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A család az igazi 
érték

A család megtartó ereje

Otthon a szülőföldünkön

Folytatás a 4. oldalon

Csernicskó István-
nal, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola rektorá-
val annak apropóján 
beszélgettünk, hogy az 
elmúlt héten vehette át 
a Magyar Érdemrend 
Tisztikeresztje kitün-
tetést. 

– Tanár úr a kárpát-
aljai magyarok nyel-
vi sajátosságainak vizs-
gálatával régóta foglal-
kozik. Milyen nagyobb 

lélegzetű munkák ké-
szültek ebben a tárgy-
körben?

– A könyvem ebben a 
témakörben még 1998-ban 
jelent meg A magyar nyelv 
Ukrajnában címmel, aztán 
kollégáimmal közösen je-
lentettük meg 2003-ban A 
mi szavunk járása: beve-
zetés a kárpátaljai magyar 
nyelvhasználatba című 
kötetet, majd 2010-ben 

Részletek a 3. oldalon

A magyar-magyar 
összefogás szép 
példájának lehet-

tünk tanúi ismét, hisz na-
gyon sokan tettek azért, 
hogy számítógéphez jut-
hassanak a Kárpátaljai 
Magyar Nagycsaládo- 

sok Egyesületének (KMNE) 
azon tagcsaládjai, ahol kom-
puter nélkül a gyerekek 
igencsak nehezen tudtak 
részt venni a távoktatásban. 
Ezek szimbolikus átadásá-
ra került sor április 21-én 
Magyarország Ungvári Fő-

konzulátusán, 23-án pedig 
az első négy családhoz el is 
jutott a várva várt ajándék.

Mint a főkonzulátuson tar-
tott sajtótájékoztatón Buhajla 
József főkonzultól megtud-
tuk, Magyarország Torontói 
Főkonzulátusa 43 leszerelt, 

de jó állapotú számítógé-
pet ajánlott fel a Kárpátal-
jai Magyar Nagycsaládo- 
sok Egyesülete (KMNE) 
nehezebb körülmények kö-
zött élő családjai számára. 

A magyar-magyar összefogás újabb szép példája

Rendhagyó és igen 
meghitt alkalomra 

került sor Magyaror-
szág Beregszászi Kon-
zulátusa Munkácsy Mi-
hály termében. A kül-
ügyi képviselet irányítói, 
barátok, pályatársak, 
munkatársak és a sajtó 
képviselői – természete-
sen a járványügyi sza-
bályokat betartva – kö-
szöntötték a hetvenedik 
születésnapját a közel-
múltban ünneplő, idén 
Kossuth-díjjal kitünte-
tett Vári Fábián László 
költőt, prózaírót, nép-
rajzkutatót. Ő ma a kár-
pátaljai magyarság szív-
hangja – fogalmazott 
beszédében az ünnepelt 
egyik méltatója. Verse-
it, regényeit, elbeszé-
léseit jellemezve pedig 
ezt olvashattuk: írása-
it a mindenek felett álló 
szépségigény jellemzi. 

A 70 éves, idén Kossuth-díjjal kitüntetett 
Vári Fábián László köszöntése
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Elejét lásd az 1. oldalon

Számítógép-adomány a 
nagycsaládosoknak

A magyar-magyar összefogás újabb szép példája

Ezek a gépek, segítenek, hogy a 
gyerekek akadály nélkül vehes-
senek részt az online oktatásban. 
Valamint 10 komputert kapott az 
Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja 
Megyei Kirendeltsége. Azok át-
adására április 22-én került sor.

Buhajla József főkonzul el-
mondta, hogy a gépeket a toron-
tói Szent Ignác Plébánia gyűjtöt-
te össze, illetve a Kanadai Ma-
gyar Vállalkozók Szövetsége to-
vábbi, nagyjából fél millió fo-

rint adományt ajánlott fel a ki-
egészítő eszközök megvásárlá-
sára. A Nemzetpolitikai Állam-
titkárság Miniszteri Biztossága, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
és Kárpátalja együttműködésé-
ért és a Kárpát-medencei óvoda-
fejlesztési program koordinálásá-
ért felelős miniszteri biztosság ki-
egészítette a felajánlást még kép-
ernyőkkel, billentyűzetekkel, ege-
rekkel, valamint az Ukrán Vörös-
kereszt által kért nyomtatóval és 
projektorral. A vásárlást a Rákó-
czi Szövetség bonyolította le. Te-
hát ennek a hatalmas összefogás-
nak köszönhetően a torontói és az 
ungvári főkonzulátus közreműkö-
désével 7000 kilométerről kerül-
tek ide ezek a számítógépek. A fő-
konzul abbéli reményének adott 
hangot, hogy ezek a gépek nagy 
segítséget nyújtanak a gyerekek 
oktatásában, hisz az elmúlt idő-
szak bebizonyította, hogy infor-
matikai eszközök nélkül nincs le-
hetőség online módon tanulni, és 

sajnos nem mindegyik család ren-
delkezik a távoktatáshoz szüksé-
ges megfelelő felszereléssel. A fő-
konzul abbéli reményének is hangot 
adott, hogy hamarosan megszűnik 
az online oktatás – ami a járvány-
helyzet megszűnését is jelenti –, és 
mihamarabb a jelenléti oktatásra 
váltunk vissza. 

A családok nevében Tarpai Jó-
zsef, a KMNE elnöke mondott kö-
szönetet az ajándékozóknak, s 
mindazoknak, akik segítettek cél-
ba juttatni ezt az adományt. Hogy 
mennyire nagy szükség van az in-

formatikai eszközökre, azt bizo-
nyítja, hogy amikor egy hónappal 
ezelőtt megkapták az értesítést az 
adományról, akkor meghirdettek 
egy pályázatot a tagcsaládok köré-
ben. A 43 gépre 90-en jelentkeztek. 
Az elnök elmondta, hogy azokat a 
családokat részesítették előnyben, 
ahol semmilyen számítógép nincs, 
maximum okostelefonról tudnak 
tanulni a gyerekek, ami nagycsalá-
dokban – ahol minimum három, de 
általában 4-5 gyerek van – ez nem 
is olyan egyszerű feladat, így az-
tán igazán jó helyre kerülnek ezek 
az eszközök. Tarpai József arról is 
beszámolt, hogy már tavaly is volt 
egy hasonló kezdeményezés, akkor 
a Pesti Srácok újság munkatársai 
egy laptopot ajándékoztak egy csa-
ládnak. A mostani adomány nagy 
része beregvidéki és ugocsai csalá-
dokhoz kerül, de jut belőle a Mun-
kácsi és az Ungvári járásba is.

Pénteken a KMNE székházában 
sor kerülhetett az első három számí-
tógép átadására is. Mint Tarpai Jó-

zsef tájékoztatójában elmondta, 
azért nem tudják azonnal min-
den sikeres pályázóhoz eljuttat-
ni az ajándékot, mert ezeket a 
számítógépeket az ungvári fő-
konzulátus informatikusa össze-
szereli, a megfelelő programo-
kat telepíti azokra, hogy a meg-
ajándékozottaknak már csak az 
internethez kelljen csatlakoztatni 
a kompjutereket. Mint az elnök 
elmondta, ők csupán közvetítők 
ebben a folyamatban, de felelő-
sek azért, hogy valóban jó helyre 
kerüljenek. Ezért is kellett a pá-
lyázóknak rövid esszében meg-
írni, miért is van rá szükségük.

S hogy valóban jó helyre ke-
rülnek ezek a komputerek, az a 
mostani átadáson is kiderült. A 
beregszászi Barancsik család-
ban például hét gyereket – a leg-
nagyobb 19 éves, a legkisebb hat 
hónapos – nevelnek a szülők. Eb-
ben nagy feladat hárul Zsuzsára, 
a feleségre, hisz férje külföldön 
dolgozik. A négy iskolás korú 
gyerek két telefon segítségével 
tanult, felváltva jelentkeztek be 
az órákra. A kislányuk látássé-
rült is, ami még inkább nehezí-
ti a telefonos tanulást. Tavaly a 
járványügyi helyzet miatt a Ma-
gyarországon a Rudas Szaktech-
nikumban tanuló nagyobbik lány 
is itthon volt – aki emellett a Ko-
hász Kézilabda Akadémia játé-
kosa is –, viszont számítógép hi-
ányában nagyon elmaradt a tanu-
lással, így idén az iskola biztosít-
ja számára az ottlakást. 

A munkácsi négygyermekes 
Dzsatalov család is nagyon örült 
az ajándéknak, hisz három isko-
láskorú felváltva tudta használni 
az egy okostelefont. Most a nyol-
cadikos nagylány tanulhat majd a 
komputeren, az ikrek meg a tele-
fon segítségével, mondta el Ma-
rianna, az anyuka. 

A bótrágyi, szintén négygyer-
mekes Bagu családban is hason-
ló a helyzet. Jelenleg hárman ta-
nulnak egy telefonon, szeptem-
bertől pedig a legkisebb is isko-
lás lesz. A 14 évesnek most állan-
dóan szüksége volt a telefonra, 
így a kisebbek bizony elmarad-
tak, vagy csak este tudták elkül-
deni a házi feladatukat. És mint 
az anyuka elmondta, a számí-
tógép több lehetőséget ad majd 
az ismeretszerzésre mindegyik 
gyereknek. 

A 43 nyertes pályázó be-
mutatkozó írásaiba beleolvasva 
kiderül, hogy mindenütt nagy 
szükség van ezekre a számító-
gépekre, amelyek remélhetőleg 
megkönnyítik a gyermekek ta-
nulását. 

Kovács Erzsébet

Volodimir Zelenszkij ukrán el-
nök közölte hétfőn, hogy uta-
sította Andrij Jermakot, elnö-
ki irodájának vezetőjét, hogy 
szervezzen meg neki egy talál-
kozót Vlagyimir Putyin orosz 
elnökkel.

Az UNIAN ukrán hírügy-
nökség szerint ezt Zelenszkij 
csernobili látogatásakor jelen-
tette ki, ahová a nukleáris ka-
tasztrófa 35-ik évfordulója al-
kalmából utazott.

„Valóban, én azt ajánlot-
tam, hogy a Donyec-meden-
cében találkozzunk. Oroszor-
szág elnöke megerősítette, hogy 
hajlandó találkozni, de Moszk-
vát javasolta helyszínül. Azt a fel-
adatot adtam az elnöki iroda ve-
zetőjének, hogy lépjen kapcsolat-
ba Putyin adminisztrációjával, ál-
lapodjanak meg, hol, melyik vá-

Az ukrán elnök kész találkozni Putyinnal
rosban találkozhatunk” – mondta az 
ukrán elnök.

Ezt megelőzően a Financial Ti-
mes című lapnak adott interjújában 
Zelenszkij már kijelentette, hogy 
kész négyszemközti megbeszélést 

folytatni Putyinnal. Kiemelte, szá-
mára nem az a lényeg, hogy hol, ha-
nem az, miről fognak tárgyalni. Azt 
azonban kategorikusan elutasította, 
hogy a Donyec-medencei szakadá-
rok vezetőivel folytasson tárgya-
lást. Kijelentette, hogy nem hajlan-

dó „terroristákkal” tárgyalni, „ez 
az ő helyzetében egyszerűen le-
hetetlen”.

A háromoldalú – Kijev, 
Moszkva és az EBESZ képvi-
selőből álló – minszki összekötő 

csoporttal kapcsolatosan úgy 
vélekedett, hogy meg kell újí-
tani, vagy teljesen új formátum-
ra kell cserélni. Megjegyezte, 
hogy az idő sürget, mert nap 
mint nap halnak meg ukrán ka-
tonák a Donyec-medencei fron-
ton. Zelenszkij emellett java-
solta, hogy a konfliktus rende-
zésére életre hívott normandi-

ai formátumot, amelyben jelen-
leg Ukrajna, Oroszország, Né-
metország és Franciaország vesz 
részt, bővítsék ki az Egyesült Ál-
lamok, Nagy-Britannia és Kana-
da képviselőivel.

MTI

A mai ünnepélyes alkalomból 
örömmel üdvözölhetjük körünk-
ben Csernicskó István urat, a Rá-
kóczi Főiskola rektorát, a kárpát-
aljai magyarság kiemelkedő sze-
mélyiségét, aki mind tudomá-
nyos, mind közéleti munkássá-
gával egyaránt maradandót alko-
tott, köszöntötte az egybegyűlte-
ket Beke Mihály András első be-
osztott konzul.

Szilágyi Mátyás főkonzul 
először saját köszöntésben gra-
tulált a magas elismeréshez. A 
kitüntetett szakmai életútjának 
ismertetése kapcsán a főkonzul 
elmondta, hogy Csernicskó Ist-
ván 1997-ben lett a Kárpátal-
jai Magyar Tanárképző Főisko-
la tanára, ahol 2000-től tanul-
mányi és tudományos ügyekért 
felelős főigazgatóhelyettesként 
tevékenykedett. 1999-től a Li-

mes Társadalomkutató Intézet 
tudományos titkára, valamint 
2002-től az MTA Ukrajnai Ku-
tatóállomásának felelős prog-
ramvezetője. Csernicskó István 
1999-ben megkapta az MTA 
Stratégiai Kutatások tudományos 
díját, 1999–2001-ben a Bolyai 
János tudományos kutatói ösz-
töndíjat, 2016-ban Az év kutatója 
címet kapta. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia külső köztestüle-
ti tagja. 2014-ben Magyar Ezüst 
Érdemkeresztet kapott „a kárpát-
aljai magyarság nyelvhasznála-
tával, anyanyelvének megőrzé-
sével foglalkozó munkái és ki-
emelkedő közéleti tevékenysége, 
a magyar nyelvészet és nyelvis-
meret gazdagítása terén végzett 
munkájáért. 2014–2016 között 
„A magyar mint anyanyelv okta-
tása a Kárpát-medencében” pro-
jektben, 2015/16-ban pedig „Az 
államnyelv oktatásának sajátos-
ságai” projektben kutatásvezető-
ként dolgozott. 2017–2019 kö-
zött a „Jó gyakorlatok feltérké-
pezése a Magyarországgal szom-
szédos országokban (Szlovákia, 
Ukrajna, Románia, Szlovénia) 
folyó államnyelvoktatás meg-
újítása céljából”. Három könyv 
önálló szerzője, és tizenhárom 
kötetben társszerzőként műkö-
dött közre. 

Ezt követően felolvasták 
Freund Tamásnak, a Magyar Tu-
dományos Akadémia elnökének 
azt a levelét, amelyben megindo-

Ünnepség Magyarország Beregszászi Konzulátusán

Csernicskó István rektor 
kitüntetése

A nyelv az ember számára olyan, mint a levegő. Valószínűleg ezért 
kezdtem mélyebben foglalkozni nyelvtani kérdésekkel, s jutot-
tam el odáig, hogy a Kárpátok alján élő magyar közösség nemzeti 
identitásának megőrzését szolgáló anyanyelv védelmének ügyét 
felvállaljam, mondta Csernicskó István azon az ünnepségen, ame-
lyen átnyújtották neki a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje ki-
tüntetést. A II. Rákóci Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rek-
tora, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora március 
15-e alkalmából részesült ebben a magas állami kitüntetésben, 
ám az a járványhelyzet miatt csak most került átadásra.

kolja Csernicskó Istvánnak az ál-
lami kitüntetésre való felterjeszté-
sét. Ebben az MTA elnöke meg-
állapítja, hogy Csernicskó István 
tanulmányaiban magyar, ukrán 
és orosz nyelven tárgyalja Kár-
pátalja nyelvpolitikai törekvése-
inek történeti kontextusát, a nem-
zetközi politikai eseményekkel 
való összefüggését, az ukrán ál-
lam nyelvpolitikáját meghatáro-
zó tényezőket, a régió etnikai sa-
játosságait, a helyi elitek nyel-
vi és nemzetiségi mozgalmait. 
Munkái nemcsak a magyar-uk-
rán kapcsolatok alakítói számá-
ra, hanem a világunk más több-
nyelvű régiója számára is tanul-
ságokkal szolgálnak. Csernicskó 
István régóta vezető szerepet ját-
szik az ukrajnai magyar tudomá-
nyosság szervezésében, állapítja 
meg Freund Tamás.

Bő három évtizeddel ezelőtt, 
amikor megalakult a kárpátaljai 
magyarság érdekvédelmi szerve-
zete, a KMKSZ, jobbára még csu-
pán a lelkesedés fűtött bennünket, 
hogy küzdjünk az itt élő magyar-
ság közösségként való megmara-
dásáért, emlékeztetett rá Gulácsy 
Géza, a KMKSZ alelnöke. Mára 
felnőtt egy olyan csapat, ame-
lyik felkészülten, magas szakmai 
színvonalon, de ugyanolyan lel-
kesedéssel tudja ellátni ezt a ne-
mes küldetést. Közéjük tartozik a 
mostani kitüntetett is. 

Csernicskó István jelentős 
részt vállalt a Rákóczi Főisko-
la létrehozásában, abban, hogy 
ma már nem csupán a kárpátaljai 
magyarság meghatározó felsőfo-
kú intézménye, de egyik fontos 
szellemi-kulturális központja is, 
hangsúlyozta Orosz Ildikó, a fő-
iskola elnöke. 

Végül maga a kitüntetett kö-
szönte meg a magas állami elis-
merést, kiemelve a csapatmun-
ka jelentőségét. A díj fontos visz-
szajelzés: megmutatja, hogy az a 
csapat, amelyiknek a tagja vagy, 
jó úton jár. Végezetül Csernicskó 
István azt kívánta a kárpátaljai 
magyaroknak, hogy a jövőben 
energiájuk, tudásuk nagy részét 
ne a közösséget érő különböző tá-
madások kivédésére kelljen moz-
gósítani, hanem azt inkább az it-
teni nemzetrész anyagi és szel-
lemi gyarapítására fordíthassák. 

Kovács Elemér
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 Egy családi vállalkozás törté-
netének megismerése mindig 
örömmel tölt el. Egyik jó példá-
ja ez annak, hogy közösségünk-
ben is van élet, van megmara-
dás, tenni akarás. Magyarsá-
gunk még a nehezebb időkben 
is kész bizonyítani, hogy kitar-
tással bármit elérhet.

A beregszászi Família ABC 
tele van miden jóval, mi szem-
szájnak ingere. A polcokon az 
élelmiszerek mellett háztartási 
cikkek, tisztítószerek, gyermek-
játékok is megtalálhatók. Emel-
lett az üzlet mögött egy hangula-
tos szauna várja a pihenni vágyó-
kat. A bolt tulajdonosait, Szibert 
Dorottyát és férjét, Viktort kér-
deztük tervekről, kihívásokról.

– Vállalkozónak lenni nem 
könnyű. Hogyan kerültek közel 
a szakmához?

– Édesapám, Bíró Tibor még 
a ’90-es években indította el vál-
lalkozását, a Sörkert hotel-étter-
met. Ennek folytán gyakorlatilag 
beleszülettem ebbe az életstílus-
ba – kezdi beszélgetésünket Do-
rottya. – Már egész fiatalon érde-
kelt, hogyan lehet felépíteni egy 
vállalkozást, hogyan lehet jól mű-
ködtetni, mit kell beszerezni, mi-
lyen marketinget kell felépíteni 
ahhoz, hogy minket válasszanak 
a vendégek. Korábban kedveltem 
a falunapokat, fesztiválokat, ahol 
felállíthattuk sátrainkat, és kínál-
hattuk finomságainkat a járóke-
lőknek. Reménykedünk, hogy 
ezek hamarosan újra megrendez-
hetők lesznek. Szerencsésnek ér-
zem magam, mivel rengeteget ta-
nulhattam, és tanulok a mai na-
pig is a szüleimtől, ők a lehető 
legjobb példaképek számomra. 

– A Dorottyával való megis-
merkedésünk előtt a beregszá-
szi tehervámon dolgoztam – ve-
szi át a szót Viktor. – Miután 
megismerkedtünk és összeháza-
sodtunk, engem is beszippantott 
a vállalkozói lét. Ez egy olyan 
szakma, amelyet csak szívvel-lé-
lekkel lehet végezni. Beletanul-
tunk abba, mit hogyan kell ten-
ni az eredményes munka érde-
kében, és ma már mi vezetjük a 
Sörkert hotel-éttermet. Nagyon 
büszke vagyok magunkra, hogy 
meg tudjuk állni a helyünket eb-
ben a világban.

– Emellett egy saját ABC-t 
is vezetnek. 

– Nem volt konkrét tervünk 
arra nézve, hogy egy teljesen új 
és saját vállalkozást indítsunk, 
mondhatom, hogy a lehetőség ta-
lált meg minket. Az előző tulaj-
donosok – Berti bácsi és Magdi 
néni – kerestek meg bennünket, 
hogy nekik van egy ABC-jük, 
amit már nem tudnak fenntar-
tani, nem vennénk-e át a veze-
tését. Úgy gondoltuk, hogy be-
levágunk. Az üzletnek Famí-
lia a neve, melyet még ők adtak 
neki. Mivel számunkra is fontos 
a család, így elhatároztuk, hogy 
nem változtatunk a megnevezé-
sén – meséli Dorottya.

– Az évek alatt úgy méretben, 
mint kínálatban bővültek.

– 2015-ben vásároltuk meg 
az ingatlant, akkor még csak 
egy kisebb helyiség állt a ren-
delkezésünkre a bolt kialakítá-
sához. Azonban az évek alatt 
fejlesztettünk, bővítettünk, si-
került a kis bolt mellett álló ro-
mos épületet felújítani. Így a ta-
valyi év során átköltözhettünk, 
és megújulva, már nagyobb kí-
nálattal is várjuk a vásárlókat 
– mondja Viktor.

Várja vendégeit a Família ABC és Szauna

A család megtartó ereje
– Napról napra igyekszünk 

bővíteni a választékunkat. Fon-
tos számunkra, hogy mindaz 
megtalálható legyen nálunk, 
amire szükségük van a vevők-
nek. Az alapvető élelmiszerek 
mellett édességek, üdítő italok, 
fagyasztott félkészételek kap-
hatóak. Emellett tisztítószerek, 
háztartási cikkek, játékok, isko-
lai felszerelések kisebb-nagyobb 
választékban fellelhetőek. A bolt 
előtt kialakítottunk egy kis te-
raszt, ahol leülhetnek kávézni, 
beszélgetni is a vendégek – egé-
szíti ki Dorottya.

– Emellett a bolt területén 
ma már egy kényelmes szauna is 
várja a pihenni vágyókat.

– Igazából ez az én ötletem 
volt, mindig is szerettem volna 
egy szaunát nyitni – büszkélke-
dik Viktor. – Az üzlet hátsó ré-
szét raktárnak használtuk, de so-
kat gondolkodtunk azon, hogy 
mit is lehetne belőle kialakítani. A 
Sörkert vezetése révén felismer-
tük a vendégeink igényét, hogy 
kellemes környezetben szeretné-
nek feltöltődni. Így elhatároztuk, 
hogy itt kialakítunk egy szaunát. 
Emellett egy kisebb medencénk, 
több zuhanyzókabinunk is van a 
kellemesebb pihenés érdekében.

– Valamint kisebb rendezvé-
nyeket, születésnapokat is van le-
hetőség megtartani a szauna elő-
terében. Igény szerint az ételeket 
a Sörkertben készítjük el, majd itt 
tálaljuk fel a vendégeinknek – te-
szi hozzá a feleség.

– Mit jelent az önök számá-
ra a vállalkozásuk?

– Két gyermekünk van, 
Amélia és Viktor, a vállalkozá-
sunk pedig a harmadik gyerme-
künk. Nagyon szeretjük csinál-
ni, szívünk-lelkünk beletesszük. 
Építjük, szépítjük, gondozzuk. 
Tudjuk, ha nem fejlesztünk, 
akkor be is zárhatunk. Ahhoz, 
hogy naprakészen irányítsuk a 
vállalkozásokat, rengeteg időt 
kell eltölteni a helyszíneken. 
Nagyon sok segítséget kapunk 
mindkét oldalról a szüleink-
től, akár tanácsok tekintetében, 
akár abban, hogy a gyerekekre 
vigyáznak. Fontos számunkra a 
szülőkkel való kapcsolattartás, 
mivel ők a lelki támaszaink, a 
gyökerek, melyek erőt adnak a 
virágzáshoz – mondják szinte 
egyszerre.

– Hogyan hatott munkájuk-
ra a karantén időszaka?

– Bár egy ABC-t működte-
tünk, és élelmiszerekre mindig 
szükség van, azonban nekünk 
sem volt könnyű az eltelt idő-
szak. Felelősséggel tartozunk a 
munkatársaink iránt is, nem te-
hetjük meg, hogy fizetés nél-
kül maradjanak, hiszen ők is a 
családjaik megélhetéséért dol-
goznak. Bár éttermünk a karan-
tén miatt több hétig zárva volt, 
csak elvitelre dolgozhattunk, de 
mindig próbáltuk úgy alakítani a 
helyzetet, hogy az megfelelő le-
gyen a velünk dolgozók számá-
ra is – mondja Dorottya.

– További tervek…
– Szeretnénk megújítani a 

Sörkertet, a hotel részleget, a szo-
bákat, a tetőszerkezetet. Valamint 
az étterem mellett egy apartmant 
szeretnénk létrehozni, amely még 
több szállóvendég fogadására 
lenne alkalmas. Emellett a bol-
tot is tovább kívánjuk bővíteni, 
ha lesz rá lehetőségünk.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

Költőnk a kárpátaljai 
magyarság szívhangja

A 70 éves, idén Kossuth-díjjal kitüntetett Vári Fábián László köszöntése

Maga az alkotó pedig arra a 
kérdésünkre, hogy mi ma egy 
(kisebbségben élő) költő-író 
feladata, így fogalmazott: leg-
főképpen az, hogy olyan mű-
vek kerüljenek ki a tolla alól, 
amelyekben az egyéni törekvé-
seken keresztül a közösség sor-
sa, annak vágyai, céljai és ál-
mai megfogalmazódnak. 

Méltatásában Szilágyi Má-
tyás főkonzul a következőket 
hangsúlyozta: Vári Fábián Lász-
ló a KMKSZ alapító tagjaként, 
alelnökeként az 1990-es évek-
ben a kárpátaljai magyar nemze-

ti önmegfogalmazás, a szellemi-
kulturális-közösségi eszmélés és 
önrendelkezés tevékeny kezde-
ményezője és alakítója. Az ünne-
pelt azon kevés számú ma élő ma-
gyar nemzeti beállítottságú iro-
dalmi, közéleti személyiségünk, 
akiről a szó tényleges értelmé-
ben elmondható, hogy a szovjet 
nép- és nemzetelnyomó diktatú-
ra ellen fejét felemelő polgárjo-
gi harcosunk a múlt század het-
venes-nyolcvanas éveitől kezdő-
dően. A költő lírai művei súlyos, 
sok esetben apokaliptikus kicsen-
gésűek, ezzel elővigyázatosságra, 
fokozott éberségre inti olvasóit. 
Görömbei András, Kossuth-díjas 
irodalomtörténész írta verseiről: 

„Művészetének megkülönböztető 
értéke a magyarságért érzett törté-
nelmi és jelenkori felelősség művé-
szi megnyilatkozása”. „Szeretném 
itt különösen kiemelni, egyben pél-
daképül is állítani minden magyar 
ember elé Vári Fábián Lászlónak a 
magyar anyanyelvhez, édes anya-
nyelvünkhöz fűződő szenvedélyes 
szeretetét”, fogalmazott a főkon-
zul. Nyelvbe sűrített haza – egyik 
méltatója így összegzi azt a fogalmi 
rendszert, amelyben a költőnek az 
anyanyelvhez mint a magyar nem-
zeti identitás elsőszámú hordozójá-
hoz való töretlen hűsége és ragasz-
kodása elemi erővel megnyilvánul. 

Molnár László, a KMKSZ kultu-

rális titkára Vári Fábián Lászlót pél-
daképül állította a mai kárpátaljai ma-
gyarok elé. Az ő küzdelmes életútja 
bizonyíték arra, hogy így is lehet, vég-
ső soron így kell, és csak így érdemes 
magyarnak lenni itt, a Kárpátok alján, 
felvállalni annak a közösségnek a kép-
viseletét, amelyhez tartozunk. 

Marcsák Gergely fiatal irodal-
már, a Kovács Vilmos Irodalmi 
Társaság tagja az ünnepelt munkás-
ságát elemezve kiemelte: Vári Fá-
bián László valószínűleg a kárpát-
aljai magyarság elzártságából adó-
dó sajátos prózanyelvet teremtett 
regényeiben, higgadt és kiművelt 
elbeszélésmóddal párosítva azt. 
Prózai írásaiban a legfontosabb, 
hogy a személyes tapasztalat kö-

zösségi élménnyé formálódik. A 
szerző lírai világát pedig a szikár 
kifejezésmód, a népköltészeti le-
tisztultság, a cizellált, míves sza-
vak jellemzik leginkább. 

A költészet – akár egy kései 
gyermek vagy a kisunoka – fiata-
lon tart, fogalmazott köszöntőjé-
ben Beke Mihály András első be-
osztott konzul, a pályatárs. A köl-
tőnek lélekben mindenképpen fi-
atalnak kell maradnia. Vári Fá-
bián László nemcsak fizikai, de 
szellemi értelemben is hazájának 
tekinti az egész Kárpát-meden-
cét. Verseiben ott él Farkas Ár-
pád, Nagy László, Illyés Gyula és 
Mikes Kelemen lelke. A régióban 
élők viszonzásul pontosan értik 
a költő sorait: „Mindkét hazából 
kiárvulva, csak hitünkben töret-
lenül, lelkünk hófehér vásznaira 
Isten árnyéka nehezül”.   

Dupka György, Kárpátalja 
egyetlen irodalmi folyóiratának, 
az Együtt-nek a felelős kiadója 
beszámolt róla, hogy készül egy, 
a kárpátaljai költészetet repre-
zentáló antológia, amelyben ter-
mészetesen Vári Fábián László 
versei is helyet kapnak. Zubánics 
László, az UMDSZ elnöke kö-
szöntőjében arra emlékeztetett, 
hogy az ünnepelt versei nagyban 
segítenek abban, hogy a kárpát-
aljai magyarok a szülőföldjükön 
otthon érezzék magukat. Mert a 
nagyságos fejedelem, II. Rákó-
czi Ferenc alakját, vagy hűséges 
apródjának, Mikes Kelemennek 
a személyiségét senki sem tudja 
olyan hitelesen felidézni, mint ő.

Vári Fábián László köszöne-
tet mondott az elismerő szavakért, 
hangsúlyozva, hogy sok szerető 
szándék és számos őt szívébe fo-
gadó ember erőfeszítése kellett ah-
hoz, hogy a járvány okozta meg-
próbáltatások idején ez a mostani 
ünnepség ilyen szépen sikerüljön. 

Az ünnepségen Kacsur And-
rás, a Kárpátaljai Megye Ma-
gyar Drámai Színház igazga-
tója Vári Fábián László Ady 
alkonya című megzenésített 
versét adta elő gitárkísérettel. 
Az alkalmat Szarvadi Beáta, a 
Nagyszőlősi Bartók Béla Zene-
iskola tanárának hegedűjátéka 
tette meghitté.

Kovács Elemér

Ha a szabadban való festészet-
nek bő kétszáz esztendeje oly 
csodálatos varázsa van, hogy 
azóta is rengeteg alkotót csá-
bít a természet közelébe, ak-
kor miért is ne lehetne kiállí-
tást rendezni a falakon kívül! 
Ennek a gondolatnak 
a folytatásaként jutot-
tak a Beregszászi Mű-
velődési Ház dolgozói 
arra a következtetésre, 
hogy a hagyományos, 
Tavasz lehelete című ki-
állításukat ezúttal nem 
zárt térben, az intéz-
mény előcsarnokában, 
hanem annak tágas be-
járata előtt rendezik 
meg. Az ötlet sikeres-
nek bizonyult, mivel a 
nyolc beregvidéki alko-
tó mintegy félszáz mű-
vét a nap folyamán több szá-
zan tekintették meg. 

– A különböző technikák-
kal készült tájképek, csendéle-
tek többsége valóban a természet 
újjáéledését mutatja be – ma-
gyarázza Szakalos Olga szerve-

Képzőművészeti kiállítás Beregszász központjában

A tavasz lehelete
ző. – Ám ahány művész, annyi stí-
lus, hozzáállás és témabeli megkö-
zelítés. Ezért oly színes, gazdag és 
élményszámba menő a mostani ki-
állításunk. Nem véletlen, hogy oly 
sok nézője akadt egy-egy festmény-
nek. Szerénytelenség nélkül mond-

hatom, hogy ezen a tájon igen sok 
tehetséges művész él és alkot. Most 
ez újból bizonyítást nyert. Ismerjék 
meg az olvasók is a kiállítók nevét: 
Bökényi Hanna, Fekete Vladimir, 
Gogola Zoltán, Katran Jaroszlava, 
Kisziljov Maxim, Kovács Éva, 

Pecko Valerij, Szakalos Anatolij.
– Folyamatosan szükségünk 

van a közönség visszajelzésére – 
vallja Kovács Éva, az egyik alko-
tó. – Kollégáimmal ezért is örül-
tünk a művelődési ház irányítói 
felkérésének. A hosszú ideig tar-
tó bezártság után nagyon vártuk 
már a művészetpártoló közönség-
gel való találkozást. Ennek a jár-
vány idején még inkább megnő a 
jelentősége. 

–  Talán soha 
nem volt még eny-
nyire fontos az, hogy 
erőt merítsünk egy-
másból, a másik hi-
téből – vallja Gogola 
Zoltán festőművész, 
főiskolai tanár, aki-
nek illusztrációival 
gyakran találkoz-
hatnak a Kárpátinfo 
olvasói is. – Az em-
ber közösségi lény, 
többnyire csak a tár-
sas kapcsolatokban 
érzi jól magát, így 

tud egyénisége kiteljesedni. Re-
mélem, a mostani tavaszi tár-
latunkkal sokaknak szereztünk 
örömet, nyújtottunk a feltöltő-
désükhöz, lelki megújulásukhoz 
elegendő szellemi energiát. 

Eszenyi Gábor
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Elejét lásd az 1. oldalon

„Nem tudok aludni a bánat mi-
att, erősíts meg engem igéddel.” 
(Zsolt 119, 28)

Sokszor én sem tudtam alud-
ni, a keserűség, reménytelenség 
és lelki fájdalmak miatt. Sokszor 
feküdtem le keserű szívvel, ta-
nácstalanul és félelmek között. 
Mondhatná vagy  kérdezhetné 
valaki: „Hívő emberrel hogy tör-
ténhet meg ilyesmi?!” Nem tudok 
mást válaszolni, csak azt, amit a 
szívem diktál: a hívő embernek is 
itt kell élni ebben a világban, és 
járni kell a sáros, poros utakat, s 
a hívő emberre is leselkedik a kí-
sértő, a veszedelem. Sőt, Isten 
nem ígért védő búrát e földi élet-
re, nem mondta, hogy a szeren-
cse és a jó hangulat fog előttünk 
sétálni. De azt előre megmondta, 
hogy: „E világon nyomorúságtok 
lészen, de bízzatok, én meggyőz-
tem e világot”.

Dávid kereste az utat, tisz-
ta szívvel akarta az Urat követni, 
szolgálni, de őt is kerülgette a sá-
tán és próbálta megsebezni, elej-
teni. Tudjuk, elbukott Dávid, nem 
is egyszer életében, de kegyelmet 
talált Istennél. Harcolt, küzdött 
lelkében és szenvedett bűnei, bu-
kásai miatt.

Vannak, akik nem a bűne-
ik miatt keseregnek, és nem jön 
álom a szemükre, de mérge-
sek, tele van a szívük haraggal. 
Ahol harag van, ott békétlenség 
van, háborgás, méltatlankodás és 
düh. A dühös ember vérnyomá-
sa felugrik, megfájdul a feje, ég 
a gyomra, nem is tud aludni sze-
gény még altatóval sem.

A hívő embert is éri bántás, 
megalázás, csalódás, fájdalom, 
de mindezzel együtt tudjuk, hogy 
menekülhetünk a mi védelme-
zőnkhöz, pártfogónkhoz, Jézus-
hoz. Neki mindent elpanaszolha-
tunk. Válogatás nélkül elmond-
hatom az Úrnak, hogy milyen sé-
relem ért, milyen kísértés támadt 
rám, türelmetlen voltam, elbuk-
tam, s most itt vagyok, szennye-
sen, összetörten. Úr Jézus, könyö-
rülj rajtam, csinálj valamit az éle-
temmel, mert így nem bírom ki az 
éjszakát! Minden belátás, őszin-
te bűnbánó imádság után békes-
ség töltötte el a szívemet, meg-
könnyebbültem, felszabadultam. 
Ezután következett az ellazulás.

 Mennyi hókuszpókuszt csi-
nálnak az emberek azért, hogy a 
testük és a lelkük ellazuljon. Van-
nak, akik állítják, hogy a jóga-
gyakorlatokkal érik el, van, aki 
egy pohár borral, van, aki a TV-t 
kapcsolja be és filmet néz, van, 
aki telefonál a barátjának, barát-
nőjének, panaszkodik, sír, bosz-
szút forral és ettől megnyugszik. 
Meddig? Igazán segíthet a lelkem 
sérelmein, nyomorúságán, fájdal-
mán egy tornagyakorlat, vagy egy 
nyugtató tabletta?

A megsebzett, megalázott, 
összetört szív pattanásig feszült. 
Ezt a feszültséget csak úgy lehet 
csökkenteni, ha a szív megnyí-

 Vigaszom és reménységem
lik és kiadja magából feszültsé-
ge okát. Kinek mered elmonda-
ni, kivel mered megosztani sé-
relmeidet, titkaidat, feszültséged 
okát? Az idegorvos, a pszicholó-
gus, a gyógyszerész nem tud se-
gíteni akkor, ha takargatsz! 

Márpedig mindenki takar-
gat valamit a másik ember előtt, 
mert fél! Félünk, mert bizalmat-
lanok vagyunk, félünk, mert is-
merjük az emberi segítség lehe-
tőségeit, határait. Sem az orvos, 
sem a  nyugtató gyógyszer nem 
oldhatja fel a lélek félelmét, szo-
rongását, keserűségét. Legfeljebb 
rövid időre elhiteti, hogy minden 
megoldódott.

Mennyi keserűség, fájdalom, 
szenvedés van belénk zárva, azt 
csak a jó Isten tudja! Dávid is is-
merte ezeket az érzéseket, de ő is-
merte a megoldást is. Tudta, kihez 
lehet bizalommal, ki adhat bölcs 
tanácsot, ki oldja meg testi-lelki 
feszültségét, ki adhat erőt. Erőt 
az Úrtól várt, az Ő igéjétől, sza-
vától. Lelke keserűségét csak az 
Úr biztatása, igéje tudja felolda-
ni. Ezért esedezik vergődése köz-
ben, álmatlan éjszakákon. 

Kedves olvasóm, neked is, 
nekem is csak az Úr szava, ta-
nácsa, biztatása, feloldozó ke-
gyelme adhat ellazulást. Mind 
testi, mind lelki feszültségedet, 
szorongásodat meggyógyítja az 
Ő igéje. Nem kell az álmatlan 
éjszakákat gyűjtögetni tovább. 
Mondd el Jézusnak, mondd el 
még ma! Sérelmeidet, bűneidet 
rakd le Nála, kérdéseidet  kéte-
lyeidet is mondd el, és kérd ta-
nácsát, útbaigazítását! Olvasd az 
igét és figyelj, mi az Úr üzene-
te számodra!

Az éj csendje a legalkamasabb 
idő arra, hogy az Úrral lehess, 
csendben, magadban. Kezd el 
magasztalni, dicsőíteni Őt ke-
gyelméért, bűnbocsánatáért, jó-
ságáért, Szent Lelkéért, aki ta-
nácsol és vezet. Gyönyörködjél 
az Úrban! Kezdd el, még ma! 
Tested ellazul, lelked felszaba-
dul, szíved keserűségét felvált-
ja az öröm. 

Mi módon őrizheti meg tisz-
tán az ifjú az ő útját, ha nem a Te 
beszédednek megtartása által? Ki 
adhat vigaszt a sebzett szívűek-
nek, ki adhat reményt a remény-
vesztetteknek, ha nem a Te igéd?! 
Az élet alkonyán a fáradt szívnek 
csak Te vagy a vigasza, reménysé-
ge, Uram. Köszönöm, hogy Ben-
ned mindig megtaláltam lelkem 
békéjét, nyugalmát. Köszönöm, 
hogy feloldol  bűneim terhe alól, 
és Lelkeddel vezetsz, tanácsolsz. 
Köszönöm a csendes éjszaká-
kat, a pihenést, de köszönöm azt 
is, hogy titkon sírt könnyeimet 
a te vigasztaló igéddel letöröl-
ted. Veled kezdhettem újat, má-
sat. Áldott légy, Uram, Istenem!                                               
Ámen.

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

Otthon a szülőföldünkön
Interjú Csernicskó Istvánnal, a Rákóczi Főiskola rektorával

Megtart a szó címmel készítet-
tünk tudománynépszerűsítő ösz-
szefoglalást arról, milyenek a 
kárpátaljai magyar nyelvválto-
zatok. Idén pedig A magyarok 
és a magyar nyelv Kárpátalján 
című áttekintő kötetben foglal-
tuk össze nagyon röviden mind-
azt, amit e témakörben fontosnak 
tartottunk. Mindezek a kiadvány-
ok letölthető formátumban elér-
hetők a Hodinka Antal Nyelvé-
szeti Kutatóközpont honlapján.

– Az utóbbi időkben az ismert 
okok miatt nyelvi jogaink meg-
védése érdekében fejtette ki vé-
leményét. Szerzőtársaival több 
olyan tanulmánykötetet is meg-
jelentetett, amelyben a nemzet-
közi szervezetek figyelmét kí-
vánják felhívni az ukrajnai ki-
sebbségek, köztük a magyarokat 
érintő sérelmekre, az államhata-
lom részéről megnyilvánuló, a 
nyelvhasználat terén tapasztal-
ható jogszűkítő magatartásra. 
Remélhetjük, hogy lesz ennek 
közép és hosszú távon hozadéka.

– A magyar mellett több an-
gol és ukrán nyelvű kiadvány-
ban fejtettük ki szakmai állás-
pontunkat az ukrajnai nyelv- és 
oktatáspolitika eseményei, vál-
tozásai kapcsán. Fontosnak tart-
juk ugyanis, hogy ne csak ma-
gunk között beszéljük meg a jog-
sérelmeinket, hanem tudassuk 
egyrészt a nemzetközi szakmai 
közvéleménnyel és a nemzetkö-
zi szervezetekkel, másrészt pe-
dig az ukrajnai kollégákkal és 
az államhatalom képviselőivel 
is, hogy nem értünk egyet a jog-
szűkítő intézkedésekkel. Naivi-
tás volna azt hinni, hogy a kiad-
ványaink, brosúráink hatására 
minden problémánk megoldó-
dik, de az tény, hogy a nemzet-
közi szervezetek, például az Eu-
rópa Tanács Szakértői Bizottsá-
ga, az ENSZ emberi jogi irodá-
ja vagy épp az EBESZ kisebbsé-
gi főbiztosa asztalára eljutnak az 
általunk összeállított anyagok, 
és amikor az ukrán állami ható-
ságok előállnak a saját álláspont-
jukkal, akkor azért ott vannak a 
mi kiadványaink is, amelyek ár-
nyalják a képet. Nem egyszer 
előfordult már az is, hogy miu-
tán Brüsszelben, Strasbourgban, 
Kijevben bemutattuk a munká-
inkat, később érveink egy része 
megjelent az Ukrajna számára a 
kisebbségek jogainak biztosítása 
kapcsán a nemzetközi szerveze-
tek által kiadott állásfoglalások-
ban vagy ajánlásokban. Munkánk 
tehát semmiképp sem hiábavaló.

– A látható kétnyelvűség-
nek mennyire van jelentősége 
egy olyan vegyes lakosságú vi-
déken, mint Kárpátalja? Ha ez 
valóban hozzájárul ahhoz, hogy 
növeli otthonosság érzetünket, 
akkor az egyszerű állampolgár 
miképpen tud ehhez hozzájárul-
ni? Vannak erre pozitív példák a 
Kárpát-medencében?

– Néhány száz évvel ezelőtt 
az idegen utazó a templomok és 
azok tornyai láttán információ-
kat nyerhetett arról, milyen val-
lású, felekezetű emberek lakják 
a vidéket. Ma Európa sok részén 
a közterületeken megjelenő fel-
iratokon látható nyelvekből ki-
derül, milyen nyelveket beszél-
nek arrafelé, ahol épp járunk. Itt, 
Kárpátalján több nemzedék szo-
kott hozzá ahhoz, hogy az utcá-
kon, tereken járva ukrán, orosz, 

magyar, újabban pedig egyre több 
angol nyelvű felirat látható, de a ko-
rábbi történeti korszakokban a cseh 
vagy épp héber és jiddis nyelvű szö-
vegek láttán sem lepődött meg sen-
ki. A nyilvános tér többnyelvűsé-
ge nemcsak a tájékozódásban se-
gít, de otthonosságérzetet is teremt 
azok számára, akik anyanyelvükön 
is láthatják kiírva kedvelt üzletük 
vagy kedvenc kocsmájuk nevét. Ar-
ról nem beszélve, hogy a nyelvtanu-
lást is segíti a többnyelvű nyelvi táj-
kép: ha az ember nap mint nap lát-
ja, hogy a járási tanács az районна 
рада, akkor az rögzül, és észre sem 
vesszük, s az utcán jártunkban-kel-
tünkben máris tanultunk egy-egy 
szót vagy kifejezést. Nagyon nagy 
kár, hogy a 2019-ben elfogadott uk-
rajnai államnyelvi törvény értelmé-
ben megszűnhet ez a hagyományos 
nyelvi sokszínűség, hiszen ez a jog-
szabály az ukrán egynyelvűséget 
akarja ránk erőltetni.

– A Rákóczi Főiskolán zajló 
képzések, az eddig akkreditált sza-
kok mennyire szolgálják ki a kár-
pátaljai magyarság ez irányú igé-
nyeit, és mennyire felelnek meg 
az aktuális munkaerőpiaci elvá-
rásoknak? Tudnánk ezt példákkal 
illusztrálni?

– A főiskola alapítása óta arra tö-
rekszik, hogy a kárpátaljai magyar 
közösség hosszú távú megmaradá-
sát szolgálja. A kezdetben elindult 
pedagógusképző szakokat olyan pi-
acképes szakokkal bővítettük, mint 
például a könyvvitel és auditálás, a 
turizmus, az alkalmazott matema-
tika. Persze figyelembe kell ven-
nünk a lehetőségeinket, vannak 
olyan szakok, amelyek elindításá-
ra sajnos nincsenek meg a feltét-
eleink és a körülményeink. Ám ma-
gyarországi partnereinkkel együtt-
működésben számos nagyon fon-
tos szakmát tanulhatnak szülőföld-
jükön magyarul a fiatalok a főisko-
lán mint képzési helyen. Olyan fel-
sőfokú képzésekre gondolok itt pél-
dául, mint a mentálhigiénés szak-
ember, a kertészmérnök, az ápolás 
és betegellátás. A szakképzés terü-
letén pedig olyan szakmák alapjait 
sajátíthatják el az érdeklődők, mint 
mondjuk a cukrász, pincér, fodrász, 
autószerelő, hegesztő, villanyszere-
lő stb. Bevallom őszintén, ha nekem 
ma kellene a továbbtanuláson gon-
dolkodnom, zavarban volnék, ak-
kora a választék.

– Szükség van-e ezen a téren to-
vábbi fejlesztésekre, vagy jelenleg 
inkább az a feladat, hogy a megle-
vő kapacitásokat megtöltsék tarta-
lommal, azaz minden téren magas 
színvonalú képzést nyújtsanak?

– A képzés színvonalának fenn-
tartása és fejlesztése, a minőség biz-
tosítása olyan kihívás, amellyel fo-
lyamatosan szembe kell néznie a 
modern oktatásnak, itt nincs hely 

és lehetőség a lazításra. No és 
persze az ukrajnai állami ható-
ságok sem hagynak minket el-
lustulni, hiszen rendre jönnek az 
akkreditációk, minősítések. De 
vannak terveink, szeretnénk to-
vább bővíteni a képzési kínála-
tot, hamarosan például megjelen-
nek az idei felvételi hirdetéseink 
a szakképzés területén, és aki fi-
gyelmes, találhat újdonságokat 
már az elmúlt évhez képest is.

– A főiskola oktatói gárdája 
jórészt fiatalokból áll, s ez min-
denképpen biztató a jövőre néz-
ve. Mennyire ambiciózus ez a 
csapat a tudományos fokozatok 
megszerzését illetően? 

– Oktatóink folyamatos szak-
mai fejlődése alapvető követel-
mény. A minősített, tehát tudomá-
nyos fokozattal rendelkező okta-
tóink aránya a folyó tanév elején 
60 százalék volt, s ez az arány a 
tanév során tovább nőtt. Ebben a 
tanévben egy munkatársunk szer-
zett tudományok doktora, illetve 
négy oktatónk tudományok kandi-
dátusa vagy PhD fokozatot, illetve 
ebben a félévben hat tanárunknak 
ítélte oda Ukrajna Oktatási és Tu-
dományos Minisztérium a docens 
címet. Büszkék vagyunk ezek-
re az eredményekre, és ezúton is 
gratulálok mindegyiküknek az 
elért sikerekhez. Külön büszke-
séggel tölti el a főiskolát az, hogy 
eddigi végzős hallgatóink közül 
már 33 egykori diákunk szerzett 
tudományos fokozatot, ami sze-
rintem azt jelzi, hogy kivesszük 
a részünket a tudományos után-
pótlás neveléséből is.

– Sikerült-e a kárpátalja-
iaknak bekapcsolódni a Kár-
pát-medencében zajló tudo-
mányos életbe? További fel-
adatok…

– A válasz egyértelműen 
igen. Oktatónk, kutatóink nem-
csak a kárpátaljai, illetve az uk-
rajnai és magyarországi tudomá-

nyos életbe integrálódtak, hanem 
a nemzetközi szakmai vérkerin-
gésnek is részesei. A legrangosabb 
nemzetközi folyóiratokban meg-
jelenő publikációk száma kitűnő-
en jelzi ezt, de akár az is, hogy az 
ukrajnai egyetemek és főiskolák 
rangsorában, ahol háromszáznál 
több intézményt minősítenek, a 
tudományos eredmények alapján 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola bekerült a leg-
jobb eredményeket felmutató száz 
intézmény közé, a kárpátaljai fel-
sőoktatási intézmények között pe-
dig az Ungvári Nemzeti Egyetem 
mögött a második helyen áll, meg-
előzve például a Munkácsi Álla-
mi Egyetemet vagy a Kárpátaljai 
Művészeti Akadémiát. E téren is 
vannak azonban további terveink 
és feladataink, szeretnénk példá-
ul saját, magasan jegyzett tudo-
mányos folyóiratokat indítani a 
közeljövőben.

– Mennyire sikeres a főis-
kolán az online oktatási forma?

– Hát, sikeresnek mondható, 
de azért azt az élményt egyetlen 
online platform sem tudja visz-
szaadni, amikor az oktató köz-
vetlenül látja, érzi a hallgatók lel-
kesedését, úgyhogy én személy 
szerint nagyon várom már, hogy 
mielőbb véget érjen ez az őrület, 
és megfeledkezhessünk a koro-
navírusról és a fertőzésveszély-
ről. Látjuk, tapasztaljuk, meny-
nyi előnye van a modern tech-
nikai vívmányok alkalmazásá-
nak az oktatásban, már döntöt-
tünk is arról, hogy sok mindent, 
amire a pandémia kényszere vitt 
rá bennünket, a járvány elmúltá-
val is alkalmazni fogunk majd, de 
azért a hagyományos, közvetlen 
osztálytermi oktatás szerintem 
nem pótolható.

Kovács Elemér
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 És mégis… Szinte feltartóz-
tathatatlanul áraszt el minket a 
műanyagszemét, világszerte sza-
porodnak az illegális szemétlera-
kó helyek. A kor divatos paran-
csa ennek ellenére valahogy így 
hangzik: fogyassz minél többet, 
cseréld le a még használható, il-
letve még működő dolgokat, mert 
igenis jogod van ehhez. A te éle-
tedről van szó, és mert semmi sem 
fontosabb annál, hogy önmegva-
lósításod terve minél tökélete-
sebbre sikerüljön. 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskolán több tan-
szék összefogásával bő tíz esz-
tendővel ezelőtt rendezték meg 
a Föld napja alkalmából az első 
rendezvénysorozatot. Tették ezt 
azzal a nem titkolt céllal, hogy a 
környezettudatos magatartás fon-
tosságára hívják fel a diákok fi-
gyelmét, s hogy az itteni tanulók 
aktívan bekapcsolódjanak a kör-
nyezetvédő akciókba. A mosta-
ni alkalom az intézménybe meg-
hívott kisdiákok bevonásával in-
teraktív bemutatóval, játékokkal 
vette kezdetét. Ennek célja, hogy 
a fiatalok körében a környezettu-

A megsebzett bolygó
Rákóczi Főiskola: rendezvénysorozat a Föld napja alkalmából

Talán ma már nincs a sárgolyóbison olyan ember, aki az egyre na-
gyobb méreteket öltő környezetszennyezést látva csak legyint, mond-
ván: bagatell dolog az egész, különben is az egyén, még ha szándé-
kában áll is, nemsokat tehet ez ellen. Szerencsére egyre kevesebben 
vannak, akik nem látják be, hogy a környezettudatos magatartás, 
a fenntarthatóság igencsak fontos dolog.

datos magatartás mihamarabb ki-
alakuljon. 

Csernicskó István, a Rákóczi 
Főiskola rektora a Gross Arnold 
teremben tartott megnyitón arról 
beszélt, hogy a környezetvédelem 
életünknek egyre fontosabb részévé 
válik. A környezettudatos magatar-
tásra nem csupán az évnek egyet-
len napján, hanem mindig szükség 
van. Kiemelten fontos, hogy a fi-
ataljaink behatóbban foglalkozza-
nak a környezetvédelemmel kap-
csolatos kérdésekkel, mivel a jö-
vőt ők formálják.

Kohut Erzsébet, a rendezvény 
kezdeményezője, a biológiai tan-
szék vezetője a mögöttünk hagyott 
bő tíz esztendő kapcsán elmond-
ta: szerencsére látjuk már a kör-
nyezetvédelemnek, a környezettu-
datos magatartásnak azt az emel-
kedő ívét, amely áthatja minden-
napjainkat. Egyre többen szembe-
sülnek azzal a ténnyel, hogy boly-
gónk, s benne az ember mennyire 
sérülékeny. 

A mostani világjárvány soka-
kat rádöbbentett arra, hogy a tiszta 
környezet mekkora érték. Ezért re-
mélhető, hogy a környezettudatos 

magatartás mind többek értékrend-
jében fontos helyet foglal majd el, 
mutatott rá Kolozsvári István, a Fo-
dor István Kutatóközpont vezetője.

Az ezt követő pódiumbeszél-
getés során Ljasuk Dimitrij beszélt 
A Tisza nevében című filmjéről, 
amelyben a Tisza forrásától egészen 
a Fekete-tengerig követte nyomon, 
hogy milyen szennyezéseknek van 
kitéve a folyó. Tény, hogy a forga-

tás során sokszor találkozott önfel-
mentő, másokra mutató magatartás-
sal – nézd, magyar, román, ukrán, 
szerb, ott úszik a te szemeted! –, ám 
egyszersmind a legtöbb emberben 
ott munkál az a felismerés, hogy kö-
zösen kell tenni ennek a problémá-
nak a megoldása érdekében. Az is 
nyilvánvaló, hogy rövid időn belül 
tíz- és százezreket kell rádöbbente-
ni arra, hogy felelőtlen magatartá-

sukkal akárcsak egy műanyagzacs-
kó, egy PET palack stb. eldobásával 
is tovább rongálják amúgy is igen-
csak terhelt környezetünket. 

Az apró, néhány millimé-
ternyi darabokra szétbomlott 
mikrohulladékok jelentős környe-
zetromboló hatásáról beszélt Bor-
dós Gábor, a WESSLING Hunga-
ry Kft. projektvezetője. Aki ennek, 
az emberi szem számára egy idő 

után már láthatatlanná váló hulla-
déknak a veszélyességéről szólva 
arra figyelmeztetett, hogy az mind 
több élőlény tápcsatornájába beke-
rülve okoz kóros elváltozásokat. 
Félő, hogy ez a fajta hulladék lesz 
a XXI. század láthatatlan gyilkosa. 
A természetvédők filmjeikben már 
most megrendítő képsorokban szá-
molnak be a negatív hatásokról. Jel-
lemző, hogy bár igen fejlettnek tart-

juk korunk technikai vívmánya-
it, a mikrohulladékok kiszűrésé-
re egyelőre nem születtek meg-
oldások. 

A következőkben Bucsinszkij 
Viktor vállalkozó, a Beregszá-
szon immár másfél éve működő 
hulladékudvar üzemeltetője szá-
molt be eddigi tevékenységükről, 
annak eredményéről. A szelektív 
hulladékgyűjtés sokkal több, mint 

hirtelen elhatározás kérdése, 
hangsúlyozta a környezetvé-
dő. Ez felelős, tudatos maga-
tartást takar. Bucsinszkij Vik-
tor elmondta, hogy szerencsé-
re Beregvidéken egyre több 
ilyen hozzáállású emberrel ta-
lálkozik. 

A továbbiakban Hadnagy 
István, a Biológia és Kémia 
Tanszék koordinátora beszá-
molt arról, hogy a mögöttünk 
hagyott bő évtizedben a Rá-
kóczi Főiskola által szervezett 
Föld napja rendezvénysoroza-
tokon az évek során milyen kör-
nyezetvédelmi problémák ke-
rültek terítékre, s a diákok mi-
lyen akciókban vettek részt. El-
mondta, hogy hamarosan az in-
tézmény belső udvarán szelek-
tív hulladék gyűjtésére alkalmas 

konténerek kerülnek kihelyezésre. 
Használatuk megkönnyítésére tájé-
koztatótáblát helyeznek ki. 

A találkozón bemutatták an-
nak a műanyagprésnek a hasz-
nálatát, amely az ásványvizes, 
üdítős stb. flakonok tömörítését 
könnyíti meg. Végül levetítették 
Ljasuk Dimitrij A Tisza nevében 
című dokumentumfilmjét.

Kovács Elemér

A Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesülete (KMNE) 
2012-ben indult útjára azzal a 
céllal, hogy egyesítse és támo-
gassa szűkebb pátriánk nagy-
családjait. Az eltelt évek alatt 
számos családbarát progra-
mot valósítottak meg, emellett 
anyagi és szellemi támogatást is 
nyújtanak tagcsaládjaiknak. Te-
szik mindezt keresztényi lelkü-
lettel, a hit értékeit szem előtt 
tartva. Ezúttal Tarpai Józseffel 
beszélgettünk kezdetekről, ki-
hívásokról. 

– Az indulásról, indíttatás-
ról…

– Beregszászban születtem, 
az általános iskoláimat is itt 
kezdtem el, majd egy ungvári 
szakközépiskolában érettségiz-
tem, aztán az Ungvári Nemzeti 
Egyetem jogi karán diplomáz-
tam. Időközben a Pécsi Tudo-
mányegyetemen földrajz szakon 
szereztem doktori fokozatot. Ez 
hozzásegített ahhoz, hogy mé-
lyebben belelássak a turizmus 
világába, amellyel azóta is fog-
lalkozom.

– Miért épp a jogot válasz-
totta anno?

– Mindig is nagyon vonzott 
ez a szakma. Már a középisko-
lában érdekelt, hogyan műkö-
dik az állam, hogyan lehet jól 
kormányozni, milyen szerző-

Beszélgetés Tarpai Józseffel

A család az igazi érték
A család a társadalom legfontosabb megtartó láncszeme. Ez az a kis 
közösség, ahol meghallgatnak, megerősítenek, szeretnek minket, és 
ahol mi is igazán szerethetünk. Egy nagycsaládra ez fokozottan ér-
vényes. A több gyerek semmiképp sem azt jelenti, hogy miattuk a 
szülőknek le kell mondaniuk valamiről. Ellenkezőleg: általuk sok-
kal több pluszt kaphatnak, ami megerősítheti őket. Ha pedig a há-
zastársak jól szervezik a közös életüket, akkor szakmailag is sikere-
sek lehetnek... Ebben is példát mutat a Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesület (KMNE) civil szervezet elnöke, Tarpai József 
és felesége, Zsuzsa, akik öt leánygyermek boldog szüleiként fontos 
közösségépítő szerepet is felvállaltak. 

déseket kell kötni egy-egy sike-
res üzlethez. Az egyetem elvég-
zését követően Kijevben szeret-
tem volna doktori diplomát sze-
rezni, azonban épp akkor zajlott 
az országban a narancsos forra-
dalom… Végül Magyarországon 
doktoráltam, majd felkérésre a 
Nyíregyházi Egyetemen tanítot-
tam jogot. Emellett úgy döntöt-
tem, hogy mélyebben beleásom 
magam a turisztika világába is, 
hiszen Kárpátalja fejlesztési stra-
tégiájában nagyon fontos szerepet 
játszik ez az ágazat. 

– A II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola Föld-
tudományi és Turizmus Tanszé- 
kének tanáraként milyen tapaszta-
latai vannak?

– Itt teljes mértékben felnőtt-
ként kezeljük a hallgatókat, akik 
tudják, hogy mit akarnak, és mi-
ért jelentkeztek erre a képzés-
re. Ennek fényében mondhatom, 
hogy pozitív tapasztalataim van-
nak: diákjaink többsége mindent 
megtesz azért, hogy elérje a kitű-
zött célt. Óráinkon megismerhetik 
Kárpátalja, Ukrajna, majd a Kár-
pát-medence turizmusát.

– A Kárpátaljai Magyar Turisz-
tikai Tanács elnökségi tagjaként 
szintén rálátása van vidékünk tu-
risztikai helyzetére.

– 2014-ben kirobbant Kelet-
Ukrajnában a máig tartó háború. 

Ennek következtében lecsökkent 
a hozzánk érkező magyarországi 
turisták száma, valamint a belföl-
di turizmus is megtorpant. Hogy 
összefogjuk és segítsük a kárpát-
aljai magyar turisztikai élet sze-
replőit, megalapítottuk a Kárpát-
aljai Magyar Turisztikai Taná-
csot. Kezdetben szakmai progra-
mokat, vendéglátói és idegenve-
zetői tanfolyamokat, továbbkép-

zéseket szerveztünk. Nagy büsz-
keséggel tölt el, hogy jelenleg kö-
rülbelül négyszáz taggal rendelke-
zünk. Egyébként taggá válhat bár-
ki, aki idegenforgalommal foglal-
kozik, így például a falusi ven-
déglátók, panzió-, étterem-, il-
letve szállodatulajdonosok, borá-
szok, idegenvezetők. A járvány-
helyzet természetesen nem tesz 
jót az ágazatnak, hiszen a panzió-
kat, pihenőhelyeket, éttermeket be 

kellett zárni, de reménykedünk a 
jobb jövőben.

– A tavalyi év során megvá-
lasztották a Kárpátaljai Magyar 
Nagycsaládosok Egyesületének 
elnökévé.

– Az egyesületet kilenc év-
vel ezelőtt alapítottuk harminc-
négy tagcsaláddal. Ma már kö-
rülbelül kilencszáz tagcsalá-
dunk van, ami egy óriási élmény 

a számunkra. Évente több prog-
ramunk is van, ilyen a sport-
nap, a gyalogtúra, megszervez-
zük az édesanyák hetét, a házas-
párok hétvégéjét, kamaszprog-
ramjaink vannak, sokrétű a te-
vékenységi körünk. A program-
jaink többségét a felújított Vad-
völgy panzióban tartjuk, ahol 
gyönyörű környezetben töltőd-
hetnek fel a családok. Emellett, 
ha igény van rá, gazdaságilag és 

szociálisan is támogatjuk csa-
ládjainkat. 

– Hogyan tudják a jelenlegi 
helyzetben segíteni, megerősíte-
ni a családokat?

– Természetesen támogat-
juk egymást, szervezetünk szó 
szerint olyan, mint egy nagy 
család. Az anyagi támogatások 
mellett például online vetélke-
dőt is szerveztünk, amely szin-
tén összehozza és erősíti a ta-
gokat. Tagcsaládjainkkal meg-
beszéljük a problémákat, hogy 
milyen nehézségek merültek fel, 
mire van szükség, közösen szer-
vezzük a programjainkat is. És 
nagyon fontos, hogy mindezt a 
keresztény értékek mentén tesz-
szük, hiszen a hitbéli megerősí-
tés egyik alapelvünk. Program-
jainkon rendszerint részt vesz-
nek a különböző egyházak kép-
viselői, akik áldásukkal kísérik 
utunkat.

– Meséljen kicsit családjáról. 
– Jómagam is nagycsalád-

ban élek, feleségemmel öt leány-
gyermek boldog szülei vagyunk. 
A legnagyobb 16, a legkisebb 3 
éves. Egy-egy kirándulás vagy 
biciklitúra velük igazán feltölt 
energiával. Sajnos a munka mel-
lett egyre kevesebb idő jut arra, 
hogy közösen eltöltsünk egy tar-
talmas napot, de mindig kihoz-
zuk a lehetőségeinkből a maxi-
mumot. Büszkék vagyunk a lá-
nyainkra.

– További tervek…
– Mindig is nagy álmom volt, 

hogy Kárpátaljának legyen egy 
turisztikai útikönyve, ezen dol-
gozom már két éve, és ha Isten 
segít, nemsokára meg is jelentet-
hetjük a kiadványt. A nagycsalá-
dosok egyesületében pedig próbá-
lunk minél több színes programot 
megvalósítani, ami segít megtarta-
ni tagcsaládjainkat, illetve mások 
számára is vonzóvá teszi egyesü-
letünket. 

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita
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Aki már hajtatott zöldséget, jól 
tudja, milyen „úri” dolog akkor 
enni a saját termesztésű retket, 
hagymát, paradicsomot, papri-
kát, amikor a szabad földben jó-
szerivel éppen csak elültették, 
vetették. Aki még nem próbál-
ta, annak számára nyitott a le-
hetőség, hogy akár 2-3 héttel ko-
rábban szüreteljen. 

A hajtató berendezések anya-
ga műanyag vagy üveg lehet, ame-
lyek fényáteresztő képessége kö-
zött nincs lényeges különbség. A 
műanyagok közül a polietilén (PE) 
és a polivinil-klorid (PVC) anya-
gú fóliák ismertek. (Közülük a PE 
UV-stabilizált változata bizonyult 
a legtartósabbnak.) A PE hegeszt-
hető, a PVC pedig ragasztható. A 
fóliák előnye, hogy házikerti hasz-
nálatuk egyszerű, ellenben nem 
tartják úgy a hőt, mint az üveg. 
Ám, ha két rétegben használjuk, a 
hőszigetelő képességük több mint 
50 százalékkal nő. 

Növényeinket egyenként, il-
letve fészkenként hajtathatjuk-

Legyen korábban
védhetjük a föléjük húzott műanyag 
zacskóval. Ennek vázául ív alakban 
meghajlított vesszők vagy vastagabb 
dróthuzalok szolgálnak. A két tartó-
ívet egymással keresztben leszúr-
juk a növény (fészek) fölé a földbe, 
és ráhúzzuk a fóliazsákot. (Egy-egy 
tartóív olyan hosszú legyen, hogy a 
földbe leszúrva legalább 30-50 cen-
tire magasodjon a növény fölé.) E 
módszerrel többek között a dinnye, 
az uborka, a paprika, a tojásgyü-
mölcs számára teremthetünk gyor-
sabb fejlődési lehetőséget, illetve 
nyújthatunk enyhe fagyvédelmet. 

Ám nemcsak egy-egy növényt, 
hanem egész sorokat is védhetünk 
így. Ehhez természetesen több tar-
tóív kell, amelyeket a növénysorok 
fölé szúrunk le sorban, majd fóliapa-
lástot terítünk rájuk (a sorok hosszá-
ban). Ezáltal kis fóliaalagutat képe-
zünk, amelynek szélén a fóliát föld-
del rögzítjük, a végeket pedig példá-
ul drótkampóval zárjuk le. A szüksé-
ges szellőzésről a végek, illetve ol-
dalak megbontásával, esetleg lyukak 
vágásával gondoskodunk. 

Takarhatunk fóliával egy 
egész ágyást is, amelyhez kisker-
ti körülmények között másfél-két 
méter széles és néhány méter hosz-
szú ágyást alakítsunk ki. Ennek 
tartóvázául a 2 cm átmérőjű, fél-
körívben meghajlított és a földben 
rögzített műanyag csövek (bor-
dák) szolgálnak, és ezek adják a 
váz gerincét is. (A bordákat mé-
terenként ajánlott elhelyezni.) A 
fóliát az ágyak szélén és a végein 
földdel rögzítjük, a szellőztetést a 
végfóliák kinyitásával oldjuk meg. 

Fóliaágyat vázszerkezet nélkül 
is készíthetünk. Ennek egyik módja 
a bakhátas takarás, amikor az ágyás 
két szélén 20-25 centi magas föld-
bakhátakat alakítunk ki, és abban 
rögzítjük a ráterített fólia széleit. 
Célszerű lyuggatott fóliát vagy fá-
tyolfóliát használni, mert ezen át 
öntözhető, illetve szellőztethető a 
belső tér. Ennél egyszerűbb a sík-
fóliás takarás, amikor a lyuggatott 
vagy fátyolfóliát a növényekre te-
rítjük és földdel rögzítjük. (A sík-
fóliát a növények tartják meg, illet-
ve emelik maguk fölött a növeke-
désük függvényébe.)

Bodnár István 
kertészmérnök

Életének 77. évében, hosszan 
tartó súlyos betegség után el-
hunyt Monspart Sarolta, a 
Nemzet Sportolója…  Eny-
nyi a rövid és kegyetlen hír, 
amelyről április 24-én, szom-
baton értesülhettek azok, akik 
tisztelték és becsülték ezt a 
csupaszív sportembert, és akik 
személyesen is ismerhették őt. 

Áldom a sorsot, hogy ez 
utóbbiak táborába tartozha-
tom, hiszen a Magyar Egész-
ségügyi Társaság (MET) tag-
jaként az utóbbi két évtized-
ben nagyon sok olyan tudomá-
nyos konferenciára eljutottam, 
ahol Sarolta is előadást tartott. 
A sokszor egész napos előadá-
sokból álló szakmai konferen-
ciák végén kész felüdülést je-
lentett az általában utolsóként 
színre lépő Monspart Sarolta 
megjelenése, aki nemcsak be-
szélt a rendszeres mozgás és az 
aktív életmód fontosságáról, de 
meg is tornáztatta a hallgatósá-
got. Ily módon aztán minden-
ki frissen és mosolygósan zár-
ta a több órányi helyben ülésre 
kényszerített napot.

Amikor 2011-ben,  egy 
Révkomáromban rendezett 
konferencián interjút készítet-
tem vele, az első dolga volt, 
hogy kikérte magának a ma-
gázódást, hiszen, mint mondta, 
kollégák között tegeződni illik, 
és oly módon tekintett rám kol-
légaként, hogy az orvos és ő is 
az egészséges életmódot nép-
szerűsíti…

Az anyaországi és elcsatolt 
területeken tartott konferenciá-
kon mindig úgy tekintett ránk, 
kárpátaljai, felvidéki, délvidé-
ki és erdélyi résztvevőkre, mint 

In memoriam Monspart Sarolta

A futás nagyasszonyától 
búcsúzunk

a magyar nemzet szerves részé-
hez tartozó orvosokra, akiknek a 
Jóisten által kijelölt helyen van 
feladatuk a rájuk bízott népes-
ség egészségének javításában.

Mindig is szeretett volna 
Kárpátaljára is eljutni. 2016 
szeptemberében sikerült is neki, 
amikor a Kárpátaljai Magyar 
Egészségügyi Dolgozók Társa-

sága (KMEDT) viski rendezvé-
nyén személyesen is üdvözöl-
hettük, ahová férjével, az egy-
kori népszerű televíziós szer-
kesztővel, Feledy Péterrel ér-
kezett.

Többször jelölték a Nem-
zet Sportolója címre, és végül 
tavaly áprilisában beválasztot-
ták a 12 személyből, többszörös 
olimpiai, világ és Európa-bajno-
kokból álló társaságba. Akkor 
már javában tartott a világjár-
vány, és amikor telefonon gra-
tuláltam neki ehhez a rangos ki-
tüntetéshez, akkor nagyon örült, 
hogy a határon túl is felfigyeltek 
erre az eseményre (csak zárójel-
ben jegyzem meg, hogy ő volt az 
első olyan egykori sportoló, akit 
nem olimpiai sportág képviselő-
jeként választottak be a Nemzet 
Sportolói közé…).

Hatalmas küzdő, jószívű és 
nagyon jó humorú ember volt, 
aki mostantól fentről hirdeti 
majd az egészséges életmód fon-
tosságát. Isten veled, Sarolta…

A KMEDT tagsága is őszin-
te részvétét fejezi ki Monspart 
Sarolta családjának, akit a Ma-
gyar Egészségügyi Társaság is 
saját halottjának tekint.

Jakab Lajos a Kárpátal-
jai Magyar Egészségügyi 
Dolgozók Társaságának 

(KMEDT) tagja

Rövid névjegy: Monspart Sarolta 14-szeres magyar tájfutóbajnok, 
hatszoros sífutóbajnok, az első nő Európában, aki három órán be-
lül futotta le a 42 195 méteres maratoni távot.

Aktív sportpályafutását kullancs-csípés okozta agyhártyagyul-
ladás szakította meg 1978-ban. Akkor, 34 évesen a halál kapujából 
tért vissza, súlyos betegség után állt talpra, és ismét sportolni kez-
dett. Betegségéből adódó komoly mozgáskorlátozottsága ellenére az 
utóbbi évtizedekben emberek ezreit biztatott a rendszeres testmoz-
gásra, az egészséges életmódra. 2020 áprilisától volt tagja a Nem-
zet Sportolója 12 fős rangos társaságnak, ahová a tagok személyes 
szavazása révén lehet bekerülni. Egyik legutóbbi interjújában meg-
hatóan őszintén beszélt hitvallásáról: ,,Sántán és idős emberként is 
a mozgás a lételemem. Sőt, így talán még hitelesebben tudom köz-
vetíteni az emberek felé, hogy soha nem késő elkezdeni a futást, a 
kocogást, vagy csak a rendszeres mozgást, mert a nemzet egészség-
mutatója bizony nagyon rossz értékeket jelez. Nem elég csak vágy-
ni az egészségre, azért tenni is kell!”

Nem tudjuk elégszer hangsú-
lyozni, hogy új helyzet állt elő a 
közigazgatási reform kapcsán. A 
nemrég létrejött új önkormány-
zati kistérségek kezelésébe ke-
rültek ugyanis a települések ha-
tárában levő földtáblák, amelye-
ket eddig a Derzsgeokadasztr ál-
lami vállalat kezelt. Mondhatjuk, 
nem mindenki megelégedésére. 

Először ezt a kérdést jártuk 
körbe Őrhidi Lászlóval, a Pro 
Agricultura Carpatika Alapít-
vány elnökével. 

– Elnézve mostanában az uk-
rán sajtót, a földeladási morató-
rium feloldása mintha nem len-
ne az ukrán politikum elsődleges 
gondja, pedig július 1-je már itt 
van a kert alatt. Magam is kép-
viselője vagyok a Nagydobronyi 
kistérségnek, így többé-kevésbé 
van rálátásom a képviselőtes-
tületben folyó munkára. Meg-
állapítható, hogy a földtörvény 
alapján az úgynevezett külterü-
letek át kell menjenek az önkor-
mányzatok tulajdonába. Mind-
ezidáig ez nem történt meg, állí-
tólag július 1-től kezdődik az át-
adás. Emellett a kistérség taná-
csa nálunk még megpróbálko-
zik annak a több mint 300 hek-
tár erdőnek a visszavételével is, 
amit valamikor a kistérség terü-
letén gazdálkodó kolhozok adtak 
át a helyi erdőgazdaságnak hasz-
nálatba. Úgy alakult, hogy a kis-
térség falvai mostanra különbö-
ző mértékű szabad földterülettel 
rendelkeznek. Csongor önkor-
mányzata például egy 190 hek-
táros földterületet adott bérbe, 
aminek a szerződése 2023-ban 
jár le. Nagydobronynak viszont 
minimális a szabad földterülete, 
mert a Derzsgeokadasztr a kül-
területén lévő szabad földterü-

Gazduram, merre?

Hamarosan nyit a földpiac
Ha a lakosság figyelmét nem kötné le a járvánnyal kapcsolatos sza-
bályok betartása, és ezzel párhuzamosan a túlélésért folytatott küz-
delem, Ukrajna polgárai valószínűleg többet foglalkoznának a föld-
moratóriummal kapcsolatos kérdésekkel. Mert szögezzük le nyom-
ban a legelején: semmiképpen nem babra megy a játék. Az itt élő 
magyar lakosok is érintettek a kérdésben. A kárpátaljai magyarok 
ugyanis bő húsz esztendővel ezelőtt, a kolhozföldek felosztásakor ösz-
szességében mintegy 68-70 ezer hektár földterülethez jutottak. Ha-
talmas vagyon ez, amelyet nem lenne szabad elkótyavetyélni. Hisz 
még ha csak a legalacsonyabb áron számolunk is, egy hektár ter-
mőföld az elképzelések szerint mintegy 28-29 ezer hrivnyáért kerül 
majd értékesítésre. Pedig számos esetben fennáll ennek a veszélye. 
A nagyszülőktől, szülőktől megörökölt földparcellának sok fiatal rég 
hátat fordított, inkább a külhonban próbálja megkeresni az önma-
ga és családja eltartásához szükséges pénzt. Aki pedig itthon ma-
radt, és különböző mezőgazdasági gépek beszerzésével nem fejlesz-
tette a családi gazdaságot, az mára kénytelen szembesülni a követ-
kező ténnyel: bérmunkában megműveltetni a földet nem érdemes. 

leteket a falu tudta és beleegyezé-
se nélkül kiosztotta 2 hektárjával, 
voltaképpen nem is tudjuk, kik-
nek. Mi is úgy értesültünk róla, 
hogy minden ukrán állampolgár jo-
gosult 2 hektár földre parasztgaz-
daság létesítésére, de vidékünkön 
kényszerűségből jobbára az az elv 
működik, hogy járni jár, csak nem 
jut. Ugyanis a törvény által meg 
van határozva az elsődleges prio-
ritást élvező személyek sorrendi-
sége. Akik elsősorban földhöz jut-
hatnak, azok az ATO-sok, különbö-
ző veteránok, no meg természete-
sen a tűzhöz közel álló személyek. 

– Mi lenne célszerű, illetve mi-
lyen szempontok szerint járjanak el 
a szétosztandó földparcellák meg-
ítélésekor a képviselőtestületek?

– Én úgy gondolom, hogy 
amennyiben a kistérségek ren-
delkeznek szabad földterülettel, 
semmiképpen ne osszák szét, ha-
nem bérbeadással hasznosítsák, 
mert meggyőződésem szerint az 
aranytojást tojó tyúkot nem sza-
bad levágni. Például hozhatnám 
fel Nagydobrony magyarországi 
testvértelepülését, Szadát, amely-
nek önkormányzata 80 hektáros te-
rülettel rendelkezett az M3-as au-
tópálya környéki lehajtó mellett. 
Ennek a területnek az értéke most 
több milliárd forintra értékelődött 
fel. Tehát türelemmel ki kell várni 
a pénzes befektetőket. 

– Érdemes-e kivárni a föld el-
adásával? Egy hektár föld meny-
nyibe kerül a közép-európai tér-
ségben? Van-e reális esély arra, 
hogy a közeljövőben megközelít-
sük ezt a szintet?

– A földpiaci moratórium el-
törlése után az első négy évben 
csak magánszemélyek vásárolhat-
nak földet bizonyos korlátozások-
kal. Tehát azt lehet prognosztizál-

ni, hogy túl magas hektáronkén-
ti árat nem lehet elérni. A ho-
zamszámítások alapján alapít-
ványunk 1200–2000 USD hek-
táronkénti árat becsül, ami nyil-
ván függ a föld minőségétől, 
fekvésétől stb. Viszont meg le-
het érteni azt a nyugdíjast is, aki-
nek utolsó vagyonkája az a da-
rab föld, amit a kolhozból eset-
leg megkapott, és a hosszan tar-
tó áldatlan gazdasági állapotok 
miatt a közeljövőben dönteni 
kell, hogy eszik, melegszik vagy 
esetleg gyógyul. Négy év múl-
va a földpiac valószínűsíthető-
en megélénkül, mert belépnek 
a jogi személyek is, csak addig 
valahogy meg kell élni. Európá-
ban egyébként a termőföld ára 
igen nagy szórást mutat, érthe-
tő módon a közép-európai, egy-
kor a szovjet táborhoz tartozó 
országokban ezek értéke jóval 
alacsonyabb, mint például Né-
metországban, vagy Hollandi-
ában. Ismét hazai vizekre evez-
ve: hogy a nyugdíjas nevére ke-
rüljön mindenféle papírokkal a 
földterület, az illető így is kifi-
zetett már egy kisebb vagyont. 
Óriási segítséget jelentett az 
Egán Ede Jótékonysági Alapít-
vány által néhány évvel ezelőtt 
meghirdetett földprivatizációs 
pályázati lehetőség. Kistérsé-
günkben mintegy 3200 érvényes 
földprivatizációs pályázat került 
beadásra, aminek háromnegye-
de már elkészült és kiosztásra ke-
rült. Felhívnám a figyelmet arra, 
hogy az így kézhez kapott papí-
rokkal fel kell keresni a közjegy-
zőt és a tulajdonjogot regisztrál-
tatni kell. Különösen érvényes 
ez azokra, akiknek a földpapírjai 
tanácsi határozat alapján készül-
tek el. Igaz, erre lehetőség adó-
dik egészen a 2025-ös évvel be-
zárólag, de számításba kell ven-
ni, hogy a közjegyzői díjak nyil-
ván nem lefelé mennek. Rákér-
dezve az Egán Ede Alapítvány-
nál, a munkára felbérelt földmé-
rők ez év szeptemberéig el kell 
végezzék a fennmaradó földpri-
vatizációs papírok elkészítését.

– Milyen sors vár az állami 
gazdaságok földjeire?

– Az állami gazdaságokkal 
kapcsolatosan: legjobb tudo-
másom szerint több törvényter-
vezet is van a kijevi Rada előtt, 
amelyek az állami gazdaságok 
földterületeinek jövőbeni sor-
sát hivatottak rendezni. Egyelő-
re végleges határozat nem szüle-
tett e tárgyban. Pedig mihama-
rabb tiszta vizet kellene önteni 
a pohárba. Ami láthatóan nem 
mindenkinek áll az érdekében.

Kovács Elemér
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Elérkezett az az időszak, ami-
kor egy nagyon fontos és cél-
zott védekezési módszert kell 
megvalósítanunk az őszi kalá-
szosoknál – a vegyszeres gyom-
irtást. Felmerül a kér-
dés: mikor és milyen 
gyomirtókat kell hasz-
nálni, hogy maximá-
lis hatékonyságot ér-
jünk el?

Szeretnék figyel-
meztetni minden ter-
melőt, hogy ezeket a 
munkálatokat időben 
végezzük el, figyelembe véve 

Az őszi kalászosok vegyszeres 
gyomirtása

az időjárási viszonyokat. A prog-
nózis szerint az idő elérkezett, 
mert felmelegedést ígérnek (plusz 
18 – 20 °C). Ez szinte ideális kö-
rülményeket teremt a munkálatok 

megkezdésére. 
Milyen gyomirtókat 

használjunk? 
A mi körülménye-

ink között (a gyomnö-
vények összetétele alap-
ján) az egyik legalkal-
masabb a Grand Star 
Gold (40-60 g/ha). A 
2,4-D és a Prima szere-

ket nem ajánlatos használni, mi-

vel az őszi kalászosok növeke-
dését lassítják. 

Az utóbbi években minden-
ki megfigyelhette, hogy meny-
nyire terjed az egyik legveszé-
lyesebb gyomnövény, a raga-
dós galaj. Ez ellen javaslom a 
megjelent két új gyomirtót, a 
Triatlont és a Veiront. Ezen hatá-
sosak a többi gyomnövény ellen 
is. Célszerű a gyomirtókat a be-
tegségek megelőzése érdekében 
(rozsda, lisztharmat) párosítani a 
gombaölőszerekkel (pl. Impact).

Figyelem! Magas hőmérsék-
leten (plusz 22–25 °C), valamint 
erős szélben ne permetezzünk!

Kérdéseikre szívesen vála-
szolok, hívjanak bátran! Mobil 
telefonszámom: 0503723469.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

A gumószeller is, akár egyéb 
más zöldségféle, egy nagyon 
egészséges, az emberi szer-
vezet számára kiváló táp-
anyag- és vitaminforrás. Szin-
te mindenki ismeri, 
és a magyar konyha 
egyik kihagyhatat-
lan zöldség és egy-
ben „fűszernövé-
nye”, például a hús-
leves egyik elenged-
hetetlen összetevő-
je. Ezért fontosnak 
tartottuk bemutat-
ni olvasóinknak en-
nek a növénynek a termeszté-
si technológiáját, hogy hogyan 
neveljenek kertjükben zellert 
úgy, hogy gumója is legyen, ne 
csak zöldje.

A gumószellert, a többi gyö-
kérzöldséggel ellentétben, apró 
magja és a vontatott kelése miatt 

palántaneveléssel szaporítjuk. Itt 
fontos megjegyezni, hogy palán-
tanevelésbe csak azok kezdjenek 
bele, akik megfelelő feltételeket 
tudnak biztosítani a növénynek. 
Ahhoz, hogy május közepén ül-
tetésre kész palántákat kapjunk, 
már február végén, március ele-
jén el kellene vetni a magvakat 
fűtött létesítményekben, mert an-
nak ellenére, hogy a gumós zeller 
egy közepes hőigényű (16-19°C) 
növény, elhúzódó, hosszantar-
tó csírázásakor egyenletes (24-
26°C) hőmérsékletre van szük-
sége. Ha palántaneveléskor hosz-
szantartó hideghatás (10°C alatti 
hőmérséklet) éri a növényt, akkor 
azok korán magszárat fejleszthet-
nek. Ezért, ha nem rendelkezünk 
megfelelő feltételekkel a palánta-
neveléshez, vagy csak kis terü-
leten, saját felhasználás céljából 
szeretnénk zeller gumót termesz-
teni, akkor érdemesebb megbíz-
ható helyről, fejlett, edzett palán-
tákat vásárolni.

A gumószeller szabadföldi 
termesztése

Fajtaválasztás tekintetében a 
gumószellerből is számos fajta 
áll rendelkezésre. Tenyészidejü-
ket tekintve minimális különbség 
(ültetéstől 150-170 nap) van a faj-

ták között. Ezek a fajták 
leginkább a gumók mé-
retében, alakjában és a 
lombozat nagyságában 
különbözhetnek egy-
mástól. 

Terület kiválasztás
A zeller a többi gyö-

kérzöldségnél fényigé-
nyesebb növény, ezért, 

amikor helyet keresünk a számá-
ra a kertben, akkor napos, vilá-
gos helyben gondolkodjunk. Tala-
jok közül, a tápanyagban gazdag, 
középkötött, nedves, de nem pan-
gó vizes talajokat kedveli. A szél-
sőséges talajtípusokat rosszul to-
lerálja. Savanyú talajok esetében 

(5,5 pH alatti) meszezés-
re van szükség.

A zeller a monokul-
túrás termesztést nem 
kedveli. Legjobb előve-
teményei még a nyár fo-
lyamán lekerülő növé-
nyek, pl. zöldbab, zöld-
borsó vagy esetleg kalá-
szosok. 

Tápanyag igény és 
talajelőkészítés
Olyan helyre célsze-

rű ültetni, ahol tavaly, 
vagy az ültetés évében 
tavasz elején történt trá-
gyázás (4-5 kg/m2 érett 

trágya). Tápanyagok közül első-
sorban káliumot igényel (25 g/m2), 
amelyből a legtöbbet a gumónöve-
kedéskor (nyár közepétől) haszno-
sít. Foszforból (7 g/m2-alaptrágya-
ként) és nitrogénből (16 g/m2, a te-
nyészidőszak folyamán) jóval ke-
vesebbet igényel.

A talajelőkészítés szempontjá-
ból a zellert az igényesebb kate-
góriába soroljuk. Fontos számá-
ra az őszi ásás vagy mélyszántás 
(25–30 cm), amellyel egy menet-
ben bedolgozzuk a kálium egyhar-
madát, a foszfor teljes egészét és 
a szerves trágyát. Tavasszal a te-
rületen szántáselmunkálást vég-
zünk, majd egy-két talajlazítással 
biztosítjuk a terület gyommentes-
ségét ültetésig.

Ültetés
Az optimális ültetési idő az 

május közepe, amikor már elmúl-
nak az éjszakai fagyok és a talaj 
hőmérséklete már 10°C fölé kú-
szik. Korábbi ültetésnél ugyanis 

nagyobb az esélye a fómás gumó-
varasodás fellépésének, mert a be-
tegséget okozó gombafaj alacsony 
hőigényű.

A kiültetés általában 50 cm sor-
távolságra és 25-30 cm tőtávolság-
ra történik. Az ültetés során kulcs-
szerepe van az ültetési mélység-
nek, mert ha túl mélyre ültetjük a 
zeller palántákat, akkor előfordul-
hat, hogy nem nevelnek szép nagy 
gumót, visszamaradnak a növeke-
désben, vagy legrosszabb esetben 
el is pusztulhatnak. A túl hosszú 

gyökereket az ültetést megelőzően 
csípjük vissza. Fontos lépés még, 
hogy az ültetést követően, a jó fo-
ganás érdekében a töveket jó ala-
posan beöntözzük, kerülve az erős 
víznyomást.

Növényápolás
A növényápolási munkák közé 

a gyomirtást, talajlazítást, öntözést, 
tápanyag-utánpótlást és a növény-
védelmet soroljuk.

A zeller gyomirtása vegysze-
res és mechanikai úton történhet. A 
mechanikai gyomirtás egyik módja 
a kapálás, talajlazítás. A kézi kapá-
lás, a sorközművelő kultivátorozás 
a zellertábla elgyomosodásának 
megakadályozása mellett biztosít-
ja a talaj megfelelő levegőzöttsé-
gét. Mivel a zeller gumója a tömö-
rödött talajon rosszul fejlődik, ezért 
lombzáródásig több alkalommal 
kell talajlazítást végezni. A vegy-
szeres gyomirtásra Pendimetalin 
és S-metolaklór hatóanyag tartal-
mú készítmények engedélyezettek.

A tenyészidőszak folyamán a 
zeller többszöri öntözést igényel. 
A beiszapoló öntözésen kívül év-
járattól függően kb. 3-4 alkalom-
mal kell vizet kijuttatni (30–40 
mm/alk.). Főleg júniustól augusz-
tus közepéig van a legnagyobb 
szükség az öntözések beiktatásá-

ra. Ebben az időszakban a kálium 
mennyiség kétharmadát (gumó-
növekedéskor), míg az ezt meg-
előző időszakban (lombnöveke-
déskor) pedig a nitrogén meny-
nyiségét több alkalomra elosztva 
juttatjuk ki fejtrágyázás formájá-
ban, akár közvetlenül az öntözé-
seket megelőzően.

Különösebb növényvédelmi 
kezelést nem igényel. Néhány 
praktikával minimálisra csök-
kenthetjük a növényvédelmi ke-
zelések számát. Igyekezzünk kár-

tevőktől mentes területet válasz-
tani és akkor elkerülhetjük a ta-
lajlakó kártevők elleni fellépést. 
Ha az ültetéssel megvárjuk a me-
legebb időt, akkor elkerülhetjük 
a zeller fómás gumóvarasodását. 
Ha pedig a palántákat megbízha-
tó helyről vásároljuk (egészséges, 
csávázott vetőmag, ellenálló ké-
pesség), akkor jelentősen csök-
kenthetjük, vagy elkerülhetjük a 
zeller szeptóriás levélfoltosságá-
nak a megjelenését.

Betakarítás
A gumós zellert ősszel a fa-

gyok beállta előtt takarítjuk be, 
szeptember közepétől október vé-
géig. A zellergumó lombozatával 
együtt csupán néhány fokos fa-
gyot bír ki. A felszedett zellergu-
mókat a felszedést követően egy 
késsel megtisztítjuk, majd a leve-
leket és a gyökérmaradványokat 
kézzel eltávolítjuk. Ezt követő-
en fedett helyen egy kicsit meg-
szárítjuk, ezzel jelentősen csök-
kentve a tárolási betegségek ki-
alakulását.

Tárolására a legalkalmasabb 
az 1°C körüli hőmérséklet és a 
90-95 % relatív páratartalom.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Így indítsd el a 
konyhakerted!

Akinek egy négyzetméternyi 
földje is van, konyhakertet biz-
tosan szeretne. Összefoglaltuk 
az indulás tudnivalóit, mert 
nagyon fontos és hasznos fel-
hívni a figyelmet a konyhakerti 
veteményes ágyások gondos és 
szakszerű előkészítésére, mert 
ennek jelentékeny hatása van 
az egész évi termésre!

Hogyan készítsük elő az 
ágyást?

Remélem és feltételezem, 
hogy Olvasóink ősszel már fel-
ásták a kert talaját, de ha ez nem 
történt volna meg, akkor most 
nagyon sürgősen el kell végez-
ni! A talaj felszínére szórják ki 
az érett komposztot és gereblyé-
vel egyengessék el simára, apró 
morzsásra a talajt.

A 120 cm széles ágyások kö-
zött hagyjanak 50 cm-es utakat. 
Ez nem pazarlás az értékes ter-
mőterülettel, mert lehetővé teszi 
az ágyások közötti közlekedést 
és valamennyi ápolási, kezelé-
si munkát anélkül, hogy a ter-
mőföldre lépnénk. Ne mulassza 
el közben az évelő gyomok erős 
gyökereinek és a földben telelő 
kártevőknek (cserebogár pajor, 
csiga és lótücsök tojáscsomók) 
eltávolítását sem.

Ezután következhet a vetés 
és ültetés helyének kijelölése, 
az egyenes sorok kihúzása jel-
zőzsinór mellett. Általános és 
fontos szabály: minden növény-
nek a természetének megfelelő 
sor- és tőtávolságra van szüksé-
ge. A ritka vetés pazarol a termő-
hellyel, a túl sűrű pedig nem en-
gedi kifejlődni, teremni a növé-
nyeket és pazarol a vetőmaggal!

Áprilisban már bátran el le-
het kezdeni a zöldborsó, a ka-
rotta, a gyökeres és metélő pet-
rezselyem, a cékla, a spenót és 
a sóska magvetését. Próbálja ki 
egy régen igen kedvelt zöldség-
féle, a lóbab vetését is!

Máris ültetheti a dughagymá-
kat, a fokhagyma gerezdjeit, és 
a korai, előcsíráztatott burgonyát 
és az ugyancsak elhanyagolt, pe-
dig nagyon értékes csicsókát.

Vásároljon tápkockás fejes 
saláta, karalábé és korai fejes 
káposzta palántákat, de a saját 
nevelésű, erős, dús gyökérzetű 
palánták is alkalmasak a kiülte-
tésre. Minden kiültetett palántát 
gondosan be kell öntözni!

Sziromhullás után aggasson 
fel a cseresznyefák ágaira sár-
ga, ragadós lapokat, amelyek 
sok kártevőt fognak el és jelzik 
a cseresznyelégy rajzását. Ek-
kor lehet eredményesen perme-
tezni ellenük!

A szőlő sorközeit célszerű füvesíteni, a magvetés ideje is most 
van. A szőlősorok talaját kapálással kell gyomtalanítani. Vizsgálja át 

a tőkéket és – szükség esetén – hajtsa végre az utómetszést.
A szabadba lehet állítani a leander fácskákat és bokrokat, mert 

ezek az átmeneti, talajmenti fagyokat károsodás nélkül elviselik. Té-
len a levelek fonákján pajzstetvek telepedtek meg; ezek ellen is a 
permetezés a legjobb gyógymód!



Csütörtök Május 6.

Köszöntjük Ivett, Frida, Judit nevű olvasóinkat!

Hétfő Május 3.

Köszöntjük Tímea, Irma nevű olvasóinkat!

Kedd Május 4.

Köszöntjük Mónika, Flórián nevű olvasóinkat!

Szerda Május 5.

Köszöntjük Györgyi nevű olvasóinkat!
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04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Az ígéret

Török filmsor.
13:05 Apatigris

Magyar vígjátéksor.
14:15 Keresztanyu

Magyar filmsor.
15:50 Castle

Amerikai krimisor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök - 

Zé közbelép!
22:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:50 XXI. század – a

legendák velünk 
élnek

23:25 Barátok közt
00:20 Időről időre

Amerikai krimisor.
01:30 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

02:45 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

06:20 Tűsarok - mini
06:25 MOKKA
06:30 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Derült égből apa
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 PappaPia

Magyar romantikus 
vígjáték

01:00 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

02:00 Doc Martin
Angol filmsor.

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:35 Univerzum - Az

álcázás 
nagymesterei

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:10 Gratulálunk, a 

csatlakozás sike-
res volt

14:20 Almárium
15:15 Univerzum - Vad-

vizek, meredek 
hegycsúcsok – 
Az Enns völgye 
Stájerországban

16:05 Alpesi őrjárat
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő -
Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Kékfény
21:30 A bizalom ára

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

22:20 Kenó
22:30 A Mediciek 

hatalma
Tévéfilmsor.

23:30 Ne ölj!
Olasz krimisor.

00:20 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:10 Új idők új dalai
01:45 Rúzs és selyem
02:10 Novum: Biológi-

ai terápia
02:40 Noé barátai

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:25 Summa
06:50 Család'21
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Muzsika-szó
09:20 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Római katolikus 

szentmise köz-
vetítése a Buda-
pest-Kelenföl-
di Szent Gellért 
Templomból

11:30 Kertes házak utcája
Magyar játékfilm

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

finom
18:05 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Rocklexikon
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Rocklexikon: 

Fenyő Miklós
02:20 Kertes házak utcája

Magyar játékfilm

05:10 E.ON férfi 
vízilabda OB I.

06:30 Sporthíradó
07:30 OTP Bank Liga
09:30 Építők
10:00 Sporthíradó
10:30 Kékek
11:00 OTP Bank Liga
13:00 Sporthíradó
13:30 Szabadidő
14:00 Atlétikai váltó 

világbajnokság
15:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
15:45 Kosárlabda 

magazin
16:45 Kézilabda 

magazin
17:45 Boxutca
18:15 Góóól!2
19:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 MOL Magyar Kupa
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:45 OTP Bank Liga

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:35 Az ígéret

Török filmsor.
13:50 A Konyhafőnök 

- Zé közbelép!
15:50 Castle

Amerikai krimisor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök 

- Zé közbelép!
22:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:50 Házon kívül
23:20 Barátok közt
00:15 Időről időre

Amerikai krimisor.
01:25 Édes Otthon
02:05 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

04:55 Necsi-Necsi
05:20 Családi Titkok
06:20 Tűsarok - mini
06:25 MOKKA
06:30 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Derült égből apa
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 Bridget Jones 

babát vár
Angol romantikus 
vígjáték

01:20 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 Doc Martin
Angol filmsor.

04:30 Család-barát
05:50 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:35 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:10 Gratulálunk, a

csatlakozás 
sikeres volt

14:20 Almárium
15:15 Rex felügyelő - 

Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:05 Alpesi őrjárat
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő - 

Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 A maffia nyomá-

ban - Zagaria akció
Olasz krimisor.

22:30 Kenó
22:40 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilmsor.

23:40 Ne ölj!
Olasz krimisor.

00:35 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:25 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:15 Novum: Femto 

3D Atlasz mik-
roszkóp

02:45 Noé barátai

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

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

gondolatok
07:10 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Muzsika-szó
09:25 Élő népzene
10:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:35 Evangélikus is-

tentisztelet köz-
vetítése Békés-
csabáról

11:40 Tisztújítás
Tévéjáték

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

finom
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Nézz vissza 
mosollyal!

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok 

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

nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Nézz vissza 

mosollyal!
02:20 Tisztújítás

Tévéjáték

06:30 Sporthíradó
07:30 Kézilabda 

magazin
08:30 Boxutca
09:00 Góóól!2
10:00 Sporthíradó
10:30 Golf
11:00 MOL Magyar Kupa
13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:00 Hajime
14:35 Asztalitenisz 

magazin
15:10 Út a Puskásba
15:40 Fradi Tv
16:15 Tippmix férfi ko-

sárlabda B I.
17:05 Sporthíradó
18:20 K&H férfi 

kézilabda liga
20:00 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:35 Az ígéret

Török filmsor.
13:50 A Konyhafőnök - 

Zé közbelép!
15:50 Castle

Amerikai krimisor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök - 

Zé közbelép!
22:25 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:50 Barátok közt
23:50 Dex nyomozó

Amerikai krimisor.
01:05 Dex nyomozó

Amerikai krimisor.
02:15 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

04:55 Necsi-Necsi
05:20 Családi Titkok
06:20 Tűsarok - mini
06:25 MOKKA
06:30 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Derült égből apa
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

Francia krimi-sor.
23:55 Magánnyomozók
01:10 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:10 Doc Martin
Angol filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

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

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:10 Gratulálunk, a 

csatlakozás sike-
res volt

14:20 Almárium
15:15 Rex felügyelő -

Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Alpesi őrjárat
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Értelem és 

érzelem
Tévéfilmsor.

21:40 Könnyű testi sértés
Magyar játékfilm

23:05 Kenó
23:15 Ne ölj!

Olasz krimisor.
00:05 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:00 Új idők új dalai
01:30 Rúzs és selyem
02:00 Novum: 

Smaragdfa
02:30 Noé barátai

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:00 Hajnali 

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

a nóta
10:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:40 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:05 Ő és én: 

Keresztesy Vilma
11:10 Isten kezében
11:40 Neked szól!
11:50 Kaland a 

főmettőrrel
Tévéjáték

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

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:10 Család-barát
16:40 Hazajáró
17:10 Ízőrzők: 

Kisszékely
17:40 Magyarország 

finom
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 l
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák -

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték

04:25 EHF férfi kézi-
labda Euro Cup

06:00 Pecatúra
06:30 Sporthíradó
07:30 Út a Puskásba
08:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
10:00 Sporthíradó
10:30 Kosárlabda 

magazin
11:25 Boxutca
13:55 Bringasport
14:20 Asztalitenisz 

magazin
14:50 Fradi Tv
15:25 UEFA Euro 2020 

magazin
16:00 K&H női kézi-

labda liga
17:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:35 Az ígéret

Török filmsor.
13:50 A Konyhafőnök - 

Zé közbelép!
15:50 Castle

Amerikai krimisor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök - 

Zé közbelép!
22:25 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:50 Barátok közt
23:55 Brandmánia
00:40 Időről időre

Amerikai krimisor.
01:50 Haláli csajok

Am. horrorvígjáték

04:55 Necsi-Necsi
05:20 Családi Titkok
06:20 Tűsarok - mini
06:25 MOKKA
06:30 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Derült égből apa
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

Francia krimi-sor.
23:50 Propaganda
00:25 Csapdába csalva
01:00 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:00 Doc Martin
Angol filmsor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:40 Mozogj otthon!
07:50 Ridikül
08:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:10 Gratulálunk, a 

csatlakozás sike-
res volt

14:20 Almárium
15:05 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:05 Alpesi őrjárat
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:30 Munkaügyek -
IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:05 Dögkeselyű
Magy. bűnügyi film

23:55 Kenó
00:00 Ne ölj!

Olasz krimisor.
00:55 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:45 Új idők új dalai
02:15 Novum: Millená-

ris Széllkapu
02:40 Noé barátai

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Jó ebédhez szól

a nóta
10:40 Unitárius 

magazin
11:05 Útmutató
11:35 Református 

ifjúsági műsor
11:45 Űrtörténetek

Tévéfilm
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
17:10 Ízőrzők: 

Gyöngyöstarján
17:45 Magyarország 

finom
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Szenes Iván írta
Magyar zenés film-
sor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 l
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
02:20 Űrtörténetek

Tévéfilm

04:50 K&H férfi 
kézilabda liga

06:30 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
10:00 Sporthíradó
10:30 Hajime
13:00 Sporthíradó
13:30 Jövünk!
14:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
15:55 Út a Puskásba
16:25 Pecatúra
17:00 Sporthíradó
18:15 K&H női 

kézilabda liga
19:55 Napos Oldal – 

DVTK
20:30 FIFA VB 2022 

magazin
21:05 Sporthíradó
21:35 Fradi Tv
22:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
02:10 Atlétikai váltó 

világbajnokság
03:25 Pecatúra
03:50 Napos Oldal – 

DVTK



Szombat Május 8.

Köszöntjük Mihály, Győző nevű olvasóinkat!

Vasárnap Május 9.

Köszöntjük Gergely nevű olvasóinkat!

Péntek Május 7.

Köszöntjük Gizella nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

sának jogát minden 
tévéadó fenntartja!
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A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkeszté-
sének jogát fenntartjuk, azok recenzálását, visszaküldését, to-

vábbítását és megválaszolását nem vállaljuk. 
A címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidíté-

sének jogát fenntartjuk. A publikációnkban közölt tényekért 
minden esetben a szerző viseli a felelősséget. 

– az összes fizikai és jogi sze-
mélytől beérkezett hirdetés 
kereskedelmi hirdetésnek 
számít, akik kereskedelmi 
tevékenységet folytatnak;

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratokról szóló hir-

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!
A hirdetés szövegét figyel-
mesen, hibák és javítá-
sok nélkül írják meg. Egy 
szelvényen mindössze egy 
hirdetés szerepelhet.
A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy egyes anyago-
kat nem közöl az újságban. 
Nem közölhetőek azok a hir-
detések, amelyek ellentmon-
danak a szerkesztőségi fel-
tételeknek és az ukrán tör-
vényeknek.
A hirdetésekkel és reklámok-
kal kapcsolatos reklamáci-
ókat a szerkesztőség a lap 
megjelenése után 3 napig 
fogadja.
A szerkesztőség nem vál-
lal felelősséget a hirdetés 
tartalmáért, a megadott in-
formációk, telefonszámok 
és címek pontosságáért.

Hirdessen nálunk, megéri!

Fizetett hirdetés

Egyéb hirdetések:
elveszett iratok   1 0 0  h r . ;
részvétnyilvánítás  5 0  h r . ;
társkereső   3 0  h r . ;
köszöntő   3 0  h r . ;
4 sor vers+köszöntő  5 0  h r . ;
képes köszöntő   4 0  h r . ;
kép+4 sor vers    5 5  h r . ;
megkezdett 4 soronként 5 hr.;

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

20 szó                   15 hr.
21-40 szó              30 hr.

Keretes
20 szó                   30 hr.
21-40 szó              60 hr.

Kiemelt
20 szó                   20 hr.
21-40 szó              40 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként: 
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr., 
2–7. oldalak – 7 hr., 11–15. oldalak – 6 hr.

Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю, 
тютюнових виробів 100%

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg
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04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:35 Az ígéret

Török filmsor.
13:50 A Konyhafőnök - 

Zé közbelép!
15:50 Dr. Csont

Amerikai krimisor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök - 

Zé közbelép!
22:25 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:50 Barátok közt
23:45 Dex nyomozó

Amerikai krimisor.
00:55 Dex nyomozó

Amerikai krimisor.
02:05 Az Év Hotele
02:55 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

04:55 Necsi-Necsi
05:20 Családi Titkok
06:20 Tűsarok - mini
06:25 MOKKA
06:30 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i

 kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Derült égből apa
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

Francia krimi-sor.
23:50 Magánnyomozók
01:00 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:00 Doc Martin
Angol filmsor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:10 Gratulálunk, a 

csatlakozás sike-
res volt

14:20 Almárium
15:05 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:00 Alpesi őrjárat
Tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
17:55 SzerencsePerc
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Az utolsó metró
Játékfilm

22:40 Kenó
22:50 Egon Schiele - A

halál és a lányka
Német életrajzi film

00:40 Ne ölj!
Olasz krimisor.

01:50 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

02:40 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Katolikus 

krónika
10:40 Tanúságtevők: 

Szívvel, lélekkel
11:15 Volpone

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:45 Öt kontinens
14:15 Folkudvar
14:40 Multiverzum
15:15 Család-barát
16:40 Kárpát-medence
17:05 Ízőrzők: Súr
17:45 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

18:40 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:15 Isten hozta, 
őrnagy úr!
Magyar játékfilm

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 „Kajakozásban 

nőttem fel…” 
- Portréfilm 
Vesmás Pé-
ter építészről - 
MMA portré

23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:45 M2 matricák - 

Neked van test-
véred?

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

hírek
01:20 Isten hozta, 

őrnagy úr!
Magyar játékfilm

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
09:25 Napos Oldal – 

DVTK
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Euro 2020 

magazin
11:25 Forma-1 – 1. 

szabadedzés
12:45 Sporthíradó
13:20 Női labdarúgó 

magazin
14:55 Forma-1 – 2. 

szabadedzés
16:15 Boxutca
16:45 Sporthíradó
17:00 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
18:45 Bajnokok Klubja
19:30 Péntek Esti Foci
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Péntek Esti Foci
22:15 Sporthíradó
22:40 Boxutca
23:10 Bajnokok 

Klubja

05:10 A homok titkai
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:55 Bakugan: Okta-

tók tanulópénze
Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsorozat

09:20 Star Wars: 
Lázadók
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:50 Teleshop
10:45 Anyák gyöngye

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:15 Brandmánia
12:00 Autogram
12:45 Doktor Murphy

Am. filmsorozat
13:55 Doktor Murphy

Am. filmsorozat
15:05 Doktor Murphy

Am. filmsorozat
16:15 Oroszlánkirály 

3. - Hakuna 
Matata
Amerikai animációs 
kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjáték-
sorozat

21:05 Egyik kopó, 
másik eb
Am. akcióvígjáték

23:15 A tökéletes trükk
Amerikai-angol 
thriller

02:00 CSI: Miami 
helyszínelők
Am. krimisorozat

04:35 Necsi-Necsi
05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
10:25 Trendmánia
10:55 Édes egészség 

Kárpáti 
Rebekával

11:30 A Pénz beszél
12:00 Poggyász
12:35 Konstruktíva
13:05 Innovátor
13:40 Jurassic Park

Amerikai akció-ka-
landfilm

16:20 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Amerikába jöttem

Amerikai vígjáték
22:35 Ellenállás

Amerikai-angol-
francia-német élet-
rajzi filmdráma

01:30 A csontember
Am. akció-krimi

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Magyar Krónika
07:15 Hazajáró
07:50 Térkép
08:20 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:25 A világörökség 

kincsei
09:45 A világ madár-

távlatból
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:20 Pusztaház 

örökösei
Angol tévéfilmsor.

14:15 A maffia csak 
nyáron öl
Krimisorozat

15:15 Állami Áruház
Magyar filmvígjáték

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc

18:45 Szerencse 
Szombat

19:40 Viharfiú
Angol családi film

21:25 Eljő az ember fia
Filmdráma

23:25 Kenó
23:26 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:25 Ne ölj!

Olasz krimisorozat
01:25 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

02:10 Novum: 
Varázstorony

02:40 Noé barátai

04:35 Ridikül
05:30 Angol nyelvű 

hírek
05:35 Német nyelvű 

hírek
05:40 Orosz nyelvű 

hírek
05:45 Kínai nyelvű 

hírek
05:55 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Opera Cafe
07:35 Folkudvar
08:00 Evangélium: 

Máté 
evangéliuma

08:30 Hogy volt?!
09:25 Életművész: 

Agócs Gergely
10:15 Öt kontinens
10:45 Két félidő a 

pokolban
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 OTP Bank Liga
14:30 OTP Bank Liga
16:40 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 OTP Bank Liga
18:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
19:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 OTP Bank Liga
21:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:30 Napos Oldal – 

DVTK
22:05 Bagi Nacsa 

Orfeuma
23:00 Virtuózok-

válogatás
23:10 Virtuózok-

válogatás
23:30 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:20 Állami Áruház

Magyar filmvígjáték
02:55 Két félidő a 

pokolban
Magyar játékfilm

06:40 OTP Bank 
Liga

08:40 Szabadidő
09:10 Bajnokok 

Klubja
09:55 Boxutca
11:30 Bringasport
11:55 Forma-1 – 3. 

szabadedzés
13:10 K&H női 

kézilabda liga
14:45 M4 Stúdió: 

Forma-1
15:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
16:15 M4 Stúdió: 

Forma-1
16:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 OTP Bank Liga
18:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:00 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:30 OTP Bank Liga
21:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:35 Góóól!
22:30 Fortuna Liga
01:30 OTP Bank Liga
03:15 Szabadidő

05:10 A homok titkai
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:25 Bakugan: A 

hatalom álarca
Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsorozat

08:50 Star Wars: 
Lázadók
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:20 Teleshop
10:20 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:00 Édes Otthon
11:45 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:20 Házon kívül
12:55 Szabadítsátok 

ki Willyt!
Am. kalandfilm

15:30 Elnökcsemete
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Star Wars: 
Skywalker kora
Am. kalandfilm

22:00 John Carter
Amerikai akciófilm

00:50 Portré
01:40 Haverok 

fegyverben
Am. akcióvígjáték

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
09:35 Fald Fel!
10:10 Tűsarok
10:40 Több mint 

TestŐr
11:15 Super Car
11:45 Életmódi
12:20 Formula E 

magazin
12:50 Csapdába csalva
13:25 Madagaszkár 3.

Amerikai animációs 
vígjáték

15:20 Alkonyat - 
Napfogyatkozás
Amerikai romanti-
kus kalandfilm

18:00 Tények
18:50 Jumanji: Vár 

a dzsungel
Amerikai-német-
kanadai akcióvíg-
játék

21:30 Személyiségtolvaj
Amerikai vígjáték

00:00 Dumb és Dumber 
kettyó
Amerikai vígjáték

02:15 Legénybúcsú 2.
Amerikai vígjáték

04:25 „Kajakozásban
nőttem fel…” 
- Portréfilm 
Vesmás Pé-
ter építészről - 
MMA portré

05:20 Édes anyanyelvünk
05:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Családi kör
07:50 Ő és én: 

Gubik István
07:55 Isten kezében
08:20 Neked szól!
08:25 Katolikus krónika
08:55 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:15 Kereszt-Tények
09:25 A sokszínű vallás
09:35 Új nemzedék
10:05 Református 

magazin
10:30 Az utódok 

reménysége
11:00 Római katolikus

szentmi-
se közvetíté-
se a pilismaróti 
Szent Lőrinc 
Templomból

12:00 Déli harangszó

12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:25 Mesebeli tavak
14:15 Édes anyanyelvünk
14:30 A hegyek lánya

Magyar filmdráma
16:00 Hatoslottó 

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

kincsei
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:15 A döntés éjszakája

Angol bűnügyi film
22:50 Kenó
23:00 Ne nézz vissza!

Játékfilm
00:50 Ne ölj!
Olasz krimisorozat
01:30 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

02:20 Novum: 
Moonsyst

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Világ
07:35 Multiverzum
08:00 Mesterember
08:30 Noé barátai
09:00 Novum
09:25 Önök kérték
10:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
10:50 Térkép
11:20 Szerelmes 

földrajz
11:50 Ahonnan elindul-

tam: Nagy Já-
nos

12:20 Daruka Mihály, 
a bibliagyártó

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Simple Liga
16:30 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
18:05 OTP Bank Liga
20:05 OTP Bank Liga
22:05 Katonatörténet
23:00 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Az improvizáció 

mestere - Port-
réfilm Szakcsi 
Lakatos Béláról 
- MMA portré

02:25 A hegyek lánya
Magyar filmdráma

04:40 Bajnokok Klubja
05:20 OTP Bank Liga
07:20 Múlt és Jelen
07:50 Jövünk!
08:25 Út Tokióba
08:55 OTP Bank Liga
10:55 Góóól!
13:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
14:30 M4 Stúdió: 

Forma-1
15:00 Forma-1 – 

Nagydíj futam
17:00 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:30 Merkantil Bank 

Liga
19:20 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
20:00 Merkantil Bank

Liga
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
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5 arcápoló termék, ami 
felesleges, és 5, ami kell 

Azt hinnénk, bőrápolásra a világ összes pénzét el lehet költeni, 
pedig a bőrgyógyászok szerint nem az a siker titka, hogy minél 
több méregdrága kenceficét kenjünk az arcunkra, hanem az, 
hogy a legfontosabb alapdolgokat. Íme öt termék, ami elenged-
hetetlen és másik öt, amit nyugodtan elhagyhatsz.

Fontos termékek:
Egy jó arclemosó

Az alapos arctisztítás az 
első lépés, hiszen a bőrön ma-
radt szennyeződés kiütést, pat-
tanást vagy aknét okozhat, illet-
ve a krémek nem tudnak rende-
sen beszívódni, ha nem tiszta 
a felszín. A bőrgyógyászok azt 
tanácsolják – főleg ha smink is 
van rajtunk –, hogy duplán tisz-
títsunk: először célszerű egy 
olajos lemosóval, ami felold-
ja a sminket, majd egy bőrtípu-
sunknak megfelelő másikkal, 
ami glikol- vagy szalicilsavat 
tartalmaz (utóbbi erősebb) és a 
napközben rárakódott kosztól 
szabadítja meg a bőrt. 

Szérum
Egy jó minőségű szérum va-

lóban nem olcsó, de nagyon fon-
tos tápanyagokat tartalmaz, ami-
ért hosszú távon meghálál majd 
a bőrünk. A bőrgyógyászok el-
sősorban a C-vitaminos szérum 
használatát javasolják, mert na-
gyon erős öregedésgátló hatá-
sa van. Harminc éves kor felett 
a sejtmegújító retinol is lehet a 
hatékony öregedésgátló bőrápo-

ló rutin része, erről érdemes koz-
metikus vagy bőrgyógyász taná-
csát kikérnünk. 

Hidratáló krém
Az arctisztítás és a szérum 

után a következő lépés mindig 
egy tápláló krém legyen, hiszen 
ez hidratálja, azaz tölti fel nedves-
ségtartalommal a bőrt. Nem kell 
a legdrágábbat venni, de fontos, 
hogy finoman masszírozzuk be.

Fényvédő
Az esti bőrápoláshoz elég az 

alábbi három lépés, de napközben 
elengedhetetlen a megfelelő fény-
védelem. Borús időben is, télen is 
fontos ez, hiszen az UV sugárzás 
akkor is lehet erős, nemcsak ak-
kor, mikor hétágra süt a Nap. Mi-
nimum 30, de inkább 50 faktoros 
fényvédő krémet használjunk és 
a nyakat, dekoltázst, sőt, a kézfe-
jünket se hagyjuk ki. 

Ajakápoló
Az ajkunkat is ugyanúgy kell 

ápolnunk és védenünk, mint ar-
cunk többi részét, ezért este egy 
tápláló, reggel egy fényvédős 
ajakápolóval kenjük be.

Elhagyható termékek:
Bőrradír

A fizikai hámlasztás sosem 

olyan kíméletes és hatásos, mint 
a kémiai. A bőrradírozás fizikai, 
a savas hámlasztás pedig kémi-
ai és utóbbi sokkal kímélőbb és 
egyenletesebb bőrmegújulást 
eredményez. A testre használha-
tunk bőrradírt, de az arcra nem 
ajánlják az orvosok, mert a leg-
többen hajlamosak túlzásba vinni 
és leradírozni, megsérteni a bőr 
védelmező felső rétegét. 

Tonik, esszencia
A tonik nem rossz és ha sze-

reted, nem kell elhagynod, de 
nem alapvető szükséglet az 
egészséges arcápoláshoz. Arc-
mosás után bepermetezve tonik-
kal az arcot segíthet könnyebben 
beszívódni a krémeknek, azon-
ban ezt a hatást azzal is tökélete-
sen el tudjuk érni, ha víztől még 
nedves arcra visszük fel a kré-
met. Az esszenciával is ugyanaz 
a helyzet, mint a tonikkal, hasz-
nos lehet, de nem szükséges, 
azért kihagyható lépés.

Szemránckrém
A szemránckrémek drága és 

kis kiszerelésű krémek, amik jók 
ugyan, de tulajdonképpen ugyan-

olyan krémek, mint bármilyen 
más hidratáló. Használata üdvö-
zölt, de nem elvárt, hiszen egy 
tápláló hidratáló krém ugyanazt 
tudja a szem köré kenve, mint a 
szemránckrém. Arra ügyelj, hogy 
a szem körüli vékony bőrt ne fe-
szítsd, a legjobb, ha a leggyen-
gébb ujjaddal, a gyűrűsujjal ütö-
geted be finoman a bőrbe. 

Arcpakolás, maszkok, 
olajok

Maszkból és pakolásból sok-
féle létezik, akár bőrtisztításra, 
akár táplálásra és ugyan nem árt, 
ha olykor kényeztetjük a bőrün-
ket, de ha van egy jó bőrápolási 
rutinunk, akkor tulajdonképpen 
nem szükségesek. Egy finom olaj 
jó lehet a bőrápolási rutin befeje-
ző lépéseként, mert szépen „be-
zárja” a bőrbe krémeket, de ez 
sem szükséges, esetleg csak ak-
kor, ha a hideg, szeles idő ellen 
védekezünk. 

Sminklemosó kendő
A legjobb, ha az arctisztító 

kendőt sosem használjuk: nem 
tisztít elég alaposan és nem tesz 
jót a bőrnek. Az egyetlen elfo-
gadható alkalom az alkalmazá-
sára az, ha egyszerűen nincs a 
közelben folyóvíz az arc rendes 
megmosására.

A száraz haj otthoni kezelése – Fényes, 
egészséges fürtök pár nap alatt

A nedvesség és esszenciális olajak hiányában a haj kiszárad. A ki-
száradás első jelei a száraz, durva érzés, töredezés, nehéz fésülés. 
Lássuk mit tehetünk otthoni módszerekkel azért, hogy újra fényes, 
egészséges hajunk legyen.

A száraz haj kiváltó okai
Környezeti hatások: nap, hő, 

külső vegyi anyagok.
Mechanikai sérülés: szárítás, 

forró hajformázás.
Kémiai károk: festés, dauer, 

szőkítőpor.

Genetika: egyeseknek gene-
tikailag hajlamos száradásra a 
hajuk, kevés nedvességtartalma 
van a hajszálaiknak.

Bánj vele gyengéden
A száraz haj nagyon töré-

keny, különös gonddal kell bán-
nunk vele. Kerüld el a durva fé-
sülést, ne vakard fel körömmel 
a fejbőrödet, ez csak irritálja a 
fejbőrt és hajszálak töredezését 
válthatja ki. Fésüld ki a hajat fi-
noman, nedves állapotában.

Ne mosd túl sokat
Ha túl sokat mosod a hajad, 

eltávoznak a hajszálakról a ter-
mészetes olajak. Elég heti egy-
két alkalommal hajat mosnod.

Öblítsd le vízzel 
minden nap

Ha naponta leöblíted vízzel 
a hajad, újra hidratáltabbá válik. 
Persze hagyd magától megszárad-
ni, mert hő hatására az ellenkező-
jét éred el.

Használj hidratáló és táplá-
ló sampont

A samponod legyen csak eny-
hén savas, hogy ne szárítsa ki a 
hajad. A jó sampon pH értéke 4,5 
és 6,7 közt van. Keresd a cink pi-
rition, szelén-szulfid vagy kő-
szénkátrány összetevőjű sampo-
nokat.

Kondicionálj
A hajmosás utáni kondicionálás 

intenzív, mély kezelést ad a hajnak. 
Kerüld az alkohol tartalmú kondi-
cionálókat (általában a parfümözött 
kondicionálók mind alkohol tartal-
múak). Ha nagyon száraz a hajad, 
kend be majonézzel és 15-20 perc 
után mosd le.

Csökkentsük a hajformázó 
termékek használatát
 A hajlakk, hajhab, zselé és 

egyéb stilizáló termékek csupa 
olyan kémiai összetevőket tar-
talmaznak, amelyek roncsolják 
a hajat. A túlzott hajformázó ter-
mékek a fejbőrt is irritálhatják, 
korpásodást kiváltva.

Sör
A sör csodálatos fényt ad a 

hajnak, erre pedig nagy szüksé-
ge van a száraz hajúaknak. A haj-
mosás után fújd be sörrel a ned-
ves hajat, majd így szárítsd meg.

Étkezés
Ahhoz, hogy gyönyörű ha-

junk legyen, sok vizet kell in-
nunk, jó fehérjéket, szénhidrá-
tokat kell fogyasztanunk. Része-
sítsük továbbá előnyben az A-, 
C-, E-vitaminban és kalciumban 
gazdag élelmiszereket.

Fényvédő a hajra is
Ki mondta hogy a fényvédő 

csak a bőrre jó? Ha sok időt töl-
tesz napfényen, alkalmazz fény-
védő krémet a hajszálak végeire, 
vagy egyszerűen hordj kalapot!

Házi pakolások
Melegíts fel egy csésze 

pórsáfrányolajat vagy olívaolajat 
és masszírozd a hajadba! Húzz 
a hajra egy tusoló sapkát (zacs-
kó is megteszi), esetleg tekerd a 
hajad törölközőbe és hagyd hat-
ni 30 percet! Mosd meg a hajad 
és szárítsd meg! Ragyogó, fényes 
tincseid lesznek. Verj fel külön 
egy tojássárgáját és fehérjét. A 
tojássárgához adj hozzá egy evő-
kanál vizet! Verd fel a fehérjét a 
sárgájával együtt mixer segítsé-
gével. Alkalmazd a keveréket a 
nedves hajra. 15 perc után öblítsd 
le jól a hajat! Ez egy tápláló, hid-
ratáló maszk egyetlen tojásból.

bien.hu

Elszíneződik, fehér foltos? Íme a legjobb 
házi körömerősítő praktikák

A körömproblémákat leküzd-
heted, és erősebb, fényesebb 
körmeid lehetnek. Íme néhány 
otthon is elvégezhető köröm-
erősítő tipp!

Táplálkozás
A köröm erőssége nagyban 

függ azoktól az élelmiszerektől, 
amelyeket fogyasztunk. Bár az 
örökletes tényező is szerepet ját-
szik a körmök minőségében, egy 
vitamindús és ásványi anyagok-
ban gazdag étrenddel javíthatod 
a körmök egészségét. Fogyassz 
minél több fehérje, kalcium, 
cink, jód, vas, C-vitamin, E-vita-
min tartalmú élelmiszert. Ezeket 
fellelheted a legtöbb gyümölcs-
ben, zöldségben és húsokban.

Ne áztasd feleslegesen a 
körmöket

Az ázott körmök gyengévé, 
törékennyé válnak. Ilyenkor a 
legnagyobb az esélye, hogy le-
törnek. Mosogatáskor például 
húzz gumikesztyűt, fürdőzés-
kor próbáld nem vízben tartani a 
kezed. A strandolások és hosszú 
fürdők után óvatosan bánj keze-
iddel, óvd a körmöket, amíg újra 
be nem keményednek.

E-vitaminos krém
Minden este kend be körme-

idet E-vitaminos krémmel, hogy 
fényes és sima ragyogását meg 
tudja őrizni. Ha nincs krémed, 
törj össze egy E-vitamin kap-

szulát, keverd össze valamilyen il-
lóolajjal, majd masszírozd a kö-
römre és környékére, míg fel nem 
szívódik!

Ne használd eszközként
Sokan körmeinket használjuk, 

mint vágóeszköz, de matricák le-
választásához, és egyéb tárgyak el-
távolításához is ,,kéznél vannak”. 
Ilyen célra ne a körmünket hasz-
náljuk, hanem ollót, fogót, fogpisz-
kálót, elvégre modern világunkban 
mindenre van már eszköz.

Figyelj a köröm formájára
A hosszú ovális formára kialakí-

tott körmök mindig sérülékenyeb-
bek, mint a szögletes, rövidebb kör-
mök. Legyen ezért mindig szögle-
tes alakú, a szögletekben enyhén le-
kerekített körömformád és kerüld a 
túlzottan hosszú méreteket.

Körömvágás
A legalkalmasabb akkor levág-

ni a körmöket, amikor fürdő vagy 
zuhany után vagyunk, ugyanis ek-
kor puhább, könnyebben kezelhe-
tő a köröm.

Szárítás
Fürdőzés vagy vízben való áz-

tatás után mindig szárítsuk meg a 
körmöket, legalább 2 percig. To-
vábbá mindig töröljük szárazra a 
lábujjakat, így elkerüljük az esetle-
ges gombás fertőzések kialakulását.

Házi megoldás 1
Keverjünk össze argánolajat cit-

romlével egyenlő mennyiségben, 

habverővel dolgozzuk jól össze! 
Áztassuk ebben a lében a körö-
ket 15 percig, majd öblítsük le 
langyos vízzel, és töröljük a kör-
möket szárazra. Ne használjunk 
szappant! Ismételjük meg az el-
járást heti egyszer, hogy hosszú 
erős körmeink legyenek.

Házi megoldás 2
Keverj össze két tojás sárgá-

ját 5 ml tejjel, 1 evőkanál méz-
zel! Tartsd a körmöket ebben a 
keverékben 10-15 percig! Öb-
lítsd le a kezed hideg vízzel és 
töröld szárazra!

Házi megoldás 3
1 evőkanál tengeri sót keverj 

el fél liter meleg vízben. Áztasd 
körmeidet ebbe a fürdővízbe 20 
percig! Vedd ki az ujjaidat és szá-
rítsd meg! Ismételd 10 napon át, 
napi egyszer és szuper erős kör-
meid lesznek! A sós víz köröm-
erősítő tulajdonsága miatt egy 
tengerparti kirándulás is csodás 
hatással lesz körmeidre.

Házi megoldás 4
Keverj össze 1 evőkanál cit-

romlevet 1 teáskanál sóval! Ke-
féld át a körmeidet ezzel a ke-
verékkel! Hagyd hatni a keveré-
ket 15 percig, majd mosd le és tö-
röld szárazra! Világos, erős kör-
meid lesznek.

Tipp: ha valamitől elszíne-
ződik a körmöd, dörzsöld át cit-
romlével!
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Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 
nagyszabású visszaéléseket tárt fel az 
állami földek illegális magántulajdon-
ba adásánál.

Az SZBU szerint az illegális földel-
adásokat az Ukrán Állami Geokataszter 
kárpátaljai megyei főosztályának egyko-
ri ideiglenesen kinevezett vezetője szer-
vezte. Az ügybe bevonták az újonnan ki-
nevezett vezetőt és néhány osztályvezetőt 
is. Az ügylet résztvevői Ungvár közelében 
található állami mezőgazdasági földterü-
leteket adták oda magántulajdonba. Az 
állami földkataszteri okmányokba hamis 
adatokat vittek be, s így a mezőgazdasá-

Nagymértékű állami földlopásokat derített fel 
az SZBU Kárpátalján

gi földek helyett erdőterületet juttattak az 
érdekelteknek.

Az SZBU nyomozói dokumentálták, 
hogy 2020-ban az Állami Geokataszteri 
Hivatal akkori ideiglenesen kinevezett 
vezetője adott engedélyt egy földgazdál-
kodási projektre, melynek keretében 26 
földterületet (csaknem 54 hektár nagy-
ságban) juttatott magántulajdonba. Meg-
állapítást nyert, hogy ezeket a földeket 
az egyesült területi közösségeknek kel-
lett volna átadni.

A nyomozók vádat emeltek az ügyben, 
de még folyik a nyomozás – jelentette az 
Ukrán Biztonsági Szolgálat sajtóosztálya.

A beregszászi járási rendőrség letartóz-
tatott egy férfit, aki fogságban, láncra 
verve tartott udvarán egy férfit. Az ügy-
ben büntetőeljárás indult.

A hatóságokhoz április 22-én érkezett a 
bejelentés. A hölgy elmondta, hogy bátyja 
néhány nappal ezelőtt eltűnt, s most meg-
láncolva, egy lakattal a nyakán tért haza.

A helyszínre azonnal kiérkeztek a 
rendőrök, akik megállapították, hogy a 
31 éves áldozat vendégségbe ment 43 

Láncra verve tartottak fogságban egy férfit 
Bótrágyon

éves bótrágyi ismerőséhez. A férfiak je-
lentős mennyiségű alkoholt fogyasztot-
tak, s a „vendéglátó” ütlegelni kezdte fia-
tal barátját, majd megláncolta és fogságba 
ejtette házában. Az áldozatnak végül sike-
rült megszöknie.

A rendőrök azonnal az elkövető kere-
sésére indultak, s néhány órán belül le is 
tartóztatták. Az ügyben folyik az eljárás, 
a történtek pontos körülményeit még vizs-
gálják, írja a karpat.in.ua.

Megrázó eset történ április 19-én Nagy-
szőlősön. A pmg.ua hírportál informáci-
ói szerint a városban megerőszakoltak 
egy kiskorú lányt.

Megerőszakoltak Nagyszőlősön egy kiskorú lányt
A hatóságok elmondták, hogy a tettest 

már sikerült elfogni, jelenleg ideiglenes le-
tartóztatásban van. Etikai okokból a rendőr-
ség nem közöl részleteket az ügy kapcsán.

A lány gyógyszer-túladagolás miatt ke-
rült a Técsői Járási Kórház intenzív 
osztályára. 

Édesapja súlyos betegsége miatt ön-
gyilkosságot kísérelt meg egy fiatal lány 
a técsői járásban Tiszafejéregyházán (Біла 
Церква) – írja a Novini Zakarpattya.

Öngyilkosságot kísérelt meg egy fiatal lány 
Kárpátalján

A lány gyógyszer-túladagolás mi-
att került a Técsői Járási Kórház inten-
zív osztályára.

Az édesanya szerint lánya azért szánta el 
magát erre a kétségbeesett lépésre, mert édes-
apja már három éve tartó súlyos betegség-
ben szenved, és rendszeres műtétekre szorul.

Április 18-án 17 óra körül tragikus 
közlekedési baleset történt a técsői já-
rási Taracköz (Tereszva) és Bedőháza 
(Bedevlja) települések közötti közúti hí-
don. A balesetben egy kerékpáros meg-
halt, számol be a pmg.ua.

A baleset helyszínén a rendőr-
ség megállapította, hogy a Merce-
des-Benz Sprinter típusú kisbusz 30 
éves sofőrje Bedőháza irányába ha-
ladt, amikor az úttesten szembe egy 

A gépkocsi alá esett egy férfi, aki megpróbált 
kerékpárra szállni

gyalogos ment, aki megpróbált ke-
rékpárra szállni. A férfi elvesztette 
az egyensúlyát és a jármű hátsó ke-
reke alá esett. A baleset következté-
ben a 64 éves taracközi lakos a hely-
színen életét vesztette.

Közlekedési baleset kapcsán a rend-
őrség büntetőeljárást indított. A jármű ve-
zetője józan volt. A kisbuszt és a kerék-
párt a rendőrség büntetőparkolójában he-
lyezték el.

Lánya bántalmazása miatt két év bör-
tönbüntetést kapott egy mezőkaszonyi 
férfi, akit családon belüli erőszakkal 
vádoltak.

A bírósági tárgyalást megelőző 
nyomozás során kiderült, hogy a fér-
fi szóban többször szidalmazta és sér-
tegette, megfélemlítette és fizikai erő-
szakkal fenyegette lányát. A férfit 
már kétszer adminisztratív felelősség-
re vonták családon belüli erőszak el-

Lánya bántalmazása miatt elítéltek egy 
mezőkaszonyi lakost

követése miatt. Néhány hónappal ez-
előtt kábítószer-kereskedelem mi-
att már felfüggesztett börtönbüntetés-
re ítélték. Az apa cselekedetei nega-
tív hatással voltak a gyermekre, ezért 
a szakértők jelenleg figyelemmel kísé-
rik a kislányt és a családot.

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség saj-
tószolgálatában megjegyezték, hogy vár-
ják az ítélet jogerőre emelését, írja a 
karpatinfo.net hírportál.

Tűzesetről érkezett bejelentés a tűz-
oltókhoz április 24-én este Iza köz-
ségből.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kiren-
deltsége szerint először a tulajdonosok és 
a szomszédok próbálták megfékezni a lán-
gokat, de mivel nem jártak sikerrel, hív-
ták a tűzoltókat.

Tűz ütött ki egy szaunában a Rahói járásban
A tűzoltóknak sikerült eloltani a tüzet 

mielőtt az átterjedt volna a két szomszé-
dos lakóépületre is. A lángok elpusztítot-
ták az épület tetőszerkezetét 105 négy-
zetméteren, valamint a háztartási ingat-
lan egy részét.

A tűz keletkezésének okát és a kár mér-
tékét vizsgálják, olvasható a karpatalja.ma 
hírportálon.

Az ősriválisnak számító Újpest ellen 
aratott meggyőző fölénnyel biztosítot-
ta be 32. bajnoki címét a Ferencváros 
az OTP Bank Ligában. Szerhij Rebrov 
csapata zsinórban harmadszor szerez-
te meg az elsőséget 
hazai porondon, 
amire közel egy év-
százada nem volt 
példa.

A hétközi, 30. 
fordulóban életben 
tartotta bennmara-
dási esélyeit a Diós-
győr, mivel az utol-
só percben szerzett 
találattal legyőzte az 
ezüstéremre aspiráló 
Puskás Akadémiát.

A hétvégi, 32. 
fordulóba az FTC 
már bajnokként ér-
kezhetett Székesfehérvárra, ahol meg is 
adták a tiszteletet, hisz a Fehérvár játé-
kosai díszsorfalat álltak a címvédőnek (a 
képen). A Fradi ezt a három pontot is be-
gyűjtötte, és előnyét immáron 17 pontra 
növelte a tabella élén a váratlanul ismét 
vereséget szenvedő Puskással szemben.

Bajnok a Fradi!...
Ami az alsóházat illeti, biztossá 

vált, hogy a Paks ellen 9-2-es hazai ve-
reséget szenvedő Budafok kiesett az él-
vonalból, de hogy melyik gárda követi 
majd őket a másodosztályba, arra csak 

az utolsó két forduló dönt majd. Mi-
vel a Diósgyőr ismét nyerni tudott, így 
hátránya már csak 2 pontra csökkent a 
Honvéd mögött.

Két fordulóval a vége előtt az FTC 72 
ponttal vezeti a tabellát, a Puskásnak 55, a 
Fehérvárnak pedig 50 pontja van.

Elszenvedte első idei vereségét az orszá-
gos harmadosztályú labdarúgó-bajnok-
ságban hetek óta remek formában lévő 
Ungvári FC.

 Volodimir Vaszjutik csapata a 18. 
fordulóban a Niva Vinnica vendégeként 
szenvedett meglehetősen sima, 4-1 ará-
nyú vereséget, és mivel a riválisok közül 
a Pogyilja Hmelnickij és a Kárpáti Halics 
is győzni tudott, így a tabellán mindhárom 
együttesnek 38 pontja lett az élen

Az ungváriak már hétfőn este javítot-

Sima vereséggel, majd győzelemmel 
folytatta az Ungvári FC

ták kisiklásukat, mivel hazai környezetben 
3-1-re verték az egyik legnagyobb ellen-
lábasuknak számító Pogyilja Hmelnickijt. 

Ráadásul a Kárpáti Halics is kikapott 
az Obolony-2 vendégeként, így a bajno-
ki címért folyó versengésben a kárpátal-
jai együttes most újra pontelőnnyel veze-
ti a mezőnyt.

Az ungváriak a hétvégi fordulóban a 
Kalus Ivano-Frankivszk otthonába láto-
gatnak majd.

Három fordulóval az idény vége előtt 
vált biztossá a Dinamo Kijev bajno-
ki címe az országos élvonalbeli labda-
rúgó-bajnokságban. A 75 éves Mircea 
Lucescu által irányított fővárosi ala-
kulat, megtörve a Sahtar Donyeck so-
rozatát, 2016 után lett újra bajnok, ösz-
szességében pedig már a 16. elsőségét 
gyűjtötte be.

A fővárosiaknak az Inhulec Petrove 

elleni találkozón elegendő lett volna egy 
minimális győzelem is a bajnoki címhez, 
de Cihankovék nem érték be ennyivel, és 
igazi gólfesztivált rendeztek a nézők nél-
kül sorra kerülő bajnokavatón.

Az üldöző Sahtar Donyeck a jelek sze-
rint elfáradt a hajrára, mivel kétgólos veresé-
get szenvedett az Olekszandrija vendégeként.

Az egy hete a Gyeszna Csernyihiv el-
len bravúros győzelmet arató Minaj FC 
két fontos, és sajnos sikertelen mérkőzé-
sen van túl. A kárpátaljai együttes előbb 
az FK Lviv elleni, az első fordulóból el-
maradt mérkőzését pótolandó, 1-0 arányú 

… és a Dinamo!
vereséget szenvedett Lembergben, majd a 
hétvégi játéknapon a Dnyipro ellen sza-
ladt bele egy sima vereségbe.

Mindez azt jelenti, hogy a Mikola 
Cimbal által irányított együttes az ugyan-
csak 18 pontos Olimpik Donyeckkel egye-
temben a kiesést jelentő két utolsó helyet 
foglalja el a bajnoki tabellán. Ráadáasul a 
hátralévő három fordulóban igen nehéz a 
minajiak sorsolása, mivel az éremre és az 

európai ku-
paszereplés-
re hajtó csa-
patok közül 
a Zorjával, 
a Sahtarral 
és a Vorszk-
lával is ta-
lálkoznak. 
Az is igaz, 
u g y a n a k -
kor,  hogy 
a  v e s z é -
lyes zóná-
ban tartóz-
kodó együt-
tesek közül 
a Ruhnak és 

az Inhulecnek is csak 20 pontja van.
A 23. forduló eredményei: Dnyipro 

– Minaj 3-0, Dinamo Kijev – Inhulec 
Petrove 5-0, FK Mariupol – Ruh Lviv 
0-3, Kolosz Kovalivka – Vorszkla Poltava 
3-0, FK Lviv – Gyeszna Csernyihiv 1-0, 
Zorja Luhanszk – Olimpik Donyeck 2-1, 
Olekszandrija – Sahtar Donyeck 2-0.

Három fordulóval a bajnokság vége 
előtt a már bajnok Dinamo Kijev 58 pont-
tal vezeti a tabellát a 45 pontos Sahtar előtt.

A 18 pontjával utolsó helyen álló 
Minaj FC a hétvégén sorra kerülő 24. for-
dulóban a Zorja Luhanszk vendége lesz.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Folytatás a 13. oldalon

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

ingatlan

technika

Szolgáltatás

Munka

otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

Munkalehetőség Hollandiában!
Saláta- és káposztabetakarítás

Fizetés 12 euró/óra, vagy teljesitmény után
Naponta akár 150-250 euró!
Komfortos szállás 12,5 euró/nap

Útiköltség Ukrajnából Hollandiába 200 euró.

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

15.01.2022-ig

Álláshirdetés
A P. Frangepán Katalin Gimnázium tanítói vagy óvó-

női munkakör betöltésére pályázatot hirdet a következő 
településeken:

▪ Királyháza – elemi iskola
▪ Tekeháza – elemi iskola
▪ Beregszász – óvoda
▪ Kerepec – óvoda
▪ Perecseny – óvoda
▪ Homok – óvoda
▪ Gyertyánliget – elemi iskola
▪ Terebesfehérpatak – elemi iskola
▪ Nagyberezna – óvoda
Jelentkezés feltételei:
▪ Megfelelő szakirányú képzettség
Várjuk azon a kollégák jelentkezését, akik gyerek-

centrikusak, céltudatosak, elhivatottak, nyitott személyi-
ségűek, jó kommunikációs képességgel rendelkeznek, 
igényesek a munkájukban.

Azon pedagógusok jelentkezését is várjuk, akik az uk-
rán és angol nyelvet, a magyar népi játékokat, népisme-
retet, valamint a sakk alapjait tanítanák óvodákban és az 
elemi iskolákban.

Jelentkezni elektronikus formában fényképes önélet-
rajzzal illetve a szakmai végzettséget tanúsító okirattal 
lehet, melyeket a  p.frangepankatalingimnazium@gmail.
com e-mail címre várjuk.

Jelentkezési határidő: 2021. május 7.  
A jelentkezés után személyes megbeszélésre is sor kerül.

Ház eladó

Beregszászban a Búcsú-
Projektna u. 21. szám alatt 
eladó egy kétszintes csalá-
di ház: víz, gáz, kút, mellék-
épületek, nagy kert, privati-
zált föld. 4 szoba, 2 konyha, 
fürdőszoba, garázs. Csere is 
érdekel 3 szobás felújított la-
kásra. Tel.: +38050-0596146. 
Családi ház eladó Bereg-
szászban az Arany János u. 
21. szám alatt, közel a köz-
ponthoz. Áron alul. Mob.: 
066-0162484. 

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

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorostól, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

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

Bátyúban nagyon jó helyen – 
közel a középiskola, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba 
és egy konyha. Tartozik hoz-
zá 13 ár földterület. A földgáz 
bevezetve, a vízvezeték a ház 
előtt. Ár megegyezés szerint. 
Mob.: 098-8063947. 
Beregszászban a Munkácsi 
út 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Kedve-
ző áron. Mob.: 050-5385374. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
úton ház eladó. Felújított, 
bútorozott, akár 2 család 
számára vagy bármi elkép-
zelésre kialakítható. Tel: 
095-1145791. 
Beregszászban, a Május 1. 
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. 

Ház kiadó

Beregszászban a város köz-
pontjában egy kis csendes ut-
cában, nem a frontra nyíló, 
kertes, bútorozott felújított 
családi ház (64 m2) kiadó, csak 
hosszú távra. 1 szoba, kony-
ha, előszoba, fürdőszoba, ben-
ti külön WC. Riasztóval, nagy 
sebességű internettel, a legmo-
dernebb energiatakarékos gáz-
fűtési rendszerrel ellátva. Igé-
nyes illető vagy házaspár ré-
szére. Mob.: 066-0060133. 

Lakás kiadó

Kiadó egyszobás összkom-
fortos, eurofelújításos lakás 
a második emeleten Bereg-
szászban, a Muzsalyi úton. 
Mob.: 095-9076858. 
Beregszászban a V. Huca u. 
3/9. szám alatt egyszobás la-
kás kiadó vagy eladó. Mob.: 
050-2217651. 
Beregszászban egyszobás 
lakás kiadó a B. Hmelnickij 
út 152/3. szám alatt, bútorral 
együtt. Mob.: 095-1758138. 

Lakás eladó

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

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

Telek, föld eladó

B e re g s z á s z b a n  e l a d ó 
egy telek (18 szotek, víz, 
kanalizáció, gáz, villany) fé-
lig kész hotellel, nem mesz-
sze a Pacsirtától. Irányár: 
99999 f.e. Mob.: +38095-
4093789. 
Beregszászban (Romzsa Te-
odor u.) eladó egy telek (6 
szotek). Víz, villany mellet-
te van. Irányár: 150000 hr. 
Mob.: 050-0596146. 

Autó

Lada 6-os metálkék sze-
mélygépkocsi 3-as motorral 
és utánfutó eladó papírokkal. 
Tel: 097-6115118. 

ipari berendezések

Eladó alig használt elekt-
romos barkácsgépek, töb-
bek között flex, vésőgép, 
pisztolyfúró stb. Tel: 050-
8589288. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 

Tetőfedést, csatornázást 
vállalok anyaggal vagy 
anélkül, valamint me-
tálcserép, kerítéslemez, 
stablon lemezek méret-
re vágva (drágább és ol-
csóbb anyagból). Mob.: 
066-0820366. 

Gyümölcstermesztési és 
kerttervezési szaktanács-
adás. Fiatal gyümölcsösök 
(1-3 év) alakító metszését vál-
lalom. Érdeklődni: Bodnár 
Istvánnál, Nagybakta. Mob.: 
050-7102136. 
Régi tetők felújítását, ja-
vítását és házak külső szi-
getelését vállaljuk. Ugyan-
itt ereszcsatorna rendelhe-
tő, ács- és bádogos munka. 
Mob.: +38066-8404874. 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását és metszést vál-
lalok Beregszászban és kör-
nyékén. Még vállalok beto-
nozást, hegesztést és épít-
kezést. Mob.: 050-1948976. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
t i lapok kézbes í tésére 
Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kár pátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-

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

Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Nevetlenben. Fi-
zetés teljesítmény sze-
rint. Minden eladott lap 
után: 1.5 hrivnya. Je-
lentkezni lehet a szer-
kesz tőségben:  Bereg -
szász ,  Kossuth  tér 2 . 
Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.he-
tilap@gmail.com. 

Kiemelt juttatási cso-
magga l  s zemészor-
vost keresünk Svájc-
ba. Bővebb informáci-
óért érdeklődni lehet a 
+3620-2977357 telefon-
számon. A jelentkezéseket 
a jelentkezes1@aarenson.
hu címre várjuk. Aarenson 
Consulting. 

Állást keresek  (takarí-
tás, eladó, idősgondozás, 
bébiszitterkedés) a Mun-
kácsi járásban. Mob.: 099-
3362676. 

Kiemelt juttatási cso-
maggal  gyermekor-
vost keresünk Svájc-
ba. Bővebb informáci-
óért érdeklődni lehet a 
+3620-2103665 telefon-
számon. A jelentkezéseket 
a jelentkezes1@aarenson.
hu címre várjuk. Aarenson 
Consulting

28 éves nagymuzsalyi nő ta-
karítói munkát keres. Mob.: 
+38095-1492868. 

Belgiumba építőipari 
munka végzésére ke-
resünk szakmunkásokat 
hosszú távra. Szállást a 
cég biztosítja. Munkába 
járás céges autóval. Mun-
kahét hétfőtől szomba-
tig, 10 órás munkavégzés. 
Mob.: 0032495323383. 

Barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szere-
lő kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 
Asztalos munkák készítésé-
re alkalmas körfűrész eladó. 
Mob.: 066-2164398. 

Építkezés, felújítás

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

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

Hűtés, fűtés

Beregszászban brikett és 
antracit szén eladó. Mob.: 
066-3967011, 

Bútor

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

Lakásdekoráció

Szőnyeg eladó. Egyik 3x2 m, 
ára 550 hr., illetve két egy-
forma, 2x1,3 m, ára 200 hr. 
Mob.: 066-4386998. 

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Boroshordók eladók, 120 
és 230 literesek, jó álla-
potban. Mob.:  +38066-
3967011. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
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Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!
apróhirdetés oldalán.

Hirdessen ingyen a

KárpátInfo
.net

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Ung-vidéki népzenei és 
néptánc tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020/2021-es tan-
évben 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 Fő-
iskola 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 beér-
kezési sorrendben rögzítjük.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2021. május 31-ig lehet.
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a tá-
bor kezdetekor.
A program szakmai referense: Kepics Andzselika 
Elérhetősége: e-mail: kepicsandzselika@gmail.com

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 óra-
számban tanítunk.

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

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

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

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

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

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

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

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. má-

jus 31-ig lehet, ahol a csapat edzője, vagy az adott isko-
la 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.

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 Ala-
pítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@
gmail.com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mel-
lék) telefonszámon kaphatnak munkanapokon 8:00-
16:00 óra között.

XVIII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttmű-
ködve 2021. november 5-re meghirdeti a Fiatal Kár-
pátaljai Magyar Kutatók XVIII. Konferenciáját. A 
konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap dip-
lomával már rendelkező, de tudományos fokozattal 
még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók je-
lentkezését várjuk.

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

leten van lehetőség:
https://forms.gle/a4C6nVTcou16R8L97
 A regisztráció során elektronikus formában fel 

kell tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát (amely 
nem haladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűméret-
tel, másfeles sorközzel, Times New Roman betűtípus-
sal szedve).

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

Nevezési határidő: 2021. október 4. 
(hétfő) 14.00 óráig.
 Postacímünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Részletes tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149-

es mellék) telefonszámon és a geniusja2019@gmail.
com e-mail címen kaphatnak.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Felhívás
Bereg-vidéki népzenei és néptánc tábort hirdet a 

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

es tanévben tizenegyedik alkalommal hirdeti meg a 
Bereg-vidéki Népzenei és Néptánc Tábort.

A táborba 9–17 éves kor közötti tanulók jelentkezé-
sét várjuk, akik érdeklődnek a néptánc és népzene iránt.

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

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

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

seket beérkezési sorrendben rögzítjük.
 Jelentkezni elektronikus úton 2021. március 

1-től – 2021. május 31-ig lehet.
A tábor megvalósulását támogatja a Magyar Kor-

mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kárság és a Bethlen Gábor Alap. 

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

Eladó 3 fázisos tengeri mor-
zsoló és 500 kg-os mázsa. 
Tel: 097-6115118. 

Növény

Hurma (datolyaszilva), gyü-
mölcsfa, szőlőoltványok, 

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

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 Na-

tália színművész, Ferenci Attila színművész, Tóth Péter Ló-
ránt 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 jelentkezése-

ket beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elektro-
nikus úton egy jelentkezési adatlap kitöltésével lehet. Az 
űrlap kitölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
honlapján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazo-
lást hoznia a tábor kezdetekor. A tábor szállást és napi há-
romszori 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.
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KoS (3. 21.4. 20.)

BIKa (4. 21.5. 20.)

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

oRoSzLÁN (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKoRpIó (10.24.11.22.)

NyILaS (11.23.-12. 21.)

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

VízöNTő (1. 21.- 2.20.)

HaLaK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

gyobb boldogság a család életében. 
Arra biztatjuk a büszke szülőket, 

nagyszülőket, küldjenek nekünk egy 
hagyományos vagy digitális képet az 
új családtagról (legfeljebb egyéves ko-
rig), mellékelve hozzá a legfontosabb 

információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba 
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és tele-
fonszámát. 

Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyene-
sen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.

A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail 
címre vagy a szerkesztőség címére  

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Felhívás
VI. Színjátszó Tábor

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

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

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

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

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

vesen részt vennél a táborzáró előadásban, akkor je-
lentkezz!

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

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

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

Módosul a „Szól a fülemüle!”
VII. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkuta-

tó 
jelentkezési határideje

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fokozódó járvány-
helyzet és a meghosszabbított karantén-időszak következ-
tében módosul a „Szól a fülemüle!” – VII. Kárpátaljai nép-
zenei és néptánc tehetségkutató jelentkezési határideje.
Jelentkezni 2021. május 22-ig van lehetősége a 
7 és 16 év közötti, kárpátaljai tanintézmények-
ben tanuló hagyományápoló hangszeres szólisták-
nak, hangszeregyütteseknek, szólótáncosoknak és 
néptáncegyütteseknek. 
A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportba van le-
hetőség jelentkezni:
I. Korcsoport: 7–11 évesek
II. Korcsoport: 12–16 évesek.
Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bár-
mely 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 Kár-
pátaljai Magyar Főiskola. (90202 Beregszász, Kossuth 
tér 6.)
Az eddig regisztráltak jelentkezése érvényes, újra re-
gisztrálni nem szükséges!
A további részletes információkat tartalmazó teljes sza-
bályzat letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány honlapjáról.
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefon-
számon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

Részvétnyilvánítás
Az Oroszi Gimnázium tantestülete őszinte részvét-

ét fejezi ki Lengyel Lászlónak, a Beregszászi Járási Ok-
tatási Osztály egykori vezetőjének lánya korai elhuny-
ta miatt. Osztozunk a család mérhetetlen fájdalmában.

A határozottság mind-
annyiunk életében a leg-
fontosabb. Hiszen ha 
kellő magabiztossággal 

áll a világhoz, akkor bármire ké-
pes lehet. Habár Önnek termé-
szeténél fogva nagy az önbizal-
ma, ezen a héten mégsem lesz 
annyira magabiztos, mint ahogy 
azt már megszokta és emiatt kis-
sé csökken az aktivitása is. Ez a 
hét nem a véget nem érő társasá-
gi események és a hajnalig tartó 
bulik hete lesz. 

Ez a hét hihetetlenül 
harmonikus és kiváló 
időszakot jelent a Bika 
lelkek számára. Ha Ön 

egyedülálló, most valószínűleg 
megismerkedik az új párjával. 
Ha párkapcsolatban él, akkor a 
kapcsolata fogja a prioritást él-
vezni a napokban. Ez az idő-
szak szintén gyümölcsöző azok-
nak, akik éppen a tanulmánya-
ikat végzik, és remek lehetősé-
get kaphat arra is, hogy egy ten-
gerentúli utazáson vegyen rész.

Az Ikrek csillagjegy 
pénzhez való hozzá-
állása kiemelkedően 
bölcs, annyira, hogy 

mások is tanulhatnának Ön-
től. Ön nagyon körültekin-
tő az élete számos terén és 
nincs ez másként az anyagi-
akkal sem. Mind szakmailag, 
mind pénzügyileg nagyon 
kedvező hét elé néz. Szintén 
remek lehetőségeket tartogat 
a hét a szerelem és a házas-
ság terén is.

A Rák egyben az 
anyaság csillagje-
gye, hiszen megvan 

benne minden anyai érték, 
beleértve a melegséget, a 
szeretetet, a gondoskodást, 
az erőt, és a könyörületet. 
Ezek a legkifinomultabb tu-
lajdonságai, amit táplálnia 
és folyamatosan fejleszte-
nie kell önmagában. Ezen a 
héten az anyai gondoskodá-
sa a figyelme középpontjá-
ba kerül.

Ez egy rendkívül él-
vezetes időszak az 
Oroszlán lelkek szá-

mára, hiszen amikor boldog 
és vidám, azonnal játékos 
hangulatba kerül, és ilyen-
kor minden sokkal egysze-
rűbbnek tűnik. Olyan ez, 
mint amikor a flow élményt 
éli át, amikor minden köny-
nyedén és természetesen ha-
lad a maga útján. Ez egy na-
gyon szerencsés időszak le-
het az Ön számára. 

Ez a hét fényt derít-
het azokra a titkokra, 
amiket eddig igyeke-

zett elrejteni – talán még saját 
maga előtt is. Ön általában na-
gyon egészségtudatos, ugyan-
akkor nagyon maximalista is, 
és nem veszi észre emiatt a 
betegség jeleit. Ez a hét remek 
lehetőség, hogy jobban oda-
figyeljen arra, hogy mit üzen 
Önnek a teste és az elméje. 
Emellett ez a hét a nagyobb 
költekezések időszaka is. 

A csillagok állása mi-
att ez a hét egy nagy-
szerű időszak lesz az 
életében, ugyanis az 

Önt körülvevő emberek renge-
teg meglepetéssel és áldással 
halmozzák el. Ön nem lenne 
ennyi mindenre képes mások 
nélkül, ahogy egyikünk sem. 
Szüksége van minden ember-
nek másokra ahhoz, hogy iga-
zán kiteljesedjen. Ez a hatal-
mas támogatás egy szerelmi 
kapcsolatból is származhat.

Ez a hete tele lesz érzé-
ki pillanatokkal, hiszen 
most nagyon intenzív 
érzelmeket fog megél-

ni, mind a szerelmi, mind pe-
dig a magánéletében. Lehet, 
hogy kissé instabillá válik a 
romantikus kapcsolata. Kicsi-
vel nehezebben tudja támogat-
ni a párját, mert azt érzi nincs 
semmije, amit adhatna. Ez ki-
sebb problémákhoz vezethet. 
Lehet, hogy azt érzi, hogy pá-
ran a vesztét akarják.

A Nyilas és az Ikrek 
csillagjegyek olykor 
gyermetegek és rend-
kívül gyermeki ener-

giáik vannak. Ezen a héten egy 
gyermek remek híreket fog 
hozni Önnek, legyen ez az Ön 
gyermeke, egy gyermek a csa-
ládjában, vagy egy olyan gye-
rek, akit tanít, vagy csak a kör-
nyezetében van. Egyszer csak 
azt fogja észrevenni, hogy ké-
pes átadni a bölcsességét a fi-
atalabb nemzedéknek.

Ha Ön éppen bővíti 
a vállalkozását, ezen 
a héten kisebb nyere-

ségre számíthat. Emellett egy 
nagyszerű esemény fog tör-
ténni az elkövetkező napok-
ban a családjában, amiben 
Önnek is a része kell, hogy 
legyen. Vegyen fel egy álar-
cot a magánéletében és tegye 
félre egy percre a szakmai 
ügyeit, így jobban tud majd 
összpontosítani a baráti kap-
csolataira és az egészségére. 

A Vízöntő a barát-
ság csillagjegye, így 
nem véletlen, hogy 

rengeteg barátja van, akik 
mind-mind nagyon különbö-
zőek. A Vízöntő lelkek senkit 
sem diszkriminálnak, bárki-
vel szívesen barátkoznak, ha 
azt érzik, hogy az illető szán-
dékai őszinték. Ezen a héten 
a baráti kapcsolatai sokkal 
jobban elmélyülnek, különö-
sen azokkal, akik valamivel 
fiatalabbak Önnél.

Ez a hét a harmónia és 
a béke időszaka, ami-
re már nagyon régóta 

várt, kedves Halak. Ön ugyanis 
a hét elején pénzügyi javakra te-
het szert, ami nyugalmat és biz-
tonságot hoz az életébe. Emel-
lett a családi és a szerelmi éle-
tében is nagyszerű időszakot él 
majd át. Nagyon fontos, hogy 
most különösen figyeljen az 
egészségére, hogy mentálisan, 
érzelmileg és pszichológiailag 
egyaránt felkészüljön a hétre.

Karácsfalván április 30-án ünnepli névnapját

Turjanica Katalin.
Ebből az alkalomból szeretettel köszönti őt 

édesanyja, testvérei, sógorai és István.
„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni és 

a szívedet soha ne bántsa meg senki. Névna-
pod is legyen örömnek napja, kívánjuk, hogy 

a sors ezeket megadja.”

Júniusban is lesz lehetőség ECL 
nyelvvizsgát tenni a Rákóczi-főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
2016 óta a Pécsi Nemzetközi ECL Vizsgaközpont kihe-
lyezett vizsgahelye, ahol évente öt alkalommal van lehe-
tőség angol, magyar, német és orosz nyelvekből A2 (be-
lépőfok), B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) 
szinteken ECL nyelvvizsgát tenni.

A vizsgázók komplex vizsgára, illetve írásbeli vagy 
szóbeli részvizsgára jelentkezhetnek, amennyiben a jelent-
kezés naptári évében már a 14. életévüket betöltötték. Az 
ECL vizsga általános nyelvvizsga, nem korosztály-, nem-, 
kultúra-, ország- vagy szakmaspecifikus.

A soron következő nyelvvizsgára 2021. június 11-
én (A2, B1, C1 szint) és 12-én (B2 szint) kerül sor an-
gol, magyar és német nyelvből. Jelentkezni 2021. ápri-
lis 26. – május 13. között lehet személyesen, a kiválasz-
tott vizsgahelyen a jelentkezési lap leadásával és az ECL 
vizsgarendszer honlapján található elektronikus jelentke-
zési lap kitöltésével.

A vizsgadíj befizetése vizsgahelyenként eltérő, ezért 
kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Főiskola ECL 
Nyelvvizsgaközpontjával a kmf.ecl@gmail.com e-mail 
címen, vagy személyesen a 428. irodában. A jelentkezé-
sük csak a fizetési igazolás elküldésével válik érvényes-
sé, melynek a kiválasztott vizsgahelyre a jelentkezési ha-
táridőig be kell érkeznie.

A vizsgaeredmények az első vizsganapot követő 30. 
napon válnak elérhetővé a www.ecl.hu honlapon, ame-
lyek a Vizsgázói oldalon érhetőek el. A bizonyítványok 
kiállítása további 30 napot vesz igénybe.  Az államilag el-
ismert bizonyítványok a Pénzjegynyomdában készülnek. 
A Pénzjegynyomda közvetlenül a Vizsgaközpontnak adja 
át a kész bizonyítványokat, amelyeket a Vizsgaközpont a 
vizsgahelyeknek továbbít. A vizsgázók a bizonyítványu-
kat a vizsgahelyen vehetik át.

A szóbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó 
mind a beszédértés (25 pont), mind a beszédkészség (25 
pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el 
(10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 
pont). Az írásbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgá-
zó mind az olvasáskészség (25 pont), mind pedig az írás-
készség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os ered-
ményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 
60%-ot (30 pont).

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind 
a négy vizsgarész (olvasáskészség, íráskészség, beszéd-
értés, beszédkészség) esetében elérte a 40%-os telje-
sítési minimumot, valamint a négy vizsgarész össze-
sített átlaga eléri a 60%-os megfelelési minimumot. 
Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentke-
zett, de csak az írásbeli, vagy csak a szóbeli részvizs-
gája sikeres, akkor a Vizsgaközpont sikeres részvizs-
ga-bizonyítványt állít ki.

Az ECL nyelvvizsga bizonyítványt a magyarországi 
felhasználáshoz honosítani kell. A honosítást az Oktatá-
si Hivatal intézi. 

Váradi Natália, 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola, ECL Nyelvvizsgaközpont

Mélyen tisztelt barátom,

Nagy Béla,
a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Köz-
pontjának igazgatója! Nagy örömmel értesültem, 
hogy a magyar állam a Magyar Érdemrend Közép-
keresztje kitüntetéssel ismerte el áldozatos munká-
dat. Kérem a jó Istent, áldja életedet, munkádat, 
hogy még sokáig tudd segíteni a kárpátaljai ma-

gyarságot. Tisztelettel: id. Sárközi Gyula (Badaló).
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A kakaó megvédhet a szívproblémáktól, 
egy friss kutatás szerint

Otthoni gyógyulás: 7 hatékony házi 
csodaszer megfázásos tünetek esetén

A mák 8 jótékony hatása – Rendszeresen kéne fogyasztani 

A változékony időjárás általában sok 
megfázást hoz magával, épp ezért nem 
árt tudnod, milyen házi csodaszerekkel 
lehet kezelni a köhögést és a légúti meg-
betegedéseket! Pláne most, hogy a koro-
navírus miatt az orvosoddal még mindig 
nem találkozhatsz személyesen.

1. Gyakori inhalálás eukaliptusszal
Gyerekként mind utáltuk, de felnőttként már belát-

juk, hogy milyen hatékony igazából az inhalálás! A for-
ró víz (pláne, ha egy kis eukaliptusz olajat is cseppen-
tesz bele) segít, hogy kitisztuljon az orrod, és nem mel-
lesleg a méreganyagoktól is megszabadít.

Egy nagyobb edényt tölts meg meleg vízzel, majd in-
haláld be 10-15 percen keresztül a forró gőzt. Még hatá-
sosabb, ha egy pokróc alá bújsz, és úgy ülsz a gőz mellé. 
Ez a megoldás egyébként gyerekeknél is alkalmazható.

2. A mézet nem csak az ízéért szeretjük
A méz igazi gyógyír a fájó toroknak! Nem véletlenül 

javasolják, hogy ha kezded betegnek érezni magad, ér-
demes egy-egy kanállal enni napi szinten: antibakteriális 
hatásának köszönhetően ugyanis természetes megoldást 
biztosít a gyulladások ellen, valamint nyugtatja a torkot, 
ami által a fájdalmat is csillapítja. Ezért is érdemes egyéb-
ként a teánkba is mézet tenni a cukor helyett!

3. A gyümölcs, amit enned kell
Lehet, hogy nem az ananász jut eszedbe elsőként, ha 

köhögéssel küzdesz, de ez csak azért van, mert nem hal-
lottál még a bromelainról! Ez az enzim természetes gyógy-
módként funkcionál, és az emésztési panaszoktól kezd-
ve az allergiákig mindennek képes enyhíteni a tünetein.

Ha eszel egy kicsit a gyümölcsből, vagy akár 
smoothie formájában fogyasztod, nem csak a torokban 
lévő nyákot szabadíthatod fel, de egyúttal a köhögésed 
is csillapodni fog. Szakértők egyébként ilyen alkalmak-
ra napi háromszor egy friss szelet ananászt javasolnak!

4. Sós vízzel való gargalizálás
Van, hogy kissé fájdalmasnak érezzük a nyelést, de 

még nem annyira, hogy orvoshoz menjünk vele. Ilyen 
esetben csak egy kis meleg vízre és sóra van szükséged! 
Ezt összekeverve, naponta kétszer érdemes gargalizálásra 
használnod, így ugyanis fertőtleníted a torkodat és csilla-
pítod a fájdalmat. Ha még időben alkalmazod, másnapra 
már egyáltalán nem fog fájni a torkod.

5. Probiotikumok csodája
A probiotikumok nem közvetlenül a torokfájásra és 

a köhögésre jelentenek megoldást, hanem sokkal inkább 
az immunrendszer erősítésében vesznek részt. Ha ezt fo-
gyasztod, akkor a gyomrodban helyreállíthatod az egyen-
súlyt, ami segít, hogy a tested is ellenállóbb legyen a be-
tegségekkel szemben, és gyorsabban leküzdd a megfá-
zást. Ilyen probiotikum megtalálható például a kefírben, 
a joghurtban, kombuchában és a kimcshiben is!

6. Borsmenta tea formájában
A mentol, ami a borsmenta leveleiben is megtalálható, 

egyszerre több pozitív hatást is kifejt a testedre megfázás 
esetén. Az egyik, hogy tisztítja az orrodat, de ezen túl képes 
csillapítani a torokfájást, és még köptetőként is funkcionál.

A borsmentát leginkább tea formájában érdemes inni, 
de akár az is jó ötlet, ha veszel egy forró fürdőt, és csep-
pentesz bele 3-4 csepp borsmenta olajat. Csak utóbbi-
nál ellenőrizd, hogy milyenképpen használható legyen 
az olaj fürdővízben!

7. A kakukkfű nem csak főzéshez ideális
Tudtad, hogy a kakukkfüvet nagyon gyakran használ-

ják felső légúti megbetegedések esetén? Kutatások sze-
rint a kakukkfű leveléből kivont esszencia nem csak a kö-
högést, de még a hörghurut tüneteit is enyhítheti! Erről 
a benne lévő flavonoidok tehetnek, amelyek ellazítják a 
torok belső falát, és fokozatosan csökkentik a gyulladá-
sok mértékét. A boltokban már kapható kakukkfüves tea, 
így ha köhögéssel küzdesz, érdemes esélyt adni ennek is!

Talán nincs is olyan ember, aki ne szeretné 
a kakaót vagy a forró csokit – aki mégsem, 
annak rossz hírünk van, az ezekhez ha-
sonló, flavanolban gazdag italok ugyanis 
csökkentik a stressz okozta szívproblémák 
kockázatát. Ha nagyon stresszes vagy, ér-
demes lehet esténként inni egy kis kakaót, 
a tudomány szerint ugyanis sokat segíthet 
a problémák megelőzésében.

Bár az olyan forró italokat, mint a kakaó vagy a for-
ró csoki, általában inkább télire tartogatja az ember, mon-
dunk egy okot, amiért a tavaszi napsütésben és a nyári me-
legben is érdemes fogyasztani: a stressz okozta szívprob-
lémáktól is megóvhat minket.

Korábbi kutatásokból már kiderült, hogy a növények-
ben természetesen előforduló polifenolok az emberi ét-
rend alapvető összetevőinek számítanak, ezek a vegyüle-
tek a kutatások szerint csökkentik a számos betegséggel 
összefüggő oxidatív stresszt, ráadásul jótékony pszicholó-
giai hatást is gyakorolhatnak.

Polifenolok találhatók a kakaóban és csokoládéban is. 
Egy friss kutatás azonban a szintén bennük megtalálható 
flavonoidok pozitív hatásaira hívta fel a figyelmet. A Bir-

minghami Egyetem tanulmánya szerint a flavonoidtartalmú 
ételek és italok megvédenek a mentális stressz következ-
ményei ellen.

Hogyan hat a kakaó a szívre?
A Birminghami Egyetem kutatói különösen a mentális 

stressz okozta szívproblémákra koncentráltak, ilyen lehet 
például a stroke, a különböző szívbetegségek vagy a trom-
bózis. A kutatás során azok a résztvevők keringési rendsze-
re funkcionált jobban stressz hatására, akik rendszeresen 
flavonoidtartalmú kakaós italt fogyasztottak.

A résztvevők egyik csoportjának egy mentális stresz-
szel járó feladat előtt 90 perccel kakaót kellett fogyasztani-
uk, majd a teszt közben mérték a véráramlásukat és a szív-
működésüket. Az eredmények azt mutatták, hogy a stressz 
kevésbé gátolta a vérerek megfelelő működését akkor, ha 
a résztvevők kakaót fogyasztottak. A kutatók azt is felfe-
dezték, hogy a flavonoidok képesek serkenteni a vérke-
ringést még a stresszhatás alatt is. A szakértők szerint az 
a laphám, ami az erek és a szív belső felét béleli, nagyon 
sok betegség megelőzésében fontos. A flavonoidok pedig 
megakadályozzák, hogy ebben a laphámban sérülés vagy 
diszfunkció alakuljon ki.

Szerencsére a flavonoidok rengeteg zöldségben és 
gyümölcsben megtalálhatók, olyanokban, amelyek bár-
ki számára könnyen elérhetők. A szakértők felhívják a fi-
gyelmet arra, hogy a stresszes időszakok során az embe-
rek tudatosan fogyaszthatnak olyan ételeket, amelyek se-
gítenek a stresszkezelésben, és a stressz negatív hatásai-
nak kivédésében. 

A szakértők szerint a stressz lassan népbetegséggé vá-
lik, ezért nagyon fontos, hogy minél hatékonyabb meg-
küzdési mechanizmusokat dolgozzunk ki rá, és az étren-
det tekintve is támogassuk a szervezetet abban, hogy mi-
nél könnyebben küzdjön meg a mentális megpróbáltatások 
fizikai hatásaival. A flavonoidokban gazdag étrend követé-
se különösen stresszes időszakokban nagy segítség lehet. 

A szívproblémák a világ vezető halálokai közé tartoz-
nak, globálisan a legnagyobb problémát jelentik az egész-
ségügyben (ha éppen nincs koronavírus-világjárvány). A 
kutatók szerint négyből egy amerikai ember szívproblémák 
következtében el fog hunyni egy adott évben.

A mák a magyar és más kelet-európai 
konyhának is domináns része. Rengete-
gen szeretjük felfújtnak, tortának vagy 
épp mákos gubának és még sorolhatnánk, 
hogy mennyi finom felhasználási lehetősé-
get rejt. Ráadásul nem csak finom, de na-
gyon egészséges is!

Értékes anyagok
A mák kifejezetten gazdag ásványi anyagokban, ame-

lyeket szervezetünk könnyen felhasználhat. Megtalálha-
tó benne a foszfor, a magnézium, a kálium, a kalcium és a 
vas is, ráadásul mindegyik aránylag magas értékkel. Emel-
lett tartalmaz hasznos zsírsavakat és aminosavat, valamint 
B1, B2, B6 és E-vitamint is.

Mákolaj
A mákszemekből készített olaj alkalmazása nagyon el-

terjedtnek számított régen, sok helyen ma is használják. 
Alkalmas a fülzúgás megszüntetésére, érdemes ilyenkor 
mandulaolajat is adni hozzá. A mákolajat a csontritkulás 
megelőzésére is fogyasztják, illetve kiváló hatása van az 
idegek nyugodt működésére.

Csontritkulás
Schirilla György nevéhez fűződik a következő egysze-

rű, de csontritkulásra kifejezetten ajánlott recept: 25 dkg 
mákot öntsünk fel kis vízzel, édesítsük mézzel, majd az 
egészet forraljuk fel. A forrás elérésekor vegyük le a tűz-
ről, és tároljuk hűtőben. Napi egy evőkanál ajánlott belő-
le, lehetőleg reggel.

Körmök
Ha körmeink gyengék, túl hajlékonyak, és töredezés-

re hajlamosak, akkor ennek megszüntetésére tegyünk egy 
próbát a mákkal. Az erős, egészséges körmök érdekében 
feltétlenül gondoskodnunk kell a megfelelő E-vitaminról 
a szervezetünk számára. A mák ezt kisebb, de megfelelő 
mennyiségben tartalmazza.

Emésztés
A mákot székletfogóként és szélhajtóként is alkalmaz-

zák. Hatását az egész emésztőrendszeren belül kifejti, óvja 
a gyomor nyálkahártyáját, és csökkenti a hasi görcsöket. 
A bél falaira lerakódott szennyeződéseket feloldja és se-
gít azok eltávolításában. Vastagbélhurut esetén a fogyasz-
tása nem ajánlott.

Vérkeringés
A máknak vérnyomáscsökkentő hatása is van, ezért ma-

gas vérnyomásban szenvedők gyakran fogyasztják. Emel-
lett megfelelő zsírsav összetételének köszönhetően meg-
akadályozhatja a trombózis és az embólia kialakulását is. 

Magas koleszterinszint esetén kimondottan javasolt a fo-
gyasztása, ugyanis képes normalizálni azt.

Idegrendszer
A mák fogyasztása sokat segíthet, ha idegi kimerültség-

ben szenvedünk, túl stresszes időszakon megyünk keresz-
tül, illetve sokat érezzük magunkat feszültnek. Macska-
gyökérrel elegyítve hatásos idegerősítő szert kapunk, míg 
ha a mákot szerecsendióval keverjük, azzal akár a pánik-
betegség is visszaszorítható lehet.

Öregedésgátló
A mákból készült szerek kifejezetten ajánlottak, ha sze-

retnénk lassítani az öregedés folyamatát. Egyszerre védi 
csontjainkat az elhasználódástól, óvja a belső szervein-
ket a felesleges salakanyagoktól és ápolja idegrendszerün-
ket is, hogy megfelelő állapotban maradjon a minket ért 
stresszhelyzetek ellenére is.



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.
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Plusz egy vicc

2021. 16. szám meg   -
fej  tése: tudományos 
bizonyítékok nélkül 
semmi nem garan-
tálja hitünk igazát.

plusz    egy vicc: – Ma 
nagyon sietek. 

Citromos-túrós pite

Ez történik, ha minden nap 
eszel hagymát – Jót teszel vele?
Nem mondunk újat azzal, hogy a zöldségfogyasztás 
milyen fontos, de mivel ízüket tekintve kevésbé fino-
mak, mint a húsfélék, könnyű megfeledkezni róluk! 
Van azonban egy, amit szinte kivétel nélkül mindenki 
szeret: ez a hagyma, amit akár pirítva, akár nyersen 
eszel, több hasznos dolgot is tesz a testeddel.

1. Jót teszel vele a 
szívednek

Ha nyersen eszel hagy-
mát, úgy a benne lévő 
flavonoidok sokkal haté-
konyabban ki tudják fej-
teni pozitív hatásaikat! Ez 
az összetevő segít a tes-
tednek leküzdeni a rossz, 
LDL koleszterint, míg a 
tioszulfinátok hozzájárul-
nak a vér megfelelő sűrű-
ségének fenntartásához. 
Ezek alapján úgy vélik, 
hogy a nyers hagymafo-
gyasztás jótékony hatás-
sal van a szív egészségé-
re, és a vérrögök kialaku-
lásának esélyeit is képes 
csökkenteni.

2. Csökkenti a rák 
esélyeit

Egy 2019-es ázsiai 
kutatásban 833 bélrák-
kal küzdő ember, és 833 
egészséges személy vett 
részt. A felmérés során 
összehasonlították az ét-
kezési és életviteli szoká-
saikat, majd érdekes meg-
állapításra jutottak: azok, 
akik nagyon gyakran fo-
gyasztottak hagymafélé-
ket (nem csak vöröshagy-
mát, hanem akár fokhagy-
mát, medvehagymát stb.), 
azoknál 79%-kal kisebb 
volt az esélye a bélrák ki-
alakulásának.

Szakértők úgy vélik, 
hogy a bennük lévő szerves 
kénvegyületek, amelyek az 
erős illatot is adják nekik, 
képesek méregteleníteni, 
így toxinoktól is segítenek 
megszabadulni, amelyek-
nek köszönhetően összes-
ségében csökken a rák ki-
alakulásának esélye.

3. Szebb lesz a bőröd 
és a hajad

Az A-, C- és K-vita-
min, ami nem mellesleg a 
hagymában is megtalálha-
tó, nagyon fontos elemei az 
egészséges bőrnek és haj-
nak. Ezek segítenek abban 
is, hogy az UV-sugárzás ne 
tegyen visszafordíthatatlan 
károsodást a testeden. Per-
sze önmagában a hagyma-
fogyasztás nem írja felül a 
naptej használatát, de na-
gyon jó kiegészítő lehet, 
pláne a téli szezonban! 
Összetevőinek köszönhe-
tően hozzájárul a kollagén 
termeléséhez és a megfele-
lő szint fenntartásához, így 
rugalmasabbak, fiatalosab-
bak maradnak a vonásaid.

4. Jót tesz a 
vércukorszintednek is

Tudtad, hogy a hagyma 
nagyon hatékony a II-es tí-
pusú diabétesz esetén? Ez 
általában akkor alakul ki, 
ha valaki túlságosan sok 
cukrot és édességet fo-
gyaszt hosszú távon, és az 
inzulin már nem képes kel-
lően feldolgozni a glükózt.

Amikor viszont hagy-
mát eszel, szép lassan nö-
vekedni kezd a szerve-

zetedben a rendelkezésre 
álló inzulin mennyisége, 
ami segít, hogy gyorsab-
ban feldolgozásra kerül-
hessen a glükóz is. Persze 
közben fontos odafigyelni 
a cukorbevitel csökkenté-
sére, de a hagyma szuper 
étel lehet azoknak, akiknél 
fennáll a II-es típusú diabé-
tesz kialakulása!

5. Erősíti az 
immunrendszert
Már évezredekkel ez-

előtt felismerték az orvos-
lásban, hogy a hagyma ösz-
szetevői mennyire egészsé-
gesek a testünkre nézve. De 
tudtad, hogy az immunrend-
szeredet is képes erősíteni? 
A benne lévő kvercetinek 
a szelinnel együtt képesek 

felturbózni a szervezeted 
ellenállóképességét, még-
hozzá úgy, hogy csökken-
teni kezdik a gyulladások 
mértékét.

Ez serkentően hat a tes-
tedre, de pont annyira, hogy 
az még az ideális határokon 
belül mozogjon (mert a túl 
aktív immunrendszer is ká-
ros), így biztosítja neked a 
kellő ellenállást a betegsé-
gekkel szemben.

6. Jobban alszol tőle
Az alvási folyamatok-

ban rengeteg kémiai fo-
lyamat játszik szerepet. 
Fontos, hogy mennyi a 
szerotonin, dopamin és 
noradrenalin van a tested-
ben, amelyek együtt szabá-
lyozzák az évágyadat, segí-
tenek ellazulni, majd álom-
ba merülni.

Bizonyos összetevők 
viszont képesek megaka-
dályozni a testedet ebben: 
ilyen a homocisztein nevű 
aminosav, ami akkor ke-
letkezik, amikor a tes-
ted lebontja a fehérjéket. 
A hagyma viszont olyan 
anyagokat tartalmaz, ame-
lyek le tudják győzni ezt 
az aminosavat, lassítják a 
felhalmozódását, így pe-
dig összességében sok-
kal pihentetőbb alvásban 
lesz részed.

Természetesen ahogy 
az a legtöbb zöldség ese-
tében, úgy a hagymánál is 
igaz, hogy főzve, pirítva 
veszít tápanyagértékéből. 
Ennek ellenére is érdemes 
fogyasztani, valamint fi-
gyelni arra, hogy időnként 
azért nyersen is helyet kap-
jon az étkezésedben!

Tészta: 35 dkg liszt, 15 dkg hideg vaj / margarin, 8 dkg 
porcukor, csipet só, 3 tojássárgája, 1 tasak sütőpor, 2-3 evő-
kanál tejföl, 1 citrom reszelt héja;

Töltelék: 50 dkg túró, 1 tasak vaníliás cukor, kb. 8 – 10 
dkg cukor, 1 citrom reszelt héja, 2 citrom kifacsart leve, 3 
tojásfehérje, csipet só, 1-2 kanál tejföl (ha szárazabb a 
túró), 2 evőkanál búzadara.

Elkészítése: A tésztához összevegyítjük a száraz 
hozzávalókat, majd elmorzsoljuk benne a vajat, hozzá-
adjuk a tojássárgáját a citromhéjat, a tejfölt és az egé-
szet összegyúrjuk. A tésztát fóliába tekerve 30 percre 
hűtőbe tesszük.

A töltelékhez a túrót villával összetörjük, hozzáadjuk 
a cukrot, a citromhéjat, a levét, a tejfölt és alaposan össze-
keverjük. Ezután hozzáforgatjuk a sóval felvert tojáshabot.

A tésztát kétfelé osztjuk, az egyik részt sütőpapírral bé-
lelt 20x30 cm-es tepsibe nyújtjuk, megszurkáljuk villával 
és megszórjuk darával. Rásimítjuk a tölteléket és befedjük 
a maradék kinyújtott tésztával. 180 °C-ra melegített sütő-
ben kb. 30 perc alatt megsütjük.
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DELIA 
OWENS-
IDÉZET

HELYSÉG A 
NAGYSZŐLŐSI 

JÁRÁSBAN

SZALAI 
BORBÁLA 

GYEREKVERSES 
KÖTETE

MÁSKÉPPEN, 
LATINUL

LÁTHATÓAN 
UNATKOZIK

FOSZFOR
FRANCIA AUTÓ-

VERSENYZŐ
(OLIVIER)

VÍZI NÖVÉNY

HELYSÉG AZ 
ILOSVAI 

JÁRÁSBAN 
(KUSNYICA)

TONNA

SELYEMSZÖVET

SIEMENS

KISSÉ KÖHÖG!
RIGOLYA

KISSÉ 
ELTERJESZT !

HELYSÉG A 
HUSZTI 

JÁRÁSBAN 
(ZOLOTAR-

JOVO)

NAGYLELKŰ, 
SEGÍTŐKÉSZ

PATTANÁS
FÉLÉDES !

ÜGYET 
LERENDEZ

SAJNÁLÓ

MAGYAR 
TÖRTÉNELMI 

FESTŐ

ÁGYBAN 
PIHENŐ

A G.I.JOE 
SZERZŐJE 

(PAUL)

MÓDI

KAMERUNI 
LABDARÚGÓ 

(SAMUEL)

LETT, RÉGIESEN

KETTŐS HIBA A 
TRENISZBEN

ANGOL NÉVELŐ

FÉL ÁR!

NYAK-
MELEGÍTŐ

LÁM

ÉKÍTMÉNY

EURÓPA KUPA

KAPKODJA A 
LÁBÁT

OROSZ VÁROS

MÉTER

BECÉZETT 
ATTILA

RADICS … - 
ÉNEKESNŐ

MITILINEOU … - 
SZOPRÁN 
MAGÁN-

ÉNEKESNŐ

VAS

SZOVJET 
FÉNYKÉPEZŐ-
GÉP-MÁRKA

TÖRPE, KOBOLD

CSOPORTTAG!

TÖBBÜKET

AHHOZ 
HASONLÓ

FILMRENDEZŐ 
(GYULA)

NEMZETI SPORT
NEWTON

FILMRENDEZŐ 
(SÁNDOR)
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SZAGLÓSZERV

… GROS - 
NAGYBAN

DEÁK … GYULA - 
ÉNEKES

ROSSZALÁST 
KIFEJEZŐ 
SZÓCSKA

AZ ORRÁHOZ

MÁKSZEM !

AB OVO

BELSŐ TŰZ!

MIÁKOLÓ

BECÉZETT 
ARANKA

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

– Szomszéd úr! Mi volt az a nagy botrány maguk-
nál tegnap este?

– Az egész egy levél miatt történt.
– Egy levél miatt? Elfelejtette feladni?
– Nem. …!

Kétbetűsek: AR, AV, 
BR, EG, EL, ÉV, II, NH, 
SG, YP.

Hárombetűsek: ALÁ, 
ASP, BÍZ, ESP, EST, MIA, 
NÉZ, OMA, ŐZI, RON.

Négybetűsek: ACER, 
ANGI ,  ANOA,  ANTI , 
ELEK, ELÉR, ENYV, FATŐ, 
HALK, ICUS, IDÉZ, IKER, 
LEÉL, NERC, PALI, PITT, 
RITZ, SASS, SÍEL, SKÓT, 
ÜZÉR.

Ötbetűsek:  FRISS , 
GRÉTI, ÍRISZ, KACSA, 
LANZA, LORÁN, LYNCH, 
MAKSA, ÓRAMŰ, RIBLI, 
TARIM, TÉTEL.

H a t b e t ű s e k :  E D I -
TOR, GARÁZS, HÁZNÉP, 
ILUSKA, KÓLAFA, LELÓ-
GÓ, LENGET, MAKITA, 
SZÉLFŰ, TAKARÓ, TAL-
KUM, TEMESI, TITÁNI, 
TŐZSDE.

Hétbetűsek:  ANTI -

LOP, BETTINA, CSEME-
TE, GLETTEL, LEPEREG, 
ZSAROLÓ.

Nyolcbetűsek:  ÓN -
SZÜRKE, TÁRSULAT.

Kilencbetűsek: MERE-
VEDÉS, SZENEGÁLI.

Tizenhárom betűsek: 
ELFELEJTETTEM, ÓRI-
ÁSPERESZKE, SERKEN-
TŐANYAG.

Tizennégy betűsek: 
M E G S E M M I S Í T E N I , 
PATAGÓNIAI LILE, SA-
LAMON ÍTÉLETE.


