban áll” – tette hoz-
zá. Thierry Breton elmondta: 
az ingyenes, QR-kóddal ellátott 
igazolványt minden tagállam 
nyelvén kiállítják, angol válto-
zata is lesz, és az Európai Unió 
minden tagállamban érvényes 
lesz. „Azon dolgozunk, hogy jú-
nius előtt elkészüljön, miután 
elsődleges, hogy mindent meg-
tegyünk a turistaszezon megőr-
zésére” – hangsúlyozta a biztos.

Thierry Breton „elfogadhatat-
lannak és érthetetlennek” nevezte 
az AstraZeneca vakcinagyártó elő-
ző napi bejelentését, miszerint is-
mételten csökkenés várható az Eu-
rópai Uniónak szállítandó adagok-
ban. Úgy vélte, hogy „működési 
zavarok vannak a logisztikai lán-
colatban”, de egyelőre korainak 
tartja jogi következmények meg-
fontolását.

A biztos ugyanakkor bizako-

dásának adott hangot az euró-
pai oltási programmal kapcso-
latban, amely szerinte hónap-
ról hónapra gyorsul fel. Emlé-
keztetett arra, hogy míg janu-
árban 14 millió dózist biztosí-
tottak a tagállamoknak, febru-
árban már 28 millióra, márci-
usban pedig 60 millióra emel-
kedett ez a szám.

Ígérete szerint a második ne-
gyedévben havonta 100 millió, 
nyártól pedig havonta 200 mil-
lió adag várható. Thierry Breton 
„példátlannak” nevezte a gyártá-
si ritmust, amelynek megfelelően 
egyre több oltóanyag érkezik az 
Európai Unióba, és megerősítet-
te, továbbra is az a cél, hogy az 
Európai Bizottság minden tagál-
lamnak annyi adagot tudjon biz-
tosítani, amennyivel nyár végé-
re mindenhol elérhető a közös-
ségi immunitás.

MTI
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Elejét lásd az 1. oldalon

Magyarként, szülőföldünkön, 
szabadon

Március 15-i ünnepség Beregszászon

Ferenci Attila, a beregszászi 
színház művésze elszavalta Pe-
tőfi Sándor gyújtó hangú költe-
ményét, a Nemzeti dalt. Ezt kö-
vetően Szilágyi Mátyás, Magyar-
ország Beregszászi Konzulátusá-
nak főkonzulja felolvasta Orbán 

Viktor, Magyarország miniszter-
elnökének az ünnep alkalmából a 
világ magyarságához intézett üze-
netét. A levélből számunkra, kár-
pátaljai magyarok számára külö-
nösen az alábbi sorok igencsak 
megszívlelendők: „Mi, magya-
rok a ránk törő ellenséges hatal-
mak szorításában, csatamezőkön 
harcolva és hőseink vesztőhelye-
in emlékezve sajátítottuk el azt, 
amit a szabadságról tudunk. Meg-

tanultuk, hogy a szabadság nem egy 
ideológia, hanem vérrel szerzett jo-
gunk, hogy használjuk nyelvünket, 
ápoljuk kivételes örökségünket, és a 
saját észjárásunk szerint rendezzük 
be életünket”. A kormányfő szerint 
a 173 évvel ezelőtt történt esemé-
nyek ma azt üzenik nekünk, hogy 
közös sorsunk jobbra fordítása min-

dig azok kezében van, akik tudnak, 
akarnak és mernek is tenni a magyar 
nemzet felemeléséért. „Ezzel a hit-
tel és bátorsággal kell helytállnunk 
most is, amikor egy láthatatlan el-
lenség támadásának megújuló hul-
lámaival harcolunk” – utalt a koro-
navírus-járványra. „A '48-as honvé-
dek mai örökösei orvosok, ápolók, 
tudósok, rendvédelmi dolgozók, a 
fertőzés veszélye ellenére is minden-
nap munkába járó és hivatásukban 

helytálló emberek tíz- és százez-
rei (...), akik fáradhatatlanul küz-
dik végig ezt a hosszú hadjáratot, 
hogy visszakaphassuk az életün-
ket, és a vírus elvonulta után a ve-
lünk élő többi néppel együtt épít-
sük tovább minden magyar közös 
otthonát, a Kárpát-medencét”. Az 
1848 tavaszán meggyújtott sza-
badság lángja ma is beragyog-
ja Európát, hiszen nemzedékről 
nemzedékre magyarok milliói 
táplálják – fogalmazott a külhoni 
magyaroknak szánt március 15-i 
üzenetében Orbán Viktor.

Az ünnepség után a sajtó-
nak nyilatkozva Sin József, a 
KMKSZ Beregszászi Járási Kö-
zépszintű Szervezetének elnö-
ke a következőket mondta: „Ki-
tartás nélkül nincs magyar jövő 
a nagyvilágban. És természetes 
dolog, hogy szülőföldünk meg-
tartása nélkül sincs. Mert kell, 
hogy legyen egy föld, egy „ma-
radék hazácska” a nagyvilágban, 
amelyről elmondhatjuk, hogy az 
a miénk. A történelemből tudjuk, 
hogy a beregszásziak és a kör-
nyező falvak népe alaposan ki-
vette a részét az 1848-49-es sza-
badságharcból. Több száz nem-
zetőrt adott a hazának, számos 
csatában részt vettek, többek kö-
zött a budai vár visszavételében 
is jeleskedtek. A Vérke-parti vá-
ros lakói és Beregvidék népe hű 
maradt ’48 eszméihez. Nem en-
gedünk a negyvennyolcból ma 
sem. Ezért állunk itt ma, Petőfi 
szobra előtt, hogy kinyilvánítsuk 
hűségünket és ragaszkodásunkat 
a szabadságharc eszméi mellett”.

Az emlékmű megkoszorú-
zása alatt Pirigyi Gergely tanár 
tárogatóján az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc közismert 
dalait elevenítette fel. 

Kovács Elemér

Immár hagyomány, hogy nem-
zeti ünnepünk alkalmából ál-
lami, tudományos és művésze-
ti díjakat adnak át. 

Földijeink közül a legmaga-
sabb magyar állami művésze-
ti-kulturális kitüntetésben, Kos-
suth-díjban részesült Vári Fábi-
án László, Babérkoszorú és Jó-
zsef Attila-díjas költő, műfordí-

tó, néprajzkutató, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia rendes tagja. 
Vári Fábián László a Magyaror-
szág számára kivételesen értékes 
művészi pályafutása során meg-
alkotott, a kárpátaljai magyar-
ság nemzettudatát erősítő művei, 
szenvedélyes hangvételű, gazdag 
képi és formavilágú lírai alkotá-
sai, kordokumentumként is szol-
gáló, egyszerre drámai és humo-
ros, önéletrajzi ihletettségű regé-
nyei, valamint sokoldalú néprajzi 
gyűjtői, műfordítói és irodalom-
szervezői tevékenysége elismeré-
seként kapta a kitüntetést.

Kiemelkedő színészi tevé-
kenysége elismeréseként Jászai 

Mari-díjban részesült Tarpai 
Viktória színművész.

Kiemelkedő írói életművének 
elismeréseként a Márai Sándor-
díjat kapta Nagy Zoltán Mihály 

író, a Magyar Művészeti Akadé-
mia rendes tagja.

A Magyar Érdemrend tiszti-
keresztje polgári tagozata kitün-
tetésben részesült dr. Csernicskó 
István nyelvész, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia doktora, a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

Kitüntették földijeinket
gyar Főiskola rektora kiemelke-
dő tudományos, oktatói és tudo-

mányszervezői munkája, vala-
mint a kárpátaljai többnyelvű-
ség nyelvészeti és nyelvpolitikai 
vonatkozásainak vizsgálata terén 
elért kiemelkedő eredményei el-
ismeréseként.

A Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesülete megala-
pításában és működtetésében 
vállalt kiemelkedő szerepe, va-
lamint a nagycsaládosok érdek-
védelmét szolgáló munkája elis-

meréseként Török Dénes, a Kár-
pátaljai Magyar Nagycsaládosok 
Egyesületének volt elnöke részé-
re a Magyar Arany Érdemkereszt 
polgári tagozata kitüntetést ado-
mányozták.

Nagy Bélát a Magyar Érdem-
rend középkeresztje polgári tago-
zata kitüntetésben részesítették. 
A Kárpátaljai Református Egyház 

Diakóniai Osztályának igazgató-
ja, a Kárpátaljai Református Egy-
ház főgondnoka a kárpátaljai ma-
gyar közösségek megmaradása és 
gyarapodása érdekében elhivatot-
tan végzett munkája, valamint re-
formátus diakóniai, egyházszer-
vezői és lelkigondozói szolgála-
ta elismeréseként kapta a díjat.

Gratulálunk a kitüntetetteknek! 
-kósa-

Várhelyi Olivér, az Európai Bi-
zottság bővítésért és szomszéd-
ságpolitikáért felelős bizto-
sa  kezdeményezésére március 
12-én, online tanácskozás zaj-
lott az uniós biztos, Brenzovics 
László, a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
elnöke, a Kárpátaljai Megyei Ta-
nács képviselője és Bocskor And-
rea európai parlamenti képvi-
selő között. A megbeszélés cél-
ja az volt, hogy tájékoztassák a 
bővítésért és szomszédságpoliti-
káért felelős biztost az ukrajnai 
kisebbségi politikáról, illetve an-
nak hatásáról a kárpátaljai ma-
gyar közösségre.

A tanácskozás során a KMKSZ 
elnöke felvázolta a kárpátaljai ma-
gyarok és más ukrajnai nemzetisé-
gek jogi helyzetének alakulását a 
függetlenedés óta, illetve azokat 
a vállalásokat, melyeket Ukraj-
na jogi értelemben tett a kisebb-
ségeire vonatkozólag. Brenzovics 
László kiemelte, hogy a kárpátal-
jai magyarok lojális állampolgá-
rai Ukrajnának, támogatják az or-
szág európai integrációs útját, il-
letve emlékeztetett arra, hogy a 
kárpátaljai magyarság kiállt Uk-
rajna függetlenné válása mellett 
is. A 2014-től tapasztalható jog-
szűkítésekre utalva a megyei kép-
viselő kiemelte, hogy a kárpátaljai 
magyarság több száz éve rendelke-
zik kiépített oktatási rendszerrel az 
óvodától a felsőoktatásig, amelyet 
az új ukrán oktatási törvény alap-
jaiban változtat meg és lehetetle-
nít el. A kárpátaljai magyar értel-
miség vegzálása, szeparatizmus-
sal való vádolások, a koholt eljá-
rások a kárpátaljai magyarság ala-

Online tanácskozás a kárpátaljai 
magyarság helyzetéről

pítványai ellen, a negatív médiakam-
pány a magyar közösséggel szemben 
megnehezítik a békés együttélést az 
országban. Brenzovics László a nem-
régiben megjelent nemzeti kisebbsé-
gekről szóló törvény első vázlata kap-
csán kiemelte, hogy a szöveg pozitív 
aspektusai mellett visszalépést jelent 
az oktatás és az anyanyelv haszná-
latára vonatkozóan az 1992-es tör-
vényben és az Alkotmányban rögzí-
tett jogokhoz képest. A KMKSZ el-
nöke szerint a kárpátaljai magyarság 
nyitott a párbeszédre, kész arra, hogy 
közösen találjanak megoldást a nem-
zeti kisebbségek problémáira, illetve 
hogy közösen dolgozzanak a kisebb-
ségi törvény szövegén, amelyre eddig 
nem kaptak lehetőséget.

Bocskor Andrea európai parla-
menti képviselő hangsúlyozta, hogy 
Ukrajna demokratikus úton haladá-
sa mindenkinek az érdekét szolgálja. 
Köszönetet mondott Várhelyi Olivér 
biztosnak, hogy szorosan figyelem-
mel kíséri az ukrajnai folyamatokat, 
illetve az ellene és a kárpátaljai ma-
gyarok ellen irányuló szélsőjobbolda-
li Mirotvorec weboldal elítélését. Ki-
emelte, hogy a szélsőséges csoportok 
és nézetek hátráltatják az ország eu-
rópai integrációs folyamatát. A képvi-
selő örömmel látta, hogy az EU–Uk-
rajna Társulási Tanács ülésén Várhe-
lyi Olivér egyértelműen jelezte az uk-
rán félnek a kisebbségi jogok tiszte-
letben tartásának számonkérését. Az 
európai parlamenti képviselő felhív-
ta a figyelmet a bújtatott törvénymó-
dosításokra, melyek a nemzetközi kö-
telezettségvállalások ellenére zajla-
nak – említve a felsőoktatásról szóló 
törvény példáját. A képviselő – utal-
va a közelmúlt politikai eseményei-
re – a kettős állampolgárok felkuta-

tására irányuló eljárást elfogadha-
tatlannak nevezte, továbbá rámuta-
tott, hogy az európai értékekkel el-
lentétes az állampolgárok megkü-
lönböztetése nemzetiségi alapon. A 
kárpátaljai magyar politikát érint-
ve Bocskor Andrea kiemelte, hogy 
a KMKSZ több mint 30 éves fenn-
állásával az egyik legrégebbi ukraj-
nai párt, amely az ország független-
sége óta töretlenül képviseli a kár-
pátaljai lakosok érdekeit.

Várhelyi Olivér bővítés- és 
szomszédságpolitikáért felelős biz-
tos megköszönte a hiteles tájékoz-
tatást és elmondta, hogy felvetette a 
kárpátaljai magyar kisebbség problé-
máit az ukrán félnek a Társulási Ta-
nács keretében. A biztos nyomatéko-
sította, hogy Ukrajnának garantálnia 
kell a nemzeti kisebbségek jogainak 
tiszteletben tartását, és hogy a nem-
zeti kisebbségi törvény kidolgozása 
során megfelelően kell szabályoz-
zák a nyelvhasználatra és az oktatás-
ra vonatkozó jogokat, amelyek meg-
alkotásához szükséges a kisebbségi 
képviselők bevonása is. Az utóbbira 
az ukrán fél ígéretet tett. Várhelyi re-
ményét fejezte ki, hogy mindebbe az 
ukrán fél bevonja Brenzovics László 
KMKSZ-elnököt is, hiszen azt, hogy 
mire van szükségük a nemzeti ki-
sebbségeknek, nem láthatja át jobban 
senki, mint maguk a nemzeti kisebb-
ségek: sem a bizottság, sem Ukrajna 
Kormánya nincs ezzel olyan mérték-
ben tisztában, mint ők. Ugyanilyen 
párbeszédre törekszik az Ukrajnában 
elő más nemzetiségekkel is: romá-
nokkal, lengyelekkel, bolgárokkal.

A biztos elmondta, hogy az uk-
rajnai kisebbségi helyzet egyre na-
gyobb problémává válik, amely az 
ország eurointegrációs útjában áll, 
és nemcsak az Európai Unió felé 
követelmény a kisebbségvédelem, 
de annak hiánya a NATO-hoz tör-
ténő közeledést is akadályozza.

Bocskor Andrea 
sajtóközleménye

karpataljalap.net

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 
aláírta a parlament által február 
16-án elfogadott törvényt, amely 
jelentősen megnöveli a közleke-
dési szabályok megsértéséért járó 
büntetések összegét – számolt be 
róla az elnöki hivatal sajtószolgá-
lata március 12-én.

Különösen megemelkedtek a 
bírságok a biztonsági öv és a bu-
kósisak használatának elmulasz-
tása, a megengedett sebességha-
tár túllépése, a közlekedési bal-
eset helyszínének elhagyása, vala-
mint a jogosítvány nélküli jármű-
vezetés esetében. Továbbá növe-
kedtek a gyalogosok, kerékpáro- 
sok, lovaskocsisok, vagy bármilyen 
állatot vezető személyek közleke-
dési szabálysértésének bírságai is.

A megengedett sebességha-

Zelenszkij aláírta a közlekedési 
bírságok növeléséről szóló törvényt

tár átlépése 20–50 km/ó-val ezen-
túl 340 hrivnya, míg 50 km/ó fe-
lett 1 700 hrivnya büntetést von 
maga után.

Ittas vezetésért a sofőr első 
esetben 17 ezer hrivnya pénzbír-
sággal sújtható, továbbá egy évre 
bevonják járművezetői engedé-
lyét. Ismétlődő szabálysértés ese-
tén az ittas vezetés bírsága 34 ezer 
hrivnya, és három évi vezetés-
től való eltiltás. A harmadik eset-
ben 51 ezer hrivnya a büntetés, 10 
évre bevonják az illető jogosítvá-
nyát, valamint elkobozzák a gép-
járművét is.

A közlekedési baleset hely-
színének elhagyása miatt kiszab-
ható bírság 255 hrivnyáról 3 400 
hrivnyára emelkedett.

Kárpátalja.ma
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„Mert Isten munkatársai va-
gyunk” (1Kor 3, 9)

Nagyon szerettem dolgoz-
ni, szerettem az értelmes mun-
kát. Soha nem éreztem a munkát 
megalázónak. De nagyon örül-
tem, amikor láthattam a munkám, 
fáradságom eredményét. Tízéves 
koromban megtanultam kenye-
ret dagasztani, takarítani, meszel-
ni, kertészkedni, jószágokkal fog-
lalkozni. Akkor, fiatalon, élvez-
tem, hogy megdícsért édesanyám, 
vagy édesapám megjutalmazott.

Amikor felnőttem, elvégez-
tem tanulmányaimat, felelős mun-
kakörben dolgoztam, igyekeztem 
pontos, becsületes  munkát végez-
ni. Szerettek a főnőkeim, tudtam, 
hogy értékelik a munkámat, de ju-
talmat soha nem kaptam, dicsére-
tet is csak titokban... Mert akkor 
nem illett a hitüket gyakorló em-
bereket jutalmazni. Nem kesereg-
tem emiatt, mert a hitemért része-
sültem más elbírálásban.

Több mint hatvan éve van egy 
Főnököm! Nagyon szeretem Őt! 
Imádom! Szolgálok Néki gyer-
mekkorom óta. Soha  életemben 
nem láttam az Ő arcát, de isme-
rem a hangját, tudom, hogy tekin-
tete mindig rajtam van. Sajnos, 
nem voltam mindig pontos, kitar-
tó. Sokszor lusta voltam, sőt vá-
logattam a munkában. Bevallom 
– és nagyon szégyellem –, hogy 
megtörtént az is, amikor lázad-
tam a feladatok, megbizatások, a 
rámbízott munka ellen. Volt, ami-
kor azt mondtam, hogy ez képte-
lenség, lehetetlen, ezt én nem csi-
nálom, feladom, nincs erőm, kép-
telen vagyok vállalni azt, amit Ő 
elvár tőlem, amivel megbízott. 

Ma, ha visszatekintek a hosszú 
évekre, életemre, munkámra, olyan 
érdemtelen parányinak érzem ma-
gamat. Ő miért tűrt nekem? Miért 
nem állított félre? Miért?

Tudom miért! Mert szeretett! 
Annak ellenére, hogy nem vol-
tam mindig hűséges és jó szol-
ga. Ő szeretett, megbocsátott, el-
fogadott. Neki terve volt az éle-
temmel, a munkámmal.

Mily hatalmas kiváltság, fel-
foghatatlan öröm tudni, hogy az 
én drága, jó Főnököm az Isten! 
Remélem, nem hangzik profá-
nul, közönségesnek, tiszteletlen-
nek a kedves Olvasónak ahogyan 
Istenről írok… A hatalmas Is-
ten, aki engem formált, megter-
vezett, megalkotott édesanyám 
méhében, Ő már akkor tervezett 
életem felől. Azt tervezte, hogy  
munkát fog rám bízni, szolgála-
tot ad. Amíg fiatal, gyermek vol-
tam, koromhoz illő feladatokkal 
bízott meg. Felnőtt életemben 
egészen más megbízásokat kap-
tam, mást várt tőlem Isten… Cso-
dálatos tudni, hogy Isten munka-
társa lehetek.

Milyen munkatárs vagyok én? 
Más vagyok? Most már másként, 

Szolgálni az Urat
szorgalmasabban, jobban szolgá-
lom Őt? Szívem őszinte vágya, 
hogy az én drága Főnököm meg 
legyen velem elégedve?... Most, 
mit kíván tőlem az Úr? Azt tu-
dom, hogy most nem azt kívánja, 
amit harminc évvel ezelőtt. Kér, 
int, figyelmeztet, szól hozzám és 
tanít Szent Lelke által...Vágyom 
jól végezni a rám bízott munkát.

Kedves Olvasóm, ha már át-
adtad életedet, szívedet az Úr Jé-
zusnak, akkor te is az Ő munka-
társa vagy. Feladatot bízott rád. 
Szolgáld Őt ott, ahol vagy! Istent 
szolgálni nem iskolázottsághoz, 
nem is szakmai tudáshoz, és nem 
életkorhoz kötött. Milyen kedves 
az, amikor Jézus azt tanítja: „Ha 
egy pohár vizet adsz valakinek az 
én nevemben, az olyan, mintha 
nékem adtad volna”. Majd azzal 
biztat, hogy: „Aki nékem szolgál, 
azt megbecsüli az Atya.”

Szolgálni az Urat nem jelen-
ti azt, hogy csak szép szavakkal, 
szöveggel lehet. Jézus bemutatta 
a szolgálatot, amikor megmosta 
tanítványainak a piszkos lábát. 
De nem az út pora volt csupán a 
lényeg ennél a lábmosásnál, ha-
nem a lényeges és döntő – leg-
alábbis az én számomra –, hogy 
Ő tudta, kicsoda Júdás! Tudta, 
hogy az Ő gyilkosának, árulójá-
nak a lábát mossa... De ugyan-
akkor Júdás is tudta, hogy ezt az 
alázatos, Szent Isten Fiát, a Mes-
tert ő elárulta, eladta. Jézus szol-
gált a bűnös embernek, annak is, 
aki nem szerette Őt. Képes va-
gyok megalázkodni az előtt, aki 
bántott, rosszat mondott vagy tett 
ellenem? Nem kell megmosnom 
a lábát, de a fejét szívesen meg-
mosnám! Milyen indulat van ben-
nem, a szolgában?! Olyan sokan 
bántanak, megcsalnak, sebeznek, 
rágalmaznak... Képes vagyok-e 
szolgálni nékik egy pohár víz-
zel? Egy értük elmondott őszin-
te imával? Mi, akik ismerjük Is-
ten jóságát, szeretetét, mit tartunk 
mi szolgálatnak? Én nem mond-
hatom meg a kedves Olvasónak, 
mert nem ismerem, de azt tudom, 
hogy Isten nem vár tőlünk lehetet-
len dolgot és nem bízott ránk el-
végezhetetlen munkát, feladatot. 
Isten munkatársává választott té-
ged is! Kérdezd meg Tőle, hogy 
mi a te feladatod!

Ó, de remeg a szívem! Vajon 
meg leszel-e elégedve, drága jó 
Mesterem? Munkám végeztével, 
majd, ha meg kell jelennem előt-
ted, a számadásnál mit tudok fel-
mutatni Néked? Szeretlek, Meg-
váltóm, én Uram Istenem. Segíts 
örömmel és hűségesen végez-
ni minden apró és nagy felada-
tot, amivel megbíztál. Köszönöm, 
hogy Hozzád tartozom, a Tied le-
hetek. Ámen.

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

A 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc Magyarország 
újkori történetének egyik meg-
határozó eseménye, a nemzeti 
identitás egyik alapköve. Tár-
sadalmi reformjaival a polgá-
ri átalakulás megindítója, ön-
védelmi harcával a nemzeti mi-
tológia részévé vált. Erre az ün-
nepre büszke minden magyar, 
határon innen és túl. 

1848. március 15-e a nemzet 
nagy pillanata volt, a több év-
századnyi elnyomás után meg-
találta önmagát. Megmutatta a 
világnak, hogy él egy nemzet a 
Kárpátok ölelésében, amely ké-
pes az öngondoskodásra, amely 
méltó dicső őseihez, mely ké-

Csendes koszorúzás Beregszászon pes hangot adni érzéseinek, vá-
gyainak. Ma is ez a dolgunk. Ma 
is meg kell mutatnunk, hogy léte-
zünk, hogy van elég erő, elszánt-

ság és akarat bennünk ah-
hoz, hogy megvédjük anya-
nyelvünket, magyar iskoláin-
kat, magyar templomainkat, 
egész magyar kultúránkat.

Idén a pandémia miatt 
nincsenek nagyszabású ün-
nepségek, de szívünkben ün-
nepelünk.

Március 14-én a szent-
mise után a Beregszászi Ke-
resztény Értelmiségiek Szö-
vetsége csendes koszorúzás-
sal emlékezett az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
évfordulójára, 15-én pedig 
virágot vittek a temető négy 
honvédsírjára.

-kósa-

A beregszászi Kovács Lász-
ló nem csupán gyűjti a kárpát-
aljai festők remekeit, de kiállí-
tást is szervez számunkra. Gond-
ja van arra, hogy a következő ge-
nerációk se felejtsék el, mit jelent 
beregszászinak, kárpátaljai ma-
gyarnak lenni. Vele beszélget-
tünk művészetről, kultúráról, ki-
hívásokról.

– Meséljen magáról!
– Beregszászban születtem, 

az Arany János utcában. Úgy 
gondolom, a legjobb korban le-
hettem gyerek, hiszen akkor még 
nem messze tőlünk működött a 
strand. A fiatalok talán már nem 
is emlékeznek rá, milyen jó volt 
ott fürödni, pihenni, télen pe-
dig korcsolyázni. Igazi felhőt-
len gyerekkor volt. Sorkatonai 
szolgálatomat a tengerészetnél 
töltöttem el. Hazaérkezésemet 
követően számítástechnikusnak 
tanultam tovább Donyeckben, 
Kijevben, hiszen mindig is ér-
dekelt a számok, a matemati-
ka világa. Pár évet dolgoztam a 
számviteli hivatalban, majd több 
banknál rendszergazdaként tevé-
kenykedtem.  

– Hogyan lesz egy számítás
technikusból műgyűjtő?

– Volt feleségem, illetve apó-
som is festett, rajtuk keresztül 
csöppentem be a művészet vi-
lágába. Egyre több és több fest-
mény gyűlt össze az évek alatt, 
melyeknek a kereteit néha resta-
urálom is. 1994-ben megalakult 
a Bereg Alkotóegyesület, mely-
nek elnökévé engem kértek föl. 
Így kezdtem el szervezni a kiál-
lításokat. Kiállítótermünk nem 
volt, így bárhol, ahol lehetősé-
günk volt rá – az utcán, a Fehér 
Ház előcsarnokában – bemutat-
tuk a festményeket. Megismer-
kedtem Garanyi Józseffel, aki 
mélyebben is bevezetett a művé-
szetek világába. 

– Mely festők a legkedveseb
bek az ön számára?

– Én négy művész – Kutlán 
István, Garanyi József, Haran-
gozó Miklós és Zicherman Sán-
dor – munkáit gyűjtöm. Kutlán 
István Hollósy Simon festőisko-
lájában kezdte meg tanulmánya-
it, majd ösztöndíjjal Prágában és 
Párizsban is tanult. Kutlán amel-
lett, hogy festett, kiváló sportoló 
is volt. Boksay Józseffel 1930-
ban közösen festették szülőfalu-

Kovács László – a számítástechnikusból lett műgyűjtő

 A művészet örök  
A kárpátaljai festőművészek alkotásai a hagyományokból építkez-
nek. A sokszínű és gazdag táj kimeríthetetlen ihletforrást jelent szá-
mukra. A művészeti alkotások élethűen tükrözik vissza azt a sokszí-
nű és soknemzetiségű megyét, ahol a magyar lakosság mellett uk-
rán, ruszin és hucul nemzetiségű emberek élnek együtt, békében.

ja, Fancsika görögkatolikus temp-
lomának falképeit. Kutlán István 
fedezte fel Harangozó Miklóst. A 
mester javaslatára felvételizett Ha-
rangozó a Moszkvai Krupszkaja 
Képzőművészeti Népi Egyetem-
re, amelyet sikeresen be is fejezett. 
Garanyi József Bátyúban született, 
majd Beregszászba költöztek csa-
ládjával. Tehetségére már gyermek-
korában felfigyeltek. Ifjú korára jó 
barátságban lett Erdélyi Bélával, 
aki hatott is Garanyi festészetére. 

Egy idő elteltével azonban stílust 
váltott, és már az olajképek helyett 
pasztell képeket alkotott. Garanyi 
Józsefet 1958-ban a Szovjetunió 
Képzőművészeti Szövetsége tagjá-
vá is választották. Zicherman Sán-
dor egy évig tanult a Lembergi Fes-
tészeti Akadémián, majd a Lenin-
grádi Mukhina Művészeti Akadé-
miát végezte el. A Szovjetunió szá-
mos részén dolgozott és állított ki.

– Mi jellemzi a kárpátaljai fes
tészetet?

– Egy csodálatos tájban élünk, 
a Kárpátok vonulatai időről időre 
megihletik a művészeket. Portrék, 
csendéletek, tájrészletek, életképek 
azok, amelyek hitelesen bemutatják 
az itt élőket. Szerencsénkre az el-
múlt évtizedekben sok tehetség nőtt 
itt fel. Olyan neves festők kerültek 
ki Kárpátaljáról, akik a világ bár-
mely pontján megállják helyüket, 
és felveszik a versenyt a külföldi 
alkotókkal is. Ilyen például Kaszab 
Judit, aki 1920-ban született, a be-
regszászi gimnáziumban figyeltek 
fel tehetségére, majd egy viszon-
tagságos élet után az angol királyi 
ház udvari festője lett.

– Milyen a kárpátaljai festők 
külföldi fogadtatása?

– Azt kell mondjam, hogy 
pozitívan fogadják az itteni fes-
tők műveit. A Révész Imre Tár-
saságnak köszönhetően egyre 
több kárpátaljai művész képeit 
bemutató tárlat nyílik Magyar-
országon, vagy számos más or-
szágban. Fontos, hogy egyre szé-
lesebb körben ismerjék a mi táj-
egységünkre jellemző művésze-
tet. Ha másokat megismerünk, 
és mások is megismernek min-
ket, abból mi is tudunk tanul-
ni, fejlődni.

– Hogyan értékeli a tavalyi 
év kihívásait?

– Mint az élet minden te-
rületén, a kultúrában is ne-
hézségeket okozott a tavalyi 
év. Egy kiállítás megszerve-
zése, megtekintése tömegek-
kel jár, ebben az időszakban 
pedig nem volt szabad sok em-

bernek együtt lennie. Öt kiállí-
tást terveztünk a 2020-as évre, 
melyből csupán egyet tudtunk 
megrendezni. Reméljük, hogy 
elkövetkezendő időszak köny-
nyebbségeket hoz, hiszen az 
embereknek igényük van a 
kultúrára, arra, hogy egy gyö-
nyörű festmény előtt elgondol-
kodjanak arról, mit is jelent 
nekik a szülőföldjük.

– További tervek…
– Elsősorban szeretnénk az 

elmaradt kiállításokat pótol-
ni, hogy a közönségnek bemu-
tathassuk mindazt, ami érték. 
A legmerészebb tervem pedig, 
hogy Beregszásznak legyen sa-
ját kiállítóterme. A konzulátu-
son vagy a főiskola termeiben 
kiállított festményeket előze-
tes egyeztetés útján lehet meg-
tekinteni, ha pedig lenne egy ki-
állítótermünk, az utcáról bárki 
szabadon bemehetne oda, hogy 
feltöltekezhessen a képek lát-
ványával.

– Sok sikert kívánunk tervei 
megvalósításához!

Kurmay Anita
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– Az, hogy az elmúlt tél fo-
lyamán elmaradtak a több héten 
át tartó kemény mínuszok, még 
nem jelent garanciát a méhcsalá-
dok sikeres áttelelésére – magya-
rázza Biró Ferenc, a Kárpátaljai 
Magyar Vállalkozók Szövetsége 
méhészeti szekciójának a vezető-
je. – Érdekes módon a hideg téli 
zimankó önmagában nem ront-
ja a méhek túlélési esélyeit, azt 
inkább a megfelelő mennyiségű 
élelem hiánya, illetve a méhein-
ket folyamatosan pusztító varroa 
atka elszaporodása veszélyezteti. 
Ezért tehát, ha a kaptárakban a téli 
hónapok folyamán volt elegendő 
eleség, és az őszi beteleléskor a 
megfelelő szintű kezeléssel sike-
rült az atkák számát a minimális-
ra csökkenteni, akkor a méhészt 
kikeletkor nem érheti komolyabb 
meglepetés. 

– Tudván ezt, most nagyobb 
baj nem lehet…

– De bizony előfordulhatnak 
komolyabb problémák. Egy si-
kertelen év után – márpedig a mé-
hészkedés szempontjából a mö-
göttünk hagyott 2020-as eszten-
dő mindenképpen annak tekint-
hető – méhésztársaim közül bi-
zony sokan megpróbáltak spó-
rolni a méhcsaládoknak szánt 

Méhészet – 2021: egy sikeres évadra várva

Kapós lett a természetes 
immunerősítő

A kívülálló joggal gondolhatja úgy, hogy az enyhe télnek köszön-
hetően a méhcsaládok túlnyomó többsége szerencsésen áttelelt, s 
már túlvannak a tavaszi tisztuló repülésen is. A kaptárakban kez-
dődhet hát a kemény munka: a családok feljavítása, megerősíté-
se, hogy amikor a gyümölcsfák teljes virágpompájukban ékesked-
nek, akkorra már szorgos rovarjaink népes hada tudja felkeres-
ni ezeket. Ilyenkor kettős a haszon: megtörténik a virágkezdemé-
nyek megtermékenyítése, és egyúttal tápláló eledelt kapnak a mé-
hek, amiből, ha szerencsénk van, jut nekünk, gyarló embereknek is. 

cukor mennyiségével. Ez bizony a 
legtöbbször tragikus következmé-
nyekkel járt. Magyarán azzal, hogy 
nincs élet ezekben a kaptárakban. 

– No de tapasztalt szakembe
rekről van szó, akik tudhatták, 
hogy a takarékoskodás milyen tra
gikus következményekkel jár. 

– Egy ráfizetéses év után ezen 
nincs mit csodálkozni. Márpedig, 
mint mondottuk, a mögöttünk ha-
gyott esztendő teljes mértékben en-
nek tekinthető. Aki mézből a meg-
szokott mennyiségnek a felét ki 
tudta pergetni, az már a csúcson 
érezhette magát, hisz a sorstársak 
többségének az évi átlagos hozam 
harmadával-negyedével kellett be-
érnie. Vagy a nagy semmivel. Mit 
mondjak? Tavaly az akác, az egyik 
legfőbb mézelő növényünk teljesen 
lefagyott, hűvös-szeles-csapadékos 
időjárás jellemezte a további egész 
idényt. Mindez egyáltalán nem se-
gítette a méhek munkáját.   

– Úgy tudjuk, hogy a kárpát
aljai méhészek legfőbb bevételi 
forrása nem a mézből származik, 
hanem inkább a tavasszal eladott 
műrajokból. 

– Való igaz, hogy egy átlagos 
kárpátaljai méhészet éves jövedel-
mének nagyjából a 75-80 százalékát 
az értékesített méhcsaládok jelentik. 

Ám tavaly a karanténszabályok mi-
att eleve kevesebb felvásárló érke-
zett Kelet-Ukrajnából, s az eladási 
árak mindvégig igencsak nyomottak 
voltak. Ezen persze nincs mit csodál-

kozni. Idén szerencsére tapasztal-
ható némi érdeklődés, ám az eladá-
si árak – természetesen a kereslet és 
kínálat függvényében – majd csak 
április végén alakulnak ki véglege-
sen. Addig viszont kemény befekte-
téseket kell eszközölnünk. Ugyan-
is a méhcsaládok intenzív etetésére 
van szükség ahhoz, hogy bő másfél 
hónap múlva az eladásra szánt mű-
rajok kellő számban rendelkezésre 
álljanak. Az előrelátó méhesgazdák 
már javában etetnek. 

– Ha viszont nem jön létre az 
üzlet, akkor hiábavaló volt a ko
moly ráfordítással járó befektetés?

– Azt ajánlom, hogy menjünk 
sorjában. A méhcsaládok etetése 

valóban igencsak költséges eljá-
rás, hisz egy zsák cukorhoz, amely 
az elmúlt nyár folyamán 650-700 
hrivnyába került, ma már 1000 
hrivnya alatt nem lehet hozzájut-
ni. Márpedig egy száz családot 
számláló méhészetnek a tavaszi 
cukorigénye óriási. Szerencsére ez 
a befektetés nem vész kárba, hisz 
a serkentő etetésnek köszönhető-
en a gyümölcsfák virágzása ide-
jére erős családok sokaságát kap-
juk. A problémát az jelenti, hogy 

míg a műrajok sikeres eladásá-
val már május folyamán pénzhez 
jutunk, addig, ha úgymond nem 
jön össze az üzlet, akkor csupán 
abban reménykedhetünk, hogy 
lesz egy jó szezonunk. Ám tud-
ni kell, hogy a Kárpát-medencé-
ben tevékenykedő méhészek úgy 
tartják, hogy csupán minden he-
tedik idény számít sikeresnek… 
Most már valóban ránk férne 
egy minden szempontból ked-
vező évjárat.

– Annál is inkább, mivel 
a koronavírussal terhelt idő
szakban, gondolom, jelentő
sen megnövekedett a kereslet a 
méz iránt. 

– Valóban az a helyzet, hogy 
sokan felismerték azt az alap-
igazságot, hogy a méz az egyik 
legfontosabb természetes im-
munerősítő. És nem csupán a 
méz, de valamennyi méhészeti 
termék, a virágpor, a propolisz 
stb. Nagyon sokan megértették, 
hogy a természetnek ezen nagy-
szerű ajándékáról kár lenne le-
mondani ilyen kritikus helyzet-
ben. Méhésztársaim jelentős ré-
szében igazából ez a tudat tart-
ja a lelket, hisz az elmúlt évek 
alatt átélt sok kudarc és nehéz-
ség miatt sokan közülük megfe-
lezték az általuk gondozott méh-
családok számát. Ebben közreját-
szott az is, hogy belátták: hasz-
nos rovarjaink egyedszámát min-
denképpen igazítani kell az adott 
méhlegelő nagyságához. Magya-
rán: ha környezetemben a koráb-
bi lóhere és lucernatáblák helyét 
most zömében a kukorica foglalja 
el, akkor bizony csökkenteni kell 
a méhcsaládok számát. Márpedig 
most nagyjából ez a helyzet. Ter-
mészetesen nem szabad, hogy tel-
jesen borúlátók legyünk, hisz a 
hatalmas összefüggő tengeritáb-
lák mellett egyre több a naprafor-
góval bevetett parcella. Amely vi-
szont igencsak kiváló méhlegelő.

Kovács Elemér

A Péterfalván élő Szabó Ká-
roly több mint húsz éve foglalko-
zik zöldségtermesztéssel. Csalá-
di vállalkozásában egészséges, 
jó minőségű zöldségek található-
ak, melyeket nagy odafigyeléssel 
gondoz. Vele beszélgettünk sike-
rekről, tervekről.

– Hogyan indult a vállalko
zása?

– A zöldségtermesztést még 
a kétezres évek elején kezdtük 
édesapámékkal közösen. Édes-
apám a kolhozérában traktoris-
taként dolgozott, ő vezetett be a 
mezőgazdaság rejtelmeibe. So-
káig családi vállalkozásként mű-
ködtünk, szemes terményt ter-
mesztettünk. 2014-től pedig ket-
ten a feleségemmel, Évával visz-
szük tovább a vállalkozást.

– Hogyan emlékszik a kez
detekre?

– Mint említettem, több mint 
húsz évvel ezelőtt kezdtük el a 
vállalkozást. Akkoriban ez nem 
ment könnyen, hiszen még min-
den állami tulajdonban volt. Föl-
det kellett bérelnünk, a technikai 
eszközöknek is híján voltunk, 
de kitartással meg tudtuk olda-

Beszélgetés Szabó Károly mezőgazdásszal

Egészséges zöldségek minden 
időben

 A mezőgazdasági ágazat fellendítéséhez nagyfokú eltökéltség, ki-
tartás és tenni akarás szükséges. Ha valaki szabadföldi zöldségter-
mesztésre adja a fejét, vagy fóliaházat épít, annak a szeszélyes idő-
járással is szembe kell néznie, s ha egészséges, vegyszermentes zöld-
ségeket akar termelni, a védelemről is gondoskodnia kell.

ni a felmerülő gondokat. Ma már 
könnyebb elindítani és fenntartani 
egy gazdaságot, hiszen a különbö-
ző pályázatok lehetőséget biztosí-
tanak arra, hogy be tudjuk szerez-
ni a megfelelő művelő eszközöket. 

–  Milyen zöldségféléket kínál
nak vásárlóiknak?

– A vállalkozásunk kezdetén 
szemes terményeket, búzát, kukori-
cát termesztettünk. Azonban rá kel-
lett jönnünk, hogy zöldségféléket is 
érdemes lenne termelni. Így alakult 
ki, hogy mára szinte kizárólag fóli-
ás uborkánk van. Nem bántuk meg 
a váltást, hiszen így nagy mennyi-
ségű és jó minőségű zöldséget tu-
dunk a vásárlóinknak kínálni. Ter-
mékeinket a Nagyszőlősön talál-
ható nagybani piacon szoktuk áru-
sítani. Emellett, ha igény van rá, 
házhoz is jöhetnek a vevők, vagy a 
közösségi oldalamon is leadhatják 
rendeléseiket.

– Mint minden, ez az ágazat is 
fejlesztésre szorul.

– Természetesen, megújulás-
ra nekünk is szükségünk van, nem 
csak a földnek. Fokozatosan fej-
lesztettük magunkat az elmúlt évek 
alatt. Kezdetben két fóliaházzal 

működtünk, majd az Egán Ede pá-
lyázati lehetőségnek köszönhetően 
még kettőre tudtunk szert tenni. Ma 
már mind a négy fólia fűtőberende-
zéssel van ellátva, hogy megfelelő 

körülményeket tudjunk teremteni a 
zöldségeknek. A kártevőirtás is fon-
tos számunkra, természetesen olyan 

szerekkel, amelyek nem veszélye-
sek az egészségre. Ezeket a dolgo-
kat nekünk is meg kellett tanulnunk, 
hogy minél jobb minőségű uborkát 
termeszthessünk.

– A visszatérő vásárlói kör ki
alakítása sem kis feladat.

– Büszkén mondhatom, hogy az 

eltelt évek alatt negatív visszajel-
zést nem kaptunk. Csakis jó mi-
nőségű, szép, tetszetős portékát 
árulunk, hogy a vásárlóinknak is 
kedve teljék benne. A megrende-
lőink tudják, hogy tőlünk egész-
séges termékeket kapnak. 

– Mit jelent személy szerint 
önnek a vállalkozása?

– Először is számunkra a 
megélhetésünk záloga, másod-
sorban pedig életformánk. Nem 
tudjuk elképzelni azt, hogy más-
sal foglalkozzunk, esetleg kül-
földön próbáljunk szerencsét. 
Tőlünk idegen az az élet. Szá-
munkra ez jelenti a feltöltődést. 
A mezőgazdasági munkálatokat 
csak szívvel-lélekkel lehet vé-
gezni, másként nem megy. Ha 
az ember nem szereti a mun-
káját, úgy bele se fogjon, mert 
nem fog sikerülni, és csak nyűg 
lesz a számára. Élvezni kell min-
den percét.

– A karantén mennyire befo
lyásolta a termelők munkáját?

– Egyrészt szerencsésnek 
mondhatom magunkat abból a 
szempontból, hogy ételre min-
den időben szükség van. Így a 
megtermelt zöldségeket árusí-
tani is tudtuk. Azonban akadtak 
nehézségek is. Az uborka ára a 
tavalyi év elején nagyot zuhant. 
Ez kihatott a korai zöldségter-
mesztésre, és egyben vissza is 
fogta azt. Sokaknak tönkre ment 
a termésük, mi megpróbáltuk ki-
hozni magunkból a maximumot, 
és sikerült is túljutnunk a nehéz-
ségeken. Az idei év termése ed-
dig jónak ígérkezik, az időjárás 
is nekünk kedvez, így bizakodó-
ak vagyunk.

Kurmay Anita
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Állattenyésztés: sikerek és kudarcok

A foglalkozásokra meghí-
vást kaptak a Kárpátaljai Ma-
gyar Pedagógusszövetség által 
szervezett Szent-Györgyi Albert 
kémia, Margittai Antal biológia 

és természetrajz-földrajz verse-
nyek 1–10 helyezettjei, akik már 
eddig is bizonyították a kémia, 
biológia és földrajz iránti sze-
retetüket.

A meghívottakból a há-
rom tehetséggondozó hétvé-
gén összesen 33 tanuló vett 
részt, akik felkészülését 16 ta-
nár segítette. A hétvégék fo-
lyamán a jelenlegi járvány-
helyzetre való tekintettel a 
foglalkozások pénteken és va-
sárnap online, szombaton pe-
dig jelenléti oktatásban való-
sultak meg. Szombaton a ta-
nulók kiscsoportokban vettek 

Befejeződött a tehetséggondozó 
és versenyfelkészítő hétvége

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány ötödik alkalommal ren-
dezte meg a biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és ver-
senyfelkészítő hétvégéjét. A tehetséggondozó hétvégék célja 
volt a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György 
kémia, Herman Ottó biológia, Teleki Pál földrajz-földtan ver-
senyre való felkészítés, a résztvevők természettudományos is-
mereteinek elmélyítése, bővítése. 

részt a foglalkozásokon a ka-
rantén-szabályokat betartva, 
azaz egy teremben maximum 
20 fő, tartózkodott, egészség-
ügyi maszkban.

A tehetséggondozó hétvégék 
alatt a gyerekek étkeztetését és 
utaztatását a „GENIUS” Jóté-
konysági Alapítvány biztosítot-
ta. A programot a Magyar Kor-
mány, a Miniszterelnökség Nem-
zetpolitikai Államtitkárság és a 
Bethlen Gábor Alap támogatta.

A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány vezetősége köszö-
netét fejezi ki Kohut Erzsébet-
nek, a program szakmai referen-
sének és valamennyi szakember-
nek az odaadó és áldozatos mun-
kát, amit a karantén helyzetben 
is vállaltak. 

V. N.

Az egyik legfontosabb munka-
folyamat a gyümölcstermesz-
tés technológiájában a metszés. 
Ez a munka követel a legna-
gyobb szakértelmet is. Ezúttal 
a gyümölcstermelő gazdáknak 
és kiskert tulajdonosoknak sze-
retnénk segíteni ebben a fontos 
kérdésben eligazolni és gyakor-
lati tanácsot adni. 

Először is tisztában kell lenni a 
metszéssel kapcsolatos alapfogal-
makkal. Az első és legfontosabb a 
fiatal gyümölcsfák életében az ala-
kító metszés. Ez a folyamat az ül-
tetéstől a termőre fordulásig alkal-
mazott metszési módszer. Itt a leg-
fontosabb a kiválasztott koronafor-
ma kialakítása. A különböző gyü-
mölcstermő növényeknél az alany-
tól és a művelés intenzitásától ez a 
folyamat 3–4 évig tart. A második 
alapvető metszés a termőkori met-
szés. A termőre forfordult gyümöl-
csösökben alkalmazzuk a termő-
egyensúly és a kialakított korona-
forma fenntartására. 

Idősebb gyümölcsösökben al-
kalmazzuk a ritkító ifjító metszést. 
Elsődleges feladata a koronaszer-
kezet szellősebbé tétele, a koro-
na jobb megvilágítása és ezáltal a 
termőrész-képződés elősegítése. 

A régebben alkalmazott gyü-
mölcstermesztési technológiákban 
elsősorban a fás metszés volt el-
terjedve. Elvégzésének ideje a nö-
vények nyugalmi időszakára kor-

A gyümölcstermő növények metszése
látozódik. Általában először az al-
mát, körtét és birset metszik, majd a 
csonthéjasok következnek (cseresz-
nye, meggy, kajszi és őszibarack). 
Az intenzív gyümölcstermesztés 
fejlődésével azonban más metszé-
si módszerek terjedtek el. Ezeket a 
metszési módszereket a vegetációs 
időszakban végezzük. A zöldmet-
szés ideje júniustól augusztusig ter-
jed. Ez valójában a zöld hajtások rit-
kítása vagy visszametszése. Hatásá-
ra a megmaradó vesszők jobban be-
érnek, erősödik a termőrügyképző-
dés. A következő hatásos zöldmun-
ka, a hajtásválogatás. Ideje június. 
Célja a nem kívánatos hajtások eltá-
volítása, és ezáltal a termőrész-fejlő-
dés elősegítése. El lehet egészen ko-
rán is kezdeni, amikor a hajtások 2-3 
cm hosszúak. Elsősorban az alakító 
metszés során alkalmazzuk. A fél-
fás metszés augusztus elejétől szep-
tember közepéig végezhető. Hatá-
sára a korona belsejében beérnek a 
vesszők, javul a rügydifferenciáló-
dás és növényvédelmi szempontból 
is előnyös. 

A metszési eljárásokhoz szoro-
san kapcsolódik még a vesszők le-
kötözése a hajtáscsavarás a metszett 
sebfelületek kezelése és a termésrit-
kítás. Lekötözéskor a vesszők nö-
vekedési irányát változtatjuk meg 
ideiglenes rögzítéssel. Célja a ko-
ronaszerkezet szabályos kialakítá-
sa és a gyorsabb termőre fordulás 
elősegítése. 

Hajtáscsavarás a lekötözést 
helyettesítő módszer. A gyenge 
növekedésű fajták hajtatás hely-
zetének megváltoztatására szol-
gál. Célja a termőrész-berakódás 
meggyorsítása a hajtás szövete-
inek megroppantásával és a víz-
szintes alá kényszerítésével. 

A termésritkítás a metszést 
kiegészítő eljárás. Célja túlkö-
tődött gyümölcsök megritkítá-
sa a szakaszosság mérséklése és 
a gyümölcsminőség javítása. Al-
mánál, körténél termőrészenként 
csak egy, a legnagyobb gyümöl-
csöt hagyjuk meg, őszibaracknál 
és kajszinál a gyümölcsöket 5-8 
cm-es távolságra, ritkítjuk. 

A csonthéjas gyümölcsök 
metszése során a vágott vagy 
fürészelt sebek kezelése kiemel-
kedő jelentőségű elsősorban nö-
vényvédelmi szempontból. A na-
gyobb sebek széleit simára vág-
juk kacor késsel, majd a felületet 
sebkezelő anyaggal lezárjuk. Ez-
által a sebfertőzés lecsökken, és a 
sebforradás felgyorsul. Mindezek 
a metszési eljárások és módszerek 
a koronaforma mielőbbi kialakí-
tását a gyorsabb termőre fordulás 
és a termőegyensúly beállítását hi-
vatottak elősegíteni. Velük min-
den kezdő és gyakorló kertésznek 
tisztába kell lennie, mielőtt hoz-
zálát a gyümölcstermő növények 
metszéséhez. Hiszen a szakszerű-
en elvégzett metszés és a hozzá-
tartozó eljárások a kiváló minő-
ségű terméshozamok garanciája. 

Bodnár István 
kertészmérnök

A Beregvidéki Petőfi Sándor 
Nyugdíjas Egyesület szék-
házában március 6-án ta-
vaszváró rendezvény került 
megrendezésre, egybekötve 
a nemzetközi nőnap alkal-
mával. 

A rendezvényt e sorok írója 
nyitotta meg, egy-egy szál vi-
rággal köszöntötte a jelenlévő 
hölgyeket, erőt, egészséget, sok 

Tavaszváró a beregvidéki 
nyugdíjasoknál

boldogságot kívánt számukra. 
Utána Csobolya József klubtag, 
történész tartott egy tartalmas, 
érdekes beszámolót a nőnap je-
lentőségéről. 

A rendezvény meleghan-
gú beszélgetéssel, nótázás-
sal és táncmulatsággal ért 
véget. 

Goncz Tibor, 
az egyesület elnöke

Megyénkben mind a szárnyas-, 
mind a sertés- és a szarvasmar-
ha-állomány jelentős számú, 
amelyek piacát különböző mér-
tékben vetették vissza a koro-
navírus ellen hozott korlátozá-
sok. Például a baromfitenyész-
tők érezhették a karantén nega-
tív és pozitív hatásait egyaránt. 
Mivel Ukrajna lezárta határa-
it, kora tavasszal nem volt lehe-
tőségük tojást importálni a kel-
tetéshez, ennek eredményekép-
pen jelentősen megnőtt a helyi 
tenyésztők által értekesített in-
kubációs tojás és napos csirke 
ára. A szezon végéig így jó pi-
aca volt a növendék baromfi-
nak, ennek köszönhetően a gaz-
dák eredményes évet zárhattak, 
de a termény árának emelkedé-
sével drágább lett a takarmány. 
Amely aratásig biztosan nem 
lesz olcsóbb. Félő, hogy ez a kö-
rülmény majd visszaveti a ker-
tes házzal rendelkezők körében 
a tartási kedvet. Bár az is meg-
figyelhető, hogy a kényszerű 
bezártság miatt sokan döntenek 
amellett, hogy a tojást legalább 
maguk termeljék meg, így új-
ból kialakítanak egy kisebb-na-
gyobb tojóállományt. Annál is 
inkább, mivel a bolti tojás most 
legalább negyedannyival többe 
kerül, mint korábban. A szakér-
tők azt prognosztizálják, hogy 
ugyan csökkenhet ennek az alap-
vető élelmiszernek az ára, ám 
ezek közül is elsősorban csak a 
gyengébb minőségűeknek. 

– Koronavírus és afrikai 
sertéspestis: mondhatni két tűz 
között a sertéstartással foglal
kozók …

– A sertéstartó gazdák számá-
ra már kevésbé alakult kedvező-
en az elmúlt év: az afrikai sertés-
pestis és a szigorítások egyaránt 
megnehezítették a dolgukat- vall-

ja Gazdag Sándor. – Az állatoknak 
az élő súlyban történő értékesítése-
kor a gazdák viszonylag kevés tisz-
ta jövedelmet könyvelhettek el, mi-
vel a jószággal drágán vásárolt ta-
karmányt etettek fel. Kevés olyan 
termelőt ismerek, akinek a saját ta-
karmánya kitartott újtól újig. Ám, 
aki kocák tartásával, illetve mala-
cok értékesítésével foglalkozik, az 
kedvezőbb helyzetben volt, mivel 
vidékünkön még sok helyen jelen 
van a háztáji sertéstartás. Ennek 
következtében nagy volt az érdek-
lődés ebben a szférában. A karantén 
nem tette lehetővé a gazdák számá-
ra a piaci értékesítést, így többségé-
ben online platformok segítségével 

hirdették meg növendékjószága-
ikat. Mint említettük, azok a gaz-
dák, akik a fiaskocák tartása mel-
lett kötelezték el magukat, tisztes-
séges haszonra tettek szert, ám ne 
feledjük azt sem, hogy ezzel együtt 
– különös tekintettel a továbbra is 
jelen levő seréspestisre – nagyot 
kockáztattak.

– Kissé átigazítva a mondást, 
úgy is fogalmazhatnánk, hogy a 
szarvasmarha tenyésztésével foglal
kozó gazdákat még az ág is húzza.

– Való igaz, hogy a szarvasmar-
hatartó gazdaságok érezhették meg 
leginkább a járványügyi intézkedé-
sek negatív hatásait. Gondolhatunk 
itt arra, hogy vidékünkön hónapok-

ra bezártak az óvodák és az is-
kolák, emiatt szinte megszűnt a 
közétkeztetés. A vendéglátóipari 
egységek pedig vagy csak meg-
rendelésre, vagy egyáltalán nem 
fogadták a vendégeket, illetve el-
vitelre főztek. Ennek következ-
tében nagyon alacsony volt a tej 
felvásárlásának mértéke, szin-
te tervezhetetlenné vált a ter-
melés. Márpedig ebben az ága-
zatban, melyet az agrárium ne-
héziparának szoktak nevezni, a 
hosszú távra szóló tervezés nél-
külözhetetlen, Sajnos nem külö-
nösebben kedvezőek az idei ki-
látások sem. A falusi csorda lét-
számának folyamatos csökkené-

se miatt sok helyen nem találni 
pásztort, a meglevő legelők el-
hanyagoltak, s mint mondottuk, 
a háztájiban előállított tej és tej-
termékek értékesítése szinte ki-
zárólag helyben, illetve a pia-
cokon kialakított tejcsarnokok-
ban történik. Ezzel kapcsolatban 
egyetlen biztató fejleményről tu-
dok beszámolni: van egy stabil, 
tudatos vásárlói réteg, amely kö-
vetkezetesen ragaszkodik a csa-
ládi gazdaságokban előállított 
tejtermékekhez, és zokszó nél-
kül veszi tudomásul ezek időn-
kénti drágulását.

– Köszönöm a tájékoztatást.
Kovács Elemér
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Sokan érdeklődtek a napok-
ban, hogy célszerű-e elkezde-
ni az őszi kalászosok fejtrágyá-
zását nitrogén hatóanyagú mű-
trágyákkal. Úgy néz ki, hogy 
az utóbbi napokban 
az időjárási viszonyok 
hirtelen megváltoztak, 
a napi max. hőmérsék-
let elérte a plusz 8-10 
°C-ot, a kevés hó, ami 
eltakarta a növénye-
ket, gyorsan elolvadt. 
Ilyenkor a gazdák fel-
ébrednek, megunván a 
hosszú telet és szeretnék meg-
kezdeni az ősziek fejtrágyázá-
sát. Szeretném óvva inteni a 
termelőket, akik az őszi kalá-
szosok termesztésével foglal-
koznak, ne siessenek megkez-
deni ezeket a munkálatokat. 
Ne felejtsük el azt sem, hogy 
csak március közepén járunk.

De most térjünk a tárgyra, 
mikor is és milyen céllal végez-
zük az ősziek fejtrágyázását?

Legelőször is az időpont ki-
választásánál a legfőbb azt tud-
ni, hogy a fejtrágyázást akkor 
lehet hatékonyan elvégezni nit-
rogén hatóanyagú műtrágyák-
kal (ammónium-nitrát, karba-
mid) és maximális hatékonyság-
gal, mikor a közepes hőmérsék-
let eléri a +10 °C-ot, mert ekkor 
a növényeknél erőteljesebbé vá-

Mikor célszerű az őszi kalászosok 
fejtrágyázását elvégezni?

lik a vegetáció, és ilyenkor maxi-
málisan fel tudja venni a növény 
a műtrágyában levő hatóanyagot. 
Amit mindenkinek tudni kell, és 
ami jellemző a nitrogén hatóanya-

gú műtrágyákra, hogy-
ha nagyon meleg van, a 
hatóanyag hirtelen elpá-
rolog és a növények nem 
érkeznek azt felhasznál-
ni, vagy ha gyakran csa-
padékos az időjárás, ak-
kor pedig kimosódik a ta-
lajból. Azért minden gaz-
dának úgy kell beütemez-

ni ezeket a munkálatokat, hogy ma-
ximálisan használja fel a növény a 
műtrágyákban levő hatóanyagokat. 
Legjobb esetben, ha mindent időben 
fogunk elvégezni, akkor is max. 30-
40 %-át fogja felhasználni a növény. 
Azért még gondolom emlékeznek a 
régi szakemberek, hogy tavasszal a 
nitrogén műtrágyákat úgynevezett 
osztott módszerrel használtuk, pon-
tosabban, 2-3 menetben juttattuk ki 
különböző időszakokban, ami nö-
velte a műtrágyák hatékonyságát. 
Tudom, hogy ezt a módszert a mai 
nehéz világban a műtrágyák drága-
sága miatt nem sokan fogják alkal-
mazni, de ha jó eredményt akarunk 
elérni, vissza kell térni a régi mód-
szerekhez.

Felmerül a kérdés, milyen nit-
rogén műtrágyákat és mikor hasz-
náljunk?

A legcélszerűbb és a leghaté-
konyabb az őszi kalászosok ta-
vaszi fejtágyázására az ammó-
nium-nitrát, azért, mert itt a nit-
rogén hatóanyag két formában 
van jelen, ami növeli a műtrágya 
hatákonyságát. A további fejtrá-
gyázásokat célszerű karbamid 
hatóanyagú nitrogén műtrágyá-
val végezni, ezt is több szakasz-
ban végezzük, például 10-20 kg 
karbamid + 1 liter rostkoncent-
rátum feloldva 200-300 liter víz-
ben és így permetezzük ki a nö-
vényre. Ezt a módszert meg le-
het ismételni 2-3-szor 10-15 nap 
elteltével. 

A karbamid hatóanyagú mű-
trágya (mocsevina) nagyon jól 
oldódik és a növények levélfe-
lületén gyorsan felszívódik és 
kifejti hatását. Vigyázzunk arra, 
hogy a permetlé töménysége, 
amikor karbamiddal permete-
zünk, ne haladja meg a 10-12%-
ot, ami azt jelenti, hogy 100 li-
ter vízben nem lehet több mint 
10-12 kg karbamid. A permete-
zéseket ne végezzük nagy me-
legben, max. 23-25 °C legyen. 
Ezzel meg tudjuk védeni növé-
nyeinket a perzseléstől, ammó-
nium-nitráttal ezeket a munká-
latokat elvégezni tilos, mert erős 
perzselést okoz a növények leve-
lein. A vegyszeres gyomirtást, a 
kórokozók és kártevők elleni vé-
dekezést egy külön cikkben és 
időben fogom leírni.

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

Novák András

Azoknak a termelőknek, akik 
szeretnének minél kevesebb 
növényvédő szert használni a 
zöldségtermesztés során, fon-
tos figyelembe venni és nyo-
mon követni a kárte-
vők rajzását. A kár-
tevők elleni véde-
kezések csak azok 
rajzásának pontos 
megfigyelése alapján 
végezhetők el. Meg-
figyelésükre és raj-
zásuk előrejelzésére 
különféle működé-
si elvű csapdák használhatók. 
Ebben a cikkünkben ezeknek 
a csapdáknak a megismerte-
tésével, alkalmazásával, azok 
helyes kihelyezésével fogunk 
foglalkozni és az ezzel kapcso-
latban felmerülő kérdésekre 
igyekszünk választ adni.

A színcsapdákon belül van-
nak, amelyek élénk színük-
kel vonzzák a kártevők vi-
szonylag  szé les  fa j takö -
rét, míg a feromoncsapdák 
fajspecifikusak, tehát csak egy 
adott kártevőt lehet velük meg-
figyelni (monitoringozni).

Feromoncsapdák
A rovarvilágban a feromonok 

egy adott faj egyedei közötti ké-
miai kommunikációt szolgál-
ják. A feromonoknak több típu-
sa van, de közülük a növényvé-
delmi előrejelzésben a leggyak-
rabban a szexferomont alkal-
mazzák a rajzás nyomon köve-
tésére. Ezeket a feromonokat ál-
talában a nőstény termeli, majd 
bocsájtja ki, és ennek alapján ta-
lál rá a hím egy adott területen. 
A feromoncsapdák ezt a speci-
fikus, csakis az adott fajra jel-
lemző illatanyagokat tartalmaz-

Rovarcsapdák alkalmazása a 
zöldséghajtatásban

zák. A feromoncsapdák alkalma-
sak arra, hogy csak egy konkrét 
faj hím egyedeit gyűjtsék be, ne-
vezetesen azét a fajét, amelynek a 
feromonját tartalmazza a csapda.

Fontos megjegyezni, 
hogy a feromoncsapdák 
nem egy kártevő faj 
összes egyedének be-
gyűjtésére készülnek. 
A csapda által fo-
gott faj egyedszámá-
nak növekedéséből, 
vagy csökkenéséből 
arra lehet következ-

tetni, hogy a kártevő rajzása in-
dul, vagy éppen csendesedik. A 
feromoncsapdák használata ön-
magában nem jelenti azt, hogy 
szükségtelenné válna a növény-
védelmi kezelés, sőt jelzik a ter-
melőnek a védekezések megfe-
lelő időben történő használatát.

Ragadós színcsapdák
A növényházi termesztés el-

engedhetetlen kelléke a ragacsos 
csapda. A ragacsos csapda segít-
ségével hamarabb, már a meg-
jelenésének korai szakaszában 
felfigyelhetünk a kártevőkre. Az 
észlelésüket követően pedig, idő-
ben megkezdhetjük ellenük a bi-
ológiai eszközök bevetését (raga-
dozó rovarok betelepítését), vagy 
az egyéb növényvédelmi kezelése-
ket. A ragacsos csapdák használa-
tával a gazdálkodó sokkal jobban 
felkészülhet a várható veszélyekre.

A színcsapdák különböző szí-
nű, levegőn nem száradó ragasztó-
val bevont rovarfogó lapok, vagy 
szalagok. Kiválóan alkalmasak a 
kártevők rajzásának nyomon köve-
tésére, sőt, ha nagyobb sűrűségben 
használjuk a ragadós lapokat, je-
lentősen gyéríthetjük a kártevőket. 
Így közvetlen növényvédelemre is 

használhatók. A zöldségtermesz-
tésben használandó színcsapdák 
különböző színűek lehetnek.

Kék: ez a színű csapda a spe-
ciálisabb, leginkább a különböző 
tripszfajok megfigyelésére és csap-
dába gyűjtésére szolgál.

Sárga: a sárga színűek a levél-
tetvek, molytetvek, aknázólegyek, 
tőzegszúnyogok és tripszek kifej-
lett egyedeinek megfigyelésére és 
gyérítésére alkalmasak.

Fekete: ez a szín leginkább a 
molykártevőket vonzza. Fontos 

itt megemlítenünk, hogy a paradi-
csom hajtatásában nagy veszélyt 
jelentő paradicsommoly (Tuta 
absoluta) megfigyelésére és csap-
dázására is alkalmasak lehetnek. 
De már beszerezhetőek ezeknek a 
fekete színű csapdáknak kimondot-
tan a Tut absoluta feromonjával el-
látott szexferomon csapdái is.

Milyen méretűt, mikor 
alkalmazzunk?

Formailag megkülönböztetünk 
kis (30x10 cm), és nagy (30x40 
cm) méretű lapokat, valamint raga-
dós szalagokat (0,15 vagy 0,3x100 
m). Előrejelzésre a kisebb méretű 
jelzőlapokat (5-10 db/1000 m2), 

míg a kártevők gyérítésére vi-
szont a nagyobb méretű lapokat 
(kb. 50 db/1000 m2) érdemesebb 
használni. Különösen a kialaku-
landó gócpontok (szellőzők, fű-
téscsövek) közelében érdemes 
ezeket a csapdákat besűríteni. A 
hosszú szalagokat olyan helyek-
re érdemes kihelyezni, ahol vár-
hatóan magasabb számban lesz-
nek jelen a kártevők (minimum 
1 tekercs/1000 m2). Az ilyen he-
lyeken a növény fölé kifeszített 
színes ragadós szalag szintén je-

lentős gyérítő hatású.

Hol és hogyan 
alkalmazzuk?

A színcsapdákat 20 cm-re a 
növény csúcsa fölött helyezzük 
ki, mivel a kártevők zöme ott 
repül. A túl magasan kirakott 
lapok nem fognak semmit, míg 
a túl alacsonyan kihelyezettek-
re ráragadnak a növény levelei. 
A kihelyezés szempontjából a 
lapokat lehet előnyben része-
síteni. Ha viszont költséghaté-
konyság szempontjából vizs-
gáljuk, és fogófelületre leve-
títjük, akkor a ragacsos sza-
laggal járunk jobban. Csupán 
ezeknek a szalagoknak a kihe-
lyezése kissé körülményesebb, 
mint a lapoké.

Ezek a színcsapdák úgy 
fejtik ki hatásukat, hogy a kár-

tevőket vonzzák a ragacsos la-
pok, vagy szalagok színe és be-
leragadnak. Kísérletező kedvű 
gazdák rájöttek, hogyan lehet 
növelni az uborkaállományban 
kihelyezett csapdák hatékony-
ságát. Vékonyra szeletelt friss 
uborka illata még inkább vonzza 
a kártevőket a csapdához.

A színes csapdák alkalma-
zása mellett a növényállomány 
rendszeres átvizsgálása sem 
maradhat el, mivel az atkafer-
tőzéseket csak ily módon ész-
lelhetjük.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Az eltelepített európai gyöke-
res vessző vagy oltvány egy-
éves vesszejét már az ültetés 
alkalmával visszametszettük 
két rügyre. Így az első évben 
a szőlő további metszést nem 
igényel. El kell azonban dönte-
nünk, hogy milyen tőkeformát 
kívánunk kialakítani, mert a 
következő évben már ennek 
megfelelően kell metszeni.

Éghajlati viszonyaink nem 
teszik lehetővé, hogy a szőlő 
eredeti „szokása” szerint fej-
lődjék, mert hideg teleinken a 
védetlen tőkerészek elfagyná-
nak. Ezért olyan művelési mó-
dokat kellett kialakítani, ame-
lyek a fagyérzékeny tőkerészek-
nek megfelelő védelmet nyúj-
tanak. Így terjedtek el az ala-
csony művelésű tőkék, amelye-
ket ősszel földdel takarnak be. A 
házikertekben azonban már ré-
gebben rájöttek a lugasok kiala-
kításával arra, hogy egyes fajták 
– védett helyeken – még a kivé-
telesen kemény tél sanyargatá-
sát is elviselik.

Újabban a nagyüzemek is fo-
kozatosan térnek át olyan mű-
velési módokra, amelyek a ta-
laj felszínétől távolabb, maga-
san hozzák a termésüket. Gaz-
daságossági szempontból ez na-
gyon fontos, hiszen minél na-
gyobb a tőke felülete, annál na-
gyobb a várható termés. És nem 
szabad figyelmen kívül hagyni 
azt sem, hogy a gondozott sző-
lőlugas a házikert legszebb dí-
szei közé tartozik!

A házikertekben ezért magas 
törzsű kordont vagy lugast alakít-
sunk ki. Az első évben fejlődött 
két vesszőből az erőteljesebbet, 
vastagabbat hagyjuk meg törzs-
nek, illetve lugaskarnak. A má-
sik, vékonyabb vesszőt ismét két 
rügyre vágjuk vissza; ezt biztosí-
tócsapnak nevezzük.

A szőlő nevelése, 
metszése évről évre

A másodéves szőlőtőkén fejlődött vessző – megfelelő gondo-
zással – eléri a szükséges magasságot; ekkor a vízszintesen kife-
szített huzalhoz kötözzük a vesszőt és úgy metsszük vissza, hogy 

mintegy arasznyi, vízszintes helyzetű vesszőrészünk maradjon. A 
következő években a vízszintes kar továbbnevelésével alakítjuk ki 
a termőrészeket.

A lugaskarok kialakításakor ügyeljünk, hogy olyan erőteljes 
vesszőt válasszunk ki, amely a későbbi hatalmas termőfelület táp-
anyagellátására képes.

A levendula nemcsak szép a kertben, hanem hasznos a házban 
is. Tavasszal alaposan meg kell metszeni, hogy egész évben szé-
pen fejlődjön.

Az illatos levendula ismét kedvenc növénye lett a kiskerteknek: 
a virágfürtjei vázában mutatós asztaldíszek, de kiválóan alkalmasak 
a ruhás és fehérneműs szekrények illatosítására és molymentesíté-
sére is. Olaját illatosító anyagok készítésére használják; a legtöbb 
kölnivízben és parfümben észlelhető a levendula jellegzetes illata.

A bokrokat most alaposan meg kell metszeni; minél erősebben 
metszünk, annál jobban fog hajtani! Virágzás után, nyáron még egy-
szer meg kell a bokrokat (szerényebben) metszeni. Betegsége egyen-
lőre nem jelentkezett, de a levéltetvek olykor megtámadják és elle-
nük permetezéssel kell védekezni.

A levendula alapos metszése



Csütörtök március 25.

Köszöntjük irén, írisz nevű olvasóinkat!

Hétfő március 22.

Köszöntjük Beáta, izolda nevű olvasóinkat!

Kedd március 23.

Köszöntjük emőke nevű olvasóinkat!

Szerda március 24.

Köszöntjük gábor, Karina, Vanessza nevű olvasóinkat!

2021. 
március 17.8 Heti műsor

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

Magyar filmsor.
15:55 Az ígéret

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
22:15 Életünk története
23:35 RTL Híradó - 

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

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

02:10 Autogram

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

Magy. 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 Nagyfiúk 2.

Am. vígjáték
00:50 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

01:55 Doc Martin
Angol filmsor.

03:10 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
07:45 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
15:15 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

16:00 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.

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 Kékfény
21:20 Diagnózis

Tévéfilmsor.
22:00 Kenó
22:10 A Mediciek hatalma

Tévéfilmsor.
23:10 1890: Smutná 

oslava
Szlovák bűnügyi té-
véfilmsor.

00:30 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor.

01:25 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:20 Novum: 

Nanooptika
02:45 Noé barátai

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
07:10 Almárium
08:05 Mesterember
08:35 Muzsika-szó
09:00 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:00 Isten 

kezében
10:30 Önkéntesek
11:00 Az utolsó kézirat

Játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:50 Domovina
14:15 Divat & dizájn
14:45 Magyar Krónika
15:15 Család-barát
16:40 Öt kontinens
17:10 Ízőrzők: 

Nemesnádudvar
17:40 Magyarország 

finom
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

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
00:00 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
01:25 Az örökzöld 

örökzöldek
02:20 Az utolsó kézirat

Játékfilm

04:20 Jövünk!
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Pecatúra
08:00 Tippmix férfi 

kosárlabda 
NB I.

10:00 Sporthíradó
10:30 K&H férfi 

kézilabda liga
12:10 Bringasport
12:30 Út Tokióba
13:00 Sporthíradó
13:30 Bajnokok Klubja
14:15 Birkózó olimpiai 

kvalifikációs 
torna

15:55 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Euro 2020 

magazin
17:45 Kosárlabda 

magazin
18:45 Kézilabda 

magazin
21:30 Sporthíradó
22:00 Futsal NB I.
01:55 Simple Liga
03:40 Szabadidő

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:15 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
19:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

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

legendák velünk 
élnek

23:20 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:50 Barátok közt
00:40 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

01:55 Stratton
Angol akciófilm

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 Deadpool

Am. akcióvígjáték
00:55 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:00 Doc Martin
Angol filmsor.

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!
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
15:15 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Kanadában II.
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 A maffia nyomában

- Iovine akció
Olasz krimisor.

22:25 Kenó
22:30 A legendák hivatala

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:30 1890: Zázrak

Szlovák bűnügyi té-
véfilmsor.

00:40 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor.

01:35 Rúzs és selyem
02:05 Novum: Nemere 

projekt
02:30 Noé barátai

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
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:00 Mesterember
08:30 Muzsika-szó
09:00 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:30 Református 

riportok
10:55 Evangélikus 

magazin
11:30 Rablók

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: 

Mezőtárkány
17:40 Magyarország 

finom
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

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
22:30 Klasszikusok 

délidőben
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 Mosoly a javából!
02:25 Magyarország 

finom
02:40 Rablók

Tévéjáték

04:20 Jégkorong Erste 
Liga

06:30 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
08:00 Simple Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Euro 2020 

magazin
11:00 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
11:30 Kosárlabda 

magazin
12:30 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
15:15 Kézilabda 

magazin
16:15 Fradi Tv
16:45 Sporthíradó
17:00 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
18:55 Felvezető műsor: 

Jégkorong
19:00 Jégkorong Erste 

Liga
21:10 Értékelő műsor: 

Jégkorong
22:15 Sporthíradó
22:45 Női röplabda 

Extraliga

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

Magy. 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
19:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
22:15 Nagy szám
23:30 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:05 Barátok közt
00:55 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

02:05 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 Magánnyomozók
23:45 Családi Titkok
00:50 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

01:55 Doc Martin
Angol filmsor.

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!
07:55 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
15:15 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

16:05 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.

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 Skandináv Lottó
20:40 Sanditon

Angol tévéfilmsor.
21:30 Nem vagyok gyilkos

Bűnügyi film
23:20 Kenó
23:25 1890: Volavka

Szlovák bűnügyi té-
véfilmsor.

00:30 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor.

01:25 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:20 Novum: Pixxel 

Cube
02:45 Noé barátai

05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:05 Mesterember
08:35 Muzsika-szó
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:45 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:10 Neked szól!
11:15 Ő és én: 

Fodor Réka
11:20 A sokszínű vallás
11:35 Ő és én: Wort -

mann Ádám
11:45 Énekes madár

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

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Magyar gazda
14:45 Mesterember
15:15 Család-barát
16:35 Hazajáró
17:10 Ízőrzők:

Nekézseny
17:40 Magyarország 

finom
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 A becsület útján
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 Önök kérték
02:25 Énekes madár

Tévéjáték

04:50 K&H férfi 
kézilabda liga

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Tippmix férfi 

kosárlabda 
NB I.

12:30 Sporthíradó
16:00 Sporthíradó
16:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
17:30 Értékelő műsor: 

Vízilabda
17:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 UEFA Labdarú-

gó U-21-es Euró-
pa-bajnokság

19:45 Értékelő 
műsor: 
Labdarúgás

20:15 Felvezető 
műsor: 
Labdarúgás

21:00 UEFA Labdarú
gó U-21-es Euró-
pa-bajnokság

22:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

02:35 Fradi Tv
04:05 UEFA Euro 2020 

magazin

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:15 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
19:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:15 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
23:15 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:45 Barátok közt
00:35 Brandmánia
01:20 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:25 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

Magy. 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 Doc Martin
Angol filmsor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Rondó
07:15 Kvartett
07:45 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
15:15 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Kanadában II.
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:25 Munkaügyek -

IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:00 A Sátán fattya
Magyar filmdráma

23:45 Kenó
23:50 1890: Krysa

Szlovák bűnügyi té-
véfilmsor.

01:00 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor.

01:50 Rúzs és selyem
02:20 Novum: Servo 

Movement
02:45 Noé barátai

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
06:55 Világ
07:15 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:20 Mesterember
09:20 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Az utódok 

reménysége
10:50 Baptista 

ifjúsági műsor
10:55 Unitárius 

ifjúsági műsor
11:05 Kérdések a 

Bibliában
11:20 A waterlooi csata

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
13:45 Kvartett
14:15 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:40 Szerelmes 

földrajz
17:10 Ízőrzők: Vitnyéd
17:40 Magyarország 

finom
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

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 Az önrendelkező 

székely falu
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 A waterlooi csata

Tévéjáték

04:35 UEFA Labdarú-
gó U-21-es Eu-
rópa-bajnokság

06:30 Sporthíradó
07:30 Pecatúra
08:00 Lendület
08:30 Vívás
12:45 Sporthíradó
14:45 UEFA Labdarú-

gó U-21-es Eu-
rópa-bajnokság

15:50 Sporthíradó
16:45 Napos Oldal – 

DTVK
17:20 Dvsc
17:50 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 UEFA Labdarú-

gó U-21-es Eu-
rópa-bajnokság

19:40 Értékelő műsor:
Labdarúgás

20:00 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

20:45 FIFA 2022-es 
Labdarúgó vi-
lágbajnokság 
európai selejtező



Szombat március 27.

Köszöntjük Hajnalka nevű olvasóinkat!

Vasárnap március 28.

Köszöntjük Gedeon nevű olvasóinkat!

Péntek március 26.

Köszöntjük emánuel, lara 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. 
március 17. 9Heti műsor

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

Am. akciókrimi-sor.
14:25 Keresztanyu

Magyar filmsor.
15:55 Az ígéret

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 Cápák között
22:35 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:50 RTL Híradó -
Késő esti kiadás

00:25 Barátok közt
01:15 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

02:25 Az Év Hotele

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 Doc Martin
Angol filmsor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Mozogj otthon!
07:55 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
15:15 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Kanadában II.
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Míg távol voltam
Tévéfilmsor.

22:10 Kenó

22:20 A feltaláló
Életrajzi film

00:30 1890: Koniec
Szlovák bűnügyi té-
véfilmsor.

01:25 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

02:15 Új idők új dalai
02:45 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
06:50 Kék bolygó
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:50 Muzsika-szó
09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Katolikus 

krónika
10:50 Útmutató
11:20 A gyáva

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:45 Öt kontinens
14:10 Kincskereső
14:40 Multiverzum
15:15 Család-barát
16:40 Kárpát-medence
17:05 Ízőrzők: Igal
17:40 Magyarország 

finom
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:30 Egri csillagok
Magyar történel-
mi film

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Vannak ringó 

bölcsők- Portré-
film Vári Fábián 
László költőről - 
MMA portré

23:30 Hazajáró
00:05 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
01:20 Egri csillagok

Magyar történel-
mi film

02:40 A gyáva
Tévéfilm

05:05 Pecatúra
05:30 Dvsc
06:00 Napos Oldal – 

DTVK
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 FIFA 2022-es 

Labdarúgó vi-
lágbajnokság 
európai selej-
tező

11:10 Fradi Tv
11:45 Golf
13:50 Női labdarúgó 

magazin
15:20 Futsal magazin
18:00 K&H férfi 

kézilabda liga
19:45 Puskás 

Akadémia
20:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
21:30 Értékelő műsor:

Vízilabda
21:45 Sporthíradó
01:00 UEFA Labdarú-

gó U-21-es Eu-
rópa-bajnokság

02:55 Vívás

04:05 A kis szuperhős 
nagy álma

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:05 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:35 Teleshop
10:35 Brandmánia
11:15 Autogram
12:00 Életünk 

története
13:25 Doktor 

Murphy
Amerikai filmso-
rozat

14:40 Doktor 
Murphy
Amerikai filmso-
rozat

15:50 A sárkány 
születése
Amerikai akciófilm

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

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

Magyar vígjáték-
sorozat

21:10 A minden6ó
Amerikai vígjáték

23:20 Dr. Csont
Amerikai krimiso-
rozat

00:15 Dr. Csont
Amerikai krimiso-
rozat

01:30 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai krimiso-
rozat

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
09:55 Trendmánia
10:25 Édes egészség 

Kárpáti 
Rebekával

11:00 SzÉpítők
11:30 Poggyász
12:05 Életmódi 

Plusz
12:35 Innovátor
13:10 Családi 

Titkok
14:15 Bokszból 

jeles
Kanadai-amerikai 
akciófilm

16:20 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények 

Plusz
20:00 Hotel 

Belgrád
Orosz vígjáték

22:20 Agyő, nagy Ő!
Amerikai vígjáték

00:50 Én, a nő és 
plusz egy fő
Amerikai vígjáték

03:50 911 L.A.
Amerikai akció-so-
rozat

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar 

Krónika
07:25 Hazajáró
07:55 Térkép
08:25 Noé 

barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 A világörökség 

kincsei
09:50 A világ 

madártávlatból
10:25 Család-barát
12:00 Déli 

harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - 

Takarékos 
konyha

13:25 Pusztaház 
örökösei
Angol tévéfilmso-
rozat

14:20 Anna Karenina

Tévéfilmsorozat
15:15 Gerolsteini 

kaland
Magyar romanti-
kus film

17:00 Főmenü: 
Ősmagyar

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:40 Monte Cristo 

grófja
Kalandfilm

21:55 Ördöngősök
Játékfilm

23:50 Kenó
23:55 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:50 Kis Moszkva

Lengyel tévéfilm-
sorozat

01:40 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

03:40 Család'21

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 Magyar 

gazda
06:20 Unió27
06:40 Itthon 

vagy!
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:05 Opera 

Cafe
07:35 Kincskereső
08:00 Evangélium: 

Máté 
evangéliuma

08:30 Hogy volt?!
09:25 Életművész: 

Gianni 2.
10:20 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

10:50 Öt kontinens
11:20 Hazajáró 

lélek
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
22:05 Bagi Nacsa 

Orfeuma
23:00 Virtuózok-

válogatás
23:15 Virtuózok-

válogatás
23:30 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Életművész: 

Gianni 2.

05:05 Női 
labdarúgó 
magazin

05:30 Futsal 
magazin

06:45 Puskás 
Akadémia

07:15 Bringasport
07:35 Szabadidő
15:45 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:15 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:30 UEFA 

Labdarúgó 
U-21-es Euró-
pa-bajnokság

20:30 Felvezető 
műsor: 
Labdarúgás

21:00 UEFA 
Labdarúgó 
U-21-es Euró-
pa-bajnokság

22:45 Értékelő 
műsor: 
Labdarúgás

01:05 Dvsc
01:35 Golf
04:05 Szabadidő

05:00 Az én kis családom
Török filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:35 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:05 Teleshop
10:05 A Muzsika TV 

bemutatja!
10:50 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

11:25 Házon kívül
12:00 Doktor Murphy

Am. filmsorozat
13:10 Egy hisztérika 

feljegyzései
Am. vígjáték

15:10 Egyiptom istenei
Am. akciófilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Apatigris
Magyar vígjáték-
sorozat

20:00 Vasember 2.
Am. akciófilm

22:45 Hasonmás
Amerikai akciófilm

00:40 Portré
01:30 Fekete mise

Angol-amerikai 
akciókrimi

04:35 Csapdába csalva
05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
09:05 Fald Fel!
09:40 Tűsarok
10:10 Több mint TestŐr
10:45 Super Car
11:15 Életmódi
11:50 Életmódi Plusz
12:20 Így neveld a 

sárkányodat!
Am. animációs film

14:20 A hobbit: 
Váratlan utazás
Am.-új-zélandi fan-
tasztikus kalandfilm

18:00 Tények
18:50 Derült égből apu

Francia vígjáték
21:25 Baywatch

Amerikai akcióvíg-
játék

23:55 Másodpercekre 
a haláltól
Amerikai akciófilm

01:55 Terminátor -
Megváltás
Amerikai-angol-
német akciófilm

04:20 Doc Martin
Angol filmsorozat

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 Neked szól!
08:30 Katolikus 

krónika
09:00 Evangélikus is-

tentisztelet köz-
vetítése

10:00 Református 
magazin

10:25 Tanúságtevők
10:50 Ő és én: Bálint 

Ferenc
11:00 Katolikus szent-

mise - Istentisz-
telet – Közve-
títés

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

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:30 Titanic - Új 

bizonyítékok
14:20 Édes anyanyelvünk
14:30 Tavaszi szonáta

Magyar romanti-
kus film

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

16:05 Hogy volt?!: 
András Ferenc

17:00 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 Öld meg Cartert!

Angol bűnügyi film
23:05 Kenó
23:10 Walesa - A re-

mény embere
Lengyel életraj-
zi film

01:20 Kis Moszkva
Lengyel történelmi 
filmsorozat

02:10 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

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
07:15 Duna World - 

időjárás
07:30 Multiverzum
07:55 Mesterember
08:25 Noé barátai
08:50 Novum
09:20 Önök kérték
10:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
10:45 Térkép
11:20 Szerelmes 

földrajz
11:50 Átjáró
12:15 Átjáró
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó

22:05 Történetek a 
Magyar Álla-
mi Népi Együt-
tesről

23:00 Nagyok: Novák
Ferenc

23:30 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Folytonosság és 

időtörés - Port-
réfilm Sulyok 
Miklós művé-
szettörténészről 
- MMA portré

02:20 Tavaszi szonáta
Magyar romanti-
kus film

04:55 Bringasport
05:10 Felvezető műsor:

Labdarúgás
05:35 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
07:30 Múlt és Jelen
08:00 Jövünk!
08:30 Út Tokióba
14:10 Bringasport
14:30 UEFA Labdarú-

gó U-21-es Eu-
rópa-bajnokság

16:30 M4 Stúdió: 
Forma-1

17:00 Forma-1 – 
Nagydíj futam

19:00 M4 Stúdió: 
Forma-1

19:20 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

19:45 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

20:45 FIFA 2022-es 
Labdarúgó Vi-
lágbajnokság 
selejtező

22:35 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

00:25 UEFA Labdarú-
gó U-21-es Eu-
rópa-bajnokság

02:20 Jégkorong Erste 
Liga
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Miért halogatjuk a hajmosást? Ez történik, 
ha sokáig nem mossuk

Imádod a hosszú hajadat, de mindig irigykedve nézted a párodat, 
akinek nettó két percbe telik letudni a hajmosást, ráadásul a szá-
rítással sem kell foglalkoznia? Nem vagy egyedül!

A hajmosás tipikusan az a 
„program” (mert hát hosszát te-
kintve betudhatjuk annak is), amit 
nőként legszívesebben az idők 
végezetéig halogatnánk. Persze 
tekintve, hogy muszáj időnként 
kilépnünk a lakásból, ezt saj-
nos nem tehetjük meg, úgyhogy 
heti 1-2 alkalommal kénytele-
nek vagyunk beiktatni a napunk-
ba – noha rengeteg szórakozta-
tóbb dolgot is tudnánk csinálni.

Macerás, mert sokszor egy órát 
is igénybe vesz, és az egészséges 
tincsek érdekében muszáj időt ta-
lálnunk a balzsamozásra, majd utá-

na jön a fésülés, szárítás, és már-
is eltelt 60 perc. Nem csoda, hogy 
a legtöbben próbálják addig húz-
ni, amíg csak lehet! Ha te is utóbbi 
kategóriába tartozol, érdemes tud-
nod, hogy a tested megérzi, amikor 
napokig nem mosol hajat. 

1. Sokkal zsírosabbnak 
tűnik

Az egyik legnehezebb dolog 
átállni heti 3 hajmosásról 2-re, 
majd 1-re, mert a hajad hozzá-
szokik, és sajnos annyival gyor-
sabban zsírosodik is. Amikor úgy 
döntesz, hogy kihagysz még két 
napot, a tincseid összeállnak, és 
erősen olajos hatást keltenek.

Ezen csak még inkább ront, 
ha gyakran megérinted a frizu-
rádat, hiszen az ujjadról átkerül 
a hajszálakra a természetes olaj, 

de az sem segít, ha sok zsírban gaz-
dag ételt eszel. Az átmeneti megol-
dás ilyenkor az lehet, ha száraz sam-
pont használsz, hogy egy-két napot 
nyerhess a hajmosásig!

2. Befelé is nőhetnek a 
hajszálak

Benőtt szőrszállal már biztosan 
találkoztál borotválkozás után, de 
tudtad, hogy a hajszálakkal is meg-
történhet ugyanez? Persze ilyenkor 
ezt nem a borotvahasználat váltja 
ki, hanem sokkal inkább a szeny-
nyeződések és természetes zsírok, 
amelyek a fejbőrödön találhatók 

meg. Amikor hosszú ideig halasz-
tod a hajmosást, ezektől sem tudod 
megtisztítani a hajtöveket, így vi-
szont a szálak jobb híján elkezd-
hetnek visszafelé nőni!

3. Vonzza a port
Amikor a hajad kezd zsírosodni, 

úgy tűnhet, hogy tele van kis szál-
ló hajszálakkal. De könnyen lehet, 
hogy ez mind csak por és szösz, ami 
a párnádról, kabátodról, sapkádról 
tapad a tincseidre. Mivel ott vannak 
ezek a természetes olajak, könnyeb-
ben megtapadnak, és bár fésüléssel 
el lehet tüntetni őket, a legjobb meg-
oldás mindig egy alapos hajmosás!

4. Az illata megváltozik
A hajmosás utáni friss illattal 

semmi sem tud vetekedni, viszont 
ha napokig nem mosod meg a tin-

cseidet, ez könnyedén megválto-
zik. Ilyenkor a hajszálak olajo-
sabb aromát kezdenek árasztani, 
ami ugyan nem feltűnő mások-
nak, de a te szaglásodat befolyá-
solhatja. Ha ezt észleled, érde-
mes száraz sampont használnod, 
vagy egész egyszerűen sort kerí-
teni a mosásra!

5. Puhább tapintása lehet
Amikor elhúzod a hajmosást, 

azt észlelheted, hogy kellemesen 
puha tapintása lesz a hajtincsek-
nek, amiről a rajta lévő olajok 
tehetnek. Ez elsősorban azokra 
lesz igaz, akik egyébként száraz-
ságra hajlamos frizurával rendel-
keznek, hiszen ezeknek épp a ter-
mészetes olajok segítenek hidra-
táltabbá válni. Különösen igaz ez 
a festett, világosított hajra, amely 
számára a hajmosás kihagyása 
felér ilyenkor egy természetes 
hajkondícionálással.

6. Hajhullást okozhat
Viszont sajnos a hajad is el-

kezdhet hullani, legalábbis akkor, 
ha túl sok hajápoló terméket hasz-
nálsz, aztán sok-sok napig nem mo-
sod meg újra. Ilyen az, ha túlzásba 
esel a hajbalzsammal, vagy olyan 
olajat használsz, amit nem kell ki-
mosni, de a hajformázó termékek is 
ebbe a kategóriába tartoznak.

Ha utána sokáig nem terve-
zed be a mosást, ezek okozhat-
nak hajhullást! Napi 100 hajszál 
elvesztése még normálisnak szá-
mít, de ha láthatóan fogy a haj-
koronád, akár ez is lehet a prob-
léma hátterében.

Milyen gyakran mossunk 
hajat?

A hajmosás gyakorisága függ 
attól, hogy milyen bőrtípusod van, 
mennyit sportolsz, és milyen élet-
módot folytatsz. De általánosság-
ban úgy javasolják, hogy ha vé-
konyszálú a hajad, és olajos a bő-
röd, heti 2-3 alkalommal érdemes 
hajat mosnod, annál gyakrabban 
semmiképp! Ha pedig erősebb a 
hajad, és szárazságra hajlamos a 
bőröd, úgy a heti egy, maximum 
kettő alkalom az ideális. 

10 egyszerű, házi megoldás a 
repedt sarok ellen

Hiába kened testápolóval a sarkaidat, folyamatosan száraz, ke-
mény és repedezett marad? Nézzük, mit tehetünk otthon a sarok 
épségének visszaállításáért.

Banán pép
Pépesíts össze egy fél banánt 

és kend be vastagon a sarkad! 
Hagyd hatni legalább 15 percig, 
majd öblítsd le. Népszerű sarok-
puhító és hidratáló szer a repedt, 
száraz bőrfelületekre.

Növényi olaj
A frissen mosott sarkakra 

kenj növényi olajat, majd húzz 
rá egy pár meleg zoknit! Hagyd 
magadon éjszakára. A növényi 
olaj gyógyítja és megnyugtat-
ja a repedt sarkat, alig 2-3 alkal-
mazás után.

Citromlé
Áztassuk a repedt sarkat 

frissen facsart citromlébe! 
Kezdetben némi fájdalmat is 
érezhetünk, amikor a citromlé 
eléri a repedéseket, de ez ha-
mar elmúlik. Hagyjuk 15 per-
cig citromlében. Végezzük ezt 

a kúrát heti egyszer és megelőz-
zük a repedések újboli kialaku-
lását.

Kókuszolaj
Ez egy népszerű Kelet-Ázsiai 

orvoslási módszer. Szerezz be szűz 
kókuszolajat, vagy kókuszolaj alapú 
krémet és masszírozd be vastagon a 
sarkakat! Hagyd rajta, nem kell le-
mosnod! A kókuszolaj bizonyítot-
tan nyugtató hatású, általa gyorsan 
gyógyul a sarok.

Shea (natúr) vaj
Kend be shea vajjal a repedt sar-

kat! A vaj megőrzi a bőr nedvesség-
tartalmát és felpuhítja a sarokbőrt. 
Olcsó és pénztárcabarát megoldás.

Méz
Kend be a sarkakat mézzel, 

majd húzz rá egy puha zoknit és 
így feküdj le! Reggel mosd le, sok-
kal puhábbak és hidratáltabbak lesz-
nek a sarkak!

Vazelin
Tapasztalatok szerint a vaze-

lin az egyik legjobb szépségápo-
lási termék, és még a repedt sar-
kakra is kíváló! Szinte azonnal 
felpuhítja és hidratálja a sarkakat.

Rendszeres használatával 
megszabadulhatunk a repede-
zésektől.

Scholl sarok gél
Nem egy otthon elkészíthető 

pakolás, de szinte kötelező a lis-
tánkba vonnunk, hisz tökéletesen 
kezeli a repedt sarkat. Próbáld 
alkalmazni minden fürdés után, 
hogy megőrizd sarkad puhaságát.

Gyertya viasz
Keverjünk össze gyertyavi-

aszt és mustárolajat, kenjük be 
vele a sarkunkat, majd húzzunk 
rá zoknit és aludjunk így! A gyer-
tyaviaszt tűzhelyen olvaszthat-
juk meg, melegen vigyük fel sar-
kunkra. A gyertyaviasz jól kezeli 
a száraz bőrproblémákat.

Glicerin és rózsavíz
Keverj össze egyenlő arány-

ban glicerint és rózsavizet, majd 
masszírozd be vele a sarkad.

Végezd ezt a műveletet na-
ponta, két héten keresztül és le-
nyűgöző eredményeket fogsz ta-
pasztalni. A sarkad visszanyeri 
egykori ,,babapopsi” lágyságát.

A 7 legnépszerűbb 
masszázsfajta

Masszíroztatni kevés kivétellel mindenki szeret. Alaphatásuk-
ban az összes megegyezik, de azért vannak lényeges különbsé-
gek egyes fajták közül. Tudd meg, melyik masszázsfajta ponto-
san mire is való!

Svéd masszázs
A svéd masszázst alap masz-

százsnak is szokták nevezni. Ez a 
tipikus, lazító, frissítő fajta, amit 
minden masszőrnek ismernie illik. 
A szépség- és masszázsszalonok-
ban mindig megtalálható a szol-
gáltatások közt, bár nem minden-
hol írják ki, hogy erről van szó.

A masszázs címszó alatt leg-
többször ezt értik, de ha nem is 
pontosan ezt a fajtáját alkalmaz-
zák, számtalan fogását használ-
ják, a többivel elegyítve. Hatá-
sai közül lelki szempontból leg-
inkább, a relaxáció, a stressz el-
űzése a legfontosabb, míg a tes-
tet nézve az izmok ellazítását, a 
vérkeringés fokozását, valamint 
a méregtelenítést szokták meg-
említeni a szakemberek.

Gyógymasszázs
A svéd mellett a gyógy-

masszázs a legelterjedtebb,  nem 
csoda, hiszen rengeteg ember 
szenved reumás, mozgásszervi 
panaszoktól. Ekkor a masszőrnek 

másfajta képzésben kell részesül-
nie, és pontosabb, alaposabb ana-
tómiai ismeretekkel kell rendel-
keznie, mert ha nem nyúl meg-
felelően hozzá a beteghez, akkor 
kárt is tehet benne.

Mivel mélyebben dolgo-
zik, mint a svéd masszőr, oly-
kor fájdalmasabbak a fogások 
is, főleg, ha a problémás ré-
szeken nyúl bele az izomban. 
Gyógymasszázst sokszor felír-
hat orvos is kiegészítő kezelés-
ként, de szerencsére beutaló nél-
kül is igénybe vehetjük a szol-
gáltatást, ám vannak olyan ese-
tek, amikor orvosi beleegyezést 
kell magunkkal vinni.

Ayurvedikus masszázs
Az ayurvedikus masszázs a 

holisztikus gyógyászathoz tar-
tozik, tehát a testet és a lelket 
egyszerre kezelik. Egy előzetes 
beszélgetés alapján a masszőr 
megismerkedik a vendégel, és 
ez alapján besorolja egy típusba.

Ennek ismeretében kialakít-
ja a személyre szabott kezelést 
a páciensnek megfelelő olajjal, 
esetleg gyógynövényekkel. Az 
ayurvedikus masszázson belül több 
fajtát is megkülönböztetünk, attól 
függően, hogy mi a célunk, illet-
ve hogy hol vannak problémáink.

Zsírégető masszázs
Nyár elején az egyik legnép-

szerűbb masszázsfajta, hiszen 
drasztikus diéta és mozgás nélkül 
is megszabadulhatunk pár centi-
től, illetve a narancsbőrtől. (Ter-
mészetesen ha ezeket is betart-

juk a kezelések mellett, akkor a 
fogyás hamarabb beindul és na-
gyobb mértékű lesz.)

Sajnos nem tartozik a fájda-
lommentes kezelések közé, mi-
vel a speciális mozdulatokkal a 
szakember szó szerint széttöri a 
lerakódott zsírt, ami nem a leg-
kellemesebb érzés- viszont hatá-
sos. A zsírégető masszázs ered-
ménye akár már az első alkalom 
után meglátszik cellulitis szem-
pontjából, mivel a kapszaicin tar-
talmú krémmel való munka ext-
ra gyorsan elhalványítja, vagy 
megszünteti a karfiolszerű bőrt.

Nyirokmasszázs
Való igaz, az összes masz-

százsfajta hatással van a nyirok-
keringésre, viszont ezzel kifeje-
zetten ezt célozzuk meg. A bőr 
és a kötőszövet átdolgozásával 
elvezetődik a nyirokfolyadék, 
ami által megszűnik az ödéma, 
a cellulitis, a méreganyagok el-
távoznak, valamint erősödik az 
immunrendszer.

Kúrában érdemes alkalmaz-
ni, mivel csak néhány alkalom 
után látható a javulás, viszont az 
eredmény igencsak hosszan tar-
tó. Mivel csökkenti a gyulladást 
és elősegíti a sebgyógyulást és 
a sejtek, szövetek regenerálódá-
sát, műtétek után sokszor ajánl-
ják – persze ekkor orvosi bele-
egyezés szükséges.

Shiatsu masszázs
Ez a keleti masszázsfajta ab-

ban különbözik az eddig emlí-
tettektől, hogy ebben az esetben 
inkább az ujjakat használják az 
egész tenyér helyett, ezért is ne-
vezik ujjmasszázsnak is.

Az akupresszúrára épülő ke-
zelés az egész testre hat, mi-
vel a masszőr a meridián pon-
tokat stimulálja, hogy az ener-
gia (csí) szabadon áramolhasson 
és a blokkok megszűnhessenek, 
melyek a betegségeket okozzák.

Pontmasszázs
Hasonlóan a Shiatsu masz-

százshoz ez is inkább az akupresz-
szúrás pontokra helyezi a hang-
súlyt. Leggyakrabban az arcon al-
kalmazzák, melynek hatására be-
indul a vérkeringés, megszűnik az 
állandó fejfájás, valamint csökken 
a ráncok mértéke is.

A kezelés igazán kellemes és 
fájdalommentes, sőt, olyannyira 
ellazít, hogy a vendég sokszor 
álomba is szenderül. A nyomás 
mértéke nem erős, mivel itt a lé-
nyeg nem kifejezetten ezen van, 
hanem a megfelelő pontok sti-
mulálásán.
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rovatvezető: jakab lajos

Tragikus tűzeset történt március 12-én 
hajnalban a técsői járási Tarackrasznán, 
számol be a pmg.ua.

A Rendkívüli Helyzetek Állami 
Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai 
kirendeltségénél elmondták, hogy egy 
helyi lakos éjjel arra ébredt, hogy mind-
két melléképülete lángokban áll. Azon-
nal értesítette a tűzoltóságot és figyel-

Állatok pusztultak el egy tűzesetben
meztette a szomszédokat a veszélyre.

A tűzoltóság több órán át próbálta 
megfékezni a lángokat, a tűz mindkét is-
tállót megsemmisítette, továbbá a lakó-
ház tetőszerkezetét is 65 négyzetméteren. 
Az esetben két ló, két disznó és több tucat 
tyúk is odaveszett.

A szakértők még vizsgálják a tűz ki-
törésének okát.

Szerdán este tűz ütött ki egy lakóház-
ban a Szolyvai kistérség egyik települé-
sén, írja a pmg.ua.

Malmos (Sztrojne) faluban a tulaj-
donos elment az üzletbe, ám vendége, 
egy 65 éves helyi lakos a házban ma-
radt. A tűzoltókat nem ő hívta, hanem 
a szomszédok, akik 20 óra 44 perckor 
észrevették a tüzet. A Szolyvai 9. Szá-
mú Állami Tűzoltó- és Mentőegység 
két brigádja vonult ki a helyszínre. A 

Ismét áldozatot követelt a tűz
tűzoltók 21 óra 23 percre lokalizálták 
a tüzet, és 22 óra 5 perckor végleg el-
oltották azt.

A tűz helyszínén a tűzoltók megta-
lálták a ház egyik vendégének holttes- 
tét, aki megpróbált kijutni a házból, de az 
égéstermékektől megfulladt. A rendőr-
ség vizsgálja a tűz okát, amely mintegy 
60 négyzetméteres területen megsemmi-
sítette a mennyezetet és a tetőt, valamint 
a berendezést.

A határőrök két ismeretlen személyt 
vettek őrizetbe az ungvári járás Onokóc 
falu közelében, akik az ellenőrző pon-
tokat megkerülve próbáltak eljutni a 
szomszédos Szlovákiába, olvasható a 
pmg.ua hírportálon.

A határőrök az idegen személyek fel-
bukkanásáról a határ közelében a jelző-
rendszer segítségével szereztek tudomást. 
Azonnal a megadott helyszínre irányí-

Két külföldit vettek őrizetbe az államhatártól 
10 méterre

tottak egy járőrcsoportot, akik hamaro-
san megtalálták a két férfit az államha-
tártól 10 méterre. A két külföldinél nem 
volt személyi azonosságot igazoló ok-
mány, de libanoni állampolgárnak ne-
vezték magukat.

Az ügy körülményének tisztázása ér-
dekében a külföldieket a határőrsre vitték. 
Azonosítás után eljárást indítanak ellenük. 
További sorsukról a bíróság dönt majd.

Közel egymillió doboz cigarettát talál-
tak a magyar vámosok egy Ukrajnából 
érkező kamionban. Az elmúlt években a 
határátkelőn ez volt a legnagyobb csem-
pészfogás, írja a mukachevo.net.

Az eset március 5-én történt, a teher-

Nagy fogás a határon
gépjárműben összesen 994 950 doboz ci-
garettát próbáltak meg Magyarország te-
rületére juttatni.

Az ukrán állampolgárságú sofőr könnye-
dén átkelt az ukrán határon, azonban a magyar 
oldal munkatársai szemfülesebbek voltak.

Március 7-én 17 óra 30 perckor a rend-
őrség bejelentést kapott egy halálos köz-
lekedési balesetről a munkácsi járá-
si Kustánfalváról (Kustanovica). Egy 
motorkerékpár betonhídnak ütközött. 
A baleset következtében a sofőr a hely-
színen meghalt, utasa kórházba került, 
számol be a pmg.ua.

A helyszínen a nyomozók megállapítot-

Halálos baleset: betonhídnak ütközött egy 
motorkerékpár

ták a baleset előzetes körülményeit. A Kovi 
márkájú motorkerékpár 18 éves sofőrje el-
vesztette uralmát a jármű felett, lehajtott az 
úttestről, és a betonhídnak csapódott. Az üt-
közés következtében a sofőr, egy kendereskei 
lakos halálos sérüléseket szenvedett. Utasát, a 
kustánfalvai 19 éves lakost súlyos sérülések-
kel a helyi kórházba szállították.

Az ügyben büntetőeljárást indítottak.

Két fiatal ukrán férfi holttestére bukkan-
tak egy csehországi üzemben március 9-én, 
tudatta a transkarpatia.net hírportál.

A 30 és 31 éves áldozatok Lemberg 
megyéből származtak. Mindketten csa-
ládapák voltak. A két férfi holttestét egy 

Ukrán vendégmunkások haltak meg 
Csehországban

gyümölcsök tárolására szolgáló hűtőkam-
rában találták meg. Előzetes információk 
szerint a fiatalok a hűtőből kiáramló gáz 
miatt halhattak meg.

A baleset pontos körülményeit a cseh 
rendőrség vizsgálja.

Félmillió hrivnya értékű illegálisan elő-
állított dízel üzemanyagot találtak Kár-
pátalján, írja a zakarpattya.net.ua.

Az Állami Pénzügyi Szolgálat kár-
pátaljai munkatársai a Kárpátaljai Me-
gyei Ügyészség vezetésével kézre kerí-
tették azokat a személyeket, akik illegáli-
san előállított dízel üzemanyagot próbál-

Illegálisan előállított üzemanyagot találtak 
Kárpátalján

tak forgalomba hozni. A nyomozás ered-
ményeként lefoglaltak egy DAF márká-
jú teherautót, melynek tartályában közel 
öt tonna törvénytelenül előállított üzem-
anyagot tároltak.

Az üzemanyag becsült értéke közel 
félmillió hrivnya.  Az ügyben nyomozást 
indítottak.

A Kijev-Csap autóúton a Munkácsi kis-
térségben, Vezérszállás (Підполоззя, 
korábban Volóci járás) közelében te-
herautóval ütközött egy személygépko-
csi, olvashatjuk a Kárpátaljai Megyei 
Rendőrség hivatalos honlapján.

A karambol következtében a VAZ tí-
pusú gépkocsi sofőrje a helyszínen bele-
halt a sérüléseibe. 

Halálos baleset történt a Munkácsi kistérség 
területén

A helyszínre kiérkezett rendőrök megál-
lapították, hogy a VAZ-2108 típusú gépkocsi 
sofőrje Csap irányába haladva a szembejövő 
sávba hajtott, ahol frontálisan összeütközött 
egy DAF márkájú teherautóval, melyet egy 
44 éves ternopili illetőségű férfi vezetett. A 
kamion sofőrje nem sérült meg. A baleset kö-
vetkeztében a 31 éves szolyvai lakos a hely-
színen belehalt a sérüléseibe.

Idénybeli tizedik vereségét szenvedte 
az országos élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokságban szereplő Minaj FC, ráadásul 
Vaszil Kobin csapata a 18. fordulóban 
a másik újonctól, az Inhulec Petrovétől 
kapott ki hazai környezetben, ami je-
lentősen rontotta a kárpátaljai együt-
tes bennmaradási esélyeit.

A három pont sorsa kis túlzással már az 
első félidő közepén eldőlt, mivel a hazai-
ak játékosa, Danyiil Karasz második sár-
ga lapját is megkapta egy büntető-terüle-
ten belül történt belépőjéért. Karasz kiállt, 
a 11-est pedig Mladen Bartulovics értéke-
sítette, amivel vezettek a vendégek.

Az Inhulec ezen kívül még legalább 
két újabb gólt is szerezhetett volna, míg a 
hazaiak sem az első, sem a második játék-
részben nem jelentettek komoly veszélyt 
az ellenfél kapujára.

Ez volt a minajiak tizedik zakója a 
pontvadászatban, és zsinórban a tizedik 
meccsen kapott gólt a Minaj. Még egy ne-
gatív rekord: az utóbbi három bajnoki kö-
zül egyet sem fejezett be a kárpátaljai ala-
kulat teljes létszámmal…

Az alsóházi riválisok közül a Dnyipro 
Poltavában nyert meglepetésre, míg a két 
lembergi csapat találkozóját későbbi idő-
pontra halasztották.

A forduló rangadóján a listaveze-
tő Dinamo Kijev Zaporizzsjában nyert a 
Zorja vendégeként, míg az üldöző Sahtar 
a Gyesznát győzte le fölényesen.

Eredmények: Minaj – Inhulec Petrove 
0-1, Zorja Luhanszk – Dinamo Kijev 
0-2, Vorszkla Poltava – Dnyipro 0-1, 
FK Mariupol – Kolosz Kovalivka 1-4, 

Már az ezüstérem is elúszóban a fehérváriak számára

Alsóházi rangadón kapitulált a 
Minaj FC

Olekszandrija – Olimpik Donyeck 2-0, 
Sahtar Donyeck – Gyeszna Csernyihiv 4-0.

A bajnoki tabellát a 43 pontos Dinamo 
vezeti a 39 pontos Sahtar előtt.

A 13 ponttal kieső, 13. helyen álló 
minajiak a következő játéknapon az FK 
Mariupol vendégei lesznek.

***
Az OTP Bank Liga már a 26. fordu-

lónál tart, ami azt jelenti, hogy a bajnok-
ság végéig már csak hét játéknapjuk ma-
radt a csapatoknak.

Ami a tabella tetejét illeti, a címvédő 
és listavezető FTC tartja 13 pontos elő-
nyét, Szerhij Rebrov csapata jó hajrájával 
magabiztosan győzte le hazai környezet-
ben a Paks együttesét.

A Puskás Akadémia nyerte az ezüst-
rangadót, mivel a felcsútiak 1-0-ra legyőz-
ték a nemrég még a Fradi legnagyobb rivá-
lisának számító Fehérvárt, ami azt jelenti, 
hogy a Vidi immáron 8 pontos hátrányba 
került a Puskással szemben az ezüstére- 
mért folyó párharcban.

Ami az alsóházat illeti, senkinek sem 
igazán jó döntetlent játszott egymással a 
sereghajtó Diósgyőr és az ugyancsak ve-
szélyeztetett Honvéd, illetve a még ko-
moly bajban lévő csapatok közül a Bu-
dafok és a ZTE is vereséget szenvedett.

Eredmények: UTE – Kisvárda 3-0, 
MTK – ZTE 3-0, Diósgyőr – Honvéd 
0-0, Mezőkövesd – Budafok 2-1, FTC 
– Paks 5-2, Puskás Akadémia – Mol Fe-
hérvár 1-0.

Vezet a Ferencváros 61 ponttal a 48 
ponttal második Puskás és 40 pontos Fe-
hérvár előtt.

Nem rendeznek magyar negyeddöntőt a 
női kézilabda Bajnokok Ligájában, mi-
után a címvédő Győri Audi ETO mel-
lett, az FTC nem tudta kiharcolni a leg-
jobb nyolc közé kerülést a legrangosabb 
sorozatban.

A Ferencváros a montenegrói Budu cs - 
noszt Podgorica elleni idegenbeli háromgó-

los vereséget követően jó esélyekkel várhat-
ta a hazai visszavágót, de a továbbjutás sor-
sa igazából már az első játékrészben eldőlt. 
Ekkor a vendégek már 15-9-re vezettek, és 
a második játékrészt a Fradinak tíz góllal 
kellett volna megnyerni a továbbjutáshoz.

Ugyan nagyot hajráztak a zöld-fehé-
rek, de mindez csak a 29-28 arányú győ-
zelemhez volt elég, így aztán a monteneg-
rói alakulat jutott tovább.

A final fourba jutásért a Győri Audi 
ETO lesz a Buducsnoszt ellenfele, amely 
az idegenbeli fölényes győzelmét követő-
en most félgőzzel is 32-28-ra verte a né-
met Bietigheim gárdáját.

Kézilabda

Sorsdöntő selejtezők előtt a magyar 
válogatott

A további párosítások: Vipers – 
Rosztov Don, CSM Bucuresti – CSZKA 
Moszkva, Brest – Metz.

***
A klubvetélkedések mellett, a magyar 

női kézilabda-válogatottra egy igen fon-
tos feladat vár a hétvégén, ugyanis péntek-
től vasárnapig Győrben rendezik majd az 

olimpiai selejtezőtornát, 
amelynek első két helye-
zettje jut ki a remélhe-
tőleg nyáron megrende-
zésre kerülő tokiói ötka-
rikás játékokra.

A magyar csapat-
nak sorrendben Kazah-
sztán, Szerbia és Orosz-
ország lesznek az ellen-
felei, és egyértelmű, 
hogy a két utóbbi gár-
da lesz a legnagyobb 
ellenfél a kijutásért fo-
lyó harcban.

A házigazda helyze-
tét nehezíti, hogy a vá-
logatottat irányító Elek 
Gábor pozitív korona-

vírus-eredményt produkált, így most csak 
online készítheti fel a főleg a Fradira épü-
lő csapatot.

Amennyiben a trénernek a torna kez-
detéig lesz két negatív eredménye, úgy 
csatlakozhat a lányokhoz.

***
A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában 

is kialakult a nyolcaddöntő párosítása.
Ezek szerint a Telekom Veszprém az 

észak-macedón Vardar Szkopjével talál-
kozik, míg a MOL-PICK Szegednek a 
címvédő német Kiel lesz az ellenfele a 
legjobb nyolc köré kerüléshez.
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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 mellett). 
Tel./fax: 4-31-29,  Mob.: +38097-9126146, +38099-7542543.

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 16 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.: 066-2910418,                   
          068-2126127. 

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

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.

telek, föld eladó

Nagybaktán két privati-
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő gyü-
mölcsfával és 300 db lugas 
csemegeszőlővel eladó. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 

Vennék mezőgazdasá-
gi szántóföldet Kárpátal-
ja területén, jó áron. 1000 
dollár 1 hektárért. Mob.: 
095-6201681. 

Ház eladó

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

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorostól, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Beregszászban a Munká-
csi út 24/3. szám alatt közös 
udvarban eladó egy 73 m2-es 
jó állapotban lévő ház. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
050-5385374. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
úton ház eladó. Felújított, 
bútorozott, akár 2 család 
számára vagy bármi elkép-
zelésre kialakítható. Tel: 
095-1145791. 
Beregszászban, a Május 1. 
út 25. szám alatt családi ház 
eladó. Négy szoba, konyha, 
fürdőszoba, előszoba, pince. 
Az udvaron emeletes garázs, 
melléképületek, nagy kert. 
Ár megegyezés szerint. Tel: 
066-4776846, 050-6567340. 

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

lakás eladó

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás Be-
regszászban a Lónyai ut-
cában. Új típusú fa nyí-
lászárók, balkon, lodzsa. 
Önálló fűtés, internet. 
Mob.: 098-7050320. 

lakás kiadó

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

Ház kiadó

Beregszászban családi ház 
kiadó hosszú távra, vagy el-
adó. Mob.: 066-9602758. 

Autó

Eladó Lada 6-os, 3-as motor-
ral, metálkék, és utánfutó pa-
pírokkal. Tel: 097-6116118.

Háztartási gép

Eladó használt háztartási 
gépek: gázspór, gázballon, 
Kárpáti sütő, varrógép, Riga 
mosógép. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 095-4395318, 
066-5071220. 

televízió

Eladó használt LG TV 72 co-
los. Ár megegyezés szerint. 
Mob.: 050-1849635. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Fiatal gyümölcsfák (1-2) 
alakító és zöldmetszését 
vállalom, kerttervezés, tele-
pítési tanácsadás. Érdek-
lődni Bodnár Istvánnál 
Nagybaktán. Mob.: +38050-
7102136. 
Gyümölcstermesztési és 
kerttervezési szaktanács-
adás. Fiatal gyümölcsösök 
(1-3 év) alakító metszését vál-
lalom. Érdeklődni: Bodnár 
Istvánnál, Nagybakta. Mob.: 
050-7102136. 

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

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 

szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Beregszászi gyümölcsös-
be férfimunkásokat kere-
sünk. Fizetés megegyezés 
szerint.  Mob.: +38066-
1085189. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 

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

Magyarországra, Zala-
egerszegre szakképzett 
pékeket, cukrászokat 
és kisegítő munkáso-
kat keresünk. Szállást 
ingyen biztosítunk! To-
vábbi információkért 
a következő telefon-
számon lehet érdek-
lődni: Viber: +38095-
1134206. 

Magyarországra, Zala-
egerszegre autószerelő-
ket keresünk. Szállást 
ingyen biztosítunk! To-
vábbi információkért 
a következő telefon-
számon lehet érdek-
lődni: Viber: +38095-
1134206. 

Beregszászi nő házi mun-
kát keres (takarítás, idő-
sek felügyelete stb.). Mob.: 
098-7730653. 
Szombathelyi cég laposte-
tő-szigetelésben jártas, meg-
bízható szak- és segédmun-
kásokat keres. Szállást biz-
tosítunk, nettó kereseti lehe-
tőség 250-300 ezer forint kö-
zött. Mob.: +3620-3553110. 
E-mail: mvdszig@gmail.
com. 

Régiség

Régi szövött vászonzsáko-
kat és türetben maradt anya-
gokat, széles szájú és le-
tűrt peremű befőttesüvege-
ket, szikvizes üveget, fal-
apátot, fateknőt, összerak-
ható vaskályhákat, cserép-
edényeket, petróleum füg-
gőlámpákat, viharlámpá-
kat, lovascsengőket, komó-
dot, karos ládát és egyéb régi 
bútort vásárolnék. Mob.: 
+38099-2359256, +38096-
2796950. 

lakásdekoráció

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

Barkács, szerszám

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

építkezés, felújítás

Eladó egy sarok fürdő-
kád 1,50x1,50. Mob.: 097-
3927953. 

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

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszász-
ban. Ár: 1000 hrivnya. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Fenyő fűrészárut kere-
sek megvételre, Magyar-
országra. Mob: +3670-
3293399 (Gál József). 

Hűtés, fűtés

Beregszászban brikett és 
antracit szén eladó. Mob.: 
066-3967011, 
Nagymuzsalyban eladó 
két villanytűzhely. Ár meg-
egyezés szerint. Mob.: 066-
5681630. 
Eladó egy új gáztűzhely. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
050-1849635. 

Bútor

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

Eladó használt bútorok: 
vitrinsor, székek, asztalok, 
konyhabútor, összecsukható 
vendégágy. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 095-4395318, 
066-5071220. 
Szobabútor eladó Nagy-
baktán (vitrinsor, szekrény, 
fotel, asztal). Mob.: 098-
3856765. 

Haszonállat

Eladó hízósertés 60 hr./
kg élősúlyban. Mob.: 099-
7356299. 

Orosziban nagytestű ha-
sas kecske eladó, bő tejho-
zammal. Mob.: +38096-
6392969. 

mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-
es 5/4-es csövek, 5-7 mé-
teresek, armatúra vasak, 
3-4 méteresek, deszkák, 
5-7 méteresek, 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 
megegyezés szerint. Mob.: 
066-5681630. 

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

Eladó tengeri morzsoló, 3 
fázisos, és 500 kg-os mázsa. 
Tel: 097-6116118.

növény

Hurma (datolyaszilva), gyü-
mölcsfa, szőlőoltványok, 
konténeres dísznövények 
és diófaoltványok nagy faj-
taválasztékban eladók. Ér-
deklődni Bodnár István-
nál (Nagybakta, Akadémia 
u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 

divat, ruha

Menyasszonyi ruha (két-
részes, vajszínű, egyszer 
viselt, fátyol nélkül, 42-
es méret) eladó Bereg-
szászban. Mob.: +38099-
0849573. 

sport, szabadidő, 
hobbi

Eladók használt könyvek. 
Ár megegyezés szerint. Tel: 
+38095- 4395318, +38066-
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. 

Február 20-tól szombatonként, reggel 9 órától 
előkészítő tanfolyamot tartunk magyar nyelv és iro-
dalomból, valamint matematikából a 8., 9. és 10. osz-
tályba jelentkezők számára. Az 5. 6. és 7. osztály-
ba jelentkező diákok önállóan készülhetnek a felvé-
telire, amely számukra – a szóbeli ismerkedés mel-
lett – magyar nyelvű tollbamondás lesz és néhány 
egyszerű, alapvető 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.,, 
1Thessz. 5: 24

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 
Bereg-vidéki Népzenei és Néptánc Tábort.

A táborba 9–17 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 munkana-
pokon 8.00-tól 17.00-ig, vagy az alábbi email címen: 
geniusja2019@gmail.com.

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

és irodalom tábor
 A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány gitár, verses, 

zenés 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 

vezetője; Babics János – az Integrál zenekar vezetője és 
gitárosa, hangszerkészítő; Györkené Csákány Marian-
na – a Kisgejőci Egri Ferenc Oktatási Nevelési Komp-
lexum énektanára, Gál Natália – a Kárpátaljai Megyei 
Magyar Drámai Színház színésznője.

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 jelentkezése-

ket beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elektroni-
kus úton egy jelentkezési adatlap és a nyilatkozat kitöltésé-
vel lehet. Az űrlap kitölthető és a nyilatkozat is letölthető 
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján. Minden 
résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a tábor kez-
detekor. A tábor szállást 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.genius-ja.uz.ua
e-mail: agora@kmf.uz.ua
Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az 

alábbi elérhetőségen keressék a szakkör szakmai fele-
lősét, Kepics Andzselikát:

Tel:+380669189473
e-mail: k-andzselika@freemail.hu 
Jelentkezni az alábbi linken lehetséges:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqnXRQ

gHPDYqsDDEPitLWkCyzT-El73FL25L50-cqoUTfQ9g/vi
ewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Felvételi felhívás
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium fel-
vételt hirdet a 2021–2022-es tanévre a gimnázium első 
osztályába.

A felvételi vizsgák időpontjai:
● Magyar nyelv: 2021. június 1. (8:00, k.-e. i. sz.)
● Matematika: 2021. június 3. (8:00, k.-e. i. sz.)
A konzultáció időpontja:  
● 2021. május 31. (9:00, k.-e. i. sz.)
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, amely 

letölthető a gimnázium honlapjáról vagy Facebook-
oldaláról. A kitöltött nyomtatvány elküldhető e-mailben 
vagy személyesen is eljuttatható a gimnáziumba 2021. 
május 31-ig.

A gimnázium 2–7. évfolyamaira különbözeti vizs-
gák alapján lehet felvételt nyerni, amelyekre augusztus-
ban kerül sor.
Az előkészítő időpontjai  (13:00 órai kezdettel, k.-e. i. sz.):

Április 9., 16., 23., 30.
Május 7., 14.
A foglalkozások alatt a gyerekek egy matematika- és 

egy magyar nyelvtanórán vehetnek részt, melyeken rész-
letesebben elmélyülhetnek az iskolában tanult témakö-
rökben, illetve megismerkedhetnek a felvételi követel-
ményekkel.

Az előkészítő befejezésekor a gyerekek záró próba-
teszten vehetnek részt, amelyeken pontokat lehet gyűj-
teni a felvételihez.

Az előkészítő ingyenes, és nem kötelező az előze-
tes jelentkezés.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A részletekről bővebb információt az alábbi elérhe-

tőségeink valamelyikén kaphatnak:
Címünk: Beregszász, Szőlőhegy u. 25. honlapunk 

címe: www.bermagim.org
Telefonszámok: +380957018771, +380509971878    
E-mail-címünk: bermagim@gmail.com

МОВНІ КУРСИ З УГОРСЬКОЇ МОВИ!
Закарпатський угорський інститут імені Ференца 

Ракоці ІІ. запрошує всіх бажаючих вивчати угорську мову !
Під час вивчення будь-якої іноземної мови 

дуже важливо потрапити до досвідченого педагога, 
спеціаліста, який правильно навчить вимовляти звуки 
і пояснить основи граматики.

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца 
Ракоці II. надає можливість всім бажаючим навчатись 
у компетентних вчителів, які ознайомлять Вас з 
угорською мовою і навчать мову на початковому та 
середньому рівнях.

Реєстрація проходитиме виключно в онлайн формі
(https://forms.gle/cJcYJamqbgmnYjrG6) з 08 

березня 2021 р. по 08 квітня 2021 р.
Курси розпочнуться з 26-го квітня 2021 р.
Програма реалізується за підтримки уряду Угорщини 

через Державний секретаріат з питань національної 
політики Офісу пр’емєр-міністра, Благодійний фонд 
ім. Бетлена та за сприяння уповноваженно міністра, 
відповідального за розвиток співпраці Саболч-Сотмар-
Березької області та Закарпатської області, а також 
координацію програми розвитку дитячих навчальних 
закладів Карпатського басейну.

Отримати додаткову інформацію Ви зможете у 
Навчально-консультаційному центрі ЗУІ ім. Ференца 
Ракоці ІІ. http://www.kmf.uz.ua 

тел.: +380-31-41-4-29-68 (внутрішній номер – 158)
електронна пошта: felnottkepzesikozpont2017@

gmail.com 

Ukrán nyelvtanfolyam 
indul a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Felnőttképzési Központjának szervezésében!
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fel-

nőttképzési Központja ukrán nyelvtanfolyamot indít alap- és 
középfokon Kárpátalja-szerte 120 órában.

A képzés abban az esetben indul, ha a csoport létszá-
ma eléri a 8 főt.

Jelentkezni 2021. március 8-tól 2021. április 8-ig le-
het az alábbi linkre kattintva:

https://forms.gle/yTXsEqfWbWcxrEQP7 
A nyelvtanfolyam 2021. április 26. – november 30. 

között valósul meg.
A program megvalósítását támogatja a Magyar Kor-

mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság 
a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztésé-
ért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordi-
nálásáért felelős miniszteri biztos közbenjárásával.

Részletes tájékoztatót a következő elérhetőségen kap-
hatnak.

Tel.: +380-31-41-4-29-68 (158-as mellék)
Email: felnottkepzesikozpont2017@gmail.com 

XVIII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttmű-
ködve 2021. november 5-re meghirdeti a Fiatal Kár-
pátaljai Magyar Kutatók XVIII. Konferenciáját. A 
konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap dip-
lomával már rendelkező, de tudományos fokozattal 
még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók je-
lentkezését 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 haladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűméret-
tel, másfeles sorközzel, Times New Roman betűtípus-
sal 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 e-mail címen kaphatnak.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány



Kaleidoszkóp2021. 
március 17.14

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!

Felhívás
VI. Színjátszó Tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány színjátszó tábort hir-
det immár hatodik alkalommal a „Fókuszban a tehetség a szín-
játszás terén” pályázati projekt keretén belül. 

A táborba 12–16 éves kor közötti iskolások jelentkezé-
sét várjuk.

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

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

pedagógus és Mónus Dóra színésznő
Ha szeretnéd magad kipróbálni a színpadon és szívesen részt 

vennél a táborzáró előadásában, akkor jelentkezz!
Jelentkezési lehetőség kezdete: 2021. február 18.
Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 15:00 óra
A tábor maximális létszáma 32 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.

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

dJoHkSpI2L1HBmqBjrVju95j3UQfm6kZWkSBKzA/viewfo
rm?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628.

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. március 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

„Szól a Fülemüle!” – VII. Kárpátaljai 
népzenei és néptánc tehetségkutató

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány hetedik alkalom-
mal hirdet népzene- és néptánc tehetségkutatót „Szól a füle-
müle” címmel. A tehetségkutató megvalósulását a Magyar Kor-
mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a 
Bethlen Gábor Alap támogatja a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kár-
pát-medencei óvodafejlesztési programkoordinálásáért felelős 
miniszteri biztosság közbenjárásával. A program szakmai part-
nere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége és 
az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület.

A tehetségkutatóra a 7 és 16 év közötti kárpátaljai tanin-
tézményekben tanuló, hagyományápoló hangszeres szólisták, 
hangszer együttesek, szólótáncosok és néptáncegyüttesek je-
lentkezését várjuk legkésőbb 2021. árpilis 1-ig.          

A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportban van lehe-
tőség jelentkezni:

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

tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet 2021. feb-

ruár 18. – április 1. között  az alábbi linkre kattintva: 
ht tps : / /docs .google .com/forms/d /1k5UuB9wh-

7wCvaHSWKjCCJxAtPRj_t_qd0k7c6tKKEA 
A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátal-

jai Magyar Főiskola.
(90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
Elődöntő időpontja: 2021. április 10.
Felkészítő tábor időpontja: 2021. május 7–8.
Döntő időpontja: 2021. május 9.
A további részletes információkat tartalmazó teljes SZA-

BÁLYZAT letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
honlapjáról.

 Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány munkatársaitól emailben: geniusja2019@gmail.com,  vagy 
a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon kaphat-
nak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

Felvételi felhívás
A Munkácsi Szent István Líceum felvételt hirdet a 

8., 9. és 10. osztályba.
Az alábbi űrlap kitöltésével online módon lehet je-

lentkezni a 2021/2022-es tanévre: https://docs.google.
com/forms/d/1iqVkX1RP-eix0uU1Ube5wQNztVAE
BrN9oCmN4ev2d0A/edit

Szakirányunk a számítástechnika és az angol, illetve 
német nyelv, melyeket a két felső osztályban emelt óra-
számban tanítunk.

Diákjainknak lehetőségük van ingyenes angol B1, B2 
nemzetközileg elismert nyelvvizsga tanúsítvány meg-
szerzésére. A tanórákon kívül ingyenes különórákra is 
van lehetőség.

A felvételt nyert diákok számára étkezést és minden 
igényt kielégítő kollégiumi ellátást biztosítunk, melyek 
költségeihez a szülők is hozzájárulnak. 

Felvételi vizsgák a 8. és 9. osztályba:
– magyar nyelv, tollbamondás;
– matematika;
– beszélgetés hitismeretből.  
A 10. osztályba:
– magyar és irodalom teszt; (az ukrán iskolások szá-

mára ukrán nyelv és irodalom)
– matematika;
– hitismeret, szóbeli.  
Líceumi nyílt nap a jelentkező diákok, szüleik és min-

den érdeklődő számára: 2020. április 16. (péntek) 10:00 
óra (közép-európai idő.)
A felvételire való jelentkezés határideje: 2021. május 11. 

A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor aján-
lólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi igazol-
vány, kódszám- és a lakcímigazolás másolata, valamint 
2 db. 3x4-es igazolványkép. Az említett dokumentumo-
kat elegendő, ha a felvételi vizsgára hozzák magukkal.

A felvételi vizsgák időpontja: 
2021. május 15. (szombat) 9:00  (k.e.i.)
Elérhetőségünk: 89600 Munkács, Nedeczey u.20.
Tel: /0-231/ 2-30-27; 2-24-18
e-mail: sztistvan.liceum@gmail.com
www.munkacs-katlic.org.ua

I. Vers Tábor
A tábor ideje: 2021. július 5–10.
Helyszín: Kisgejőci Oktatási Nevelési Központ (89434 

Kisgejőc, Egry Ferenc u. 38.)
A tábor oktatói: Kudlotyák Krisztina pedagógus, Gál Natália szín-

művész, Ferenci Attila színművész, Tóth Péter Lóránt versvándor.
Jelentkezhet minden 8–16 év közötti fiatal.
Jelentkezési lehetőség kezdete: 2021. március 9.
Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 12:00 óra
A tábor maximális létszáma 40 fő, így a jelentkezéseket 

beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elektronikus úton 
egy jelentkezési adatlap kitöltésével lehet. Az űrlap kitölthető a 
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján. Minden részt-
vevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a tábor kezdetekor. A 
tábor szállást és napi háromszori étkezést biztosít. 

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

elérhetőségen keressék a tábor szakmai felelősét, Gál Natáliát:
tel:+380958814140
e-mail: galnatalia.beregszasz@gmail.com
Jelentkezni az alábbi linken lehetséges:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_LAlmYrN

O4aqCtSfUdhZE0aIiU67Nf155BtGdcBJY7jsSTQ/viewform
?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link&urp=gmail_
link&gxids=7628

Az I. Vers Tábor megvalósulását támogatja a Magyar Kor-
mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolításával és a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesz-
téséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordi-
nálásáért felelős miniszteri biztos közbenjárásával.

Ezen a héten re-
mek lehetősége adó-
dik arra, hogy pénz-
ügyi befektetéseket 

tegyen, amivel az anyagi 
helyzete is javulásnak indul-
hat. Ami az anyagiakat ille-
ti, a napokban azon kezd el 
gondolkozni, hogyan tudna 
inkább a pénze dolgozni Ön 
helyett. Ön megkeresi, majd 
befekteti, hogy egyre több 
legyen és gyarapodjon. Ez a 
gondolkodás az igazi érték.

Ez Ön számára egy 
nagyon aktív hét kö-
vetkezik, így min-
den feladatával ké-

pes lesz majd haladni. Emi-
att nagyon tettrekésznek és 
ambiciózusnak érzi magát, 
környezete pedig meg is le-
pődik azon, hogy milyen jó 
hangulatban lesz és mennyi 
dolgot véghez tud vinni. Ez-
által a többeket is képes lesz 
motiválni, és példaként fog 
szolgálni a számukra.

Ezen a héten azt ve-
heti észre, hogy hatal-
mas mérföldkőhöz ért 

a magánéletében. Emellett Ön 
előléptetésre vagy egy új pro-
jektre is szert tehet, ami elein-
te kissé megterhelő lehet, de 
remekül fogja hasznosítani 
mindezt a jövőben. Az anya-
gi gyarapodására is remek ha-
tással van a csillagok együttál-
lása, Ön ugyanis sokkal meg-
fontoltabb és érettebb pénz-
ügyi döntéseket fog meghozni.

Az anyagi helyzete a 
hét során nagy előre-
lépést tehet, de sokkal 

bölcsebben fontolja meg majd 
a kiadásait is. Szereti a stabi-
litást és a biztonságot, ami azt 
jelenti, hogy a csillagok jelen 
állása még összeszedettebbé 
és erősebbé teszik majd. A fó-
kusza az otthona köré fog leg-
inkább rendeződni, és aköré, 
hogy hogyan alakítsa át úgy a 
környezetét, hogy az megfele-
lő legyen mindenki számára. 

A csillagok jelenle-
gi állása kihívásokkal 
teli időszakot eredmé-

nyez majd a karrierje terén. 
Azt fogja érezni, hogy kissé 
lelassult, vagy több szünetre 
van szüksége, így a feladata-
ival nem képes olyan gyorsan 
haladni, mint ahogy azt sze-
retné. Érzékeli, hogy semmi 
sem halad elég gyorsan, ami 
meglehetősen aggasztja, hi-
szen Ön egy nagyon tüzes és 
energikus természet.

A csillagok hatalmas 
löketet adnak Önnek 
a hét kezdetén, a meg-

felelő irányba terelik, és pon-
tosan ez az, amire most a leg-
nagyobb szüksége van. Sok-
szor hezitálunk, de ha meg-
tesszük a kezdő lépéseket, 
hatalmas dolgokra lehetünk 
képesek. Minden kezdet ne-
héz, nem igaz? Ön a héten 
rátalálhat a szerelemre, vagy 
lehet, hogy új munkalehető-
ségeket kap. 

A héten egy kissé meg-
inoghat az önbizalma 
és bizonytalanná vál-
hat. Az élete valamely 

területén úgy érzi, hatalmas 
változásra van szükség, és talán 
itt az ideje, hogy kiderítse, mit 
kell tennie ennek érdekében. 
Lehet, hogy az elkövetkező na-
pokban az élet akadályokat gör-
dít Ön elé, de a kitartó és küz-
dő jelleme, minden nehézséget 
átvészel, ezért akár hegyeket is 
képes lesz megmozgatni.

Ezen a héten Ön elké-
pesztően kitartó lesz. 
Nem csoda, hiszen most 
nincs olyan akadály, 

amit ne tudna legyőzni. Az Ön-
ben lakozó erők csodálatosan 
működnek együtt, ami egy na-
gyon ígéretes eredményhez ve-
zet. Emellett nagyon erős a von-
zereje is, ami jelentős hatással 
lesz a mindennapjaira. Ha jó be-
nyomást akar elérni az állásin-
terjúján, az elkövetkező hét re-
mek alkalomnak bizonyul erre.

A csillagok ezen a 
héten felszabadít-
ják az Önben lakozó 
energiákat, melynek 

köszönhetően az elkövetke-
ző napjai remekül fognak tel-
ni. Ez az Önben levő tűz nem 
véletlenül van jelen, hiszen 
földi jegy. A Föld pedig az, 
ami helyet biztosít a tűznek, 
hogy égjen és tovább terjed-
jen. Ön nagyon jól érzi magát 
az otthona nyugalmában, és 
ki sem akar onnan mozdulni. 

Ezen a héten külö-
nösen keményen kell 
dolgoznia, ha sike-
reket akar elérni, de 

minél többet tesz bele a mun-
kába, annál többet is kap 
vissza. Ön bármire képes és 
bármit megtehet, amit csak 
akar. A siker most garantált, 
de arra készüljön fel, hogy a 
szokásosnál lassabb folya-
matnak bizonyul. Ön azon-
ban nagyon lelkiismeretesen 
dolgozik és nagyon türelmes.

Ne csak egyedül a 
pénzre összpontosít-
son! Megértjük, hogy 

nagyon fontosak az anyagi ja-
vak, de ne legyen ezek rabja. 
Ez egy remek időszak arra, 
hogy jobb pénzügyi helyzetbe 
kerüljön és lehet, hogy most 
alkalma lesz megvásárolni 
egy lakást vagy egy autót is, 
de nem múlhat csak és kizá-
rólag ezen a boldogsága. Ön 
nagyon racionális, ha a pénz-
ről van szó és csak arra költ.

Ön a héten rendkívül 
előzékeny, és sokkal 
kitartóbbnak, hatá-

rozottabbnak érzi magát a 
magánéletében. Nagyon bol-
dog és sokkal kiegyensúlyo-
zottabb a szerettei társaságá-
ban, akikkel a közös kikap-
csolódások alkalmával olyan 
kérdéseket is tisztáznak, me-
lyek már régóta várnak vá-
laszra. Végre megtapasztal-
hatja, hogy milyen jó érzés, 
ha számíthat másokra. 
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Napi egy kanál méz hosszabb távon 
csodákra képes a testeddel!

A füled többet elárul az egészségi 
állapotodról, mint hinnéd

5 béltisztító étel, ami biztosan helyreteszi 
az emésztésed

Napi egy alma, az orvost távol tartja, de 
mi a helyzet a mézzel? Talán nem is gon-
doltad volna, de ez az isteni finomság sok-
kal többre képes, mint hogy megédesítse a 
sütiket és forró italokat. Ha naponta leg-
alább egy kanállal eszel belőle, jobban fo-
god érezni magad, mint valaha!

Sokszor az egészséges ételek messze nem finomak, így 
ha valami kimondottan ízletes, és még jót is tesz a szerve-
zetünknek, érthető, hogy felkapjuk rá a fejünket. 2017-ben 
egy kutatás alátámasztotta, hogy a méz rengeteg problémá-
ban nyújthat segítséget, kezdve egy egyszerű sebtől akár 
egészen a rákos megbetegedésekig.

Ha minden nap eszel egy kanállal, első körben a bőrö-
dön érezheted annak hatását! Elvégre nem véletlen, hogy 
megannyi arckrémbe, tusfürdőbe tesznek ebből a csoda-
szerből, szuper gyógyító hatásából kifolyólag.

Megtisztítja a bőrödet a mérgező anyagoktól, védelmet 
biztosít neki, ráadásul az apróbb sérüléseket is gyorsabban 
gyógyítja (hegeket, pattanásokat), amiről a benne lévő ami-
nosavak tehetnek, amelyek serkentik a szövetek újjáépítő 
hatását. Sőt, összetevői még a pihentetőbb alvásban is se-
gítenek, ami köztudottan a szép bőr egyik titka!

Sajnos a környezetünk, az általunk megevett ételek egy-
aránt hozzátesznek ahhoz, hogy a testünkben méreganya-

gok halmozódjanak fel. Ezektől megszabadulni nem egy-
szerű feladat, sőt, sokszor kimondottan kellemetlen is le-
het. Azonban a méz segítséget nyújthat benne! Egy tava-
lyi felmérés szerint az oxidatív stressz ellen kimondottan 
hatásos ez a finomság: ez azt jelenti, hogy a prooxidánsok 
és az antioxidánsok egyensúlya felborul, és szabadgyökök 
keletkeznek, amelyek rendkívül károsak a szervezetedre.

A mézben lévő flavonoidok viszont ezzel veszik fel a 
küzdelmet (egyébként hasonló a helyzet a zöld teával is, 
így ha ehhez adsz hozzá reggel egy kis mézet, még erőtel-
jesebb lesz a hatás).

Megtanultuk már, hogy milyen fontos odafigyelni a 
megfelelő koleszterin szintre, hiszen ennek megemelke-
dése komoly veszélyekkel is járhat. Pláne, ha az LDL ko-
leszterin-szinted a magas! Ez a felelős, amikor az artériák-
ban a zsírok fokozatosan felgyülemlenek, majd vérrögök 
keletkeznek, aminek végeredménye a szívinfarktus. Több 
módszer is létezik arra, hogy ezt megelőzd, kezdve a spor-
tolástól egészen a gyógyszerekig, étkezésig. Utóbbinál pe-
dig a méz is segíthet, hiszen természetes összetevői meg-
gátolják, hogy a véredben lévő glükóz megemelkedjen, és 
az LDL koleszterin-szintet is csökkenti. 

A savas reflux nem csak nagyon idegesítő, de egyúttal 
rendkívül fájdalmas is tud lenni. Ez az, amikor égető ér-
zést tapasztalsz a mellkasodban, gombócot érzel a torkod-
ban, és időnként problémáid vannak a nyeléssel is. Legin-
kább éjszaka, alvás közben jelentkezik, főleg akkor, ha túl 
sok rántott, fűszeres ételt fogyasztottál, vagy alkoholt ittál: 
a gyomorsav megemelkedik, és egészen a nyelőcsőig fel-
jut alváskor. A méz gyulladásgátló, gyógyító hatása itt is 
megtérül, hiszen csillapítja a fájdalmat, és egyúttal az irri-
tációt is. Erről magas viszkozitása és nagy sűrűsége tehet, 
aminek köszönhetően hosszabb ideig megmarad afféle be-
vonatként a nyelőcsövön, és csökkenti a sav maró hatását.

Egy kis odafigyeléssel a fájó torokra és a köhögésre szu-
per hatással van a méz, és nem véletlen, hogy már nagy-
szüleid is erre esküdtek. Gyulladáscsökkentő összetevői 
ugyanis csillapítják a kaparó torok érzését, és enyhítik a 
köhögést is: egyes kutatások szerint még jobban, mint bi-
zonyos köptetőszerek.

De már akkor érdemes naponta fogyasztanod, ha még 
nem betegedtél meg, és szeretnéd megelőzni a megfázást, 
köszönhetően immunerősítő hatásának.

A fülünkre nem feltétlenül fordítunk nagy 
figyelmet, pedig sok esetben már egy-két 
apróság is fontos dologra utalhat. Akár 
a fülcsengésről, akár a bőrödről van szó, 
mindezekkel üzenni próbál a tested!

Ránc a fülcimpa előtt
Ha a fejed és a fülcimpád találkozásánál észreveszel 

egy ráncot, érdemes mostantól jobban odafigyelned a ko-
szorúereidre. Szakértők szerint ugyanis ez arra utalhat, 
hogy nincs minden rendben velük.

Úgy vélik, a fülnél és a szívnél található kisebb vér-
erekben lerakódás lehet, és ez ilyen tünetet produkálhat 
a bőrön. Összességében ez még nem jelent gondot, in-
kább innentől kezdve arra kellene figyelned, hogy egész-
ségesebben étkezz.

Ha viszont ehhez más tünetek, például légzési ne-
hézségek, mellkasi fájdalom jelentkezik, kérd ki orvos 
véleményét!

Fülcsengés
Emberek milliói tapasztalják meg gyakran a fülcsen-

gést, így ezzel a problémával nem vagy egyedül. Noha 
általában ezt a hangos zajok váltják ki, van, hogy egé-
szen más dolog bújik meg a háttérben.

Például egy fülfertőzés vagy bizonyos gyógyszerek 
egyaránt előidézhetik a hangot.

Sőt, szakértők megállapították már, hogy sok esetben 

összefüggésben áll ez a magas vérnyomással vagy magas 
koleszterinszinttel, esetleg a hormonális változásokkal.

Viszkető fülek
Nagyon sokszor érzed azt, hogy a füleid (vagy akár 

csak az egyik) rendkívül viszketnek belül, és hiába pró-
bálod megvakarni, ez egyszerűen nem múlik el?

Ha már régóta küzdesz a problémával, érdemes szak-
értői segítséget kérned, hiszen meglehet, hogy gombás 
fertőzés okozza, vagy ekcéma van a füleidben! Ha előbbi, 
akkor fehér darabkákat találhatsz a füleidben, ha viszont 
az utóbbi, akkor vörössé válhat a hallójáratod.

Ezt is fontos kezelni, hiszen a sok vakarás szintén 
fertőzést alakíthat ki, amit sokkal nehezebb meggyógyí-
tani. A lényeg, hogy ne vedd félvállról a viszketést, hi-
szen rövidtávú halláskárosodást is szenvedhetsz miatta.

Fülfájdalom
Ha érzed, hogy belülről fáj a füled, még nem kell 

azonnal komoly dologra gondolni. Van, hogy egy fer-
tőzés áll a háttérben, esetleg allergia, de az is megesik, 
hogy a fülzsír okoz problémákat.

Ugyanakkor orvosok szerint egy rossz fog vagy begyul-
ladt torok is előidézheti a kellemetlen tüneteket. Érdemes át-
gondolni, mivel lehet összefüggésben a fájdalom, hogy mi-
nél hamarabb megtaláld a leghatékonyabb kezelést.

Vörösödő fül
A füled lehet vörös attól, hogy elpirultál, de okozhat-

ja ennél összetettebb dolog is.
Az egyik ilyen a hormonális változás, amibe a 

menopauza is beletartozik. A hőhullámok sok esetben az 
arcon és a test felső részén erősek, ami a füleket is érin-
ti. Ha épp változókorban vagy, akkor valószínű, hogy a 
vörös füleket ez a probléma okozza.

A másik, ennél ritkább gond az úgynevezett RES, 
azaz vörösfül-szindróma. Ilyenkor a színelváltozás mel-
lé nagy fájdalom társul, de orvosok még mai napig ke-
resik ennek kiváltó okát.

Érzéketlenség
Ha a füled kicsit zsibbadtnak érződik, figyelj oda arra, 

nincsenek-e más tüneteid is.
Amennyiben a karodat is nagyon gyengének érzed, 

valamint az arcidegeid néha megránganak és nehezeb-
ben tudsz beszélni, lehet, hogy stroke-od van, ebben az 
esetben pedig azonnal hívnod kell a mentőket.

Ha ezt nem tapasztalod, csak a füleid tűnnek kicsit 
zsibbadtnak, az sem kizárt, hogy a vércukorszinteddel 
vannak gondok, de általában sokkal kisebb a probléma.

Van, hogy az ideg sérült meg, vagy egy fertőzés okoz-
za a kellemetlen érzést. bien.hu

A vastagbél-tisztogatás évtizedes múltra 
visszatekintő őrület. Az emberek alulról-
felülről próbálják megközelíteni ezt a szer-
vet, és minden bajért felelőssé teszik, ha 
nem találnak más okot a tüneteikre. A kö-
vetkező tippek megfogadásával kideríthe-
ted, tisztább béllel tényleg szebb-e az élet!

Leveles zöldségek
A rosttal teli, élénk színű növények valósággal 

végigsöprik a bélfalat, így megtisztítják azt. Tele vannak 
továbbá antioxidánsokkal, amelyek hozzájárulnak a ká-
ros környezeti hatások kiküszöböléséhez. Fogyasztásuk 
során tartsd észben, hogy amennyiben krónikus emésztő-
rendszeri panaszokkal küzdesz, érdemes hőkezelés után 
fogyasztanod őket.

Tény azonban, hogy a nyers zöldségek tápanyagtartal-
ma a legkiválóbb – ám ami az elkészítési módtól független, 
az, hogy némi egészséges zsiradék, tehát telítetlen zsírsav 
társaságában célszerű fogyasztanod őket, a minél hatéko-
nyabb felszívódás érdekében.

A cél az lenne, hogy lehetőleg napi két étkezés alkal-
mával is fogyassz leveles zöldet.

Chia mag
A szuperételként is emlegetett apró magvacskák jócs-

kán hozzájárulhatnak a bélfal épségének megőrzéséhez. 
Néhány percre áztasd be őket, ennek hatására megduzzad-
nak, és zselés állagúvá válnak. Ez a halmazállapot kedvez 
a leginkább a béltisztításnak, illetve a székrekedés felszá-
molásának.

Az azték zsályamag bővelkedik továbbá omega-3 zsír-
savakban, amelyeket – a szívedtől kezdve a bőrödön át az 
idegrendszeredig – az egész tested meghálál majd. Egysze-
rűen tegyél egy kanál chia magot egy pohár vízbe, esetleg 
magvakból nyert tej és kakaó segítségével készíts pudin-

got belőle! Smoothie-khoz is ideális, salátát pedig ugyan-
csak díszíthetsz vele.

Cayenne bors
Az igazán csípős fűszer nemcsak arra jó, hogy az íz-

lelőbimbóidat felmelegítse: természetes nyákoldóként az 
emésztésedet is segíti. A gyomrod és a beled falát nyák 
védi az emésztőnedvektől, és ebben az óvó anyagban oda 
nem illő dolgok is megtapadhatnak. A béltisztítás legelső 
lépése tehát megszabadítani ezektől a szervezetet – lehe-
tőleg nem önsanyargató koplalással, hanem minél egész-
ségesebb ételekkel.

A cayanne bors hű társad lehet, ha kedveled a csípőset!

Prebiotikumok
Tudtad, hogy a tested több mikrobának ad otthont, mint 

ahány sejttel rendelkezik? Csak a beledben nagyjából száz-
milliárd mikroorganizmus vert tanyát, amelyeknek kulcs-
szerepük van a megfelelő emésztésben, a fertőzések elle-
ni védelemben, továbbá az immunrendszer funkcióinak 
erősítésében.

A prebiotikumok emészthetetlen rostokat jelentenek, 
amelyek a jótékony kis élőlények táplálékául szolgálnak. 
Próbáld ki a pórét, a hagymát, a fokhagymát, az almát, a 
mandulát, a banánt és az édesburgonyát erre a célra!

Probiotikumok
Az előző „prebiotikum” kifejezésről talán azt hitted, 

hogy ennek az elírása. Pedig két különböző fogalomról 
van szó. Ezek a hasznos baktériumokat rejtő finomságok 
általában egy kicsit savanykásak, és kiválóan segítenek a 
sóvárgás megelőzésében. Közéjük tartozik például a sava-
nyú káposzta, a natúr joghurt és a kefir is.

Amennyiben úgy érzed, sokkal több probiotikumra len-
ne szüksége a szervezetednek, beszélj erről egy szakorvos-
sal! Az étrend-kiegészítők rengetegféle változatban kapha-
tóak, és koránt sem mindegy, melyiket választod.

bien.hu
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5 egyértelmű jel, hogy 
magnéziumért kiált a szervezeted
A magnézium az egyik legfontosabb ásványi anyag, 
amelyre szervezetünknek szüksége van. Ezt a tényt 
semmiképp nem szabad félvállról venni, hiszen hiá-
nya akár súlyos betegségeket is okozhat. Érdemes ét-
rend-kiegészítőként szedni és beiktatni az étrendünk-
be. A magnéziumban gazdag ételek közé tartozik töb-
bek között a spenót, a sóska, a kelkáposzta, az olajos 
magvak vagy éppen a hüvelyesek. Kíváncsi vagy rá, 
vajon a Te szervezeted elegendő mennyiséget kap eb-
ből az ásványi anyagból? Ha a következő tünetek va-
lamelyikét észleled magadon, akkor nagy valószínű-
séggel magnéziumhiányod van!

Gyakran görcsölnek 
az izmaid

A magnéziumhiány 
egyik legismertebb tüne-
te az izomgörcs. Ha éjsza-
kánként felébredsz, hogy 
hasító fájdalmat érzel a 
vádlidban vagy egyszerű-
en csak elkezd rángatózni 
valamelyik izmod, akkor 
itt az ideje, hogy pótold 
a szervezetednek hiányzó 
ásványi anyagot.

A magnézium elenged-
hetetlen az izmok tökéletes 
működéséhez, és jó, ha tu-

dod, nem csak a sportolók-
nak van rá szüksége, ha-
nem mindenkinek.

Folyton fáradt vagy
A gyakori fáradékony-

ság számtalan problémát 
jelezhet, gyanakodhatunk 
többek között magnézium-
hiányra is. Ha folyton fá-
radtnak, gyengének érzed 
magad, sőt időnként nyug-
talan és feszült vagy, akkor 
sürgősen pótold a hiányzó 
ásványi anyagot!

Gyanús jel lehet to-
vábbá az is, ha nehezen 
megy a koncentráció, a ta-
nulás, ha nem tudsz ren-
desen odafigyelni az órán 
vagy a munkahelyeden, 
esetleg a memóriád sem 
tökéletes.

Egyes kutatások sze-
rint az alacsony magné-
zium-szint hosszú távon 
összefüggésbe hozha-
tó az Alzheimer-kór és a 
Parkinson-kór kialakulá-
sával is.

Migrén gyötör
Magnéziumhiányra 

utalhat a gyakori fejfá-
jás, migrén is. Ha Téged 
is érint ez a probléma, 
gyógyszerek helyett első 
lépésként pótold a magné-

ziumot: egyél minél több 
ásványi anyagban gaz-
dag ételt.

Nagyon sok nő szen-
ved fejfájástól a menstru-
ációt megelőző napokban, 
nekik ugyanúgy érdemes 
odafigyelni a megfelelő 
magnézium-bevitelre. Ha 
elegendő mennyiséget vi-
szel be belőle a szerveze-
tedbe, megszabadulhatsz 
ettől a kellemetlenségtől is.

Magas a vérnyomásod
Talán az előzőeknél ke-

vésbé ismert tünete a mag-
néziumhiánynak a magas 
vérnyomás, mégis jó tud-
ni erről. Természetesen 
ezt a problémát számtalan 
más tényező is kiválthatja, 
de sok esetben a magnézi-
umhiány is felelőssé tehe-
tő érte.

Érdemes ilyenkor mi-
nél előbb pótolni a hiány-
zó ásványi anyagot, hiszen 
a magas vérnyomásnak sú-
lyos következményei lehet-
nek, például szívproblémá-
kat is okozhat.

Túl gyakran változik a 
hangulatod

Nem tudod mire vélni a 
gyakori hangulatváltozása-
idat? Ráfogod a szürke na-
pokra a rosszkedvedet? Le-
het, hogy így van, de ilyen-
kor nem csak erre gyana-
kodhatunk, hanem magné-
ziumhiányra is.

Nem árt tudnunk, hogy 
a túl alacsony magnézi-
umszint könnyen okozhat 
depressziót, letargiát, ide-
gességet, szorongást, sőt 
alvási nehézséget is. Mie-
lőtt azonban altatóhoz vagy 
nyugtatóhoz nyúlnál, min-
denképp növeld a magné-
zium-bevitelt!

bien.hu

Tészta: 30 dkg finomliszt, 20 dkg vaj, 8 dkg porcukor, 2 cso-
mag vaníliás cukor, 1 kiskanál sütőpor, 1 csipet só, 1 citrom reszelt 
héja, 1 tojás sárgája, 2 evőkanál tejföl;

Töltelék: kb. 40 dkg őszibarack befőtt, 5 dkg olvasztott vaj, 6 
db tojás, 10 dkg porcukor, 1 citrom reszelt héja, 1/2 kiskanál őrölt 
szegfűszeg, 1/2 kiskanál őrölt fahéj, 30 dkg darált mák, 3 evőka-
nál zsemlemorzsa;

Hab: 4 tojásfehérje, 1 teáskanál citromlé, 20 dkg porcukor.
Elkészítése: A lisztben elmorzsoljuk a vajat, majd a többi hoz-

závalóval együtt, gyors mozdulatokkal összegyúrjuk.1 órát hűtőben 
pihentetjük. Közben a mákos töltelékhez szétválasztjuk a tojásokat. 
A fehérjéket 5 dkg cukorral kemény habbá verjük. A tojások sár-
gáját a maradék 5 dkg cukorral fehéredésig habosítjuk, majd hoz-
záadjuk a vajat, a fűszereket, a citromhéjat is. Végül a mákot és a 
tojáshabot felváltva adagoljuk hozzá. A tésztát 20 x 30 cm-es nagy-
ságúra nyújtjuk. Sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük és villával 
megszurkáljuk. 180 °C-ra előmelegített sütőben, kb. 10 – 12 perc 
alatt elősütjük. Ezt követően a tésztát megszórjuk zsemlemorzsá-
val. Apró kockára vágott befőttel beterítjük, majd ráöntjük a má-
kos keveréket. Visszatesszük a sütőbe és kb. 40 percig, tűpróbáig 
sütjük. A 4 tojásfehérjét a cukorral és a citromlével habbá verjük. 
Habzsákból a sütemény tetejére nyomjuk, majd újabb 10 percre 
visszatesszük a sütőbe.

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

– Hát, uram, én ezt a roncsot nem merném autónak 
nevezni – mondja az igazoltató rendőr az autósnak.

– Egyetértek! …
Kétbetűsek: AL, ÁN, 

ÁT, CŐ, EB, EL, ÉM, IS, 
KY, NC, ÓT, RV, ÚO.

Hárombetűsek: BÉR, 
EBI, FOG, GIG, IKA, NEM, 
OKA, ORY, ÓDA, RIA.

Négybetűsek: ADÉL, 
EMKE, ESIK, LÁMA, NILS, 
NÓTI, PÁPÁ, PULP, RAMA, 
RICA, ROLL, STÁB, SVÉD, 
TATA, TIHI, ZACI.

Ötbetűsek: AKONA, 
ALARM, ALÉLT, ANITA, 
AVRIL, ÁGIKA, ÁTLAG, 
CSOMA, DEKÁS, DETTI, 
ELLÁK, ESENG, EZÉRT, 

GABLE, KORFU, LAPOC, 
METAL, NEVES, OSZTÓ, 
Ó-LÁBÚ, SZÁSA, TÁLKA, 
ÚRINŐ, VAKAR.

Hatbetűsek:  ARMA-
DA, DUNA-ÁG, GALLON, 
HORDOK, ILLANÓ, NYI-
TÁS, TÉSZTA.

Nyolcbetűsek: ANA-
TÓLIA, BÚZAKEPE, GU-
MIRUHA, MAGAMMAL, 
MAGCSIGA, SZERENCS, 
TANÁRSÁG.

Tízbetűsek: ARANY-
BULLA, HARMINCHAT, 
MADÁRITATÓ, VALAMI-
LYEN.

Tizenegy betűsek: ANA-
BAPTISTA, BARACKARO-
MA.

Ti z e n k é t  b e t ű s e k : 
ARANY KALITKA, JOGOSÍT-
VÁNYT, TARTÓGERENDA.

N05.xls

2 TONNA TÓRIUM MILLILITER FÖLDBE ÁS

1 L

MESTEREMBER IRAT

ALIG

KÉN T

SEAT MODELL

GARY 
CHAPMAN-

IDÉZET

MUNKÁCSI 
FESTŐ

SUGÁR
MŰKÖDÉSI 
KÖLTSÉG

BELORUSZ 
VÁROS LAKÓJA

ÁTMÉRŐ

3
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OLASZ ÍRÓ 
(UMBERTO)

FÉLSZ !

ARAB NEMES

ÜGYELETES

SOMMAG !

ÉSZAKI 
VÁLTÓPÉNZ

HELYSÉG AZ 
UNGVÁRI 
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VEGYÜLETET 

TARTALMAZÓ

FÖSZFOR

BELGA VÁROS

REPESZGRÁNÁT

BECÉZETT 
ERZSÉBET

VOLT MAGYAR 
PÁRT
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SZÁM JELE

HAZA
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TEVE

RITKA FÉRFINÉV

MAX BROD 
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(ESTHER)

FÉRFINÉV
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PÉNZNEM 

RÖVIDÍTÉSE

AB OVO

OROSZ FOLYÓ
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