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Folytatás a 4. oldalon

Részletek az 5. oldalon

Amint Kárpátalján 
eny hültek a karan

tén szabályok, a Nagy 
beregi Tájház ismét 
megtelt élettel, vidám 
gyermekzsivallyal. A Pro 
Cultura Subcarpathica 
(PCS) szervezésében, 
a Hagyományok Háza 
Kár  pátaljai Kirendelt
sége szakmai partnersé
gével és a Csoóri Sándor 
Alap támogatásával ez
úttal a májusi ünnepek
re készítették fel az ide 
látogatókat. A Beregszá
szi Kossuth Lajos Líce
um ötödikesei anyák napi 
ajándékot készítettek, il
letve a májusfaállítás szo
kásával ismerkedtek.

Az érdeklődő iskoláso-
kat Gál Adél, a PCS mun-
katársa köszöntötte, aki ab-
béli örömének adott hangot, 
hogy immáron második al-
kalommal tarthatnak jelen-
léti foglalkozást a tájházban.

Újra élet költözött a Nagyberegi Tájházba

Anyának lenni a leg
nagyobb ajándék. 

De nem mindenki azo
nos úton válik azzá. Van, 
aki a szíve alatt hordja 
kilenc hónapig gyönyö
rű „terhét”, van, akinek 
hosszú évek fájdalmas 
várakozása utána szívé
ben születik meg a gyer
meke. Akire a kórházak

ban „felejtettek” között, 
vagy gyermekotthonban 
talál rá… Ebben a fo
lyamatban nyújt segítsé
get a beregszászi székhe
lyű Sámuel Alapítvány, 
amely a Beregszászi Re
formátus Egyházközség 
bázisán húsz évvel ez
előtt jött létre. 

Már az év elején 
sejteni lehetett, 
hogy a korona

vírusjárvány egymást kö
vető hullámai nem teszik 
lehetővé, hogy a Magya
rok Kenyere – 15 millió 
búzaszem adománygyűj

tő akcióban résztvevő gaz
dák, gazdakörök képviselői 
össznemzeti búzaszentelő ün
nepségen vegyenek részt. A 
kárpátaljai búzaszentelő ün
nepségre a Pro Agricultura 
Carpatika Alapítvány szer
vezésében, a KMKSZ és a 

történelmi egyházak támo
gatásával Tiszacsoma hatá
rában került sor. Tudni kell, 
hogy a búzaszentelés a határ, 
a búza és gabonaföldek meg
áldása, a jó termésért és a ter
mészeti csapások elhárításá
ért való fohászkodás évszá

zados hagyományokra te
kint vissza.  Bár az alkalom 
neve búzaszentelő, a ve
tés minden fajtáját, a gyü
mölcsfákat és a szőlőtáblá
kat is megáldják ilyenkor. 

Búzaszentelő ünnepség Tiszacsomán
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Elejét lásd az 1. oldalon

Mi, magyarok, egy kenyéren 
vagyunk

Búzaszentelő ünnepség Tiszacsomán

Történelmi visszatekintés-
sel kezdte megnyitó beszédét 
Őrhidi László, a Pro Agrucultura 
Carpatika Alapítvány irányítója. 
2010-ben csírázott ki egy gondo-
lat, hogy milyen lenne az a ke-
nyér, amit az ország több búza-
termő vidékéből összegyűjtött 
búzából sütnek és raknak fel az 
augusztus 20-i nemzeti ünnep 
asztalára. A gondolatot tett kö-
vette, és az összegyűjtött búza-
adományokból sült ünnepi ke-
nyér nagyon jó ízűnek, táplá-
lónak bizonyult, és sült belőle 
annyi, hogy jutott abból a rá-
szorultaknak is. Ez a kenyér 
kapta a Magyarok Kenyere 
nevet. 2013-ban az alapítvá-
nyunk is részese volt a búza-
összeöntő ünnepségnek, foly-
tatta az elnök. Ott és akkor ve-
tettük fel, hogy a magyarok 
kenyere mennyivel jobb ízű 
lehetne, ha ahhoz hozzáad-
nánk és belekevernénk a Kár-
pát-medence minden magya-
rok lakta részéből gyűjtött bú-
zát. 2014-ben első nekifutásra 
67 mázsa adomány gyűlt ösz-
sze, ám ekkor számos gazda-
társunk jelezte, hogy ha tud-
tak volna erről a nemes kez-
deményezésről, akkor ők is 
csatlakoztak volna hozzá, és 
a következő évben ez is történt. 
Mind több gabona gyűlt össze, 
és azt az államilag nem támo-
gatott egyházi oktatási intézmé-
nyekbe, karitatív szervezetek-
hez, árvanevelő otthonokba jut-
tattuk el. Örvendetes módon a 
kárpátaljai magyar gazdák ada-
kozó kedve azóta sem lanyhult, 
és területi-népességi viszonyain-
kat meghaladó módon járulnak 
hozzá az adománygyűjtő akci-
óhoz. Íme a legutóbbi adat: jár-
vány ide, pandémia oda, tavaly 
közel 104 tonna búza gyűlt össze 
1300 gazdától. A siker egyértel-
műen a kárpátaljai gazdák ado-

mányozó kedvével és a KMKSZ 
valamint a történelmi egyházak 
mozgósító erejével magyarázható.

Hosszú évszázadokon át a 
földműves gondolkodásának kö-
zéppontjában a szeretteiről való 
gondoskodás állt, nem pedig a 
mindenáron való haszonszerzés 
vágya, emlékeztetett rá Gulácsy 
Géza, a KMKSZ alelnöke. Igen 
sok jel utal arra, hogy eljött is-
mét az az idő, amikor a jó gazdag 
gondossága felülírja a haszon-
szerzés és a profit hajszolását. 
Ezért a tényleges segítségnyúj-
táson túlmutatva hatalmas jelen-
tőséggel bír a közel egy évtized-

del ezelőtt elindított adomány-
gyűjtő akció.

A Magyarok Kenyere – 15 mil-
lió búzaszem adománygyűjtő moz-
galomban résztvevő több mint hat-
ezer kárpátaljai gazda üdvözletét 
hozta el Kárpátaljára Jakab István, 
a Magyar Országgyűlés alelnöke, 
a Magyar Gazdakörök és Gazda-
szövetkezetek Szövetségének elnö-
ke. Bő tíz esztendővel ezelőtt helyi 
kezdeményezésnek indult ez az ak-
ció, de mára Kárpát-medencei, illet-
ve össznemzeti programmá teljese-
dett ki azáltal, hogy szerte a nagy-
világban élő magyarok közül is na-
gyon sokan csatlakoztak hozzá. Az 

egyre erősödő mozgalom sike-
rének titka az, hogy mind töb-
ben ismerik fel, hogy mi, ma-
gyarok, éljünk bárhol a nagyvi-
lágban, egy kenyéren vagyunk és 
lelki értelemben mindenképpen 
összetartozunk. Egy a nyelvünk, 
egy a kultúránk, összekötnek 
hagyományaink, közösek a vá-
gyaink, és szolidárisak vagyunk 
azon nemzettársainkkal, akiknek 
bármiféle elnyomatásban van ré-
szük. Jakab István a továbbiak-
ban az agrárium különböző ága-
zataiban felgyülemlett tudás, ta-
pasztalat átadásának fontossá-
gáról beszélt. Ebben a tekintet-
ben már eddig is sokat tettünk, 
de még igen sok a tennivaló. A 
Kárpát-medence különböző ré-
szeiben élő magyarok ennek a 
modern tudásnak a birtokában 
válhatnak a XXI. század nyer-
teseivé. A kárpátaljai magya-
rokról szólva, akiknek a legne-
hezebb sors jutott osztályrészül, 
azt hangsúlyozta, hogy tovább-

ra is számíthatnak a más régiók-
ban élő nemzettársaikra. 

Az alkalom végén a törté-
nelmi egyházak képviselői ál-
dást kértek a földművesek to-
vábbi munkájára, illetve meg-
szentelték a környező búzatáb-
lákat. A búzaszentelési ünnep-
séget a Tiszacsomai Kultúrház 
növendékeinek, Rajó Nikolettá-
nak és Jancsik Szilveszternek a 
versmondása tette emlékezetes-
sé. Végezetül a résztvevők meg-
tekintették a Tiszacsomai Em-
lékpark látogatóközpontjának 
kiállításait. 

Kovács Elemér

Az istentiszteleten Zán Fá-
bián Sándor a 115. Zsoltár 9-13 
verseit magyarázva az Isten irán-
ti elköteleződésre biztatta a gyü-
lekezetet: ne kössön gúzsba a fé-
lelem, az, hogy harminc éve eb-
ben az országban mindig rosz-
szabbra fordul a sorsunk. Ne a fé-
lelem uralkodjon rajtunk, hanem 
a hit uralkodjon a félelem fölött! 
Legyen bátorságunk maradni, el-
kötelezni magunkat a család, a 
haza, a nemzet mellett! – hang-

súlyozta a református püspök. És 
hogy miért fontos ez? Mert az el-
kötelezettség, a hűség eredménye 
az áldás, amire nekünk elsősor-
ban szükségünk van.

Az anyaország biztatását is 
tolmácsolta Jakab István, a ma-
gyar országgyűlés alelnöke a 
gyülekezet felé. Mint mondta, az 
alaptörvényben is rögzített fele-
lősségvállalást (minden magya-
rért, éljen bárhol a világban) min-
den tőlük telhető módon igye-
keznek tettekre váltani. Együtt-
működésben az egyház vezetői-
vel is segítenek, bármennyire is 
nehéz a helyzet és nehezítettek 
a körülmények. „Az a meggyő-
ződésünk, hogy a tudást, az em-

Közös a sorsunk
A Magyarok Kenyere fővédnöke május első vasárnapján Len
gyel Zoltánnal és Szilágyi Mátyás főkonzullal Mezőváriba láto
gatott el, hogy ott részt vegyenek a református istentiszteleten. 
Nagy Béla főgondnok és Zán Fábián Sándor püspök kalauzolá
sában meglátogattak több református intézményt is, mint a Ne
felejcs rehabilitációs központ, a magyar Nemzet háza vagy a re
formátus óvoda.

beri összetartozást, egymás iránti 
tiszteletet a határon nem vámol-
ják, nem állíthatják meg. Ez az, 
ami szabadon áramlik. Ha mind-
ez adott, és van hitünk, akkor éle-
tünk és gyermekeink jövője biz-
tonságban van, hiszen mi egy ke-
nyéren vagyunk” – fogalmazott 
Jakab István, majd kifejtette, mit 
ért ezalatt: Tizenöt millió búza-
szemnek, magyar embernek, kell 
lennie akkora hitének, hogy tud-
jon segíteni 150 ezer nehéz törté-

nelmi helyzetben lévő kárpátaljai 
magyarnak. 

A Magyarok Kenyere prog-
ram során nemzeti összetarto-
zásukat fejezték ki a mezővá-
ri gazdák is, akiknek ezen az is-
tentiszteleten Jakab István sze-
mélyesen köszönte meg a rész-
vételt. Emléklapot vett át Bakó 
Árpád, Debreceni Elemér, Dér 
Attila, Gergely László, Herman 
László, Muzsalyi Sándor, Sza-
bó Lajos, Szarka László, Sze-
les János, Varga Tamás mezővá-
ri gazda. Zán Fábián Sándor ál-
dást kért az említett és a névtele-
nül adakozó földművelők életé-
re, munkájukra.

Fábián Kata

A vakcináció és a határnyitás 
nem politikai, hanem a jár
ványügyi szakemberek kompe
tenciájába tartozó kérdés – je
lentette ki Németh Zsolt, az Or
szággyűlés külügyi bizottságá
nak elnöke az Izvesztyija című 
orosz napilapban megjelent in
terjújában.

    Németh a Budapest Moszk-
vához való viszonyulására vo-
natkozó kérdésre válaszolva el-
mondta, hogy Magyarország 
külpolitikai stratégiájának meg-
határozásában a földrajzi elhe-
lyezkedéséből indul ki, abból, 
hogy Németország és Orosz-
ország között helyezkedik el. 
„Meglehetősen nagy történelmi 
tapasztalattal rendelkezünk ah-
hoz, hogy tudjuk: jobb jó kap-
csolatban lenni mindkét ország-
gal. És fontos, hogy a két állam 
érdekelt legyen a (közép-euró-
pai) régió virágzásában” – nyi-
latkozott a politikus. „Ebből 
következik, hogy politikánk az 
együttműködésre összpontosít, 

A vakcináció és a határnyitás 
nem politikai kérdés

elsősorban a kereskedelemben, 
de az olyan területeken is, mint 
a kultúra” – tette hozzá. Elmond-
ta, hogy az EU-nak ettől eltérő az 
Oroszországhoz való hozzáállása, 
amely abban a tévhitben gyökere-
zik, hogy az unió globális szerep-
lővé nőtte ki magát. „Mi több, van 
egy keveredés, amikor az orosz 
külpolitika befolyásolásának cél-
ja és az oroszországi rendszervál-
tás előmozdításának szándéka nem 
mindig választható el egymástól” 
– idézte a lap Németh Zsoltot.

A politikus beszámolt róla, 
hogy Magyarországon nagyon si-
keres a vakcinációs kampány, ami 
nem lett volna lehetséges az orosz 
és a kínai oltóanyagok beszerzé-
se nélkül. „A vakcináció nem le-
het ideológiai kérdés, bármely po-
litikus, aki geopolitikai szemszög-
ből tekint erre a folyamatra, nagy 
kockázatnak teszi ki a honfitársait” 
– fogalmazott. Hozzátette, hogy a 
határok megnyitásáról is a járvány-
ügyi szakembereknek, nem pedig 
a politikusoknak kell dönteniük.

Elmondta, hogy Európá-
ban erős az elégedetlenség az 
uniós intézmények járvány-
ügyi teljesítményével kapcso-
latban, és világossá vált, hogy 
a bizottság több hibát követett 
el a beszerzési folyamatban. 
Utalt arra, hogy Németország 
is kész lenne 30 millió dózis 
Szputnyik V-t beszerezni, és 
kifejezte reményét, hogy vé-
gül a józan ész kerekedik felül 
Európában.

Ukrajnáról szólva rámuta-
tott, hogy a kárpátaljai kisebb-
ségek helyzete erősen megrom-
lott az elmúlt négy évben azt 
követően, hogy az EU és Uk-
rajna megállapodott a vízum-
politika liberalizálásában. „Pa-
radoxon, hogy Magyarország 
szilárd támogatója volt ennek 
a megállapodásnak, mert min-
dig elkötelezettjei voltunk Uk-
rajna területi épsége elvének. 
Sajnos Kijev nem viszonyul 
komolyan a nemzeti kisebbsé-
gek védelmére vonatkozó köte-
lezettségeihez, amelyeket pél-
dául az Európa Tanácsban vál-
lalt, ami komolyan akadályoz-
za integrációját a nemzetkö-
zi szervezekbe” – nyilatkozott 
Németh Zsolt.

MTI/Kárpátinfo

Plenáris ülést tartott a beregszá
szi városi tanács április 28án – 
számolt be róla közösségi olda
lán Babják Zoltán, a Beregszászi 
kistérség polgármestere.

A polgármester megjegyez-
te, hogy a képviselők az ülés so-
rán több, a költségvetés teljesíté-
sével, illetve a Beregszászi kis-
térség területének rendezésével 
kapcsolatos határozati javaslatot 
hagytak jóvá. Többek között a Já-
nosi elöljárói körzetben a két ot-
tani líceum összevonásának ered-
ményeként létrejött a Jánosi Me-
zőgazdasági Profilú Líceum, illet-
ve a Beregszászi Esze Tamás Lí-

Jóváhagyták a Jánosi Mezőgazdasági 
Profilú Líceum létrejöttét

ceum ezentúl gimnáziumként mű-
ködik tovább.

A képviselők a következő ülésen 
megvitatják a Csomai Líceum nevé-
nek és típusának módosításával, il-
letve az intézmény alapszabályának 
jóváhagyásával kapcsolatos kérdé-
seket, mivel a Csomai elöljárói kör-
zetben élők kollektív beadványt in-
téztek e kérdésben, amelyet 500-an 
írtak alá – írta Babják Zoltán.

A képviselők emellett hozzájá-
rultak, hogy elkészítsék az egyko-
ri tüdőgondozó épületkomplexuma 
ingatlanvagyonának értékbecslésé-
ről szóló beszámolót.

Kárpátalja.ma

Az elnöki hivatal több helyszínt 
is javasolt, ahol az ukrán elnök 
Vlagyimir Putyin orosz elnökkel 
találkozhat – tudatta az UNIAN 
hírügynökség.

Korábban a Vatikánt nevez-
ték meg ideális helyszínnek. Most 
azonban Jeruzsálem és Bécs me-
rült fel lehetséges választásként. 
A hivatal már felvette a kapcso-
latot az orosz felekkel és megkez-

Zelenszkij Bécsben vagy 
Jeruzsálemben találkozna Putyinnal

dődött az időpontok egyeztetése. 
„Benjámín Netanjáhú, Izrael mi-
niszterelnöke bizalmas kapcsolat-
ban áll Ukrajnával és Oroszország-
gal is, ezért Jeruzsálem tűnik a leg-
optimálisabb választásnak. A má-
sik lehetőség Bécs. Mindkét hely-
szín biztonságos, és garantálja a fe-
lek egyenlőségét” – jelentette ki az 
ukrán sajtószóvivő.

Kárpátalja.ma
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A z  á t a d ó  ü n n e p s é g e n 
Váradi Natália, II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola Felnőttképzési Központ 
vezetője köszöntőjében az ide-
gen nyelvek tanulásának-taní-
tásának fontosságát hangsú-
lyozta. Kiemelte: minél több 

nyelvet beszél az ember, an-
nál több ajtó nyílik meg előt-
te az életben. Ma már legalább 
egy idegen nyelv ismeretét 
nem csupán a diploma követe-
li meg, hanem ez egyfajta lét-
szükségletté vált. Nélkülözhe-
tetlen a karrierépítéshez és az 
életben való sikerekhez, a mo-
bilitás és a kultúrákon átívelő 
kapcsolatok megteremtéséhez, 
valamint a kölcsönös megértés 
elősegítéséhez, mondta a prog-
ramfelelős. 

Váradi Natália arról is be-
számolt, hogy a mostani tanfo-
lyamokra 191-en jelentkeztek, 
akik közül ketten két nyelv-
ből is megmérettettek. A nyel-
vi képzések alap- és középszin-
ten, 80 órában valósultak meg, 
főként hétvégeken. A foglalko-
zások 16 csoportban zajlottak. 
„Az idegennyelv-oktatás meg-
felelő módszere nagyon fon-
tos, amit szakembereink a meg-
felelő módon választanak meg 
nyelvszinti ismerethez igazod-
va. Szintén fontosnak tartjuk a 

Nyelvtanfolyamok végzősei kaptak oklevelet a Rákóczi Főiskolán

Minden nyelv új ajtókat 
nyit meg

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzé
si Központja szervezésében a múlt év októbere és 2021 február
ja között újabb nyelvképzési program valósult meg, ezúttal an
gol, német, ukrán, orosz és magyar nyelvből. A sikeres szóbeli és 
írásbeli vizsgát követően április 28-án 125 fő vehette át megérde
melt, magyar és ukrán nyelven kiállított tanúsítványát.

nyelvtanulást támogató környe-
zet megteremtését, amit a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola biztosít” – hang-
súlyozta Váradi Natália. Aki 
kiemelte: a nyelvismeret birto-
kában könnyebb a kapcsolatte-
remtés és kapcsolattartás, haté-

konyabb a kommunikáció. Le-
hetőség nyílik hasonló vagy ép-
pen teljesen más érdeklődésű és 
korosztályú emberek megisme-
résére. A nyelvtudás hozzásegít 
az életben való boldoguláshoz, 
emberi kapcsolatok kialakításá-
hoz és megtartásához: egyszó-
val ahhoz, hogy igazán élvezni 
tudjuk az életet. Nyelvismeret 
által mindannyian fejlődünk és 
új, izgalmas oldalát fedezhetjük 
fel a minket körülvevő világ-
nak, ráadásul a folyamat köz-
ben mi magunk is gyarapítjuk 
sokszínűségét, valamint a köz-
ben szerzett ismeretekkel saját 
magunkat is. 

Váradi Natália a sajtónak 
nyilatkozva elmondta, hogy a 
Magyar Kormány, a Miniszter-
elnökség Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkársága által támogatott, 
a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. lebonyolításával zajló tanfo-
lyamokon igyekeznek a résztve-
vőket felkészíteni a ECL nyelv-
vizsgákra is. 

Kovács Erzsébet

Kárpátalján magyarnak len
ni nem egyszerű. Kultúránkat 
megőrizni, átadni pedig csak 
egy igazán elhivatott pedagó
gus képes. Pápai Csurmán Ilo
na pedig teljességgel elhiva
tott munkája iránt. Vallja: a 
magyar mint idegen nyelv ta
náraként legfontosabb számá
ra, hogy sokakat megtanítson 
nyelvünk csengő-bongó dalla
mára. Ismerjük meg őt!

– Mit tudhatunk a tanár-
nőről?

– Sárosorosziban születtem, 
az általános iskolát is ott végez-
tem. Érettségi vizsgáimat köve-
tően felvételt nyertem a Munká-
csi Tanítóképzőbe, majd az Ung-
vári Nemzeti Egyetem magyar 
szakára. Az eltelt évek alatt is 
sokat tanultam, csiszolgattam tu-
dásomat. Harmincnyolc éve va-
gyok a pedagógusi pályán, na-
gyon szerettem minden pillana-
tát. Nemrég eszembe jutott, hogy 
pályám kezdetén többek között 
Trill Zsoltot, Gál Natáliát, Béres 
Ildikót, Tarpai Viktóriát is taní-
tottam, akik mára kiváló színé-
szek, nagyon büszke vagyok rá-
juk, és jól eső érzéssel tölt el, 

hogy tudásuk elmélyítéséhez én 
is hozzájárultam. 

– Mi vezette a pedagógus 
pályára?

– Amikor egy gyerektől meg-
kérdezik, hogy mi szeretne lenni 
nagy korában, nem tudja. Én is 
így voltam ezzel, iskolás korom-
ban még nem gondoltam, hogy 
egyszer tanár leszek. Köszönet-
tel tartozom szüleimnek azért, 
hogy ebbe az irányba vezettek, 
hiszen így rátaláltam az utam-
ra. Mindig is érdekelt a magyar 
nyelv, annak szépsége, és a to-
vábbtanulásnál már adta magát 
a gondolat, hogy a magyar szak-
ra felvételizzem. Emellett, mint 
említettem, az évek alatt tovább 
képeztem magam, két évvel ez-
előtt sikerült megkapnom a mód-
szerészi fokozatot, valamint ki-
tüntettek a Drávai Gizella-díj-
jal, ami nagy megtiszteltetés volt 
számomra.

– Milyen a jó tanár?
– Úgy gondolom, hogy nem 

az a legfontosabb, hogy a tanár 
nagy tudással rendelkezzen, ha-
nem az, hogy szerethető legyen. 
El kell érnünk azt, hogy a diák 
szeressen minket, hiszen így 
örömmel tanulja az adott tan-
tárgyat, és érteni is fogja azt. A 

Pápai Csurmán Ilona, a csupaszív pedagógus

Aki mindenkit meg akar tanítani 
a magyar nyelv szépségeire

tanári szakma egy olyan hivatás, 
amelyet csakis szívvel-lélekkel le-
het végezni. Természetesen nálam 
is voltak nehezebb időszakok, de 
erőt adott a hit, hogy Isten ezt az 
utat szánta nekem.

– Ma pedig már a magyart mint 
idegen nyelvet tanítja.

– Elértem az életemnek ahhoz 
a szakaszához, amikor úgy gon-
doltam, hogy a magyart tanítani 
jó. De milyen lehet magyart mint 
idegen nyelvet oktatni? Mennyi-
ben más ez, mennyiben különbö-
zik a két módszer? Sok fiatal van 
környezetünkben, akik nem isme-
rik ezt a szép nyelvet, elfelejtet-
ték a nagyszüleik nyelvét, és úgy 
gondoltam, hogy nekik szeretném 
megtanítani a magyart. Körülbelül 
négy évvel ezelőtt indult a Károli 
Gáspár Református Egyetem kihe-
lyezett képzése magyar mint idegen 
nyelv szakon a beregszászi főisko-
lán. Sikeresen el is végeztem a kép-
zést, és azóta fáradhatatlanul fog-
lalkozom ezzel.

– Miben különbözik a magyar 
és a magyar mint idegen nyelv ta-
nítása?

– Teljesen más módszerekkel 
állunk neki a két tantárgy tanítá-

sához. Magyar nyelvet tanítani azt 
jelenti, hogy anyanyelvi beszélők-
nek tanítjuk meg a nyelv fordula-
tait. Tehát ők már képesek össze-
rakni a magyar grammatika szabá-
lyai szerinti mondatokat, nekünk 
már csak csiszolgatnunk kell raj-
tuk. Magyart mint idegen nyelvet 
olyanoknak tanítunk, akik egyálta-
lán nem, vagy csak kevéssé ismerik 
azt. Ilyenkor kívülről kell látnunk a 
nyelvet, úgy kell tanítanunk, mint 
például az angolt vagy a németet. 
Itt is, mint minden más tantárgynál, 
négy alapvető kompetenciát – írás, 
olvasás, szövegértés, szövegalko-
tás – fejlesztünk. Elsőként alapve-
tő fogalmakat tanítunk meg, példá-
ul, hogy az illető be tudjon mutat-
kozni, tudja elmondani, hol él, mi-
vel foglalkozik, kik a családtagjai. 
Apró, rövid mondatokban. Majd 
tágítjuk a megtanulandó fogalmak 
körét, idővel összetettebb monda-
tokban tudnak válaszolni a gyere-
kek. Nagyon fontos, hogy jól be-
gyakorolják a hosszú magánhang-
zókat, hisz ilyen az ukrán nyelv-
ben nincs, nekik ez újdonság. És 
természetesen sok játékot kell az 
órába csempészni, mivel így köny-
nyebben tanul a gyermek. Hiszem, 
hogy ha a magyar gyerekeknek az 
ukrán nyelvet is így tanítanák, ők 

is könnyebben el tudnák sajá-
títani azt.

– Nemrég megjelent egy 
módszertani könyve is. Miért 
érezte ennek szükségességét?

- Ukrajnában néhány éve be-
vezetésre került második ide-
gen nyelvként a magyar is. Fel-
ismertük kollégákkal, hogy kel-
lene szerkeszteni egy módszer-
tani könyvet, annak érdekében, 
hogy a tanároknak legyen meg-
felelő segítsége a tanítási folya-
matban. Így Kampó Ildikóval kö-
zösen 2019-ben kiadhattunk egy 
tankönyvet és egy munkafüze-
tet, melynek Magyar nyelv kez-
dőknek 5. osztály lett a címe. A 
könyv 10 fejezetből áll, melyek 
mindegyike 10 témakörre bom-
lik, emellett minden feladatot 
két nyelven, ukránul és magya-
rul leírunk, a könnyebb tanulás 
érdekében.

– A kicsik mellett felnőtte-
ket is oktat.

– Így igaz, jelenleg a Be-
regszászi 5. Számú Tarasz 
Sevcsenko Középiskolában, va-
lamint a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskolán taní-
tok magyar mint idegen nyel-
vet. A kezdetektől részt veszek 
a főiskola nyelvtanfolyamain is, 
így tényleg az 5-ik osztályosok-
tól egészen felnőtt korig van-
nak diákjaim. Nagyon szeretek 
minden korosztállyal dolgozni. 
A felnőtteknek is ugyanolyan 
módszerrel tanítok, mint az is-
kolásoknak, és meg kell mond-

jam, élvezik ők is minden per-
cét. A játékosság, az odafigye-
lés nem csak a gyerekeknél, de 
a felnőttek esetében is kiváló 
iránymutató.

– Mit jelent önnek a hiva-
tása?

– Nekem a mindenemet je-
lenti a szakmám. Imádom csi-
nálni, el sem tudnám képzel-
ni, hogy mással foglalkozzam. 
Azok a csillogó szemek, azok 
a hangos kacajok többet érnek 
bármi másnál. Hatalmas kincs-
csel rendelkezem, és boldog va-
gyok, hogy Istentől megkaphat-
tam ezt az ajándékot.

– További tervek…
– Szeretnék egy ABC-s mun-

kafüzetet megjelentetni, hogy 
mielőtt a kollégák elkezdenének 
az általam kidolgozott könyvből 
tanítani, legyen egy alapos betű-
ismertetési szakaszuk. Így még 
könnyebben tudnának tanulni a 
gyermekek. Emellett egy szöveg-
gyűjteményt is szeretnék összeál-
lítani, ami a nyelvvizsgák alkal-
mával a felnőtteknek is segítsé-
gükre lehet.

– Mi pedig további sikere-
ket kívánunk céljai megvalósí-
tásához!

Kurmay Anita

Az ukrán kormány múlt heti 
ülésén határozatot  hozott , 
amelynek értelmében meneszti 
posztjáról Andrij Koboljevet, a 
Naftohaz ukrán állami gázvál
lalat vezetőjét.

A hírt először az UNIAN uk-
rán hírügynökség szerint egy uk-
rán kormánypárti képviselő, Olha 
Vaszilevszka hozta nyilvánosság-
ra a Telegram üzenetküldő portá-
lon. Koboljev a Facebookon azt 
írta, hogy a menesztéséről a sajtó-
ból értesült, ezért a hírt nem tud-
ja kommentálni. Közölte, hogy 
ő maga nem nyújtott be felmon-
dást. Később az Uktajinszka Prav-
da hírportál szerint a kormány 
saját honlapján is megerősítet-
te, hogy felmentette posztjáról 
Koboljevet. A kormányzati hírpor-
tálon közöltek szerint szerdán tar-
tották a Naftohaz vállalat közgyű-
lését, amelyen megvizsgálták a 
cég tavalyi tevékenységéről szóló 
jelentést. A Naftohaz vállalatcso-

Menesztették a Naftohaz ukrán állami 
gázvállalat vezetőjét

port nettó konszolidált vesztesé-
ge 2020-ban 19 milliárd hrivnya, 
azaz több mint 204,4 milliárd fo-
rint volt. A részvényesekből álló 
közgyűlés nem tartotta kielégítő-
nek a Naftohaz felügyelőtanácsá-
nak és vezetésének tavalyi évi te-
vékenységét – idézte a hírportál a 
kormányzati közleményt.

A hírportál közölte, hogy a 
Naftohaz előző napi magyaráza-
ta szerint a veszteséget főként az 
alacsony kereslet, a földgáz ala-
csony világpiaci ára, illetve a fo-
gyasztóik tartozásai okozták. A 
hírportál emlékeztetett arra is, 
hogy tavaly márciusban a kor-
mány még támogatta a Naftohaz 
felügyelőbizottságának a javas-
latát, hogy hosszabbítsák meg 
Koboljev kinevezését további 
négy évre.

Koboljev 2014. március 26. óta 
töltötte be a Naftohaz vezetőjének 
posztját.

MTI
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Elejét lásd az 1. oldalon

„Napjaim olyanok, mint a meg
nyúlt árnyék, én  pedig elszá
radok, mint a fű. De Te Uram, 
örökre megmaradsz, nemze
dékről nemzedékre emlegetnek. 
(Zsolt 102, 12–13)

 E földön mi az, ami állandó, 
maradandó? A hegyek, a szigetek 
sem állandóak, megcsúsznak, el-
tűnnek az erdőkkel, élővilágukkal 
együtt. Az ember élete sem állan-
dó e földön. Az a bizonyos örök 
szerelem sem örök… És eltűntek 
régi szavak, kifejezések is, ame-
lyek számunkra még természete-
sek voltak gyermekkorunkban, 
de azokat unokáink már nem is-
merik…

Bár eltűntek szavak, kifeje-
zések, eltűnnek régi kultúrák és 
nyelvek, népek, nemzetek, de Is-
tenünk beszéde, az élő ige meg-
maradt, és meg fog maradni örök-
re. Évezredek óta erőforrás az 
ige, a Biblia, Isten szava. Minden 
mondata igaz és megáll, meg fog 
maradni, mert Isten különös vé-
delme alatt van. 

Köszönöm Istennek az igét, az 
Ő szavát! Életemet mentette meg 
számtalanszor, vigasztalást kap-
tam és biztos útbaigazítást min-
dig, ha komolyan kértem. Az ige 
állandó, megmarad örökké!  

Az Úr neve megmaradt, örök-
re emlegetik az emberek! Pedig 
oly sok ellensége volt Isten nevé-
nek. Ő állandó szentségben ural-
kodik ezen a földön, és öröktől 
fogva van és örökké lesz nevé-
nek dicsérete, emléke!

Milyen változást hozhat a hol-
nap életemben, vagy a te életed-
ben, kedves Olvasóm? Nem tud-
hatom. Egyedül Isten tudja, hogy 
mit tartogat még számomra. Az 
életem olyan, valóban olyan, mint 
az árnyék. Addig, míg süt a nap, 
ameddig világosság van, van ár-
nyék. Amint eltűnik a fény, eltű-
nik az árnyék is. Meddig süt még 
rám a kegyelem napja? Nem tu-
dom. Életem ideje az Úr kezében 
van. S míg megengedi, hogy az Ő 
kegyelmi fénye rám sugározzon, 
addig élek. De csak addig. Utána 
egy más, egy árnyék nélküli éle-
tet fogok élni Isten országában. 

Sok kedves barátomat veszí-
tettem el az elmúlt tíz évben. Hir-
telen, váratlanul mentek el. Nem 
gondoltam, hogy egyszer, azaz 
olyan hamar el kell majd válni tő-
lük. Személy szerint én magam ké-
szülök arra, hogy az Úr bármikor 
hazaszólít. Szeretnék készen len-
ni arra a napra. Megöregedtem, 
hála Istennek, és ha Dávid zsoltá-
rát magamra vonatkoztatom, rész-
ben igaz: „Magam pedig, mint a 
fű, megszáradtam”. Hála Istennek! 

Én nem kesergek az öregsé-
gem miatt, a korommal járó be-
tegségek és nyomorúságok mi-
att... Őszinte hála van a szívem-

Istenünk beszéde mindörökre 
megmarad!

ben: kegyelmes az Úr, és még 
életben tart. A nagyobb kér-
dés mostani életemben az, hogy 
hasznosan töltöm-e öreg napjai-
mat? Rettegek a tétlenségtől, az 
unalomtól. Szerintem Isten gyer-
mekei soha nem unatkoznak, és 
mindig van tennivalójuk bőven!

Ne sajnáld és ne sirasd ma-
gad, kedves Olvasóm! Minden 
nap értékes, ha te azzá teszed. 
Betegen, fáradtan, rokkantan, 
öregen is sok szépet és jót tehe-
tünk, áldás lehetünk, örömöt, vi-
gaszt adhatunk a körülöttünk élő 
embereknek. A tapasztalat, isme-
ret, bizonyságok mind ajándék, 
amit Isten ajándékozott neked és 
nekem... De ezt meg kell osztani 
másokkal is!

Elmondhatod te is, én is, sőt 
mindenki mondhatja magáról: 
„Magam pedig mint a fű meg-
száradtam!”. Na és akkor mi lesz? 
Hidd el, kedves Olvasóm, hogy te 
azért sokkal értékesebb vagy és 
többet érsz, mint egy szénakazal!

Mi is az a szénakazal? A le-
kaszált, megszárított fű, amit a 
gondos gazda nagy ügyesen ösz-
szeszed, kazalba rak, és ez lesz 
az értékes takarmány télen a jó-
szágoknak, talán egy bárányká-
nak. Ha csak megszáradt fű len-
nél, akkor is lenne értéked! De 
te is, én is sokkal-sokkal értéke-
sebbek vagyunk, mint egy kocsi-
rakomány széna! Isten teremtett, 
alkotott azzá, olyanná, aki vagy. 
Tested az Ő terve szerint épült 
fel. De a lelked, az én lelkem 
drágább az aranynál is! Hiszen 
az Úr Jézus megváltott és készít 
a nagy ünnepre, amikor feléke-
sítve hazavisz az Ő árnyék nél-
küli országába. Ott nem lesz öre-
gedés, elszáradás.

Ne kesergjünk hát, ne pa-
naszkodjunk a növő árnyak mi-
att, és ne zavarjon, ne fájjon az 
öregedés, a megszáradás. Az 
öregedés az érés, nemesedés ál-
dott ideje, folyamata.  Dicsőít-
sük érte Istent!

 Elmúlik minden ezen a föl-
dön, semmi nem állandó és örök, 
de köszönöm Istenem, hogy a 
Te szereteted maradandó és vál-
tozatlan az emberek iránt, irán-
tam is. Köszönöm a sok áldást, 
a derűs napokat és a viharokat is. 
Megtapasztalhattam őrző, gond-
viselő szeretetedet. Szeretném 
hirdetni életem minden idejében, 
hogy mily nagy vagy Te, Terem-
tő Atyám! Te viselsz gondot a pi-
ciny fűszálra és az óriási tölgyre 
is. Őrizd életemet, kérlek. Remeg 
szívem és döbbenten csodálom, 
Mindenható, dicső irgalmadat!

Áldott a Te szent neved mind-
örökké. Ámen.

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

Újra élet költözött a Nagyberegi Tájházba

Májusfaállítás és kézműves 
foglalkozás

Ezen a napon – az anyák nap-
jára készülve – Derceni Lévai 
Irénnel szalvétából készítettek 
pünkösdi rózsát, Papp Viktó-

riával pedig nemezeltek: ezút-
tal karkötő, fülbevaló került ki 
a szappanos kezek alól, miköz-

ben megismerkedtek a nemezelés 
hagyományával, ezzel kapcsola-
tosan pedig az ősmagyarság élet-
módjával is. 

A résztvevők megtekintet-
ték a tájház botanikus kertjének 

növényeit, kipróbálták azokat a 
népi játékokat, amivel itt szeretet-
tel ismertetik meg a gyerekeket. 

Örömmel tölti el az ember szí-
vét, amikor látja, mennyire élve-
zi a komputerek, okostelefonok 
világában felnövő generáció 
is a diótörést, a csigahúzást, a 
célbadobást, a szekerezést, a gó-
lyalábazást stb. A foglalkozás 
végén a gyerekek színes szala-
gokkal feldíszítették a május-
fát, amit a tájház bejáratánál fel 
is állítottak. 

A májusfaállítás szokásáról 
Gál Adél mesélt a jelenlévőknek. 
Örömmel konstatálta, hogy ez a 
több évszázaddal ezelőtt keletke-
zett szokás ma is élő hagyomány: 
Kárpátalja számos településén ál-
lítanak a legények szívük válasz-
tottjának májusfát, ami egyéb-
ként a tavasz jelképe, és szoro-
san kapcsolódik a pünkösdi ha-
gyományokhoz is, mondta.  

És ezúttal sem maradt el a 
gasztronómiai élvezet: Olasz Pi-
roska, a tájház nagyszerű szaká-
csa finom fánkkal kedveskedett 
a gyerekeknek, amit ők igencsak 
nagy élvezettel fogyasztottak el. 

Az autóbuszban hazafelé még 
sokáig meséltek az itt szerzett él-
ményekről, s valószínűleg ott-
hon szüleiknek is beszámoltak 
azokról. Reméljük, hogy ezek a 
foglalkozások bennük, velük to-
vább éltetik kedves hagyomá-
nyainkat is. 

Kovács Erzsébet

A szívben is születnek 
gyermekek

Örökbefogadó anyák köszöntése a Sámuel Alapítványnál

Méghozzá azzal a célal, hogy 
reményt adjon az árva, illetve 
elhagyott gyermekeknek arra, 
hogy szerető családokban nőhes
senek fel, és segít a házaspárok
nak is szülőkké, családdá válni. 

A Sámuel Alapítvány vezető-
sége május első vasárnapja köze-
ledtével találkozóra hívta az örök-
befogadó szülőket, hogy az ünnep 
alkalmából köszöntsék az örökbe-
fogadás által anyává lett nőket. A 
református templom melletti gyü-
lekezeti teremben Sipos Géza el-
nök üdvözölte a megjelenteket. 
Elmondta, hogy az alapítvány tá-
mogatásával ma Kárpátalján 8 
családtípusú gyermekotthon mű-
ködik, egy befogadó, egy gyám-, 
és 16 örökbefogadó család „szü-
letett”, így 98 gyermek került biz-
tonságos, rendezett körülmények 
közé, szerető szülőkhöz. Az ala-
pítvány a sajtón keresztül ezzel a 
rendezvényével is motiválni, bá-
torítani szeretné az örökbefoga-
dást fontolgató a házaspárokat, 
hisz minden esetben bebizonyo-
sodott: ezek a gyerekek is áldás-
sá tudnak válni, szeretetet, fényt 
hoznak a család életébe.

Az alkalom ezúttal Páll Irén 
beregrákosi lelkésznő – aki férjé-
vel szintén örökbefogadó szülő: 
két nagy fiuk mellé egy kislányt 
kaptak így ajándékba – a szere-
tet fontosságát kiemelő áhítatával 
vette kezdetét, aki a Példabeszédek 
könyvéből a derék asszony dicsé-
rete alapján domborította ki, hogy 
az asszonyt a könny, a szenvedés, 
a szeretet, az öröm, a siker, a fájda-
lom formálja igazgyönggyé, anyá-
vá. Akire fontos feladatot bízott az 
Úr: Isten félelmére nevelni a rábí-
zott, ajándékba kapott gyermeket. 

Békésyné dr. Lukács Angéla, 
Magyarország Beregszászi Kon-
zulátusának konzulja az édesanyák 
feltétel nélküli szeretetét emelte ki, 
amely által fejlődünk igaz ember-

ré, megtanulunk bízni. Hitet tett amel-
lett, hogy minden édesanyához meg-
érkezik a gyermek, csak más időben, 
más módon. Ám amikor a gyermekkel 
megszületik a család, már nem számít, 
mi módon lettünk családdá, csak az a 
fontos, hogy együtt vagyunk, szeret-
hetünk és bennünket is szerethetnek. 
A diplomata Szilágyi Mátyás főkon-
zul nevében virággal köszöntötte az 
örökbefogadó édesanyákat. 

Két főiskolás diák tolmácsolásá-
ban elhangzott Varga Erzsébet Anyák 

napja, és Dsida Jenő Édesanyám 
keze című verse, majd Ilosvay Mária, 
a beregszászi és Kiss Lívia, a viski 
családtípusú gyermekotthon anyuká-
inak vezetésével kötetlen beszélge-
tésre került sor. A jelenlévők sokszor 
könnyeikkel küszködve mondták el, 
milyen út vezetett odáig, hogy ma 
boldog családnak mondhatják magu-
kat. Ilosvay Marika bizonyságtétel-
ében hálatelt szívvel számolt be róla: 
Isten a három saját mellett tizenkét 
nevelt és egy örökbefogadott gyer-
mek életét bízta rájuk. Férjével, At-
tilával elsősorban olyan sérült gye-
rekeket hoztak el kórházakból, gyer-
mekotthonokból, akik senkinek sem 
kellettek. Amikor egy általuk meg-
szeretett halmozottan sérült kisfiú 
létszámtúllépés miatt már nem ke-
rülhetett a családtípusú gyermek-
otthonba, akkor örökbe fogadták… 

A Visken élő Kiss házaspár is 
két saját fiuk mellett vállalta a csa-

ládtípusú gyermekotthon szülő-
ségét. S hogy mennyire hozzájuk 
nőnek ezek a gyerekek, azt bizo-
nyítja, hogy amikor egy testvér-
pár egyikét távol élő vérszerin-
ti rokonok el akarták vinni, kez-
deményezték az örökbefogadá-
sukat, hogy együtt maradhassa-
nak… Sikerült!

Ezen a délelőttön igen sok 
szívbe markoló történetet hal-
lottunk arról, hogyan jutottak el 
házaspárok az örökbefogadásig. 
Vannak, akik hosszú éveket vár-
tak gyermekáldásra, alávetették 
magukat mindenféle orvosi ke-
zelésnek, mégsem születhettek 
meg ezek a kívánt gyermekek. 
Vagy a nagycsaládot tervezők-
nél az első, esetleg második után 
nem érkezett az újabb várt áldás. 
Akadt olyan édesanya, aki be-

tegen született, majd elveszített 
gyereke után genetikai okokból 
nem vállalhatott újabb szülést. 
De gyermekre, családra vágy-
tak… A résztvevők közül töb-
ben elmondták, hogy az örökbe-
fogadás melletti döntés után bi-
zony olykor kemény csatát kel-
lett vívniuk a szülőkkel, nagy-
szülőkkel, s le kellett győzniük a 
környezetük rosszalló megjegy-
zéseit is. Az élet viszont mind-
annyiszor bizonyította: ezek a 
gyerekek is áldássá tudnak válni, 
örömet, fényt visznek a családok 
életébe, s a korábban az eljárást 
ellenzők is boldog nagyszülőkké, 
dédszülőkké válnak…

A találkozó végén az alapít-
vány munkatársai egy-egy ige kí-
séretében virággal, mézeskalács-
szívvel köszöntötték a jelenlévő 
édesanyákat. 

Marton Erzsébet
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Kilenc évvel ezelőtt elsősor-
ban abból a célból indítottuk útjá-
ra a Magyar Konyha Hetét, hogy 
a vendéglátóhelyeken elkészül-
jenek a nagy- és dédszüleinktől 
megörökölt finom ételek, hogy 
a hagyományokat megélve meg-
őrizzük és átadjuk azokat az utá-
nunk következő nemzedékek szá-
mára, fogalmazott Csizmár Sa-
rolta, a KMTT elnökhelyettese 
azon a sajtótájékoztatón, ame-
lyen a rendezvénnyel kapcsola-
tos legfontosabb tudnivalókat is-
mertették a média képviselőivel. 
Az újságírókkal való találkozóra 
Szürtében, az Italia snack and Piz-
za étteremben került sor. Mostan-
ra már nem csupán a helybéliek, 
hanem a hozzánk látogató turis-
ták körében is igencsak népsze-
rű ez az alkalom. S ez nem vélet-
len. Mert a magyar konyha reme-
kei, a magyar ízvilág olyannyira 
más és könnyen megszerethető a 
többségi nemzet tagjai számára, 

Magyar Konyha Hete – sajtótájékoztató

Segítség az újrakezdéshez
Mivel a szigorú járványügyi szabályok miatt a húsvéti nagyböjtöt 
megelőző napokban nem lehetett megrendezni a Magyar Konyha 
Hete rendezvénysorozatot, a szervezők úgy döntöttek, hogy a me
gyében egyre nagyobb népszerűségnek örvendő gasztronómiai al
kalmat ezúttal május közepén, 14. és 16. között tartják meg. A Kár
pátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) irányítói ezzel kíván
ják elősegíteni a vendéglátóipari szakma, a családi pincészetek és 
egyben az egész turisztikai ágazat újjáélesztését. Ezúttal húsz étte
rem, vendégház, borászat csatlakozott a kezdeményezéshez, amely 
remek alkalom arra, hogy a szakácsok elkészítsék a magyar népi 
gasztronómia legízletesebb fogásait, és az új idők szavát meghallva 
újítsanak, s bizonyítsák ezen a téren is a kreativitásukat. 

hogy az önálló turisztikai attrakci-
ónak minősül. Csizmár Sarolta ar-
ról tájékoztatott, hogy idén a kez-
deményezéshez csatlakozó étter-
mek május 14-én torkos pénteket 
tartanak, amikor is az erre az alka-
lomra készített ételek féláron meg-
vásárolhatók. Szombaton és vasár-
nap ezeket 25%-os kedvezménnyel 
rendelhetik meg a vendégek. Hogy 
megkönnyítsék a szolgáltatók dol-
gát, a szervezők tizenötféle levest 
és ugyanannyi főételt ajánlottak el-
készítésre. A KMTT honlapján va-
lamennyi érintett vendéglátóhely 
menüsoráról részletes tájékoztatás 
olvasható, természetesen az árakat 
is beleértve. A tanács munkatársai 
elkészítették azokat a plakátokat, 
amelyeken a programban résztvevő 
valamennyi étterem, borászat, ven-
dégház neve, elérhetősége és a kí-
nált szolgáltatások köre elolvasha-
tó. A széleskörű tájékoztatás érde-
kében ezeket mind a húsz étterem-
ben kifüggesztik. 

Kárpátalja egyik húzóágaza-
ta a turizmus, amely az elmúlt bő 
esztendő alatt óriási veszteségeket 
szenvedett el, emlékeztetett rá Barta 
József, a kezdeményezést felkaro-
ló KMKSZ alelnöke. Aki elmond-
ta, hogy a mihamarabbi újraindítás 
nagyon fontos, hisz ezen az érintett 
családok ezreinek egzisztenciája 
múlik. A csodás természeti környe-
zet, az épített örökség kiemelkedő 
darabjai, termálvizeink és boraink, 
no és a legendás kárpátaljai vendég-
szeretet miatt igencsak vonzó cél-

ponttá vált ez a vidék. Nem vélet-
len, hogy Ukrajnában a mi megyénk 
fogadja a legtöbb turistát. Az ide lá-
togatók megismerkedhetnek a ma-
gyar népi gasztronómia remekeivel. 
Ezekben visszaköszönnek azok az 
ízek, amelyek az itt élő népekkel – 
ruszinokkal, ukránokkal, románok-
kal, szlovákokkal stb. – való együtt-

élés során alakultak ki, formálód-
tak és nyerték el egyedi jellegüket, 
emelte ki az alelnök. Barta József 
annak a reményének adott hangot, 
hogy a személyes találkozások el-
mélyíthetik a két nép – az ukrán és 
a magyar barátságát –, s erre most 
igencsak nagy szükség van.

A házigazda Pásztornyicki 
László, az Italia snack and Pizza 
étterem tulajdonosa arról beszélt, 
hogy a Magyar Konyha Hete idén 
komoly kihívás és próbatétel. Nem 
mindegy ugyanis, hogy miként si-

kerül megszólítani a vendégeket s 
kialakítani az új vendégkört. Ven-
déglátással foglalkozó barátaim-
mal, ismerőseimmel sokat beszél-
gettünk az elmúlt hetekben arról, 
hogy mindazt, amit a koronaví-
rus-járvány a mögöttünk hagyott 
bő egy év alatt tönkretett, újjá kell 
építeni, méghozzá úgy, hogy az új 

kihívásokra megfelelő választ 
adunk, mondta.

Végül Csizmár Sarolta a mé-
dia képviselőit arról tájékoztat-
ta, hogy a KMTT a megalakulá-
sa óta eltelt öt év során felvál-
lalta a kárpátaljai vendégházak 
minősítését, számos tanfolya-
mot szervezett falusi vendéglá-
tók és idegenvezetők számára, 
részt vállalt közel egytucat fesz-
tivál szakmai előkészítésében, és 
olyan kiadványokat jelentetett, 
jelentet meg, amelyek az egysé-

ges kárpátaljai turisztikai brend 
kialakítását segítik elő. 

A meghitt hangulatú alkalom 
nyitányaként a Szürtei kistérség kul-
túrházának (igazgató Ignác Mária) 
Orchidea tánccsoportja magyarbődi 
és marosszéki táncokat adott elő 
magas szakmai színvonalon. 

Kovács Elemér

A Tiszabökényben található 
Tisza Dental fogászati klinikán 
kellemes környezetben, hozzáér-
tő szakemberek varázsolják csil-
logóan fehérré fogsorunkat. Cél-
juk, hogy pozitív hozzáállásukkal 
a legkevésbé sem emlékeztessék 
páciensüket a régi, negatív élmé-
nyeket okozó fogászatokra. A kli-
nika vezetőjével, Danku Gábor-
ral beszélgettünk tervekről, kihí-
vásokról.

– Hogyan került közel az 
egészségügyi pályához, azon be-
lül a fogászathoz?

– Iskolás koromtól érdekelt 
az emberi test felépítése, ked-
venc tantárgyam is a biológia 
volt. Majd az általános iskolát 
követően felvételiztem a debre-
ceni egészségügyi szakközépis-
kolába, melyet sikeresen be is fe-
jeztem. Az orvosi egyetemen sze-
rettem volna tovább tanulni, hi-
szen nagyon vonzott az a pálya. 
Ez a rendszerváltás időszaká-
ban történt, amikor is nagy ösz-
szeget kellett volna tandíjként fi-
zetni. Rá kellett jönnöm, hogy ezt 
megvalósítani nem tudom. Nagy-
mamámnak támadt az az ötlete, 
hogy mi lenne, ha fogtechniku-
si pályán tanulnék tovább. Ennek 
hatására szintén Debrecenben si-
került elvégeznem a fogtechniku-
si képzést.

–  A diploma megszerzése 
után egyenes út vezetett haza?

– Miután megkaptam a ké-
pesítésemet, elsőként Magyar-

Fogápolásban első a Tisza Dental klinika

„Mi feledtetjük a régi rossz 
emlékeket”

Ma már egyre többször találkozunk az esztétikai fogászat kifeje
zéssel. Hiába, nem elég csupán a fogazatunk egészségére töreked
ni – a tökéletesen szép mosoly a cél. Szerencsére ez könnyebben el
érhető, mint gondolnánk.

országon kerestem munkát. Isten 
azonban haza vezetett, úgy gon-
dolta, hogy nekem itthon van te-
endőm. Kapcsolatba kerültem ha-
zai fogorvosokkal, akik rávilágítot-

tak arra, hogy szükség lenne a szak-
tudásomra Kárpátalján. Így nem is 
volt kérdés, hogy itthon próbálok 
szerencsét.

– Majd nyitott egy fogásza-
ti klinikát.

– A kétezres évek elején még 
nem volt elérhető itthon komolyabb 
fogtechnikai szolgáltatás. Ezen sze-
rettem volna változtatni. 2008-ban 

sikerült megnyitni a klinikát azzal 
a céllal, hogy minőségében maga-
sabb szintű szolgáltatásokat nyújt-
sunk az esztétikai fogászat terüle-
tén. Fogtechnikusunkkal és fogor-
vosunkkal mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy a páciensekkel 
elfeledtessük a régi negatív fogásza-
ti emlékeket.

– Miben más az ön fogászati 
klinikája, mint a többi?

– Mivel célunk, hogy feledtes-
sük a régi rossz élményeket, már a 
várónkat is úgy alakítottuk ki, hogy 
belépve egy kellemes környezetet 
tapasztalhasson a beteg. Bambusz-
szal, pálmafával dekoráltunk, lágy 
zene szól, hogy megnyugodhasson 
és felszabadulhasson a páciens. A 

fogorvosi szék mellé is egy vízesést 
idéző posztert tettünk ki, hogy akik 
hozzánk jönnek, tényleg úgy érez-
zék, hogy itt nincs mitől félniük.

– Egy vállalkozás fejlesztése-
ket kíván.

– Mindig is törekedtem a meg-
újulásra, a fejlődésre. A fogásza-
ti szakma rohamos ütemben fej-
lődik, digitalizálódik. A legújabb 

technológia során már a fogpót-
lások megtervezése és elkészíté-
se is számítógép segítségével és 
pontosságával történik. Így a leg-
modernebb cirkon koronát akár 
1-2 óra alatt képesek vagyunk el-
készíteni. Természetesen ehhez 
be kellett szereznünk a megfele-
lő eszközöket, valamint szakmai 
tudásunkat is gyarapítanunk kell, 
hogy naprakészek lehessünk. És 
a lényeg, hogy tudásunk legjavát 
fektessük bele, csak úgy érhetjük 
el céljainkat.

– Milyen a jó fogápolás?
– Mindenekelőtt rendszeres. 

Naponta kétszer mossunk fogat 
megfelelő fogkefével. Emellett a 
fogmosás helyes technikája is na-

gyon fontos. Mindig a fognövés 
irányából, vagyis a felső fogsoron 
fentről lefelé haladjunk. A hatékony 
fogápolás elengedhetetlen része 
még a fogselyem és a szájvíz hasz-
nálata is, mely nemcsak a fogszu-
vasodás megelőzésében játszik fon-
tos szerepet, hanem friss leheletet is 
biztosít. Fontos még, hogy rendsze-
resen járjanak fogászati kontrollra a 

páciensek, ne hanyagolják ezt el, 
hiszen, ha nem vesszük észre idő-
ben a bajt, az gyulladáshoz, fog-
vesztéshez vezethet.

– A fogász szakmát is nehe-
zebbé tette a koronavírus?

– Tavaly a kezdetek kezdetén 
mindenki nagyon megijedt, hi-
szen ilyennel még nem találkoz-
tunk azelőtt. Közel két hónapig 
nem dolgozhattunk, majd a nyi-
tást követően voltak olyan gon-
dolataim, hogy pácienseink nem 
fognak merni jönni, de hála Isten-
nek, ez nem így lett, bíznak ben-
nünk a betegek. Emellett több ter-
het nem rótt ránk, hiszen a vírust 
megelőzően is mindig fertőtlení-
tettünk, ügyeltünk a higiéniára, ez 
alapvető szabály nálunk.

– Mit jelent önnek a szak-
mája?

– Nagyon szeretem a szakmá-
mat, a tudásom legjavát belete-
szem, és szívvel-lélekkel dolgo-
zom. Örömmel tölt el, hogy a pá-
cienseim elégedettek a munkám-
mal, hogy bizalommal vannak 
irántam. Isten ezt az utat szán-
ta nekem, ami nagyon boldoggá 
tesz. Emellett megnyugvással tölt 
el az is, hogy a lányom továbbta-
nulása céljául szintén a fogorvosi 
szakmát választotta.

– További tervek…
– Eszköztárunk fejlesztése 

ként a napokban kerül beszerzés-
re egy professzionális fogfehérí-
tő lámpa. Emellett szeretnénk fej-
leszteni a fog turizmust Kárpátal-
ján. Tisza péterfalva központjában 
vásároltunk egy családi házat, azt 
szeretnénk átalakítani fogászati 
központtá. Többszékes fogorvo-
si rendelő, röntgencentrum, tech-
nikai labor lenne benne. Emellett 
egy étterem és több szállodai szo-
ba is helyet kapna ott. Így a pi-
henni vágyók utazásuk alatt kel-
lemes környezetben kezeltethe-
tik fogaikat.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita
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A pontos adagok kiszámí-
tásához nélkülözhetetlen a ta-
laj tápanyagtartalmá nak pon-
tos ismerete. A gyü mölcsösben 
gondot okoz, hogy nincs a gyö-
kérzóna ké miai összetételének 
komp lex értékelésére alkalmas 
vizsgálati módszer. A málna-
ültetvényekben is használt ta-
lajvizsgálattal megállapít ható a 
gyökérzónában talál ható foszfor, 
kálium és mag nézium mennyi-
sége. A talaj makroelemeit uni-
verzális módszerrel határozzák 
meg, az eredményeket összeha-
sonlítják az ehhez kidolgo zott 
optimális értékekkel.

A nitrogén a legfontosabb
A málna termőképessége 

fő ként az alapvető hozamkép-
ző elemnek tartott nitrogén (N) 
egyenletes utánpótlásától függ. 
E tápelem könnyen mozog a ta-
lajban, ezért nehéz az ada gok 
pontos megállapítása, fennáll a 
túladagolás veszélye. A nitrogén 
túladagolása sú lyosan csökken-
ti a növények fagytűrő képessé-
gét, kemé nyebb teleken káro-
sodhatnak a vesszők. Szakiro-
dalmi ada tok szerint egy hektár 
vesszőn termő málnaültetvény a 
terméssel évenként mintegy 42 
kilogramm nitrogént von ki a ta-
lajból, amit minden tenyészidő 
után pótolni kell. A műtrágyával 
kiadott tápanyag mintegy 60%-
os hasznosulása mellett a ha-
gyományos ter mesztésnél hek-
táronként kb. 70 kilogramm, a 
sarjontermő őszi málna esetében 
pedig ennek a másfélszerese az 
aján lott adag. Igaz, az őszi mál-

A málna tavaszi 
tápanyagutánpótlása

A málnaültetvény optimális tápanyagellátása meghatározza a nö
vények növekedését, fejlődését, hozamát. A tenyészidőben kijut
tatott műtrágyaadagok megállapításához nemcsak a talaj aktuá
lis állapotát, hanem a növény szükségleteit is figyelembe kell ven
ni, a fajta és az alkalmazott technológia függvényében.

na föld feletti részeinek (hajtá sok, 
levelek, termés) kifejlesz téséhez 
hektáronként mintegy 160 kilo-
gramm nitrogént használ föl, de 
ennek nagy ré sze szerves anyag 
formájában visszakerül a talaj-
ba, ahol idő vel mineralizálódik. 
A számí tásoknál természetesen 
figye lembe kell venni az adott 
ültetvény egyedi klíma- és talaj-
viszonyait, amelyek befolyá solják 
a nitrogén-anyagcserét. A kimosó-
dási veszteségek mi nimalizálása 
érdekében a szá mított műtrágya-
mennyiséget 2-3 részre osztva, 3-4 
heten ként juttassuk ki.

Kálium évenként
Kora tavasszal igen fontos, 

hogy a sejtosztódásért, ener-
giaszállításért, és a gyökérrend-
szer fejlődéséért felelős foszfor-
ból elegendő mennyi ség álljon a 
növények rendelkezésére. Fosz-
forból a málna viszonylag kis 
mennyiséget igényel. Általánosan 
elfoga dott, hogy hektáronként 6-8 
kilogramm foszfort vesznek föl a 
növények évenként, te hát az ültetés 
előtti gondos talajelőkészítés után, 
és meg tartva a megfelelő pH-ér-
téket a foszforhiány föllépésének 
kevés a valószínűsége. Ha a leve-
leken mégis megjelennek a fosz-
forhiány jellegzetes, ki csi, ibo-
lya-bíborszínű elszíneződéses tü-
netei, akkor gon doskodnunk kell 
a gyökere ken kívüli utánpótlásról. 
Az ültetvény foszforutánpótlása a 
talajon keresztül kevéssé ha tékony, 
mert az ionok igen lassan jutnak el 
a talajszel vény mélyebb rétegeibe.

A káliumot is pótolni kell 
évenként. A növények vízgaz-

dálkodásáért felelős elem nö veli a 
faggyal szembeni ellen állóságukat 
és lényegesen ja vítja a gyümölcsök 
minőségét (cukortartalom, szilárd-
ság) is. A káliumműtrágya pontos 
adag jának kiszámítását az aktuá-
lis állapotot mutató talajvizsgálat 
alapján végezzük. A káliumtúlsúly 
a gyökérzónában csök kenti a fölve-
hető kalcium és magnézium meny-
nyiségét. A hozzávetőleges ada-
got viszont termőévre vonatkozó 
káliumfelhasználási mérleg alap-
ján is megállapíthatjuk. Becslések 
szerint a vesszőn termő málnafajták 
évenként és hektáronként mintegy 
51 kilogramm, a sarjontermők pedig 
100 kilogramm káliu mot vesznek 
föl. Az adagok kiszámításához a ta-
laj típusát is figyelembe kell venni.

A talaj magnézium-után-
pótlásának legkevésbé költ séges 
módja a pH beállításá hoz használt 
dolomit mész. A tenyészidőszak-
ban fellépő hiányt ne a gyökereken 
ke resztül pótoljuk! A talaj magnézi-
um-szulfát (monohidrát, heptahidrát) 
műtrágyázása költséges és csak a 
talajvizs gálattal kimutatott súlyos 
hi ány esetében indokolt.

Levéltrágyázás a kritikus 
időszakokban

A talajon keresztül történő táp-
anyag-utánpótlás lényeges kiegé-
szítője a lombtrágyázás. A növé-
nyek számára kritikus, azaz nagy 
tápanyag-szükségletű időszakok-
ban (az inten zív gyümölcsnöveke-
déskor), továbbá a tápanyagfölvételt 
megnehezítő, kedvezőtlen kö-
rülmények között (pl. szárazság, 
hideg idő, gyökérkárosodás) külö-
nösen nagy jelentő ségű ez a kijut-
tatási mód. Megelőzés céljából és 
hiány pótlóként is alkalmazható. A 
jobb megelőzni, mint gyó gyítani 
elvnek megfelelően a levéltrágyá-
zás sokkal hatéko nyabb megelőző 
módszer, mint a talajon keresztüli 
adagolás. A tápanyaghiány látható 
tü neteinek megjelenése azt jelenti, 
hogy az adott tápelem hiánya már 
1-2 hete károsítja a növény életta-
ni funkcióit.

Kora tavasszal, a vegetá-
ció megindulása után ajánlott a 
foszforlevéltrágya, a kedve zőtlen 

időjárás ugyanis nehe zíti a ta-
lajból való felvételét. Ilyenkor 
alkalmazható a káli um-foszfát 
(0,2-0,3%), vagy az emelt fosz-
fortartalmú össze tett műtrágya (pl. 
Activ Start). Az oldathoz kis meny-
nyiségű karbamid (0,1%), vagy 
aminosavas biostimuláns is hoz-
záadható, azzal javítjuk a ke zelés 
hatékonyságát és egyút tal erősít-
jük is a növényeket. A sarjontermő 
málnaültet vényben a vegetatív ré-
szek kialakulása utáni időszakban 
2-3-szor megismételhető a ke zelés. 
A későbbi levéltrágyázá sok a nö-
vények stresszel (hő, víz) szem-
beni ellenállóságát fokozzák, il-
letve optimalizál ják termelőké-
pességüket.

Szilícium és aminosavak
A gyümölcsök szilárdságát a 

szilícium is lényegesen javít ja. 
Mindinkább a növények különböző 
stresszhatásokkal szembeni ellenál-
lóságát nö velő elemként emlegetik. 
A növények a talajból veszik föl, 
vagy a levéltrágyából haszno sítják. 
Vékony réteg formájá ban épül be a 
föld fölötti kép letekbe, merevvé te-
szi és erő síti az epidermiszt. Ezért a 
szi líciummal jól ellátott növé nyek 
ellenállóbbak a betegsé gekkel (pl. 
szürkepenész), kár tevőkkel (pl. ta-
kácsatka), de a szárazsággal, hő-
mérséklet-ingadozásokkal, sőt a só 
stresszel szemben is. Az utánpótlás 
a piacon kapható valamelyik levél-
trágyával (Actisil, Silvit), vagy szi-
líciumban gazdag nö vények (pl. 
zsurló, csalán) fermentálásából 
nyert saját ké szítésű oldattal történ-
het. Lé nyeges, hogy a fiatal növényi 
részekben igen gyenge a szilí cium 
újrahasznosítása, ezért a lombtrá-
gyázást a tenyészidőszak végé-
ig rendszeresen ajánlott elvégezni.

Mind népszerűbbek az ami-
nosavakkal dúsított ásványi műtrá-
gyák is (pl. Terra Sorb Complex). 
Feladatuk a fehérje-bioszintézis ja-
vítása és az egyéb anyagcsere-fo-
lyamatok aktiválása. Az e típu-
sú mű trágyákkal végzett beveze-
tő vizsgálatok kimutatták, hogy 
azok valóban növelik a hozamké-
pességet, és jó biostimulátorok a 
stresszidőszakokban. A szakiro-

dalmi beszá molókból kiderült, 
hogy az aminosav-tartalmú mű-
trágyák serkentik az egyéb io-
nok föl vételét a levéllemezben, 
to vábbá növelik egyes növény-
védő szerek hatékonyságát. Je-
lenleg az aminosavas műtrá gyák 
csoportjában megtalál hatók az 
összetett készítmé nyek, és a spe-
ciális, az adott tápanyag pótlásá-
ra kifejlesz tett termékek is.

Szilárdabb gyümölcs
Az utóbbi években a gya-

kori hőség rámutatott a gyü-
mölcs fizikai tulajdonságai-
nak fontosságá ra. A gyümöl-
csök tartós ságát és szilárdságát 
lé nyegesen csökkenti a közvet-
lenül az érés előtt a talajra ki-
juttatott nitro génműtrágya, fő-
ként, ha karbamid vagy am-
mónia formában alkalmazzák. 
A növények megfelelő meny-
nyiségű káliummal és kalcium-
mal való ellátá sával növelhe-
tő a gyümölcsök szilárdsága. A 
kálium a vízgazdálkodá sért fe-
lel és szabályozza a transzspi-
ráció folyamatát, tehát az opti-
mális káli umellátás csökkenti 
a légzés okozta vízveszte séget. 
A növények aktí van veszik föl 
ezt az ele met, tehát a gyökéren 
ke resztüli trágyázással sike rül 
ellátni a málnát ele gendő káli-
ummal.

Ennél nehezebb a cel lulózzal 
és hemicellulózzal együtt a sejt-
falat erősítő, és azt rugalmas sá 
tevő kalciummal való optimá-
lis ellátás. A kal cium fölvétele 
és növényben történő szállítá sa 
szorosan összefügg a gyökér-
zónában uralkodó nedvesség-
gel, az anta gonisztikus ionok 
– káli um, magnézium, vala mint 
az ammónium kati onok (NH4+) 
– arányával. Az elemet legjobb 
rövid del az érés előtt közvetle-
nül a gyümölcsre juttatni néhány 
kezeléssel. Erre a célra a kalci-
um-nitrát (26% CaO), illetve 
túl zott nitrátfelhalmozódás ve-
szélye esetén aminosav-tartalmú 
kalcium mű trágya használható.

Bodnár István 
kertészmérnök, Nagybakta

 Ám lássatok csodát! Minden 
korábbi negatív élmény ellené-
re Kárpátalja számos településén 
május éjszakáján mélyen búgó 
hangon megszólalt a szaxofon, 
felsírt a hegedű, messzire szállt 
a harmonikaszó: életre keltek az 
örök szerelem dalai.

Halász Bertalan, a be-
regszászi székhelyű Rezeda 
folkműhely harmonikatanára 
immáron másfél évtizede vesz 
részt ilyen jellegű, megható pil-
lanatokban bővelkedő alkal-
makon. 

– Hogyan is kezdődött?
– Először hetedik osztályos 

koromban egy szál harmoniká-
val egyedül indultam el májusi 
szerenádot adni. Ekkor három 
helyre jutottam el, s a fogadta-
tás meglepően jól sikerült. Ezen 
felbátorodva a következő évben 
már tíz helyszínen játszottam el 
az általam kiválasztott dalokat. 
Örvendetes módon ismét csak 
pozitív visszajelzéseket kaptam. 
Aztán már más zenésztársakkal 
együtt vállaltuk fel ezt a szolgál-
tatást, amelyhez azóta is oly sok 
élmény fűződik.

Májusi szerenád

Az örök szerelem dalai
Joggal tarthattunk attól, hogy a több mint egy éve húzódó 
pandémiás helyzet és az ezzel járó félelem, a szeretteinkért való 
aggódás, a bezártság nyomán kialakult letargia és fásultság miatt 
a legtöbb helyen elmarad a májusi szerenád. Hisz a mostani hét
köznapokból éppen a felszabadultság, a felhőtlen életöröm és jó
kedv hiányzik a leginkább.

– Mondjuk el a legfrissebbet.
– A szomszédos településen a 

fiatal férj rendelte meg párjának 
az éjjelizenét. Amikor a ház ablaka 
alatt megszólalt a muzsika, bentről 
nem csupán lámpagyújtással jelez-
ték, hogy készek fogadni a zene-
számokat, hanem a fiatal pár is ki-
jött a kapuba. Csakhamar megje-
lentek a fiatalember szülei, és vé-
gül a nagymama is. Ez utóbbi ked-
véért egy olyan hallgatót is elját-
szottunk, amely az ő korában a leg-
nagyobb slágernek számított. Ifjú 
hölgyek önfeledt öröméhez már 
hozzászoktunk, ám egy idős néni 
meghatódottságával, örömköny-
nyeivel mi sem találkozunk min-
dennap. Tekintetében benne volt 
az egész tovatűnt ifjúsága, annak 
valamennyi szép élményével, az-
zal a szomorúsággal együtt, hogy 
talán életében ez az utolsó ilyen 
alkalom…

– Idővel minden megváltozik. 
Így van ez a május éjszakáján fel-
csendülő énekszámokkal is? 

– Nagyhirtelen a májusi sze-
renád dalait három csoportba osz-
tanám. Először is vegyük azokat, 
amelyek ilyenkor kihagyhatatla-

nok. A „Szeretnék május éjsza-
kán letépni minden orgonát” kez-
detű valószínűleg erre az alkalom-
ra íródott. Az „Ahogy én szeret-
lek…”, vagy az „Akácos út…” a 
mi környékünkön szintén kötele-
ző, akárcsak a „Szeretem a kertet, 
mely a házad körül virul”. Hiába 
telt el akár száz esztendő is 
ezen melódiák megszületé-
se óta, a májusi jeles alka-
lommal ezek újra életre kel-
nek. Akárcsak a „Szeretlek 
én, jöjj vissza hozzám”. A 
„Gyöngéden ölelj át és rin-
gass szerelem”, a „Te vagy 
nékem az az asszony”, il-
letve a „Millió rózsaszál”, a 
„Szeretni bolondulásig” és 
még további jónéhány dal 
alkotják a klasszikus reper-
toárt. A harmadik csoport-
ba azok a dalok tartoznak, 
amelyek leginkább a meg-
rendelő személyéhez, illet-
ve annak a párjához kötőd-
nek. Idézzünk fel ezek kö-
zül is néhányat: „Egy jó asz-
szony mindent megbocsát”, 
„Ugye, nem bántad meg”, 
„Kicsi, gyere velem rózsát 
szedni, „Mindig az a perc a 
legszebb perc…”, „Jaj, de 
szép kék szeme van magá-
nak”, az „Utoljára küldöm 
neked” és a „Holnap hajna-
lig…” A sor természetesen végte-
lenségig folytatható. El kell mon-
danom, hogy amikor ezekhez a 
dalokhoz érünk, a férj, a vőlegény 
vagy a komoly udvarló ilyenkor 
gyakran maga is ezek eléneklésébe 
kezd. Megható pillanatok ezek is. 

–Így már fel is sorolta, hogy 
kik rendelik mostanság a máju-
si zenét.

– Igen, nagyjából elmondtam, 
de nem szabad kihagyni azokat az 
ifjú férjeket, akik mostani körülmé-
nyek ellenére is a családtól távol, 
külhonban dolgoznak. Ők ugyan-

úgy fontosnak tartották, hogy felkö-
szöntsék párjukat. És nem feledkez-
hetünk meg azokról a meglett, idő-
sebb férfiakról sem, akik tovább-
ra is fontosnak tartják, hogy életük 
párját minden esztendőben ily mó-
don is megörvendeztessék. 

– Régóta próbálom megfej-
teni azt a titkot, hogy hol él to-
vább a májusi szerenád szép ha-
gyománya: főként a kisvárosok-
ban, az apróbb vagy nagyobb 
falvakban? Vagy kisebb tájegy-
ségekben van erre inkább foga-
dókészség? Illetve leginkább at-

tól függ, hogy hol köny-
nyű olyan muzsikust ta-
lálni, aki szívesen elmegy 
éjjeli zenét adni…

– A lélekbúvárok 
majd egyszer erre is vi-
lágos választ adnak. Ne-
kem addig is az a mély 
meggyőződésem, hogy 
a májusi szerenád nem 
falu- vagy tájfüggő, ha-
nem leginkább szívfüg-
gő. Amelyik férfiember-
ben ott él az igény, hogy 
kedvesét ezen a módon 
is felköszöntse, megtisz-
telje, az mindent elkövet 
e nemes cél megvalósítá-
sa érdekében. Elismerem, 
külön szerencse, ha akad 
a közelben néhány olyan 
zenész, aki szívügyének 
tekinti, hogy a vidékünket 
gazdagító hagyomány to-
vább éljen. Tehát nem vé-
letlenül alakult az idén is 
úgy, hogy a beregszászi 
Rezeda folkműhely ifjú 

harmonikásai – 12-13 éves gye-
rekek – szüleiknek is vittek sze-
renádot. Mondanom sem kell, 
nagy öröm volt számomra, hogy 
tanítványaimat elkísérhettem és 
együtt örömzenélhettünk.

Kovács Elemér
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Ez a kérdés nagyon fájós, pe
dig minden termelőnek tudnia 
kellene és tudja is, hogy magas 
minőségű termésho
zamot lehetetlen elér
ni az őszi kalászosok
nál, ha nem idejében 
védekezünk a beteg
ségek ellen. Legalább 
a termés mennyiségé
nek 2030 %át a be
tegségek viszik el, de 
vannak olyan évek, 
különösen, ha a vegetációs idő
szakban nagy mennyiségű csa
padék hull le és ilyenkor a be
tegségek járványszerűen ter
jednek – még az 50 %át is el
viheti a termésnek. 

Sajnos nálunk, Kárpátal-
ján az utóbbi 20-25 évben, pon-
tosabban mikor megjelentek a 
magángazdálkodók, aminek na-
gyon örült mindenki, azt gon-
doltam, mivel a föld magántu-
lajdon lett, jobb és minősége-
sebb termést tudunk betakaríta-
ni, de ez fordítva történt. A ter-
méshozam 1 hektárról rohamo-
san csökkent és már ott tartunk, 
hogy ilyen terméshozam mellett 
gyakorlatilag kár is vetni őszi ka-
lászosokat (20-30 mázsa/ha). Ez 
a mennyiség csak az önköltséget 
fedezi vagy még azt sem. Fel-
merül a kérdés: hogyan tovább? 
Tapasztalataim szerint szemlé-
letváltásra van szükség. Az őszi 
kalászosok terméshozamának el 

Célszerű-e védekezni a gombabetegségek 
ellen az őszi kalászosokban?

kell érni a 40-50 mázsát/ha. A gya-
korlat azt bizonyítja, ahol a gazdák 
foglalkoznak az őszi kalászosok 

termesztésével, hogy ez 
lehetséges. 

Legelőször is, gyö-
keresen meg kell vál-
toztatni az agrotechnikai 
követelményeket. Min-
den termelésnek az alap-
ja, hogy kidolgozunk 
egy olyan technológiai 
folyamatot az ősziek ter-

mesztésében, ami biztosítja a ma-
gas terméshozamot.

Azért szeretnék különös figyel-
met fordítani az őszi kalászosok 
betegsége elleni védekezésre, ami 
nélkül lehetetlen elérni magas ter-
méshozamot. Az alapja a gomba-
betegségek elleni védekezésnek, 
hogy idejében és szakszerűen vé-
dekezünk ellenük, de ami nagyon 
fontos, ismerni kell minden terme-
lőnek a legelterjedtebb betegsége-
ket, mert csak így tudunk ellenük 
hatékonyan védekezni.

Tavasszal, most el lehet kez-
deni a vegyszeres gyomirtást az 
őszi kalászosoknál. Párhuzamo-
san ilyenkor végezzük el a beteg-
ségek elleni védekezést is. Ami na-
gyon lényeges a gombabetegségek 
ellen, mindig megelőző (preven-
tív) módszert alkalmazunk, ami 
azt jelenti, hogy a védekezést már 
a betegség megjelenése előtt vé-
gezzük el, nem pedig akkor, mi-
kor már a betegség rohamosan ter-

jed. A legelterjedtebb betegsé-
gek közé tartozik Kárpátalján: 
a lisztharmat, rozsdabetegsé-
gek, szeptólia és kalászfuzárium. 
Az első kettő ellen (lisztharmat, 
rozsdabetegségek) már most ta-
vasszal el kell végezni a védeke-
zést gyomirtással együtt. Milyen 
gombaölőszereket használjunk, 
ami nem is túl drága és hatékony? 
Ami mindenkinek elérhető, java-
solnám az Impact gombaölőszert, 
0,5 litert használunk 1 ha-ra, ára 
200 hr. Ezzel a permetezéssel 30 
napig meg tudjuk védeni a ter-
mést a legelterjedtebb betegsé-
gekkel szemben (lisztharmat, 
rozsdabetegség). A második per-
metezést legcélszerűbb elvégezni 
a szeptólia és a kalászfuzárium el-
len Falkon gombaölőszerrel, 0,6-
0,7 liter ha-ként, ára kb. 400-450 
UAH-t tesz ki. 

 A betegségek elleni védeke-
zésben nagy szerepet játszik a nö-
vények ellenállóképessége, amit 
csak úgy lehet növelni, ha helyes 
tápanyagellátást használunk. 
Célszerű használni lombtrágyá-
kat és termésnövelőszereket, pl.: 
rostkoncentrátumot, speciális 
biotrágyákat.

Elérhetőségeim bármi-
lyen mezőgazdasági kérdéssel 
kapcsolatban: 0953723469 és 
0975166318. 

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Sok fóliás paradicsomtermesz
tőnek okoz gondot a helyes ge
neratívvegetatív egyensúly 
fenntartása. Vagy akkora lom
bot nevel a tő, hogy a virágot is 
lerúgja, vagy olyan 
kicsit, hogy az már 
nem képes kinevelni 
a termést. Értelem
szerűen azt a lom
bozattermés arányt 
tartjuk ideálisnak, 
elérendő állapotnak, 
ami maximális ter
mésmennyiséget biz
tosít.  A lombozat (le
vélzet) a paradicsom esetében 
sem csak „dísz”, hanem annak 
a „motorja”. Itt folyik a nap
energia megkötése, azaz a foto
szintézis, aminek az eredménye 
a termések kineveléséhez szük
séges szerveses anyagok létre
hozása. Tehát a nagy termés
hez megfelelően nagy levélzet 
is szükséges. Azonban a levél
zet mennyiségét csak addig nö
velhetjük, amíg át nem billen 
az egyensúly, azaz nem megy 
a termés rovására. Ennek az 
egyensúlynak a felborulására 
több jel is mutathat, azonban 
a tapasztalatom alapján a leg
egyszerűbben a virágfürtök ál
lapota alapján tudjuk megbe
csülni, hogy éppen hol tartunk. 
Ha a legfelső virágzó fürt túl 
közel van a hajtáscsúcshoz, s a 
levelek közötti távolságok is túl 
kicsik, akkor generatív irányba 
ment el az állomány. Ha ennek 
az ellenkezőjét tapasztaljuk, 
azaz a legfelső virágzó fürt le
marad a hajtáscsúcstól, esetleg 
a fürtökön levelek, kis kacsok 
jelennek meg, akkor viszont ve

Egyensúlyozás a paradicsom
termesztésben

getatív, azaz a lombozat irányába 
billent az egyensúly. Ebben a cik
künkben megpróbálunk néhány 
támpontot adni a kívánt egyen
súly fenntartásához.

A fajtatípus kivá-
lasztásánál figyelembe 
kell venni a fóliasátrunk 
adottságait. Ha alacsony, 
rosszul szellőző fóliasát-
runk van, nem igazán ér-
demes dús növekedésű, 
nagy lombot nevelő fajtá-
val kísérleteznünk. Ilyen 
esetben inkább genera-
tív típusú, viszonylag kis 

lombozatú fajtákat válasszunk.
A fény-hőmérséklet aránya. 

Talán az első tényező, amivel „me-
net közben” korrigálhatjuk a növé-
nyek fejlődését már a palántaneve-
lés folyamán. Hogy megakadályoz-
zuk a palánták felnyurgulását (vege-
tatív jelleg) a téli időszakban vagy 
mesterséges pótmegvilágítással nö-
veljük a megvilágítás erősségét és 
hosszát, vagy (ami gyakoribb) a hő-
mérséklet visszafogásával akadá-
lyozzuk meg azt. A palánták szétra-
kása (ültetése) is ezt a célt szolgál-
ja, hisz így nagyobb tenyészterület, 
egyben több fény jut egy növényre.

Hőmérséklet-ingadozás. A ki-
egyenlített hőmérséklet, azaz a kis 
különbség az éjszakai és a nappali 
hőmérséklet között vegetatív irány-
ba visz az állományt, míg a nagy 
hőingadozás generatív irányba.

Páratartalom. Magas páratar-
talom tartása a fóliasátorban a lom-
bozat buja növekedésének kedvez, 
míg a túl alacsony páratartalom a 
levelek elaprósodásához vezetnek.

Öntözés. A gyakori öntözés 
vegetatív irányba viszi a paradi-
csom fejlődését, míg a ritkább ön-

tözés generatív irányba. A kiül-
tetést követő időszakban ajánlott 
vízmegvonás generatív irányba, 
azaz a virágképződés és kötődés 
irányába hat, s a korai termés ará-
nyát tudjuk így valamelyest növel-
ni. A vízmegvonásos módszert ké-
sőbb a már kifejlett bogyók gyor-
sabb érésre „késztetésénél” hasz-
náljuk. Egy 3-4 napos vízmegvo-
nás által kiváltott magas talaj EC 
és stressz akár egy héttel is előbb-
re hozhatja a paradicsom érését. A 
feldeterminált fajtáknál, különösen 

a slangos-barázdás öntözésnél jól 
bevált módszer a gyors éréslefutás 
elősegítése a ritka, heti 2 alkalom-
mal történő öntözés nagyobb víz-
adagokkal, közvetlenül az érett bo-
gyók leszedése után. Ez a módszer 
valamelyest az össztermés rovásá-
ra megy, de a korai termés maga-
sabb ára bőven kompenzálja azt.

Tápoldatozással is tulajdon-
képpen folyamatosan az egyensúly 
fenntartását célozzuk meg. Kiindu-
lási alap a bogyónövekedési idő-
szakban egy N:K=1:1 arány, amit 
az érés alatt N:K=1:2-re módosul a 
kálium javára. Eközben folyamato-
san figyelemmel kísérjük a növény 
fejlődését, s ha azt látjuk, hogy a 

hajtáscsúcs elvékonyodik (gene-
ratív irány), akkor vissza kell tér-
ni néhány napra az 1:1 arányú táp-
oldathoz.

A túl magas nitrogéntartalmú 
tápoldat buja lombozatnövekedés-
hez, súlyosabb esetben virág és ter-
méselrúgáshoz vezethet. Azonban 
termések kineveléséhez folyamato-
san szükség van nitrogénre is, telje-
sen ne vonjuk meg ezt a tápanyagot, 
csak az arányokkal kísérletezzünk. 

A folytonnövő fajtáknál a sza-
kaszos (ritka) öntözés vagy a 

túlzott vízmegvonás a termés 
elaprósodásához, végeredmény-
ben terméscsökkenéshez vezet-
het. Ezért ezeknél a fajtáknál in-
kább egy magasabb EC-jű, tömé-
nyebb tápoldat kijuttatásával lehet 
generatív irányba terelni a növényt.

Az „ablakolás”. Ez tulajdon-
képen nem más, mint egy utóla-
gos drasztikus beavatkozás. Ilyen-
kor a paradicsomtőkékről kitörünk 
1 vagy 2 levelet a lombozat közép-
ső részéről, s így csökkentjük le a 
lombozat-termés arányt, s visszük 
el a növényt generatív irányba.

A „zászlóeregetés”. Ez a mód-
szer az „ablakolás” ellentéte. Ilyen-
kor pótlólagos leveleket biztosítunk 

oly módon, hogy egy-egy kacsot 
nem tőből törünk ki, hanem 1-2 
levél után csípjük vissza, s a bim-
bókat is eltávolítjuk róla.

A hormonhatású készítmé
nyek közül a fóliás paradicsom-
termesztésben a terméskötődést 
elősegítő szerek (pl. Nevirol, 
Betoxon), valamint az érést gyor-
sító szerek (pl. Ethrel) terjedtek 
el a leginkább. Használatuk sok 
esetben a minőség jelentős rom-
lásához vezet. Ez lehet a termé-
sek deformálódása, nem megfe-

lelő íz, színeződési problémák is. 
Ezért ezeket a szereket csak indo-
kolt esetben, a szabályok pontos 
betartásával szabad felhasználni.

Réztartalmú permetszerek 
használatával már a palántane-
velés során vissza tudjuk vala-
melyest fogni a vegetatív növe-
kedést. Azonban a kiültetett állo-
mányban csak okszerűen, vala-
mely betegség elleni védekezés 
céljából szabad használni a nö-
vényvédő vegyszereket, a növe-
kedést szabályzó szerepe ilyen-
kor csak másodlagos.

Gál István falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A legbecézőbb kifejezés a szeretetre a magyar nyelvben: gyön
gyöm, virágom! A szeretet, a szerelem és a szűziesség szimbó
lumaként kapta a nevét a májusi gyöngyvirág (Convallaria 
majalis).

És nem csak nálunk! Franciaországban a május elsejét gyöngy-
virággal köszöntik. (Egyszer jó sorsom úgy hozta, hogy május első 
napja Genfben virradt rám, és az utcán csodálkozva láttam, hogy 
minden második ember egy kis gyöngyvirágcsokrocskával a ke-
zében közlekedik az utcán.) Csapó József a „nemes szabad kirá-
lyi Debrecen városának physikusa” így dicséri: „Igen esméretes, 
drága illatú virág ez, itten a Nagyerdőben tavasszal nagy bőség-
gel terem”.

A gyöngyvirág árnyékos kertrészeken, üde, nyirkos talajokon 
érzi jól magát és szaporodik el. A természetben a tölgyesek alj-
növénye, de voltaképpen nem nagyon igényes és alkalmazkodó 
évelő növény, amely rizómáival sűrűn behálózza a talaját. Virá-
gai a tőkocsányán „fehér gyöngyök módjára sorakoznak” ápri-
lis végén-május elején, és igen kellemes illatúak. Érett bogyója 
élénkpiros színű és erősen mérgező. A kertben tartózkodó gye-
rekeket erre figyelmeztetni kell! Ritkán fordul elő a rózsaszínű 
(alig illatozó) változata.

Különösebb gondozást és növényvédelmet nem igényel. Hosz-
szabb szárazság idején meghálálja a bő vízzel történő öntözést, a trá-
gyázást és tél előtt a lombbal való betakarást. Ősszel lehet szaporíta-
ni a gyökeres növények kiemelésével és áttelepítésével.

Sikeresen lehet a gyöngyvirágot hajtatni: az erős gyökérzetű tö-
vet januárban – miután fagyhatás érte őket – cserépbe, jó minőségű, 
C-típusú kerti földbe ültetjük és alaposan beöntözve meleg helyre 
állítjuk. Szüksége van arra, hogy a cserepet letakarjuk alufóliával, 
mert e nélkül a virágok „ülve maradnának”. A takarást 10 nap múl-
va lehet eltávolítani, a virágzásra pedig az ültetés után egy hónap-
pal számíthatunk.

Gyógynövény és gyógyszer
A népi gyógyászatban régebben gutaütés és fejfájás ellen javal-

lották, de ma is állítanak elő belőle szívgyengeség, epilepszia és ér-
elmeszesedés elleni gyógyszerkészítményeket. Mi, a gyógyászathoz 
keveset értők egyszerűen tekintsük csak mérgezőnek! Levele nagyon 
hasonlít a medvehagyma levelére, de a két növény virága (április 
közepétől már virágzanak) eltérő.

Gyöngyvirág: erdőben és kertben, 
csak össze ne keverjem



Csütörtök Május 13.

Köszöntjük Szervác, Imola nevű olvasóinkat!

Hétfő Május 10.

Köszöntjük Ármin, Pálma, Miranda nevű olvasóinkat!

Kedd Május 11.

Köszöntjük Ferenc nevű olvasóinkat!

Szerda Május 12.

Köszöntjük Pongrác nevű olvasóinkat!

2021. 
május 5.8 Heti műsor

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

Am. vígjátéksor.
12:20 Az ígéret

Török filmsor.
13:30 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!
22:45 RTL Híradó  

Késő esti kiadás
23:20 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:55 Barátok közt
00:45 Időről időre

Amerikai krimisor.
01:55 Autogram
02:40 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

04:55 Csapdába csalva
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 Texasi

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a Texasi
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 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:15 Exatlon Hungary
23:05 Amerikába jöttem

Amerikai vígjáték
01:50 Walker, a Texasi 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:35 Doc Martin
Angol filmsorozat

03:25 Doc Martin
Angol filmsorozat

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Roma magazin
07:20 Domovina
07:50 Mozogj otthon!
08:00 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Családbarát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:15 Gratulálunk, a 

csatlakozás sike
res volt

14:20 Almárium
15:10 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 Kékfény
21:25 A bizalom ára

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

22:15 Kenó
22:25 A Mediciek 

hatalma
Tévéfilmsor.

23:25 Ne ölj!
Olasz krimisor.

00:20 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:15 Divat & dizájn
02:10 Novum: Humán

retinamodell
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
06:20 Summa
06:45 Család'21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:00 Mesterember
08:30 Muzsikaszó
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Római katolikus 

szentmi
se közvetíté
se a pilismaróti 
Szent Lőrinc 
Templomból

11:20 Ágrólszakadt 
úrilány
Magyar romanti-
kus film

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

Csókakő
17:45 Gasztroangyal  

Eszik, iszik, so
sem alszik...

18:40 Jókedvet 
kívánunk!

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Rocklexikon: 
Presser Gábor

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:25 Hetedhét kaland
00:35 M2 matricák  

Neked van test
véred?

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Rocklexikon: 

Presser Gábor

04:35 Merkantil Bank 
Liga

06:30 Sporthíradó
07:30 Szabadidő
09:00 LEN Vizes Eb  

Műúszás
13:00 Sporthíradó
13:30 OTP Bank Liga
15:30 Öttusa Világkupa
16:00 LEN Vizes Eb  

Műúszás
18:30 Kézilabda 

magazin
19:30 LEN Vizes Eb  

Műugrás
21:00 Góóól!2
22:00 Sporthíradó
22:30 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
23:00 OTP Bank Liga
01:00 OTP Bank Liga
02:50 Román Labda

rúgó Liga

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

Am. vígjátéksor.
12:20 Az ígéret

Török filmsor.
13:30 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!
22:45 RTL Híradó  

Késő esti kiadás
23:20 Házon kívül
23:55 Barátok közt
00:40 Star Wars: 

Skywalker kora
Am. kalandfilm

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 Texasi

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a Texasi 
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 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:15 Exatlon Hungary
23:05 Jumanji: 

Vár a dzsungel
Am.-német-kanadai 
akcióvígjáték

01:50 Walker, a Texasi 
kopó
Am. akciófilm-sor.

02:35 Doc Martin
Angol filmsor.

04:30 Családbarát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Családbarát
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
15:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:10 Alpesi őrjárat
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Önök kérték

21:30 A maffia nyomá-
ban  Zagaria akció
Olasz krimisor.

22:25 Kenó
22:35 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilmsor.

23:35 Ne ölj!
Olasz krimisor.

00:25 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:20 Új idők új dalai
01:50 Divat & dizájn
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
08:00 Mesterember
08:30 Muzsikaszó
09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól

a nóta
10:20 Református 

magazin
10:45 Az utódok 

reménysége
11:15 Nyitott ház

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 Családbarát
16:40 Térkép
17:15 Ízőrzők: Gomba
17:50 Gasztroangyal  

Eszik, iszik, so
sem alszik...

18:45 Jókedvet 
kívánunk!

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
22:25 Klasszikusok 

délidőben
23:35 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák  

Neked van test
véred?

00:50 M2 matricák  
Neked van test
véred?

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Nézz vissza 

mosollyal!
02:20 Nyitott ház

Tévéjáték

04:40 OTP Bank Liga
06:30 Sporthíradó
08:00 Kézilabda 

magazin
09:00 LEN Vizes Eb – 

Műúszás
11:05 Út Tokióba
11:30 LEN Vizes Eb – 

Műugrás
12:30 LEN Vizes Eb – 

Műugrás
13:35 LEN Vizes Eb – 

Műúszás
14:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
15:00 Góóól!2
16:00 LEN Vizes Eb – 

Műúszás
17:15 Út a Puskásba
17:45 Fradi Tv
18:15 Kosárlabda 

magazin
19:00 Boxutca
19:30 LEN Vizes Eb – 

Műugrás
21:00 LEN Vizes Eb – 

Műugrás
22:15 Sporthíradó

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

Am. vígjátéksor.
12:20 Az ígéret

Török filmsor.
13:30 A Konyhafőnök 

 Zé közbelép!
15:50 Dr. Csont

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök

 Zé közbelép!
22:45 RTL Híradó  

Késő esti kiadás
23:20 Barátok közt
00:10 Dex nyomozó

Am. krimisor.
01:20 Dex nyomozó

Am. krimisor.
02:35 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

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 Texasi 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a Texasi 
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 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:15 Exatlon Hungary
23:05 Dr. Balthazar

Fr. krimi-sorozat
00:20 Magánnyomozók
01:30 Walker, a Texasi

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:20 Doc Martin
Angol filmsor.

04:30 Családbarát
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
08:50 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Családbarát
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
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Értelem és érzelem

Tévéfilmsor.
21:40 A bennfentes

Angol thriller
00:10 Kenó
00:20 Ne ölj!

Olasz krimisor.
01:15 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

02:05 Novum: Fluvox 
amin (SE)

02:35 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
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpátmedence
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:35 Muzsikaszó
09:20 Élő népzene
09:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:50 Rome Reports 

Vatikáni híradó
11:15 Neked szól!
11:20 KeresztTények
11:30 A sokszínű vallás
11:40 Ő és én: 

Gubik István
11:50 Hogyan érik az 

ember?
Tévéfilm

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

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Családbarát
16:40 Hazajáró
17:10 Ízőrzők: Mözs
17:45 Gasztroangyal  

Eszik, iszik, so
sem alszik...

18:40 Jókedvet 
kívánunk!

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 A Hetedik te ma

gad légy - Sebő 
Ferenc 70

23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:25 Hetedhét kaland
00:35 M2 matricák  

Neked van test
véred?

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:20 Hogyan érik az

ember?
Tévéfilm

04:35 OTP Bank Liga
06:30 Sporthíradó
08:00 Boxutca
08:30 Kerékpártúra
09:00 LEN Vizes Eb –

Műúszás
10:55 LEN Vizes Eb  

Nyíltvízi úszás
12:30 LEN Vizes Eb – 

Műugrás
14:45 LEN Vizes Eb 

Nyíltvízi úszás
16:00 Tour de Hongrie: 

szakasz
17:15 Sporthíradó
19:00 Aranyoroszlánok
19:30 LEN Vizes Eb –

Műugrás
21:00 LEN Vizes Eb –

Műugrás
22:15 Sporthíradó
22:45 Futsal magazin
23:15 LEN Vizes Eb – 

Műúszás

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

Am. vígjátéksor.
12:20 Az ígéret

Török filmsor.
13:30 A Konyhafőnök - 

Zé közbelép!
15:50 Dr. Csont

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

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

Zé közbelép!
22:45 RTL Híradó  

Késő esti kiadás
23:20 Barátok közt
00:15 Brandmánia
01:00 Édes Otthon
01:45 Sivatagi madarak

Amerikai film

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 Texasi 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a Texasi 
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 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:15 Exatlon Hungary
23:05 Dr. Balthazar

Fr. krimi-sor.
00:25 Propaganda
01:00 Csapdába csalva
01:35 Walker, a Texasi 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 Doc Martin
Angol filmsor.

04:30 Családbarát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki
07:15 AlpokDuna

Adria
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Családbarát
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.

16:05 Alpesi őrjárat
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Fábry
21:50 Munkaügyek 

IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:15 Kenó
22:25 Csontváry

Magyar játékfilm
00:15 Capriccio
00:35 Ne ölj!

Olasz krimisor.
01:25 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

02:10 Novum: Ázsiai 
tigrisszúnyog

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
08:05 Mesterember
08:35 Muzsikaszó
09:20 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Új nemzedék
10:50 Isten kezében
11:20 Az ész bajjal jár

Vígjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 AlpokDuna

Adria
13:45 Slovenski Utrinki
14:15 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:15 Családbarát
16:45 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők:

Ceglédbercel
17:45 Gasztroangyal  

Eszik, iszik, so
sem alszik...

18:45 Jókedvet 
kívánunk!

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

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

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

Neked van test
véred?

00:45 M2 matricák  
Neked van test
véred?

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

Magy. zenés filmsor.
02:15 Az ész bajjal jár

Vígjáték

04:40 Futsal magazin
05:05 LEN Vizes Eb 

Nyíltvízi úszás
06:30 Sporthíradó
08:00 Öttusa Világkupa
08:30 Út a Puskásba
09:00 Fradi Tv
09:30 Aranyoroszlánok
10:00 LEN Vizes Eb  

Nyíltvízi úszás
12:00 Pecatúra
12:30 Skipper
13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Euro 2020

magazin
14:00 LEN Vizes Eb  

Nyíltvízi úszás
16:05 Tour de Hongrie: 

szakasz
17:00 Sporthíradó
19:00 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
20:20 LEN Vizes Eb – 

Műugrás
22:30 Sporthíradó
23:00 LEN Vizes Eb – 

Műúszás
00:00 Tour de Hongrie: 

szakasz



Szombat Május 15.

Köszöntjük Zsófia, Denissza, Szonja nevű olvasóinkat!

Vasárnap Május 16.

Köszöntjük Mózes, Botond nevű olvasóinkat!

Péntek Május 14.

Köszöntjük Bonifác 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.
2140 szó              40 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
2140 szó              80 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
2140 szó              80 hr.

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %os felárral jelenik meg.

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2ként: 
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr., 
2–7. oldalak – 7 hr., 11–15. oldalak – 6 hr.

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

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg

2021. 
május 5. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Az ígéret

Török filmsor.
13:10 A Konyhafőnök - 

Zé közbelép!
15:50 Dr. Csont

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

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

Zé közbelép!
22:45 RTL Híradó  

Késő esti kiadás
23:20 Barátok közt
00:10 Dex nyomozó

Am. krimisor.
01:20 Dex nyomozó

Am. krimisor.
02:35 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

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 Texasi

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a Texasi 
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 Mintaapák

Magy. fikciós sor.
20:15 Exatlon Hungary
23:05 Dr. Balthazar

Fr. krimi-sor.
00:25 Magánnyomozók
01:35 Walker, a Texasi 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 Doc Martin
Angol filmsor.

04:30 Családbarát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Családbarát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:15 Gratulálunk, a 

csatlakozás sike
res volt

14:20 Almárium
15:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:10 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
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.

20:35 Atelier Fontana  
A divat nagyasz
szonyai
Tévéfilm

22:25 Kenó
22:35 A Dassler-fivérek

Tévéfilmsorozat
00:05 Ne ölj!

Olasz krimisor.
01:00 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:50 Új idők új dalai
02:15 Novum: Kvan

tumszámítógép
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 Multiverzum
06:25 Kárpátmedence
06:45 Kék bolygó
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:05 Mesterember
08:35 Muzsikaszó
09:20 Élő népzene
09:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:30 Katolikus krónika
10:55 Mai hitvallások
11:25 Bűnügy, lélek-

elemzéssel
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:45 Öt kontinens
14:10 Püspökkenyér
14:40 Multiverzum
15:15 Családbarát
16:40 Kárpátmedence
17:05 Ízőrzők: 

Tiszapüspöki
17:40 Gasztroangyal  

Eszik, iszik, so
sem alszik...

18:40 Jókedvet 
kívánunk!

19:00 Jó ebédhez szól
a nóta

19:30 Régi idők focija
Magyar játékfilm

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Az improvizáció 

mestere  Port
réfilm Szakcsi 
Lakatos Béláról 
 MMA portré

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

Neked van test
véred?

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Régi idők focija

Magyar játékfilm
02:45 Bűnügy, lélek-

elemzéssel
Tévéjáték

04:50 Bringasport
06:30 Sporthíradó
07:30 Skipper
08:00 Tour de Hongrie:

szakasz
09:00 LEN Vizes Eb – 

Műúszás
11:00 LEN Vizes Eb – 

Műugrás
12:00 LEN Vizes Eb – 

Műugrás
14:35 LEN Vizes Eb – 

Műúszás
15:30 Női labdarúgó 

magazin
16:00 Tour de Hongrie: 

szakasz
17:00 Sporthíradó
18:05 LEN Vizes Eb –

Műúszás
19:00 Női röplabda Eu-

rópabajnoki se
lejtező

20:50 LEN Vizes Eb – 
Műugrás

22:35 Sporthíradó
23:05 LEN Vizes Eb – 

Műúszás
00:05 Tour de Hongrie: 

szakasz

05:10 A homok titkai
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:05 Bakugan: Ott

hon, szökésben
Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsorozat

09:30 Star Wars: 
Lázadók
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

10:00 Teleshop
11:00 Anyák gyöngye

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:35 Brandmánia
12:20 Autogram
13:05 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
14:15 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
15:30 Időcsavar

Am. kalandfilm
18:00 RTL Híradó – 

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

Magyar vígjáték-
sorozat

21:10 Kutyabajnok
Amerikai vígjáték

23:15 Gringo
Amerikai akciófilm

01:30 Castle
Amerikai krimisor.

02:40 Castle
Amerikai krimisor.

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
09:45 Trendmánia
10:20 Édes egészség 

Kárpáti 
Rebekával

10:50 Életmódi Plusz
11:25 A Pénz beszél
11:55 Poggyász
12:30 Innovátor
13:00 Jurassic Park 2. – 

Az elveszett világ
Amerikai akció-ka-
landfilm

15:50 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 A múmia

Am. kalandfilm
22:50 Ted

Amerikai vígjáték
01:15 Trópusi vihar

Amerikai-angol-
német akcióvígjáték

03:05 911 L.A.
Am. akció-sorozat

04:30 Családbarát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Szerelmes 

földrajz
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 A világörökség 

kincsei
09:50 A világ madár

távlatból
10:25 Családbarát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:30 A titkosügynök

Angol tévéfilmsor.
14:25 A maffia csak

nyáron öl
Krimisorozat

15:25 Fekete 
gyémántok III.
Magyar romanti-
kus film

17:00 Főmenü: 
Baromfiudvar

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat

19:40 Atelier Fontana  
A divat nagyasz
szonyai
Tévéfilm

21:35 A mi fiaink
Tévéfilm

23:25 Kenó
23:30 Fábry
00:50 Ne ölj!

Olasz krimisorozat
01:35 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

02:20 Új idők új dalai
02:50 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 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Opera Cafe
07:45 Püspökkenyér
08:10 Evangélium: 

Máté 
evangéliuma

08:40 Hogy volt?!
09:35 Életművész: 

Katus Attila
10:30 Rejtélyes XX. 

század  Kun 
Miklós műsora

10:55 Öt kontinens
11:25 Legenda a 

vonaton
Magyar filmvíg-
játék

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Felvezető műsor: 

Kézilabda
14:15 Női kézilabda 

Magyar Kupa
15:45 Értékelő műsor: 

Kézilabda
16:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
16:45 Női kézilabda 

Magyar Kupa
18:15 Értékelő műsor: 

Kézilabda
18:30 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
18:45 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
20:30 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
20:45 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
22:05 Fábry
23:30 Dokuzóna
00:25 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:25 Életművész: 

Katus Attila
02:15 Fekete gyémántok

Magyar romanti-
kus film

05:15 Kerékpár
túra

07:45 Bringasport
08:00 Tour de Hongrie: 

szakasz
09:00 LEN Vizes Eb – 

Műúszás
11:00 Szabadidő
13:30 Kékek
14:00 Építők
14:30 LEN Vizes Eb  

Nyíltvízi úszás
16:00 Tour de Hongrie:

szakasz
18:00 LEN Vizes Eb – 

Műugrás
19:00 Női röplabda Eu-

rópabajnoki se
lejtező

20:50 LEN Vizes Eb – 
Műugrás

23:50 Tour de Hongrie:
szakasz

00:50 Női kézilabda 
Magyar Kupa

02:25 LEN Vizes Eb – 
Műúszás

05:15 A homok titkai
Brazil filmsorozat

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

Apák és barátok
Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsorozat

08:50 Star Wars: 
Lázadók
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:20 Teleshop
10:20 Anyák gyöngye

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:00 A Muzsika 
TV bemutatja!

11:40 Édes Otthon
12:25 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

13:00 Házon kívül
13:35 Szabadítsátok 

ki Willyt! 2.
Amerikai-francia 
kalandfilm

15:50 A diótörő és a 
négy birodalom
Amerikai családi 
kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Wonder Woman
Amerikai kaland-
film

21:50 Amerika 
Kapitány
Amerikai kaland-
film

00:55 Portré
01:40 A kör

Amerikai thriller

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
09:55 Fald Fel!
10:30 Tűsarok
11:00 Több mint 

TestŐr
11:35 Super Car
12:05 Életmódi

12:40 ExtremeE 
magazin

13:10 Csapdába csalva
13:45 A Madagaszkár 

pingvinjei
Amerikai animációs 
vígjáték

15:40 Alkonyat  Haj
nalhasadás I. rész
Amerikai kalandfilm

18:00 Tények
18:50 Halálos 

iramban 8.
Amerikai-japán-
francia-kanadai ak-
ciófilm

22:00 Esti iskola
Amerikai vígjáték

00:30 Miért pont Ő?
Amerikai vígjáték

02:40 Sulihuligánok
Amerikai vígjáték

05:20 Édes anya
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
07:00 Családi kör
08:00 Isten kezében
08:30 KeresztTények
08:35 Katolikus 

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

Vatikáni híradó
09:30 A sokszínű vallás
09:45 Református 

riportok
10:10 Református 

ifjúsági műsor
10:20 Baptista 

ifjúsági műsor
10:30 Evangélikus 

magazin
10:55 Ő és én: 

Lukácsy György
11:00 Tanúságtevők
11:25 Önkéntesek
12:00 Déli harangszó

12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:25 Robin Hood, a 

törvényenkívüli 
szupersztár

14:20 Édes anya
nyelvünk

14:35 Fekete 
gyémántok III.
Magyar romanti-
kus film

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

16:05 Hogy volt?!
17:00 A világörökség

kincsei
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:15 Kánikulai 

délután
Angol bűnügyi film

23:15 Kenó
23:25 Dogman  

Kutyák királya
Olasz játékfilm

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

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

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

kos konyha
10:55 Térkép

11:25 Hazajáró
11:55 Veteránfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
15:30 Női kézilabda 

Magyar 
Kupa

17:30 Építők
18:00 Női kézilabda 

Magyar 
Kupa

20:10 Tippmix férfi ko-
sárlabda NB I.

22:05 Fényévek
23:00 A Nagyok
23:30 Hogy volt?!

04:45 Futsal 
magazin

05:10 Szabadidő
05:40 Női kézilabda 

Magyar Kupa
07:25 Múlt és Jelen
07:55 Tour de Hongrie: 

szakasz
08:55 Jövünk!
09:30 LEN Vizes Eb  

Nyíltvízi úszás
10:00 Kékek
10:30 Építők
10:55 UEFA Euro 2020 

magazin
13:00 Tour de Hongrie: 

szakasz
16:10 LEN Vizes Eb  

Nyíltvízi úszás
17:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 Merkantil Bank 

Liga
19:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:05 Női röplabda Eu-

rópabajnoki se
lejtező
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Szempillanövesztő csodaszer házilag: 
elhoztuk a tökéletes receptet

Ha kurta pillákkal áldott meg a sors, ne búslakodj, mert most egy 
olyan készítmény receptjét adom a kezedbe, amellyel mindössze 
egy hónap alatt hosszú és dús szempillákra tehetsz szert! Az igéző 
tekintet titka most nem egy jól megválasztott szempillaspirál vagy 
egy hangsúlyos műszempilla lesz, hanem egy természetes összete
vőkből, nagyon könnyen elkészíthető keverék!

Kókuszolaj
A kókuszolaj, vagy más né-

ven kókuszvaj (alacsony hőmér-
sékleten kókuszzsír) a kókusz-
pálma magjának belsejéből ki-
nyert olaj.

Rengetegféleképpen fel le-

het használni – főzéshez, krémek 
összetevőjeként, szappankészí-
téshez –,  kevesen tudják azon-
ban, hogy szempillanövesztő ha-
tással is rendelkezik.

Magas E-vitamin tartalmá-
nak köszönhetően a kókuszolaj 
természetes módon ápolja és nö-
veszti a pilláidat. Beszerezhető a 
hipermarketekben, nagyobb dro-
gériákban és bio boltokban is.

Ricinus olaj
A ricinus olaj a ricinus gyógy-

növény magjából kisajtolt olaj. A 
hajápolásban már régóta használ-

ják, elsősorban hajpakolásokban, 
ugyanis elősegíti a szőrnövekedést, 
ezért kiválóan alkalmas a hajnövés 
serkentésére.

A ricinus olajtól az elvékonyo-
dott szempillák idővel megvastagod-
nak, megnőnek, ráadásul a szőr továb-

bi sérülését is meggátolja ez a termé-
szetes összetevő. Állaga sűrű, soká-
ig rajta marad a pilláidon, így hossza-
san fejtheti ki jótékony hatását.  A be-
szerzése nagyon egyszerű, mert min-
den gyógyszertárban megtalálható.

E-vitamin tartalmú olaj
Az E-vitamin a jól felszívó-

dó növényi olajokban található 
meg, mint például az olívaolaj, az 
argánolaj, vagy a mandulaolaj. Las-
sítja az öregedési folyamatokat, és 
regeneráló hatású – a szempillák 
erősödnek és növekednek tőle.

Maga az olaj elég ritkán talál-

ható meg bolti forgalmazásban, 
azonban be lehet szerezni kap-
szula formában, ami a gyógy-
szertárakban kapható. Olvass to-
vább és elárulom, hogyan tudod 
kinyerni belőle az olajat! 

Elkészítés
A csodaszer elkészítéséhez 

a 3 olajon kívül szükséged lesz 
még egy 3-5 cm átmérőjű tégely-
re, amiben elkeverheted az össze-
tevőket. Először is tegyél egy ká-
véskanál kókuszzsírt egy kis bög-
rébe, majd pár másodperc alatt 
olvaszd meg a mikróban – meg 
is van a kókuszolaj, mehet a té-
gelybe!

Ezután adj hozzá szintén egy 
kávéskanálnyit a ricinus olajból! 
Az E-vitamin olaj hozzáadása 
egy icipicit trükkösebb: a kis kap-
szulát helyezd a tégely fölé, egy 
kis ollóval vágd szét, és nyomd 
ki belőle az olajat! Összesen 6-8 
kapszulára lesz szükség. Ha ez-
zel megvagy, keverd össze őket!

Használat és végeredmény
Egy fülpiszkáló vagy tisz-

ta spirál segítségével óvatosan, 
de alaposan kend be a pilláid az 
olajjal – vigyázz, nehogy a sze-
medbe kerüljön!

Ezt a folyamatot minden este 
csináld meg lefekvés előtt. Fon-
tos, hogy ne várj csodát egyet-
len használattól; az eredményt 
minimum 2 hét, de maximum 
egy hónap után biztosan észre 
fogod venni.

Ennyi idő kell ahhoz, hogy a 
pilláid beszívják a sok vitamint 
és a természetes ápoló anyago-
kat, és kifejthessék növesztő ha-
tásukat. Utána pedig nem marad 
más, mint a rebegtetés!

bien.hu

Hegek pattanások után? Íme egy 
trükk, amivel eltüntetheted a nyomait
A pattanások nem csupán addig nehezítik meg életünket, míg 
kinőnek és elmúlnak, hanem utána is, ugyanis gyakran hegeket 
hagynak maguk után. Ez nem túl szép látvány, ezért érdemes né
hány házi praktikát segítségül hívni annak érdekében, hogy mi
nél hamar elmúljanak vagy legalább halványuljanak. Mutatjuk, 
melyek ezek!

Aloe vera
Az aloe verára már évszá-

zadokkal ezelőtt is igazi cso-
daszerként tekintettek. Haté-
kony megoldás a napégés ke-
zelésére, de antibakteriális tu-
lajdonságának hála számta-
lan betegséget, fertőzést képes 
gyógyítani.

Naponta kétszer bőrön alkal-
mazva képes a pattanások okoz-
ta hegeket elhalványítani. A ben-
ne lévő folyadék gyengéd a bőr-
höz, ezért nem kell félnünk az ir-
ritációtól sem.

Patikában, drogériában kap-
ható a belőle készült gél, de ettől 
hatásosabb megoldás, ha tartasz 
otthon belőle szobanövényként. 
Ilyenkor csak le kell vágnod az 

egyik ágát és kinyomni belőle a 
nedvességet.

Ezzel kend be az érintett bőr-
felületet, hagyd rajta 30 percig 
majd mosd le! Használhatod to-
vábbá égési sérülésekre, sőt a 
pattanások megelőzésére is.

Citromlé
A citromlé alfa-hidroxisavat 

tartalmaz, amelyet a hegek hal-
ványítására, a gyógyulás előse-
gítésére és a bőr felfrissítésére 
használhatunk. Csak préseljük 
ki a citrom levét, majd kenjük be 
vele az érintett területet.

Amennyiben érzékeny a bő-
rünk, akkor mindenképp hígít-
suk vízzel, hogy elkerüljük az 
irritációt.

Ha megszáradt a bőrünkön, 
mossuk meg vízzel, majd hasz-
náljunk hidratálókrémet. Ismé-
teljük meg az eljárást kétszer-há-
romszor egy héten. Arra ügyel-
jünk, hogy nyílt sebnél soha ne 
használjuk!

Uborka
Az uborka egy kedvelt ösz-

szetevője a különböző arckezelé-
seknek – nem véletlenül. Amel-
lett, hogy tele van vízzel, reme-
kül hidratál, A- és C-vitamin, va-
lamint magnézium is található 
benne, ezért különösen jót tesz 
a bőrnek.

Szerezz be néhány bio ubor-
kát, vágd vékony szeletekre, 
majd a szeleteket helyezd a he-

gekre! 30 percig hagyd rajta, 
majd vedd le, dobd ki és a bőrö-
det mosd meg tiszta vízzel! Ha 
naponta megismételted az eljá-
rást, a hegek hamar halványul-
ni fognak.

Méz
A méz az uborkához hason-

lóan természetes hidratáló és se-
gít halványítani a hegeket, a pat-
tanások nyomait. Természetesen 
nem árt, ha a nyers, jó minősé-
gű verziót használjuk, sokkal 
több benne a hatóanyag, mint a 
hagyományos, boltban kapható 
mézekben.

Ha beszereztük, akkor na-
gyon egyszerű a dolgunk, csu-
pán egy picit rá kell belőle ken-

ni az érintett bőrfelületre és vár-
ni, hogy hasson.

Kipróbálhatod azt is, hogy 
egy kis őrölt fahéjat adsz hoz-
zá, így a pórusösszehúzó hatása 
is érvényesül. Alkalmazd addig, 
míg szükség van rá!

Kókuszolaj
A kókuszolaj számtalan 

gyógyhatású krém összetevő-
je, de akár önmagában te is al-
kalmazhatod. Tegyél belőle egy 
negyed teáskanállal a tenye-
redbe, majd hagyd, hogy fel-
olvadjon!

Ha ez megtörtént, az ujj-
begyeiddel masszírozd bele az 
érintett bőrfelületre! Nem szük-
séges utána lemosnod, csupán 
hagyd, hogy a benne lévő vita-
minok és esszenciális zsírsavak 
hassanak.

Ha azonban mégis inkább 
lemosnád, fél órát mindenképp 
várj vele.

+1 Menj el 
bőrgyógyászhoz

Természetesen az előbb em-
lített házi praktikák is nagyon 
hasznosak, segítenek felgyorsí-
tani a gyógyulás folyamatát, ám 
vannak olyan komolyabb prob-
lémák, amelyeken már ezek sem 
tudnak segíteni.

Ilyenkor ne félj felkeres-
ni egy bőrgyógyászt, aki majd 
ajánl számodra alternatív meg-
oldásokat.

Ettől fog sokkal gyorsabban 
nőni a hajad: 5+1 bevált trükk
A hosszú haj a nőiesség jelképe, a haj a nő éke. Akinek rövid haja 
van, az hosszút akar, akinek hosszú van, az rövidet. Akinek gön
dör a haja az egyenes hajat akar, és fordítva. Napjainkban sokkal 
több lehetőség van arra, hogy hajunk színét, formáját megváltoz
tathassuk. Egyre inkább divat a hosszú haj. Ám az nem megy egyik 
percről a másikra. Viszont apró trükkökkel lehet segíteni a hajnak.

Éjszaka
Ha azt szeretnénk, hogy 

gyorsabban nőjön hajunk, éj-
szakára szorosan össze kell fog-
ni. Ez több szempontból is sze-
rencsés, egyrészt, mert nem kó-
colódik, másrészt kényelme-
sebb. Arra mindenképp figyel-
ni kell – nappali copfozásnál is 
–, hogy a hajgumi semmiképp 
se legyen befőttes gumi, sem 
pedig gyöngyös csecsebecse, 
mert abba beletekeredik a még 
viszonylag rövid haj is. Mindig 
textil alapú, nem túl szoros és 
nem túl laza hajgumit használ-
junk. A székelyfonás – sárkány, 
vagy parketta – fonás kisebb tin-
csekben a leginkább megfelelő, 
ha elég szoros.

Sapka
Nyáron a melegben, vagy 

amikor lázasak vagyunk, gyor-
sabban nő a haj. Tehát télen, 
vagy már a hűvösebb idő-
szak kezdetén is érdemes sap-
kát hordani – olyat, ami va-
lóban meleg. Lehet hálósap-
kát is használni, ám fokozot-
tan kell figyelni sapka-haszná-
latnál arra, hogy rendszeresen 

ki legyen mosva, mivel a sapká-
ban lévő fejbőr kipárolgása ked-
vezően hat a gombák szaporodá-
sának – melyek korpásodást, haj-
hullást okoznak.

Mosás igen, hajszárítás nem
Vannak hajnövesztő sampo-

nok, melyek között biztosan van 
olyan, ami serkenti a haj növekedé-
sét, ám sokkal fontosabb az, hogy 
minél hosszabb a haj, annál több-
ször kell mosni, ugyanis a folya-
matosan copfba kötött haj a tövek-
nél ,,befülled”.

Ha teheted, kerüld a hajszárí-
tó használatát. A forró levegő nem 
csak a hajszálak végét teszi tönk-
re, így hiába nő, utána kell vágat-
ni rendszeresen, hanem a forró és a 
hajszárítás utáni hideg levegő vál-
takozása sem tesz jót.

Festés?
Akárki akármit mond, a hajszá-

rító igenis töredezetté teszi a hajat, 
ami azt jelenti, hogy míg havon-
ta kicsivel többet, mint egy centit 
nő a haj, azt le is kell vágni, hogy 
megszabaduljunk a töredezettség-
től. Alaposan töröld meg inkább a 
hajad és használj esti hajmosás után 

vastag, természetes anyagból ké-
szült sapkát éjszakára!

Jó tudni azt is, hogy ugyan a 
dauer és a szőkítés szárazzá, tö-
redezetté, vékonnyá teszi a hajat, 
a fekete hajfesték legalább annyi-
ra káros. Ugyanis ebben a szín-
ben olyan vegyi anyagok van-
nak, melyek az összes szín kö-
zül a legártalmasabbak a fejbőr-
nek és hajhagymáknak.

Balzsampakolás
Ha már megvan a baj, a bal-

zsampakolás sokat segíthet a dol-
gon – átmenetileg. A balzsam-
pakolás lényege, hogy vastagon 
felviszed hajadra a balzsamot 
– esetleg valamilyen természetes 
olajat – és betekered a fejed egy 
törölközőbe, vagy húzz sapkát.

Tartsd így körülbelül húsz 
percig, majd öblítsd le, de arra 
feltétlenül figyelj, hogy ne for-
ró vízzel, hanem langyossal, ami 
kellemes a fejbőrnek!

Masszírozás
A fejbőr jó vérkeringése elő-

segíti a haj gyorsabb növekedé-
sét. A legjobb, ha betartjuk nagy-
anyáink tanácsát és úgy fésülkö-
dünk, ahogy ők tették: ötven fé-
sülés jobbról balra, ötven balról 
jobbra, majd ugyanennyi elölről 
hátra és hátulról előre.

Fontos, hogy jó hajkefét vá-
lasszunk. Semmi esetre se legyen 
fém, a tüskék végein pedig le-
gyen vastagabb, ami nem sérti a 
fejbőrt. Ezeknek a ,,bogyóknak” 
épp az a célja, hogy fésülés köz-
ben masszírozzák a fejbőrt, úgy-
hogy bátran lehet, kell használni. 
Hajmosáskor is alaposan masszí-
rozzuk meg fejbőrünket.
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Az ungvári járás Onokóc települése kö
zelében csütörtökön este a határőrség 
munkatársai három ismeretlen embert 
találtak, akik a határ felé haladtak, szá
mol be a 0312.ua. 

Két külföldit sikerült megállítaniuk. 
Az őrizetbe vett férfinál és nőnél a Domi-
nikai Köztársaság állampolgári dokumen-
tumai voltak. Elismerték, hogy az ellen-
őrző pontok megkerülésével szándékoz-

Három dominikai állampolgárt találtak 
Onokóc közelében

nak Szlovákiába jutni. A harmadik sze-
mély megszökött.

Felkutatására egy másik csoportot 
küldtek, majd szolgálati kutyákat is vezé-
nyelnek a határmenti területre. A külföl-
dit a határtól 500 méterre vették őrizetbe. 
Nála úgyszintén a dominikai állampol-
gárságot igazoló dokumentumok voltak.

Az államhatár illegális átlépésének kísér-
lete miatt eljárást indítottak mindhármuk ellen.

Az április 30ra virradóan két házban is 
tűz ütött ki a Munkácsi járásban, mind
kettő Újdávidházán, írja a mukachevo.
net hírportál.

A helyszínekre a munkácsi tűzoltóság ér-
kezett ki, mindkét háznál több órán át oltották 

Két házban is tűz ütött ki a Munkácsi 
járásban

a tüzet. Az egyik esetnek nincsenek sérültjei, a 
lángok csak személyes holmikban tettek kárt, 
azonban a másik házban egy 1977-es szüle-
tésű férfi holttestére bukkantak.

A tűz kitörésének okát mindkét eset-
ben vizsgálják.

Egy előzetes letartóztatásban lévő sze
mélyt holtan találtak a fogdában, szá
mol be a goloskarpat.info.

Az eset április 26-án történt. A férfi fel-
akasztotta magát. A rendőrség sajtószol-
gálata megerősítette az információt, majd 

Öngyilkosság a nagyszőlősi fogdában
Hanna Dan sajtószóvivő elmondta: a fér-
fit rablással vádolták, azért volt előzetes 
letartóztatásban.

Az öngyilkosság tényét illetően már 
büntetőeljárás indult. Vizsgálják az eset 
körülményeit.

Április 27én hajnalban egy izgatott 
nő szaladt a járőrökhöz Munkácson. 
Az anya segítséget kért a rendőröktől. 
Elmondta, hogy a lányának, akit elő
ző nap műtöttek, erős orrvérzése lett, 
amit nem tudnak elállítani, adja hírül 
a pmg.ua.

Az asszony azt kérte, vigyék őket az 
ungvári kórházba, mert a vérzés még a há-

Nem sikerült megállítani a vérzést: járőrök 
szállították kórházba

rom injekció után sem állt el, amelynek 
állítólag segítenie kellett volna. A rend-
őrök azonnal felajánlották segítségüket, 
mert megértették, hogy emberi élet van 
veszélyben.

Anyát és lányát beültették a szolgálati 
gépkocsiba és Ungvárra szállították őket. 
Viszonylag gyorsan megérkeztek a kór-
házba, ahol az orvosok már várták a lányt.

Emberrablás történt április 27én este 
Ungváron – jelentette Vitalij Glahola 
helyi újságíró Telegramcsatornája nyo
mán az UNIAN hírügynökség.

Az újságíró információi szerint 
az incidens 19.30 óra tájban történt a 
Volodimirszka utcában: több férfi el-
rabolta az utcán haladó helyi orvost. 
„Erőszakkal betuszkolátk egy fekete 

Elraboltak egy orvost Ungváron
Toyota terepjáróba. A szemtanúk érte-
sítették a rendőrséget és a rendszámát 
is megadták a leírt gépkocsinak. A vá-
rosban életbe lépett az elfogási terv” 
– írta Hlahola.

Később a gépkocsit és az elrabolt fér-
fit megtalálták a város szélén. A rendőr-
ség átvizsgálta a helyszínt, adja hírül az 
unian.ua.

Hónapok óta tartott egy 40 éves férfi 
keresése a Kárpátokban. A turista holt
testére április 27én találtak rá a Him
bahegy környékén.

A férfi február 13-án síelt a közelben 

Holtan találtak rá a Kárpátokban eltűnt 
turistára

egy barátjával rossz időjárási körülmé-
nyek között. Eltévedtek, s később egy-
mást is elvesztették. Társát másnap meg-
találták, azonban őt, sajnos, nem, számol 
be a mukachevo.net.

A napokban két férfi súlyosan megsérült 
hegesztés közben. Pénteken 13 óra 30 
perckor értesítették az esetről a Rend
kívüli Helyzetek Állami Szolgálata Kár
pátaljai Kirendeltségének ügyeleti rész
legét, írja a pmg.ua.

Egy üzemanyagtartály hegesztése so-
rán aznap reggel 8 óra 30 perc körül tűz-

Egy személy az intenzív osztályra, a másik a 
traumatológiára került

vész keletkezett Rahón, a Béke utcában. A 
tűzben egy 1968-as születésű polgár sérült 
meg. A testének mintegy 50%-a megégett, 
őt a Rahói Járási Kórház intenzív osztá-
lyán kezelik. Egy 1987-es születésű férfi 
végtagjain szenvedett égési sérüléseket, 
őt ugyanabba a kórházba a traumatológi-
ai osztályra utalták be.

62 ládányi csempészcigarettát próbál
tak meg Románia területére juttat
ni április 29-én, a határőrök sikeresen 
megakadályozták az akciót, számol be 
a pmg.ua.

Az eset a huszti járási Kistarna köze-
lében történt. A határőrök egy csapat ide-
genre figyeltek fel, akik csomagokat cipel-

62 láda csempészcigarettára bukkantak 
Kárpátalján

tek a hátukon. A menekülő csempészeket 
figyelmeztető lövésekkel próbálták meg-
állítani a határőrök.

A 32 ezer doboz, 900 ezer hrivnya ér-
tékű csempészcigarettát – melyek a csem-
pészek hagytak hátra – átadják az Álla-
mi Fiskális Szolgálatnak, az ügyben el-
járás indult.

Már matematikailag is biztossá vált a 
címvédő Halicsanka Lviv újbóli ismét
lése az országos élvonalbeli női kézi
labdabajnokságban, mivel a lembergi 
alakulat a rájátszásban is folytatja re
meklését.

Az alapszakaszban a tabella első há-
rom helyén végző alakulat a rájátszás-
ban előbb Mikolajivban, majd Ungváron 
folytatta az érmes helyek eldöntéséért zaj-
ló csatákat.

Az alapszakaszt a 2. helyen záró Ung-
vári Kárpáti Mikolajivban a házigaz-
da Realtól 30-25-re, míg a Halicsankától 
40-29-re kapott ki, és a tabellán kénytelen 
volt átadnia a második helyét a Realnak.

A mögöttünk hagyott hétvégén Ung-
váron találkozott egymással az első hár-
mas, és amellett, hogy a Halicsanka is-
mét legyőzte mindkét ellenfelét (a házi-
gazda ungváriakat egyetlen góllal sike-

Kézilabda
rült két vállra fektetniük), az ezüstcsatát 
a Kárpáti nyerte 35-33-ra.

A tabellán most a Lembergben sorra 
kerülő utolsó forduló előtt a Halicsankának 
45 pontja van, a Kárpáti 29 ponttal a má-
sodik, míg a Real 28 ponttal a harmadik.

***
A magyar válogatott a második ka-

lapból várhatja a részben hazai rendezé-
sű (Szlovákia lesz a társrendező) 2022-es 
férfi kézilabda-világbajnokság csütörtöki 
csoportbeosztását, így biztosan nem sze-
repel majd egy csoportban a világbajnok 
Dániával, valamint Svédországgal, Auszt-
riával, Oroszországgal és Szerbiával.

Ellenfele lehet viszont a selejtezőkből 
legjobb csoportharmadikként kijutó Uk-
rajna, amely a 4. erősségű hatosban ka-
pott helyet a 24 csapatos kontinensbaj-
nokságon.

Az utolsó előtti szalmaszálba sem sike
rült belekapaszkodnia a Minaj FCnek 
az országos élvonalbeli labdarúgóbaj
nokságban, így a kárpátaljai futballba
rátok két fordulóval a zárás előtt gya
korlatilag kész tényként könyvelhetik el 
az együttes kiesését.

A 24 .  fo rdu lóban  a  mina j iak  
Zaporizzsjában játszották le a bronzérem-
re hajtó Zorja Luhanszk elleni idegenbeli 
találkozót, és, bár, sokáig jól tartották ma-
guk, a végig többet kezdeményező és ve-
szélyesebben játszó Zorja a 81. percben 
esett Kocserhin találattal végül legyűrte 
a kárpátaljai együttest. A vendégek sorai-
ból különböző okok miatt három alapem-
ber – Sinder, Nurijev, Kozsanov – is hi-
ányzott, a télen pedig megmentőként ér-
kező, de egész tavasszal szinte semmi ér-
demlegeset nem nyújtó 50-szeres ukrán 
válogatott, Artem Milevszkij játékára ez-
úttal sem került sor…

A bajnoki tabellán, ily módon szinte re-
ményteli helyzetbe kerülő gárda szakveze-
tője, Mikola Cimbal a 90 percet követően 
ugyan elmondta, hogy igyekeznek tisztes-
ségesen felkészülni a már szinte biztosan 
ezüstérmes Sahtar 
Donyeck, illetve 
az ugyancsak nem-
zetközi kupahely-
re hajtó Vorszkla 
Poltava elleni hát-
ralévő mérkőzé-
sekre, de a benn-
maradás szem-
pontjából már nem 
lehetnek túl sok re-
ményeik. A szak-
vezető – újságírói 
kérdésre –azt is el-
árulta, hogy kiesés 
esetén nem bom-
lik fel az együttes, 
hanem a másod-
osztályban fogják 
majd képviselni a 
kárpátaljai labdarúgást.

Annál is inkább, mivel az alsóházi csa-
patok közül az utóbbi hetekben megtálto-
sodó két lembergi alakulat most is győz-
ni tudott, míg az élvonal másik újonca, az 
Inhulec az Olimpik Donyeck vendége-
ként parádézott.

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

A már bajnok Dinamo Kijev 61 pont-
tal vezeti a tabellát a 48 pontos Sahtar és 

Egyre csökkennek a Minaj bennmaradási esélyei

Bennmaradt a Honvéd, kupagyőztes 
az Újpest!

a 44 ponttal harmadik Zorja előtt.
Az alsóházban 18 pontjával utolsó 

Minaj FC előtt az ugyancsak kieső helyen 
álló Olimpiknek 21, míg a Mariupolnak 
22 pontja van.

A következő, 25. fordulóban a Minaj a 
Sahtar Donyecket látja vendégül.

***
Az OTP Bank Ligában is az utolsó 

előtti, 32. fordulót bonyolították le a hét-
végén, amely során eldőlt a kiesés sorsa is.

A Diósgyőrnek mindenképpen nyerni 
kellett volna az Újpest ellen ahhoz, hogy 
matematikai esélyei legyenek a bennmara-
dáshoz az utolsó fordulóra, vagy legalább 
arra lett volna szüksége, hogy a Honvéd ne 
nyerjen a már biztos kieső Budafok vendé-
geként. Nos, egyik verzió sem jött be, így 
a Budafok mellett a nagy múltú miskolci 
klub pottyant ki az élvonalból.

A bajnoki címét már korábban be-
biztosító Ferencváros közepes játékkal, 
Tokmac duplájával nyert a Mezőkövesd 
ellen

Az utolsó fordulóban dől el, hogy a re-
mek tavaszt produkáló, de az utóbbi mecs-
csekre kipukkadt Puskás Akadémia, vagy 

az egész idényben csalódást keltően sze-
replő Mol Fehérvár végez e az ezüstér-
mes helyen.

A Szabics Imre által irányított fehér-
vári alakulat hétfőn este a Magyar Kupa 
megnyerésével vigasztalódhatott volna, de 
a rendes játékidőben elpuskázta a helyze-
teit, majd a hosszabbításra 9 főre fogyat-
kozott, amit az Újpest ki is használt, és 
1-0-ra legyőzte ellenfelét.

Ezzel el is dőlt, hogy a Bajnokok Li-
gája selejtezőjében rajthoz álló Ferencvá-
ros mellett, a Puskás és a Fehérvár is nem-
zetközi kupaszerepléshez jutott, csakúgy, 
mint a kupagyőztes UTE is, a Paks viszont 
lemaradt erről a lehetőségről.

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

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

technika

Szolgáltatás

Munka

otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 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. 

Újságárusokat 
keresünk!

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

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések 

felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re is.

Ön megtalálta már a 
legkedvezőbb ajánlatot?
Keresse a Karpatinfo.net 

oldalunkon is!

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

Ház eladó

Feketeardóban (Szőlősi 
járás) eladó egy 240 m2
es összkomfortos csalá
di ház, kétemeletes (víz, 
gáz bevezetve). Mob.: 
0992393269 (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 m2es, 
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 m2es 
ház is található. Irány
ár: 35 000 f.e. Viber: 
0508065087. 

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Beregszászban a 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 
utcában, nem a frontra nyí-
ló, kertes, bútorozott felújí-
tott családi ház (64 m2) ki-
adó, csak hosszú távra. 1 szo-
ba, konyha, előszoba, fürdő-
szoba, benti külön WC. Ri-
asztóval, nagy sebességű 
internettel, a legmodernebb 
energiatakarékos gázfűtési 
rendszerrel ellátva. Igényes 
illető vagy házaspár részére. 
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, bútor-
ral együtt. Mob.: +38095-
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.: 0987050320. 

Kétszobás lakás (telje-
sen felújí tot t ,  bútoroz-
va, erkély, internet, wi-fi) 
e ladó  Nagybaktán  egy 
k é t e m e l e t s  t á r s a s h á z -
ban. Ár: 13000 f.e. Mob.: 
+38099-0885051. 

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 messze 
a Pacsirtától. Irányár: 99999 
f.e. Mob.: 095-4093789. 
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 
vállalom. 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. 
Ereszcsatorna készítését, 
stáblon behúzását, tetőfedést 
és tető javítását vállaljuk, re-
ális áron. Mob.: 099-2376011 
(Roland). 

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

re Asztélyban. Fizetés tel
jesítmény szerint. Min
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. Email: 
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. Email: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e 
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap
lopó hetilapok kézbesí
tésére Borzsován. Min
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. Email: 
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. Email: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

A Kárpátinfo hetilap 
reklámszervezőt keres 
a hetilap hirdetéseinek 
értékesítésére. Mob.: 
+380662850283. Ema
il.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo
pó hetilapok kézbesíté
sére Nagyszőlősön. Min
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. Email: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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

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

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.: 0662910418, 068
2126127. 

Alig használt WC kagy
ló eladó Beregszász
ban. Ár: 1000 hrivnya. 
Mob.: 0662910418, 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, 0979621454. 

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 állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
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 Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136.
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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    
Emailcímünk: bermagim@gmail.com

IV. Ungvidéki népzenei és 
néptánc tábor

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

Felvételi 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
Beregvidéki 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.

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.



Kaleidoszkóp2021. 
május 5.14

KoS (3. 21.4. 20.)

BIKa (4. 21.5. 20.)

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

OROSZLÁN (7.23.- 8.23.)

SZűZ (8.24.9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKORPIó (10.24.11.22.)

NyILaS (11.23.-12. 21.)

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

VíZöNTő (1. 21.- 2.20.)

HaLaK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com email 
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.

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 angol, ma-
gyar és német nyelvből. Jelentkezni 2021. április 26. – má-
jus 13. között lehet személyesen, a kiválasztott vizsgahelyen 
a jelentkezési lap leadásával és az ECL vizsgarendszer hon-
lapján található elektronikus jelentkezési 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 írás-
beli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind az olva-
sáskészség (25 pont), mind pedig az íráskészség (25 pont) 
vizsgarészben minimum 40%-os eredményt 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

Оголошення
Я, Левріц Габор Жігмондович повідомляю, 

що 12.05.2021 р. о 10 годині к.ч. буде проходити 
погодження меж земельної ділянки із суміжними 
землевласниками та землекористувачами за адресою: 
на території Астейської сільської ради Берегівського 
району Закарпатської області. Прошу бути присутнім 
суміжних землевласників (землекористувачів) гр. 
Калинич В.І., а також гр. Майор М.Є. Місце зустрічі 
перед КПП "Лужанка".

A csillagok végre lehe-
tővé teszik, hogy a kí-
vánságai valóra válja-
nak, és ezáltal a hét so-

rán minden álma megvalósul. 
Ön egy kalandozó szellem, aki 
mindig újabb és újabb kihívá-
sokra összpontosít és csak arra 
vár, hogy elkezdje ezek meg-
valósítását. Ráadásul mindez 
csak újabb élvezetet ad Önnek 
a következő kihíváshoz. Most 
valahogy sokkal jobban fog ér-
deklődni a zene iránt.

Ez egy nagyon 
kedvező és jótékony 
időszak lesz az életé-
ben. Habár ezekben a 

napokban nagyobb kiadásokat 
eszközöl, mégsem kell attól 
tartania, hogy kiürül a pénztár-
cája. Az egészsége továbbra is 
remek és folyton új kalandokat 
keres. Lehet, hogy egy tenge-
ren túli kirándulás is megfor-
dul a fejében. A bolygók állá-
sa azonban komoly mentális 
stresszt okozhat Önnek.

A szerencse most Önre 
mosolyog a szak mai 
életében, és az anyagi-

akat illetően is. Ön természeté-
ből fakadóan nagyon okos és ra-
vasz, ami miatt minden helyzet-
ből könnyen kihozza a számára 
legkedvezőbbet, különösen ak-
kor, amikor bízik saját magában. 
A barátság nagyon fontos szere-
pet tölt be a kapcsolataiban és 
ezen a héten egy baráti kapcso-
latából könnyen egy romantikus 
vonzódás is kialakulhat.

Ez az időszak tovább-
ra is remekül folytató-
dik az édesanyák szá-

mára, vagy azoknak a Rák szü-
lötteknek, akiket megérintenek 
az anyai, belső energiák. Ez az 
erő remekül használható az élet-
ben, hiszen biztonságban és vé-
delemben tartja a világ bántal-
maitól. Ha értékes időt tölt el 
egy olyan emberrel, akiben erő-
sek az anyai energiák, vagy túl-
ságosan anyáskodó, az nagyon 
kedvezően hat Önre a héten.

Ez egy nagyon kedve-
ző és játékos időszak 
az Oroszlán lelkeknek, 

mert most rengeteg móka vár 
rájuk. Még ha komoly dolgok-
kal kell is szembenéznie, ak-
kor is megőrzi a jókedvét, a 
frissességet, és a nyugalmát Az 
emberek mágnesként vonzód-
nak Önhöz, hiszen az energiái 
erőt és melegséget sugároznak 
feléjük. Ezáltal azt érzi, hogy 
csak jó dolgok történhetnek az 
Ön jelenlétében.

Ez az időszak most a 
költségeiről és az egész-
ségi állapotáról szól. Ha-

bár ez negatívan hangozhat, le-
het, hogy spirituális útmutatást 
jelent arra nézve, hogy belekezd-
jen az élete azon dolgaiba, amiket 
eddig elhanyagolt. Tegye meg ezt 
a lépést a perfekcionizmus nevé-
ben. A feszültség és stressz is je-
len lehet ezen a héten a magán-
élete számos területén, de a spi-
rituális gyakorlatok meghozzák 
majd a szükséges megnyugvást.

Ön mindenkinek na-
gyon fontos és ez 
megmutatkozik a kap-
csolataiban is. Ön egy 

nagyon társasági lény, aki él-
vezi, ha új emberekkel ismer-
kedhet meg. Ez nagyon hasz-
nos tulajdonsága, ami nagy si-
kerekhez vezetheti az életben. 
Ezen a héten más emberek se-
gítsége és támogatása által el-
érheti a vágyott céljait, ami 
persze békét és elégedettsé-
get hoz az életébe.

Ez egy kissé bizonyta-
lan időszak a magán és 
szerelmi életében, kü-
lönösen a Skorpió nők 

számára. A kapcsolatai komp-
romisszumot igényelnek, de 
ezen a héten nem akar lemon-
dani a saját vágyairól sem, ami 
kissé heves érzelmeket válthat 
ki Önből. Itt az ideje azonban 
először a saját igényeit érvé-
nyesítni, hiszen az a legfonto-
sabb. Ha ez teljesült, csak ak-
kor foglalkozzon másokkal.

Egy gyermek, vagy 
fiatalkorú személy na-
gyon jó híreket hozhat 
Önnek, mely végte-

len számú lehetőségben mu-
tatkozhat meg. Lehet, hogy a 
gyermeke kitűnő eredménye-
ket hoz haza az iskolából, vagy 
valaki megházasodik az isme-
retségi köréből, aki a fiatalabb 
nemzedékbe tartozik. Bármi is 
legyen, ez egy remek időszak 
lesz, hiszen semmi miatt nem 
kell most aggódnia.

Ön továbbra is élvez-
heti az anyagi bősé-
get, amit annak kö-

szönhet, hogy a múltban ren-
geteg befektetést tett. A fon-
tos értékek megteremtése és 
az elismerés érzése a legna-
gyobb motivációja, ami ezen 
a héten is vezeti az útját. Most 
vagy a projektjén fog dolgoz-
ni, vagy pedig megtalálja a 
célját az életben. Lehet, hogy 
egy új lakást fog venni, ami 
az új otthonát jelenti. 

A barátság alkotja a 
legfontosabb részét a 
kapcsolatainak és a 

héten nagyon fontosnak érzi, 
hogy szorosabb barátságot kös-
sön egy fiatalabb rokonával, 
vagy egy Önnek fontos gyer-
mekkel. Így jobban megértheti 
az embereket és jobban megis-
merheti őket. Kissé aggódni fog 
értük olykor, de meg kell érte-
nie, hogy minden lélek más, és 
mindenki úgy született, hogy 
meghozza a saját döntéseit.

Ez egy nagyon ke-
mény időszak az 
anyagi előrelépés 

terén, és a kitartó munka 
az egyetlen, ami eredményt 
hozhat. Azonban megérdem-
li, hogy néha egy kicsit hát-
ra dőljön és lazítson, Emlé-
keztesse magát arra, hogy 
rengeteget dolgozik, és iga-
zán megérdemli a pihenést. 
A hét nagyszerű lehetősége-
ket hoz mindenfajta anyagi 
fejlődésre. 
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A tudomány szerint ez az a fűszer, ami a 
legtöbbet segít a fogyásban

A fokhagyma 10+1 csodás 
hatása

Ez az 5 legegészségesebb zöldség a világon

Immunrendszer
A fokhagyma és minden ebből készült táplálék-

kiegészítő erősíti az immunrendszerünket, ezáltal szer-
vezetünket ellenállóbbá teszi a fertőzésekkel szemben.

Gombák
A fokhagyma fogyasztásával lényegesen csökken az 

esély arra, hogy gombás fertőzéseket kapjunk el. Ha már 
késő és már megtörtént a fertőzés, akkor sem árt, ha szed-
jük, hiszen segít a gyógyulási folyamat gyorsításában.

Keringés
A fokhagyma kiváló segítője az egészséges és erős 

vérkeringésnek. Fogyasztásával az érfalak rugalmasab-
bá válnak, csökken a koleszterinszint, csökkent a vérrög-
képződés esélye és a magas vérnyomás normális szinten 
való tartásában is nagy segítség lehet.

Cukorbetegség
Ha rendszeresen fogyasztunk fokhagymát, azzal segít-

hetünk szervezetünknek a vércukorszint szinten tartásában. 
Természetesen nem gyógyítja a betegséget, de folyama-
tos szedésével kiegyensúlyozottabb állapotot érhetünk el.

Étvágyjavító
A fokhagyma kiváló étvágyjavító, ezért bátran fo-

gyasztják olyanok, akik betegek, vagy már lábadoznak 
a betegség után, de még gyengék és nincs kellő étvá-

gyuk. Sajnos fogyókúrázóknak csak akkor ajánlott, ha 
erős akaraterővel rendelkeznek.

Megfázás
Ha úgy érzed, megfáztál, vagy csak többen betegek 

körülötted, feltétlenül kezdj el egy kis fokhagymát enni! 
Használatával az orr kitisztul, a hörgők dugulása csök-
ken és enyhül a torokfájás is. Természetesen nem csak a 
betegségek kezelésére, de még inkább azok megelőzé-
sére kiváló segítség lehet.

Potenciál
Tapasztalatok azt mutatják, hogy a fokhagyma szedé-

se segít a szexuális teljesítőképesség fokozásában, akár 
átmeneti potenciazavarok elhárításában is. Igaz, az illa-
ta nem vall kifejezetten afrodiziákumra, de a hatása an-
nál inkább kiváló lehet.

Emésztőrendszer daganat
Jelenleg is folynak olyan kísérletek, amelyekben azt 

kutatják, hogy a fokhagyma hatóanyaga hatásos lehet-e a 
rákos sejtek elpusztításában. Különösen az emésztőrend-
szert megtámadó rákos megbetegedések esetét vizsgál-
ják, így nem kizárt, hogy néhány év vagy évtized múl-
va már elfogadott gyógymód lesz erre a betegségre is.

Zúzva fogyasztandó!
A fokhagyma legértékesebb hatóanyaga az allicin, 

ami csak akkor szabadul fel, ha a hagymát összedara-
boljuk. Minél alaposabban törjük össze, annál több vá-
lik ki belőle, így érdemes nem nagy darabokra vágni, 
sokkal inkább törekedjünk arra, hogy lehetőleg zúzzuk 
össze és úgy adjuk az ételekhez. Sütés előtt, miután már 
összekevertük a készítendő étel többi részével, érdemes 
néhány percre állni hagyni. Ilyenkor a hatóanyaga még 
inkább ki tudja fejteni fertőtlenítő és gyógyító hatását.

Utcai árusok
Ha utcai árusoknál eszünk, általában minden rend-

ben van az ételek minőségével, de azért nem árt az óva-
tosság. Ebben is segít a fokhagyma, vagyis egyszerűen 
csak szagoljuk meg az ételt. Ha érezzük benne az intenzív 
fokhagyma szagot, akkor valószínűleg nyugodtan meg- 
ehetjük, a benne lévő fokhagyma ugyanis szinte biztos, 
hogy elpusztította a kórokozókat, amik akár ételmérge-
zést is okozhattak volna a hagyma nélkül.

Kisbabák
Ha gyereket vársz és úgy tűnik, hogy a baba súlya kicsit 

esetleg kisebb a szokásosnál, akkor is célszerű beiktatni a fok-
hagymát az étkezésedbe, ugyanis általában növeli a magzat 
súlyát az anyaméhben. Persze ne vidd túlzásba és különösen 
akkor figyelj, ha gyomorsav vagy bármi más zavaró jelenség 
is kíséri terhességedet! A hatása attól még ugyanaz marad, 
csak neked lesz kicsit kellemetlenebb érzés a fogyasztása.

Biztosan hallottál már arról, hogy a fahéj 
mennyire egészséges, és mennyi pozitív 
hatása van – de azt tudtad, hogy tudomá-
nyosan bizonyított a fogyást segítő hatása 
is? Persze ez sem csodaszer, de ha eleget 
fogyasztasz belőle, akkor képes kiváltani 
jótékony hatásait, és jó kiegészítője lehet 
a diétádnak és a rendszeres mozgásnak.

Sajnos még mindig nincs olyan csodaszer, ami azonnal 
eltüntetné az összes egészségtelen felesleget az ember tes-

téről. Vannak azonban olyan alapvető élelmiszerek, ame-
lyek segítenek abban, hogy a szervezet megfelelően mű-
ködtesse a zsírégető folyamatait.

Bár ezek szó szerint nem olvasztják le rólunk a zsírt, 
hanem a testünknek segítenek minél hatékonyabban és job-
ban felhasználni azt. Szerencsére a tudomány szerint erre 
legalkalmasabb fűszer valószínűleg mindenki kamrájában, 
szekrényében megtalálható: a fahéj az igazi szuperhős, ha 
zsírégetésről van szó.

Igazi zsírbombázó fűszer
A legfrissebb kutatás a fahéjjal kapcsolatban nagyon 

ígéretesnek bizonyult. A Clinical Nutrition tudományos 
folyóiratban található tanulmány szerint hozzájárul a túl-
súly elleni harchoz, ha minden nap fahéjjal egészíti ki va-
laki az étrendjét. A kutatás egy metaanalízis, ami azt jelen-

ti, hogy korábbi tanulmányokat vizsgál meg, és az addigi 
tapasztalatokat elemzi.

Ehhez a tanulmányhoz összesen 12 kutatást válogattak 
be aszerint, hogy módszertanilag melyek voltak a legmeg-
felelőbbek tudományos konklúzió levonásához. A 786 fel-
nőtt bevonásával készült metaanalízisből az derült ki, hogy 
ha valaki minden nap fogyaszt fahéjat, az pozitív hatással 
van a súlyra, a testtömeg-indexre, a derék körméretére, va-
lamint a zsírmennyiségre is. A metaanalízis során a szak-
értők azt találták, hogy a pozitív változásokhoz legalább 
12 hétig kell fahéjat fogyasztani.

Közvetlenül a zsírsejtekre van hatással
Egy 2017-es kutatás is rájött már, hogy az úgynevezett 

cinnamaldehid, vagyis a fahéj egyik fő alkotórésze köz-
vetlenül a zsírsejtekre hat, és termogenezisre készteti őket. 
Hogy ez mit jelent pontosan? Ahogy a termogenezis elin-
dul, a zsírsejtek energiát égetnek.

A tápanyagoknak a termikus hatása eltérő, a fehérjének 
van a legnagyobb, a szénhidrátoknak közepes, a zsíroknak a 
legkisebb termikus hatása. A szervezetünk termogenezisén 
ronthatunk is, ha olyan diétákat követünk, amelyek ala-
csony szénhidrát- és fehérjebevitelre késztetnek minket, 
méghozzá magas zsírtartalom mellett. Vagy egész egysze-
rűen, amikor alacsony napi kalória-bevitelünk és ezáltal ke-
vesebb hőt termelünk, és testünk hőmérséklete lecsökken. 
Ekkor kevesebb kalóriát égetünk el. A fahéj pontosan az 
ellenkezőjét teszi: felpörgeti a termogenezist, hogy a szer-
vezet minél több energiát égessen, ezzel pedig minél több 
zsírt is használjon fel. 

De nemcsak ezért érdemes fahéjat fogyasztani. A Jour-
nal of Food Science tudományos folyóiratban megjelent 
tanulmány szerint a fűszer prebiotikumként is viselkedik, 
ami azt jelenti, hogy segíti a hasznos baktériumok fenn-
maradását a gyomrodban.

A Journal of the Endocrine Society tudományos folyó-
iratban pedig arról számoltak be kutatók, hogy a fahéj se-
gíti a vércukorszint kiegyenlítését prediabetikus állapot-
ban, és lassítja a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását.

A fahéjat szerencsére sokféleképpen beépítheted a min-
dennapi ételeidbe. A reggeli zabkásádtól kezdve a kávén át 
a süteményekig bármibe teheted, aminek megbolondítanád 
egy kicsit az ízét. Ha esetleg nem szereted a fahéjat, kiegé-
szítőként is szedheted, de a természetes változat mindig sze-
rencsésebb, hiszen könnyebben hasznosítja a szervezeted.

Ősszel és télen a szervezetünknek dupla 
annyi vitaminra van szüksége, mint nyá-
ron, amikor már a napfényből is D-vita-
minhoz juthatunk, ezért ebben az időszak-
ban érdemes a táplálkozásra még nagyobb 
figyelmet fordítani. Szerencsére itthon is 
elérhető a világ 5 legegészségesebb zöld-
sége, és ha tudatosan beépíted őket a 
napi étrendedbe, sokkal jobb lesz a köz-
érzeted!

Borsó
Egy pohár borsó körülbelül nyolcszor annyi prote-

int tartalmaz, mint a spenót, és ez a mennyiség fedezi 
a napi C-vitamin szükségleted is. Kevésbé ismert tény, 
hogy a zöldborsó bővelkedik magnéziumban, emellett 
segít az emésztési zavarokban, és véd a szív- és érrend-
szeri betegségek ellen.

Hagyd el a megszokott elkészítési módokat, és szórd 
bele inkább a salátádba, vagy turbózd fel vele a regge-
li omletted!

Brokkoli
A brokkoli számos értékes tápanyagot hordoz, ráadá-

sul a többi káposztafélénél könnyebben emészthető. 100 g 
főtt brokkoli 20-30 kcal, illetve 90-120 kJ energiát hordoz. 
Gazdag olyan ásványi anyagokban, mint a kálium, a kal-
cium, a magnézium, a nátrium, a vas, a cink és a foszfor.

Kutatások bizonyítják, hogy az étrendbe beépítve a 
brokkolinak – a többi káposztafélével együtt – jelentős 
szerepe van a rákos megbetegedések kialakulásának el-
kerülésében.

Paradicsom
A paradicsom gazdag A- és K-vitaminban, fogyasztá-

sa csökkenti a reumás és ízületi fájdalmakat, és segít a kü-
lönféle gyulladásos megbetegedések esetén. Jótékony ha-
tással van az emésztésre és csökkenti a gyomorsavtúlten-

gést. Magas víztartalma megelőzi a vér besűrűsödését, és 
remekül oltja a szomjúságot.

Használhatod külsőleg is, például arcpakolásnak zsí-
ros, pattanásos bőr kezelésére, mert helyreállítja a bőr 
pH-értékét.

Hagyma
A hagymafélék baktériumölő hatását már őseink is fel-

fedezték, és a mai modern háztartásokban is sokan használ-

ják meghűlés gyógyítására. Felső légúti betegségek keze-
lésére pedig kitűnő gyógyszer a hagymatea. Az illata nem 
díjnyertes, de már az egynapos kúra is segít a gyógyulás 
felgyorsításában.

Rendszeres fogyasztása segíti az emésztést, javítja a 
szívműködést, és a koleszterinszintet is szabályozza.

Articsóka
Az articsóka az egyik legkorábban megismert gyógy-

növényünk – a görögök és a rómaiak már ősidők óta hasz-
nálják emésztési zavaraik gyógyítására. Csodaszer a felfú-
vódás esetén, és az érzékeny gyomor és bél gyógyítására.

Hasznos a diétázók étrendjében is, mert növeli a zsír-
lebontó képességet, és segíti az emésztést, valamint sza-
bályozza a koleszterin képződését a májban.
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ATTILA HUN 
VEZÉR NÉV-
VÁLTOZATA

A tésztához: 75 dkg liszt, 25 dkg vaj, 30 dkg porcu-
kor, fél csomag sütőpor, 2 dl tej, 2 tojás, 1 csomag vaní-
liás cukor;

A töltelékhez: 2 dl tej, 5 dkg porcukor, 2 csomag vaní-
liás cukor, 2 evőkanál kakaópor, 2 evőkanál lefőzött kávé, 
2 teáskanál rum, 6 dkg lekvár, 5 dkg vaj;

A tetejére: 20 dkg porcukor, 1 kávéskanál rum aroma, 
0,3 dl meggylé.

Elkészítése: A tészta hozzávalóit összegyúrjuk és ki-
nyújtjuk kb. fél centi vékonyra. Vágunk belőle két 40×24 
cm-es lapot, majd az egészet megsütjük külön-külön (a ma-
radék tésztát is, az mindegy, hogy mekkora) előmelegített 
sütőben, 160°C-on 10-15 perc alatt.

A töltelékhez a tejet felforraljuk. A maradék tésztát el-
morzsoljuk és leöntjük a tejjel. Hozzáadjuk a cukrokat, a 
kakaót, a lekvárt, a kávét, a rumot és a vajat, majd jól ösz-
szekeverjük. A tölteléket a két lap közé töltjük.

A mázhoz a porcukrot összekeverjük az aromával és a 
meggylével. Rákenjük a tésztára. Amikor száradni kezd, a 
szeleteket bejelöljük, majd ha megszáradt a máz, a süteményt 
felszeleteljük. A tetejét lehet még csokoládéval díszíteni.

A három megmaradó szóból a következő vicc csatta-
nóját állíthatja össze:

Két tükörtojás sül a serpenyőben.
– Hű, de meleg van, pajtás! – szólal meg egyikük.
– Segítség! – kiabál a másik. – …!

Kétbetűsek: AA, AÁ, 
AL, ÁL, DZ, IG, LT, LY, MI, 
NÁ, RA, TA, UE, UR.

Hárombetűsek: ADA, 
BRR, EGY, ISK, MRS, NET, 
NRO, ODA, SOS.

Négybetűsek: ACAT, 
ALUL, AMÁL, ANYÓ, 
ARNI,  AZAZ,  DUDA, 
ETNA,  GYEP,  MATT, 
ÓKOR, PESO, RÁNŐ, 
TUSA, ZÁRT, ZSIL.

Ötbetűsek:  BATÁR, 
BATUL, EHAVI, ELÁLL, 
ERNST, IMOLA, INNÉT, 
LÁBAS, ÓRIÁS, RÁMÁS, 
TIMON, TINTA, TOJÁS.

Hatbetűsek: AVATAR, 
A Z Á L E A ,  Á TA L A G , 
EPILÁL, GALIBA, MISI-
NA, NYARAL, PANAMÁ, 
SZÉRIA, URSULA.

Hétbetűsek:  AMA -
RÁNT, ATOMERŐ, BESZÉ-

LŐ, BETÁLAL, EHETNÉK, 
EZALATT, MALAMUT, 
SZANÁLÓ, UTASTÉR.

Nyolcbetűsek: APOLÁ-
RIS, LOHASZTÓ, OLDAL-
ÁGI, ORANZSÁD.

Kilencbetűsek: APÁCA-
RUHA, ELTEKEREG, MO-
NODRÁMA, RESTAURÁL.

Tízbetűsek:  PÁGER 
ANTAL, SZEROLÓGUS.

Tizennégy betűsek: AD-
MINISZTRÁLÁS, PAMELA 
ANDERSON.

Elképesztő dolgokra jó a natúr 
joghurt – Gondoltad volna?

Biztos ezen most sokan elhűlnek, de nem szeretem a 
joghurtot. Sem a natúrt, sem a gyümölcsös verziókat. 
Azt viszont imádom, hogy nagyon sok mindenre hasz
nálható: szebb lesz tőle a bőr és számtalan pozitív ha
tása van az egészségre. Lássuk most a 10 legjobbat!

Egy kis joghurtkészí
tési útmutató

A boltban kapható jog-
hurtok készítésénél a pasz-
tőrözött tejet melegítik, me-
legen tartják, majd baktériu-
mokat adnak hozzá. A bol-
ti joghurtok nagy részében a 
baktériumok élnek, azaz élő-
flórás a joghurt. Ez azért van, 
mert a baktériumok a pasztö-
rizálás után kerülnek a tejbe.

Szuper, hogy otthon is 
készíthetsz finom joghur-
tot. Egy vastagtalpú, la-
posabb edényre lesz szük-
séged, amelyben fél liter 
teljes tejet forralj fel las-
san. Ezután hagyd kihűlni 
kézmelegre. Ekkor keverj 
hozzá egy kanál élőflórás 
joghurtot. Ekkor szüksé-
ged lesz egy hőtartó edény-
re, amelybe áttöltöd a ke-
veréket. Ez lehet például 
egy termosz is. Jól zárd le, 
és hagyd állni kb. 8 órán át. 

Erre a 10+1 dologra jó 
a natúr joghurt
1. Gyulladáscsökken

tő pakolás
A pattanásos, aknés 

bőr fellélegzik a natúr jog-
hurttal való pakolás után. 
Bónusz hatóanyagként 
használj egy kis kurkumát. 
A kurkuma egy igazi cso-
daszer. Gyulladáscsökken-
tő tulajdonságának köszön-
hetően fokozza a joghurt 
hatását, így a bőr ragyogó 
lesz. Arra vigyázz, hogy 
tényleg csak keveset hasz-
nálj belőle, mert megszí-
nezheti a bőrt. A pakolást 
10-15 perc hatóidő eltelté-
vel mosd le langyos vízzel.
2. Hidratáló arcmaszk

Néha olyan jólesik csak 
úgy leülni és pihenni. De 
miért ne tehetnéd egy arc-
maszkkal a bőrödön? A na-
túr joghurtban olyan jóté-
kony tejsavkultúrák van-
nak, amelyek fantasztiku-
san hidratálják az arcbő-
röd. Keverj két-három evő-
kanál joghurthoz egy-két 
teáskanál mézet és tur-
bózd fel egy mokkáskanál-
nyi mandulaolajjal. Ha sze-
retnél, illóolajat és ubor-
kát is tehetsz a keverék-
be. Mindenképpen csak 
100%-os tisztaságú illó-
olajakat használj! Elegen-
dő lesz 5-6 csepp.

3. Hajbalzsam
Nemcsak az arcbőröd-

nek van szüksége néha egy 
kis felfrissülésre, hanem a 
hajadnak és a fejbőrödnek 
is. Egy kis joghurt és méz 
keveréke tökéletes hajbal-
zsammá változik egy pilla-
nat alatt. Keverhetsz hoz-
zá egy kis rozmaring illó-
olajat (100%-os tisztasá-
gút), szuper hajhullás el-
len. Először ezt a keveré-
ket vidd fel a még száraz 
hajadra, és hagyd rajta fél 
órán át, de még jobb, ha to-
vább marad a hajadon. Ha 
letelt az idő, moss hajat a 
szokásos módon. 

4. Lábápoló krém
Keverj össze joghurtot 

és barnacukrot, ezzel ra-
dírozd le a lábfejed. Hatá-
sosabb, ha előtte áztatod a 
tappancsaidat egy kis lan-
gyos vízben. Ha kész a ra-

dírozás, akkor mosd le, tö-
röld szárazra a lábad. Ez-
után körkörös mozdulatok-
kal masszírozd át a bőrt na-
túr joghurt és teafaolaj ke-
verékével. Felfrissül a láb.
5. Sötét foltok ellen

A joghurt, az eddig fel-
sorolt pozitív hatásai túl, 
arra is nagyon jó, ha a bő-
rödön halványítani szeret-
nél sötét pigmentfoltokat. 
Facsard ki fél citrom levét, 
és keverd össze 3 evőka-
nál joghurttal és 3-5 csepp 
teafa illóolajjal (100%-os 
tisztaságúval). Szép lassan 
masszírozd a bőrbe, ahol 
szükséges.

6. Candida ellen
Kutatás is készült már 

arról, hogy a Candida Albi-
cans nevű gomba ellen szu-
perfegyver a joghurt. A kel-
lemetlen tüneteket csök-
kenti a megfelelő diéta al-
kalmazása, amelynek része 
a jó minőségű natúr jog-
hurt. Keverj hozzá zabpely-
het, friss gyümölcsöket.
7. Ha világosabb hajat 

szeretnél
Néhány árnyalattal vi-

lágosabb lesz a hajad, ha 2 
dl joghurtot összekeversz 
fél citrom levével. Hajmo-
sás előtt a száraz hajra vidd 
fel ezt a pakolást, és hagyd 
rajta 30 percig. 

8. Bőrradír
Érzékeny és száraz bőr-

re a legjobb választás ez a 
joghurtos bőrradír. Két-há-
rom bionarancs héját szá-
rítsd meg, majd őröld por-
rá. Ezt keverd össze annyi 
joghurttal, hogy a massza 
ne legyen túl folyós. Ezzel 
az eleggyel lágyan masszí-
rozd át az arcbőröd. Ragyo-
gó lesz és élettel teli.

9. Penész ellen a 
növényekre

A penészgombák és 
más gombás fertőzések (pl. 
a lisztharmat) komoly ve-
szélyt jelenthetnek a kerti 
növényekre. 2,5 dl vízben 
keverj el egy evőkanálnyi 
joghurtot, majd tedd egy 
szórófejes üvegbe. Perme-
tezd az érintett növények 
leveleire, de megelőzésként 
is hatásos. 
10. Napégés kezelésére

A joghurt, cinktartalmá-
nak köszönhetően nagyon 
jól enyhíti a napégés kelle-
metlen velejáróit. Nyugtató 
kamilla- vagy levendula il-
lóolaj is kerülhet a joghurt-
ba, így fokozhatod a hatást. 
10-15 perc letelte után zu-
hanyozz le hűvös, de ne túl 
hideg vízzel. 

+1 Fagyi
Készítheted pálcikás 

vagy dobozos verzióban is. 
Semmi mást nem kell ten-
ned, csak a joghurtot tet-
szőleges gyümölccsel ösz-
szekeverni, adni hozzá egy 
kis mézet (elhagyható). 
Zsupsz, be a fagyasztóba! 
Isteni, hűs csemege! 

Íme, ennyi mindenre 
használhatod a natúr joghur-
tot! A legutolsó, azaz a fagyi 
még nekem is nagy kedven-
cem lett az elmúlt nyáron, 
így biztos, hogy idén is sok-
szor készítem majd. Neked 
van még joghurtos ötleted?


