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A paradicsom
zöldmunkái

Áldott, reményteli
húsvéti ünnepeket!

Részletek az 5. oldalon

Munkatársat keresünk több éve
cégünknél dolgozó kárpátaljai
létszámunk bővítéséhez
magyarországi munkahelyre

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.

Húsvéti hímesek Salánkról
Megtartó hagyomány

„Húsvét van, nagy ünnep,
örömnap!” – zengi egyik
húsvéti énekünk. Igen,
örömnap, mert Jézusunk
dicsőségesen feltámadt a
halálból. Fény, dicsőség,
öröm van húsvétkor az
emberek lelkében, s ezt
a húsvéti hagyományokkal is szeretnénk hirdetni. A feltámadás örömhírét viszik a locsolkodó
legények is húsvéthétfőn,
amikor bekopognak a lányos házhoz: „Szabad-e
locsolni?”. Az elmondott
versek többségével a feltámadás örömüzenetét
tolmácsolják: „Harmadnap múlva megnyílt a sír
szája, kilépett belőle az
élet királya”, „Kivirradt
a tavasz ma húsvét napjára, új életet öltött ismét
föl magára. Én is e szent
napon, örömöt hirdetek,
mert Jézus föltámadt,
ezen örvendjetek!” ...
Folytatás a 4. oldalon
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Híreink

A nemzeti kisebbségek védelme
és Ukrajna uniós csatlakozási törekvései

A nemzeti kisebbségek védelme
alapvető feltétele kell hogy legyen Ukrajna európai uniós csatlakozási törekvéseinek – hívta fel
a figyelmet Bocskor Andrea és Gál
Kinga, a Fidesz két európai parlamenti képviselője a testület kisebbségekkel foglalkozó frakcióközi munkacsoportjának csütörtöki videótanácskozásán.
Az ülés célja az volt, hogy az
érintettek tájékoztassák az európai
döntéshozókat a kárpátaljai magyar
közösséget ért atrocitásokról, jogszűkítésről.
Gál Kinga, a munkacsoport társelnöke rámutatott, hogy az ukrajnai
kisebbségek, ezen belül a kárpátaljai magyarok jogai egyre súlyosabban csorbulnak hétről hétre. „Azokat, akik kiállnak a közösségükért,
megfélemlítik. Láthatóan nincs politikai akarat az unió egyik legalapvetőbb elvének betartására” – húzta alá.
Felszólította Josep Borrell kül- és
biztonságpolitikai főképviselőt: nyomatékosan hívja fel az ukrán hatóságok figyelmét arra, hogy a kisebbségekkel szembeni jogsértések nem
egyeztethetőek össze az uniós alapelvekkel, továbbá hátráltatják Ukrajna csatlakozási törekvéseit.
Bocskor Andrea kárpátaljai születésű uniós parlamenti képviselő
hangsúlyozta, hogy Ukrajnában a
kisebbségekkel való bánásmód tükrözi a demokrácia és állami refor-

mok helyzetét. Pedig fontos lenne – tette hozzá –, hogy az ukrajnai
reformfolyamat a társadalom minden tagja számára jobb életkörülményeket hozzon. „Csak úgy lehet
előrelépést elérni, ha az európai és
a nemzetközi partnerek nem hunynak szemet a magyar kisebbséggel
szemben elkövetett jogsértésekkel
és fenyegetésekkel kapcsolatban,
hanem egyértelműen jelzik, hogy
ezek megengedhetetlenek” – jelentette ki.
A megbeszélésen részt vett
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) elnöke, a Kárpátaljai
Megyei Tanács képviselője is. Elmondta, hogy 2014 óta „egyre szomorúbb és reménytelenebb” a magyar kisebbségek helyzete, az országban – több esetben az ukrán hatóságok asszisztálásával – magyarellenes gyűlöletkampány folyik.
Arról is beszélt, hogy több magyar
szervezet ellen folytatnak bűnvádi
eljárást hazaárulás és szeparatizmus vádjával. A vádlottaknak nincs
jogukban szabadlábon védekezni.
A munkacsoporti ülésen bemutattak egy filmelőzetest, amely a
2019–2021 közötti időszakban a
kárpátaljai magyarság ellen elkövetett cselekedeteket, megfélemlítő akciókat, jogszűkítéseket dolgozza fel.
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Magyarország májustól félévre az ET
következő elnöke
Az Európa Tanács (ET) következő elnökeként a nyelvhasználati
jogok kérdése, a családok megvédése a Covid-19 következményeitől, az európai emberek mielőbbi
beoltása és a nemzeti közösségek
védelme jelentik majd Magyarország fő teendőit az elkövetkezendő
fél évben – hangsúlyozta Szijjártó
Péter Strasbourgban. A külgazdasági és külügyminiszter azt követően nyilatkozott, hogy találkozott az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlésének elnökével,
Rik Daemsszel.
Magyarország május 21-től féléves időtartamra veszi át az Európa
Tanács elnöki pozícióját. Szijjártó
Péter kijelentette: Magyarország az
ET elnökeként törekszik arra, hogy
jóvátegye az elmúlt hónapokban

hozott hibás brüsszeli döntéseket.
A miniszter bírálta továbbá a világjárványra adott európai választ,
leszögezve: az oltóanyag beszerzésére vonatkozó központosított brüs�szeli eljárások kudarcot vallottak, az
Európai Unióba kevesebb oltóanyag
érkezik és lassabban, mint ahogy az
szükséges volna. „Ennek az elhibázott brüsszeli politikának a legfőbb
áldozatai az európai családok” – szögezte le, és hangsúlyozta az iskolák
újranyitásának a fontosságát, egyebek közt a gyerekeknek nyújtott versenyképes tudás és a közösségi élmények miatt, amelyeket nem pótolhat
a digitális oktatás. „Ehhez védettség kell. Meg kell védeni a tanárokat
és az óvodák és a bölcsődék dolgo-

zóit, és ezt csak védőoltásokkal lehet elérni” – szögezte le a miniszter. Emellett Szijjártó Péter rámutatott arra is, hogy a szülők és a gyerekek digitális térbe kényszerülése új
lendületet adott a kiberbűnözésnek.
Ezzel kapcsolatban azt mondta, Magyarország elnöksége idején Budapesten egy digitális bűnözéssel
foglalkozó konferenciát rendeznek,
amely az ezzel szembeni közös európai fellépés jogi lehetőségeit fogja aktualizálni.
A miniszter az Európai Bizottság
szemére vetette, hogy szerinte semmibe veszi az Európában élő nemzeti kisebbségeket, jóllehet – tette
hozzá – migránsok milliói számára
akarnak szavazati jogot és lakhatást
biztosítani Európában. Leszögezte:
az őshonos nemzeti kisebbségekre

Brüsszelben „gyakorlatilag rácsapták az ajtót” azáltal, hogy a Minority
SafePack nevű európai polgári kezdeményezést az európai szabályok
ellenére sem vették napirendre. „Itt
Strasbourgban viszont ezt a kérdést hangsúlyosan napirendre fogjuk venni, és napirenden is fogjuk
tartani” – jelentette ki, és az ukrajnai magyar nemzeti közösség helyzetének a romlását említette, ahol
legutóbb már az általános iskolák
nyolcadikosai számára sem voltak
hajlandóak magyar nyelvű tankönyveket biztosítani. „Ezért természetesen a nyelvhasználati jogok kérdését
is napirenden tartjuk” – jelentette ki
Szijjártó Péter.
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Változó világ: tudományos konferencia a Rákóczi Főiskolán

Problémák, kihívások, válaszok

Az elmúlt héten jeles kutatók bevonásával Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok címmel nemzetközi konferenciát tartottak Beregszászon, a Rákóczi Főiskolán. A járványügyi helyzet miatt a nyolcvan előadó az
online térben csatlakozott a tudományos fórumhoz. Molnár József,
az eseményt szervező Földtudományi és Turizmus Tanszék vezetője
lapunk tudósítójának elmondta, hogy a négyévente megrendezésre
kerülő nagyszabású tanácskozás sorrendben immár a harmadik.
– Társadalomföldrajzi folyamatok… Ugyan mit takar a kifejezés? – először ezt kérdeztük a
tanár úrtól.
– Az elnevezés alatt sok minden értendő. A migrációs mozgások követése éppúgy ide tartozik, mint a városföldrajzi kutatások eredményeinek számbavétele, egy-egy régióban a demográfiai helyzet alakulása, vagy a
nemzetiségi kisebbségek sorsának vizsgálata. De említhetném
a turizmust is, amely vidékünkön
a koronavírus megjelenése előtt
igencsak dinamikusan fejlődött.
Az előadások ennek megfelelően
valamennyi témát számos megközelítésben mutatták be.
– Ha már imént a járványt
említette. Jól tudom, hogy már
tavaly szerették volna megrendezni ezt a tanácskozást?
– Így van. Kényszerűségből
egy évet halasztottunk. Ám nem
töltöttük az elmúlt időszakot hiába, mivel ez idő alatt két kötetbe
szerkesztettük a hozzánk eljuttatott előadások szövegét. Közben
jó néhány előadó vélte úgy, hogy
az élet időközben néhány dolgot felülírt, s így itt-ott változtattak az előadás szövegén. Mindez
már önmagában is nagyon elgondolkodtató. Ugyan ki hitte volna, hogy röpke egy év alatt ilyen
mélyreható változásoknak lehetünk tanúi, és sajnos gyakran az
elszenvedői is! De bármennyire
is súlyos mind gazdasági, mind
társadalomlélektani, mind más
szempontból a jelenlegi helyzet,
látni kell, és fel kell mutatni a válságból kivezető utat, és megoldásokat kell keresni. Amely csak
úgy lehetséges, ha tisztában vagyunk a jelenlegi helyzettel.
– A konferencián elhangzott
nyolcvan előadás összefoglalására a jelen keretek között nincs
mód, ám néhány kiemelt témáról mindenképpen érdemes szót
ejteni...
– Ilyen például a migráció,
amely a kontinens keleti feléből
nyugatra irányul, s amely a térség valamennyi országát jelentősen érinti. A témával foglalkozó
kutatók azt próbálták érzékeltetni, hogy rövidebb vagy hosszabb
távon milyen következményekkel jár az, ha egy ország munkaképes lakóinak jelentős része huzamosabb ideig külföldön keres
megélhetést. Ukrajna, Románia,
Lengyelország, illetve Szerbia
vonatkozásában milliós tömegekről van szó, míg Magyarország,
Szlovákia, Csehország tekintetében több százezer emberről. Az
előadók megpróbálták felvázolni, hogy voltaképpen mi minden
kellene ahhoz, hogy mérsékelni tudjuk a tömeges migrációt.
Kiderült, hogy a helyi gazdaság
élénkítésén túl sok más egyébre
is szükség van.
– Ezzel már érintettünk is egy
másik témakört, nevezetesen azt,
hogy a jelen kihívásai miként
érintik Kelet-Közép-Európa, s
ezen belül a Kárpát-medence népeit és nemzetiségeit.
– Az imént már szó volt róla,
hogy ebből a régióból milyen
nagyfokú az elvándorlás. Emel-

lett a természetes fogyás miatt is
folyamatosan csökken az érintett
országok lakóinak a száma. Tehát
többen halnak meg, mint ahányan
megszületnek. Talán a legjobb helyzetben Szlovákia van, ám a negatív
tendenciák már ott is egyre inkább
érvényesülnek. Örvendetes módon
az előadásokból az is kiderült, hogy
nem visszafordíthatatlan a folyamat. Ehhez viszont a fiatal pároknak a hagyományos értékek mentén

kell berendezni az életüket, s nem a
kényelmi szempontokat kell előtérbe helyezniük. Az államnak pedig
gondoskodni kell arról, hogy a fiatal nőknek ne kelljen a gyerekvállalás miatt feláldozni a karrierjüket.
– A programfüzetből kiolvasható, hogy a két nap folyamán számos más izgalmas téma is terítékre került.
– Több előadás is foglalkozott a
városok fejlődésével, azok térszerkezeteinek változásaival. Nyilvánvaló, hogy a jövő szempontjából
igen nagy jelentőséggel bír, hogy
az emberek élhető városokban lakjanak, ahol a munkahely, az iskola, a
kórház, a művelődési intézmények
és a sok-sok szolgáltatás mind elérhető közelségben található. Ugyanakkor a községek, különösen a kisebb falvak elnéptelenedése, az agrárnépesség megtartása is a jelenkor
egyik nagy problémája. A mögöttünk hagyott bő száz esztendő egyik
negatív jellemzője azok a Kelet-Közép-Európában gyakran változó ha-

tárok, amelyek számos egységes gazdasági térséget szakítottak szét. A határok ugyan állnak,
ám szerencsére már azt is látnunk
kell, hogy milyen nagy erőfeszítések történnek annak érdekében, hogy mindinkább működőképessé váljon a régiók Európája. A környezeti problémákkal
mi, kárpátaljaiak naponta szembesülünk. Elegendő, ha csak a folyóinkon úszó PET-palackok sokaságára, a bennünket egyre inkább elborító műanyag szemétre
gondolunk. Ám hasonló nagyságú gondot jelent az erdők irtása,
a nyomukban keletkező árvizek,
az erózió negatív hatása. Ezek a
témák jó ideig nem kerülhetnek
le a napirendről.
– A konferencia szervezőinek számos jeles tudóst sikerült
megszólaltatniuk.
– Mindegyikük nevét nem
is tudnám nagy hirtelen felsorolni. Ám két nevet mindenképpen meg szeretnék említeni.

Az egyikük Rudenko Leonyid
professzor, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia rendes tagja, az UNTA Földrajztudományi Intézetének főtanácsadója, aki Ukrajna fenntartható
fejlődésének céljairól, a megvalósítás irányairól és a földrajz feladatairól tartott mélyenszántó és nagyon elgondolkodtató előadást. Másikuk pedig
Kocsis Károly egyetemi tanár,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének és a Miskolci Egyetem
Földrajz-Geoinformatikai Intézetének igazgatója, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön
Elnöki Bizottság elnöke. Az ő
előadásából – A Kárpát-medence társadalmának jelen arculata
a térképek tükrében – több újszerű, előremutató és elgondolkodtató tézist ismerhettünk meg.

Kovács Elemér

Rákóczira emlékeztek

Március 27-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Pro Cultura
Subcarpathica civil szervezet és a „Genius” Jótékonysági Alapítvány csendes koszorúzással emlékezett meg II. Rákóczi Ferenc
születésnapjáról Beregszászban. Az intézmény és a szervezetek
képviselői a Rákóczi-lovasszobornál és a Bethlen-kastély falán
helyezték el a megemlékezés és a tisztelet koszorúit.
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Húsvéti üzenet

„...még inkább üdvözíteni fog
élete által” (Róm 5, 10b)

„Mivel tehát megigazultunk
hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez,
amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is,
hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy
a megpróbáltatás munkálja ki az
állhatatosságot, az állhatatosság
a kipróbáltságot, a kipróbáltság
a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a
nekünk adatott Szentlélek által.
Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg
Krisztus értünk, istentelenekért.
Hiszen még az igazért is aligha
halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált.
Isten azonban abban mutatta meg

rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus
már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már
most megigazított minket az ő vére
által, még inkább meg fog menteni
minket a haragtól. Mert ha akkor,
mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután
megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában.” (Róm 5, 1–11)
A feltámadás ünnepe – örömünnep. Minden Krisztusban adatott nekünk és Általa lehet a miénk a hit, a megigazulás, a kegyelem, a békesség. Ha elgondolkodunk ezekről, akkor elkönyvelhetjük, hogy nem pénzen megvásárolható, nem beszerezhető, és nem
így vagy úgy hozzáférhető dolgokról van itt szó. Felkínált aján-

Üröm után öröm

Nagyböjt után nagy ünneplés következik. Persze mértékkel, mert
különben jöhet a kényszerböjt. Mi keresztények szabadon és önként,
szívesen vállaljuk az önmegtagadást, az irgalmasság testi és lelki
cselekedeteinek gyakorlását, mert tudjuk, hogy miért, és különösen hogy Kiért tesszük. Ez elsősorban Jézusra vonatkozik, aki miattunk, értünk szenvedett halált, de harmadnapra feltámadt értünk,
hogy mi is, akik még szegények vagyunk, megkaphassuk a mennyek
országát; akik még sírunk, vigasztalást nyerjünk; akik az igazságra
szomjazunk és hiányától szenvedünk, kielégítést nyerjünk. Mindezeket – Jézus nyolc boldogmondásának első felét – éljük még ezen
a földön; most a globális pandémia miatt nincs is olyan távol tőlünk
a középkor világnézete, hogy a siralomvölgyben vágyunk a men�nyei örömökre. Jézus nemcsak halálunk utánra ígéri ezeket, hanem
addig is ad belőlük bőven
előleget a Benne hívő lelkeknek.
Ennek a nyolc boldogságnak húsvéti örömhírét hozta el nekünk Jézus, és azóta is ezt tanítják az apostoloktól kezdve a mai bátor mártírokig
mindazok, akik mertek és
ma is mernek elindulni a
hit útján, és közben megtapasztalják, hogy Jézus
valóban feltámadt! Ezt bizonyítja húsvét reggelén
Mária Magdolna, majd az
apostolok, különösen pedig az emmauszi tanítványok, hogy mindaz, aki
elhiszi, hogy a Mennyei
Atya úgy szereti őt, hogy
egyszülött Fiát adta érte,
azok – akármilyen lelki leprások legyenek is –, ha a hit útján járnak,
ma is megtapasztalhatják a megtisztulást, a gyógyulást és a szabadulást. Megváltó Jézusunk húsvéti ajándéka tehát ez a hit, amely a szeretet lelkületében tevékennyé válik (vö. Gal 5,6). Mivel a feltámadt
Jézus a mennybe ment, az apostolokra bízta az evangélium továbbadását; tanítása hozzánk is eljutott – Istennek hála, s köszönet érte
szüleinknek, nagyszüleinknek, a hitoktatóknak, papoknak, minden
bátor tanúságtevőnek.
Teréz anya nagyon okosan azt tanította, hogy Istennek nincs keze:
a mi kezünkkel akarja tenni a jót. Istennek nincs lába: a mi lábunkkal
akar elindulni a szegények, betegek, sírók felé. És folytathatnánk a
sort. Ha mi átadjuk, felajánljuk testünket-lelkünket Isten szolgálatára, akkor Ő gyermekeivé fogad minket és így ad nekünk képességet a
Szentlélek által, hogy ezután már ne a mi önző, bűnös útjainkon járjunk, hanem az Ő szép terve, az Ő szíve szerint. Így majd Szent Pállal mondhatjuk mi is: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20), és akkor a megtért ember nemcsak követi Krisztust (imitatio Christi), hanem bizonyítja, hogy Ő valóban feltámadt!
A feltámadás ereje sugárzik azokból a közösségekből is, amelyekben – akár csak ketten vagy hárman – az Ő nevében jönnek ös�sze, s ahol ígérete szerint Ő ott van közöttük; s ezek aztán vonzzák
az Istenre, szeretetre éhes embereket, úgy, mint mikor Jézus apostolaival járva odavonzotta az összes beteget, megszállottat, és akik
hittel fordultak Felé, mind megtapasztalták, hogy Ő az Isten Fia.
Minden kedves Olvasónak kegyelemteljes, áldott húsvéti ünnepeket kívánok! Találkozzon a világ a mi életünkben és közösségeink tanúságtevő életében is a feltámadt, élő és éltető Krisztussal!

Majnek Jenő Antal munkácsi róm. kat. megyéspüspök

dék, és boldog, aki részesül benne.
2021 húsvét ünnepén, aki igét, igehirdetést olvas, vagy az újság oldalán ünnepi köszöntőt böngész, az
boldog lehet. Azért lehet boldog,
mert ez a kegyelem jele, Isten neki
is felkínálja ajándékait. Megajándékozottak lehetünk mi is ma, akik
zűrzavaros helyzetben, járvány idején, reménykedve vagy elkeseredve második éve viseljük nyomorúságainkat. Mennyei Atyánk keres és megszólít bennünket, hogy
örök élettel ajándékozzon meg. Ennek is eljött az ideje, vagy újra tudatosítani szeretné bennünk Isten,
hogy Ő szeret. Ő rendelt időt számunkra és Ő az, aki időt rendelt a
megváltás csodájára. Az igeszakasz
is ezt mondja: rendelt időben halt
meg Krisztus értünk, istentelenekért. Rendelt időben, régen, 2000
éve. Születésünk előtt elrendelte a
Mindenható Isten, hogy készen legyen a megváltásunk. Ez egy érdekes helyzet. Az ószövetség népe
egy távoli ígéretben bízott. A Jézus
korában élők fül- és szemtanúi lehettek a megváltásnak. Az újszövetség mai népe a történelem bizonyítékait, a bizonyságtevők szavait, valamint cselekedeteit hallva

és látva tudást és tapasztalatot szerezve mondhatják ki: hiszek, Uram! Mi
ez, ha nem rendelt idő?!
Most, amikor hirdetik,
írnak Róla, és ezekben
a percekben is olvashatod, kedves Testvérem,
tudd, hogy Jézus a Megváltó, Jézus a te Megváltód. Rendelt idő, hogy ezt
a hírt elhidd és élj általa.
Isten megmutatta rajtunk
szeretetét, hogy Krisztus akkor halt meg értünk,
amikor bűnösök voltunk.
Megelőlegezett ajándék
számunkra a bűnbocsánat,
a kegyelem, a megigazulás, a hit. Mindez már e
világban a miénk lehet, de
ennél többet is ajándékoz
nekünk. Üdvözíteni fog
élete által! Csak az segíthet életre, aki maga is él.
Jézus él, feltámadt a halottak közül! Ő az, akit nem találtak a sírban,
aki felkereste tanítványait és így köszöntötte őket: „Békesség néktek!”
Ő bizonyossá tette a kételkedőt.
A Mindenható Isten Szentlelke által tegyen bizonyossá most téged,
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kedves Testvérem, a feltámadás
csodája felől, hogy békesség legyen a szívedben az idei feltámadás ünnepen is.

Zán Fábián Sándor,
a Kárpátaljai Református
Egyház püspöke

Feltámadt Krisztus halottaiból, föloldá a halál kötelékeit, a földnek nagy
örömet hirdetett, egek énekeljétek az Isten dicsőségét” (7. hangú sztihira)
Krisztusban szeretett testvéreim!
Különleges vággyal és szomjúsággal várjuk „az ünnepek királyi és uralkodói ünnepét, az
ünnepek ünnepét”, ezt a kegyelemteljes és áldott ünnepet, a mi
Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus feltámadását.
Húsvétra mindig különleges módon készülünk: megtéréssel és a szív töredelmességével. A feltámadás ünnepét időről időre másként éljük meg, lehet azért, mert minden egyes ünneppel egyre közelebb kerülünk a feltámadott
Krisztussal való mennyei találkozáshoz.
Az Úr Jézus Krisztus feltámadásának az örömhíre hihetetlen gyorsasággal terjedt el
övéi között, hogy aztán minden
olyan emberhez eljusson, aki
nyitott szívvel fogadja. Az ókori
zsidó és görög irodalomban az
„evangélium” szó szabadulást
jelentett – a szó legmélyebb értelmében – azok számára, akik
azt elfogadták. Lényegében ez a
támadó ellenség legyőzését, az
elnyomásból, az ostromból, az
életveszélyből való szabadulást
jelentette. A kikiáltó hírül adta
a város lakóinak, akik már szorongva várták. Az evangélium,
a győzelem híre óriási örömmel
és gyorsasággal terjedt. Ez az
örömhír a felszabadított város
megmentett lakóinak az örömteli ünneplés kezdetét is jelentette. Jézus Krisztus az ő húsvétjával legyőzte a támadó és kegyetlen ellenséget, amely ostrom alá vette és gyötörte az ember szívét, attól a szomorú pillanattól kezdve, amikor rászedte
Ádámot és Évát, akik elfordultak Teremtőjüktől.
Aranyszájú Szent János kereszteltekhez írt katekézisében
így beszél Isten Fiának hatalmas győzelméről: „Te nem láttad a fáraónak és hadseregének
vízbefulladását – de láttad a Sátánt a habok közt, teljes fegyverzetével, elmerülni. Az izraeliták átkeltek a tengeren – te
átkeltél a halálon. Ők kiszaba-

dultak Egyiptomból – te megszabadultál a gonosz
lelkektől. Az izraeliták ott hagyták
idegenben a rabságot – te pedig
elvetetted a bűn
sokkal szomorúbb rabságát”.
Ezért a Liturgiában használt
proszforán (áldozati kenyéren) a
„Jézus Krisztus
a győzedelmes”
felirat van, amely
a megszentelés
szavaira a győzedelmes Krisztus testévé lesz.
Az Isteni Liturgián való részvételünkkel nem
csak a feltámadott
Krisztust dicsőítjük, de szívünkbe is fogadjuk Őt,
és eltelünk az Ő
dicsőséges győzelmének erejével. Jézus Krisztus pászkája az ő
nagy győzelme a bűn és hazugság
atyja felett. Aranyszájú Szent János aláhúzza, hogy mindenki személyesen vesz részt Jézus Krisztus győzelmében, és részesedik
annak gyümölcseiből. Ezért óriási jelentősége van a bűnbánat és a
szentáldozás szentségének, amelyre az Anyaszentegyház hív minket
nagyböjt időszakában.
Egyházunk másik nagy tanítója, Szent Ágoston, húsvét éjszakáján ezt mondja a keresztelkedőknek: „Hozzátok fordulok, újszülöttek, Krisztus gyermekei! Az egyház
új utódaihoz. Ti az Atya kegyelme
vagytok, az Anyaszentegyház gyümölcsei, szent hajtás, új közösség,
a mi tisztességünk virágai, munkánk gyümölcse, örömünk és jutalmunk, ti mindannyian, akik az
Úrban vagytok!”
Mondhatjuk, hogy a mennyei
Atya kegyelméből mi, a Munkácsi Egyházmegye gyermekei vagyunk, amely az egyetemes egy-

ház élő sejtje, amely történelmének gyönyörű jubileumait ünnepli ebben az évben. Teljes szívvel adjunk hálát az irgalmas Istennek ezért a nagy ajándékért, és kérjük a feltámadott
Krisztust, hogy továbbra is vezessen bennünket a hit, remény
és szeretet útján.
Krisztus feltámadásának nagy
ünnepén engedjétek meg, hogy
szívélyesen átöleljek mindenkit:
családjaitokat, mindazokat, akik
egyedül vannak, akik elvesztették szeretteiket, a betegeket, a
nehézséggel küzdőket. Kívánok
mindnyájatoknak erős hitet Jézus Krisztusban, és annak reményét, hogy a Feltámadott kiterjeszti óvó kezét családjaink és
népünk felett.
Feltámadt Krisztus! Valóban
feltámadt!
Szeretettel és áldással:

Nílus püspök OFM,
apostoli kormányzó
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Megtartó hagyomány

Jézus legyőzte a halált

„Mikor azért elvette Jézus az
ecetet, monda: elvégeztetett!
És lehajtván fejét kibocsátá lelkét.” (Jn 19, 30)
Isten Fia meghalt, vége!
Minden remény elveszett, nem
lesz királya Izraelnek, Isten
népe nem szabadult meg… Jézus él! A sír nem zárta be örökre,
a halál nem győzhetett felette, Ő
győzte le a halált. A megváltás
teljes, van örök életem! Hányszor hallottuk mindkét megállapítást! Bennünk van, szívünkbe,
elménkbe véstük, mert számtalanszor hallottuk.
Mi, hívő emberek is kettősen
érzünk, gondolkodunk sokszor.
Nincs reményem! A tények mutatják, hogy imáimra nem válaszol az Úr, nincs gyógyulás, szabadulás, megoldás! Mintha nem
hallgatna Isten imáimra.
Máskor meg (sajnos kevesebbszer, mint kéne!) örömmel
telik meg a szívünk, észreves�szük a csodát, tudunk hálálkodni,
örvendezni, áldást kérni és kívánni, szabadnak érezzük magunkat
testben és lélekben…
Mit jelent a húsvét nekem?
Csak gyászt? A krisztuskövető hívő élet csak keresztviselés?
Megváltónk szenvedett, hordozta a keresztet, a megfeszítés
rettenetes kínjaiba belehalt!
A tanítvány nem lehet más,
nagyobb, mint a Mester! Tanítvány vagyok-e igazán akkor, amikor haragszom, zúgolódom, lázadozom a keresztem, a szenvedés,
a megalázás és a fájdalmak ellen?
Ő ártatlan volt és tiszta, énmiattam és érettem viselte, hordozta
a keresztet. Halála nélkül elvesztem volna! Az Ő kiontott szent
vére törli el, mossa le bűneimet!
Jézus vére az egyedüli, örök és
állandó bére, ára a te és az én üdvösségemnek.
Mit fizetsz, vagy fizethetek
én az örök életemért? Mivel törölhetném el a titkos és nyilvános bűneim szennyét Isten szemei elől? Soha, semmivel! Az
ember áldozata csekély, soha
nem elég arra, hogy a megbántott Isten szerető szívét kiengesztelje. Hamis hiedelem, hogy kincseimmel, áldozatommal kifizethetem, lefizethetem az üdvösségem árát! Jézus fizette ki, váltotta meg lelkem üdvösségét a kereszten, halála árán!
Az én szenvedésem, küzdelmem, fájdalmam, kínom, csalódásom megközelíthetetlenül kevés és összehasonlíthatatlan a
Megváltó szenvedésével. S ha
szenvednék is tegnapi bűneimért
ma, a holnapi bűnömet mikor és
hogyan tüntethetem el?
Áldott az Úr Jézus, aki ontotta
vérét érettem, vállalta a halált helyettem. Tette ezt azért, mert szeretett már akkor, amikor én még
nem ismertem őt, nem voltam és

nem tudtam róla. Ő megelőlegezte üdvösségemet! Mily hatalmas
az ő szívének jósága, szeretete a
bűnös, veszni való, érdemtelen
ember iránt – irántad, irántam!
Jézus utolsó szava ítélet a halál
felett! Felmentés a bűnei miatt
halálra ítélt embernek!
Drága barátom, testvérem,
soha ne felejtsd el ezt az utolsó és döntő, életadó szót: elvégeztetett! Megválttattál, szabad
vagy, nincs, nem lehet hatalma,
joga életed felett a sátánnak, az
örök halálnak! Kiáltsd velem hittel, szívből és boldogan: Jézus él!
Bűneim miatt meghalt a kereszten, de a sír nem zárta be, a halál
nem győzte le, mert győztesen
feltámadott, ő él ma is!
Él-e néked Jézus? Csodálod-e
naponta örömmel az ő szeretetét? Jó keresztény vagy keresztyén vagy? Mennyire jó? An�nyira nem jó, hogy elég legyen
az üdvösségre! Elfogadod, kéred
bűneid bocsánatát? Jézus szent
vérének megtisztító munkáját?
Mert kérned kell! S ő megbocsát,
megtisztít, fehér ruhába öltöztet.
Szabaddá tesz a halál megkötöző félelmétől.
Közeledik a húsvét, sokan
majd ünnepelnek, pálmaágat
lengetnek, hozsannát énekelnek.
Esznek-isznak, többet is, mint
kéne vagy szabad lenne… Hogyan ünnepeled a te húsvétodat?
Nagycsütörtök, nagypéntek, húsvét napja mit jelent neked? Szívemből kívánom, hogy csengjen füledbe a Megváltó Úr Jézus
utolsó szava: elvégeztetett!
Mert Ő meghalt érted, megváltott, szabad vagy, van örök üdvösséged! Lehet, hogy életed keresztjét te is cipeled, sebeid fájnak, s úgy érzed, szenvedésedben
magadra maradtál… Ne feledd, a
tanítvány nem nagyobb a mesterénél! Ő előbb szenvedett érted!
Veled vándorol utadon Jézus!
Nem hagy magadra! Bátran panaszkodj, sírd és mondd el neki
fájdalmadat… Ő megért, veled
érez, segít hordozni keresztedet.
Jézus él! Legyen áldott, békés húsvéti ünneped!
ELVÉGEZTETETT! Legyen áldott újéved, karácsonyod, pünkösdöd, nyarad, tavaszod, kedded, csütörtököd! Legyen áldott, békés életed! Jézus
megváltott!
Jézus Krisztus, köszönöm,
hogy megváltottál. A kereszt fájdalmát miattam viselted. Nem
értem jóságodat, kegyelmedet
fel sem foghatom. Szeretsz, tudom, pedig nem érdemlem. Vágyom szentebb életre, követni,
szolgálni és magasztalni nevedet. Segíts ebben, kérlek! Imádom szent nevedet, áldott légy,
megváltóm! Ámen

Dr. Tapolyainé Bartha
Gizella (Morzsák)

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!
Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!
Mobil: +38(095) 600 80 05, +38(097) 600 80 05

Húsvéti hímesek Salánkról
Elejét lásd az 1. oldalon

A versekért, locsolásért kapott tojás is az élet csírája, az újjászülető élet jelképe.
A tojásfestés és a hímes tojások ajándékozása ősi szokás nálunk. Nagyobb településeken sajátos, csak arra a vidékre jellemző tojásfestési technikák, motívumok alakultak ki. Számomra a hagymahéjas tojás mellett a
jellegzetes virágmintás dobronyi
hímes jelentette gyermekkoromban a felüdülést. Böske néném,
aki a kárpátaljai „palóc” faluból
jött férjhez Csongorra, meg is tanította a szomszédban lakó lányokat a hímesfestés fortélyaira. Néhány évvel ezelőtt egy, a Rákóczi Főiskolán tartott bemutatón
a salánki viaszos hímesekkel ismerkedtem meg, s azóta is lenyűgöznek eredetiségükkel, különlegességükkel.
– Hogyan alakult, hogy a
salánki ennyire eltér vidékünk

levél. A virágdíszítmények számtalan variánsa ismert, így például
a bazsarózsás, margarétára vagy
gerberára hasonló díszítmények, a
tulipános és ibolyás. Szinte mindegyik tojáshímzőnél megjelenik az
archaikus elemeket hordozó kacskaringósnak vagy seprűsnek nevezett díszítmény egy-egy változata vagy a kakastaréjosként is említett minta. A hímeseken találkozunk feliratokkal: Krisztus feltámadt, Áldott Húsvétot, vagy akár
egy-egy név is a tojásra kerülhet.
A mintáknál fontos részlet a tojás
geometriai felosztása. Ez azt jelenti, hogy felezővonalakkal nyolc,
négy vagy két részre osztják a hímest. Ez valamivel ritkább, mint
más vidékeken.
– Igen gazdag a motívumkincse, mi hozta ezt?
– A díszítménykincs gazdagsága szerintem annak is köszönhető,
hogy van, aki tovább éltesse e hagyományt. Igaz, a kétezres évek
eleje óta e technika visszaszoruló-

A salánki Ádám Ida gyönyörű hímesei

más falvainak hímesétől? – kérdeztem a salánki Kész Rékát, a
Debreceni Egyetem néprajz szakos PhD hallgatóját, akinek e témában immáron könyve is megjelenésre vár.
– Valószínűleg a vidék más
magyarlakta településén is elterjedt lehetett a viaszos tojáshímzés gyakorlata. Így például Nevetlenfaluban még él az emlékezetben, hogy a 20. század elején
viasszal hímezték a tojást. Ott ez
a gyakorlat megszűnt, a mintákat már nem sikerült felgyűjteni.
Véleményem szerint azt, hogy
Salánkon fennmaradt e technika, elősegítette a település hagyományaiban konzervatív értékrendje, illetve a vidék földrajzilag elzárt helyzete. De igazából e kérdésre pontos magyarázatot máig sem sikerült találni.
A viaszos tojáshímzés legközelebbi párhuzamát a szatmári falvakban jegyezték le.
– Milyen motívumok a legismertebbek és legkedveltebbek
Salánkon?
– Én úgy tapasztalom, hogy
minden tojáshímzőnek megvannak a kedvenc, leggyakrabban alkalmazott díszítményei.
Ezek között gyakran alkalmazzák ugyanazokat az alapdíszítményeket, csak eltérő módon.
Szinte mindegyik tojáshímző készíti a rozmaringos mintát. Gyakori a levelek alkalmazása, mint
a tölgyfalevél, akáclevél, lóhere-

ban van, de amíg vannak, akik alkalmazzák a gyakorlatot, addig a
díszítménykincs is tovább öröklődik, variálódik.
– Hogyan készül a salánki hímes?
– A viaszos hímest a településen kétféleképpen készítik. Mindkét
díszítési mód alapja az, hogy egy
edényben viaszt melegítenek. Ebbe
a viaszba mártogatják bele a kiccét,
amivel majd felrajzolják a mintát a
tojásra. Ezt követően a díszítést kétféleképpen fejezik be. Az egyik eljárás szerint a tojást hagymahéj levében főzik meg, amitől a felület
barnás, pirosas árnyalatú lesz, kivéve a leolvadó viasz helyét – ez adja
a mintát. A másik módszer, amikor
aranyos, bronzos porral dörzsölik
be a tojást. A por ilyenkor megmarad a viasszal megrajzolt mintán.
– A locsolkodókat váró leányzók egyedül készítették a hímeseket, vagy voltak tojáshímző asszonyok a faluban?
– Hagyományosan a településen
a legtöbb családban volt egy-egy
személy, asszony, aki tudott hímezni. Persze ez egy gyakorlást, időt,
türelmet igénylő művelet, ezért természetesen voltak, akik nem hímeztek. Ilyenkor ők megkértek egy-egy
falubelit, aki jelképes fizetségért,
vagy sokszor egy köszönömért cserébe elkészítette a hímest. Ez különben máig is így van. Vannak olyan
asszonyok, akik faluszerte ismertek a gyönyörű hímeseikről. Őket
gyakran keresik fel hímesért, ame-

lyet majd a szentelményes kosárba helyeznek, vagy a locsolkodóknak adnak.
– A tojáshímzés eltanulásának folyamata miben változott?
– Hagyományosan a tojáshímzés technikája és a díszítménykincs generációról generációra adódott tovább. A fiatalok
az édesanyáktól, nagymamáktól
vagy a közösség egy-egy tagjától tanulták el az alapokat. A
gyermekek eleinte megpróbálják leutánozni a mozdulatokat, a
kicce tartását, azt, hogy hogyan
kell vonalakat, egyszerűbb mintákat rajzolni. Ez évről évre megismétlődött, míg végül kialakult
a saját mintakincsük. Ez a belenevelődő tudásátadás, bár már
visszaszorulóban, de napjainkban is jelen van. Emellett egyre
gyakoribb, hogy már a különböző intézmények, szervezetek, felekezetek is hirdetnek tojáshímző foglalkozásokat.
– Napjainkban járnak-e még
locsolkodni a legények?
– Persze! Bár az utóbbi években megcsappant a locsolkodók
száma, máig divat a lányos házak felkeresése. Annyi változott,
hogy míg régebben húsvét hétfő
hajnalán elinduló fiúk
igyekeztek felkeresni a
falu legtöbb lányos házát, most már főleg csak
ismerősöket, rokonokat
locsolnak meg. Sajnos,
a járványhelyzet megnehezíti a locsolkodók
dolgát (is).
– Jár a locsolkodóknak a hímes?
– Természetesen jár.
A fiúk a húsvéti versért
és a locsolásért cserébe
tojást kapnak. A locsolóversek között találkozunk vallási vonatkozású versekkel és egészen
tréfásokkal is. Persze,
ma is presztízse van annak, ha egy fiú szép verset szaval.
– Jellemző-e a locsolkodók kora?
– Hagyományosan
a kisebb fiúgyermekek
hajnaltól kora délutánig jártak, de közben,
a templomi szertartás alatt tilos volt locsolkodniuk. A szovjethatalom alatt szintén megmaradt a kora reggeli locsolkodás,
ezt követően a gyerekeknek kötelező volt iskolába menniük, a
templomba pedig tilos volt ellátogatniuk. A nagyobbak, a legénysorban lévő fiúk délután locsolkodtak.
– Van-e valamilyen hagyománya annak, hogy ki milyen,
illetve hány tojást kap?
– Valamilyen mértékben
igen. Hagyományosan a kisebbek egy vagy két tojást kaptak.
A délután érkező nagyobbaknak
már nem hímest adtak, hanem a
lányos háznál étellel, itallal kínálták és kínálják ma is őket. A
2000-es évek elejéig volt elterjedt Salánkon az a hagyomány,
amely szerint a keresztszülő – a
gyerek nemétől függetlenül – páros tojást ajándékoz a keresztgyermekeinek. A leány és fiú keresztgyermekek kilenc-tíz éves
korukig kaptak ilyen ajándékot. Szintén mintegy két évtizede gyakori, hogy a locsolkodóknak csokoládétojást vagy egyéb
(növényrátétes, újabban matricás) technikával készített tojást
is ajándékoznak. Viszont máig
vannak, akik ragaszkodnak a hagyományos viaszos hímeshez is.
– Legyen is ez így még sokáig, hisz éltető hagyományinknak
megtartó erejük van!

Kovács Erzsébet
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Itthon–otthon
Beszélgetés Kurmay Sándorral

„Örök optimistának
vallom magam”

Az embernek megtalálni a hivatását nem egyszerű feladat. Sokszor
járunk tévúton, vagy épp a jó helyen, de mégsem érezzük úgy, hogy
megtaláltuk volna életünk célját. Az útkeresés azonban pozitív élmény is lehet: sokat tanulhatunk, feszegethetjük a határainkat. És
ha szerencsénk van, csempészhetünk egy-egy örömteli pillanatot a
közelükben élők mindennapjaiba is.
A beregszászi születésű
Kurmay Sándor azt vallja, hivatásaiban mindig a tenni akarás, a
közösség szolgálata volt a célja.
Tevékenykedett pedagógusként,
majd a Kezünkben a Jövő Alapítvány elnökeként segített az árva
gyerekeknek családba kerülni, ma
pedig a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség munkatársaként tesz az élhetőbb jövőért. Ismerjük meg őt!
– Meséljen magáról!
– Beregszászban születtem,
középiskoláimat a Beregszászi
4. sz Kossuth Lajos Középiskolában fejeztem. Az érettségit követően felvételt nyertem az Ungvári Állami Egyetem fizika szakára. Az egyetem után a Gáti Középiskolában kezdtem el dolgozni. Nehéz, de szép évek voltak
azok, amelyeket ott tölthettem.
Mindig is szerettem új dolgokba
belevágni, kipróbálni magam, így
három év tanítás után az Agora információs irodánál helyezkedtem
el, mint programkoordinátor. Nagyon sok tapasztalatot szereztem
az ott töltött idő alatt, elsajátíthattam például a különböző pályázatok megírásának módszereit, a projekt alapon való gondolkodást. Eközben visszatértem a

pedagógusi pályához, és a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban óraadó tanárként
dolgoztam. Fizika szakosként
együtt oktathattam Győrffy Istvánnal, aki egy kiemelkedő pedagógus volt, sokat tanulhattam technikáiból. Időközben
többedmagunkkal létrehoztuk a Kezükben a Jövő Alapítványt, hogy az állami árvaházakban élő gyermekek családba kerülhessenek. Büszkeséggel töltenek el az alapítványnál megélt évek.
– Miért épp a fizika szakot választotta irányvonalnak?
– Keresztapám, Imre Árpád
fizikus, az ő hatására indultam
el én is ezen a pályán. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy korai terveim között nem szerepelt ez a pálya, de idő közben
nagyon megszerettem. Sok tapasztalatot és sikerélményeket
Kurmay Sándor családja körében
is szereztem az évek alatt.
– Milyen tapasztalatokat
keséggel tölt el, ha azokra az évekre
szerzett a pedagógusi pályán?
– Mint említettem, több évet gondolok. Kezdetben nem volt rádolgoztam a Gáti Középiskolában, látásom az örökbefogadás menetémajd a Beregszászi Magyar Gimná- re, ezért tanulnom kellett, sokat kéziumban. Tartalmas időszakot tud- peztem magam ezen a területen. Az
hatok magam mögött. A tanulás, úgy évek alatt számos önkéntes progragondolom, akkor lehet hatékony, ha mot, adománygyűjtést koordinál-

Nyit a földpiac: új helyzet, új kihívások

Rendezzük okmányainkat!

Akárhogy is nézzük, a kolhozok felszámolása óta több mint húsz
esztendő telt el. A Legfelső Tanács által elfogadott törvény ugyanis akkor kimondta, hogy a kollektív gazdaságok vagyonának a felosztása 2020 tavaszára be kell, hogy fejeződjön. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy a kolhozföldek szétosztása Ukrajnában, és így
Kárpátalján is már néhány évvel korábban elkezdődött. A lényeg:
az akkor földhöz jutottak között ma már igen sok az idős, beteg ember, aki képtelen megművelni a kolhozból neki juttatott földparcllát.
Emellett egyre több az olyan örökös, aki teljesen más szakmát választott. Ezek jelentős része nagyon távol esik az agrárium bármelyik ágazatától. Mindenképpen új helyzet állt elő azzal, hogy alig
néhány hónap múlva, július elsejétől kezdődően az eddig csak bérbe adható földterületek meghatározott összegért gazdát cserélhetnek. Mint tudjuk, Ukrajnában sok-sok évnyi halogatás után végre megnyílik a földpiac.
– Nekünk, kárpátaljai magyaroknak örvendenünk kell-e
ennek az új fejleménynek? – először ezt kérdeztük Sinkevics Erikától, a termőföldekkel kapcsolatos dokumentumok elkészítésére szakosodott Centr Projektiv
Kft. kereskedelmi igazgatójától.
– Bár az elmúlt évek során
sok jogos ellenvetés fogalmazódott meg az ukrajnai földpiac megnyitásával kapcsolatban,
azért lássuk be, hogy ezt a döntést
nem lehetett a végtelenségig halogatni – hangzik a válasz. – Hisz,
mint a felvezető részben már szó
volt róla, a földtulajdonosok jelentős hányada ma már a koránál
fogva sem képes a neki juttatott
földrész megművelésére. És az
is megfigyelhető, hogy az örökösök, a gyerekek és az unokák érdeklődése sok esetben más irányba fordult. Könnyű belátni, hogy
ami nyűg és teher, attól jobb, ha
megszabadulunk. Persze ezt te-

az elméletben megtanultakat gyakorlatban is megtapasztalhatjuk. Ennek
fényében mondhatom, hogy élményalapúvá kell tennünk az oktatást annak érdekében, hogy még eredményesebbek lehessünk.
– Meséljen a Kezünkben a Jövő
Alapítványról.
– Az alapítvány 2008-ban indult. Célunk az volt, hogy az árva
gyermekeknek segítsünk szerető
családot találni. A szervezet gyakorlati segítséget nyújt azoknak a
gyermektelen családoknak, akik
örökbe szeretnének fogadni. Tíz
évig segítettem és vezettem az alapítvány munkáját, ma már más területen dolgozom, de mindig büsz-

gyük átgondoltan és kellő körültekintéssel.
– A jogalkotók dicséretére legyen mondva, úgy tűnik,
hogy ezt az értékes vagyontárgyat nem lehet, úgymond, bagóért megszerezni.
– Így igaz. A táblák felértékelése már a korábbi évtizedekben megtörtént. Egy hektárnyi föld átlagos értéke például Beregvidéken 27-28 ezer
hrivnya között mozog. Ilyenek
az árak a megye más vidékein
is. Természetesen egy adott parcella annak termőképességétől
függően eltérhet ettől az irányártól. Az is az lényeges tudnivalók közé sorolandó, hogy a
földeladás csak banki átutalás
útján történhet meg, és a vásárlónak igazolnia kell, hogy honnan van erre pénze… Egyébként 2024-ig Ukrajnában csak
magánszemélyek juthatnak földhöz. Az egy kézben összpontosuló

tunk. Megszerveztük a nevelőszülők klubját, örökbefogadási tanácsadáson vehettek részt a szülők. Ennek eredményeként több mint ötven
gyermek találhatott szerető családra a közreműködésünkkel. Hálával
gondolok közvetlen munkatársaimra, akikkel közösen nagyon szép
eredményeket érhettünk el.
– Mivel foglalkozik jelenleg?
– Jelenleg a Beregszászi Római
Katolikus Egyházközség munkatársa vagyok. A szovjet időben több
ingatlant is elvettek az egyházközségtől, amelyek nagy részét mára
sikerült visszakapni. Ezeknek a
sokszor romos állapotban lévő épületeknek a felújítását magára vállal-

ta az egyházközség. Kollégáimmal
ezekben a projektekben működünk
együtt, életet viszünk bele.
– Hogyan hatott munkájukra
a karantén?
– Tavaly tavasszal, mikor karantén alá vonták az országot, azt

földparcellák nagysága nem haladhatja meg a 100 hektárt. Mint említettük, 2024 után már jogi személyek számára is lehetségessé válik a
termőföld vásárlása, ám külföldiek
számára ez akkor sem engedélyezett. Érdekes módon a jogi személyek az államhatár ötven kilométeres körzetében nem juthatnak földparcellához.
– Mint említettük, a termőföld
különösen értékes vagyontárgy.
Még inkább akkor, ha például egy
gyenge termőképességgel bíró legelőt átminősítenek ipari beruházási területté, vagy egy kisebb parcellán a befektetők benzinkutat kívánnak létesíteni…
– A 2020 júniusában elfogadott,
és a földkódexet kiegészítő törvény
pontosan szabályozza, hogy miképpen történhet a mezőgazdasági földterületek átminősítése. En-

kormányzat által elfogadott távlati fejlesztési tervek céljaival, akkor
mindez könnyített eljárás keretében
megtörténhet. Például, ahogy nálunk mondani szokás, a genplanban
(távlati fejlesztési terv) az szerepel,
hogy a szóban forgó mezőgazdasági
hasznosítású földterületen idővel lakóparkot, zöldmezőberuházást stb.
kívánnak létrehozni, akkor a tulajdonos által kezdeményezett átminősítés folyamata könnyen megtörténhet.
– Az idősebbek jól emlékeznek rá, hogy míg a kolhozvagyont
a kollektív gazdaság aktív dolgozói és nyugdíjasai között két évtizeddel ezelőtt teljes mértékben felosztották, addig a szovhozok vagyona csaknem teljesen érintetlen maradt.
– Nos, ebben a kényes, a kárpátaljaiakat is jelentős mérték-

nek lényege, hogy ha az átminősítés iránya megegyezik a helyi ön-

ben érintő kérdésben, minden valószínűség szerint, a 2194-es szá-
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hittük, hogy 2-3 hónap otthonlét után visszatérhetünk a megszokott életünkhöz. Azonban rá
kellett jönnünk, hogy ez nem így
van, és már egy éve tartanak a vírus terjedésének megakadályozására hozott intézkedések. Kezdetben megdöbbentünk, hiszen
ilyennel nem találkoztunk azelőtt,
majd megtanultunk együtt élni
ezzel. Amikor a törvényadta lehetőségek engedték, dolgoztunk,
és mindent megtettünk annak érdekében, hogy biztonságosan végezhessük munkánkat.
– Emellett a feltöltődésre is
időt kell szánni.
– Ez így igaz, a pihenés elengedhetetlen folyamata az életnek. Feleségemmel három
gyermeket nevelünk, akik mellett sosem unatkozunk, de mindig feltöltenek energiával. A
távoktatás minden pozitív és
negatív oldalát megtapasztaljuk velük együtt. Azonban, ha
időnk engedi, kirándulásokat
szoktunk szervezni, ilyenkor élvezzük a természet szépségeit.
– További tervek…
– Munkahelyi tervek mindig akadnak, sok a megvalósítandó projekt. Egyik ilyen,
hogy az idei évben megújulna a római katolikus templom
tetőszerkezete. Egy EU-s pályázat kertében magyarországi partnerekkel karöltve szervezzük meg, hogy egy olyan
időtálló anyaggal borítsák be a
tető héjazatát, amely által még
száz évig épségben maradhatna meg templomunk. Apaként
pedig házastársammal együtt szeretném látni felnőni a gyermekeimet, örülni a sikereiknek, és támogatni őket mindenben.
– Úgy legyen! További sikereket kívánunk!

Kurmay Anita

mú törvénytervezet lesz a mérvadó. Amely kimondja, hogy azok
az állami földek, amelyek a helyi önkormányzatok határain kívül esnek, kommunális tulajdonba kell, hogy kerüljenek. Tehát
az illető kistérség lakói rendelkezhetnek azok sorsa fölött. A
törvénytervezet hamarosan második olvasatban is a törvényhozás elé kerül, így valószínűsíthető, hogy azt hamarosan elfogadják. Az érintett településen élőknek érdemes lesz erre odafigyelni. Mivel ezt követően lehetőség
nyílik majd arra, hogy ebből a
földalapból maguk számára földparcellát igényeljenek.
– Összegezve a fentieket: néhány hónap múlva országunkban
a termőföldek eladása legálissá
válik. Mit tanácsol ezzel kapcsolatban a földtulajdonosoknak?
– A nyár közepéig az
érintett családokban sok
minden változhat, és többen dönthetnek úgy, hogy
a továbbiakban a földből
kívánnak megélni. Méghozzá úgy, hogy a meglevő parcellákhoz egy-két
hektárt hozzá szeretnének
toldani. Természetesen
sokan határoznak majd
úgy, hogy megválnak a
kolhoz felosztása során
nekik juttatott földterülettől. Ám ezt csak abban
az esetben tehetik meg,
ha érvényes, GPS koordinátákkal és kataszteri
számmal ellátott új típusú
földdokumentummal rendelkeznek. Tehát mindenképpen arra kell törekedni, hogy ez az okirat mihamarabb rendelkezésre álljon.

Kovács Elemér
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Beszélgetés Pobránszki Zsolt vállalkozóval

,,
Elvisszük egy ,,találkára

és változatos közös tálakkal várjuk vendégeinket. Emellett lehetőség van nálunk különféle rendezvények megtartására is, ilyenek a

ber szívvel-lélekkel végzi munkáját, akkor ezt a vendég is értékeli, és jó kedvvel tér be hozzánk.
Fontos, hogy minden megrende-

születésnapok, bankettek, esküvők. Ezek megrendezésére rendelkezésre áll egy 50-60, egy 25-30 és
egy 160-180 ülőhelyes, plusz tánctérrel rendelkező helyiség.
– Ma már egyre többen ismerik és szeretik éttermének kínálatát. Ön szerint mi ennek a titka?
– Mitől sikeres egy vállalkozás?! Szerintem ez az ott dolgozó emberek pozitív hozzáállásától függ. Ez mérhető a sokak ízlését kielégítő menü összeállításától a tökéletes felszolgálásig minden apró részletben. Ha az em-

lőhöz egyéni hozzáállást tudjunk
biztosítani. Mivel nem mindenki
engedheti meg magának a legdrágább dolgokat, így alkalmazkodunk kell vendégeink igényéhez.
Úgy gondolom, ez maradéktalanul sikerült is.
– Úgy tartják, a fennmaradáshoz szükséges a folyamatos
fejlesztés.
– Mint minden vállalkozás, a
vendéglátás is állandó fejlesztéseket kíván. Igyekszünk állandóan
külsőleg és belsőleg is változtatni, szépíteni. Bővítjük kínálatun-

a nedvkeringés megindulása előtt
szedjük le. Itt is érvényes, hogy
csak ép, egészséges, fajtára jellemzően jól beérett, egyéves vesszőket
válasszunk. Ha lehetőségünk van
rá, mindig többet és hosszabbat
vágjunk, mint amennyire szükségünk lesz. A nemest nedves papírban és nejlonzacskóban 0 fok körü-

a maradó fa- és háncsszövetek ne
hasadjanak be. A metszlapot éles
késsel faragjuk simára, így gyorsabban és tökéletesebben forrnak
össze. Egyenes élű, éles késsel
dolgozzunk. Kötözéshez többszálas műanyag rafiát, sebkezelésre
oltóviaszt vagy méhviaszt használjunk.

Vendéglátásban dolgozni sok kihívást, és még több türelmet jelent. Nem könnyű mindig jelen lenni, talpon maradni és a legfinomabb ételeket feltálalni a kedves vendégnek. Sok kreativitás szükségeltetik egy étterem üzemeltetéséhez, de a megbízhatóság és jó kommunikációs képesség mindig meghozza gyümölcsét.
Ilyen a Makkosjánosiban található Találka étterem. Tulajdonosával, Pobránszki Zsolttal beszélgettünk sikerekről, nehézségekről, tervekről.
– Milyen ötletből indította
vállalkozását?
– Tizennégy évig dolgoztam pincérként és részben adminisztrátorként, elsőként a beregszászi Sörkert étteremben,
majd 2005-től itt, a Találka étteremben. Közben úgy éreztem,
hogy a sokévi tanulás után, amit
Bíró Tibornak, a Helikon Hotel
tulajdonosának köszönhetek, én
is tudnék vezetni egy vendéglátói vállalkozást. Ennek eredményeként 2015-ben átvettem az
étterem irányítását. Szeretek sütni-főzni, leginkább a magyaros
ízeket kedvelem, így felhozatalunkban a magyar konyha remekei mellett döntöttem.
– Egy ilyen jellegű vállalkozás elindítása nem könnyű feladat. Hogyan emlékszik a kezdetekre?
– Nem volt egyszerű feladat,
ezt el kell ismernem. Azonban
sok segítséget is kaptam. Nagyfokú támogatást nyújtottak a
barátaim, volt, aki a külföldön
szerzett tapasztalataival segített,
és sokat számított az évek alatt
összegyűjtött tudásanyagom a
vendéglátás fortélyairól. Emellett megtalálni a hozzáértő és
fejlődni kívánó munkaerőt, megkeresni az üzleti partnereket, ide
csábítani a helyi és messzebbről
érkező vendégeket sem könnyű.
Ezért is vagyok büszke arra,

amit az eltelt évek alatt elértünk.
– A vendéglátást tanulta-e valahol?
– Mindig is úgy gondoltam,
hogy ha az ember belevág valamibe, azt alaposan ismernie kell.
Így nekem is tanulnom, fejlődnöm kellett. Beiratkoztam a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára, vendéglátás szakra, hogy elsajátíthassam a szakma alapjait. Ezt követően a falusi turizmus terén is sikerült jártasságot szereznem. Emellett az üzleti életben is ki kell ismernem magam, ha egy éttermet irányítok, így felvételiztem
a Munkácsra (Мукачівський
кооперативний фінансовокомерційний технікум), ahol
áruismeret szakon végeztem. Úgy
gondolom, hogy a sokévi tapasztalatszerzés, tanulás meghozta gyümölcsét, hiszen ma egy jól működő vállalkozást vezethetek.
– Mivel várják vendégeiket?
– Étlapunkon kezdetben csak
és kizárólag magyaros ételek voltak. Ilyen a bogrács –, illetve babgulyás, halászlé, főételnek pedig
a lacipecsenye, cigánypecsenye,
vörösboros borjúpörkölt, a brassói aprópecsenye stb. Később aztán bővítettem a kínálatot kárpátaljai hagyományos ételekkel, mint
pl. bános (tokány). Bővültünk még
csülöktállal is, amit szintén sokan
kérnek, valamint többféle bőséges

Gyümölcsoltás

Március 25-e Gyümölcsoltó Boldogasszony napja a kalen
dáriumban. Ez utalás arra a kitűnő megfigyelésre, hogy ez idő tájt
lehet a szabadban sikeresen oltani, például a megunt fajtáinkat így
lecserélhetjük, új fajtákat helyezhetünk a dajkafák idősebb ágaira, megifjíthatjuk és átolthatjuk az egész fát.
Március folyamán az oldal
lapozás vagy oldalékezés ajánlható, de idős részek esetében az
oltást szinte mindig az oldalékezéssel és kecskelábékezéssel
végzik. A párosítás, s méginkább
az angolnyelves párosítás inkább a kézbenoltások kedvelt
módszere.
Nem szabad viszont elfe
lejteni, hogy az oltócsapsze
désnek az ideje régen volt,
a mélynyugalom idején. Az
olt ógallyakat vizes homokba
ágyazva, vagy vizes itatóspapírral körbefontan, műa nyag
tasakba téve, hűtött térben kellett tárolni. A hűvös és nyirkos
pincében, kamrában elhelyezett
oltógallyak azonban megtréfál
hatnak, ha gyümölcsöt tárolunk
a közelükben. Az etiléngáz következtében ugyanis azok kihajtanak, de ha csak megindultak, már az is nagy baj. Abban
az esetben ugyanis, ha az oltócsap rügyei megindultak, akkor az átoltott részből indulva, a kalluszosodás nem lesz
megfelelő, vagy el is maradhat,
aminek következtében az oltás
sikertelen marad.
A nemest ugyanúgy, mint a
kecskeláb ékezésnél, hűtőszekrényben tároljuk. Az oltócsapot
lapos ék alakúra faragjuk és a

szétfeszített hasítékba illesztjük.
A törzs külső, elhalt része mögött
található az osztódó szövet, ettől
kissé beljebb kerüljön a nemes, így
érintkezik a két háncsszövet, illetve az osztódó szövet (a kambium).
A kötözés és viaszolás hasonló az
előző oltási módnál leírtakkal.
A módszer előnye, hogy igen
egyszerű és elvileg bármilyen vastag alanyt át lehet oltani. Hátránya, hogy a hasítékban csak kis
részt foglal el a nemes, a fennmaradó rész pedig lassan forr össze.
Az átoltás – hasonlót a
hasonlóra
Lisztharmat-érzékenysége miatt sokan megszabadulnának a
Jonathan almafajtától. A kivágott
fa helyébe ültetett oltvány azonban sokára fordul termőre, illetve ugyanarra a helyre, a talajuntság miatt, csak valami teljesen
mást szabad telepíteni, almafa helyére például kajszit. Körtét alma
hel yére, valamint cseresznyét
meggyfa helyére semmiképp ne
ültessünk.
A kertészeti tudományok fejlődésével számtalan oltásmódot
kipróbáltak és leírtak. Ezek közül
csak néhányat említünk.
Almatermésűeknél igen bevált módszer a kecskelábékezés.
A nemes oltócsapokat még jóval

Illusztráció

li hőmérsékleten, hűtőszekrényben
tároljuk a felhasználásig.
Amikor tavasszal megpattannak a rügyek, elérkezett az idő az
alany koronájának ritkítására. Nem
olthatunk közvetlenül a törzsbe, ha
az túl vastag. A 6-8 cm átmérőnél
vékonyabb ágak a legkedvezőbbek, így viszonylag kevés a beoltandó ág és a későbbiekben kevesebbet kell vadalni.
Az ágat ne vízszintesen, hanem
a törzs irányában, kis lejtéssel fűrészeljük vissza. Akár több lépésben
is megtehetjük ezt, lényeges, hogy

A hűtőben tárolt nemes ves�szőkből csak annyit vegyünk
elő, amennyit egy nap alatt felhasználunk. Hűtéssel jelentősen
növelhető az eredési százalék. A
már nedvkeringésben lévő alany
szinte megindítja a még kényszernyugalmi állapotban lévő nemest.
Először az alapba ék alakú vágást
készítünk. Ez a könnyebbik része
az oltásnak, mert 2 vágással biztosan sikerül. A metszlap kialakítása
nem mindig sikerül. Ha még nem
vágtuk méretre az oltócsapot, nyugodtan lehet újra és újra próbálkoz-

kat, alkalomadtán ukrán ételekkel, néha európaiakkal tesszük
változatossá a kínálatot. A szívem csücske azonban a magyar
konyha, mint említettem is, ettől nem szeretnék eltávolodni.
– Egy vállalkozás életében
nehéz időszak a karantén. Hogyan élték ezt meg?
– Sajnos az immár egy éve
tartó nehéz időszak miatt nem
könnyű létesülni. A teljes bezárás idejére igyekszünk elvitelre,
kiszállítással dolgozni. Hála Istennek, vannak rendszeres vis�szajáró, meleg és hideg ételeket
rendelő vendégeink. Így a nehéz időkben is tudok munkát és
fizetést biztosítani a munkatársaknak. Számomra fontos az ő
kitartásuk és megértésük ezekben a nehéz időkben is.
– Mit jelent önnek a vállalkozása?
– Számomra ez a vállalkozás az életemet jelenti. Immáron
huszonegy éve dolgozom a vendéglátóiparban, nem is tudnám
elképzelni, hogy mással foglalkozzam. Ebben látom a saját és a
családom jövőjét, megélhetését.
Látni a vendég elégedett tekintetét egy ízletes étel elfogyasztása
után, büszkeséget jelent minden
vendéglátós számára.
– További tervek…
– Sokat tervezgetünk, mindig valami újba fogunk bele.
Most épp külső és belső felújításokat szeretnénk eszközölni,
valamint újdonságokkal meglepni a vendégeinket. Szeretnénk lépést tartani a felgyorsult
világgal, így különböző technikai eszközöket szereznénk be,
amelyekkel még egyszerűbb lehet az étel elkészítése. Emellett
pedig szeretnénk megőrizni a hagyományos ízeinket is, mert ettől egyedi a mi éttermünk.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

Kurmay Anita

ni. Akkor megfelelő a munkánk,
ha a héjszövetek találkoznak
és a faszövetek szinte légmentesen illeszkednek. Ezután 2-3
rügyre visszavágjuk az oltócsa
pot. A nemes rügyek helyzete
meghatározza a leendő új korona formáját. Nem befelé vagy
felfelé, hanem a fa képzeletbeli sugarával merőleges irányba, azaz kifelé és oldalirányba
nézzenek.
A következő művelet a kötözés: tartson, de ne vágjon be
a háncsszövetbe, mert így megakadályozza a nedvkeringést.
Az előre felmelegített oltóviaszt
ecsettel vigyük föl. Minden sebfelületet, még a csapon lévő rügyeket is kenjük be, hogy légmentesen zárjon. Ezzel csökkentjük a párologtatást, a rügyek pattanásakor viszont a viasz engedni fog. Az oltócsapot
ezután rögzítsük. Ez azért fontos, mert az alig összeforrt részek szél hatására, vagy akár
egy madár súlya alatt is kön�nyen kitörhetnek. Az alany ágához kötözzünk vékony karót, és
ennek segítségével rögzítsük az
oltócsapot.
A nyár folyamán fokozatosan lazítsuk fel az oltás kötözését. Hirtelen nem célszerű elvágni a rafiát, mert előfordul, hogy az alany erős sebképzése kilöki a nemest. A nyár
folyamán az alany vadhajtásait törjük ki. Ezt célszerű egész
zsenge korban rendszeresen
megismételni, így több tápanyag
jut a nemesnek és kisebbek a
sebfelületek.

Bodnár István
kertészmérnök, Nagybakta

Gazdaoldal
Elindult a hajtatási szezon

A paradicsom zöldmunkái

Nagyon sok kárpátaljai gazda
tért át az egyre nehezebben termeszthető uborkáról a paradicsom hajtatására. Márciusban
kiültetésre kerültek a palánták,
a foganás után kezdetét vette az intenzív
növekedés időszaka,
s az erre az időszakra
jellemző folyamatos
elfoglaltság: a rendszeres kacsolás, levelezés. Most megpróbáljuk megtárgyalni, hogyan is kell(ene)
ezeket szakszerűen
elvégezni.
Kacsolás
A kacsolás tulajdonképpen a levélhónaljakból előtörő oldalhajtások eltávolítását
jelenti. Mivel a fóliás paradicsomnál csak a főszáron (ez lehet 2 is) nevelünk termést, ezek az oldalhajtások teljesen feleslegesek a számunkra. Meghagyásuk az
állomány túlzott besűrűsödéséhez, a termés
elaprósodásához vezet.
Ezt a műveletet lehetőleg a reggeli órákban
ajánlatos elvégezni, amikor még nagy a növények „turgornyomása”,
így a kacsok, ha tőben
le-fel meghajlítjuk, könnyen kitörnek, „lepattannak”. Ajánlatos legalább hetente egyszer végig kacsolni az állományunkat.
Így elkerülhetjük a túl nagy kacsok kialakulását, amelyek kitörése már nagy sebet hagy maga
után. Mivel ezek a sebek potenciális befertőzési lehetőségek több
gombás és baktériumos betegség
számára, ajánlatos fokozottan fi-

gyelni ebben az időszakban a növényvédelmi permetezésekre.
Több gazda is a feldeterminált
fajtákat termeszt hosszúkultúrában, azaz folyton növőként kezelik
őket. Ehhez azonban az
kell, hogy mielőtt a főszár betetőzne, meghagyunk egy kacsot, amit
a főszár helyett fogunk
tovább nevelni. Ugyanúgy járhatunk el, ha valamilyen okból letörik a
főszár hajtáscsúcsa, vagy
a magas talaj EC miatt túl
hamar ledeterminált a paradicsomtő.
A determinált („törpe”) fajtáknál néha ajánljuk a két ágban történő nevelést. Ilyenkor a legalsó kacsot meghagyjuk, s a továbbiakban
ugyanúgy kacsoljuk, mint a főszárat. Fajtától függően általában a fő-

ágon 3 virágfürtöt, míg a mellékágon 2 virágfürtöt hagyunk.
Levelezés
A gazdák ugyan gyakran a két
véglet egyikébe esnek: vagy túl sok
levelet távolítanak el, vagy egyáltalán nem leveleznek. Mind a két
esetnek megvan a maga hátránya.
Ha nem végezzük ezt a műveletet, a növényeinket feleslegesen
leterheljük. Ugyanis az alsó leve-

Célszerű-e a közeljövőben
diófákat telepíteni Kárpátalján?

Kárpátalján az ökológiai vi- A dióban élő almamoly és a levélszonyok ideálisak a dió ter- tetvek elleni együttes védekezésre
mesztéséhez. De, mint tapasz- Mospilan, Karate Zeon rovarölő
taljuk, a hagyományos dióter- szereket használunk.
mesztésnek nincs jövője (lásd a
Közvetlenül a zölddió-szükorokozók és kártevők
ret után ajánlatos rézelleni védekezést). Ne
tartalmú szereket haszfelejtsük el, ez a jövő
nálnunk, amelyek a hakultúrája.
tóanyaga réz-hidroxid,
A virágzás utápéldául Champion 0,3ni permetezéseket a
0,5 %-osat; Fungural
gnomóniás levélfoltos0,3-0,5 %; Kodosaid 0,3
ság elleni védekezés
%-osat.
határozza meg. A fertőAz amerikai fehér
Tel.: 2-41-74
zés lehetősége a – júnimedvelepke (szövőlepus folyamán záruló – tavaszi haj- ke) kártételének leküzdésére egyes
tásnövekedés befejeződése után években szintetikus piretroidokat
némileg csökken, majd a június használunk, például: Karate Zeon,
végén és július elején megindu- Decis. De jó eredményeket leló nyári hajtásnövekedés kezde- het elérni ezen kártevők ellen
tétől újra erősödik. A nyár folya- bioszerekkel is, pl. boverin hatómán a dió baktériumos beteg- anyagú bioszerrel.
sége csak kedvezőtlen (hűvös,
A diószüret után úgynevezett
esős) időjárásban és elsősorban záró permetezést végzünk el ismét
a tavaszi védekezés elmaradása 0,5 %-os bordói lével vagy réz-hidesetén jelentkezik, azért kötele- roxid tartalmú szerekkel.
ző az a két permetezés réztartalAki a jövőben komolyabban
mú vegyszerekkel.
szeretne foglalkozni diótermeszA gnomóniás levélfoltosság téssel, különös figyelmet kell forelleni nyári védekezést termőül- dítania a növényvédelmi munkátetvényekben az almamoly elleni latokra, mert mint látjuk, az utóbvédekezéssel, nem termő diósok- bi években nagy pusztítást végezban a levéltetvek és atkák elleni nek a betegségek: a dió baktériuvédekezéssel kell kiegészíteni. mos betegsége és egyes kártevők
Termőültetvényekben az alma- is, amire eddig nem is figyeltünk
moly elleni védekezést a levél- fel. Ennek leküzdésére jól felkétetvek elleni védekezéssel ös�- szült, magas szaktudással rendelszekapcsolva célszerű végezni. kező gazdának kell lenni. Elmúlt az

lek általában árnyékban vannak,
így a fény hiányában nem tudnak fotoszintetizálni. Viszont az
„életben tartásuk” a növények
számára sok energiába kerül. A
betegségektől, kártevőktől való
megvédésük viszont a gazdáknak kerül felesleges munkába
és pénzbe.
Ha túl sok levelet távolítunk
el, akkor viszont túlságosan lecsökken az aktív levélfelület is,
ami terméskieséshez, stresszhez, a termés ízének romlásához vezet.
Az első levéleltávolításokat
általában a kiültetéskor szoktuk elvégezni, amikor is a földre lehajló, esetleg besározódott
1-2 levelet távolítjuk el. A determinált („törpe”) fajtákról aztán több levelet nem is szoktunk
letörni. A folyton növő és feldeterminált fajtáknál az alsó levelek rendszeres eltávolítását akkor kezdjük, amikor a növények
magassága meghaladja az 1 m-t.
Ugyanis a levelezésnél ügyelni
kell arra, hogy mindig maradjon
egy kb. 0,8-1 m-nyi
érintetlen lombfelület, ami kb. 8-10 levelet jelent. Ezt a műveletet szintén a reggeli
órákban kell elvégezni, hogy minél kisebb
sebet okozzunk. Alkalmanként 1-2 levélnél többet nem ajánlatos letörni. Ezt a műveletet úgy kell időzíteni, hogy az érés kezdetére utolérjük a legalsó fürtöt. Pontosabban mindig
a legalsó érésben lévő fürt fölötti
egy levelet még le kell törni, így
az több fényt kap, s a szedést is
megkönnyíti. Azonban a főszabálynak, a 80-100 cm-es érintetlen lombfelületnek mindenképpen meg kell maradnia!

Gál István falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

az idő, amikor viszonylag kön�nyen, lényegében semmi védekezés nélkül tudtunk diót termelni. Ezért mindenkinek meg
kell fontolni, hogy meg tud-e
felelni a gyakorlatban a fennálló követelményeknek. Ma már
lényegében nincs olyan növény,
amit vegyszerek nélkül lehet termeszteni. Igaz, lehet csökkenteni a vegyszerek használatát
bioszerekkel is, de a vegyszermentes technológia, ami jellemezte a diótermesztést évszázadokon át, sajnos már a múlté.
Az utóbbi 5-10 év során arra
lehettünk figyelmesek, hogy a
dió legveszélyesebb korokozói
nem a gombák, hanem a baktériumok által okozta betegségek.
Ezért a dió védelme új szakaszba lépett. A vegetációs időszak
alatt épp rájuk kell odafigyelni.
Mivel az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program”keretében több
családi gazdaság kapott támogatást diófák telepítéséhez, ezért a
következő cikkeimben rendszeresen tájékoztatom majd Önöket a védekezési módszerekről.
A famosatást (kötelező elvégezni) ugyanazokkal a vegyszerekkel kell elvégezni, amelyekről az
előző cikkeimben írtam (lemosó
permetezés réztartalmú szerekkel, pl. Champion 0,5% + 2%-os
Olemix). A famosatást a fák nyugalmi állapotában végezzük el.
Elérhetőségeim nem változtak, szívesen válaszolok kérdéseikre a 0503723469 vagy
0975166318 telefonszámokon.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója
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Gyümölcsfák átoltása: így
változtassuk meg a fajtáját

Ha a kertünkben álló gyümölcsfa számunkra nem megfelelő fajtájú vagy minőségű gyümölcsöt terem, vagy éppen terméketlen,
akkor sor kerülhet a gyümölcsfa átoltására.
A gyümölcsfák természetéből következik, hogy fajtáikat csak akkor ismerjük fel megbízhatóan, amikor első gyümölcseiket érlelik.
Sajnos elég gyakran előfordul, hogy ilyenkor keserűen csalódunk,
mert a fánk nem a remélt gyümölcsöt érleli; a csemete más fajtájú
volt. Ebben az esetben csak az átoltás lehet segítségünkre.
Az átoltást minél fiatalabb korban végezzük el. Ha idősebb korban kerül sor a fa átoltására, akkor az átoltást mindig ifjítás előzi

meg. Átoltásra olyan fajtát válasszunk, amely az eredeti fajtával azonos igényű és fejlődési erélyű.
Az átoltásra tavaszi oltást vagy nyár végi alvószemzést választhatunk.
Oltás előtt közvetlenül ifjítsuk meg az idős gyümölcsfákat, illetve a fiatal fákat messük vissza. A régebben ifjított koronánál az
oltás eredményessége csökken. A később kialakítandó korona minden vázágába lehetőleg két oltóvesszőt helyezzünk el, héj alá oltással, kecskelábékezéssel vagy hasítékolással. 3-5 rügyes oltóves�szőt használjunk.
Oltásra azt az időpontot válasszuk, amikor az átoltandó fa nedvkeringése már megindult, de az oltóvessző még nyugalomban van.
Oltás után a sebet bekötözzük és sebzáró anyaggal légmentesen lezárjuk.
Célszerű az oltás fölé – meghajlított vékony vesszőből – védőívet készíteni. Ez megakadályozza, hogy a madarak kitörjék az oltóvesszőt. (Gyakran megfigyeltük, hogy a madarak szívesen tartózkodnak a beoltott vagy visszavágott ágakon.)
Az oltásnál eredményesebb és kevesebb szakértelmet igénylő eljárás a szemzés. Ha szemezni kívánunk, akkor is tavasszal ifjítjuk
meg a koronát, hogy minél több, erőteljes hajtást nyerjünk. A hajtásokat alvószemzéssel szemezzük be, és ugyanúgy kezeljük, mint a
beszemzett magoncokat. A szemzésből tavasszal fejlődő hajtásokat
használjuk fel a korona kialakítására.
Akár oltással, akár szemzéssel nyertünk új gyümölcsfajtát, mindenképpen előtörnek az eredeti fa – most már vadhajtásnak minősülő – hajtásai. Ezeket először ritkítsuk meg, majd fokozatosan távolítsuk el, olyan ütemben, ahogyan a nemes hajtások megerősödnek. A vadhajtások azonnali eltávolítása a fa pusztulását okozhatja,
mert ha élő, vegetáló hajtás nem marad a fán, akkor a gyökértevékenység is megszűnik, ezért gyakran megesik, hogy a vadhajtásokat
csak a második, harmadik évben tudjuk maradéktalanul eltávolítani.
Az oltóvessző rügyeiből induló hajtások növekedését segítjük, a
nem megfelelő irányba növekedőket pedig kikötéssel szabályozzuk.
Ügyeljünk arra, hogy a sebek minél előbb behegedjenek.
A sikeres átoltás vagy átszemzés után az új korona igen gyorsan növekszik. Ha a fa egyéb életfeltételeit kielégítjük, akkor a beavatkozás utáni második, harmadik nyáron már a kívánt gyümölcsöt szüretelhetjük.

Kell-e metszeni a fügebokrot?

A fügebokrot – a többi gyümölcsbokrokhoz hasonlóan – metszéssel kell karbantartani.
A metszés azonban a fügebokor esetében igen egyszerű dolog:
a sűrűn álló ágakat kell megritkítani és az elöregedett, elkopaszodott ágakat kell tőből kifűrészelni.
A termővesszőket
nem kell (és nem
is szabad) visszametszeni, mert a
gyümölcskezdemények ezeken helyezkednek el.
Minthogy a fügebokor délszaki növény, ezért zord telek után az ágak visszafagynak. Előfordul,
hogy a fügebokor tövig visszafagy, de tavasszal ismét kihajt. Ilyenkor van nehéz helyzetben a kertészkedő ember, mert a hajtások tömegesen nőnek meg és egymás hegyén-hátán küzdenek az „élettérért”. A visszafagyott fügebokrot szemmel kell tartani és a hajtásokat ritkítani, irányítani kell, hogy ismét formás és bőven termő fügebokor alakuljon ki.
balintgazda.hu/Kárpátinfo
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Heti műsor

Köszöntjük Vince nevű olvasóinkat!

Hétfő
04:30 Asterix, a gall

Francia-belga animációs film

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:15 Star Wars:
Ellenállás

Április 5.

22:05 Kenó
22:15 Géniusz
00:00 Nők
vészhelyzetben
Tévéfilmsor.

00:50 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.

01:45 Rúzs és selyem
02:15 Novum:
Fekete doboz
Amerikai animációs
02:40 Noé barátai
kalandfilmsorozat
08:45 Micimackó
visszatér
Amerikai animációs
kalandvígjáték
05:00 Híradó

10:25 Vasakarat

Amerikai kalandfilm

12:55 Az oroszlánkirály
Amerikai animációs
kalandfilm

15:25 Több a sokknál
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Nyúl Péter

Amerikai animációs
kalandvígjáték

21:00 Vasember 3.

Amerikai akciófilm

23:45 Big Game A nagyvad

Angol kalandfilm

01:45 Autogram
02:30 Riviéra

Angol-amerikai romantikus krimisorozat

05:00 TV2 MATINÉ
06:20 80 nap alatt a
Föld körül
Amerikai-angolnémet kalandfilm

08:55 Szaffi

Magyar rajzfilm

10:45 Gagyi mami Mint két tojás

Amerikai vígjáték

13:10 Halálos
iramban 7.

Amerikai akciófilm

16:10 Hamis a baba

Magyar akcióvígjáték

18:00 Tények
18:55 Központi
hírszerzés

Amerikai akcióvígjáték

21:20 Fák jú Tanár úr!
Német vígjáték

00:00 Agyas és agyatlan
Angol-ausztrálamerikai-kenyai akcióvígjáték

01:45 A bébisintér

Amerikai vígjáték

03:25 Lokoléo Party –
Jollyval

04:20 Himnusz
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Roma magazin
07:20 Domovina
07:55 Mozogj otthon!
08:10 Akéb sőnket Nőj meg, teknős!

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
06:40 Család'21
07:00 Hajnali
gondolatok
07:10 Vannak vidékek
08:05 Mesterember
08:30 Muzsika-szó
09:00 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól
a nóta
09:55 Katolikus szentmise közvetítése
Pannonhalmáról
11:25 Karosszék
Magyar filmvígjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Divat & dizájn
14:45 Magyar Krónika
15:20 Család-barát
16:40 Öt kontinens
17:10 Ízőrzők: Bár
17:45 Magyarország
finom
18:00 Gasztroangyal Eszik, iszik, sosem 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 Húsvéti
könnyűzene
22:25 Dokuzóna
23:20 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák Lássuk a medvét!
00:45 M2 matricák Lássuk a medvét!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű
hírek
01:30 Az örökzöld
örökzöldek
02:30 Karosszék
Magyar filmvígjáték

Angol családi vígjáték

09:45 Univerzum - Kalácsok, piték, sütik - Húsvéti varázslat Európában
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 A világ egy
terített asztal
13:25 A fekete tulipán
Francia kalandfilm

15:20 Csak semmi
pánik

Magyar akciófilm

16:50 Bartók
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 100 méterre a
Mennyországtól
Filmvígjáték

20:30 Karol 2 - A pápa,
aki ember maradt
Tévéfilm

05:00 Kékek
05:25 Építők
05:50 OTP Bank Liga
07:45 Tippmix női kosárlabda NB I.
09:50 K&H férfi
kézilabda liga
11:35 Merkantil Bank
Liga
13:40 OTP Bank Liga
15:40 OTP Bank Liga
17:40 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
18:15 UEFA Euro 2020
magazin
18:45 Góóól!2
19:45 Felvezető műsor:
Röplabda
21:45 Értékelő műsor:
Röpilabda
22:10 OTP Bank Liga
00:05 K&H női
kézilabda liga
01:50 Szabadidő
02:15 Női labdarúgó
magazin

Köszöntjük Vilmos, Bíborka nevű olvasóinkat!

Kedd
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

Április 6.

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

Szerda

20:30 Önök kérték
21:30 A maffia nyomá- 04:50 Teleshop
ban - Iovine akció 05:15 Barátok közt
Olasz krimisor.
06:00 Reggeli
22:25 Kenó
09:05 Teleshop
22:30 A legendák hivatala 12:15 Fókusz
Bűnügyi tévéfilmsor.
Apatigris
23:30 Kemény leckék 13:10 Magyar
vígjátéksor.
Lengyel bűnügyi té14:25 Keresztanyu
véfilmsor.
Magyar filmsor.
00:30 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor. 15:55 Az ígéret
Török filmsor.
01:25 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem 17:05 Barátok közt
02:15 Novum: Wigner 18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
Adatközpont
18:55
Fókusz
02:45 Noé barátai
19:40 Keresztanyu

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

Köszöntjük Herman nevű olvasóinkat!

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
Am.–kanadai
06:45 Magyar gazda
krimisor.
07:10 Hajnali
01:55 A gyilkos
gondolatok
benned lakik
Olasz-belga horror 07:15 Vannak vidékek
08:15 Mesterember
08:45 Muzsika-szó
09:20 Élő népzene
05:15 Családi Titkok 09:50 Jó ebédhez szól
a nóta
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel 10:25 Baptista magazin
10:50 Önkéntesek
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO 11:20 Platonov szerelmei
Tévéjáték
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva 12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
11:15 Mintaapák
Magyar fikciós sor. 13:15 Srpski ekran
12:00 Tények Délben 13:45 Unser Bildschirm
12:30 Walker, a Texas-i 14:15 Család'21
14:40 Novum
kopó
Am. akciófilm-sor.
15:15 Család-barát
13:35 Walker, a Texas-i 16:40 Térkép
kopó
17:10 Ízőrzők:
Am. akciófilm-sor.
Seregélyes
14:40 Tiéd az életem
17:40 Magyarország
Mexikói filmsor.
finom
15:40 Az én lányom
18:00 Gasztroangyal Török filmsor.
Eszik, iszik, so16:45 A bosszú
sem alszik...
csapdájában
19:00 Jó ebédhez szól
Török filmsor.
a nóta
18:00 Tények
19:25 Jó ebédhez szól
18:45 Tények Plusz
a nóta
19:40 Exatlon Hungary 20:00 Mosoly a javából!
22:40 Nagyfater
21:00 Híradó
elszabadul
21:25 V4 híradó
Am. vígjáték
00:50 Walker, a Texas-i 21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok
kopó
délidőben
Am. akciófilm-sor.
23:30 Hazajáró
01:55 Doc Martin
00:00 Hagyaték
Angol filmsor.
00:35 Hetedhét kaland
03:10 Tények Este
00:45 M2 matricák Lássuk a medvét!
00:50 M2 matricák Lássuk a medvét!
04:30 Család-barát
00:55 Himnusz
05:55 Hajnali
01:00 Híradó
gondolatok
01:20 Angol nyelvű hírek
06:00 Híradó
01:30 Mosoly a javából!
06:30 Nemzeti
02:20 Platonov szerelmei
Sporthíradó
Tévéjáték
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Mozogj otthon!
05:00 Pecatúra
07:55 Ridikül
05:30 OTP Bank Liga
08:50 Fogd a kezem!
07:25 UEFA Euro 2020
Török tévéfilmsor.
magazin
09:40 Univerzum - Az
istenek hírnökei 09:55 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
- A lepkék
10:30 OTP Bank Liga
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:25 Góóól!2
13:25 Hajime
12:01 Híradó
14:00 Futsal Európa12:35 Nemzeti
bajnoki selejtező
Sporthíradó
15:45 Asztalitenisz
12:55 A világ egy
magazin
terített asztal
16:15
Fradi Tv
13:25 Sorsok útvesztője
16:50 Felvezető műsor:
Török tévéfilmsor.
Jégkorong
14:20 Almárium
15:20 A kőbaltás em- 17:00 Jégkorong Erste
Liga
ber 3. - Mamutvadászat Tatán 19:15 Értékelő műsor:
Jégkorong
15:50 Alpesi őrjárat
19:40 Út a Puskásba
Olasz tévéfilmsor.
20:15 Felvezető műsor:
17:05 Ridikül
Labdarúgás
18:00 Híradó
21:00 UEFA Bajnokok
18:25 Nemzeti
Ligája
Sporthíradó
22:50 Értékelő műsor:
18:45 Isztambuli
Labdarúgás
menyasszony
23:15 UEFA Bajnokok
Török tévéfilmsor.
Ligája összefoglaló
19:35 Rex felügyelő 00:00 OTP Bank Liga
Elit alakulat

Magyar filmsor.

21:05 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.

22:15 Nagy szám
23:25 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:50 Barátok közt
00:40 Az igazság
játszmája
Am. krimisor.

01:55 Riviéra

Angol-am. romantikus 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.

Április 7.

20:30 Skandináv Lottó
20:45 Sanditon

Csütörtök

Angol tévéfilmsor.

21:35 Ha a férfi igazán 04:50 Teleshop
szeret...
05:15 Barátok közt
Angol romantikus
06:00 Reggeli
dráma
09:05 Teleshop
23:40 Kenó
12:15 Fókusz
23:45 Kemény leckék 13:10 Nagy szám
Lengyel bűnügyi té14:25 Keresztanyu
véfilmsor.
Magyar filmsor.
00:50 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor. 15:55 Az ígéret
Török filmsor.
01:45 Rúzs és selyem
02:15 Novum: Puskás 17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Aréna
Esti kiadás
02:45 Noé barátai
18:55 Fókusz
19:40 Keresztanyu

Április 8.

20:30 Bagi Nacsa
Orfeuma
21:30 Munkaügyek IrReality Show

Magy. vígjáték-sor.

22:05 Koccanás
23:15 Kenó
23:20 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi tévéfilmsor.

00:15 Hat nővér

Spanyol romantikus
tévéfilmsor.

01:10 Új idők új dalai
01:40 Rúzs és selyem
02:10 Novum: UNEXUP
projekt
02:40 Noé barátai

Magyar filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali
gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:45 Muzsika-szó
09:20 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez szól
a nóta
10:25 Rome Reports Vatikáni híradó
10:50 Neked szól!
11:00 Ő és én:
Tóth Gréti
11:05 Isten kezében
11:40 Tihamér

12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i
Tévéjáték
kopó
12:50 V4 híradó
Am. akciófilm-sor. 13:00 Híradó
13:35 Walker, a Texas-i 13:15 Hrvatska
kopó
Kronika
Am. akciófilm-sor. 13:45 Ecranul nostru
14:40 Tiéd az életem
14:15 Magyar gazda
Mexikói filmsor.
14:40 Mesterember
15:40 Az én lányom
15:15 Család-barát
Török filmsor.
16:40 Hazajáró
16:45 A bosszú
17:15 Ízőrzők: Hidas
csapdájában
17:40 Magyarország
Török filmsor.
finom
18:00 Tények
18:00 Gasztroangyal 18:45 Tények Plusz
Eszik, iszik, so19:40 Exatlon Hungary
sem alszik...
22:40 Dr. Balthazar
19:00 Jó ebédhez szól
Fr. krimi-sor.
a nóta
23:55 Magánnyomozók
01:00 Walker, a Texas-i 19:25 Jó ebédhez szól
a nóta
kopó
Am. akciófilm-sor. 20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
02:00 Doc Martin
21:25 V4 híradó
Angol filmsor.
21:35 Ridikül
03:10 Tények Este
22:30 Budapest ostroma
23:20 Hazajáró
23:50 Hagyaték
00:25 Hetedhét kaland
05:55 Hajnali
00:35 M2 matricák gondolatok
Lássuk a medvét!
06:00 Híradó
00:40 M2 matricák 06:30 Nemzeti
Lássuk a medvét!
Sporthíradó
00:55 Himnusz
06:40 Kenó
01:00 Híradó
06:45 Hrvatska
01:20 Angol nyelvű hírek
Kronika
07:15 Ecranul nostru 01:30 Önök kérték
07:45 Mozogj otthon! 02:25 Tihamér
Tévéjáték
07:55 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

09:40 Isztambuli
menyasszony

Köszöntjük Dénes nevű olvasóinkat!

05:15 Múlt és Jelen
Török tévéfilmsor.
05:45 UEFA Bajnokok
10:35 Család-barát
Ligája összefoglaló
12:00 Déli harangszó 06:30 Sporthíradó
12:01 Híradó
07:00 Sporthíradó
12:35 Nemzeti
07:45 Jégkorong Erste
Sporthíradó
Liga
12:55 A világ egy
10:00 Sporthíradó
terített asztal
10:30 Fradi Tv
13:25 Sorsok útvesztője 11:05 UEFA Bajnokok
Török tévéfilmsor.
Ligája
14:20 Almárium
13:00 Sporthíradó
15:10 Rex felügyelő - 13:30 Góóól!2
Elit alakulat
14:30 Futsal EurópaOlasz bűnügyi tévébajnoki selejtező
filmsor.
16:15 Út a Puskásba
16:00 Alpesi őrjárat
16:45 Női vízilabda OB I.
Olasz tévéfilmsor.
18:15 Merkantil Bank
17:05 Ridikül
Liga
18:00 Híradó
20:15 Felvezető műsor:
18:25 Nemzeti
Labdarúgás
Sporthíradó
21:00 UEFA Bajnokok
18:45 Isztambuli
Ligája
menyasszony
22:50 Értékelő műsor:
Török tévéfilmsor.
Labdarúgás
19:40 Rex felügyelő 23:15 UEFA Bajnokok
Elit alakulat
Ligája összefoglaló
Olasz bűnügyi tévé00:05 Női vízilabda OB I.
filmsor.

21:05 A mi kis falunk
Magy. vígjátéksor.

22:15 Magnum

05:00 Híradó

23:15 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:45 Barátok közt
00:35 Brandmánia
01:20 Riviéra

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
08:50 Muzsika-szó
09:25 Élő népzene
09:55 Jó ebédhez szól
a nóta
10:30 Útmutató
10:55 Református
ifjúsági műsor
11:05 Görögkatolikus
ifjúsági műsor Úton-útfélen
11:15 A sokszínű vallás
11:30 Kiálts, város!

Am. akciókrimi-sor. 05:15 Angol nyelvű hírek

Angol-am. romantikus krimisor.

02:30 Riviéra

Angol-am. romantikus 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.

14:40 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 Dr. Balthazar
Fr. krimi-sor.

23:50 Propaganda
00:25 Csapdába csalva
00:55 Walker, a Texas-i
kopó
Am. akciófilm-sor.

01:55 Doc Martin
Angol filmsor.

03:05 Tények Este

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

09:40 Isztambuli
menyasszony

Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
14:15 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:40 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők: Pincehely
17:40 Magyarország
finom
18:00 Gasztroangyal Eszik, iszik, sosem 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 Történetek a
Magyar Állami
Népi Együttesről
23:20 Történetek a
Magyar Állami
Népi Együttesről
00:25 Hetedhét kaland
00:35 M2 matricák Lássuk a medvét!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

02:20 Kiálts, város!
Tévéjáték

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

04:05 Jövünk!
06:30 Sporthíradó
07:30 Asztalitenisz
magazin
08:00 Női vízilabda
OB I.
09:15 UEFA Bajnokok
Török tévéfilmsor.
Ligája összefoglaló
14:20 Almárium
10:00 Sporthíradó
15:10 Rex felügyelő - 10:30 Hajime
Elit alakulat
11:00 Merkantil Bank
Olasz bűnügyi tévéLiga
filmsor.
13:00 Sporthíradó
16:00 Alpesi őrjárat
13:30 Pecatúra
Olasz tévéfilmsor.
14:00 Skipper
17:05 Ridikül
14:30 UEFA Bajnokok
18:00 Híradó
Ligája
18:25 Nemzeti
16:30NaposOldal–DTVK
Sporthíradó
17:00 Sporthíradó
18:45 Isztambuli
19:05NaposOldal–DTVK
menyasszony
19:45 Felvezető műsor:
Török tévéfilmsor.
Jégkorong
19:40 Rex felügyelő - 20:00 Jégkorong Erste
Elit alakulat
Liga
Olasz bűnügyi tévé- 22:10 Értékelő műsor:
filmsor.
Jégkorong

2021.
március 31.

Heti műsor
Köszöntjük Erhard nevű olvasóinkat!

Péntek

Április 9.

20:30 Míg távol voltam

Köszöntjük Zsolt nevű olvasóinkat!

Szombat

Április 10.

Magyar filmvígjáték

17:00 Főmenü: Spájz
18:00 Híradó
Tévéfilmsor.
05:10 A homok titkai 18:25 Nemzeti
04:50 Teleshop
23:55 Kenó
Sporthíradó
Brazil filmsorozat
05:15 Barátok közt
00:00 Kemény leckék 06:00 Teleshop
18:40 SzerencsePerc
06:00 Reggeli
Lengyel bűnügyi té- 06:35 Kölyökklub
18:45 Szerencse
09:05 Teleshop
véfilmsor.
Szombat
08:10 Bakugan: A
12:15 Fókusz
00:55 Hat nővér
19:40 Nicolas az
Bakugan
eredete
13:10 Magnum
Spanyol romantikus
Japán-kanaiskolában
Am. akciókrimi-sor.
tévéfilmsor.
dai animációs
Fr. családi film
14:25 Keresztanyu
01:45 Rúzs és selyem
kalandfilmsorozat
21:15 Lakótársat
Magyar filmsor.
02:15 Novum: Terüle- 08:30 Star Wars:
keresünk
15:55 Az ígéret
ti Innovációs
Ellenállás
Játékfilm
Török filmsor.
Platform
Amerikai animációs 23:15 Kenó
17:05 Barátok közt
02:40 Noé barátai
kalandfilmsorozat
23:20 Bagi Nacsa
18:00 RTL Híradó –
09:05 Teleshop
Orfeuma
Esti kiadás
10:00 Anyák gyöngye 00:20 Kemény leckék
18:55 Fókusz
Amerikai vígjátékLengyel bűnügyi té19:40 Keresztanyu
sorozat
05:00 Híradó
véfilmsor.
Magyar filmsor.
05:15 Angol nyelvű hírek 10:35 Brandmánia
01:20 Hat nővér
21:05 Cápák között
11:25 Autogram
05:20 Német nyelvű
Spanyol romantikus
22:30 Magnum
12:10 Doktor Murphy
tévéfilmsor.
hírek
Am. akciókrimi-sor.
Amerikai filmso02:10 Novum:
05:25 Orosz nyelvű hírek
23:35 RTL Híradó rozat
Max10sity
Késő esti kiadás 05:30 Kínai nyelvű hírek 13:10 Doktor Murphy
02:35 Noé barátai
05:35 Itthon vagy!
00:10 Barátok közt
Amerikai filmso05:55 Multiverzum
01:00 Az igazság
rozat
06:25
Kárpát-medence
játszmája
14:10 Doktor Murphy
06:50
Kék
bolygó
Am. krimisor.
Amerikai filmso05:15 Angol nyelvű
07:10 Hajnali
02:10 Riviéra
rozat
hírek
gondolatok
Angol-amerikai ro15:25 Egy egyesült
mantikus krimisor. 07:20 Almárium
05:20 Német nyelvű
királyság
hírek
08:20 Mesterember
Angol romanti05:25 Orosz nyelvű
kus film
09:15 Élő népzene
hírek
09:45 Jó ebédhez szól 18:00 RTL Híradó –
05:15 Családi Titkok
05:30 Kínai nyelvű
Esti kiadás
a nóta
06:15 MOKKA
hírek
10:15 Katolikus krónika 19:00 Fókusz Plusz
06:25 Tények Reggel 10:40 Kapcsoljuk Rómát! 20:00 A mi kis falunk 05:35 Itthon vagy!
Magyar vígjáték06:55 MOKKA
05:55 Magyar gazda
11:10 A cárné
sorozat
08:45 MOKKACINO
06:20 Unió27
összeesküvése
21:05 Házasodna a gazda 06:40 Itthon vagy!
Tévéjáték
09:40 TELESHOP
22:20 Zűrös olasz esküvő 07:00 Hajnali
10:45 Csapdába csalva 12:50 V4 híradó
Olasz vígjáték
13:00 Híradó
11:15 Mintaapák
gondolatok
00:25 Dr. Csont
Magyar fikciós sor. 13:15 P'amende
07:10 Opera Cafe
Amerikai
krimiso12:00 Tények Délben 13:40 Öt kontinens
07:40 Folkudvar
rozat
12:30 Walker, a Texas-i 14:10 Folkudvar
08:05 Evangélium:
01:40 Az élet ára
kopó
14:40 Multiverzum
Máté evangéliAngol akcióthriller
Am. akciófilm-sor.
15:15 Család-barát
uma
13:35 Walker, a Texas-i 16:40 Kárpát-medence
08:35 Hogy volt?!
kopó
17:05 Ízőrzők:
09:30 Életművész:
Am. akciófilm-sor.
Nagydobos
Gáll Levente
04:30 Necsi-Necsi
14:40 Tiéd az életem
17:35 Magyarország
10:30 Rejtélyes XX.
05:00 TELESHOP
Mexikói filmsor.
finom
század - Kun
06:00 TV2 MATINÉ
15:40 Az én lányom
17:50 Gasztroangyal - 10:25 Trendmánia
Miklós műsora
Török filmsor.
Eszik,
iszik,
so10:55
Öt kontinens
10:55 Édes egészség
16:45 A bosszú
sem alszik...
11:25 ...hogy szaladKárpáti Rebecsapdájában
18:50 Jó ebédhez szól
nak a fák!
Török filmsor.
kával
Magyar filmdráma
a nóta
18:00 Tények
11:30 A Pénz beszél
12:50 V4 híradó
19:25 Feldobott kő
18:45 Tények Plusz
12:00 Poggyász
Magyar filmdráma
13:00 Híradó
19:40 Exatlon Hungary
12:35 Életmódi Plusz 13:25 Múlt és Jelen
21:00
Híradó
22:40 Dr. Balthazar
13:05
Innovátor
21:25 V4 híradó
22:05 Bagi Nacsa
Fr. krimi-sor.
13:40 Star Trek
Orfeuma
23:55 Magánnyomozók 21:35 Ridikül
Amerikai-német ak23:05 Virtuózokció sci-fi
01:00 Walker, a Texas-i 22:35 Mi vagyunk a
balladából válogatás
16:20 Columbo
kopó
Portréfilm Pet23:15 VirtuózokAmerikai krimi
Am. akciófilm-sor.
rás Mária nép- 18:00 Tények
válogatás
02:00 Doc Martin
dalénekes, kera- 18:55 Tények Plusz
23:30 Dokuzóna
Angol filmsor.
mikusművészről 20:00 Wasabi - Mar,
00:30 Térkép
03:10 Tények Este
- MMA portré
00:55 Himnusz
mint a mustár
23:30 Hazajáró
Francia-japán ak- 01:00 Híradó
cióvígjáték
00:05 Hagyaték
01:15 Angol nyelvű
00:35 Hetedhét kaland 22:15 Kingsman - A
hírek
04:30 Család-barát
titkos szolgálat 01:20 Életművész:
00:45 M2 matricák 05:55 Hajnali
Amerikai-angol akLássuk a medvét!
Gáll Levente
gondolatok
cióvígjáték
00:50 M2 matricák –
02:10 Az új rokon
06:00 Híradó
Magyar filmvígjáték
Baltazár-bazár 00:50 Terminator 06:30 Nemzeti
Genisys
03:35 ...hogy szalad00:55 Himnusz
Sporthíradó
Amerikai sci-fi aknak a fák!
01:00 Híradó
06:40 Kenó
ciófilm
Magyar filmdráma
01:15 Angol nyelvű hírek
06:45 P'amende
03:30 911 L.A.
01:25 Feldobott kő
07:15 Öt kontinens
Amerikai akció-soMagyar filmdráma
07:45 Mozogj otthon!
rozat
02:50
A
cárné
07:55 Ridikül
06:50 Férfi kosárlabda
összeesküvése
08:50 Fogd a kezem!
Tévéjáték
Magyar Kupa
Török tévéfilmsor.
08:50 Szabadidő
09:40 Isztambuli
04:30 Család-barát
09:25 Bajnokok
menyasszony
05:55 Hajnali
Klubja
Török tévéfilmsor.
gondolatok
04:35 UEFA Bajnokok
12:15
Felvezető
műsor:
10:35 Család-barát
06:00 Híradó
Ligája
Labdarúgás
12:00 Déli harangszó
06:30
Nemzeti
06:30 Sporthíradó
12:01 Híradó
12:30 OTP Bank Liga
Sporthíradó
07:45 Jégkorong Erste
12:35 Nemzeti
14:15 Értékelő műsor:
06:45
Kenó
Liga
Sporthíradó
Labdarúgás
06:50 Magyar Krónika
10:00 Sporthíradó
12:55 A világ egy
14:30 Felvezető műsor:
07:25
Hazajáró
12:30 Napos Oldal –
erített asztal
Labdarúgás
07:55 Térkép
DTVK
13:25 Sorsok útvesztője
14:45 OTP Bank Liga
08:25
Noé
barátai
13:00 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
16:30 Értékelő műsor:
13:30 UEFA Bajnokok 09:00 Divat & dizájn
14:20 Almárium
Labdarúgás
09:30
A
világörökség
Ligája összefoglaló
15:10 Rex felügyelő 16:45 Felvezető műsor:
kincsei
14:30 Női labdarúgó
Elit alakulat
Labdarúgás
09:50 A világ madárOlasz bűnügyi tévémagazin
17:00 OTP Bank Liga
távlatból
filmsor.
15:00 Férfi kosárlabda
18:45 Értékelő műsor:
10:25 Család-barát
16:00 Alpesi őrjárat
Magyar Kupa
Labdarúgás
12:00
Déli
harangszó
Olasz tévéfilmsor.
17:00 Bajnokok Klubja
19:00 Felvezető műsor:
17:05 Ridikül
17:45 Férfi kosárlabda 12:01 Híradó
Labdarúgás
12:35 Nemzeti
18:00 Híradó
Magyar Kupa
19:30
OTP Bank Liga
Sporthíradó
18:25 Nemzeti
19:35 Péntek Esti Foci
Sporthíradó
21:45 Péntek Esti Foci 12:55 Ízőrzők - Takaré- 21:15 Értékelő műsor:
Labdarúgás
kos konyha
18:45 Isztambuli
22:15 Sporthíradó
21:45 Góóól!
menyasszony
22:45 UEFA Bajnokok 13:30 Pusztaház
22:40 Női vízilabda
örökösei
Török tévéfilmsor.
Ligája
OB I.
Angol tévéfilmsor.
19:40 Rex felügyelő - 00:45 Férfi kosárlabda
14:30 Anna Karenina 04:05 Női labdarúgó
Elit alakulat
Magyar Kupa
magazin
Tévéfilmsor.
Olasz bűnügyi tévé- 02:40 Férfi kosárlabda
04:50 OTP Bank Liga
filmsor.
15:25 Az új rokon
Magyar Kupa
Tévéfilmsor.

22:05 Míg távol voltam

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Április 11. 12:50 Sporthíradó
Jó ebédhez szól
12:05 SzÉpítők
a nóta
12:35 Extreme-E
13:25 Aki lefényképezte
magazin
Tutankhamont
13:10 Hotel Transyl14:25 Édes anyanyelvünk
vania - Ahol a
14:35 A hölgy egy kissé
szörnyek lazulnak
bogaras

Köszöntjük Leó, Szaniszló nevű olvasóinkat!

Vasárnap
05:10 A homok titkai
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:05 Bakugan:
Reggeli torna

Japán-kanadai animációs
kalandfilmsorozat

08:30 Star Wars:
Ellenállás

Amerikai animációs
kalandfilmsorozat

09:00 Teleshop
10:00 Anyák gyöngye

Amerikai vígjátéksorozat

10:40 A Muzsika TV
bemutatja!
11:20 Az Év Hotele
12:05 XXI. század – a
legendák velünk
élnek
12:40 Házon kívül
13:15 A zűr bajjal jár
Amerikai vígjáték

16:00 Tan-túra

Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Apatigris

Magyar vígjátéksorozat

20:00 Rampage Tombolás

Amerikai akciófilm

22:10 Fák jú, Tanár
úr! 3.
Német vígjáték

00:55 Portré
01:40 Gyilkos lövés
Amerikai
akcióthriller

04:30 Csapdába csalva
05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
09:20 Fald Fel!
09:55 Tűsarok
10:25 Több mint TestŐr
11:00 Super Car
11:30 Életmódi

Amerikai animációs
Magy. filmvígjáték
vígjáték
16:00 Hatoslottó

14:55 A hobbit

9

11:00 Térkép
11:25 Szerelmes földrajz
11:55 Átjáró
12:20 Átjáró
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:10 Babits - Misztrál
22:35 Babits - Misztrál
23:00 Babits - Misztrál
23:30 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Koszorú - A költő Illyés Gyula MMA portré
02:20 A hölgy egy
kissé bogaras

sorsolás
16:05 Hogy volt?!
17:00 A világörökség
kincsei
18:00 Tények
17:25
Borbás Marcsi
18:50 Az Amazonas
szakácskönyve
kincse
18:00 Híradó
Am. akcióvígjáték
18:25 Nemzeti
Magy. filmvígjáték
21:20 Joker
Sporthíradó
Amerikai krimi
23:20 Hogyan rohanj a 18:45 Családi kör
19:40 Magyarország
veszTEDbe
szeretlek!
06:45 Góóól!
Amerikai vígjáték
21:15 A San Franciscó-i 07:45 Múlt és Jelen
01:50 Mondja, Marzsaru
08:15 Jövünk!
ha - Magyar
Angol akciófilm
08:45 Út Tokióba
animációs rek23:05 Kenó
09:15 UEFA Bajnokok
lámtörténet
23:15 Gyilkos vagyok
Ligája magazin
Lengyel filmdráma 12:15 Merkantil Bank
01:05 Kemény leckék
Liga
Lengyel bűnügyi té- 14:15 Felvezető műsor:
05:25 Borbás Marcsi
véfilmsorozat
Labdarúgás
szakácskönyve 01:55 Hat nővér
05:50 Hajnali
Spanyol romantikus 14:30 OTP Bank Liga
16:15 Értékelő műsor:
gondolatok
tévéfilmsorozat
Labdarúgás
06:00 Híradó
02:40 Noé barátai
16:30 Felvezető műsor:
06:30 Nemzeti
Labdarúgás
Sporthíradó
17:00 OTP Bank Liga
06:45 Kenó
18:45 Értékelő műsor:
07:00 Családi kör
05:00 Híradó
Labdarúgás
08:00 Isten kezében
05:15 Angol nyelvű hírek
19:15 Felvezető műsor:
08:25 Katolikus krónika 05:20 Német nyelvű
Kosárlabda
08:50 Neked szól!
hírek
09:00 Református is- 05:25 Orosz nyelvű hírek 19:30 Férfi kosárlabda
Magyar Kupa:
tentisztelet
05:30 Kínai nyelvű hírek
Döntő
közvetítése
05:35
Itthon
vagy!
21:15 Értékelő műsor:
Sajóvelezdről
Kosárlabda
10:00 Rome Reports - 05:55 Térkép
21:45 Férfi kosárlabda
Vatikáni híradó 06:20 Élő egyház
06:45
Esély
Magyar Kupa
10:20 Református
07:05 Hajnali
magazin
23:40 Fortuna Liga
gondolatok
10:50 Ő és én:
01:40 Merkantil Bank
07:15 Világ
Balogh János
Liga
11:00 Szertartás-köz- 07:40 Multiverzum
03:30 Jövünk!
08:05 Mesterember
vetítés: Római
04:00 Út Tokióba
katolikus szent- 08:40 Noé barátai
A műsor és a kezdési
mise közvetíté- 09:05 Novum
időpont megváltoztatáse a Pasaréti Fe- 09:35 Önök kérték
sának jogát minden
rences Temp10:30 Ízőrzők - Takarétévéadó fenntartja!
lomból
kos konyha
Amerikai-új-zélandi fantasztikus kalandfilm

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

– az összes fizikai és jogi személytől beérkezett hirdetés
kereskedelmi hirdetésnek
számít, akik kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
– különböző szolgáltatások
nyújtása;
– haszongépjárművek eladása, vétele;
– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területekkel, berendezésekkel és alapanyagokkal történő műveletek.
– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratokról szóló hirdetés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba
a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;
– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

A hirdetés szövegét figyelEgyszerű
mesen, hibák és javítások nélkül írják meg. Egy 20 szó
15 hr.
szelvényen mindössze egy 21-40 szó
30 hr.
hirdetés szerepelhet.
Keretes
A szerkesztőség fenntartja
30 hr.
a jogot, hogy egyes anyago- 20 szó
60 hr.
kat nem közöl az újságban. 21-40 szó
Nem közölhetőek azok a hirKiemelt
detések, amelyek ellentmon20 hr.
danak a szerkesztőségi fel- 20 szó
40 hr.
tételeknek és az ukrán tör- 21-40 szó
vényeknek.
Keretes + kiemelt
A hirdetésekkel és reklámok40 hr.
kal kapcsolatos reklamáci- 20 szó
80 hr.
ókat a szerkesztőség a lap 21-40 szó
megjelenése után 3 napig
Keretes + kiemelt
fogadja.
20
szó
40 hr.
A szerkesztőség nem vál80 hr.
lal felelősséget a hirdetés 21-40 szó
tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok Minden kereskedelmi hirdetés
100 %-os felárral jelenik meg.
és címek pontosságáért.

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

Egyéb hirdetések:

elveszett iratok		
100
részvétnyilvánítás
50
társkereső		
30
köszöntő		
30
4 sor vers+köszöntő 5 0
képes köszöntő		
40
kép+4 sor vers 		
55
megkezdett 4 soronként

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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Szépségápolás

Komoly betegségek jelei lehetnek az arcodon
9 gyakori probléma

Valószínűleg te is szoktad az arcod kritikusan szemlélni a tükörben. Lehet, hogy fel is fedezel néhány új pattanást, kisebb ráncot
is, ám az arcodon komolyabb problémák jelei is meglátszanak. Mutatjuk, mik ezek a jelek, és mire utalhatnak.
Pattanások az állkapocs
vonalában
Nők esetében az aknék, pattanások megjelenése általában
valamilyen hormonális problémára utal. A tesztoszteron emelkedése fokozott faggyútermelést okoz. Az állkapocs vonalá-

voshoz, hogy biztos lehess benne,
mi okozza ezt a tünetet!
Szőrszálak
Előfordulhat, hogy eddig soha
nem volt az arcodon szőr, most
mégis észreveszed, hogy erős szőrszálak növekedtek a bajusz vonalán,
vagy az álladon. Ezek megjelenése

ban jelentkező pattanások pajzsmirigy-betegség vagy policisztás
ovárium szindróma (PCOS) jelei
is lehetnek.
Arcpuffadás
Ez a jel a pajzsmirigy alulműködésére utalhat leginkább.
A pajzsmirigy nem termel elegendő tiroxint, így az anyagcsere megváltozik, lelassul. Ez arcpuffadáshoz vezet.
Cserepes ajkak
Télen természetes, hogy
gyakrabban érzed száraznak az
ajkaidat, de ez általában átmeneti állapot. Ha viszont hosszabb
ideig is ezt tapasztalod, több dolog is állhat a háttérben: lehet,
hogy a szervezetedben alacsony
a cink vagy a niacin szintje, lehetsz vérszegény, de akár cukorbeteg is. Feltétlenül fordulj or-

hormonális problémát jelezhet, de
lehet PCOS tünete is. Ez utóbbira
mindenképp gondolj abban az esetben, ha a menstruációddal problémáid vannak!
Aknék a T-vonalban
A T-vonal sokaknál zsírosabb
terület az arcon, ezért nem ritkák az
ott kialakuló pattanások. Ám akkor,
ha a bőröd normál típusú vagy száraz, és ennek ellenére aknék alakulnak ki ezen a területen, gyanakodhatsz arra, hogy túl sok a stressz az
életedben. A sok alkohol és kávé fogyasztása is vezethet aknék kialakulásához, így ilyen esetben vedd
vissza a fogyasztásukat. A T-vonalban megjelenő pattanások keringési
problémákra is utalhatnak.
Elváltozások a füleken és a
halántékon
Lehet ez a terület egy kiszá-

5 élelmiszer, ami tényleg
segítheti a hajnövekedést

Van, aki szerint egyetlen csodaszer megoldja a hajhullás problémáját, mások szerint teljesen
mindegy, mit eszünk. Az igazság valahol félúton van.
Görögszéna, a haj
megmentője?
A népi gyógyászat régóta javasolja a görögszénát a hajhullás
megállítására, a szakértők szerint
pedig ez egyáltalán nem légből
kapott javaslat.
A görögszéna magja magas
fehérje- és nikotinsavtartalommal
rendelkezik, amelyekről ismert,
hogy segítenek a korpásodás és a
hajhullás leküzdésében. „Különböző fejbőrrel kapcsolatos problémákon is segíthetnek ezek a hatóanyagok, beleértve a szárazságot
és a haj elvékonyodását. A magok
segítenek a haj hidratálásában és
a fényesség helyreállításában is.”
A fehérjék mellett a görögszéna magjai növényi vegyületek egyedülálló kombinációját tartalmazzák, beleértve a
szaponinokat és flavonoidokat.
Ezek a vegyületek gyulladáscsökkentő és gombaellenes hatásukkal segíthetik a haj növekedését. Az Amerikai Bőrgyógyásza-

ti Akadémia tagja hozzáteszi, hogy
van egy másik elmélet arra vonatkozóan, hogyan segíthetnek a görögszéna-magvak a hajnak. A görögszéna gátolja a DHT-t, egy nemi
hormont, amely hozzájárul a hajhulláshoz.
Ha egy férfi vagy egy nő kopaszodik vagy súlyos hajhullástól szenved, akkor a görögszéna magja önmagában nem lesz az a varázslatos megoldás, amelyet keres. Annak ellenére,
hogy elegendő állat- és embervizsgálat támasztja alá, hogy a görögszéna segíthet a hajhullás megállításában, még sok kutatásra és vizsgálatra van szükség, mielőtt hivatalosan is
a gyógymód része lehet a görögszéna – arra pedig továbbra is emlékeztetnek a szakértők, hogy fontos feltárni a hajhullás okát, kizárni a szervi
bajokat vagy gyulladásokat. A megfelelő orvosi vizsgálatok és kezelések
mellett azonban a görögszéna magja
mellett is van néhány élelmiszer, ami
segíthet, hogy sűrűbb, erősebb, fényesebb hajkoronád legyen.
Spenót
A spenótban található vitaminok és ásványi anyagok közül többek között az antioxidánsként viselkedő mangán, a réz, a cink, az E-vi-

radt rész az arcodon, ez dehidratált állapotra utal. Fontos, hogy
megfelelő mennyiségű folyadékot fogyassz. Ha pattanások jelennek meg a füled és a halántékod környékén, előfordulhat,
hogy túl sok feldolgozott élelmiszert eszel, olyan étrendet követsz, amelyben túl sok a zsír.
Ezeken könnyen változtathatsz
helyes életmóddal.
Szem alatti sötét karikák
Fáradtság jele is lehet, de nem
szabad elbagatellizálni a szem
alatti sötét karikák jelenlétét. Ha
a szemeid körül lévő, érzékeny
bőr színe sötétebbre vált, az annak a jele lehet, hogy esetleg valami olyasmit eszel, ami nem igazán
tesz jót a szervezetednek. Gondolhatsz gluténérzékenységre,
tojás- vagy tejérzékenységre is.
Fontos, hogy orvoshoz fordulj.
Kirepedezett szájszeglet
Nagyon kellemetlen tünet,
ami fájdalommal is jár. Általában B-vitaminhiány áll a háttérben, ami B-komplex szedésével
helyrehozható. Fogyassz sok sötétzöld leveles zöldséget, hüvelyeseket és csirkét!
Pattanások a két
szemöldök között
Májproblémák előjelei lehetnek. Az egyoldalú táplálkozás, a
túl sok hús fogyasztása megviseli a májat. Könnyítsd meg a dolgát azzal, hogy több zöldséget
eszel, kevesebb húst, és sok-sok
vizet iszol.
Az itt felsorolt jelzések csak a
jéghegy csúcsa, nagyon sok belső szervi problémáról tanúskodik
az arcod. Ezért fontos, hogy két
sminkelés között mindig alaposan letisztítsd az arcbőröd, hogy
alaposan szemügyre vehesd azt.
Ha bármilyen elváltozással találkozol, nincs vesztenivalód, azonnal keresd fel az orvosod, hogy
megelőzd a súlyosabb tünetek
kialakulását, valamint a komolyabb betegségeket.
tamin és a szelén is segíthetnek
megőrizni vagy visszaszerezni hajad egészségét. Ezek a hatóanyagok segítenek megőrizni a fejbőr
és a haj nedvességtartamát, így fényesebbé és erősebbé teszik a hajat. A vashiány szintén hajhullást
okozhat, így ennek a nyomelemnek a pótlása is fontos, amiben a
spenót szintén a segítségedre lehet.
Lazac
A B7-vitamin, vagyis a biotin
hiánya kutatások szerint összefüggésbe hozható a haj töredezésével. A lazac kiváló biotin-forrás,
ahogyan a tojás vagy az avokádó
is. A lazac mellett szól az omega-3
tartalom, amitől a haj csillogóbb,
fényesebb is lesz.
Görög joghurt
Cseréld le a hagyományos
joghurtodat görög joghurtra, ami
B5-vitaminban gazdag, és így elősegíti a fejbőr vérellátottságát!
Máris tettél egy lépést az egészségesebb, erősebb hajért!
Fehér húsok
A fehérjehiány megállíthatja
az új haj növekedését, így amikor
a régi hajszálak kihullanak, nem
lesz semmi a helyükön. Az olyan
sovány, fehér húsok, mint a csirke
vagy a pulyka segíthetnek a fehérje pótlásában, ha nem fogyasztasz
húst, és hajhullást tapasztalsz, akkor érdemes lehet növényi eredetű élelmiszerekkel, például hüvelyesekkel megemelni kicsit a fehérjeszintedet.

A körmöknek levegőzniük kell?
A legnagyobb köröm-tévhitek
Roncsolja körmeinket a géllakk? Valóban vitaminhiányra utal, ha
fehér foltok vannak a körmeinken? Íme néhány, a köröm egészségére vonatkozó mítosz és tévhit, amit ideje eloszlatni!
Igaz, hogy a géllakk és a
zselé roncsolja a körmöket?
Hamis! A szakértő szerint az
valóban igaz, hogy ezek a vegyszerek száríthatják a körmöket,
de maga a lakk biztosan nem tesz
kárt a körmünkben. Általában az
eltávolítási folyamat az, ami roncsolhatja őket, de a legnagyobb

után kezdjünk lakkozni a szakértő szerint!

kár, amit okozhat, hogy hámlani
kezd a körmünk, esetleg romlik
a textúrája.
A szakértő szerint mindegy,
hogy otthon vagy egy szalonban
végezzük a folyamatot, be kell
tartanunk az eltávolítás összes lépését. Először le kell csiszolnunk
a felső lakkréteget, majd minden
ujjunkat egyesével bekenni lakkeltávolítóval, befóliázni és kivárni, míg a vegyszer megteszi a hatását! Mikor leszedtük, a maradék lakkot finoman távolítsuk
el manikűrkészletünk erre legalkalmasabb eszközével, figyelve, hogy semmiképp se sértsük
fel a felületet!

helyett sokkal valószínűbb ok valamilyen kisebb, a körmöket ért
trauma, ami során a körömlemez
enyhén megsérült. Fájdalmat nem
okoz, de már egy kisebb ütődés is
eredményezhet ilyen fehér elszíneződést. A szakértő szerint csupán egyetlen teendőnk van vele:
megvárni, amíg magától elmúlik.

A körmön található csíkok
és vonalak arra utalnak,
hogy valami nem stimmel az
egészségünkkel
Ez többnyire hamis. A szakértő szerint ugyanis a körmön

megjelenő függőleges vonalak sokaknál megjelennek a kor
előrehaladtával. Az ok, hogy
ahogy a köröm öregszik, egyre
nehezebben szívja fel a tápanyagokat és nehezebben tartja meg a
nedvességet. Ha azonban vízszintes, úgy nevezett Beau-vonalak
jelennek meg, akkor érdemes
megmutatni egy bőrgyógyásznak,
hátha más áll a háttérben.
Mindig be kell áztatni
körmeinket manikűr előtt
Hamis. A víz valóban hidratálja a körmöket, ami jót tesz nekik, de ideiglenesen ki is tágítja a
körömágyat, így ha rögtön utána
lakkozunk rá, a lakk könnyebben
elválik és töredezik majd. Legközelebb hagyjuk ki ezt a lépést,
vagy ne közvetlenül az áztatás

A fehér foltok a körmön a
kalciumhiány jelei
Hamis! A körmökön megjelenő fehér foltok neve leukonychia,
és nagyon gyakori ez a tévhit velük kapcsolatban. A kalciumhiány

A körmöknek néha
levegőzniük kell
Tévhit, hiszen a körmök, mire
mi látjuk őket, abban az állapotban
ahogy az ujjainkon vannak, már
nem élnek, így nincs is szükségük
levegőre. A körmök a körömágyból nőnek és minden szükséges
tápanyagot – beleértve az oxigént
is – a véráramon keresztül kapják.
Így tehát teljesen mindegy, hogy
lakkozzuk-e őket vagy sem, ezzel
egészen biztosan nem vesszük el
tőlük a levegőt. Azért persze nem
árt néha tartani egy kis szünetet a

manikűrben, hiszen a sok lakk, ragasztó és lakklemosó könnyen kiszáríthatja körmeinket, a regenerálódáshoz pedig kell egy kis idő.
A körmök sárgulása
aggodalomra adhat okot
Többnyire ez is hamis, a legtöbb esetben ugyanis a körmök elszíneződését az erős színű körömlakkok gyakori használata okozza.
A megelőzés egyik legjobb módja,
ha minden alkalommal használunk
alapozólakkot, így megakadályozhatjuk, hogy az erősebb színű lakk
beivódjon a köröm felső rétegeibe.
Ha nem viselünk lakkot és mégis
úgy látjuk, hogy sárgulnak a körmeink, esetleg meg is vastagodtak,
akkor gombás fertőzés állhat a hátterében és érdemes bőrgyógyászhoz fordulnunk.
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Lakástüzet okozott a felügyelet nélkül hagyott
égő gyertya

Március 24-én 16 óra 19 perckor a tűzoltóság bejelentést kapott egy lakástűzről, amely Munkácson a Volodimir
Mitropolit utcában található kilencemeletes ház legfelső emeletén keletkezett,
adja hírül a pmg.ua.
Az egyik lakás tulajdonosa gyertyát
gyújtott, mert nem volt áram a házban,
de aztán megfeledkezett róla, és felügyelet nélkül hagyva az égő gyertyát, elment

otthonról. A 17. és 19. Számú Állami Tűzoltó- és Mentőegység munkatársai végezték az oltási munkálatokat. Az erős füst
miatt a tűzoltóknak a légző- és látószervek védelmére szolgáló eszközökben kellett dolgozniuk.
A lángok tönkretették a bútorokat és
háztartási cikkeket. A tűz végső okát és
a kár összegét a bűnüldöző szervek határozzák meg.

Egy nap alatt 33 gyújtogatást jegyeztek be
Kárpátalján

A legtöbb avar- és bozóttűz az Ungvári,
a Munkácsi, a Beregszászi és a Huszti
járások területén fordult elő, számol be
a mukachevo.net.
Az év eleje óta összesen 237 esetben
regisztráltak szárazfűégetést megyénkben. A gyújtogatókat az sem tartja vissza,
hogy törvényileg szigorították a száraz
növényzet égetése esetén kiróható büntetést. Az adómentes minimáljövedelem (17
hrivnya) 5400–9000-szeresének megfele-

lő bírság szabható ki, vagy 2-től 5 évig terjedő szabadságkorlátozásra, illetve ugyanilyen időtartamú szabadságvesztésre ítélhető az a személy, aki erdők, vasutak mentén, települések közelében, mezőgazdasági területen száraz növényzetet éget.
Ugyanezen cselekmények, ha emberek halálát, állatok tömeges pusztulását
vagy egyéb súlyos következményeket
okoztak, 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők.
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Rajt a vb-selejtezőkön

A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokságra 32 csapat jut majd ki, de Európából csak 13 válogatott kvalifikálja
magát a világeseményen. A mögöttünk
maradt héten megkezdődtek a vb-selejtezők: az I-csoportban szereplő magyar és a D-csoportban érdekelt ukrán
válogatott is kétszer lépett már pályára.
Kezdésként a Marco Rossi által 25. alkalommal dirigált magyar együttes fordulatos meccsen 3-3-as döntetlent ért el Lengyelország ellen Budapesten.

los vendégelőnynél kezdődött meg a hajrá. A Freiburg légiósa szerencsére akcióból javított, majd a legvégén a csereként
pályára lépő Nikolics már belőtte az immáron harmadik magyar büntetőt, kialakítván ezzel a 3-0-s vendégsikert.
A csoportban egyelőre Anglia hibátlan
mérleggel áll az élen az egyformán 4 pontos lengyel és magyar csapat előtt.
A D-csoportban Ukrajna rögtön egy
bravúros pontszerzéssel (1-1) kezdte meg
a szereplését Franciaországban, a folyta-

Magyar gólöröm San Marinóban

Beregszászban leégett egy Ford Tranzit
Kigyulladt Beregszászban egy Ford
Tranzit mikrobusz március 25-én, az Újvásártér utcán, adja hírül a karpat.in.ua.
Az eset a tulajdonos udvarán keletkezett, aki a történtekkor nem tartózkodott
otthon. A tüzet a szomszédok vették észre, akik azonnal értesítették a tűzoltóságot. A helyszínre rövid időn belül kiérke-

zett a tűzoltóság, akik sikeresen megfékezték a lángokat, s megmentették a jármű mellett parkoló VAZ–2109-es személygépkocsit is.
A tűz kitörésének okát még vizsgálják, azonban a helyiek elmondása szerint
az autóban sokszor játszottak a gyerekek,
s lehetséges, hogy ők okozták a bajt.

Dél-Ázsiából származó migránsokat vettek
őrizetbe Huszton

Öt dél-ázsiai migránst és valószínű csempészüket vették őrizetbe pénteken reggel a Munkácsi Határőrség Jablonovkai
(Jablunyivka) Osztálya operatív csoportjának tagjai, valamint a Huszti
Rendőrség munkatársai, írja a 0312.ua.
A rendőrök megállítottak egy Husztról

kifelé haladó Opel Vivaro típusú kisbuszt,
amelyet egy 35 éves ukrán állampolgár,
csernivci lakos vezetett. A járműben öt okmány nélküli utas tartózkodott, akik közül
négyen azt mondták, hogy indiai állampolgárok, egy másik pedig pakisztáninak
vallotta magát.

Két férfi megverte szomszédait Munkácson

Március 24-én a rendőrségre egy munkácsi verekedésről érkezett bejelentés,
számol be a pmg.ua.
A Krilov utcában a nyomozócsoport
megállapította, hogy konfliktus alakult ki
a közelben lakó férfiak között. Két testvér – egy 38 és egy 26 éves férfi – a szomszédokkal folytatott szóváltás után belé-

pett az udvarukra, s verni kezdték a tulajdonost és barátját. A támadók ezután kiugrottak az utcára, megrongálták a kerítést és a közelben parkoló autót.
A rendőrök mindkettőjüket őrizetbe
vették, lefoglalták a náluk talált baltát és
egy fémcsövet. Az ügyben büntetőeljárást indítottak.

Egyszerre több emeletes ház égett a Técsői járásban
Az előzetes információk szerint Talabor
faluban (Tereblja) két új lakóépület lángolt, adja hírül a 0312.ua.
A nagyszabású tűz összterülete meghaladta az 1200 négyzetmétert. A helyszínen 30 tűzoltó 6 tűzoltóautóval végezte az oltási munkálatokat. Sérültek, áldozatok nincsenek.

Ezeket a többszintes lakóházakat
2011-ben építették állami pénzen az
aknaszlatinai földomlások által veszélyeztetett területeken élők áttelepítése céljából. Az építkezés mintegy
120000000 hrivnyába került. Azonban
kevés ember költözött Aknaszlatináról
Talaborfaluba.

Leégett egy ház a Beregszászi járásban
A hatalmas tűz március 23-án a beregszászi járási Nagybégányban
az esti órákban keletkezett, írja a
mukachevo.net.
A helyszínre a derceni és a beregszászi tűzoltóság érkezett ki, ekkorra a lángok

már 120 négyzetméteren terjedtek szét. Az
esetben szerencsére senki nem sérült meg,
azonban a tűz szinte az egész házat megsemmisítette.
A tűz kitörésének okát és az általa okozott kár értékét még vizsgálják.

Nyolc búvárruhás férfit vettek őrizetbe a
határon

Március 22-én este az ukrán és román határőrök a közös intézkedés
eredményeként megakadályozták a
nagy mennyiségű dohányáru határon történő átcsempészését, tájékoztat a pmg.ua.
Járőrözés során a Munkácsi Határőrség nagybocskói (Velikij Bicskiv) kirendeltségének munkatársai egy csoportra
figyeltek fel, amelynek tagjai csomagokkal a vállukon a határ felé futottak. A fér-

fiak cigarettát akartak átjuttatni a határ
túloldalára a Tisza folyón. Az ukrán határőrök erről azonnal tájékoztatták román
kollégáikat.
Az információcsere és a közös keresés
eredményeként 19 csomag dohányterméket találtak, és nyolc embert vettek őrizetbe nedves búvárruhában. A csempészeket
a határőrsre vitték, ahol jegyzőkönyvezték az esetet, és az ügy anyagait megküldik a bíróságnak.

Még több információ a karpatinfo.net-en

Sallai Roland és Szalai Ádám találataival a magyarok a második játékrész elején már 2-0-ra is vezettek, de aztán elég
volt egy másfél perces rövidzárlat, és máris döntetlen volt az állás.
Innen is volt még esély a győzelem
megszerzésére, hiszen Wili Orban ismét
a hazaiaknak szerzett vezetést, de jött
Robert Lewandovski, és egy remekbeszabott találattal ismét döntetlenre alakította
az eredményt. A 3-3-as állás a végéig már
nem változott.
Vasárnap a legalacsonyabban jegyzett
európai válogatott, San Marino otthonában
kellett beváltani a papírformát, és a végig
bunkerfocit bemutató hazai lelkes amatőrök ellen sokáig nem volt biztos még a
győzelem sem. Szalai Ádám büntetőből
elért találatát követően Salllai elhibázta a
második magyar 11-est, így csupán egygó-

tásban viszont Andrij Sevcsenko együttese hazai környezetben szintén csak ikszelt
Finnország ellen (1-1).
A többi selejtező-csoport eredményeit mustrálva, kiemelkedik Törökország
magabiztos rajtja, akik előbb Hollandiát
győzték le 4-2-re, majd Norvégiában demonstráltak erőfocit és 3-0-ra bizonyultak jobbnak a vikingek ellen.
További érdekesebb eredmények:
Szerbia – Portugália 2-2, Spanyolország
– Görögország 1-1, Csehország – Belgium 1-1, Skócia – Ausztria 1-1, Moldova
– Ferőer-szigetek 2-2, Izrael – Skócia 1-1, Szlovákia – Málta 2-2, Szlovénia – Horvátország 1-0, Románia – Németország 0-1.
Lapzártán után, szerdán, Magyarország Andorra vendégeként lép pályára,
míg Ukrajna Kazahsztánt látja vendégül.

Ungvári menetelés a harmadosztályban,
edzőt váltott a Minaj

Két remek győzelmének köszönhetően
az országos harmadosztályú labdarúgó-bajnokság nyugati zónájában szereplő Ungvári FC együttese a tabella
élére ugrott.
Volodimir Vaszjutik csapata előbb a 11.
fordulóból elmaradt Epicentr Dunajivci elleni találkozóját pótolta hétköznap, amelyen 2-0-ás hazai siker született.
Az akkor még a tabella élén álló
vendégek ellen a kárpátaljai együttes
Visnyevszkij góljával szerezte meg a vezetést a 43. percben, majd a hajrában Csonka
biztosította be a kétgólos sikert.
A hétvégén sorra kerülő 14. fordulóban
a Kijevből érkező Obolony második számú
csapata volt az ellenfél, és ezt a mérkőzést
is két góllal nyerték meg a vendéglátók.
Érdekesség, hogy a találkozó
első (Rudenko 3.) és utolsó találatát
(Uljancsenko 93.p. 11-esből) a vendégek
szerezték, de a két gól között Rjasko (11.
p. 11-esből, 41.) kétszer is betalált, rajta
kívül pedig Mastalir (42.) és Csnka (60.)
is beköszönt az Obolony kapujába.
Mindez azt jelenti, hogy az Ungvári
FC a Gyinaz Csernyihivvel azonos pontszámmal (31.) vezeti a tabellát a 28 ponttal harmadik Pogyilja Hmelnickij előtt.
Az április 3-án sorra kerülő 15. fordulóban éppen Csernyihivbe látogat a kárpátaljai együttes.

***
Az ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Minaj FC-nél megköszönték Vaszil Kobin vezetőedző eddigi munkáját.
A jelenleg kieső helyen álló kárpátaljai együttes klubigazgatója,
Valerij Pereszoljak, a mögöttünk
maradt hét elején találkozott Vaszil
Kobinnal és a megbeszélés után közösen úgy döntöttek, hogy felbontják a trénernek az idény végéig tartó
szerződését.
Az újoncegyüttes a hétvégén, immáron Kobin nélkül, a magyar élvonalban
szereplő Kisvárdához látogatott, és felkészülési mérkőzésen 2-1 arányú vereséget szenvedett.
A szabolcsi gárdának a brazil légiósa, Sassa szerzett vezetést a 18.
percben, amit egy másik légiós,
Ugochukwu egalizált az 50. percben.
A minajiak nigériai vendégjátékosa a
Pinyasko felvágásáért megítélt büntetőt értékesítette.
A légiósgólok találkozóján a várdaiak
részéről Bumba szerezte a győztes találatot a 76. percben.
A Minaj FC a hétvégén a Kolosz
Kovalivka ellen kísérelheti meg bajnoki
pontjai számának növelését.

Rovatvezető: Jakab Lajos
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Hirdetések
Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Ingatlan
Telek, föld eladó
Nagybaktán két privatizált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő gyümölcsfával és 300 db lugas
csemegeszőlővel eladó. Érdeklődni Bodnár Istvánnál
(Nagybakta, Akadémia u.
5/1.). Mob.: 050-7102136.

Ház eladó
Beregszászban a BúcsúProjektna u. 21. szám alatt
eladó egy kétszintes családi ház: víz, gáz, kút, melléképületek, nagy kert, privatizált föld. 4 szoba, 2 konyha,
fürdőszoba, garázs. Csere is
érdekel 3 szobás felújított lakásra. Tel.: +38050-0596146.
Családi ház eladó Beregszászban az Arany János u.
21. szám alatt, közel a központhoz. Áron alul. Mob.:
066-0162484.
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi
ház, kétemeletes (víz, gáz
bevezetve). Mob.: 0992393269 (17 óra után).
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona
István u. 12. szám alatt kertes ház bútorostól, víz, gáz,
háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.
Beregszászban, a Muzsalyi
úton ház eladó. Felújított,
bútorozott, akár 2 család
számára vagy bármi elképzelésre kialakítható. Tel:
095-1145791.
Beregszászban, a Május 1.
u. 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.

Lakás eladó
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.

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.

Lakás kiadó
Lakás kiadó Beregszász
központjában. Mob.: 0952087515, 050-1977011.

Ház kiadó
Beregszászban családi ház
kiadó hosszú távra vagy eladó. Mob.: 066-9602758.

Jármű
Autó
Eladó Lada 6-os, 3-as motorral, metálkék, és utánfutó papírokkal. Tel: 097-6116118.

Technika
Televízió
Eladó használt LG TV 72 colos. Ár megegyezés szerint.
Mob.: 050-1849635.

Szolgáltatás

db). Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Fiatal gyümölcsfák (12) alakító és zöldmetszését vállalom, kerttervezés,
telepítési tanácsadás. Érdeklődni Bodnár Istvánnál
Nagybaktán. Mob.: +380507102136.

Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Gyümölcstermesztési és
kerttervezési szaktanácsadás. Fiatal gyümölcsösök
(1-3 év) alakító metszését vállalom. Érdeklődni: Bodnár
Istvánnál, Nagybakta. Mob.:
050-7102136.

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

Vállaljuk bármilyen szőnyeg, bútorkárpit, bútorhuzat
és autókárpit vegyi tisztítását. Mob.: +38050-1719536,
+38063-0300162.

Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

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

Utcáról, kertből, udvarból
fa kivágását és metszést vállalok Beregszászban és környékén. Mob.: 050-1948976.

Munka
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére 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.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére
Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint (1.5 hrivnya/

Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Magyarországra, Zalaegerszegre szakképzett
pékeket, cukrászokat és
kisegítő munkásokat keresünk. Szállást ingyen
biztosítunk! További információkért a következő telefonszámon lehet érdeklődni: Viber:
095-1134206.
Magyarországra, Zalaegerszegre autószerelőket keresünk. Szállást ingyen biztosítunk! További információkért a következő telefonszámon
lehet érdeklődni: Viber:
095-1134206.
Kiemelt juttatási csomaggal szemészorvost
keresünk Svájcba. Bővebb
információért érdeklődni
lehet a +3620-2977357 telefonszámon. A jelentkezéseket a jelentkezes1@
aarenson.hu címre várjuk.
Aarenson Consulting.
Kiemelt juttatási csomaggal gyermekorvost
keresünk Svájcba. Bővebb
információért érdeklődni
lehet a +3620-2103665 telefonszámon. A jelentkezéseket a jelentkezes1@
aarenson.hu címre várjuk.
Aarenson Consulting.
28 éves nagymuzsalyi nő takarítói munkát keres. Mob.:
+38095-1492868.

Otthon
Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő kulcsok. Mob.: +380996608338, +38066-3967011.

Építkezés, felújítás
Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

aluplast-Beregszász
Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 16 éve a városban
További ajánlataink:

- külső és belső párkányok,
- szúnyogháló (ajtóra is),

- Belorusz beltéri ajtók
- reluxa,
- anyag és bambusz roletta,
- szalagfüggöny

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

Alig használt WC kagyló eladó Beregszászban. Ár: 1000 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.
Eladó egy sarok fürdőkád 1,50x1,50. Mob.: 0973927953.

Hűtés, fűtés
Beregszászban brikett és
antracit szén eladó. Mob.:
066-3967011,
Eladó egy új gáztűzhely. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
050-1849635.

Bútor
Beregszászban eladó egy
jó állapotban lévő sarokülő, fotelek nélkül.
Ára: 5000 hr. Mob.: 0992725331, 097-9621454.
Szobabútor eladó Nagy
baktán (vitrinsor, szekrény,
fotel, asztal). Mob.: 0983856765.

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méte-

resek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
Tengerivetőgép, vákuumos,
traktor utánfutó (pricep).
Mob.: +38050-8614374.
Boroshordók eladók, 120 és
230 literesek, jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.
Eladó tengeri morzsoló, 3
fázisos, és 500 kg-os mázsa.
Tel: 097-6116118.

Haszonállat
Eladó hízósertés, 60 hr./
kg élősúlyban. Mob.: 0997356299.
Süldők eladók, 110 kgosak. Ár megegyezés szerint. Mob.: 050-0863719.

Növény
Oltott csemege- és borszőlő
oltványok eladók nagy fajtaválasztékban, kis és nagy tételben. Mob.: 099-3211747.
Hurma (datolyaszilva), gyümölcsfa, szőlőoltványok,
konténeres dísznövények
és diófaoltványok nagy fajtaválasztékban eladók. Érdeklődni Bodnár Istvánnál
(Nagybakta, Akadémia u.
5/1.). Mob.: 050-7102136.

Felkészítő tanfolyamot indítanak
mesterszintű ének-zene tanárképzésre

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán
a Nyíregyházi Egyetem mesteroklevelet adó „ének‐zene
tanár” szak képzést indít a 2021/2022 tanévben.
Azon tanítói diplomával rendelkezők jelentkezését
várják, akik szeretnének a 4 féléves, levelező munkarendű (a foglalkozások általában pénteki és/vagy szombati napokon) képzésben részt venni.
Jelentkezni a Rákóczi Főiskolán lehet július 1- augusztus 20. között.
A felvételi egyik feltétele a gyakorlati vizsga teljesítése, amelyre igény szerint felkészítő tanfolyamot szervez a
Rákóczi‐főiskola. A tanfolyam május első hetében indul.
Jelentkezési határidő (a tanfolyamra): április 18.
Jelentkezni az antaldiana1@gmail.com e‐mail címen lehet.
A Rákóczi Főiskola várja a jelentkezőket!

Felkészítő tanfolyamot
indítanak mesterszintű
testnevelő tanárképzésre

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a Nyíregyházi Egyetem mesteroklevelet adó testnevelő tanári (általános iskolai) szak képzést indít a
2021/2022 tanévben.
Azon tanítói diplomával rendelkezők jelentkezését
várják, akik szeretnének a 4 féléves, levelező munkarendű (a foglalkozások általában pénteki és/vagy szombati napokon) képzésben részt venni.
A képzés minimum 10 fővel indul.
Jelentkezni a Rákóczi Főiskolán lehet július 1. –
augusztus 20. között.
A felvételi egyik feltétele a gyakorlati vizsga teljesítése, amelyre igény szerint felkészítő tanfolyamot szervez a Rákóczi Főiskola az egészségügyi és
sporcentrumában. A tanfolyam 2021. május 1-től indul.
Jelentkezési határidő (a tanfolyamra): április 18.
Pótjelentkezésre is van lehetőség.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet: geczi.
istvan@kmf.org.ua
A Rákóczi Főiskola várja a jelentkezőket!

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)

Legyen Ön is a partnerünk!

A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Hirdetések
Felvételi felhívás

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium felvételt 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 Facebookoldaláról. A kitöltött nyomtatvány elküldhető e-mailben
vagy személyesen is eljuttatható a gimnáziumba 2021.
május 31-ig.
A gimnázium 2–7. évfolyamaira különbözeti vizsgák alapján lehet felvételt nyerni, amelyekre augusztusban 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 részletesebben elmélyülhetnek az iskolában tanult témakörökben, illetve megismerkedhetnek a felvételi követelményekkel.
Az előkészítő befejezésekor a gyerekek záró próbateszten vehetnek részt, amelyeken pontokat lehet gyűjteni a felvételihez.
Az előkészítő ingyenes, és nem kötelező az előzetes jelentkezés.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A részletekről bővebb információt az alábbi elérhetőségeink valamelyikén kaphatnak:
Címünk: Beregszász, Szőlőhegy u. 25. honlapunk
címe: www.bermagim.org
Telefonszámok: +380957018771, +380509971878
E-mail-címünk: bermagim@gmail.com

Ukrán nyelvtanfolyam

indul a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Felnőttképzési Központjának szervezésében!
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja ukrán nyelvtanfolyamot indít alap- és középfokon Kárpátalja-szerte 120 órában.
A képzés abban az esetben indul, ha a csoport létszáma eléri a 8 főt.
Jelentkezni 2021. március 8-tól 2021. április 8-ig lehet.
A nyelvtanfolyam 2021. április 26. – november 30. között valósul meg.
A program megvalósítását támogatja a Magyar Kormány,
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság a Bethlen
Gábor Alapkezelőn keresztül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős
miniszteri biztos közbenjárásával.
Részletes tájékoztatót a következő elérhetőségen kaphatnak.
Tel.: +380-31-41-4-29-68 (158-as mellék)
Email: felnottkepzesikozpont2017@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
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

IV. Ung-vidéki népzenei és
néptánc tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020/2021-es tanévben negyedik ízben hirdeti meg az Ung- vidéki népzenei
és néptánc tábort.
A tábor ideje: 2021. július 12–17.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centruma (89463
Nagydobrony, Róttag u. 3.)
Jelentkezési feltételek:
A táborba 9–17 éves kor közötti tanulók jelentkezését várjuk.
Jelentkezési határidő: 2021. május 31.
A tábor maximális létszáma 40 fő, így a jelentkezéseket beérkezési sorrendben rögzítjük.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2021. május 31-ig
lehet.
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a tábor kezdetekor.
A program szakmai referense: Kepics Andzselika
Elérhetősége: e-mail: kepicsandzselika@gmail.com

Felvételi hirdetés

A Péterfalvai Református Líceum felvételt hirdet 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 számára, 7. osztályig, a környező településekről, adott útvonalakon való beutazásról gondoskodik a líceum, 8.
osztálytól kezdve a végzősökig, az intézmény minden
diák számára kollégiumot és
teljes ellátást biztosít. Végzőseink elsöprő többsége tovább folytatja tanulmányait elsősorban kárpátaljai és
anyaországi felsőfokú intézményekben.
A felvételi vizsgára a jelentkezőknek 2021. április
17-én, szombaton fél 8-ig kell megérkezni.
Február 20-tól szombatonként, reggel 9 órától
előkészítő tanfolyamot tartunk magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából a 8., 9. és 10. osztályba jelentkezők számára. Az 5. 6. és 7. osztályba jelentkező diákok önállóan készülhetnek a felvételire, amely számukra – a szóbeli ismerkedés mellett – magyar nyelvű tollbamondás lesz és néhány
egyszerű, alapvető matematika feladat.
Személyes érdeklődésre bővebb felvilágosítást és
jelentkezési lapot szívesen adunk a líceumban a február 13-án 10 órakor megrendezésre kerülő nyílt napon, 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 tanulni anyanyelveden?!
Akkor vár rád a Nagydobronyi Református Líceum! Iskolánk a református értékeket és használható
tudást modern formában adja át a tanulni vágyó fiataloknak.
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 matematikából és tollbamondást magyar nyelvből.
A 10. osztályba jelentkezőknek felvételi vizsgát kell
tenniük bibliaismeretből, egyháztörténelemből, magyar
nyelvből és matematikából, valamint egy szóbeli ismerkedésre 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 iskolánk életével várunk téged és szüleidet nyílt napunkra
március 5-én, pénteken 9:00 órára.
Jelentkezési határidő: április 26.

IX. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupát
hirdet a „Genius” Jótékonysági Alapítvány

A Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa 2020/2021-es
tanévben kilencedik alkalommal kerül megrendezésre.
A labdarúgó kupa időpontja: 2021. június 30.
A labdarúgó kupa helyszíne: Beregszász
A labdarúgó kupa jelentkezési határideje: 2021.
május 31. 12:00 óra.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2021. május 31-ig lehet, ahol a csapat edzője, vagy az adott iskola képviselője regisztrálja be a csapatokat.
Kategóriák:
1. Általános iskolás fiúk (15 éves korig);
2. Középiskolás fiúk (15–17 évesek);
3. Lánycsapat (17 éves korig)
A program szakmai referense: Vizáuer Árpád,
Elérhetősége: e-mail: arpad@kmf.uz.ua
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági
Alapítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@
gmail.com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék)
telefonszámon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00
óra között.

Hirdessen ingyen a

KárpátInfo
.net
apróhirdetés oldalán.
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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 elmélyülten, emelt óraszámban tanulhatják – a középiskolai osztályokban humán-reál irányultság szerint –, művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, mis�sziói munkákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndíjakban részesülhetnek. Az érettségizők számára személyre szabott
tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről,
segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.
2021. február 6. és április 17. között, szombatonként, online előkészítő foglalkozásokat tartunk a felvételi tárgyakból: magyar nyelvből és irodalomból, matematikából és bibliaismeretből.
2021. március 13-án, szombaton, 10 órai kezdettel
nyílt napot tartunk, amely során az érdeklődők megismerkedhetnek az intézménnyel, és részletes felvilágosítást kaphatnak a felvételi vizsgákról és a szerezhető
többletpontokról.
A felvételire és az előkészítő foglalkozásokra való
jelentkezés online regisztráció útján történik, ami intézményünk honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhető el 2021. január 26. és április 22. között.
A felvételi vizsga napjáig benyújtandó dokumentumok: a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban
csatolt ajánlólevele, a születési bizonyítvány és a kódszám 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 intézmény weboldalát, a www.nbrl.com.ua internetes címen vagy érdeklődjön a +380 (99) 423 41 45-ös telefonszámon, illetve személyesen a líceumban (90242
Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.).
Szeretettel várja az érdeklődőket
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Felvételi felhívás

A Munkácsi Szent István Líceum felvételt hirdet a
8., 9. és 10. osztályba.
Online módon lehet jelentkezni a 2021/2022-es tanévre.
Szakirányunk a számítástechnika és az angol, illetve
német nyelv, melyeket a két felső osztályban emelt óraszámban tanítunk.
Diákjainknak lehetőségük van ingyenes angol B1, B2
nemzetközileg elismert nyelvvizsga tanúsítvány megszerzésére. 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 számára ukrán nyelv és irodalom)
– matematika;
– hitismeret, szóbeli.
Líceumi nyílt nap a jelentkező diákok, szüleik és minden 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 ajánlólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi igazolvány, kódszám- és a lakcímigazolás másolata, valamint
2 db. 3x4-es igazolványkép. Az említett dokumentumokat 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

VIII. Zupkó József Nemzetközi Kézilabda Emléktornát
hirdet a „Genius” Jótékonysági Alapítvány

A 2020/2021-es tanévben nyolcadik alkalommal kerül
megrendezésre a Zupkó József Kézilabda Emléktorna.
A kézilabda emléktorna időpontja: 2021.július 2.
Helyszíne: Beregszász
Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 12:00 óra
Jelentkezni az alábbi 3 kategóriába van lehetőség:
1. Általános és középiskolás fiúcsapat (17 éves korig);
2. Általános és középiskolás lánycsapat (17 éves korig);
3. Sportiskolák (17 éves korig).
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2021. május
31-ig lehet, ahol a csapat edzője, vagy az adott iskola
képviselője regisztrálja be a csapatokat.
A program szakmai referense: Csehil Anikó,
Elérhetősége: e-mail: oancsa86@gmail.com
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.
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Kaleidoszkóp

Pályázati felhívás

VIII. SAVARIA FILMSZEMLE
A Savaria Filmakadémia Egyesület és a Szombathelyi Médiaközpont 2021-ban is meghirdeti a Savaria
Filmszemlét.
Kategóriák:
Film- és fotóművészet
Színházművészet
Irodalom
A kategóriákban elsősorban rövid és egészestés dokumentumfilmeket, valamint ismeretterjesztő filmeket
várunk.
Beküldési határidő: 2021. április 16. péntek 23:59.
A filmek feltöltésének határideje: 2021. április 30.
A határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
A filmszemle levelezési e-mail címe: savariafilmszemle@
gmail.com
További információ kérhető: 06/20/549-5200.

Felhívás

XI. Jankovics Mária Alkotótábor
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020/2021es tanévben tizenegyedik alkalommal hirdeti meg
a Jankovics Mária Alkotótábort a Magyar Kormány, a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a
Bethlen Gábor Alap támogatásával.
Jelentkezési feltételek:
● elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik
vonzalmat 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 Alapítvány irodájában (90202 Beregszász, Kossuth
tér 6.) személyesen vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es
mellék) telefonszámon lehet kérni munkanapokon 8.0016.00 óra között.
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

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 színművész, 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 résztvevőnek 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.

Egy gyermek érkezése a legnagyobb boldogság a család életében.
Arra biztatjuk a büszke szülőket,
nagyszülőket, küldjenek nekünk egy
hagyományos vagy digitális képet az
új családtagról (legfeljebb egyéves korig), mellékelve hozzá a legfontosabb
információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és telefonszámát.
Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyenesen 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 hirdet immár hatodik alkalommal a „Fókuszban a tehetség a színjátszás terén” pályázati projekt keretén belül.
A táborba 12–16 éves kor közötti iskolások jelentkezését várjuk.
A tábor ideje: 2021. július 26–31.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász, Kossuth tér 6.)
A tábor oktatói: Gál Natália színésznő, Bagu Géza
drámapedagógus és Mónus Dóra színésznő.
Ha szeretnéd magad kipróbálni a színpadon és szívesen részt vennél a táborzáró előadásban, akkor jelentkezz!
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” Jótékonysági Alapítvány honlapján. Minden résztvevőnek kötelező 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.

Módosul a „Szól a fülemüle!”

VII. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató
jelentkezési határideje
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fokozódó járványhelyzet
és a meghosszabbított karantén-időszak következtében módosul a „Szól a fülemüle!” – VII. Kárpátaljai népzenei és néptánc
tehetségkutató jelentkezési határideje.
Jelentkezni 2021. május 22-ig van lehetősége a 7 és 16 év
közötti, kárpátaljai tanintézményekben tanuló hagyományápoló hangszeres szólistáknak, hangszeregyütteseknek, szólótáncosoknak és néptáncegyütteseknek.
A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportba van lehetőség 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,
2021. május 22-ig lehet.
A tehetségkutató megvalósításának új
időpontjai az alábbiak:
Elődöntő időpontja: 2021. május 29.
Felkészítő tábor időpontja:
2021. június 11–12.
Döntő időpontja: 2021. június 13.
A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. (90202 Beregszász,
Kossuth tér 6.)
Az eddig regisztráltak jelentkezése érvényes, újra regisztrálni nem szükséges!
A további részletes információkat tartalmazó teljes szabályzat
letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapjáról.
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.com, vagy a
+380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Habár Önnek még továbbra is nagy vágya,
hogy kilépjen a világ
elé és megmutassa magát, most azonban ezt egy kissé
aláássa a meggyengült önbizalma és az egyre erősödő kétségei. Ez azonban nagyon kettős
érzelmeket szül Önben, hiszen
mindezek miatt egyszerre érzi
magát energikusnak, társaságkedvelőnek és aktívnak, azonban mégis ott motoszkál Önben
a hezitálás és az aggodalom.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Ez a hét remek lehetőség a szakmai fejlődésre és látni fogja azt is, hogy milyen elképesztő sebességgel
halad előre a hivatása terén.
Ha nagy célokat akar elérni a
karrierjében, akkor most megtapasztalja majd azt a sikert,
és az előrehaladást, amire
mindig is vágyott. Meglehet,
hogy valamilyen nagyobb
vásárlást tesz a héten, legyen
az egy új ház, vagy egy autó.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Ez a hét kissé problémás lehet a pénzügyei
tekintetében, és emiatt
sajnos lehet, hogy nehézségei
lesznek, vagy adósságba keveredik. Emellett legyen nagyon
óvatos, hiszen lehet, hogy mások nem jó szívvel közelednek
Önhöz. Azonban próbálja meg
ebből is kihozni a legtöbbet. A
napokban remek ötletei lesznek, melyek csak úgy áradnak
majd Önből, ezáltal a siker és a
fejlődés biztosan nem marad el.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Ezen a héten egész végig Önre irányul a reflektorfény, ami kissé
idegesé és aggodalmassá teszi majd. Ön ugyanis sokkal
kényelmesebben érzi magát a
színfalak mögött, mint a porondon. Habár kissé félénk, mégis
remekül irányít másokat. Akaratlanul is felhívja magára mások figyelmét és mindenki elismeri majd a munkahelyén,
emellett lehet, hogy beleszeret a napokban egy személybe.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Az egészséget senkinek nem szabad
magától értetődőnek
vennie. Ezért fontos, hogy
olyan szokásokat, napi rutinokat és tevékenységeket iktasson be az életébe, amik átsegítik a nehéz helyzeteken is,
amelyekkel megőrizheti a jó
egészségi állapotát, és amik
elősegítik a sikerei elérésében. Emellett sajnos kissé érzelmileg és mentálisan is leterheltnek érzi majd magát.

Szűz (8.24.-9.22.)

www.karpatinfo.net

Втрачено державний акт на право власності на
земельну ділянку (пай) № 3K 0052741 виданий на ім’я
Банга Марія Василівна вважати недійсним.

Ez az időszak minden
Szűz csillagjegynek az
egészségről és a győzelemről fog szólni. Nem csoda,
hiszen itt az ideje egy új kihívást teljesíteni, legyen az egy új
hobbi vagy más szabadidős tevékenység, amit szívesen végez.
Ha azonban eddig energiát keresett ahhoz, hogy mindehhez belekezdjen, ezt most mindenképp
meg fogja találni. Sokkal energikusabbnak és élettel telibbnek
fogja érezni magát.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Mivel Ön levegő jegy,
ezért van, hogy túlságosan szárnyalnak
a gondolatai, és nem
mindig képes féken tartani
azokat. Olyan ez, mint egy
nyargaló ló a pusztában, ahol
szabadon vágtathat. Azonban fontos, hogy mindig a jelennel foglalkozzon, a jövőre fókuszáljon, és ne nézzen
vissza a múltba. A jóga és a
meditáció segíthetnek abban,
hogy a földön tartsák.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Nagyon fontos, hogy
elegendő időt töltsön
a szeretteivel, hiszen
nagyon mélyen kötődik azokhoz, akik sokat jelentenek az Ön számára. Ez
a hét különösen jó időszak
lesz erre, és Ön a szokásosnál is több időt akar a szüleivel, de különösen az édesanyjával tölteni. Emellett
az élete valamilyen területén nagy elismerést és hírnevet szerezhet.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Az elkövetkező hét remekül alakul majd a diákoknak, ugyanis nagyszerűen veszik a tanulást és kiváló eredményekkel teljesítenek az iskolában. Megértik,
hogy a tanulás mennyire fontos
az életben, ha azt akarják, hogy
fejlesszék magukat és jó irányba
egyengessék a jövőjüket.Azt veszik majd észre, hogy egyre kevésbé lesznek idegesek, és kevesebbet is aggodalmaskodnak
a jövőjükkel kapcsolatban.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Vegye olyan komolyan a tanulást, amilyen komolyan csak
veszi az élet más területeit is, Önnek hatalmas
lehetősége van rá, hogy sikeres legyen, nagy dolgokat vigyen véghez, és természetesen az intellektualitása is nagyon kiemelkedő a többi jó
tulajdonsága mellett. Tapasztalatorientáltan közelíti meg a
tanulást, emiatt nagyon hatékony a tanulmányait tekintve.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Ha nem összpontosít a
munkájára, azzal hátráltathatja a saját fejlődését, és ezzel rengeteg problémát okoz magának. Hogyan
tudja magát összpontosításra
motiválni? Az első lépés az lehet, ha tart egy kis szünetet és
összeszedi magát. Menjen el sétálni, egyen egy jót vagy beszélgessen egy barátjával, így ismét
újult erőre kap majd! A pénzügyeit tekintve az elkövetkező
hét remeknek ígérkezik majd.

Halak (2.21.- 3.20.)
Ezen a héten kisebb
anyagi nehézségekbe
fog kerülni, legyen ez
egy adósság, vagy más pénzügyekkel kapcsolatos probléma. Sajnos azt veszi észre, hogy az anyagi problémái
egyre csak növekednek, ezért
nagyon fontos elgondolkoznia
azon, hogy mit tegyen annak
érdekében, hogy javítson a kilátásain. Elengedhetetlen az is,
hogy jobban figyeljen az egészségére, és életmódot váltson!

Egészségvédelem

40 felett máshogy kellene diétázni:
6 tipp, ami végre segít

Miután betöltöd a 40-et, azt tapasztalhatod,
hogy sokkal gyorsabban elfáradsz, ráadásul
könnyebben hízol, noha az égvilágon semmit
sem változtattál az életviteleden.

Ezt nem csak beképzeled magadnak! Kutatások is alátámasztották már, hogy azok a nők, akik a 40-hez közelednek,
több változást észlelhetnek a testükben. Egyrészt lelassul az
emésztésük, csökkenni kezd az ösztrogén-szintjük, valamint
az erek rugalmassága is alacsonyabbá válik, ezek együtt pe-

dig megnehezítik a fogyást. Ezért javasolják, hogy ha már átlépted a 40-et, az alábbiakat változtasd meg az étrendedben!

1. Fogyassz több kalciumot

Ahogy az ösztrogén-szinted elkezd lecsökkenni, egyre
nehezebbé válik a szervezetednek a kalcium-feldolgozása. Ez
több szempontból is problémás: az egyik legnagyobb gond,
hogy minél alacsonyabb mértékben jut kalcium a testedbe,
annál nagyobb esélyed nyílik a csontritkulásra.
Azt javasolják, hogy 40 év felett napi 1000 mg kalciumot
fogyassz, 50 felett pedig 1200 mg-ot, amit bizonyos élelmiszerekkel is bejuttathatsz a testedbe. Ilyen a joghurt, a sajt és a tej,
de számos gabonapehelyben, mandula- és szójatejben, valamint
spenótban és egyéb zöld levelű zöldségekben megtalálható!

2. Minél több fehérje

Ahogy telnek az évek, úgy az izmaidból is veszíteni
kezdesz, viszont ha figyelsz a fehérjebevitelre, ezen a folyamaton is lassíthatsz. Azt javasolják, hogy minden étkezésnél próbálj meg legalább 30 gramm fehérjét megenni,
mindegy, hogy milyen formában.
Ez lehet csirke, hal, lencse, bab, szója; érdemes utánajárnod, minek mekkora a tartalma, és minden étkezésedbe
becsempészni. Ha ezek mellett elkezdesz tornázni, súlyzós
edzéseket csinálni, az eredmény sokkal látványosabb és gyorsabb lesz, mint ha nem figyelnél a fehérje fogyasztására!

3. Minél korábban, annál jobb

Ha éjjeli bagoly vagy, sajnos rossz hírünk van, mert kutatások szerint az lenne a legjobb, ha mindig korábban kerítenél sort az étkezésekre. Azaz a reggelit lehetőleg még a ko-

rai órákban fogyaszd el, 10 körül jöhet a tízórai, aztán délben
ebéd, később uzsonna, és lehetőleg 6 vagy legkésőbb 7-kor
a vacsora, annak függvényében, hogy mikor bújsz ágyba.
Azok ugyanis, akik késő este is esznek, felmérések szerint magasabb koleszterinnel és vércukorszinttel rendelkeznek, mint az átlag. Ezek a krónikus betegségek idősebb korban egyre veszélyesebbek, úgyhogy érdemes tényleg irányításod alá venni a napi étkezéseket!

4. Edd meg a „szivárványt”!

A zöldség- és gyümölcsfogyasztás életkortól függetlenül fontos, de a magas antioxidáns-tartalmú ételek
kifejezeten jelentőssé válnak 40 felett. Ezért mondják, hogy
a tányérodnak körülbelül úgy kellene kinéznie, mint egy
szivárványnak, azaz minél több különböző színű zöldség
és gyümölcs kapjon helyet rajta.
Ez lehet répa, kelkáposzta, áfonya stb., hiszen ezek nagyon hatékonyak az oxidatív stressz ellen. Maga az oxidatív
stressz nagyon sok problémát okozhat, kezdve a látásgondoktól egészen a szívbetegségekig, ám az emberek többsége nem fordít elég figyelmet a „láthatatlan okozóra”, így
sok esetben már túl későn kezdenek foglalkozni az oxidatív
stressz okozta gondokkal. Egyél színes zöldséget és gyümölcsöt, legalább naponta egyszer, és meglátod, hosszú távon egészen máshogy fogod érezni magad tőlük!

5. Rost, rost, rost

Az emésztésed 40 felett lelassul, és számos dolog befolyásolja, hogy mennyire. Ha nem mozogsz, és nem étkezel
elég egészségesen, ez a mérték magasabb lehet, ami nem
csak hízáshoz, de egyéb komoly gondokhoz is vezet. Ezért
fontos odafigyelni a rostokra, amelyek nem csak jót tesznek
a testednek, de az emésztésedet is képesek felgyorsítani!
Viszonylag sok megtalálható ebből a zöldségekben,
magvakban, teljes kiőrlésű péksüteményekben és tésztákban, úgyhogy 40 felett érdemes ezeket fogyasztani. Szintén
jó választás rizs helyett a quinoa vagy kuszkusz, amelyek
alacsonyabb kalóriások, és szintén az emésztést javítják.

Talán nincs is igazabb mondás annál, mint hogy a lányoknak nem a tökéletes pasi a legnagyobb vágyuk, hanem az, hogy úgy ehessenek, hogy nem híznak el. Persze a
testpozitivitás idején ilyet leírni gyakorlatilag felér egy emberiségellenes bűntettel, de nézzünk szembe a tényekkel:
ki ne szeretne lapos hasat, feszes popsit, miközben pizzát
eszik hamburgerrel a csoki és a jégkrém mellé? Na ugye.
Sajnos ehhez azért még nincsen semmilyen mágikus
pirula, jó hír viszont, hogy nem minden édesség tiltólistás még akkor sem, ha egészségesen szeretnél élni. Szakértők szerint például az étcsoki annyira egészséges, hogy
néhány kockát minden nap ehetsz belőle.

Miért annyira jó választás az étcsoki?

A megfelelően magas kakaótartalmú csokoládé az egyik
legjobb antioxidáns-forrás a világon, az antioxidánsok pedig szervezetünk egyik létfontosságú alkotóelemei. Fő feladatuk, hogy a szervezetben fejlődő szabadgyököket legyőzzék vagy semlegesítsék. Így megállítják azt a láncreakciót, mely komoly károsodást okozna a testünkben.
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Vírusidőszakban is fontos: a legjobb
gyulladáscsökkentő gyógynövények
Egy világjárvány idején nagyon fontos,
hogy minél egészségesebb legyen a szervezetünk, és bár immunerősítés abban a formában, ahogy az étrendkiegészítőket árulók emlegetik, nem létezik, a helyes táplálkozással sokat segíthetünk a szervezetünknek a védekezésben. A testben lévő gyulladás például rizikófaktor bármilyen vírusos
vagy bakteriális fertőzésre. Az alábbi néhány gyógynövény segíthet ezt csökkenteni.

Gyömbér

A gyömbért több ezer éve használják rengeteg egészségügyi probléma enyhítésére. A néphagyomány szerint
jó például megfázás, migrén, hányinger, ízületi gyulladás vagy magas vérnyomás ellen is. A fűszergyökér
több mint 100 aktív vegyületet tartalmaz, többek között
gingerolt, zingeront, zingiberene-t vagy shogaolt. Ezek
felelősek a pozitív hatások nagy részéért, többek között
a gyulladás csökkentéséért is.
Egy 16 kutatást átfésülő metaanalízis kiderítette,
hogy 1000–3000 gramm gyömbér fogyasztása naponta 4–12 héten keresztül lényegesen csökkentette a gyulladásra utaló markerek mennyiségét a szervezetben a
placebócsoporthoz képest.

Fokhagyma

A magyar konyha egyik legfontosabb alapfűszere a
fokhagyma, nem is véletlenül. A népi hagyomány szerint
nagyjából mindenre jó, a megfázást, a légúti betegségeket, a fogfájást, a székrekedést, a magas vérnyomást gyógyítja. A fokhagyma legtöbb pozitív tulajdonsága a benne található kénvegyületekből származik, többek között
a gyulladásgátló hatását is ezeknek köszönheti.
Kutatások kimutatták, hogy már a fokhagymaalapú
étrendkiegészítők is segíthetnek a gyulladás csökkentésében, ráadásul a gyakori fokhagymafogyasztás hozzájárulhat
a szervezetben található antioxidánsok szintjének növekedé-

6. Sose felejtsd el az omega-3 zsírsavat!

A menopauza közeledtével különböző hormonális változások zajlanak le a testedben, amelyek fokozottan hajlamossá tesznek a szívbetegségekre. Kutatások szerint azonban az omega-3 zsírsav képes csökkenteni ennek esélyeit, jót tesz a szívednek, és az általános egészségednek is.
Szakértők szerint hetente kétszer kellene olyan ételt fogyasztanod, amiben ez megtalálható. Erre ideális választás elsősorban a lazac, szardínia, hering, tonhal. Azonban ha nem vagy
túl nagy rajongója a tengeri élőlényeknek, lenmagolajjal, dióval, olívaolajjal és szójababbal is bejuttathatod a szervezetedbe.
Az ajánlott napi mennyiség egyébként 0.3-0.5 gramm,
ami egy marék diónak is megfelel. Ha figyelsz erre, egyébként nem csak az egészséged, de a bőröd is meghálálja majd, hiszen hatására a D-vitamin termelés beindul a
szervezetedben!

Ezért kellene minden egyes nap étcsokit enned

Az ember lánya már hozzászokott, hogy a legtöbb egészséges étel kevésbé finom, mint az
egészségtelenebb változatok. Ez okkal van
így, hiszen az egészségtelen kaják tele vannak olyan összetevőkkel, amelyek hatására az
agyunk boldogsághormonjai csúcsra járatják
magukat. De ott van például az étcsoki – szakértők szerint még jót is tesz neked, ha rendszeresen, sőt, minden nap fogyasztod.

2021.
március 31.

A szervezet gyakorlatilag nem tud létezni nélkülük. Néhányat a testünk is gyárt magának, de legnagyobb részét élelmiszerből visszük be. Többek között a minőségi csokiból is,
ha megfelelően magas a kakaótartalma, az antioxidánsokat
ugyanis tulajdonképpen a kakaó tartalmazza.

De milyen csokoládét válassz?

Felejtsd el a boltban mindenhol kapható, néhány százalékos kakaótartalmú étcsokikat! 70 százalék alatt le se
emeld a polcról, anélkül nem lesz ugyanis elég a jótékony
hatása ahhoz, hogy érdemes legyen enned! Már ha az egészséges táplálkozás miatt eszed, ugye, nem csak élvezetből.
Száz grammnyi étcsokoládé ezen kívül tartalmaz
még 11 gramm rostot, amire megint csak szüksége van
a szervezetnek a megfelelő működéshez. Ugyanennyi
elfogyasztásával már megvan a napi előírt vas-, réz- és
magnéziumbevitelednek a fele is.
A legnagyobb előnye mégis a sötét csokinak az, hogy
képes a szív egészségén javítani. Kutatások kimutatták,
hogy azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak étcsokit,
sokkal kisebb eséllyel alakul ki szívbetegség és stroke.
Ugyanígy az étcsoki fogyasztása csökkentheti a vérnyomást, és javíthatja a szervek vérellátását.
Ezen kívül még rengeteg pozitív hatást tulajdonítanak az
étcsokinak, a bélrendszer egészségétől kezdve a cukorbetegség
megelőzésén át a fogyásig – nem kérdés tehát, hogy tényleg
érdemes rendszeresen fogyasztani. Szakértők ugyanakkor azt
is megjegyzik, hogy nem érdemes nagyobb mennyiséget enni
belőle minden nap, hisz mégis csak egy cukros édességről van
szó. Napi egy-két kocka elvileg már meghozza a pozitív hatásokat anélkül, hogy az egészséges táplálkozást szabotálná.

séhez, ez pedig szintén gyulladásgátló hatású lehet – sőt, az
ebből következő tumorképződésnek is csökkenti az esélyét.

Kurkuma

A kurkuma az indiai konyha egyik alapvető fűszere,
évezredek óta használják íze és a testre gyakorolt pozitív hatásai miatt. A növényben több mint háromszáz aktív vegyület van, közöttük a fő gyulladásgátló, az úgynevezett kurkumin. Több kutatás kimutatta már, hogy a
kurkumin blokkolja az NF-κB molekula termelődését,
ami egyébként aktiválná a gyulladásért felelős géneket.
Az ízületi gyulladásban és kopásban szenvedőknek kifejezetten segíthet a fűszer, vagy az abból készült
étrendkiegészítők. Néhány kutatás még azt is kimutatta,
hogy legalább olyan hatékony a kurkuma rájuk nézve,
mint a hagyományos gyulladás- és fájdalomcsökkentők.

Fekete bors

A fekete bors nagyon népszerű fűszer világszerte, sok
helyen a fűszerek királyának is nevezik. A népi gyógyításban olyan egészségügyi problémák orvoslására használták, mint az asztma, a hasmenés vagy más emésztőrendszeri rendellenességek.
A piperin nevű aktív hatóanyag elméletileg csökkenti a
gyulladást a szervezetben, de szakértők azért felhívják a figyelmet, hogy erre embereken végzett klinikai kísérlet egyelőre nem sok van. Az állatkísérletek viszont rendkívül biztatóak, és azt mutatják, hogy több gyulladásos marker is csökken a szervezetben, ha valaki gyakran fogyaszt fekete borsot.

Zöld tea

A zöld teának milliónyi pozitív hatása van, többek között a szervezetben található gyulladást is csökkenti. Az
EGCG nevű vegyület például kifejezetten ilyen hatást vált
ki, és az olyan krónikus betegségeket is enyhítheti, mint
a Chron-betegség, colitis vagy a krónikus bélgyulladás.
Egy kutatás még azt is kimutatta, hogy ha a hagyományos kezelésre nem reagál jól a bélgyulladásos beteg, a
zöld tea rendszeres fogyasztása még ekkor is képes csökkenteni a kellemetlen és fájdalmas tüneteket. Arról nem
is beszélve, hogy ez a teafajta még a daganatos megbetegedések elleni folyamatokat is stimulálja a szervezetben.
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Plusz egy vicc

A négy megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Találós kérdés:
– Mi az? Ezer lába van, és hangosan ordít?
– ???
–…

Kétbetűsek: ÁF, ÁP, GI,
GN, IA, IL, NÓ, PD, RE, ST,
TT, UT, VÁ, ZA.
Hárombetűsek: CET,
EGY, LAP, ÓRA, SAS, TUL,
UFA, USA, ZIT.
Négybetűsek: APAD,
ÁREA, EGÁL, FIFA, IGEN,
L A P U , L E VA , M E L L ,
ÓNOZ, TEKA.
Ötbetűsek: AFELÉ,
ALÉLT, ALÓLA, DELON,
ELITE, ESETI, FÉRFI, GOGOL, IDÜLT, ITATÓ, KEFIR, KITÖR, KOMAR, MELÁK, NEKIK, OPATA, ÖTÉVI, RAGAD, RIBÓZ, SÓSAV, TANUL, TARIM, UNTAT, YAREN, ZAVAR.
Hatbetűsek: ÁTEMEL,
FA R O L Ó , L I M A R A ,
LOVATO, NIGERI, ÖTSZÁZ, SUGALL, TOLATÓ.
Hétbetűsek: ITTASUL,
KIMARÁS, KISÜLÉS, KITELIK, LEMETÉL, OPEkocka

Sajtos-tejfölös tepsis karaj

Hozzávalók: 60 dkg sertéskaraj, kb. fél bögre liszt, 1 evőkanál őrölt csemege paprika, só ízlés szerint, őrölt fekete bors
ízlés szerint, 20 dkg tejföl (1 kis doboz: 200 g), 1 nagyobb fej
vöröshagyma, 2 evőkanál olívaolaj, 15-20 dkg szeletelt bacon, 1 dl fehérbor, 15 dkg reszelt félkemény sajt (trappista,
pannónia, cheddar stb.).
Elkészítés: A megmosott/megtisztított karajt kb. 1 cm vastag szeletekre szeleteljük, majd enyhén kiklopfoljuk. (Ha valaki vékonyabban szereti a húst, lehet vékonyra kiverni.) A szeletek széleit néhány helyen picit bevágjuk, majd mindkét oldalát kicsit megsózzuk, borsozzuk.
A lisztet összekeverjük az őrölt paprikával, majd megforgatjuk benne a hússzeleteket.
A megtisztított/megmosott hagymát apróra vágjuk. A tejfölt összekeverjük az olajjal, picike sóval, borssal és az apróra vágott hagymával.
A bacon szeleteket letesszük sorban a tepsi aljára, erre sorba tesszük a húst, melyet meglocsolunk a borral, majd egyenletesen bevonunk a hagymás tejföllel, rászórjuk a tetejére a reszelt sajtot.
Előmelegített 190 fokos sütőben, alsó-felső sütéssel kb. 40
percig sütjük.
Párolt rizzsel tálaljuk.

RETT, STABILO, TRAMINI.
Nyolcbetűsek:
AIREDALE, ANGI VERA,
FOKOZOTT, GRAMOFON,
KARÓRÉPA, KITANULT.
Tizenegy betűsek:
ADATTÁROLÁS, FOCIMECCSEN, MIKÁDÓFÁCÁN.
Tizennégy betűsek:
M E G G Y E S P I S K Ó TA ,
VANESSA PARADIS.

Tojásfestés hagyományosan,
növényekkel

Mi lenne, ha idén úgy döntenél, hogy nem a boltban
kapható színezőkkel fested a locsolóknak szánt tojásokat, hanem különböző növényekkel? Hiszen nagyanyáink, dédnagyanyáink korában még nem is léteztek
készen kapható festékek, mégis elkészültek a gyönyörű barna, lila, zöld és mintás tojások. Ehhez természetes színezékeket, vagyis festőnövényeket használtak!
Nézz körbe a hűtőben,
a kamrában!
Az eljárás egyáltalán nem
bonyolult: össze kell gyűjtenünk a megfelelő növényeket, majd vízbe tenni őket,
és az egészet felfőzni kb. fél
órán keresztül. Amikor a lé
már nem forró, akkor kell beletenni a tojásokat (hogy meg
ne repedjen a héjuk).
Ta l á n a l e g i s m e rtebb növényi technika a
hagymalével színezés. Ehhez jó sok hagymalevelet
kell gyűjteni, azaz a vöröshagyma burokleveleit szedegesd le! A hagymaleveleket áztasd vízbe (annyiba, hogy a tojásokat ellepje), forrald fel az egészet
min. fél órán keresztül! Minél sötétebb színt szeretnél,
annál hosszabb ideig áztasd
a leveleket. Szép, barnás árnyalatú tojásokat fogsz kapni. Barna színre fest a dió levele, kérge, zöld termése is.
Amennyiben zöld tojásra vágyunk, vágjunk apróra spenótot, és 1 liter vízben főzzük fel kb. 20 percig! Friss, zsenge csalánlevelekkel is festhetünk, halványzöld színt kapunk, ami
azonban napfényben kön�nyen kifakulhat. Próbálkozhatunk sárgarépa zöldjével, izsóppal, kerti rutával és páfránnyal is.
Sárga tojáshoz eperfalevelet, körömvirágot,
szőlőlevelet, kamillavirá-

felfőzve készíthetünk festőlevet, a másik ajánlás szerint a tojásokat be kell bugyolálni káposztalevélbe és
10 percig főzni. Ezután egy
éjszakán át így hagyni őket
állni. A végeredmény lilásrózsaszín tojás lesz.
A kék tojás titka az áfonyából vagy a feketeszederből készült lé. A bodza
bogyójával és a festőmályvával kékeslila, erősen színező festékanyagot kaphatunk. Áztassuk a bodzabogyókat vagy a festőmályvát egy napra enyhén ecetes
vízbe, majd főzzük fel, és
szűrjük, azután a tojásokat
ebben a lében főzzük meg!
Különleges, fekete színt
a vizes helyeken növő mézgás égerfa segítségével tudunk előállítani: kora tavasszal könnyű megismerni ragadós hajtásai és kicsípett csúcsú levelei alapján.
Az áltobozát és a kérgét is
használhatjuk a festéshez.
A festőanyaghoz a kérget
úgy öntsük fel forró vízzel,
hogy ellepje azt, majd két
napig hagyjuk állni. Azután felfőzzük, vasgálicot
adunk hozzá. Kevergetve
főzzük tovább, majd szűrjük, és a még meleg lébe tegyük a tojásokat.

got, sárgarépát, cayenneborsot, festőbuzér gyökerét vagy sáfrányos szeklice
virágát használhatjuk. Nagyon szép sárga színt
ad a kurkuma is, ehhez
két-három evőkanál őrölt
kurkumát forraljunk fel bő
vízben. Próbálkozhatunk a
juhar levelével is. Egy marék sárga vagy vörös levelet kell 1 liter vízzel felfőzni, majd jó 10 percig benne
hagyni a tojásokat.
Aki rózsaszín tojást
szeretne, az mályvát vagy
céklát keressen. Egy reszelt
céklát egy liter vízben felfőzve, remekül használható
festőlevet kapunk. Ha sokáig áztatjuk benne a tojást,
egészen mélyvörössé válik.
Ugyancsak vöröses tojásunk lesz, ha vöröskáposztát használunk a festés során. Az egyik módszer szerint apróra vágott káposztát

vényeket az izgalmas, szép
tojások eléréséhez. Ehhez egy régi nylonharisnyát vágjunk darabokra,
a megmosott tojásokat tegyük bele (úgy, hogy megcsomózzuk a harisnyát),
és tegyünk hozzá gyűjtött
leveleket, szirmokat, szépen elrendezve! Gyönyörű
mintát ad a petrezselyem,
de használhatunk ibolyát,
pitypanglevelet, érdekes
formájú növényi részeket
is. Szorosan fogjuk a harisnyában össze az egészet,
hogy ne tudjanak elmozdulni a darabkák, és kössük
meg a harisnyadarab másik
felét is. Végül az egészet tehetjük festőlébe (ahol a levelek vannak, ott nem fog
színeződni a tojásunk, így
szép mintákat kapunk). Ha
van kedvünk, a munka végén szalonnazsírral ki is fényesíthetjük a tojásokat.

A régi nylonharisnyára
most szükséged lesz
Aki mintás tojásra vágyik, az is használhat nö-

2021. 12. szám meg
fejtése: Aki más életébe napfényt csempész, maga is sütkérezik benne.

Plusz e gy vicc: –
Mert nem adott hozzá kanalat.

