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Kárpátaljai  Magyar 
Borászok Egyesületé-
nek tagjai a Kárpátal-
jai KultúrKaraván prog-
ramsorozat részeként a 
Munkácsy Mihály Ma-
gyar Házban nyitásvá-
ró rendezvény keretében 
mutatták be legfinomabb 
boraikat. 

A Latorca-parti vá-
ros központjában álló 
többszintes impozáns 
épület tetőterében nem 
szokványos módon is-
m e r k e d h e t e t t  m e g  a 
közönség az itt kiállí-
tó borászokkal. A bir-
tokról, illetve a gazdá-
ról készült fénykép, a 
pincészet zászlós bo-
rát rejtő palack krea-
t ívan megkomponált , 
hangulatos környezet-
ben került bemutatásra. 

A Sámuel Alapítvány a 
Beregszászi Reformá-

tus Egyházközség bázisán 
húsz évvel ezelőtt azzal a 
céllal jött létre, hogy re-
ményt adjon az árva, il-
letve elhagyott gyerme-
keknek arra, hogy szere-
tő családokban nőhesse-
nek fel. E célból hozták 
létre a családtípusú gyer-
mekotthonokat – ezek-
ből mára nyolc működik 
Kárpátalján. Május 6-án 
ezek szüleit hívták talál-

kozóra. Együtt adtak há-
lát Istennek, hogy ilyen ne-
mes feladatra választotta 
ki őket, hogy a befogadott 
gyerekek révén megélhet-
ték a nagycsalád minden 
örömét, s hogy a nehézsé-
geken is átvezette őket, s 
hogy a Gondviselőtől min-
denkor erősítést, bátorí-
tást, bölcsességet kérhet-
nek. Mindannyiszor kap-
tak és kapnak.

Az idei tanév nem 
éppen erős kö-
zösségépítő sze-

repéről fog bekerülni 
a történelembe, hisz a 
pandémia miatt a diákok 
alig találkoztak, az okta-
tás inkább online zajlott. 

Most pedig, alig ültek be a 
tantermekbe, egyeseknek 
búcsút is kell venniük az 
alma matertől…

Az e lmúl t  évek  so-
rán igencsak megszépült 
Nagydobronyi Református 
Líceumban május 8-án ke-

rült sor a ballagási ünnep-
ségre. A megjelenteket Ka-
csó Géza lelkészigazgató 
üdvözölte, aki hálát adott 
azért, hogy ilyen zűrös tan-
év után lehetőség nyílott 
arra, hogy a 23 végzős diák 
legalább méltón búcsúzzon 

el az iskolától, tanáraik-
tól, a diáktársaktól. 

A meghitt ünnepség 
Horkay László nyugal-
mazott püspök áhítatá-
val vette kezdetét. 

Bortárlat a Munkácsy Mihály Magyar Házban

Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban
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„Abból az egyszerű okból va-
gyok ma itt, hogy Biden elnök ne-
vében megerősítsem az országaink 
közti partnerség melletti határozott 
elkötelezettségünket” – fogalma-
zott az amerikai külügyminiszter.

Kuleba a megbeszélés után 
közzétett Twitter-bejegyzésében 
azt hangsúlyozta, hogy Ukraj-
na és az Egyesült Államok együtt-
működésének megerősítése egy-
aránt hozzájárul a két ország és az 
euro-atlanti térség biztonságához 
és sikerességéhez.

Az ukrán tárcavezető a CNN-
nek még a találkozó előtt adott in-
terjújában kifejtette, hogy Kijev-
ben a katonai segítségnyújtásról is 
szeretnének tárgyalni Blinkennel. 
Szavai szerint Ukrajna elsősor-
ban légvédelmi rendszereket és 
mesterlövész-ellenes technoló-
giákat készül kérni az Egyesült 
Államoktól. Hangsúlyozta, hogy 
nem pusztán beszerzésekről és 
vásárlásokról lenne szó, mivel – 
mint fogalmazott – a partnerség-
nek kölcsönösen előnyösnek kell 
lennie mindkét fél számára.

Az amerikai külügyminiszter az Egyesült 
Államok támogatásáról biztosította Ukrajnát
Washington változatlanul, továbbra is támogatja Ukrajnát, az or-
szág szuverenitását és területi épségét – jelentette ki Antony Blinken 
amerikai külügyminiszter csütörtökön Kijevben, miután megbeszé-
lést folytatott ukrán hivatali partnerével, Dmitro Kulebával.

Antony Blinken szerda este ér-
kezett kétnapos látogatásra Kijev-
be, ahová elkísérte Victoria Nuland, 

politikai kérdésekért felelős külügyi 
államtitkár is. Blinken csütörtökön 
találkozott Volodimir Zelenszkij 
ukrán elnökkel és Denisz Smihal 
kormányfővel is.

Blinken Petro Porosenko 
volt ukrán államfővel is folyta-
tott eszmecserét. A találkozó után 
Porosenko a Telegram üzenetküldő 

portálon azt írta: a találkozónak 
„rendkívül pozitív az üzenete, és 
minden politikai erő kinyilvání-
totta támogatását Ukrajna szu-
verenitása és az orosz agresszi-
óval szembeni ellenállás mellett, 
ami most a legfontosabb priori-

tás”. Hozzátette, hogy emellett 
eszmét cseréltek az ukrajnai re-
formok menetéről, a Nemzetkö-
zi Valutaalappal (IMF) történő 
együttműködésről, Ukrajna NA-
TO-csatlakozási kilátásairól és a 
koronavírus-járvány elleni küz-
delemről is.

MTI

Országosan 1019 ukrán nőnek 
ítélte oda Volodimir Zelenszkij 
ukrán elnök a Hős Anya címet – 
számolt be róla a transkarpatia.
net hírportál május 10-én.

A Hős Anya kitüntetést olyan 
nagycsaládos anyukák kaphatják 
meg, akik legalább öt vagy több 
nyolc évnél fiatalabb gyermeket 
nevelnek megfelelő testi, szellemi 
és lelki fejlődéshez szükséges fel-
tételek között.

Országunk régiói közül legtöb-
ben Voliny megyében nyerték el a 
Hős Anya címet. Vinnyica megyé-
ben 49 édesanya, Voliny megyé-
ben 145, Dnyipropetrovszk me-
gyében 33, Donyeck megyében 13, 

Harminckét kárpátaljai nő kapott Hős 
Anya kitüntetést

Zsitomir megyében 50, Kárpátalján 
32 édesanya, Zaporizsja megyében 
21, Ivano-Frankivszk megyében 5, 
Kijev megyében 25, a fővárosban 
pedig 15 nő vehette át a kitüntetést.

Továbbá Kirovográd megyében 
5, Luhanszk megyében 9, Lemberg 
megyében 115 anya, Mikolajiv me-
gyében 12, Odessza megyében 76, 
Poltava megyében 27, Rivne me-
gyében 87, Szumi megyében 18, 
Ternopil megyében 54, Harkiv me-
gyében 23, Herszon megyében 9, 
Hmelnyick megyében 41, Cserkaszi 
megyében 27, Csernyivci megyé-
ben 77, Csernyihiv megyében 22 
édesanya kapta meg a megtiszte-
lő címet, adta hírül a kárpátalja.ma.

Idén is lehet pályázni a Virágos 
Magyarország versenyre. Évről 
évre egyre több település csatla-
kozik a versenyhez. Céljuk szebb, 
virágosabb környezet kialakítá-
sa – közölte az M1 Híradója.

„Lehet parkokat, tereket, külön-
böző objektumokkal csak magába 
nevezni, és mivel Kanizsának van 
egy úgynevezett unikalitása, hogy 
háromszögletű terei vannak, neve-
zetesen három háromszögletű te-
rünk van, ezek mint egy lánc egy-
másba kapcsolódva szinte egy nyak-
láncként futnak fel, ezeket a tereket 
szeretnénk megmutatni” – mondta 
Bali Veronika a Tourinform-iroda 
irodavezetője.

Határon túli települések is indulhatnak 
a Virágos Magyarország versenyen

A szervezők idén is várják a ha-
táron túli magyarlakta települések 
jelentkezését.

„A belföldi turizmus újraindu-
lásával felértékelődtek a települési 
arculati képek hiszen fontos, hogy 
a köztereken, parkokban, számtalan 
virág és zöld felület fogadja a látoga-
tókat és a helyben élőket” – mondta 
Könnyid László. A Magyar Turisz-
tikai Ügynökség vezérigazgató-he-
lyettese hozzátette: idén a verseny-
ben a belföldi települések mellett is-
mét szerephez jutnak a határon túli 
magyar lakta települések is.

A pályázatokat június 15-ig le-
het benyújtani.

M1/Kárpátinfo

Május folyamán az Egészségügyi 
Minisztérium kidolgozza az uk-
rajnai Covid-igazolvánnyal ren-
delkezők előnyeinek lehetősége-
it – közölte Viktor Ljasko orszá-
gos tisztifőorvos.

A főorvos elmondása szerint 
nemzetközi Covid-tanúsítványt 
csak azoknak állítanak ki, akiket 
az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) által jóváhagyott koronaví-
rus elleni oltóanyaggal oltottak be.

Ezeket az igazolványokat a 
nemzetközi jogszabályok követel-

Ljasko: csak azok kapnak oltási 
igazolványt, akiket a WHO által 

jóváhagyott vakcinával oltottak be
ményeinek megfelelően állítják 
majd ki. A dokumentum lehetővé 
teszi a határátlépést azoknak az or-
szágoknak a területére is, amelyek 
követelik a beoltottságot.

„A tanúsítvány kiállításának 
szabályait a nemzetközi egészség-
ügyi előírások határozzák meg, és 
csak azon személyek számára adha-
tó ki, akik a koronavírus elleni vé-
dőoltás mindkét adagját megkapták 
a WHO által jóváhagyott vakciná-
ból” – tette hozzá a tisztifőorvos.

Kárpátalja.ma

Az Ukrzaliznicja ukrán vasúttár-
saság újraindítja a Csap–Záhony 
és Kijev–Bécs közötti vasúti sze-
mélyszállítást.

A vonatok Ukrajna, Magyaror-

szág és Ausztria között a megszo-
kott menetrend szerint közlekednek 
majd. A Csap–Záhony személyvo-
nat továbbra is naponta fog közle-
kedni, ahogyan a karantén korlá-
tozások bevezetése előtt volt ér-
vényben.

Az államközi vonatokra szó-

Június 1-jétől újraindul a 
vonatközlekedés Ukrajna és 

Magyarország között
ló jegyek értékesítése május 15-én 
kezdődik – mondta Miroszlav 
Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Ál-
lami Közigazgatási Hivatal helyet-
tes vezetője.

Az nemzetközi útvonalakon 
megerősítik a járványügyi előírá-
sok betartásának ellenőrzését. Az 
utazást csakis a szigorú járványügyi 
szabályok betartása mellett vehetik 
majd igénybe, ezért mindenki tájé-
kozódjon az utazás előtt a feltéte-
lekről, írja a Kárpátalja.ma.

Május 10-től változtak a ha-
tárátlépés általános szabályai 
Magyarországon – derül ki 
a police.hu közleményéből.

Korlátozás nélkül utazhat Ma-
gyarországra az adott személy ál-
lampolgárságtól függetlenül:

a teherforgalomban történő 
határátlépés során,

a diplomata, a külügyi szolgá-
lati, a szolgálati, a hajós szolgá-
lati útlevéllel belépésre jelentke-
ző személyek,

a magánútlevéllel, valamint 
az egyéb úti okmánnyal végre-
hajtott hivatalos látogatás céljá-
ból belépésre jelentkező szemé-
lyek (a hivatalos célt okirattal iga-
zolni kell),

aki a Magyarországra való be-
lépés során hitelt érdemlően iga-
zolja, hogy a határátlépésre je-
lentkezés napját megelőző 6 hó-
napon belül a COVID-19 beteg-
ségen átesett;

aki a határátlépés során a ko-
ronavírus elleni védettség igazo-
lásáról szóló 60/2021. (II. 12.) 
Korm. rendelet szerinti hatósági 
igazolvány, valamint a védettsé-
gi igazolványon feltüntetett sze-
mélyazonosság igazolására al-
kalmas hatósági igazolvány fel-
mutatásával igazolja a koronaví-
rus elleni védettségét, valamint 
a felügyelete alatt álló, Magyar-
országra vele együtt belépő, a ti-
zennyolcadik életévét be nem töl-
tött személy;

aki a védettségi igazolások 
kölcsönös elfogadásának megál-
lapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) 
KKM rendelet szerinti ország ál-
tal kiállított védettséget igazoló 
hatósági igazolvány felmutatá-
sával igazolja a koronavírus el-
leni védettségét.

Magyar állampolgársággal 
nem rendelkezők határátlépése

Módosultak a Magyarországra 
történő utazás szabályai

Nem magyar ál lampolgár 
személyforgalomban Magyar-
ország területére – törvényben 
vagy kormányrendeletben meg-
határozott kivétellel – nem lép-
het be.

Magyarország területére tör-
ténő tervezett  belépés helye 
szerint illetékes helyi rendőri 
szerv, a Budapest Liszt Ferenc 
nemzetközi repülőtéren törté-
nő határátlépés esetén a BRFK 
XVIII.  kerületi  Rendőrkapi-
tányság (a továbbiakban: rend-
őri szerv) kérelemre felmen-
tést adhat.

A rendőri szerv engedélyezhe-
ti a beutazást, ha a kérelmező iga-
zolja, hogy a belépés célja

a) a magyarországi bírósági 
vagy hatósági eljáráshoz kapcso-
lódó, magyar bíróság vagy ható-
ság által kiállított okirattal iga-
zolt eljárási cselekményen törté-
nő részvétel,

c) az egészségügyi intézmény 
beutalójával vagy más megfele-
lő igazolással egészségügyi ellátás 
igénybevétele,

d) a hallgatói vagy a tanulói 
jogviszony alapján fennálló ta-
nulmányi vagy vizsgakötelezett-
ség teljesítése, ha ezt az oktatá-
si intézmény által kiállított igazo-
lás tanúsítja,

e) a fuvarozási tevékenység-
gel összefüggő munkavégzéshez 
kapcsolódó utazás személyforga-
lomban, amelynek célja a fuvar-
feladat kiindulópontjára (munka-
végzés megkezdésének helyszí-
nére) történő eljutás vagy az ilyen 
munkavégzést követően személy-
forgalomban történő hazatérés, ha 
ezt a munkáltató által kiállított iga-
zolás tanúsítja,

f ) a családi eseményeken (há-
zasságkötés, keresztelő, temetés) 
részvétel,

g) a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 2013. évi V. törvény 
szerinti hozzátartozó gondozá-
sa, ápolása,

h) a kiemelt jelentőségű, 
nemzetközi vonatkozású egyhá-
zi rendezvényen történő részvé-
tel vagy

i) az a)–h) ponton kívüli mél-
tányolható ok.

Korlátozott sávban történő 
határátlépés (ingázók)

A külgazdasági és külügy-
miniszter a korlátozott sáv-
ban történő határátlépésre az 
alábbi szomszédos államo-
kat jelölte ki: Horvát Köztár-
saság, Szlovén Köztársaság, 
Osztrák Köztársaság, Szlo-
vák Köztársaság, Ukrajna, 
Románia, valamint a Szerb 
Köztársaság.

A külpolitikáért felelős mi-
niszter által meghatározott 
szomszédos állam polgárai és 
az ott élő magyar állampolgá-
rok Magyarország területére 
legfeljebb 24 óra időtartamra 
az államhatártól számított 30 
kilométeres távolságon belülre 
beléphetnek.

A Magyarország területén 
tartózkodó személy Magyaror-
szág területének az államhatár-
vonaltól számított 30 kilométeres 
sávján belül köteles tartózkodni, 
és köteles Magyarország terüle-
tét a belépést követő 24 órán be-
lül elhagyni.

A külpolitikáért felelős mi-
niszter által meghatározott or-
szággal szomszédos, Magyar-
ország területének az államha-
tárvonaltól számított 30 kilo-
méteres sávján belül élő ma-
gyar állampolgárok a szom-
szédos ország területéről visz-
szatérve korlátozás nélkül be-
léphetnek, ha külföldi tartóz-
kodásuk időtartama nem ha-
ladta meg a 24 órát, és a szom-
szédos országban az államha-
tártól számított legfeljebb 30 
kilométeres sávot nem hagy-
ták el.

police.hu/karpatalja.ma

Illusztráció



2021. 
május 12. 3Közélet

Elejét lásd az 1. oldalon

Újraindult a ZeneVarázslat

Köszöntőjében Váradi Natá-
lia, a Géniusz Jótékonysági Ala-
pítvány igazgatója arról szólt, 
hogy ebben a gondokkal teli vi-
lágban jóleső érzés megtapasz-
talni, hogy a bezártság és a soka-
kon eluralkodó közöny és beletö-
rődés ellenére is a tehetség, vala-
mint a szorgalom utat tör magá-
nak. Halljunk ma olyan produk-
ciókat, amelyek életörömöt és vi-
dámságot sugároznak felénk – fo-
galmazta meg a nézők óhaját a fő-
szervező. 

Hosszú hónapokat kellett 
várni, míg a Rákóczi Főiskola 
ismét felvállalhatta azt a kultu-
rális missziót, amelyet évek óta 
folytat, hangsúlyozta köszöntő-
jében Szilágyi Mátyás, Magyar-
ország Beregszászi Konzulátu-
sának főkonzulja. Az online tér-

ben rendezett tudományos fóru-
mok, tanácskozások után vég-
re a jelenléti programok is bein-
dultak. Amelyek sorában igen-
csak előkelő helyet foglal el 
a ZeneVarázslat előválogató 
hangversenye. Mert nyilvánva-
ló, hogy a tehetséges fiatalokon 
múlik a nemzet sorsa. A főkon-
zul emlékeztetett rá, hogy a ma-
gyar kormány az idei esztendőt a 
száz évvel ezelőtt született világ-
hírű zongoraművész tiszteletére 
Cziffra György-emlékévvé nyil-
vánította. A cigány származású 
fiatalembernek ezernyi akadályt 
kellett leküzdenie ahhoz, hogy 
világhírűvé váljon. A koronaví-
rus-járvány bebizonyította, hogy 
fiataljainknak ma is sok-sok ne-
hézséggel kell szembenézniük, 
ám a kitartás és a szorgalom, va-
lamint a szülők biztatása és a pe-
dagógusok szakmai munkája se-
gít abban, hogy elérjék álmaikat. 

Orosz Ildikó, a Rákóczi Fő-
iskola elnöke azt hangsúlyozta, 
hogy a Géniusz Jótékonysági Ala-
pítvány immár tíz esztendeje mű-
ködik közre a tehetséges kárpát-
aljai fiatalok felkarolásában. Ám 
ezt a fontos missziót csak akkor 
tudja hatékonyan végezni, ha ta-
lál a feladat elvégzéséhez megfe-

Előválogató hangverseny a 
Rákóczi Főiskolán

A csoda tavaly az ideihez hasonló nehéz körülmények között egy-
szer már megtörtént, hinnünk kell benne, hogy együtt újra sike-
rül, hangzott el azon az előválogató hangversenyen, amelyet az el-
múlt évek sikerein felbuzdulva a szervezők ZeneVarázslat néven 
indítottak útjára. Az eseménynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola adott otthont. A közönség ezúttal is olyan, 
az átlagosnál tehetségesebb 8–16 éves tanulók zongoraelőadását 
hallgathatta meg, akik a sikeres megmérettetés után tehetséggon-
dozó program keretében hatvan órás képzésben vehetnek részt. 
Az így kiválasztott huszonhárom növendék szakmai fejlődését 
az elkövetkező időszakban Várnagy Andrea Liszt-díjas zongo-
raművész irányítja.

lelő támogatókat. Magyarország 
nemzeti kormánya a kezdetektől 
fogva felismerte, hogy a tudás a 
XXI. században is az egyik leg-
nagyobb érték, és hogy a tanul-
ni vágyó fiatalokat minden mó-
don támogatni kell. Az elnök asz-
szony köszönetet mondott azok-
nak a zenepedagógusoknak, akik 
szívvel-lélekkel közreműködnek 
a tehetségeket felkaroló progra-
mok megvalósításában. 

Az online terek létjogo-
sultságát a pandémia ismét be-
b izonyí to t t a ,  foga lmazot t 
videóüzenetében Várnagy And-
rea, a ZeneVarázslat mozgalom 
elindítója, szakmai felelőse. Aki 
a mostani járvány pozitív hozadé-
káról szólva kiemelte: az izolált-
ságban sokaknak sikerült meg-
találni azokat a kulcsokat, ame-

lyek segítettek a bezártságot fel-
nyitni. A ZeneVarázslat tehetség-
segítő program kapcsán kiemel-
te: egy remek zenetanár és egy te-
hetséges gyerek közös erőfeszí-
tésének lehetünk tanúi, amely, ha 
kellő kitartással és szorgalommal 
párosul, előbb-utóbb meghozza a 
kívánt eredményt. Várnagy And-
rea elismerően szólt a Kárpátalján 
zajló magas színvonalú zeneokta-
tásról: ennek hosszú távon min-
denképpen kimagasló eredmé-
nyekhez kell vezetnie. 

Bobály István, a Beregszászi 
Kodály Zoltán Művészeti Iskola 
igazgatója köszöntőjében kiemel-
te: csakis az igaz értékek a mara-
dandók, ezt kell szem előtt tarta-
ni növendékeink képzésekor. Az 
igazgató így folytatta: a legna-
gyobb nehézségekkel szembené-
ző kárpátaljai magyaroknak min-
den lehetőséget meg kell ragadni-
uk a túléléshez, a szellemi és az 
anyagi gyarapodáshoz. Ezért kell 
élni a ZeneVarázslat program adta 
lehetőségekkel is. 

Az előválogató hangverse-
nyen fellépő 24 fiatal tehetség 
Bach, Liszt, Sztravinszkij stb. 
művei mellett régi magyar tán-
cokat adott elő.

Kovács Elemér

Legyetek példák!
Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban

Horkay László abbéli reményé-
nek adott hangot, hogy a líce-
umban sokaknak sikerült meg-
ismerni és szívébe fogadni Jé-
zust, megtalálni a Messiást. Ha 
kimégytek a nagyvilágba, vall-
játok meg Őt, tegyetek róla bi-
zonyságot – tanácsolta –, mert Ő 
szeret, s ez a szeretet soha el nem 
fogy! Kövessétek Jézust, aki azt 
a parancsolatot adta: „…szeres-
sétek egymást: ahogyan én sze-
rettelek titeket, ti is úgy szeres-
sétek egymást. Arról fogja meg-
tudni mindenki, hogy az én tanít-
ványaim vagytok, ha szeretitek 
egymást” (Jn 13, 34–35).

A pandémiás időszak átér-
tékelte az életünket, felértéke-
lődött az együttlét, fogalmazott 
köszöntőjében Gál Erika igaz-
gató. Megtanított ez az időszak 
arra, hogy a kitűzött célhoz ve-
zető úton sokszor akadályba üt-
közünk, s az életben is lesz, hogy 

kudarcok árán jutunk el a siker-
hez. De Isten bátorít bennünket: 
„…Ne félj, és ne rettegj, mert ve-
led lesz az Úr, a te Istened min-
denben, amiben jársz” (Józsué 1, 
9). Az igazgatónő megköszönte a 
szülőknek, hogy keresztyén szel-
lemben akarták taníttatni, nevel-
tetni gyermekeiket, s hogy ehhez 
a Nagydobronyi Református Lí-
ceumot választották. Köszönetet 
mondott a támogatóknak, alapí-
tóknak a máig tartó gondoskodá-
sért, a magyar kormánynak, hogy 

felvállalta az iskola működtetését. 
Hálát adott Isten megtartó szerete-
téért, kegyelméért, hogy ma még 
tömbben élhetünk Kárpátalján. Is-
tenbe vetett hitünk tarthat meg to-
vábbra is bennünket, zárta gondo-
latait a líceum oktatási vezetője. 

„Senki meg ne vessen ifjú ko-
rod miatt, hanem légy példája a hí-
vőknek beszédben, magaviselet-
ben, szeretetben, hitben, tisztaság-
ban” – kezdte igei köszöntését Pál 
Timótheushoz írott soraival Ba-
logh Attila, az Ungi Református 
Egyházmegye esperese. Életetek-
nek egy korszaka lezárult, de vala-
mi új kezdődik, ami előtt remény-
nyel állunk itt, mert tudjuk, hogy 
jó alapot kaptatok, egyre mélyülő 
kapcsolatotok van Istennel. Az Úr 
példának szánt titeket. Legyetek hát 
jó példák, ne menjetek a világ, a li-
beralizmus, a bűn útján! Mutassa-
tok egy jobb, egy értékesebb, egy 
áldottabb mintát! Legyetek öröm-
mondó békekövetek, kérte a vég-
zősöktől az esperes. 

„A szárny megnőtt, üresen áll 
a fészek, csak álom volt a régi jó 
világ, és mint a fecske alkonyati 
szélnek, ma szárnyat bontott egy 
sereg diák” – idézte Wass Albertet 
Pándy-Szekeres Anna, a Kárpátal-
jai Református Egyház tanügyi ta-
nácsosa. Aki hálát adott teremtő Is-
tenünknek a diákokért, a szülőkért, 
akik fontosnak tartották, hogy gyer-
mekeik keresztyén nevelést kapja-
nak; a „fészekért”, a líceumért; a ta-
nárok, nevelők, munkatársak áldo-
zatos munkájáért. „A szárny meg-

nőtt. El kell indulnotok egy új út-
szakaszon. Mindenkor figyelje-
tek az Úrra, mert csak akkor lesz 
erőteljes minden szárnycsapáso-
tok” – tanácsolta Pándy-Szekeres 
Anna, aki a 32. zsoltár 8. versét 
adta útravalóul: „Bölcscsé tesz-
lek és megtanítlak téged az útra, 
amelyen járj; szemeimmel taná-
csollak téged”. 

A tanárok nevében Kricki Ist-
ván, a 11.A osztályfőnöke fogal-
mazta meg jókívánságait a vég-
zősök felé, a diákok nevében 
Hete Ádám, a szülők nevében 
pedig Katona Viktória, az Irgal-
mas Samaritánus Gyermekotthon 
lelkészigazgatója, három balla-
gó diák „anyukája” mondott kö-
szönetet. Szabó Dániel, a Ma-
gyar Református Presbiteri Szö-
vetség volt elnöke, líceumalapí-
tó és Nagy Béla, a KRE főgond-
noka levélben küldték el köszön-
tésüket. 

Ünnepélyes pillanatok kö-
vetkeztek: a végzősök átadták 
a stafétát a tizedikeseknek, akik 
énekkel köszöntötték a ballagó-
kat, majd vállukra akasztották az 
útravaló jó tanácsokat tartalma-
zó tarisznyát. 

„Íme, én elküldelek titeket, 
mint juhokat a farkasok közé: 
legyetek tehát okosak, mint a 
kígyók, és szelídek, mint a ga-
lambok” – indította útjukra a 
végzősöket a Máté 16 szavai-
val Kacsó Géza lelkészigazga-
tó. Hogy formálódjatok, hitben 
növekedjetek, Isten ide gyűjtött 
össze benneteket, s most el kell 
menni. Ez így természetes. Jézus 
is formálta a tanítványait, majd 
elküldte őket a világba. De fi-
gyelmeztette is őket, hogy nem 
olyan a világ, mint a „karám-
ban”. Mégytek, mint juhok a far-
kasok közé. Így van ez most ve-
letek is, mondta. A nagyvilágban 
sokszor tűnhet úgy, hogy köny-
nyebb az élete a farkasnak. Ám 
ne feledjétek: a báránynak van 
pásztora. Az Úr továbbra is vi-
gyáz rátok. Jézus nektek is ta-
nácsolja: „legyetek tehát oko-
sak, mint a kígyók, és szelídek, 
mint a galambok”. Lehet, hogy 
a világ nem a szelídeknek ked-
vez, de ők öröklik a mennyek 
országát…

Mi pedig az énekmondóval 
kívánjuk minden végzős diák-
nak: „Legyen áldás az úton, amit 
ma kezdesz el!”

Marton Erzsébet 

A hivatalosan közölt adatok 
alapján az elmúlt napon 2817 
új esettel 2 122 327-re nőtt a 
járvány kezdete óta azonosí-
tott fertőzöttek száma. A csök-
kenés a napi fertőzöttszámban 
a korábbi napokhoz képest 
ugyanakkor – szakemberek 
szerint – lehet átmeneti, mert 
hétvégeken és ünnepnapokon 
kevesebben fordulnak orvos-
hoz és kevesebb tesztet vé-
geznek. Az elhunytak száma 
119-cel 46 393-ra emelkedett. 
Ez is jelentős csökkenés, mert 
a megelőző napon még 193, 
azelőtt pedig több napon át 370 
fölötti volt a halálos áldoza-
tok száma. Eddig 1 768 753-an 
gyógyultak meg, közülük az 

Félmillió dózis Coronavac nevű koronavírus 
elleni vakcina érkezett Ukrajnába

Ukrajnában hétfőre kevesebb mint háromezer, a megelőző napi-
nál mintegy két és félezerrel kevesebb új koronavírusos beteget je-
gyeztek fel, s az elhunytak száma sem érte el a 120-at, ami hosszú 
ideje a legalacsonyabb napi halálozás.

elmúlt napon több mint kilen-
cezren, az aktív betegek száma 
így tovább csökkent több mint 
6300-zal, 307 062-re.

Kórházba most a korábbiak-
hoz képest lényegesen kevesebb, 
1414 koronavírusos, illetve fertő-
zésgyanús beteg került, a megelő-
ző két napban számuk még több 
mint ezerrel magasabb, azt meg-
előzően pedig legalább a duplá-
ja volt.

A legtöbb új beteget, 449-et, 
ismét az ország keleti részében 
lévő Dnyipropetrovszk megyé-
ben jegyezték fel. Az ország leg-
fertőzöttebbnek számító terüle-
tén, a fővárosban, Kijevben 101 
új beteget regisztráltak Vitalij 
Klicsko polgármester tájékoz-

tatása szerint. Velük együtt az 
igazolt fertőzöttek száma Ki-
jevben mostanra meghaladta a 
199 ezret, az elhunytaké nyolc-
cal 4826-ra nőtt.

Makszim Sztepanov egész-
ségügyi miniszter közölte a 
Facebookon, hogy vasárnap este 
újabb félmillió dózis Coronavac 
nevű vakcina érkezett meg a kínai 
Sinovac gyártótól. Emlékeztett 
arra, hogy Ukrajna 1,9 millió 
dózis oltóanyagra kötött szerző-
dést a Sinovac-kal, s ebből ed-
dig 1,215 millió érkezett meg az 
országba.

Az egészségügyi tárca hét-
fői közlése szerint az oltási 
kampány február 24-i kezdete 
óta mostanáig 863 643-an kap-
ták meg a koronavírus elleni vé-
dőoltás első, 446-an a második 
dózisát is. Vasárnap 1004 em-
bert oltottak be.

MTI
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Elejét lásd az 1. oldalon

„Ő pedig megkérdezte: „Ki 
vagy, Uram?”Az így válaszolt 
„Én vagyok Jézus, akit te üldö-
zöl.”( ApCsel 9, 5)

Hosszú és poros út vezetett 
Damaszkuszba. Örökre emléke-
zetes maradt nemcsak Saulnak, 
de a világ keresztyénségének is 
ez a kirándulás. Ott  találkozott 
Saul Jézussal.

Nem úgy, ahogyan tervezte, 
elképzelte... Mert őt ejtette rabul 
Isten szeretete.

Biztosan meg volt győződve 
Saul, hogy ő jót cselekszik, Isten 
nevében és nevéért irtotta, üldözte 
„ezeket az új szektás embereket”, 
ne rombolják az egyházat, ne te-
gyék tönkre a hírnevét, ne csá-
bítsák el a tagokat. Majd ő meg-
mutatja, hogy mi az egyházi ha-
talom, parancs és törvény! Saul 
a hite szerint cselekedett, csak 
az a baj, hogy nem ismerte Jé-
zus tanítványinak hitét, felfogá-
sát. Nem tanulmányozta a prófé-
ciákat, nem hallgatta Jézus tanítá-
sát, nem élte át az Ő csodáit. Buz-
gólkodott jóhiszeműen valamiért, 
ám nem csak buzgólkodott, de be-
levitte minden indulatát, gyűlöle-
tét a saját akciójába.

Amikor a hívő emberek ellen 
kiadták a parancsot, gyülekezési 
tilalom volt, amikor tilos volt az 
Úr dolgairól beszélni, akkor min-
dig akadtak túlbuzgó végrehajtók, 
akik kegyetlenkedéseiket, agresz-
szív indulataikat a hívőkön él-
ték ki. Rettegtek az emberek tő-
lük. S ez volt a céljuk, rettegtet-
ni, megfélemlíteni Isten megvál-
tott gyermekeit.

A világ egyes részein ma is 
vannak mártírok, ma is meg-
halnak, börtönbe kerülnek Jé-
zus követői. Itt-ott  próbálnak 
szólni, protestálni értük, életü-
kért – sajnos nem sok eredmény-
nyel. Miért gyengült meg a ke-
resztyénség ereje? Miért nin-
csenek komoly megtérések, mi-
ért nem tudjuk megnyerni, meg-
győzni a nem keresztyén orszá-
gokat Jézusnak?

Nemrégen világbotrány rob-
bant ki a Dániában megjelent, 
Mohamedről  készített gúny-
rajz miatt… Ugyanez az ember 
számtalan keresztyénellenes, Jé-
zust gúnyoló rajzot, cikket kö-
zölt évek óta! A keresztyén em-
ber és a keresztény világ ezt el-
tűrte, nem tiltakozott ellene! Né-
mán hallgattak! Nem tiltakoztak. 
Nem, nem kell terrortámadást in-
dítani senki ellen, nem kell vé-
res harcot vívni, nem kell támad-
ni! De tűrni, hallgatni, némának 
sem szabad lennünk. Határozot-
tan, de szelíden tiltakozhatnánk. 

Ma is van, léteznek damasz-
kuszi utak... Kik járnak azokon az 
utakon? Saulok?

Kik ezek a Saulok, akik nem 
ismerik Jézus Krisztust, Isten 
egyszülött Fiát? Ugyanazok a 
közömbösök, akiket nem zavar 
sem Dániában, sem Hollandiá-
ban, sem Amerikában, sem Ma-
gyarországon a Jézusról és Jézus 
ellen megjelent gúnyirat, gúny-
rajz. Ezek az országok keresz-
tyén országnak nevezik magu-
kat, de szívük távol van a kereszt-
től. Hordják a keresztet a nyakuk-
ban, fülükben, orrukban és köldö-
kükben... És senki nem tiltakozik 

A damaszkuszi úton
ez ellen a gúnyolódás ellen sem.

Nekem a kereszt szent! Az 
én Megváltom feláldozta életét 
értem a kereszten, szenvedett, 
kínlódott és meghalt!  Az a ke-
reszt nem aranyból és ezüstből 
készült, és nem volt gyémánttal 
kirakva. Bitófa, kivégző, gyilkos 
eszköz volt... Nem tiltakozunk, 
eltűrjük – mert eltűrjük – a má-
sik és harmadik bűnt is.

Figyelem a keresztyén csa-
ládokat, ha gyermekük szüle-
tik, milyen neveket adnak, mi-
lyen névvel küldik az élet útjá-
ra gyermekeiket. Pogány iste-
nek, bálvány nevek, kegyetlen 
üldözők nevei... Hát nem talál-
nak egy olyan nevet, aki példa 
lehet, aki követte, szerette, félte 
az Urat? Minden név egy köte-
lezettség... Egy emlék. Szeret-
nénk, hogy gyermekeink, uno-
káink istenkövetők, Jézus meg-
váltott gyermekei legyenek? 
Akkor legalább a nevüket úgy 
válasszuk meg, hogy annak a 
névnek áldott múltja, követés-
re méltó emléke legyen! Ha a 
Bibliát figyelmesen, szorgal-
masan olvasnák ezek a csalá-
dok, rájöhetnének, hogy a név-
nek milyen fontos jelentősége 
volt. Hiszen Saul sem marad-
hatott Saul megtérése után! Si-
mont Péterre változtatta Jézus. 
Miért? Mert a névnek jelentősé-
ge van az egyén életére! 

Hol van még a sauli lelkület? 
Ha hallanák, ha fülük lenne a mai 
keresztyéneknek, akkor hallhat-
nák Jézus szomorú, fájdalmas 
kérdését: „Saul! Saul! Miért ker-
getsz te engem?”

De én nem vagyok Saul! Én 
nem kergetem Jézust! – mond-
hatod, kedves Olvasó. De enge-
ded, hogy a gyermekedet meg-
fertőzze, a bűnnel beoltsa a TV, 
az internet! Tiltakozhatunk, mos-
hatjuk a kezünket, a valóság 
mégis az, hogy  gyakorlati éle-
tünk az Úr törvénye, parancsa 
ellen van!

Ó, de jó, hogy az Úr Saul 
mellett haladt a damaszkuszi 
úton! Ó, de jó, hogy megállí-
totta, megszólította és belátás-
ra, bűnbánatra indította szívét! 
Ó, de jó, hogy ebből a remény-
telenül kemény, agresszív ül-
dözőből Isten Szent Lelke Pál 
apostolt formált!… Isten Szent 
Lelke ma is ott van a te ország-
utadon, az én otthonomban, a 
te szívedben… Kész átformál-
ni életedet, szeretteid életét, az 
én életemet, és áldott szolgává, 
Pállá tehet. Hajlandó vagyok-e 
megalázkodni? Saul leesett a 
porba. Kész vagyok-e belátni 
tévedésemet, bűnbánatot tar-
tani, meghallani Isten hívását, 
kérését, üzenetét? Futhatsz, le-
het vallásos egyházi papírod, 
mint Saulnak is volt, de az Úr 
elhívása elől nem menekülhetsz 
sem te, sem én. Isten szeretete 
utolér és megtanít, hogyan kell 
hívő, gyakorlati  keresztyén éle-
tet élni. A te másságod – meg-
tért, megváltozott életed – még 
sok embernek üdvösségét se-
gítheti elő. Adja Isten, hogy ne 
légy sokáig vak...

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

Sipos Géza alapítványi elnök 
köszöntötte a megjelenteket, majd 
Taracközi Ferenc, a beregszászi 
református gyülekezet vezető lel-
késze, a Sámuel Alapítvány egyik 
alapítójának áhítatával vette kez-
detét az alkalom. „Minden oldal-
ról körülfogtál, kezedet rajtam 
tartod” – idézte a 139. zsoltárt. 

„Megfeledkezik-e csecsemőjéről 
az anya, nem könyörül-e méhe 
gyermekén? Ha mások megfeled-
keznének is, én nem feledkezem 
meg rólad! Íme, tenyerembe vés-
telek be, szüntelen előttem vannak 
falaid” – folytatta az Ézsaiás 49, 
15–16 alapján. Micsoda hitvallás 
ez, micsoda ígéretek ezek! Isten 
nemcsak életet ad, de kezében is 
tartja azt. Anyák napján (is) hálát 
adunk a születés csodájáért, azért 
a bensőséges anya-gyermek kap-
csolatért, amelyben Isten szerete-
te nyilvánul meg. Az életet Isten 
adja, s ebbe a teremtésbe hívja be 

 Bensőséges ünnepség a Sámuel Alapítványnál

 A családtípusú gyermekotthonok 
anyukáit köszöntötték

az asszonyokat. Amint az anyaméh-
ben védőburok veszi körbe a mag-
zatot, úgy Isten irgalma (héberül az 
anyaméh irgalmat jelent) óv, véd, zár 
körbe bennünket egész életünkben. 
Megfeledkezhetik-e az anya a gyer-
mekéről? Amint látjuk, igen, mert 
vannak, akik otthagyták a kórház-
ban a csecsemőjüket. De Isten nem 
feledkezett meg róluk, mert titeket 
küldött hozzájuk, hogy szerető csa-

ládban nőhessenek fel, fogalmazott 
a lelkész. S a gyermek is hajlamos 
elfeledkezni a szülőről. Ám terem-
tő Atyánk mindannyiunkat tenyeré-
be vésett, Fia által emlékezik ránk 
– Őt adta érettünk –, és emlékeztet 
bennünket: az Ő keresztre feszítése 
a bűneink miatt történt. Hálásak le-
hetünk, mert burokban születtünk, 
Isten karja egész életünkben körül-
fog, s ha igaz hittel hiszünk Krisz-
tusunk megváltó áldozatában, egy 
újabb burokba – a mennyországba 
juthatunk. 

Az alkalom további részében tar-
talmas beszélgetésre került sor. Eb-

ből a kívülálló számára is kide-
rült, mennyire tisztelik és becsü-
lik, támogatják egymást ezek a 
házaspárok, akik sajátjaik mel-
lett nevelnek nagy-nagy szere-
tettel még néhány gyereket. (Az 
ukrajnai családtípusú gyermek-
otthonokban a szülők két-három 
vér szerinti mellett öt-hét befoga-
dott gyermekről gondoskodnak. 
Összesen legfeljebb tízen nevel-
kedhetnek egyidejűleg a család-
ban.) Mint a beszélgetésből ki-
derült, valamennyien egyetérte-
nek abban, hogy ezeknek a gye-
rekeknek (is) a család jelent biz-
tos pontot. Igyekeznek úgy ne-
velni őket, hogy valamennyiük 
számára fontos legyen a másik, s 
hogy majd a felnőtt korukban is 
számíthassanak egymásra. Ezek a 

szülők sokszor emberfeletti mun-
kát végeznek, de hálaadással te-
kintünk vissza az eltelt időszakra, 
mert hatalmasat cselekedett álta-
luk az Úr, fogalmazott zárszavá-
ban Taracközi Ferenc. Aki abbéli 
reményének is hangot adott, hogy 
lesz folytatás, s újabb házaspár-
okban születik meg az elhatáro-
zás, hogy családtípusú gyermek-
otthonok szüleivé kívánnak válni.

A találkozó végén Sipos 
Géza elnök egy-egy igés képes-
lap kíséretében virággal köszön-
tötte a jelenlévő édesanyákat. 

Marton Erzsébet

Videóüzenetben köszöntötte 
a tanácskozás résztvevőit Grezsa 
István miniszteri biztos, aki nagy-
ra értékelte a KMTT szakmai 
munkáját. 

A javuló járványügyi adatok 
arra a reményre jogosítanak fel 
bennünket, hogy a 2021-es esz-
tendő majd az újjáéledés éve-
ként vonul be az ágazat történel-
mébe, fogalmazott Szilágyi Má-
tyás, Magyarország beregszászi 
főkonzulja, aki arra emlékeztetett, 
hogy a magyar kormány fontos-
nak tartja a határmenti turizmus 
fejlesztését, s így annak remél-
hetően Kárpátalja is az egyik ha-
szonélvezője lesz. 

Köztudottan a turizmus a me-
gye egyik húzóágazata, emlékez-
tetett rá Hotra Mária, a megyei 
adminisztráció turisztikai osztá-
lyának vezetője. Sajnos az utób-
bi évben éppen ezen a területen 
szenvedtük el a legnagyobb vesz-
teségeket, ám még az idei eszten-

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács tisztújító fórumán

Az újjáéledés éve

dőben sok minden bepótolható. Az 
osztályvezető elismeréssel szólt a 
tanács munkájáról, s arra kérte an-
nak irányítóit, hogy hassanak oda: 
a velük kapcsolatban álló turiszti-
kai vállalkozások még inkább kap-
csolódjanak be a megye által meg-
hirdetett turisztikai programokba.

Tavaly a pandémia ellenére si-
került néhány fesztivál megszerve-
zéséhez szakmai segítséget nyújta-
ni: ilyen volt a Mezőgecsei Böllér-
verseny, illetve a Beregszászi Bor-
fesztivál, hangzott el Mester And-
rás elnöki beszámolójában. Emel-
lett az év elején több Kárpát-me-
dencei jelentőségű turisztikai ta-
nácskozáson, találkozón vettünk 
részt, majd jöttek sorra az itthon 
általunk szervezett, részben online, 
részben jelenléti képzések, work 
shopok. Jelentős érdeklődés kí-
sérte a Kárpátalja legvirágosabb 
vendégháza és Kárpátalja leg-
szebb konyhakertje pályázatokat. 
A KMTT-ben folyó szakmai munka 

színvonalát jelzi, hogy két uniós 
pályázaton is sikeresen szerepel-
tek. Az egyik révén megújulnak 
a már meglévő tájházak, illetve 
Salánkon és Muzsalyban új táj-
házak létrehozásába kezd a szer-
vezet. Emellett szintén uniós for-
rásból számos kiadványban nép-
szerűsítik Kárpátalja kulturális 
értékeit. Természetesen idén is 
meghirdetésre kerülnek a jól be-
vált és népszerű programok, pá-
lyázatok. 

A fórum második részében 
került sor a tisztújításra. A ta-
gok Mester András személyé-
ben megválasztották a régi-új el-
nököt. Csizmár Sarolta és Tarpai 
József alelnökökként segítik a ta-
nács további munkáját. Az egész 
Kárpátalját lefedő négy tájegy-
ségben kilenc bizottság szerve-
zi a turizmussal és vendéglátás-
sal foglalkozók tevékenységét. 
Az idegenvezetői, a kereskedel-
mi és vendéglátási, a kézműves 
bizottság, az épített örökség és 
múzeumok bizottsága, a falu-
si turizmus, valamint a borásza-
ti bizottság és az aktív turizmus 
bizottság mellett – az igényeket 
felismerve – létrejött a lovas tu-
rizmus bizottság is. 

Végezetül Csizmár Sarolta 
beszámolt arról, hogy hol tarta-
nak a pénteken induló Magyar 
Konyha Hete rendezvénysorozat 
előkészületei, amelynek munká-
jába idén 20 étterem, panzió és 
borászat kapcsolódott be.

Kovács Elemér

Bár a jövedelemszerzés szempontjából a mögöttünk hagyott év 
rendkívül rossznak bizonyult, a turizmusban és a vendéglátásban 
foglalkoztatottak szakmai fejlődése tekintetében így is sikerült elő-
re lépni, hangzott el a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanácsnak 
(KMTT) a makkosjánosi Helikon hotelben megtartott tisztújí-
tó fórumán. Köszönhető mindez a falusi vendéglátók, a turizmus-
ban érintett kezdő vállalkozók és idegenvezetők számára szerve-
zett szakmai továbbképzéseknek.
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Bor, lélek, filozófia
Bortárlat a Munkácsy Mihály Magyar Házban

Elejét lásd az 1. oldalon

Ez még inkább felerősítette a bo-
rászoknak a kiállításra került bor-
ral kapcsolatos gondolatait, illet-
ve magáról a borászati szakmá-
ról vallott elképzeléseit. A lapo-
kon ezeket olvashattuk: „A vissza 
nem térő alkalmak bora” – val-

lotta egyikük az általa elkészí-
tett Chardonnay-ról. „A napsü-
tés koncentrál íze” – jellemez-
te másikuk az általa készített 
Traminit. „Az Isten adta termé-
szetesség bora” (Sárga musko-

tály). „Minden együtt töltött pilla-
nat, minden apró korty azt hirdeti: 
az élet szép (Citronnij maharadzs). 
„Mérsékelt és harmonikus, mint az 
élet” (Merlot), „A bor, amely min-
den korttyal közelebb visz önma-
gadhoz” (Karlot). Így találkozik 
bor, lélek, filozófia.

A régi szőlészeti-borászati ha-

gyományok felelevenítését, a tör-
ténelmi kárpátaljai borvidék híré-
nek visszaállítását tűzte ki legfon-
tosabb céljául a Kárpátaljai Magyar 
Borászok Egyesületének kis létszá-
mú, ám igencsak elszánt csapata, 

fogalmazott a megnyitón Bereczky 
István elnök. A többségében fiatal 
szakemberekből álló gárda tagjai – 
amellett, hogy elkötelezettek a múl-
tunk értékei iránt – figyelnek 
az idők szavára, nyitottak az 
új technológiák felé. A külön-
böző Kárpát-medencei verse-
nyeken folyamatosan megmé-
rettetik magukat, boraik szá-
mos előkelő versenyen nyer-
tek díjakat. A további cél az, 
hogy a kulturált borfogyasz-
tást meghonosítsák a megyé-
ben, s egyben népszerűsítsék 
a kárpátaljai borokat a vidé-

künket nagy szám-
ban felkereső tu-
risták között. Vala-
mennyi itt kiállított 
borban – amellett, 
hogy megmutatko-
zik készítőjének a 
szakmai rátermett-
sége – benne van 
a borász filozófiája is. 
Hasonló gondolatokat 
fogalmaztak meg a mű-
sorvezető által megszó-
lított borászok. Varga Ist-
ván a vidék termőhelyei-
nek kiváló adottságairól 
szólt, amelyek lehetővé 
teszik nagyszerű borok 
készítését, Sass Kriszti-
án a régi, hagyományos 
fajták – a Szerémi zöld, 

a Bakator – értékeit emelte ki, Nagy 
László pedig arról a mély elhivatott-
ságról és hitről beszélt, amely nél-
kül egy szőlész-borász sem tud ma-
radandót alkotni. Kellő alázattal be 
kell látnunk, hogy mi csak közremű-

ködők vagyunk ebben a folyamat-
ban. Minden lépésünknél érezzük 
a Teremtő minket segítő munkáját. 
Kovács Erika a borok készítésnél a 

nőies vonal fontosságát emelte ki: 
a reduktív technológiával készült, 
friss, gyümölcsös ízű borok már en-
nek a koncepciónak a népszerűségét 
jelzik. Végül bemutatták az egyesü-
let tagjainak közös borát, az Emese 
álmát, amely az összefogást, a közös 
erőfeszítéseket szimbolizálja. 

A bortárlat ezután a Munkácsy-
képekkel ékesített díszteremben 
folytatódott, ahol Kudlotyák Krisz-
tina, a Kárpátaljai KultúrKaraván fő 
szervezője köszöntötte az egybe-
gyűlteket. A jelenlévők meghallgat-
hatták a rendezvény egyik fő támo-
gatójának, Grezsa István miniszteri 
biztos videóüzenetét, aki elismerés-
sel szólt a kárpátaljai borászok ed-

digi munkájáról, és sok sikert kí-
vánt annak a merész célnak az el-
éréséhez, hogy néhány éven be-
lül a magyar külügyminisztérium 

kínálati palettáján ott legyenek a 
legfinomabb kárpátaljai borok.

Jó hangulatban telt a borkós-
toló, ahol a kiállító borászok az 
érdeklődőknek elmondták, ho-
gyan és miként készültek az ál-
taluk kínált nedűk. A programot 
borpárbaj színesítette, amelynek 
során a közönség véletlenszerű-
en kiválasztott tagjai dönthettek 
arról, hogy egy-egy kategóriá-
ban melyik a legsikeresebb bor. 

A hangulatot Pősze Attila sza-
xofonjátéka tette meghitté. A bor-
korcsolyát a szürtei Italia Snack 
és Pizza étterem dolgozói készí-
tették és szolgálták fel. 

Kovács Elemér

Fornosi D. Júlia, a Kárpátal-
jai Megyei Magyar Drámai Szín-
ház színésznője igazi kalandvá-
gyó személyiség. A színházban a 
lehetőséget és a közös játék örö-
mét élvezi a legjobban. Színészi 
hivatása mellett műsorvezetőként 
is megcsillogtatta már tudását. Is-
merjük meg őt!

– Meséljen magáról!
– Borzsován születtem, ott 

végeztem az általános iskolát, 
majd a Mezővári II. Rákóczi Fe-
renc Középiskolában érettségiz-
tem. Még iskolás éveim alatt je-
lentkeztem a Beregszászi Illyés 
Gyula Magyar Nemzeti Színház 
Ficseri Gyermekstúdiójába, me-
lyet akkor Vidnyánszky Éva ve-
zetett. Az érettségit követően se-
gédszínészként közelebbről is 
megismerkedhettem a színházi 
élettel, annak működésével. Egy 
évet töltöttem el a beregszászi 
teátrumban, majd felvételiztem 
a budapesti színművészeti egye-
temre, ahová nem nyertem fel-
vételt. Ekkor a debreceni Csoko-
nai Színházban indított egy stú-
diót Vidnyánszky Attila, mely-
nek tagjai közé én is bekerülhet-
tem. Az ott eltöltött három év na-
gyon meghatározó volt számom-
ra. Nagy élményem, hogy együtt 
dolgozhattam Tim Carroll-lal, 
aki akkor a londoni Globe Szín-
ház főrendezője volt. Időközben 
többször is felvételiztem a szín-
művészeti egyetemre, mely nem 
sikerült, és az nagyon megviselt, 
felmerültek bennem olyan kér-

Fornosi D. Júlia, a színésznő és műsorvezető

„Nekem a színházzal kerek 
a világ”

A színjátszás forradalmasította a történetek elmesélésének módját. 
A 20. században megbecsült művészeti ág lett. Az emberek, akik 
nem dolgoznak színházi közegben, gyakran mondhatják, hogy a 
színészet nem is igazi munka, inkább egy hobbi. Szerintünk a szín-
ház egy varázslatos hely, ahol bármi megtörténhet.

dések is, hogy talán nem ez az én 
utam. Majd bekerültem a Pesti Ma-
gyar Színiakadémiára, akkor értet-
tem meg, hogy nekem ott kell len-
nem. Huszár László volt az osz-
tályvezetőnk, akitől rengeteget ta-
nultam, azokban az években értem 
meg igazán.

– A magyarországi tanulmá-
nyok után egyenes út vezetett 
haza?

– Egy végzős színészosztály 
minden tagjáról készül egy fotó-
val ellátott bemutatkozó, amit az-
tán elküld a magyarországi szín-
házaknak jelentkezésként. Bennem 
fel sem merült az a gondolat, hogy 
jelentkezzem bármelyik színházhoz 
is. Tudtam, hogy haza akarok jön-
ni. Itt ismertem meg elsőként, hogy 
mit jelent a színházi lét, és az ittho-
niaknak akartam mindig is játszani.

– Az első fellépés élménye is 
igen maradandó.

– Segédszínészi éveim alatt 
Vidnyánszky Attila a magyar kul-
túra napja alkalmából a Művésze-
tek Palotájában rendezett egy iro-
dalmi összeállítást. Akkor léptem 
először a beregszászi színészekkel 
együtt színpadra. Ezerötszáz ember 
előtt léptünk fel, amely egy hatal-
mas élmény volt számomra. Majd 
a már említett Tim Carroll által ren-
dezett Szöktetés a szerájból című 
darabot játszottuk, ami egyébként 
egy opera. Én pedig nem tudok éne-
kelni. Hál’ Istennek nem is kellett. 
Tizennyolc éves voltam akkor, és 
nagyon izgultam, hogy minden jól 
sikerüljön.

–  Az évek során több előadás-
ban is láthattuk már. Melyik jelen-
tett kihívást önnek?

– A Lila akác Tóth Mancija nagy 
kihívás volt, főként, mert énekel-
nem is kellett, és mint mondtam, 
nem ez az erősségem. De Ferenci 
Attila oldalán sikerült. Ez az előadás 

egyébként meg is erősített abban, 
hogy ez az, amit én csinálni szeret-
nék, itt vagyok jó helyen. A jelen-
leg is futó Ez a gyerek című előadás-
ban pedig van egy önálló jelenetem, 
amit már többször próbáltunk és ját-
szottunk, de még mindig azt érzem, 
hogy a jelenet nincs kész, hogy még 

van mit csiszolnom rajta.
– Hogyan kezd hozzá egy-egy 

szerep megismeréséhez, megtanu-
lásához?

– Mindig is úgy voltam vele, 
hogy nem tudok bemagolni egy 
szöveget, én próba közben, szituá-
ció közben tanulok. Természetesen 

elolvasom a darabot, tudom, hogy 
mit kell csinálnom, de gyakorlás 
közben tudok igazán tanulni.

– Mennyire tud azonosulni a 
különböző karakterekkel?

– Mindig találok valami közös 
pontot köztem és a megformálandó 
szereplő között. Például Az ördög 

három arany hajszálában Bandi-
ta Borit játszottam, az kifejezet-
ten tetszett. Ő is egy örökmozgó, 
cserfes lány, mint amilyen sok-
szor én is vagyok. 

– Egy gyakorlott színész 
mennyire izgulós?

– Én minden előadás előtt iz-
gulok. De azt hiszem, ez így van 
jól. Ha egy színész izgul, az azt 
jelenti, hogy foglalkoztatja a szín-
pad, és nem hanyagul lép a kö-
zönség elé. Előadás közben az-
tán ez elmúlik, és már csak a da-
rabra koncentrálunk.

– A már említett Ficseri 
Gyermekstúdiónak jelenleg ön 
az egyik vezetője.

– Számunkra nagyon sokat 
jelentett a Ficseri, és amikor 
Éva néni már nem tudta igaz-
gatni, Vass Magdolna kollégám-
mal úgy döntöttünk, hogy foly-
tatnunk kell a stúdió vezetését. 
Huszonhét diákunk van, és ez 
azt mutatja, hogy szükség van 
erre a színjátszó körre. Büszke-
séggel tölt el, hogy azoknak a 
gyerekeknek, akik érdeklődnek 
a színház iránt, van lehetőségük 
kipróbálni magukat, és ha ked-
vük tartja, folytathatják a nálunk 
elkezdett utat.

– A színészet mellett műsor-
vezetőként is tevékenykedik.

– Még 2013-ban jött egy lehe-
tőség, miszerint a Pulzus Rádió-
nál dolgozhattam. A Tükör, vagy 
amit akartok című riportműsor 
szerkesztő-műsorvezetőjeként te-
vékenykedtem. A műsorban olya-
nokat mutattam be, akik itthon 
maradtak, és büszkék lehetünk rá-
juk. Amikor várandós lettem, ab-
bahagytam a műsort. Majd a TV 
21 Ungvár vezetősége keresett 
meg azzal, hogy mi lenne, ha té-
vésítenénk a műsort. Erre én igent 
mondtam, és így született meg az 
Arcképmás. Nagyon szeretem ezt 
is, hiszen annyi kiváló emberünk 
van, akiktől lehet tanulni.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita
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– Hogyan kerültek közel a 
zenéhez?

– A zene egész kis korunk-
tól végig kíséri az életünket, már 
édesapám is zenész volt – kez-
di beszélgetésünket Zoltán. – Ti-
zenévesen alapítottam egy tini 
zenekart, a halábori községi kul-
túrházban léptünk fel. Majd sor-
katonai szolgálatra kellett men-
nem. Hazatérve édesapámmal 
gondoltunk egy merészet, és 
megalapítottuk családi zeneka-
runkat.

– Beleszülettünk ebbe az 
életbe – veszi át a szót János. – 
Már gyermekkorban csiszolgat-
tuk a tudásunkat otthon is, majd 
felvételt nyertünk a mezővári 
zeneiskolába, azt követően pe-
dig az ungvári közművelődési 
főiskolán gyarapítottuk tovább 
ismeretünket.

– Mely hangszerek kedve-
sek önöknek?

– Én a klarinét elsajátításá-
val kezdtem a zenei pályámat, 

Egy családi együttes története  

Fergeteges hangulat 
Bózsárékkal

Az élőzene mindig is különleges hangulatot varázsolt és varázsol 
egy-egy eseménynek, hisz egy jó együttes ráérez, melyik társaság 
milyen muzsikára mulat igazán jól, s annak megfelelően alakít-
ja – akár menet közben is – a programját. A halábori Bózsár zene-
kar mindenkor fergeteges hangulatot teremt esküvőkön, bálokon, 
születésnapokon, de bármilyen alkalmon. A formációt Bózsár Zol-
tán és felesége, Marika, illetve öccse, János alkotja. Vallják, szívü-
ket-lelküket beleteszik a fellépésekbe, emellett pedagógusként ze-
nei kultúránkra tanítják a következő generációt. Most a testvér-
párral beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.

de ma már szaxofonon játszok in-
kább. Hozzám ez a hangszer áll kö-
zelebb, és mi így jól kiegészítjük 
egymást – mondja János.  

– A zeneiskolát hegedű sza-
kon fejeztem be, azonban ma már 
harmonikán és szintetizátoron ját-
szom. Számomra ez a kettő a leg-
kedveltebb hangszer, jobban sze-
retem, mint bármi mást. Zeneka-
runkat feleségem erősíti gyönyörű 
hangjával. Valamint, be kell vall-
jam, ha ideje engedi, olykor-oly-
kor már lányom is megcsillog-
tatja énekhangját – büszkélkedik 
Zoltán.

– Könnyű vagy nehéz a zené-
szek élete?

– Egyrészt könnyű, másrészt 
nehéz. Könnyű, mert azzal fog-
lalkozunk, amit igazán szeretünk. 
Szeretünk énekelni, fellépni, szó-
rakoztatni a közönséget. Azonban 
nehéz is, mert egy nagy társaságot, 
olykor több száz fős vendégsere-
get mulattatni, mindenki kívánsá-
gának eleget tenni  nagy feladat. 

Kihívást jelent minden fellépés, de 
élvezzük is minden percét. Emel-
lett pedig a koronavírus is nehezíti 
a zenészek életét, hiszen sok fellé-
pést lemondtak a tavalyi év folya-
mán. Nincs mit tenni, túl kell élni 
ezt a helyzetet is – értenek egyet 
mindketten.

– Milyen repertoárral rendel-
keznek?

– Zenei összeállításunkat fő-
ként a mulatós slágerek adják. Ma-
gyar dalkincstárunk tele van olyan 
slágerekkel, amelyeket talán min-
denki szívesen hallgat. Emellett a 
modern pop zene rajongóinak is 
tudunk kedveskedni, valamint egy-
egy ukrán dalt is szívesen játszunk 
igény szerint – fejti ki Zoltán.

– Fellépünk esküvőkön, szü-
letésnapokon, banketteken, el-
jegyzéseken, falunapokon. Ahol 
jó zene hallható, ott mindig meg-
találhatóak vagyunk – teszi hoz-
zá János.

–  Ez a mesterség is folyama-
tos gyakorlást, önfejlesztést kíván.

– Gyakorolunk természetesen, 
de van olyan is, amikor a spontán 
megoldások a legjobbak. Több 
mint húsz éve vagyunk a pályán, 
kialakult egy olyan rutinunk, ami-
nek köszönhetően könnyedén meg 
tudjuk oldani az esetlegesen felme-
rülő problémákat – meséli az idő-
sebb testvér.

–  A fellépések mellett pedagó-
gusként is tevékenykednek.

– Mindketten zenetanárként 
dolgozunk a Mezővári Művé-
szeti Iskolában. Én harmonikáz-
ni tanítom a gyerekeket. Nagyon 
szeretem a munkámat, nagyon 
szeretek a diákokkal foglalkoz-
ni. Sok tehetséges tanuló akad, 
akiknek szintén szenvedélyük a 
zene. Jelenleg hat diákom van, 
akikkel feltöltődés minden egyes 
óra – mondja Zoltán.

– Én a fúvós hangszerek el-
sajátításában segítem a gyereke-
ket. Szerencsések vagyunk ab-
ból a szempontból, hogy szor-
galmasak a diákok, és akarnak 
tanulni. Azonban a távoktatás 
nem ideális oktatási forma a ze-
neiskolában. A gyerekek mellett 
kell lennünk, fognunk kell a ke-
züket, vezetni őket ahhoz, hogy 
jól el tudják sajátítani a megta-
nulandó anyagot, online ez nem 
működik – véli János.

– Mit jelent önöknek a zene?
– Az életünket. Mint emlí-

tettük, beleszülettünk ebbe az 
életbe, számunkra ez szórako-
zás, egyben megélhetési forma 
is. Soha nem gondolkodtunk 
külföldi munkában. Ide szület-
tünk, itt kell boldogulnunk, és 
úgy érezzük, mi a zenei pályán 
találtuk ezt meg – vallják mind-
ketten.

– További tervek…
– Tervezni egyelőre nem tu-

dunk, hiszen nem egyértelmű, 
hogy mit hoz a holnap. Nem 
látszik, hogy meddig kell még a 
karantén-intézkedésekkel együtt 
élnünk, hogy mikor kapjuk visz-
sza jól megszokott életünket. 
Folytatjuk a munkánkat, örü-
lünk a fellépéseknek, és bízunk 
a jobb jövőben.

Kurmay Anita

 A szilvahimlő vírus, avagy a 
Plum pox vírus (PPV) a csont-
héjasok közül elsősorban a 
szilván, a kajszibarackon és az 
őszibarackon terjed, de meg-
fertőzheti a meggyet, a cseresz-
nyét, a mandulát is. 

A szilvahimlőről először Bul-
gáriában írtak 1918-ban. 1932-
ben már elterjedt Európában. 
Hazánkban először 1966-ban je-
lent meg Csernyivci megyében. 
1969-ben már Kárpátalján és 
több megyében is elterjedt a be-
tegség. A szilvahimlő tipikus tü-
nete a termésen megjelenő, a ter-
més fedőszínétől eltérő, gyűrű 
alakú színelváltozások, melyek a 
leveleken és a csonthéjon is meg-
figyelhetők. A levelek megke-
ményednek, megvastagodnak. A 
Besztercei típusú szilvafajtáknál 
a héjon szabálytalan, bemélyedt 
rajzolatok láthatók, a héj alatt a 
gyümölcs húsa kemény, barna, és 
a csonthéj is gyakran vörösesbar-
na színű. A termesztők azért te-
kintik a szilva legveszélyesebb 
vírusos betegségének, mert a le-
folyása a legtöbb esetben korai 
terméshullással jár. 

A csonthéjasok veszélyes megbetegedése

Szilvahimlő (Plum pox vírus) 
A PPV-t a gyümölcshús barna 

elszíneződése miatt a szilvamoly 
kártételével szokták összetévesz-
teni, de ha a szilvamoly a ludas, 
a lárva mellett annak morzsalé-
kos ürüléke is felfedezhető. A na-
gyobb szemű ringló szilvák ter-

mésén a vírus kártétele nem any-
nyira jelentős: a gyümölcs héján 
csak felszínes elszíneződő foltok 
láthatók, a gyümölcs beérik, nem 
hullik le. A szilvahimlő vírus első-
sorban az oltványokkal terjed. Ha 
a szaporításhoz felhasznált alany 
vagy a nemes oltvány vírusfertő-
zött volt, az oltvány is fertőzött 

lesz. Ezért fontos, hogy csak 
megbízható helyről vásárol-
junk oltványt. Ezenkívül a ví-
rus terjed még a maggal, a fer-
tőzött fáról származó virágpor-
ral és a levéltetvekkel is. 

A szilvahimlő ellen a vegy-
szeres védekezés hatástalan, 
azonban a vírust terjesztő le-
véltetvek lepermetezésével 
csökkenthetjük a vírus fellé-
pésének kockázatát. Ha egy 
fa megfertőződött, akkor saj-
nos a beteg növény gyógyítá-
sára már nincs lehetőség. Ezt 
a fát minél előbb vágjuk ki és 
semmisítsük meg (égessük el), 
hogy a kór terjedését megaka-
dályozzuk! 

A kivágott fa helyére csont-
héjas fajokat ne telepítsünk! 
Ültessünk inkább almát, kör-
tét, esetleg bogyósokat! A szil-
va és őszibarackfáknál tavasz-
tól őszig folyamatosan védekez-
zünk rovarölőszeres permete-
zéssel a levéltetvek ellen. Zöld-
metszésnél fertőtlenítsük a met-
szőollót hypós oldattal! A nyu-
galmi időszakban végzett met-
széssel a vírus nem terjed.                

Szerkesztették a
Kárpátaljai 

Növényvédelem 
szakemberei:

Mihajlovszki Júlia, 
Ljubov Grab

Aligha kell bizonygatnunk az 
ellenálló szőlőfajták előnye-
it. Óriási érték, hogy az érés 
előtt álló fürtöket nem kell 
permetezőszerekkel szennyez-
ni, mert erre egyszerűen nincs 
szükség, így félelem nélkül fo-
gyaszthatjuk. 

A különböző kórokozók-
nak ellenálló szőlőfajták ne-
mesítése nagy lendülettel fo-
lyik francia és német földön, 
amit leginkább az erős kör-
nyezetszennyezés mérséklé-
se, illetve a termesztési költ-
ségek csökkentése inspirál. 
A magyar nemesítői munka 
is szép eredményeket hozott, 
hazai és nemzetközi elisme-
résre számot tartó fajták szü-
lettek. Közülük öt ellenálló 
csemegeszőlőt mutatunk be, 
amelyek megállják helyüket 
az ökotermesztésben is. 

Eszter. Augusztus köze-
pén érő kékszőlő. Erős növe-
kedésű, bőtermő, ritka, szel-
lős lombozatú, hosszú met-
szést igényel. Fagytűrő, a talaj-
ra nem igényes, a betegségek-
nek jól ellenáll. Fürtje vállas, 
kissé tömött, közepesen nagy. 
Gömbölyű kék bogyói hamva-
sak, húsa ropogós, íze semle-
ges, héja vékony. 

Nero.  Augusztus köze-
pén-végén érő kékszőlő. Erős 
növekedésű, bőtermő, hosszú 
metszést igényel. Fürtje nagy, 
vállas, megnyúlt, bogyója sö-
tétkék és hamvas. A fürtök és 
bogyók hasonló méretűek, ami 
előnyös a piacon. Jó téltűrő, a 
magnéziumhiányra érzékeny. 
A peronoszpórának kiemelke-
dően ellenáll, erősen liszthar-

Ellenálló csemegeszőlők
matos években a gomba meg-
fertőzi. Termése étkezési sző-
lőnek, de rozé-, illetve vörös-
bornak is jó. 

Palatina (Augusztusi mus-
kotály). Augusztus végén érő 
fehérszőlő. Fagy- és téltűrése 
kiemelkedő, a sok hónaljhaj-
tás miatt lombozata sűrű, ezért 
gondos zöldmunkát igényel, il-
letve hosszú metszést. Fürtje 
középnagy, laza, bogyója kissé 
megnyúlt, borostyánsárga szí-
nű, olvadó húsú, finoman mus-
kotályos ízű. A peronoszpórá-
nak és a lisztharmatnak példá-
san ellenáll, a bogyók alig rot-
hadnak. 

Fanny. Augusztus végén, 
szeptember elején érő fe-
hérszőlő. Jó téltűrő, bőter-
mő, hosszú metszést igényel. 
Szellős lombszerkezetű, így 
zöldmunkaigénye kevesebb. 
Fürtjei nagyok, egyenletes 
méretűek, piacosak, ráadá-
sul egyszerre is érnek, egy-
szerre szüretelhetők, jól szál-
líthatók. A peronoszpórának 
jól, a lisztharmatnak közepe-
sen áll ellen. 

Pölöskei muskotály. Szep-
tember közepén érő fehérsző-
lő. Fagytűrése elfogadható, tő-
kéje erős növésű, vesszői sű-
rűn állnak, gondos zöldmun-
kát és hosszú metszést igényel. 
Lugasnak különösen aján-
lott. Fürtje középnagy, laza, 
gyakran ágas, a bogyó ropo-
gós, muskotályos, bornak is 
jó. Lombja peronoszpórának, 
lisztharmatnak ellenáll, bogyói 
nem rothadnak. 

Bodnár István 
kertészmérnök
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Ezúttal szeretném felhívni a 
termelők figyelmét az ubor-
ka legelterjedtebb betegségei-
re, ami lényegesen be-
folyásolja a termésho-
zamot. 

Lényegében eddig 
a fóliában még nem je-
lentenek nagy veszélyt 
a betegségek, mert még 
nem voltak jelen azok a 
tényezők (hőmérséklet, 
relatív páratartalom), 
amelyek lényegesen befolyá-
solják a betegségek elterjedését.

Eddig csak lényegében a 
fuzáriumos betegségek jelentek 
meg, elsősorban ott, ahol hosz-
szú évek óta csak uborkát ter-
mesztenek (monokultúrás ter-
mesztés). Ugyanis itt halmo-
zódtak fel a betegségeket oko-
zó tényezők. A legelterjedtebb 
és legveszélyesebb az úgyneve-
zett verticilium – gyökérrotha-
dást okoz, ami a gyökérnyaknál 
jelenik meg és elhaláshoz vezet. 
A növények elpusztulnak, mivel 
a tápanyag nem jut el a növény 
többi részéhez. 

Az uborka legelterjedtebb 
betegségei (kórokozói)

Ha már megjelent a betegség, 
akkor kénytelenek vagyunk elle-
ne védekezni. Igaz, a védekezés 

nem olcsó mulatság, 
mert egyszerre három 
különböző vegyi össze-
tételű és hatásspektru-
mú vegyszert kell hasz-
nálnunk, pl. Fundasol 
0,1% + Previkur 0,1% + 
Ditane M45 0,2%, amit 
a csepegtetőrendszeren 
keresztül adagoljunk. A 

legolcsóbb megoldás a kultúrák 
cseréje a fóliában.  

A másik nagyon veszélyes be-
tegség a levél felületén jelenik 
meg, az úgynevezett baktériumos 
szögletes levélfoltosság. A beteg-
ség megjelenésének első tünetei-
nél azonnal el kell kezdeni a vé-
dekezést. A leghatásosabb gomba-
ölő szerek a réztartalmú vegysze-
rek, pl. a Champion 0,3%, Cosajd 
0,2% vagy a Kasumin antibiotikum 
0,3% használható.

Egyik legelterjedtebb és leg-
pusztítóbb betegség az uborkánál 
a peronoszpóra, ami napok alatt 
elpusztíthatja az egész állományt, 

ha nem időben és hatékonyan 
védekezünk ellene. A betegsé-
get nem nehéz felfedezni még 
szabad szemmel sem. Elein-
te sárga foltok jelennek meg a 
leveleken, ami nagyon gyor-
san terjed és összemosódik, az 
egész levélfelületet ellepi. A le-
velek elszáradnak és a növények 
elpusztulnak. 

Nagyon sok gombaölőszer 
áll rendelkezésünkre a pero-
noszpóra elleni védekezésre, 
pl. Ridomil Gold, Cursate-R, 
Acrobat, Infinito, Consento. 
A felsorolt gombaölőszerek 
kettős hatással rendelkeznek 
(kontakt és szisztemikus), va-
gyis megóvják a növényt ak-
kor is, ha már megjelent a be-
tegség első tünete. De ne fe-
lejtsük el: a betegségeket min-
dig meg kell előzni (preventív) 
megelőző permetezéseket kell 
végezni. A gombaölőszereket 
úgynevezett rotációs formá-
ban kell használnunk, ponto-
sabban mindig más kémiai ösz-
szetételű és más hatásspektru-
mú szert alkalmazzunk. Ez-
zel megelőzzük a reziszten-
cia (ellenállóképesség) kiala-
kulását és növeljük a gomba-
ölő vegyszerek hatékonyságát.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

A cukkini talán nem a legnép-
szerűbb zöldség, de az elmúlt 
években egy igen „felkapott” 
növénnyé nőtte ki magát. Egy-
re gyakrabban megtalálni a 
kiskertekben és a pi-
acokon egyaránt. Ez 
a különleges zöldség, 
amely az uborka és 
a tök házasságából 
született, az egész-
séges életmód egyik 
nagykövete lett. En-
nek a konyhakerti 
növénynek több faj-
tája közül is (sárga, zöld vagy 
éppen csíkos) választhatunk. 
Ez egy nagyon ízletes, egész-
séges, többféle módon (előé-
telként, desszertként, savanyú-
ságként stb.) elkészíthető zöld-
ségnövény. Ahhoz, hogy meg-
felelő mennyiségű és minőségű 
termést kapjunk, nem árt tisz-
tában lenni néhány, a termesz-
téssel kapcsolatos fontos infor-
mációval, amelyet a jelenlegi 
cikkünkben fogunk taglalni.

A növény ismertetése
A cukkini a kabakosok csa-

ládjába tartozó, viszonylag egy-
szerűen termeszthető növény. 
A cukkini erősen fejlett orsó-
gyökere mélyre hatol, és szá-
mos oldalgyökérre ágazódik el. 
A gyökér mélységben és széles-
ségben akár a 1,5 m-t is elérhe-
ti, így egy-egy tő, akár 2-3 m2 
talajrészt is behálózhat, amely a 
vetésforgóba beiktatva, az őt kö-
vető növény számára egy leve-
gősebb talajszerkezetet biztosít. 
Hatalmas karéjos leveleket hajt, 
ám nincsenek indái, mint a töb-
bi tökfélének, de ültetésnél így 
is érdemes kb. 1 méteres távol-
ságot hagyni, hogy legyen helye 
fejlődni. Ezeknek a tökféléknek 
ugyanazon szárán hím- és nőne-
mű virágai is vannak, így szük-
ségük van a beporzásra. Ezért 
érdemes méheket vonzó, virág-
zó növények közelében elhe-
lyezni őket.

Hogyan termesszünk 
kertjeinkben cukkinit?

Társnövények
Fényigényes növény, de gyen-

ge árnyékot vagy szórt fényt is el-
visel, ezért nem túl sűrű állomány-
ban köztesként is vethető. Pél-

dául fiatal, kevés lom-
bú gyümölcsösökben 
nyugodtan termeszthe-
tő. A cukkini jól társít-
ható babbal, borsóval, 
borsmentával, céklával, 
hagymával, kukoricá-
val vagy esetleg retek-
kel. Nem szereti viszont 
a burgonya közelségét.

Környezeti igénye
Melegigényessége az uborkáé-

hoz hasonló. Magjai 12-13°C alatt 
nem, vagy csak rendkívül hosszú 
idő múlva csíráznak. Optimális csí-
rázási hőmérséklete 23–27°C. A ve-
getatív részek fejlődéséhez elegen-
dő a 20–25°C, míg a virágok fejlő-
déséhez a 25°C feletti hőmérséklet 
az optimális. 10–15°C közötti hő-
mérsékleten a termések alig növe-
kednek, csupán csak öregednek.

Tűző napon, nedves, párás 
környezetben gyorsan növek-
szik. Zsenge terméseket csak 
nagy vízigényének kielégítése-
kor várhatunk. Mélyre hatol a 
gyökérzete, ezért a kevés nyá-
ri csapadék miatt csak öntözés-
sel termeszthető biztonságosan. 
Megfigyelték, hogy a tápkocká-
val palántázott növények sok-
kal nehezebben alkalmazkodnak 
a szárazsághoz, mint a helyre ve-
tett növények.

Szélsőséges talajtípusok kivé-
telével általában minden, a zöld-
ségfélék termesztésére alkalmas 
talajokon termeszthető. Az erősen 
kötött, agyagos talajokon a gyö-
kerek befulladnak, ezért fejlődé-
se vontatottá válik, a termések na-
gyon gyorsan elöregednek. A jó 
vízgazdálkodású, laza, morzsalé-
kos szerkezetű területeket kedve-
lik a legjobban.

Tápanyagigénye
Gyors növekedése, folytonos 

terméskötése miatt, rövid tenyé-
szideje ellenére is sok tápanyagra 
van szüksége. Nagy tápanyagigé-
nyét a tápelemeket folytonosan le-
adó szerves trágyával elégíthetjük 
ki a legjobban. Ha nincs módunk-
ban az egész területet trágyázni, 
(50kg/10m2), akkor feltétlenül vé-
gezzünk fészektrágyázást: az ülte-
tés vagy vetés előtt két héttel a ki-
jelölt és kiásott fészkekbe tegyünk 
1-1 lapát érett trágyát, majd temes-
sük vissza földdel, hogy a gödör ta-
laja megülepedjen. A bővebb termés 
elérése érdekében a szerves trágyán 
túl 10 m2-enként 30–40 dkg szu-
perfoszfátot és káliumot, valamint 
30–50 dkg pétisót is kijuttathatunk. 
Folyamatos szedése miatt a tenyész-
időszak folyamán nagyon fontos a 
nitrogén fejtrágyázás, amelyet víz-
ben feloldva a legcélszerűbb kijut-
tatni. Ezen kívül a növény meghá-
lálja az év közbeni lombtrágyázáso-
kat is (pl. wuxal család).

Termesztése
Közvetlen helyrevetéssel és pa-

lántáról is szaporíthatjuk, az utóbbi 
esetében a májusi kiültetésig érde-
mes a területet rövid tenyészidejű, 
vagy áttelelő zöldségfélével hasz-

nosítani. Az őszi talaj-előkészítés 
előtt szórjuk ki a szerves trágyát, a 
foszfor és a kálium tartalmú műtrá-
gyákat, valamint, ha kissé szalmás 
az istállótrágya, akkor a nitrogén-
műtrágya 1/3-át is szintén ősszel 
szórjuk ki. Ezt követően a szán-
tással vagy az ásással beforgatjuk 
a kijuttatott tápanyagokat. Április 
végén megkezdhetjük a területet 
előkészíteni a cukkini alá. 

Szabadföldön a helyrevetést 
május első felében (amikor a ta-
lajhőmérséklet megfelelő) végez-
zük. A magokat egymástól 0,8 
m×1 m-re helyezzük el (4-5 db/
fészek) és 2-3 cm földdel takarjuk 

be, amelyből később, a kelést 
követően fészkenként 2 db-ot 
hagyunk.

Palántákat is nevelhetünk, 
ha tudunk megfelelő feltétele-
ket (melegágy, palántanevelő, 
egyéb meleg és világos helyek) 
biztosítani hozzá. Ebben az eset-
ben csak a tavaszi fagyok elmúl-
tával (május második fele) ültes-
sük ki a tápkockával együtt úgy, 
hogy a tápkocka a talajfelszínnel 
szintben legyen. A kiültetés után 
öntözzük be.

A helyrevetett cukkini eseté-
ben az első kapálással egy me-
netben történik a megfelelő tő-
szám (1-2 db/fészek) beállítása. 
Az öntözések és kapálások he-
lyes arányával (a jó időben vég-
zett kapálás felér egy öntözéssel) 
tartsuk morzsalékosan, nedvesen 
és gyommentesen a talajt. Átlag-
termése 10 m2-enként a 35–40 
kg-ot is eléri. Kifejezetten érzé-
keny a talaj magas sótartalmára 
és a növényvédőszer-, különösen 
a gyomírtószer-maradványokra. 
Majdnem minden évben megje-
lenik rajta a levéltetű és az atka, 
de különösebb kárt nem okoz-
nak, így az ellenük való véde-

kezés nem indokolt.

Betakarítása
Gyors fejlődése miatt vi-

rágzás után a töveket állan-
dóan kísérjük figyelemmel, 
mert a megkötött termé-
sek rendkívül gyorsan fej-
lődnek. Legízletesebbek a 
15-20 cm hosszúak, de tölte-
ni vagy rántani a nagyobbak 
alkalmasabbak. Meleg idő-
ben, ha a talajban elegendő 

a nedvesség, 3-4 napos szedési 
ciklusokat iktassunk be. A rövid 
hajtásokról éles késsel vágjuk le 
a terméseket, ügyelve arra, hogy 
a hajtás megtörjön, vagy a virá-
gok és a kis termések megsérül-
jenek. A leszedett termések zsen-
ge voltuk miatt könnyen nyo-
módnak ütésre, ezért a szedések 
alkalmával erre ügyelni kell. Az 
ép, egészséges cukkinik kam-
rában 1-2 napig, míg hűtőszek-
rényben 1-2 hétig tarthatóak el 
minőségromlás nélkül.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Olyan teendőkre szeretnénk 
felhívni a figyelmet, amelyek 
több és szebb termést eredmé-
nyeznek a kertben.

Az idejében elvetett sárga-
répa, petrezselyem, spenót, hó-
napos retek magjai már kikel-
tek. A sűrűre sikerült vetéseket 
most kell megritkítani, nagyon 
ügyelve arra, hogy a gyengébb, 
kisebb növényeket húzzuk ki a 
talajból és az erősebbek növe-
kedjenek tovább.

Május elején, közepén jön 
el az ideje a paradicsompalán-
ták kiültetésének. Ezt a növényt 
úgy kell elültetni, hogy a szárá-
nak egy része is a földbe kerüljön, 
mert azon is gyökereket fejleszt 
és ezek elősegítik a tápanyagok 
felvételével a növény gyors fej-
lődését és virágzását. A paradi-
csom palántáit egyébként akár fo-
lyamatosan is nevelhetjük és ül-
tethetjük, hiszen még az augusz-
tus elején ültetett is termést hoz.

Kiváló zöldségnövény és a 
kiskertekben is könnyen meg-
honosítható a zöldspárga. Az 
idén különösen kevés spárga 
került a kereskedelembe is, jog-
gal nevezzük luxusnövénynek. 
A magját májusban lehet elveti, 
de még jobb előnevelt tövet ül-
tetni, amely a telepítésétől szá-
mított második évben már fo-
gyasztható sípokat terem.

Májusi teendők a 
konyhakertben

A hamarosan támadó levéltet-
vek ellen gyakran nem tehe-
tünk mást, mint hogy permet-
szert keverünk.

Sok növény kártevője a zöld, 
a fekete és a szürke levéltetű. 
Ezek rendszerint a levelek fo-
nákján és a hajtásvégek fejlődő, 
kis levelein telepednek meg és a 
növények nedveiből táplálkoz-
nak. Ha a gyümölcsfákon han-
gyák mászkálnak, akkor máris 
arra kell gyanakodni, hogy levél-
tetvek tömege is megtalálható a 
fa valamelyik részén, mert a han-
gyák a levéltetvek potrohán ki-
váló „mézharmattal” táplálkoz-
nak. A levéltetvek ellen perme-
tezéssel kell mielőbb védekezni!

Így készítsünk 
permetlét

Igen figyelmes munkát igényel a permetlé előkészítése. A 
kis méretű konyha- és üdülőkertekben viszonylag kis mennyisé-
gű permetezőszerre van egyszeri alkalommal szükség, de azt is 
igen pontosan, gondosan kell kimérni és ez okozza a leggyakoribb 
gondot. Ezért a gyárak igyekeznek a növényvédő szereket olyan 
kiszerelésben hozni forgalomba, hogy azt ne kelljen méricskél-
ni. (Ami közben gyakran fordul elő mérgezés!) A folyékony sze-
reket orvosi ampullában forgalmazzák és egy ampulla tartalma 
tíz liter permetlé elkészítéséhez elegendő. Nagyobb probléma a 
por halmazállapotú szerek kimérésével jelentkezik, ezért egyre 
több rovarirtó permetezőszert hoznak forgalomba igen kis mére-
tű műanyag zacskóba csomagolva. Egy „adag” 10 liter permetlé 
elkészítéséhez szükséges.

A permetlé keverésekor használjanak tiszta, lehetőleg 10 literes 
vödröt és a dolgozó ember viseljen gumikesztyűt és védőszemüveget!

Permetezni csak szélcsendes időben szabad, nehogy a permet-
lé nem kívánt helyekre is elsodródjon. A nyári permetezés ködsze-
rű legyen, de ügyelni kell arra, hogy a növényvédő szer minden fer-
tőzött területre eljusson. A csepergős, esős időben végzett permete-
zés hatástalan!

A puszpáng sövényeinket pusztító, rendkívül falánk kártevő 
hosszú évek munkáját teszi tönkre, ha nem permetezünk ellene.

A puszpáng (Buxus sempevirens) a magyar kertek egyik leggya-
koribb lomblevelű, örökzöld növénye. Szinte mindenütt megél, las-
san növekszik és metszéssel szépen alakítható bokor. Néhány évvel 
ezelőtt jelent meg nálunk is egy igen veszélyes kártevője, a selyem-
fényű puszpángmoly (Cydalima perspectalis), amelynek a hernyó-
ja tarra rágja a bokor lombozatát, amely rendszerint nem is hajt ki 
újra! Ezek ellen sikeresen lehet védekezni a Decis vagy a Mospilan 
nevű rovarölő szer kipermetezésével. A munkát igen gondosan kell 
végezni: a permetlébe feltétlenül keverjenek tapadást fokozó szert 
(Nonit, Kerevit) és a permetezést nagy nyomással, a szárakat szét-
húzva végezzék el, mert a hernyók a bokor sűrűjében kezdik a leve-
lek megrágását!

Ne engedjünk a buxusmolynak



Csütörtök Május 20.

Köszöntjük Bernát nevű olvasóinkat!

Hétfő Május 17.

Köszöntjük Paszkál nevű olvasóinkat!

Kedd Május 18.

Köszöntjük Erik, Alexandra nevű olvasóinkat!

Szerda Május 19.

Köszöntjük Ivó, Milán nevű olvasóinkat!

2021. 
május 12.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Az ígéret

Török filmsor.
13:25 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
02:45 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai 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 Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Derült égből apa
Mexikói filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
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 Halálos 

iramban 8.
Am.-japán-fr.-
kanadai akciófilm

02:05 Doc Martin
Angol filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:35 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:10 Gratulálunk, a

csatlakozás sike-
res volt

14:20 Almárium
15:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:05 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.

20:30 Kékfény
21:25 A bizalom ára

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

22:15 Kenó
22:25 A Mediciek 

hatalma
Olasz tévéfilmsor.

23:25 Ne ölj!
Olasz krimisor.

00:20 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:10 Divat & dizájn
02:05 Novum: Szövet-

tani diagnosztika
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 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Muzsika-szó
09:25 Élő népzene
09:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Isten kezében
10:50 Önkéntesek
11:25 A szalmabábuk

lázadása
Magyar ifjúsági film

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

Berettyóújfalu
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 Rocklexikon: 
Benkő László

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Baltazár bazár
00:45 M2 matricák – 

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

Benkő László
02:25 A szalmabábuk 

lázadása
Magyar ifjúsági film

05:00 Pecatúra
06:30 Sporthíradó
07:30 Kékek
08:00 Tour de Hongrie
09:00 Sporthíradó
09:30 Felvezető 

műsor: Úszás
10:00 LEN Vizes Eb 

– Úszás
12:35 Értékelő műsor: 

Úszás
13:00 Sporthíradó
13:30 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
14:45 Női kézilabda 

Magyar Kupa
16:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Euro 2020 

magazin
17:45 Felvezető 

műsor: Úszás
18:00 LEN Vizes Eb 

– Úszás
19:20 Értékelő műsor: 

Úszás
20:00 Kézilabda 

magazin

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Az ígéret

Török filmsor.
13:25 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
00:50 Időről időre

Amerikai krimisor.
02:00 Édes Otthon

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Derült égből apa
Mexikói filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
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 Esti iskola

Amerikai vígjáték
01:50 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:35 Doc Martin
Angol filmsor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:10 Gratulálunk, a 

csatlakozás sike-
res volt

14:20 Almárium
15:15 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.

20:30 Önök kérték
21:30 A maffia nyomában 

- Zagaria akció

Olasz krimisor.
22:35 Kenó
22:40 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilmsor.

23:40 Ne ölj! II.
Krimisorozat

00:45 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:40 Divat & dizájn
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 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
07:55 Mesterember
08:25 Muzsika-szó
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:40 Református 

riportok
11:05 Evangélikus 

magazin
11:35 Ficzek úr

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:10 Család'21
14:40 Novum
15:15 Család-barát
16:45 Térkép
17:15 Ízőrzők: Tóalmás
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 Nézz vissza 
mosollyal!

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

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

Ha nagy leszek
00:50 M2 matricák – 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Nézz vissza 

mosollyal!
02:20 Ficzek úr

Tévéfilm

05:00 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:30 LEN Vizes 

Eb – Úszás
09:00 Sporthíradó
09:30 Felvezető 

műsor: Úszás
10:00 LEN Vizes 

Eb – Úszás
12:20 Értékelő műsor: 

Úszás
12:45 Sporthíradó
13:15 Kosárlabda 

magazin
14:15 Női kézilabda 

Magyar Kupa
15:55 Kézilabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:10 Fradi Tv
17:45 Felvezető 

műsor: Úszás
18:00 LEN Vizes 

Eb – Úszás
19:40 Értékelő műsor: 

Úszás
20:15 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
22:15 Sporthíradó
00:40 Női röplabda Eu-

rópa-bajnoki se-
lejtező

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Az ígéret

Török filmsor.
13:25 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 Barátok közt
00:10 Dex nyomozó

Amerikai krimisor.
01:20 Dex nyomozó

Amerikai krimisor.
02:35 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai 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 Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Derült égből apa
Mexikói filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
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 Magánnyomozók
01:35 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 A vidéki doktor
Német filmsor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 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 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
20:30 Skandináv Lottó
20:45 Értelem és érzelem

Tévéfilmsor.
21:45 Tétova félrelépők

Angol romanti-
kus film

23:10 Kenó
23:20 Ne ölj! II.

Krimisorozat
00:20 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:10 Divat & dizájn

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

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

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Muzsika-szó
09:25 Élő népzene
09:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:55 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:20 Neked szól!
11:25 Kereszt-Tények
11:35 Ő és én: Lukácsy 

György
11:40 A sokszínű vallás
11:55 Prolifilm

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

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:20 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Család-barát
16:40 Hazajáró
17:10 Ízőrzők: Szulok
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 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Áldom a Terem-

tőt... - Portréfilm 
László Gyuláról

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

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:25 Prolifilm

Tévéfilm

05:30 LEN Vizes Eb 
– Műugrás

06:30 Sporthíradó
07:30 LEN Vizes Eb 

– Úszás
09:00 Sporthíradó
09:30 Felvezető műsor: 

Úszás
10:00 LEN Vizes Eb 

– Úszás
11:40 Értékelő műsor:

Úszás
11:55 Kajak-Kenu 

Gyorsasági Vi-
lágkupa

13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:00 UEFA Euro 

2020 magazin
14:30 Fradi Tv
15:00 Merkantil Bank 

Liga
17:00 Sporthíradó
17:15 Futsal magazin
17:45 Felvezető műsor: 

Úszás
18:00 LEN Vizes Eb 

– Úszás
20:00 Értékelő műsor: 

Úszás

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Az ígéret

Török filmsor.
13:25 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 Barátok közt
00:10 Brandmánia
01:00 Időről időre

Amerikai krimisor.
02:05 Fekete '47

Ír akciófilm

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Derült égből apa
Mexikói filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
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

Francia krimi-sor.
00:30 Propaganda
01:05 Csapdába csalva
01:35 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 A vidéki doktor
Német filmsor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:45 Rondó
07:15 Kvartett
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:35 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:10 Gratulálunk, 

a csatlakozás si-
keres volt:

14:20 Almárium
15:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:05 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
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 Bagi Nacsa 
Orfeuma

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

22:05 Szökés
Magyar játékfilm

23:35 Kenó
23:45 Ne ölj!

Krimisorozat
00:40 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:25 Új idők új dalai

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:55 Világ
07:15 Hajnali 

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

a nóta
10:25 Az utódok 

reménysége
10:50 Református 

ifjúsági műsor
10:55 Baptista 

ifjúsági műsor
11:05 A sokszínű vallás
11:25 Postarablók

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
13:45 Kvartett
14:15 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:40 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők: Medina
17:50 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

18:50 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
22:35 Áldom a Terem-

tőt... - Portréfilm 
László Gyuláról

23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

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

Magy. zenés filmsor.
02:20 Postarablók

Tévéfilm

05:20 E.ON férfi 
vízilabda OB I.

06:30 Sporthíradó
07:30 LEN Vizes Eb

– Úszás
09:00 Sporthíradó
09:30 Felvezető 

műsor: Úszás
10:00 LEN Vizes Eb

– Úszás
11:55 Értékelő műsor: 

Úszás
12:15 Forma-1 – 1. 

szabadedzés
13:15 Forma 2 - 

Időmérő edzés
14:10 Pecatúra
14:55 Forma-1 – 2. 

szabadedzés
16:10 Boxutca
16:45 Sporthíradó
16:55 Napos Oldal – 

DVTK
17:30 Felvezető 

műsor: Úszás
18:00 LEN Vizes 

Eb – Úszás
19:30 Értékelő műsor:

Úszás
21:30 Dvsc
22:00 Sporthíradó



Szombat Május 22.

Köszöntjük Júlia, Rita nevű olvasóinkat!

Vasárnap Május 23.

Köszöntjük Dezső nevű olvasóinkat!

Péntek Május 21.

Köszöntjük Konstantin nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

Fizetett hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2021. 
május 12. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Az ígéret

Török filmsor.
13:25 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 Barátok közt
00:10 Dex nyomozó

Amerikai krimisor.
01:20 Dex nyomozó

Amerikai krimisor.
02:30 Bosszú

Török filmsor.

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Derült égből apa
Mexikói filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
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

Francia krimi-sor.
00:30 Magánnyomozók
01:40 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Erdély – Ég 

és föld között
14:10 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 Jules és Jim
Játékfilm

22:15 Kenó
22:25 A Dassler-fivérek

Tévéfilmsorozat
00:00 Ne ölj!

Krimisorozat
01:05 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:55 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 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:10 Mesterember
08:45 Táncház
09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól

a nóta
10:20 Katolikus 

krónika
10:45 Tanúságtevők: 

Pilinszky100
11:15 A hamis Néró

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
14:10 Kincskereső
14:40 Multiverzum
15:15 Család-barát
16:40 Kárpát-medence
17:00 Ízőrzők: Csemő
17:30 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

18:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

18:55 Szerelmesfilm
Magyar játékfilm

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 MMA portré
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:45 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:50 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Szerelmesfilm

Magyar játékfilm

04:30 Múlt és Jelen
05:10 Forma 2 - 

Időmérő edzés
05:55 Boxutca
06:30 Sporthíradó
07:30 LEN Vizes 

Eb – Úszás
09:00 Sporthíradó
09:30 Felvezető 

műsor: Úszás
10:00 LEN Vizes 

Eb – Úszás
12:05 Forma 2 – Futam
13:00 Sporthíradó
15:15 Tippmix férfi 

kosárlabda 
NB I.

17:45 Felvezető 
műsor: Úszás

18:00 LEN Vizes 
Eb – Úszás

19:55 Értékelő műsor: 
Úszás

20:15 Mtk tv
20:45 Sporthíradó
21:15 Női labdarúgó 

magazin
21:45 Forma 2 – Futam
22:45 Tippmix férfi 

kosárlabda 
NB I.

00:45 Mtk tv
01:15 Dvsc
01:45 Kerékpártúra
02:10 Női labdarúgó 

magazin

05:10 A homok titkai
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:50 Bakugan

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsorozat

09:15 Star Wars: 
Lázadók
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:45 Teleshop
10:40 Brandmánia
11:25 Autogram
12:10 Doktor Murphy

Amerikai filmso-
rozat

13:20 Doktor Murphy
Amerikai filmso-
rozat

14:35 Doktor Murphy
Amerikai filmso-
rozat

15:45 Elhagyott pasik
 klubja
Olasz vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjáték-
sorozat

21:05 Alul-felül semmi
Holland vígjáték

23:30 Szárnyas fejvadász
Amerikai 
akcióthriller

02:15 Castle
Amerikai krimiso-
rozat

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
09:55 Trendmánia
10:30 Innovátor Extra
11:00 Életmódi Plusz
11:35 A Pénz beszél
12:05 Poggyász
12:40 Kedvencek 

őrjárata
13:10 Innovátor
13:45 Columbo

Amerikai krimi
15:55 Minyonok

Amerikai családi 
animációs film

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

Amerikai akció-ka-
landfilm

22:50 Ted 2.
Amerikai vígjáték

01:20 A következő 
három nap
Amerikai krimi

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar 

Krónika
07:25 Hazajáró
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 A világ 

madártávlatból
10:00 Téli virágzás

Magyar kisjátékfilm
10:25 Erdélyi történetek
13:40 Erdély – Ég 

és föld között
14:30 Ének a fák 

tetejéből
15:30 Talpig úriasszony

Tévéjáték
17:00 Főmenü: 

Tejjel-mézzel
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:40 A párizsi 

Notre-Dame
Romantikus dráma

21:45 Szent Ferenc
Tévéfilmsorozat

23:15 Kenó
00:20 Bagi Nacsa 

Orfeuma
01:15 Ne ölj!

Krimisorozat

02:15 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

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
06:15 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Opera Cafe
07:40 Kincskereső
08:05 Evangélium: 

Máté 
evangéliuma

08:35 Hogy volt?!
09:30 Életművész: 

Lovasi 
András

10:20 Rejtélyes XX. 
század - Kun 
Miklós műsora

10:50 Öt kontinens
11:20 Édes mostoha

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Női labdarúgó 

magazin
14:30 Tippmix férfi 

kosárlabda 
NB I.

16:45 K&H női 
kézilabda liga

21:00 Fradi Tv
21:30 Napos Oldal – 

DVTK
22:05 Bagi Nacsa 

Orfeuma
23:05 Virtuózok-

válogatás
23:15 Virtuózok-

válogatás
23:30 Dokuzóna
00:25 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Életművész:

Lovasi 
András

02:20 Talpig úriasszony
Tévéjáték

04:55 Napos Oldal –
DVTK

05:20 Forma 2 – 
Futam

06:20 LEN Vizes 
Eb – Úszás

07:40 Szabadidő
08:15 Forma 2 – 

Futam
09:30 Felvezető 

műsor: Úszás
10:00 LEN Vizes Eb - 

Úszás: 
Selejtezők

11:15 Értékelő műsor:
Úszás

11:30 Bringasport
11:50 Forma-1 – 

3. szabadedzés
13:05 UEFA Euro 

2020 magazin
13:35 Forma 2 – 

Futam
14:45 M4 Stúdió: 

Forma-1
15:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
16:15 M4 Stúdió: 

Forma-1
16:25 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
17:45 Felvezető 

műsor: Úszás
18:00 LEN Vizes 

Eb – Úszás
20:25 Értékelő műsor:

Úszás
20:40 Forma 2 – 

Futam
22:00 K&H női 

kézilabda liga
23:40 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
03:30 E.ON férfi 

vízilabda OB I.

05:10 A homok titkai
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:15 Star Wars: 

Lázadók
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

08:50 Micimackó
Amerikai animációs 
kalandvígjáték

10:15 Szabadítsátok 
ki Willyt! 3.
Amerikai kaland-
film

12:10 Wonder Woman
Am. kalandfilm

15:15 Kutya hideg!
Am. kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Legendás állatok 
- Grindelwald 
bűntettei
Angol-amerikai ka-
landfilm

21:55 Amerika Kapitány
Amerikai akciófilm

01:15 Ellenségek
Amerikai film

05:00 TV2 MATINÉ
05:20 Az első igazi nyár

Amerikai filmdráma
07:20 Norbit

Amerikai vígjáték
09:30 A Föld után

Amerikai akció 
sci-fi

11:45 Hogyan lopjunk 
felhőkarcolót?
Amerikai vígjáték

13:55 Jurassic Park 3.
Amerikai akció-ka-
landfilm

15:55 Gru
Amerikai animációs 
vígjáték

18:00 Tények
18:50 Mamma Mia! 

Sose hagyjuk abba
Amerikai zenés víg-
játék

21:30 Felhőkarcoló
Amerikai akciófilm

23:45 Alkonyat - Haj-
nalhasadás II. 
rész
Amerikai kaland-
film

02:00 Csicska
Magyar rövidfilm

02:20 Wilson
Amerikai vígjáték

05:20 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás 
Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
07:00 Családi kör
08:05 Isten kezében
08:30 Kereszt-Tények
08:40 Katolikus 

krónika
09:05 Neked szól!
09:10 Rome Reports -

Vatikáni híradó
09:35 A sokszínű 

vallás
09:45 Új nemzedék
10:20 Református 

magazin
10:45 Ő és én: Deme 

Lászlóné Ilona
11:00 Pünkösdvasár-

napi evangéli-
kus istentisztelet 
közvetítés Vár-
palotáról

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

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:25 Erdély – Ég és 

föld között
14:15 Édes anyanyelvünk
14:25 Ének a 

búzamezőkről

Magyar játékfilm
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:05 Hogy volt?!
17:05 Magyarország

 finom
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:15 Szent Ferenc

Tévéfilmsorozat
22:45 Kenó
23:55 Ének a fák 

tetejéből
00:50 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat 

01:40 Divat & dizájn
02:35 Noé barátai

05:10 Angol nyelvű 
hírek

05:15 Német nyelvű 
hírek

05:20 Orosz nyelvű 
hírek

05:25 Kínai nyelvű 
hírek

05:30 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Világ
07:35 Multiverzum
08:05 Mesterember
08:35 Noé barátai
09:00 Novum
09:30 Önök kérték
10:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
10:55 Térkép
11:20 Szerelmes 

földrajz
11:55 Hangjegyesek
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Tippmix férfi 

kosárlabda 
NB I.

16:00 Dvsc
16:30 Mtk tv

22:05 Cseh Tamás film
23:30 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 In memoriam 

Supka Magdolna 
- MMA portré

02:30 Ének a 
búzamezőkről
Magyar játékfilm

05:05 Pecatúra
05:30 UEFA Euro 2020

magazin
05:55 UEFA Bajnokok

Ligája 
magazin

06:25 LEN Vizes 
Eb – Úszás

07:50 Múlt és Jelen
08:25 Jövünk!
08:55 Út Tokióba
09:30 Felvezető 

műsor: Úszás
10:00 LEN Vizes 

Eb - Úszás
11:15 Értékelő műsor: 

Úszás
11:40 Forma 2 – 

Futam
13:05 Forma-1 – 

Időmérő edzés
14:30 M4 Stúdió: 

Forma-1
15:00 Forma-1 – 

Nagydíj futam
17:00 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:45 Felvezető 

műsor: Úszás
18:00 LEN Vizes 

Eb - Úszás
19:30 Értékelő műsor: 

Úszás
19:50 Forma-1 – 

Nagydíj futam
01:40 Múlt és Jelen
02:10 Jövünk!
02:35 Út Tokióba
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8 tipp, hogy gyorsan búcsút inthess 
a szem alatti karikáknak

A szem alatti táskák azt jelzik, hogy felborult a bőröd folyadék-
háztartása. A hajlam örökölhető, de akár a fáradtság vagy a pár-
na anyaga is szerepet játszhat a kialakulásukban. Segítünk, hogy 
minél hamarabb megszabadulhass tőlük!

Krumpli
Tegyél egy alaposan meg-

mosott burgonyát néhány perc-
re a hűtőbe, vágd ketté, majd he-
lyezd a feleket a csukott szemhé-
jadra! Fontos, hogy a zöldség tel-
jesen fedje a kezelendő részt. Pi-
henj így 15-20 percig, és azonnal 
látni fogod az eredményt.

Miért pont burgonya? Mert 
egy pirokatechin oxidáz nevű en-
zimet tartalmaz, amely világosít-
ja a bőrt és csökkenti a puffadt, 
sötét karikákat a szemek alatt.

A táskák kialakulásáért szá-
mos tényező lehet felelős, úgy 
mint a fáradtság, stressz, allergia, 
arcüreg gyulladás vagy genetika.

Tejút
Visszatérő táskák esetén ér-

demes hűtött tejbe mártanod 
két vattakorongot, a szemhé-
jadra tenni őket, és ott hagyni 
20-30 percig.

Ezzel távozásra bírod a kelle-
metlen helyen felgyülemlett folya-
dékot, ráadásul a bőrt kívülről táp-
lálod. Minél magasabb zsírtartalmú 
a tej, annál jobb.

E-vitamin
A gyógyszertárakban vásárol-

hatsz E-vitamin olajat, amelyet hi-
deg vízbe áztatott vattakorongra 

csepegtetve kényeztető szempako-
lást készíthetsz.

Ezzel is 20 percig érdemes le-
dőlve relaxálnod, hogy a lehető leg-
látványosabb hatást érd el.

Tanulmányok szerint az E-vita-
min nemcsak selymessé és simává 
teszi a bőrt, de a napfény káros ha-
tásai okozta bőrráktól is megvéd.

Uborka
Cikkünk címének láttán va-

lószínűleg rögtön ez a klasszikus 
módszer jutott eszedbe. Egy-egy 
szelet hűtött uborkával a szeme-
den dőlj le.

A finom zöldség magas víz-
tartalma és gyulladáscsökkentő 
összetevői rendkívül gyorsan ki-
fejtik a hatásukat.

Teafilter
Ha nagyon sietsz, és tény-

leg gyors megoldásra van szük-
séged, tegyél a hűtőbe két beáz-
tatott teafiltert, majd 20-30 per-
cig pihenj ezekkel a szemeden.

A mindent elsöprő hatás ér-
dekében válaszd a kamillát, ami 
gyulladáscsökkentő hatásáról 
közismert! Után ne felejtsd el ala-
posan leöblíteni a kezelt felületet!

Kiskanál
Két teáskanalat helyezz né-

hány percre a fagyasztóba, vagy 
áztasd őket jéghideg vízbe. Ho-
morú oldalukat finoman rakd 
a zárt szemhéjadra, s tartsd ott, 
amíg csak jólesik!

Amikor az evőeszközök át-
melegedtek, hűtsd le őket ismét, 
és kezdődhet az újabb „menet”!

Tojásfehérje
Törj fel egy-két tojást, vá-

laszd külön a fehérjét, aztán vidd 
fel a szemkörnyékre egy ecset se-
gítségével!

A feszesítő hatást szinte 
azonnal érezheted, ám érdemes 
pihenned a pakolással 20 percet. 
A megszáradt maradékot hideg 
vízzel mosd le, majd jöhet a meg-
szokott hidratáló krémed!

Igyál sokat!
Fokozott vízvisszatartás ese-

tén talán jó stratégiának tűnik, 
hogy megvond magadtól a fo-
lyadékpótlást, ám ezzel valójá-
ban ellenkező hatást érsz el. Mi-
nél több vizet iszol, a tested an-
nál kevésbé fog ragaszkodni a 
szem alatti táskákhoz. Két-há-
rom litert nyugodtan legurít-
hatsz mindennap!

Ha a szem alatti táskákat más 
tünet is kíséri – például egyéb 
testtájon jelentkező ödéma, ól-
mos fáradtság vagy rossz köz-
érzet – érdemes kivizsgáltatnod 
magad. Bizonyos esetekben vi-
taminhiány, vérszegénység, eset-
leg más betegség áll a háttérben.

Egyetlen filléres csodaszer: 7 szépség 
trükk, amire alkalmazhatod

A vazelint vagy puha paraffint a népi orvoslás sokféle területen 
használta – régebben általános vélekedés volt, hogy gyakorlatilag 
bármilyen betegséget gyógyítani lehet vele. Ugyan ez ebben a for-
mában természetesen nem igaz, nem árt otthon egy tégellyel tar-
tani a filléres kencéből, mert számos szépségápolási területen be-
vetheted. Mutatunk néhány trükköt!

Ajakradír
A szél könnyen kicserzi az 

érzékeny ajkak bőrét, ha pedig a 
felső hámréteg kiszáradt, elhalt, 
akkor már hiába a hidratálás. A 
kicserepesedett ajkakra gyógyír 
a puha ajakradírozás, amivel eltá-
volíthatod a hamarosan amúgy is 
felváló, berepedező bőrt, és hid-
ratálhatod az alatta lévő frisset. 
Egy kevés vazelint keverj el kris-
tálycukorral, és ezzel dörzsöld át 
finoman az ajkaidat! A cukor el-
távolítja az elhalt sejteket, a va-
zelin pedig hidratál – most már 
jöhet a rúzs!

Hajfestés, egyszerűbben
Ha otthon fested a hajadat, 

biztosan sok bosszúságot okoz 
a bőrödre kerülő festék, amit 
csak nagyon nehéz eltávolíta-
ni, viszont ha azt akarod, hogy 
a töveket is befogja a szín, nem 
lehet óvatoskodni. Mártsd az 
ujjad vazelinbe, és vékony ré-
tegben kend fel a krémet a haj-
vonaladra, így nem lesz gond, 
ha a festékből a bőrödre is ke-
rül. A vazelinnel együtt ezt is 

egyetlen mozdulattal lemosha-
tod, csak egy vizes vattapamacs 
kell hozzá.

Körömápoló
Az otthoni manikűrt igazi lu-

xusélménnyé teheted, ha egy fül-
tisztító pálcika segítségével óva-
tosan vazelint kensz a körömágya-
idra. Ez megóv a repedezéstől és a 
szálkásodástól, a körmeid erőseb-
bek és rugalmasabbak lesznek, rá-
adásul, ha mindezt lakkozás előtt 
teszed, amiatt sem kell aggódnod, 
hogy a lakk befogja a körmöd kör-
nyéki bőrt – a hajfestékhez hason-
lóan a lakk is könnyen letörölhető 
a vazelinnel.

Tökéletes copf
Ha hajadat szoros lófarokba kö-

töd, az összhatást teljesen tönkre te-
hetik a röpködő bébihajak. Ezeket 
azonban egyszerűen megzaboláz-
hatod, ha egy nagyon-nagyon pici 
vazelinnel az ujjaidon átsimítod a 
fejedet. Ne ess túlzásba, ezeknek 
a hajszálaknak alig van súlya, így 
egy egészen pici krém is lesimít-
va tartja őket!

Tartós parfüm
Gyorsan elillan a parfümöd 

illata? Erre is megoldás a va-
zelin! Kenj egy keveset mind-
két csuklódra, majd erre fújd rá 
a parfümöt – az illat így sokkal 
tovább érezhető marad, mert nem 
szívódik fel a bőrödön keresztül, 
a vazelinnek pedig nincs sem szí-
ne, sem szaga, így nem befolyá-
solja a parfüm minőségét.

Highlighter
A profi sminkesek tudják, 

hogy egy egészen kevéske ra-
gyogás a legszebb sminket is fel-
dobja, azonnal fiatalosabbá te-
szi az arcot. Ők erre highlightert 
használnak, de ha te nem szeret-
nél még egy plusz sminkkellé-
ket beszerezni, vagy csak ritkán 
használnád ezt a trükköt, akkor 
nyúlj most is a vazelinért! Egy 
egészen kevéske krémet ütögess 
el az arccsontodon, amikor már 
kész van a sminked, nagyjából 
arra a területre, ahol a pirosítód 
is van – hosszan tartó ragyogást 
kölcsönözhetsz a bőrödnek!

Krémesítsd a sminkjeidet
A por állagú szemhéjfesté-

kekkel nehezebb dolgozni, és 
kevésbé is tartósak, mint krémes 
társaik. Ha összetöröd őket,és 
egy kis vazelint keversz hoz-
zájuk, máris krém állagú smin-
ket kaptál. Ha a rúzsodhoz ol-
vasztasz egy kis vazelint, majd 
az egészet kis tégelybe töltöd, 
színezett ajakápolót kapsz, ami 
nem csak a sminkedet dobja fel, 
de az ajkaidat is megvédi a ki-
száradástól.

A csodálatos szódabikarbóna: így 
használhatod a szépségápolásban
A szódabikarbóna nem egy ismeretlen alapanyag a konyhában 
és a környezetbarát takarítás során sem. De arra gondoltál már, 
hogy a szépségápolásban is felhasználhatod? Ha nem, akkor mu-
tatjuk, milyen sokoldalúan bevetheted a fürdőszobában!

Frissítő radírozás
Az már köztudott, hogy a 

szépségápolás fontos része a bőr-
radírozás, ám ezekért a terméke-
kért hajlamosak vagyunk túl so-
kat áldozni. Pedig valóban köny-
nyű őket kiváltani: testre ott van 
pl. a kristálycukor és a durvább 
szemű só, arcra pedig a szóda-
bikarbóna.

Utóbbi finomszemcsés, ezért 
nyugodtan használhatod az arcod 
érzékenyebb bőrére is, persze 
csak gyengéden. Érdemes kever-
ned valamilyen olajjal, vagy víz-
zel, ami lehet a bázisa az egész-
nek, és így sokkal könnyebb lesz 
a felvitel is. Egyszerűen dörzsöld 
át az arcbőrödet és a nyakadat 
vele, óvatosan öblítsd le, majd 
végezd el a szokásos rutinodat 
(arctisztítás, hidratálás)!

Hajmosás helyett
A szárazsamponokat sokszor 

méregdrágán lehet megvenni a 
boltokban, pedig erre a célra a 

szódabikarbóna szintén tökéle-
tes – olyannyira, hogy gyakran a 
szárazsamponok is erre a csoda-
szerre építenek.

Használata során egyszerű-
en szórd a hajtövekre a szódabi-
karbónát, kicsit dörzsöld át, várj 
pár percet, majd fésüld át alapo-
san a hajadat, és már mehetsz is!

A szódabikarbónát egyéb-
ként a samponod dúsítására is 
felhasználhatod, különösen ak-
kor, ha zsíros a hajad, hiszen en-
nek az anyagnak az egyik leg-
hasznosabb szerepe a szépség-
ápolásban éppen az, hogy segít 
legyőzni a zsírosodást.

Fogfehérítés házilag
A szódabikarbóna egyenesen 

remekbeszabott fogfehérítő szer. 
Természetesen, ahogy az arcradí-
rozást, úgy a fogfehérítést sem 
szabad túlzásba vinni, függetle-
nül attól, hogy mennyire méreg-
drága terméket vásároltál, vagy 
milyen kezelésért fizetsz – a sok 
egész biztosan árt.

Ami biztos, hogy ha szóda-
bikarbónát teszel a fogkrémedre, 
vagy magával a szódabikarbóná-
val dörzsölöd át a fogaidat, akkor 
egy-két árnyalatot egész biztosan 
világosíthatsz rajta.

Kerüld a durva, erős mozdu-
latokat, és lehetőleg ne elektro-
mos készülékkel mosd a fogai-
dat, továbbá hetente legfeljebb 

egyszer alkalmazd ezt a prak-
tikát!

Fehérítsd a körmeidet
Ha megfogta valami a körme-

idet, vagy csak úgy látod, nem 
elég fényesek, ragyogóak, akkor 
jó ötlet lehet erre a területre is be-
vetni a szódabikarbónát.

Kevés frissen facsart citrom-
lével keverd el a port, majd vidd 
fel a körmeidre és a körömágyad-
ra! A kezelés végén érdemes ki-
csit átdörzsölnöd a körömágy-
adat, hiszen így egyúttal érvé-
nyesül a radírozó hatás, a körme-
id nem csak fehérebbek, hanem 
a bőröd is puhább, tisztább lesz.

Pár perc után öblítsd le lan-
gyos vízben a masszát, majd hid-
ratáld a kezeidet és körömágy-
adat valamilyen krémmel, olajjal!

Bőrkeményedés ellen
A korábban írtaknak megfe-

lelően a szódabikarbóna hasznos 
kiegészítő a bőrradírozás során, 

de akár a durvább területeken is 
bevetheted – nem fogsz csalódni!

Kevés zsíros krémhez adj egy 
jó adag szódabikarbónát, annyit, 
hogy még éppen kenhető állaga 
legyen, és ne morzsálódjon túl-
ságosan! Ezzel a masszával ala-
posan dörzsöld át a lábaidat, sar-
kaidra fordíts különös figyelmet!

Bújj bele egy-egy nejlonzacs-
kóba, és hagyd hatni kicsit a pako-
lást! Végül újra dörzsöld át a lá-
baidat, majd öblítsd le az egészet!

Célszerű hidratálnod is, hogy 
hosszan élvezhesd a selymes pu-
haságot.

Dezodor helyett
Egyre többen fordulnak a ter-

mészetes és lehetőleg állatkísér-
let-mentes dezodorok irányába. 
Utóbbiak főleg etikai szempon-
tokat feszegetnek, míg előbbiek 
az alumíniumot próbálják kizár-
ni az egészség érdekében.

Ekkor kerülnek előtérbe a 
természetes anyagok úgy, mint 
a szódabikarbóna. Több recep-
tet is találsz a neten (pl. kuko-
ricakeményítővel, shea vajjal, 
kókuszzsírral keverve), de a 
legegyszerűbb, ha hintőporhoz 
hasonlóan használod a szóda-
bikarbónát.

Az izzadást nem fogja meg-
szüntetni (arra igazán csak az alu-
mínium képes), de a kellemetlen 
szagokat könnyen elfedi.
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Tragikus eset történt május 5-én a Rahói 
járásban, adja hírül a mukachevo.net. 

A hatóságokat egy helyi lakos értesí-
tette arról, hogy szomszédasszonya vére-
sen talált rá férjére otthon. A helyszínre 
kiérkező operatív csoport megállapította, 

Leszúrta férjét egy nő a Rahói járásban
hogy a férfi szúrt sebet kapott, s később 
életét vesztette az intenzív osztályon. Ki-
derült, hogy az áldozatot felesége szúrta 
le egy vita közben.

Az ügyben eljárás indult, a tettest le-
tartóztatták.

Az eset május 5-én történt, Nagy dob-
ronyban – írja a mukachevo.net hírportál.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálatának (DSZNSZ) elmondása szerint 

Holttestet találtak egy tóban az Ungvári járás 
területén

az esti órákban egy 1990-es születésű fér-
fi holttestére bukkantak a tóban.

Az esetről egyelőre nem tettek közzé 
részletesebb információt.

Az illegális migránsokat, akik jogtala-
nul próbálták meg átlépni az ukrán–ro-
mán határt, szombaton este a Munká-
csi Határőrség munkatársai vették őri-
zetbe, írja a mukachevo.net.

Körülbelül 23 órakor a szentmihály-
körtvélyesi (Hrusovo) határőrszolgálat 
munkatársai két embert vettek észre, akik 
a határ felé haladtak. A katonák azonnal 

Ismét őrizetbe vettek néhány illegális 
bevándorlót

elindultak az ismeretlenek irányába. 30 
méterre a határtól elfogták a 42 és 34 éves 
férfit. Mindkét fogvatartott török útlevél-
lel rendelkezett, és bevallották, hogy ille-
gálisan szándékoztak átjutni Romániába.

A külföldiek 2021 márciusában hivata-
losan érkeztek Ukrajnába. Vizsgálják a két 
férfi illegális utazásának megszervezésé-
ben esetlegesen részt vevő emberek körét.

Az ilosvai rendőrség fegyvert talált egy Sko-
da Octavia típusú járműben. A sofőr nem 
rendelkezett fegyvertartási engedéllyel.

Az eset május 6-án történt, a hatósá-
gok járőrözés közben bukkantak a veszé-
lyes tárgyra a személygépkocsiban, mely-

Illegális fegyvert foglaltak le egy kárpátaljai 
férfinél

nek sofőrjét a közlekedési szabályok meg-
sértése miatt állították félre.

A 48 éves kovácsréti férfi megpróbál-
ta elrejteni a fegyvert, azonban a rendőr-
ség megtalálta és lefoglalta azt. Az ügyben 
tart az eljárás, írja a zak.depo.ua.

Tűz ütött ki május 2-án hajnalban egy 
négyemeletes tömbház egyik lakásában 
Szolyván, a Jaroszlav Mudrij utcában, 
számol be a mukachevo.net.

A tűzoltókat a szomszédok értesítet-

Halálos kimenetelű tűzeset történt egy 
lakásban Szolyván

ték, akik észrevették a lakásból kiáramló 
füstöt. A lakásban rátaláltak egy 1975-ös 
születésű férfire, aki a mentőautóban vesz-
tette életét.

A tűz kitörésének okát még vizsgálják.

Elfogták a beregszászi magyarellenes 
falragaszok szerzőit – adta hírül az Uk-
rán Biztonsági Szolgálat (SZBU) május 
9-én. A bűncselekményt hárman követ-
ték el, köztük két luhanszki születésű.

Az SZBU közleménye szerint a pro-
vokációt orosz megrendelésre végez-
ték el 500 dollár értékű rubelért. Az 

Elfogták a beregszászi provokáció résztvevőit
összeget az egyik vádlott bankkártyá-
ján találták meg. A provokációt szán-
dékosan a májusi ünnepek előestéjére 
időzítették.

A biztonsági szolgálat beszámolt ar-
ról, hogy az akció során orosz szimbólu-
mokat is elkoboztak a tettesektől, számol 
be a karpatalja.ma.

Ötezer doboz csempészett cigarettát 
találtak egy, a rendőrök elől menekü-
lő ukrán állampolgárságú férfi autó-
jában Tunyogmatolcs és Győrtelek kö-
zött – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Rendőr-főkapitányság pénte-
ken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a Kölcsei Ha-
tárrendészeti Kirendeltség és a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal munkatársai szer-
dán a Tunyogmatolcs és Győrtelek közötti 
úton akartak ellenőrizni egy személygép-
kocsit, és annak vezetőjét. A sofőr a rend-
őrök megállásra utasító jelzését figyelmen 

Ötezer doboz cigarettát találtak egy ukrán 
állampolgárságú férfinál Magyarországon

kívül hagyta, és továbbhajtott Győrtelek 
irányába. A hatóság munkatársai követték 
a járművet, amely később a szalagkorlát-
nak és egy álló autónak ütközött. A gépko-
csivezető az autóból kiugrott, majd meg-
próbált elmenekülni a helyszínről. A rend-
őrök azonnal elfogták a férfit.

A járműben 5500 doboz csempészett ci-
garettát találtak, amelynek értéke meghalad-
ja a tízmillió forintot. Az ellenőrzés során ki-
derült, hogy a személy ittas állapotban volt.

A 29 éves férfit előállították, és közúti 
veszélyeztetés megalapozott gyanújával 
kihallgatták, adja hírül az mti.hu.

Egy nagyszőlősi autómosó tulajdono-
sa tett bejelentést a rendőrségen arról, 
hogy az éjszaka folyamán kirabolták 
– számolt be róla a kárpátaljai rendőr-
ség sajtószolgálata május 8-án.

A tolvajok 25 ezer hrivnya készpénzt és 
elektromos szerszámokat tulajdonítottak el. 
A nyomozás során kiderült, hogy két elkö-

Kiraboltak egy autómosót Nagyszőlősön
vető volt, akik egy VAZ típusú személygép-
kocsival hagyták el a helyszínt.

A testvérpár, egy 33 és egy 38 éves férfi, 
előre megfontolt szándékkal tervezte meg a 
rablást. A fiatalabbik fivér már volt elítélve 
hasonló bűncselekmény miatt. Most mind-
kettőjükre háromtól hat évig terjedő szabad-
ságvesztés vár, számol be a karpatalja.ma.

Robbanásveszélyes tárgyat találtak egy 
építkezésen Kincseshomokon május 5‐én, 
adja hírül a mukachevo.net hírportál.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálata (DSZNSZ) szerint a lelet egy má-

Robbanószerkezetet találtak egy építkezésen 
az Ungvári járásban

sodik világháborúból származó 107 mil-
liméter kaliberű lőszer.

A veszélyes tárgyat egy speciálisan ki-
jelölt helyen megsemmisítették. Személyi 
sérülés nem történt.

Néhány sorban
A 21. fordulóban is tovább folytatta re-
mek tavaszi szereplését az országos har-
madosztályú labdarúgó-bajnokságban az 
Ungvári FC. Volodimir Vaszjutik csapa-
ta a Csernyihiv vendégeként nyert 2-1-re.

Majboroda és Visnyevszkij révén az 
ungváriak már 2-0-ra is vezettek, a foly-
tatásban a házigazdáknak csak szépíte-
ni sikerült.

Négy fordulóval a bajnokság vége előtt 
az Ungvári FC és a Pogyilja Hmelnickij 
egyformán 44 ponttal vezeti a tabellát a 
42 ponttal harmadik Kárpáti Halics előtt.

A hétvégén sorra kerülő 22. játéknapon 
az ungváriak éppen a harmadik lembergiek 
vendégeként vívnak majd nagyon fontos 
presztízsmeccset.

***
A közelgő labdarúgó Eb-re olyan ha-

talmas volt az érdeklődés, hogy a ma-
gyar válogatott mérkőzéseire már min-
den jegy elfogyott – derült ki a múlt 
hét közepén ismét elindult jegyértéke-
sítés során.

A kontinensbajnokságon Marco Rossi 
csapata június 15-én Portugáliával, 19-én 
Franciaországgal, 23-án Németországgal 
találkozik.

***
A bajnoki döntőnek is beillő női kézilab-
da-bajnokság 21. fordulójában az FTC ha-
zai környezetben 31-22-re verte a listave-
zető és címvédő Győri ETO együttesét, és 
ha minden hátralévő mérkőzését megnye-
ri, akkor a Fradi lesz a bajnok.

A zöld-fehérek női labdarúgói is örül-
hettek, hiszen a Magyar Kupa fináléjában 
5-1-re győzték le az Astrát, így zsinórban 
hatodik kupagyőzelmüket szerzték.

Hanyatlóban van az elmúlt öt évben 
villámkarriert futott, a járási bajnok-
ságtól az országos élvonalbeli pontva-
dászatig szárnyaló Minaj FC tündök-
lése. Arra persze senki nem számí-
tott, hogy az elmúlt idények folytatá-
saként, az együttes a legjobbak között 
is kiemelkedik majd a mezőnyből, de a 
bennmaradásra még néhány hete is re-
ális esélye volt az Ungvár melletti köz-
ség csapatának.

A Zorja elleni vereséget követő-
en az utolsó előtti, 25. fordulóban 
már csak matematikai esélye maradt 
a minajiaknak, de ehhez mindenkép-
pen pontszerzésre lett volna szükség a 
Sahtarrral szemben. Ehhez képest, nem 
sokkal a hivatalos kezdés előtt még a 
mérkőzés megrendezése is kérdéses-
sé vált, mivel a kárpátaljai csapat csak 
nem sokkal a találkozó előtt érkezett 
meg a kijevi Olimpiai stadionba, majd 
bezárkózott az öltözőbe, és a bemele-
gítésre is csak az épületen belül került 
sor… A bundabotrány ténye is felme-
rült, de a mérkőzést végül lejátszot-
ták, amelyen az öt év után a bajnoki 
aranyról először lecsúszó donyeckiek 
4-0-ra nyertek.

A záró fordulóban a Minaj hazai kör-
nyezetben 2-1-re kapott ki az ungvári győ-
zelmével a nemzetközi kupaszereplés jo-
gát kiharcoló Vorszkla Poltavától.

A 26. forduló további eredményei: 
Kolosz Kovalivka – Dinamo Kijev 0-3, 
Mariupol – Gyeszna Csernyihiv 4-1, 

Dnyipro – Ruh Lviv 1-1, FK Lviv – 
Olimpik Donyeck 1-1, Sahtar Donyeck 
– Inhulec Mariupol 1-0.

A bajnoki címet öt év után visszahó-
dító Dinamo Kijev 65 ponttal végzett a 
tabella élén, és ezzel jogot szerzett arra, 
hogy ősztől a Bajnokok Ligája főtáblájá-

A kiesés után kérdéses a minaji jövő

Pontrekorddal lett bajnok a Fradi
ra kerüljön. Az 54 ponttal második Sahtar 
Donyeck a BL-selejtező 3. fordulójában 
kapcsolódik be a küzdelmekbe, és két 
győztes párharcra lesz szüksége a főtáb-
lára kerüléshez.

Az 50 ponttal  harmadik Zorja 
Luhanszknak egyetlen selejtezőt kell 
játszania az Európa Liga főtáblájára ke-
rüléshez, míg a negyedik Kolosz és ötö-
dik Vorszkla az újonnan induló Konfe-
rencia Ligában selejtezhet.

A következő idénytől 16 csapatos uk-
rán élvonalból a 18 pontjával utolsóként 
végző Minaj FC búcsúzik, míg a helyé-
re a másodosztályból három együttes ér-
kezik majd.

Még egy mondat erejéig visszatérve 
a minajiakra, most még nem tudni, hogy 
elindul-e a gárda a másodosztályban, de 
a méltatlan kiesés után még az is a pakli-
ban van, hogy az együttes egyszerűen fel-
oszlik majd…

***
Gólesőt hozott a szinte már semmi-

ről sem döntő utolsó, 33. forduló az OTP 
Bank Ligában.

A már hetek óta bajnok FTC a Hon-
véd vendégeként vesztett állásból fordí-
tott, ezzel minden eddiginél több ponttal 
nyerte a bajnokságot.

Az ezüstérem végül a remek ta-
vaszt produkáló Puskásnak jutott, az 
élvonaltól a Diósgyőr és a Budafok 
búcsúzik.

Eredmények: Mezőkövesd – MTK 
5-1, Honvéd – FTC 1-2, UTE – ZTE 5-4, 

Puskás – Budafok 5-0, Diósgyőr – Fehér-
vár 0-4, Kisvárda – Paks 5-1.

A 78 ponttal első FTC a Bajnokok Li-
gája selejtezőjében indulhat, míg a Pus-
kás és a Fehérvár mellett, a kupagyőztes 
Újpest is az Európa-konferencialigában 
lesz érdekelt.

Ünnepelt a Fradi!
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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. 

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések 

felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re 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 családi 
ház, kétemeletes (víz, gáz 
bevezetve). Mob.: 099-
2393269 (17 óra után). 

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

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

Bátyúban nagyon jó 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. Ked-
vező áron. Mob.: +38050-
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, pin-
ce. Az udvaron emeletes ga-
rázs, melléképületek, nagy 
kert. Ár megegyezés sze-
rint. Tel: +38066-4776846, 
+38050-6567340. 

Lakás eladó

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

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

Kétszobás lakás (teljesen 
felújított, bútorozva, er-
kély, internet, wi-fi) eladó 
Nagybaktán egy kétemele-
tes társasházban. Ár: 13000 
f.e. Mob.: +38099-0885051. 

Lakás kiadó

Beregszászban egyszobás 
lakás kiadó a B. Hmelnickij 
út 152/3. szám alatt, bútorral 
együtt. Mob.: 095-1758138. 

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 vál-
lalom. Érdeklődni: Bodnár 
Istvánnál, Nagybakta. Mob.: 
050-7102136. 
Régi tetők felújítását, ja-
vítását és házak külső szi-
getelését vállaljuk. Ugyan-

itt ereszcsatorna rendelhe-
tő, ács- és bádogos munka. 
Mob.: +38066-8404874. 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását és metszést vál-
lalok Beregszászban és kör-
nyékén. Még vállalok beto-
nozást, hegesztést és épít-
kezést. Mob.: 050-1948976. 
Ereszcsatorna készítését, 
stáblon behúzását, tetőfedést 
és tető javítását vállaljuk, reá-
lis 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. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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

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 szerelő 
kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 

Építkezés, felújítás

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

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

Hűtés, fűtés

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

Bútor

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

Lakásdekoráció

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

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-
es 5/4-es csövek, 5-7 mé-
teresek, armatúra vasak, 
3-4 méteresek, deszkák, 
5-7 méteresek, fóliának 
való kapron cső. Mob.: 
+38066-3967011, +38099-
6608338. 
Boroshordók eladók, 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
Eladó 3 fázisos tengeri mor-
zsoló és 500 kg-os mázsa. 
Tel: 097-6115118. 

Piac, élelmiszer

Kígyóson vetőkrumpli, ká-
poszta- és karalábépalánta 
e ladó .  Mob. :  +38066-
5384043. 

Növény

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

IV. Ung-vidéki népzenei és 
néptánc tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020/2021-es 
tanévben negyedik ízben hirdeti meg az Ung- vidéki 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

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

A Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa 2020/2021-
es tanévben kilencedik alkalommal kerül megren-
dezésre.

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.

Felhívás
Bereg-vidéki népzenei és néptánc tábort hirdet a 

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

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

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

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

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

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

seket beérkezési sorrendben rögzítjük.
 Jelentkezni elektronikus úton 2021. március 

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

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

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

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

(89434 Kisgejőc, Egry Ferenc u. 38.)
A tábor oktatói: Kudlotyák Krisztina pedagógus, Gál 

Natália színművész, Ferenci Attila színművész, Tóth Pé-
ter Lóránt versvándor.

Jelentkezhet minden 8–16 év közötti fiatal.
Jelentkezési lehetőség kezdete: 2021. március 9.
Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 12:00 óra
A tábor maximális létszáma 40 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elekt-
ronikus úton egy jelentkezési adatlap kitöltésével lehet. 
Az űrlap kitölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány honlapján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi 
igazolást hoznia a tábor kezdetekor. A tábor szállást és 
napi háromszori étkezést biztosít. 

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

alábbi elérhetőségen keressék a tábor szakmai felelő-
sét, Gál Natáliát:

tel:+380958814140
e-mail: galnatalia.beregszasz@gmail.com.

Eladó háza, lakása?
HA NÁLuNK HIRDET, aprója megjelenik: 
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283
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KOS (3. 21.4. 20.)

BIKA (4. 21.5. 20.)

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

OROSzLÁN (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKORPIó (10.24.11.22.)

NyILAS (11.23.-12. 21.)

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

VízöNTő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Felhívás
VI. Színjátszó Tábor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tó 
jelentkezési határideje

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fokozódó járvány-
helyzet és a meghosszabbított karantén-időszak következ-
tében módosul a „Szól a fülemüle!” – VII. Kárpátaljai nép-
zenei és néptánc tehetségkutató jelentkezési határideje.
Jelentkezni 2021. május 22-ig van lehetősége a 
7 és 16 év közötti, kárpátaljai tanintézmények-
ben tanuló hagyományápoló hangszeres szólisták-
nak, hangszeregyütteseknek, szólótáncosoknak és 
néptáncegyütteseknek. 
A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportba van le-
hetőség jelentkezni:
I. Korcsoport: 7–11 évesek
II. Korcsoport: 12–16 évesek.
Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bár-
mely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2021. május 
22-ig lehet. 
A tehetségkutató megvalósításának új időpontjai az alábbiak: 
Elődöntő időpontja: 2021. május 29.
Felkészítő tábor időpontja: 
2021. június 11–12.
Döntő időpontja: 2021. június 13.
A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola. (90202 Beregszász, Kossuth 
tér 6.)
Az eddig regisztráltak jelentkezése érvényes, újra re-
gisztrálni nem szükséges!
A további részletes információkat tartalmazó teljes sza-
bályzat letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány honlapjáról.
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefon-
számon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

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

Загублений диплом серії АК № 14337263, виданий 
Берегівським Медичним училищем у 2001 р. на і”мя 
Чукот Людмила Іванівна вважити не дійсним.

Ezen a héten apró, 
de mégis hosszú ide-
ig fennálló egészség-
ügyi probléma ütheti 

fel a fejét, ami kissé megne-
hezíti, hogy egyéb dolgokra 
is figyeljen. Emiatt kevésbé 
lesz produktív az élete más 
területein, hiszen most min-
den fókusza a gyenge egész-
ségállapotára fog irányulni. 
A magánéletét átlagosnak 
érzi, hiányzik a napjaiból az 
izgalom.

Ez a hét az újdonság 
és a változás idősza-
ka, ami által nagyon 
izgalmas kalandok 

kerülhetnek az útjába. Azt 
mondanánk, hogy legyen 
felkészült, de nehéz lenne 
megmondani, hogy pontosan 
mire is számíthat a héten. Ha 
el tudja engedni az ellenőrzés 
iránti vágyát (ez nagyon gya-
kori a föld jegyeknél), akkor 
egy teljesen új élményt ta-
pasztalhat meg.

Az életben nagyon 
fontos, hogy mindig 
megtartsuk a méltósá-
gunkat, az önmagunk 

iránti tiszteletünket és a becsü-
letünket. Ezek olyan tulajdon-
ságok, amiket nem lehet meg-
venni, vagy eladni. Ha azon-
ban birtokában van ezeknek, 
az csodákat tesz az önbecsülé-
sével és az önérzetével az éle-
te minden területén. A munká-
jában lehet, hogy mások ártani 
akarnak a hírnevének.

Ez egy remek idő-
szak a munkában, hi-
szen azt tapasztalja, 

hogy képes teljesíteni még a 
lehetetlent is, akár alkalma-
zottként dolgozik, akár a saját 
vállalkozását építi. Ha igazán 
el akarja érni a sikereit, csele-
kedjen most, mert ez a töké-
letes alkalom arra, hogy hír-
nevet szerezzen magának és 
felfigyeljenek Önre. A vissza-
húzódó természete miatt nem 
szívesen cselekszik.

Néha rá kell jönnünk, 
hogy mégis enged-
nünk kell a másiknak, 

még akkor is, ha azt hisszük, 
hogy mi jobban tudunk min-
dent. Ha nem így teszünk, az 
rosszat tehet a lelki békénk-
nek. Néha fontos lehet elha-
tárolódni a dolgoktól, most 
azonban nem tehet mást. A 
napokban azt veszi észre, 
hogy feleslegesen költeke-
zik, és egészségtelen élet-
módbeli szokásokba kezd.

Ha megmutatja a sze-
mélyisége határozott, 
vezetői oldalát a mun-

kahelyén, hatalmasat nyer-
het és legyőzhet minden út-
jába kerülő akadályt. Ha ne-
tán olyan kellemetlen helyzet-
be kerül, amelyre nem számí-
tott, csodákra lesz képes, ami 
a részletekre való maximális 
odafigyelésének köszönhető. 
A stabilitás érzése arra ösztön- 
zi, hogy az önmegvalósítás 
magasabb szintjeit is elérje.

Ez a hét nagyon el-
lentétes energiákat 
hozhat az életébe. 
Még nem is sejti, 

mi vár Önre! Habár a pénz-
ügyeiben most nagy nö-
vekedést tapasztal, az ott-
honában viszont egyszer-
re lesz jelen a harmónia és 
a feszültség. Lehet, hogy a 
napokban érdeklődni kezd 
egy új hobbi vagy egy szak-
ma iránt, ami új bevételfor-
rást jelentene. 

Ezen a héten kisebb 
egészségügyi prob-
lémák dönthetik le a 
lábáról, amibe bele-

tartozik az ízületek fájdal-
ma is. Nyújtással és pihenés-
sel azonban rengeteget segít-
het magán. Megeshet az is, 
hogy összeveszik majd a csa-
ládtagjaival, de nagyon fon-
tos, hogy képes legyen ilyen 
helyzetben is nyugodt marad-
ni. Ne veszítse el a fejét ap-
róságok miatt! 

Habár Ön természe-
ténél fogva meg van 
áldva a kiegyensúlyo-
zott és nyugodt szemé-

lyiségével, ez a hét mégis kissé 
labilis lehet Önnek. Lehet, hogy 
mások a kárát akarják, ami mi-
att anyagi veszteségek érhetik, 
vagy a családjában való problé-
mák lesznek hatással Önre. Na-
gyon vágyik a változásra, külö-
nösen a munkájával kapcsolat-
ban, és emiatt nagyon nyugta-
lan és feszültté válik.

Ez a hét tele lesz si-
kerrel és anyagi elő-
re lépéssel, ez azon-
ban nem éri váratla-

nul, hiszen Ön nagyon gyakor-
lott ebben. Mindig van lehető-
ség a szakmai kinevezésre. A 
magánélete szintén csodálatos 
és képes a szakmai és a csalá-
di életét is egy magasabb szint-
re emelni. Ahelyett, hogy a dol-
gok folyton egyhangúak lenné-
nek, rengeteg változást fog ta-
pasztalni és ezek előre repítik.

Ez a hét igazán ke-
mény lesz, mert olyan 
magánéleti problémák-

kal kell szembesülnie, ami le-
het akár egy gyermekeivel 
való vita is. De az is megeshet, 
hogy mostanában a párkapcso-
lata több romantikát igényel-
ne. Ami a hivatását illeti, most 
szintén kihívásokkal kell szem-
benéznie, különösen, ha az álla-
mi szektorban dolgozik. Ezen a 
héten legyen óvatos, mert most 
könnyen baleset áldozata lehet!

Néha az életben azt 
érzi, hogy megnyerte 
a jackpotot és min-

den nagyszerűen halad a 
maga útján. Ez szintén egy 
ilyen időszak lesz az Ön szá-
mára, ami az élete minden te-
rületén megmutatkozik, bele-
értve az egészséget, az anya-
gi bőséget, a szerelmet, a ba-
rátságot és a karrierjét is. Itt 
az ideje, hogy kimozduljon a 
komfortzónájából, és nyitott 
legyen a vágyai felé. 

Загублений атестат про повну загальну середню 
освіту АК № 48765380 виданий на ім”я Сегляник 
Гелена Михайлівна Косоньською загальноосвітньою 
школою І-ІІІ ст. з угорською мовою навчання 
Закарпатської області, вважати недійсним.
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8 finomság, amiben természetes 
probiotikum található

4 szuper hatásos házi praktika 
fogínygyulladás ellen 

Az avokádó 7 csodálatos tulajdonsága

A probiotikumot tartalmazó étrend-kiegé-
szítők pozitív hatásáról bizonyára már 
hallottál: ezek a többnyire kapszula és tab-
letta formájában kapható termékek előse-
gítik az emésztőrendszer egyensúlyának 
megőrzését vagy helyreállítását, hozzájá-
rulva ezzel az olyan kellemetlen panaszok 
megszüntetéséhez, mint a haspuffadás, a 
székrekedés vagy a hasmenés. De tudtad, 
hogy a bélflórádat akár bizonyos ételek és 
italok rendszeres fogyasztásával is „for-
mába hozhatod”?

Joghurt
A legismertebb természetes probiotikum-források egyi-

ke. Laktobaktériumokat és bifidobaktériumokat is rejt, hoz-
zájárulva a megfelelő bélműködéshez. Kutatások bizonyít-
ják, hogy ezek a törzsek megoldást nyújthatnak a laktóz-
intolerancia, vagyis a tejcukor-érzékenység leküzdésére.

Választhatsz kifejezetten olyan fajtát, amit az emész-
tés harmonizálására fejlesztettek ki, ám valójában mind-
egyik megteszi, amelyikre rá van írva, hogy élőflórát vagy 
élő baktériumkultúrát tartalmaz.

Savanyú káposzta
A laktobaktériumok mellett bőven akad benne a 

leuconostoc és a pediococcus törzsekből is. Amennyiben 
pasztőrözetlen fajtára voksolsz, sokkal több jótékony bak-
tériumot juttathatsz a szervezetedbe.

A legtöbb szupermarketben kapható változat sajnos át-
ment ezen a kezelésen, ennélfogva a segítő bacik jó részét 
is elveszítette. A savanyú káposzta ráadásul vitaminokkal 
is tele van, így több fronton támadja a fertőzéseket.

Lágysajtok
Bár minden probiotikum jót tesz az emésztésnek, nem 

mindegyikük éli túl a tápcsatornán keresztüli utazást. A 

tudósok viszont rájöttek, hogy a laktobaktériumok strapa-
bíróbbá válnak bizonyos fermentált, azaz erjesztett lágy-
sajt-fajtákban, úgymint a goudában.

Sőt, maga a sajt nemcsak tartalmazza, hanem szállítja 
is a probiotikumokat, amivel megolajozza az immunrend-
szer működését.

Kefir
A legenda szerint ez a savanykás tejtermék a kaukázusok-

ból ered, ahol a hegyi pásztorok egyik alapvető tápanyag-
forrását jelentette. Az ott élők észrevették, hogy az általuk 
szállított tej buborékos itallá erjed.

A sűrű, krémes és ízletes kefir egészen egyedi 
probiotikum-kombinációt rejt, emellett pedig néhány hasz-
nos gombafajtával is gazdagítja a bélflórát.

Kovászos kenyér
Ha legközelebb szendvicset készítesz, figyelj oda arra, 

mi fogja közre a felvágottat, a sajtot és a zöldségeket! A ko-
vászos kenyér ugyanis jócskán tartalmaz probiotikumokat, 
amelyek segítik az emésztést.

Akkor is érdemes olykor erre a fajtára voksolnod, ha 
egyébként a teljes kiőrlésű változatok híve vagy. A válto-
zatosság a szervezetet is gyönyörködteti – a hangsúly a 
mértékletességen van!

Író
Nem a tollforgatókra gondolunk, bár remélhetőleg ben-

nük is akad probiotikum – hanem arra a jellegzetes tejipari 
melléktermékre, ami savótartalmának köszönhetően még 
több laktobaktériumot rejt, mint a többi tejtermék.

A legjobb, ha a reggeli mellé felhajtasz egy pohárral, 
mert garantáltan beindul tőle az emésztésed!

Miso leves
A japánok egyik kedvenc reggelije, a fermentált szója-

bab-paszta aztán tényleg mozgásba hozza az emésztőrend-
szered. A probiotikumokban rendkívül dús miso több mint 
160 féle baktériumtörzzsel szolgál!

A miso közkedvelt leves-alapanyag is egyben, ami-
ből alacsony kalóriatartalmú, ugyanakkor rengeteg B-vi-
taminban és antioxidánsban dúskáló előételt varázsolhatsz 
az asztalra.

Savanyú uborka
A természetesen erjesztett fajták, amelyeknél nem 

használtak ecetet a kémiai folyamat lejátszódásához, sok 
probiotikumot rejtenek. A tengeri sóban és vízben savanyí-
tott uborka nemcsak a húsételek mennyei, ugyanakkor ka-
lóriaszegény kísérője, de még a tápcsatornádat is kényez-
tetheted vele!

Amennyiben régebb óta emésztési panaszokkal küz-
desz, a természetes probiotikumok alkalmazásától függet-
lenül érdemes ellátogatnod a háziorvosodhoz egy általá-
nos kivizsgálás kedvéért!

bien.hu

A gyakran vérzéssel járó fogínygyulla-
dás az egyik leggyakoribb betegség a la-
kosság körében. A kezdeti tünetek álta-
lában olyannyira enyhék, hogy a legtöb-
ben észre sem veszik a problémát. Pedig 
a betegséget nem érdemes félvállról ven-
ni, a sokáig kezeletlen tünetegyüttes fog-
ínysorvadáshoz, fogágybetegséghez ve-
zethet, súlyosabb esetekben pedig akár 
fogvesztéssel is járhat! Íme néhány ha-
tékony természetes gyógymód!

Mi okozza?
Az ínygyulladás gyakori tünetei közé tartozik az 

irritáció, az érzékenység, a vörös, duzzadt íny, és a 
vérzés. Bizonyos esetekben a probléma okozhat akár 
rossz leheletet, ínytasakokat, fogíny visszahúzódást, 
vagy fogvesztést is. A tüneteket leggyakrabban a nem 
megfelelő szájhigiénia okozza, melynek következté-
ben a baktériumok által létrehozott plakk megtapad a 
fogakon, és így a kórokozók megtámadják a fogínyt, 
majd a fogakat is.

Az olyan tényezők, mint a dohányzás, a cukorbe-
tegség, egyes gyógyszerek, rosszul illeszkedő fogpót-
lások, terhesség, a genetika, vagy a szegényes étrend 
szintén kedvezhetnek a fogínygyulladásnak. Néhány 
természetes gyógymóddal enyhítheted a tüneteket, fon-
tos azonban, hogy a probléma jelentkezésekor elsősor-
ban mindig a higiéniai szokásaidon kell változtatnod! 
A napi kétszeri alapos fogmosás, a fogselyem haszná-
lata, és a rendszeres orvosi ellenőrzés elengedhetetlen 
a jó szájhigiéniához!

C-vitamin minden mennyiségben!
Kutatások szerint szoros kapcsolat van az ínybeteg-

ségek, illetve a C-vitamin hiánya között. Állítólag a 18. 
században a tengerészek az ínyvérzés, illetve gyulladás 
megelőzéséhez nagy mennyiségben fogyasztottak a C-vi-
taminban gazdag citromot. A C-vitamin-hiánnyal küzdők 
esetében gyakrabban fordulnak elő a periodontális (fo-
gak körüli) betegségek. Ahhoz, hogy megakadályozd a 
vitaminhiányt, napi 75 milligramm C-vitamin bevitelét 
ajánlja nők számára, és 90 milligrammot a férfiak szá-
mára. Ezzel szervezetedet is rengeteg antioxidánshoz jut-
tathatod, mely segíthet megelőzni az ínybetegségeket, és 
javítja a kötőszöveteket.

Természetes gyógynövények
A természetes gyógynövények különféleképpen se-

gíthetnek a gyulladáson. Az Aloe vera antibakteriális tu-
lajdonságának köszönhetően az egyik leghatásosabb nö-
vény ezen a téren. Megakadályozza a baktériumok, és ez-
zel együtt a lepedék megtapadását a fogakon, plusz eny-
híti a fájdalmat és nyugtatja a gyulladt ínyt.

Érdemes kipróbálnod akár a körömvirágot is. Ez a kü-
lönleges növény nem csak a sebek, égési sérülések, va-
lamint bőrbetegségek ellen hatásos, hanem akár a fog-
ínygyulladást is képes enyhíteni. A nép gyógyászatban 
forrázatát gyakran használták szájvízként is. A körömvi-
rág tartalmú fogkrémek jelentősen csökkenthetik a plakk 
képződést és a fogínyvérzést.

Jótékony olajok
A teafaolaj helyileg alkalmazva csodákra lehet ké-

pes, antibiotikus tulajdonságainak köszönhetően hoz-
zájárulhat ínyed és fogaid egészségéhez is. Egy ku-
tatás során azt találták, hogy azok a súlyos és króni-
kus ínygyulladástól szenvedő betegek, akik négy hé-
ten keresztül naponta kétszer bedörzsölték az olajjal 
az ínyüket, jelentős javulást tapasztaltak az ínyvér-
zés és az ínygyulladás tekintetében. Fontos, hogy ne 
használd az olajat nyers, hígítatlan formában, mert ir-
ritációt okozhat! 

A szegfűszegolaj, a kókuszolaj, valamint az olívaolaj 
ugyancsak hatékony lehet a problémára. Ezek legtöbbje 
antibakteriális hatású, erősíti az immunrendszert, és se-
gíthet enyhíteni a plakk képződést is.

Sós öblögetés
Antiszeptikus és antibakteriális tulajdonságainak kö-

szönhetően a só egy rendkívül hatékony eszköz a fogíny-
gyulladás ellen. Javítja a vérkeringést, csökkenti a duzza-
natot is, és fertőtleníti a szájban lévő sebeket is, amivel 
megakadályozhatja a baktériumok elterjedését.

Tegyél fél teáskanál sót egy pohár langyos vízbe, majd 
öblögess vele naponta kétszer, reggel és este, egészen ad-
dig, míg a tüneteid enyhülni nem kezdenek. Készíthetsz 
akár fogkrémet is házilag a gyulladás ellen: keverj össze 
fél teáskanál sót elég mustárolajjal, körkörös mozdula-
tokkal masszírozd vele az ínyedet egy-két percig, végül 
gargalizálj langyos vízzel!

bien.hu

Az avokádónak számtalan pozitív tulajdonsága 
van, amelyek ráadásul a mi egészségünket vagy 
szépségünket is támogatják. Egyszerűen, főzés nél-
kül készítjük el, így a benne lévő értékes tápanyag-
ok is megmaradnak: ehetjük pirítóssal, vagy ízesít-
hetjük akár hagymával az avokádókrémet.

Vitaminok
Az avokádóban nagyon sokféle vitamin megtalálható, 

amelyeknek köszönhetően szervezetünk megerősödhet, 
hatékonyabban védekezhet az esetleges fertőzések, meg-
betegedésekkel szemben. Az avokádó ugyanis kifejezet-
ten nagy mennyiségben tartalmaz A-, B-, C-, E- és D vi-
tamint egyaránt.

Ásványi anyagok
Az avokádó nem csak vitaminokban, de ásványi anya-

gokban is kimondottan gazdag. Legnagyobb arányban kal-
ciumot és magnéziumot tartalmaz, és ezeknek az anyagok-
nak a megoszlása kifejezetten ideális a gyümölcsben. Nem 
elhanyagolható mennyiségben tartalmaz továbbá foszfort, 
vasat és nátriumot is.

Evési rendellenességek, súlyproblémák
Az avokádót ajánlják alultápláltság és túlsúly esetén is. 

A gyümölcsben megtalálható olajok erősítik a szervezetet, 
normalizálják az étvágyat és nem utolsó sorban segítenek 
a szervezetnek, hogy a felvett tápanyagok hatékonyan fel-
szívódhassanak, hasznosulhassanak a szervezetünkben.

Koleszterin
A rendszeres avokádófogyasztás csökkenti a káros kolesz-

terin szintjét (LDL), de ezzel párhuzamosan nem csökkenti 
a hasznos (HDL) szintet. Mivel segít az optimális szint meg-
tartásában, ezáltal megóvja a szervezetet a magas koleszte-
rinszint okozta szív- és érrendszeri problémák kialakulásától.

Bőrápolás
Az avokádó nem csak belsőleg fogyasztva, de külsőleg 

alkalmazva is csodákra képes. Olajtartalma miatt könnyen 
felszívódik az arc vagy akár az egész test bőrfelületén, ha-
tóanyagai pedig hasznosulnak a bőr alatti rétegekben. Ki-
simítja, táplálja és hidratálja a bőrt. Sokan a fiatal arcbőr 
megóvásának egyik alapvető eszközének tartják.

Napsugárzás
Nem csak a bőr szépségét őrzi az avokádó, de megbízha-

tó eszköz lehet az erős napsütés okozta problémákkal szem-
ben is. Nem véletlen, hogy rengeteg napolaj alapanyagának 
használják az avokádót, de mi magunk is alkalmazhatjuk 
ugyanerre házilag. Véd a káros sugarak ellen és meggátol-
ja, hogy az erős napsütés kiszárítsa az arc érzékeny bőrét.

Érzékeny bőrtípus
Az avokádót sikeresen alkalmazhatjuk akkor is, ha na-

gyon érzékeny arcbőrünk van. Ilyen esetben különösen fon-
tos, hogy az érzékeny bőrt ápoljuk, védjük és folyamato-
san tápláljuk is. Az avokádó az egyik legbiztosabb megol-
dás erre: arcunk feszes, szép, bársonyos lesz, és nem utol-
só sorban egészséges is. Nem véletlen, hogy az avokádót 
egyre többen emlegetik a fiatalság gyümölcsének is.
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Plusz egy vicc

2021. 18. szám meg   -
fej  tése: Nem lehet 
gyorsan bepótolni 
az összes elmaradt 
fogmosást, amikor 
már kilyukadt a fog.
Plusz    egy vicc: – Egy 
beszélő tojás! 

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

Vaníliás kosárka

5+1 ok, amiért nagyon 
is egészséges az élesztő

Az élesztőt leggyakrabban a konyhában használjuk, 
pedig számtalan olyan jó tulajdonsága van, amely-
nek köszönhetően egészségünket és szépségünket is 
ápolhatjuk.

Idegrendszer
Az élesztő kifejezetten 

magas százalékban tartal-
maz vitaminokat és ásvá-
nyi anyagokat, amelyek 
jótékony hatással lehet-
nek idegrendszerünk mű-
ködésére. Fáradtság, ki-
merültség, vagy levertség 
esetén, a stresszesebb na-
pokon próbáljuk ki, hogy 
csak egy minimális (kés-
hegynyi) adagot eszünk 
belőle naponta – a válto-
zást szinte azonnal tapasz-
talni fogjuk.

Terhesség
A vi taminokon és 

ásványi anyagokon túl 
az élesztőben folsav is 
megtalálható, nem is kis 
mennyiségben, így ter-
hesség alatt, különösen 
az első trimeszter hó-

napjaiban nagyon nagy 
szolgálatot tehet. Ekkor 
sem kell sokat enni be-
lőle, de egy késhegynyi 
élesztő már bőven elég 
lehet naponta. A jobb 
íz miatt kis tejjel vagy 
joghurttal is összeke-
verhetjük.

Bőrápolás
Az élesztő belsőleg al-

kalmazva az egész bőrt, 
különösen az arc bőrét te-
szi szebbé. Kifejezetten 
ajánlatos a kis mennyisé-
gű, de rendszeres fogyasz-
tása, ha zsíros, pattanásos 
a bőrünk. Az élesztő hatá-
sára már néhány napon be-
lül látható változásokat ér-
hetünk el: a gyulladt pat-
tanások enyhülnek, és lé-
nyegesen gyorsabban gyó- 
gyulnak majd.

Arcpakolás
Az élesztőt nem csak 

belsőleg, de külsőleg is 
alkalmazhatjuk. Készít-
sünk belőle egy egysze-
rű, de nagyon hatásos pa-
kolást: morzsoljunk össze 
egy fél csomag élesztőt, 
majd melegítsük fel tej-
ben, hogy langyos, pép-

szerű legyen! Óvatosan 
vigyük fel az arcunkra, és 
hagyjuk rajta 20-30 per-
cig, majd mossuk le lan-
gyos vízzel! Látványos 
eredményt várhatunk: a 
pórusokat összehúzza, 
a gyulladásokat azonnal 
csökkenti.

Hajhullás
Az élesztő önmagá-

ban és tabletta formájá-
ban is kiváló eszköz le-
het a hajhullás megállí-
tására. Fontos, hogy ke-
veset, de rendszeresen 
szedjünk belőle, és ne 
várjunk azonnali hatást. 
Jó néhány hét elteltével 
azonban a hajhullás las-
sulni kezd, majd egyre 
kevesebb hajszálat talá-
lunk majd a fésűnkben. 
Nem utolsó sorban a haj 

csillogóbb lesz és kevés-
bé fog töredezni is!

Körmök
Ha töredezik a körmöd 

és eleve úgy érzed, hogy 
nagyon vékonyak és gyen-
gék, akkor feltétlenül pró-
báld ki az élesztőt! Ilyenkor 
sem kell sokat enni belőle, 
de egy késhegynyi meny-
nyiség naponta éppen elég 
lesz. Néhány hét elteltével 
már látványos eredményt 
érhetsz el: a töredezés meg-
szűnik, körmeid erőseb-
bekké és egészségesebbek-
ké válnak, nem utolsó sor-
ban pedig kicsit gyorsab-
ban is nőnek majd!

Gombák
Az élesztő nagyon hasz-

nos szerünk lehet a fen-
ti problémák esetén, de na-
gyon fontos, hogy a gom-
báknak remek táptalajul 
szolgálhat. Ezért kifejezet-
ten fontos, hogy csak kicsi 
mennyiségben fogyasszuk, 
és amennyiben hajlamosak 
vagyunk a gombákra, eset-
leg már volt Candidánk, 
akkor az élesztőfogyasztás 
megkezdése előtt konzul-
táljunk orvosunkkal!

Hozzávalók a tésztához: 20 dkg liszt, 10 dkg vaj, 5 dkg 
cukor, csipetnyi só;

A töltelékhez: 2,5 dl tej, 3 tojássárgája, 2 evőkanál 
liszt, 1 teáskanál vanília aroma;

A tetejére: tetszés szerint bogyós gyümölcsök.
Elkészítése: A tésztához valókat gyors mozdulatokkal 

tésztává gyúrjuk, hogy a kezünk melegétől ne lágyuljon el. 
Fontos, hogy minden hozzávaló hideg legyen. A tésztacipót fó-
liába csomagolva legalább 2 órára hűtőszekrénybe helyezzük. 

Közben elkészítjük a krémet: egy kis lábasban csomó-
mentesre kavarjuk a lisztet, a tojássárgáját, és egy pici tejet. 
Ezután hozzáadjuk a maradék tejet, a vaníliát, és lassú tűzön, 
állandóan kavargatva, sűrű krémmé főzzük. Amikor besű-
rűsödik, le is vesszük a tűzről, letakarjuk, és hűlni hagyjuk. 

A tésztát kinyújtjuk enyhén lisztezett felületen kb. 3-4 
mm vastagságúra. Kerek kiszúróval tésztakorongokat szú-
runk ki, ez legyen jóval nagyobb, mint a kosárka forma. 
Mindenik formát vékonyan kikenünk vajjal, majd a tész-
talapokat beleegyengetjük. Villával megszurkáljuk, és 180 
fokos sütőben 10-12 perc alatt megsütjük. 

Amikor a tészta is kihűlt, a krémet egy kinyomózsákba 
kanalazzuk, és a kosárkákat megtöltjük. Végül gyümölcsök-
kel, citromfűvel díszítjük.
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LÁM
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MOTOROLAJ 
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RÉGI NEVE 
FLORICA
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ESZKÖZ

ZOKOG

ADY EGYIK 
ÁLNEVE

HOLLAND 
VÁROS LAKOSA
AMERIKAI FILM-

TÖRTÉNÉSZ 
(ROGER)

KERESZTÜL

TÖKMAG !

TÉNFEREG

DÁN VÁROS

SVÉD ÍRÓNŐ 
(HELENA)

DÁN VÁROSKA

GYEREKÜNK 
GYEREKE

BRIT FOLK-
ZENEKAR

LOPAKODÓ

RAGADOZÓ 
MADÁR
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TENISZEZŐNŐ
AMERIKAI 
MŰHOLD

SZIRAKÚZA 
LATIN NEVE

ÉSZAKI 
FÉRFINÉV

AZ ÁLLATOK 
TAKÁCSA

ELŐIDÉZ

ZÁRTHELYI

EGYNEMŰ 
TŐKE !

KAUCSUK-
DARAB!

ROMÁN 
AUTÓJEL

EGYNEMŰ 
HŰTŐ!

ÉDER KRISZTIÁN 
MŰVÉSZNEVE

AROMA

JÓD

BOR ÉRLELÉSE

SVÁJCI ÁLLÓVÍZ

NITROGÉN

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

Italboltban.
– Kérek egy liter bort!
– Vöröset vagy fehéret?
– Az teljesen mindegy! …

Kétbetűsek: AT, KE, 
LU, NI, NÜ, ÓÁ, ÓE, ÖH, 
RA, RS, SL, ŰF, YR, ZT.

Hárombetűsek: AHA, 
BAR, ETZ, ISR, KOR, LÁZ, 
SKA, TOL, TOM, UFA.

Négybetűsek: ADAG, 
AGIP, ALAN, ALIZ, APAI, 
BASF,  BOGI ,  DEDÓ, 
FAÁG,  IZSÓ,  KEMO, 
KEPE, KLÁN, LAND, 
MARÓ, MIMÓ, OMÁR, 
PIPA, SLAG, SZAK.

Ötbetűsek: EMLŐS, ESE-
TI, ETELE, HALAK, ILYEN, 
INALÓ, KINYŰ, ÓKAPU.

Hatbe tűsek:  AKA-
RAT,  CSŐDÜL,  KAN -
TÁR, KÁNAÁN, KÖZELI, 
LÓALOM, RUTAFA, TE-
LELŐ, VAGYOK.

Hétbetűsek: APANÁZS, 
KATALIN, NEPOMUK, 
ÓMAGYAR, ŐSLELET, 
SÓGORNŐ.

Nyolcbetűsek:  AK-
ROBATA, ARANY ŐSZ, 
KALAMONA, KOREAIAK, 
RAFINÁLT, VASLEMEZ.

Kilencbetűsek: HAL-
SZÁLKA, TOLOGATÁS.

Tízbetűsek: AKROPO-
LISZ, RÓDIUMATOM.

Ti z e n e g y  b e t ű s e k : 
AMURI TIGRIS, SZALI-
CILSAV.

Tizenkét betűsek: SZA-
RUPIKKELY, SZÍNTÉVESZ-
TŐ, TRAGIKOMIKUS.


