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Folytatás a 4. oldalon

Erősödjetek meg 
az Úrban!

Folytatás a 3. oldalon

Közösségépítés és 
önfenntartás

Egy emberként 
dobban a szívünk

Eladó háza, lakása?
Ha nÁlunK HirdEt, aprója megjelenik: 
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283

túlvagyunk a 
nehezén

,,neveld a gyermeket a 
neki megfelelő módon,,

nemzetközi fuvarozással foglalkozó cég  
(magyarországi telephellyel) 

sofőröKEt keres!

Jelentkezés: 
E-mail: bertam@bertamsped.hu
Mobil:  +36 (30) 29 05 499

fix magyar-olasz 
viszonylatok, 

nem Európai unió! 

akár minden 
hétvégén itthon 
vagy, rugalmas 

munkarend 
választható!

Fizetési Átlag 
530-620 ezer Huf között. 

Kiemelt bérezést és 
bejárási támogatást biztosítunk! 

A keresztyén egyház 
idén május 13-án 
ünnepelte Jézus 

mennybemenetelét. Áldo-
zócsütörtöknek is nevez-
zük ezt a napot. A refor-
mátus egyházban régi ha-
gyomány, hogy ilyenkor 

tartják a konfirmációt, bár 
az utóbbi időben egyre több 
gyülekezet – a munkaszüne-
ti nap miatt – az ezt köve-
tő vasárnap fogadja ünne-
pélyes keretek között tag-
jai sorába a hitüket nyilvá-
nosan megvalló fiatalokat. 

Dercenben idén 28 fi-
atal tett bizonyságot Is-
ten és a gyülekezet nyil-
vánossága előtt Krisztus 
mellett hozott személyes 
döntésükről.  Az ünnepi 
istentisztelet Zsukovszky 
Miklós  le lkész-esperes 

i geh i rde t é séve l  ve t -
t e  kezde t é t ,  ak i  Pá l 
efézusbeliekhez írott le-
vele 6. részének 10–13. 
verse alapján tanácsolta 
a fiatalokat: 

Bár a Kárpátaljai Ma-
gyar Nagycsaládo-

sok Egyesülete (KMNE) 
elsősorban azzal a céllal 
jött létre kilenc évvel ez-
előtt, hogy tagcsaládja-
ik számára minél több 
tartalmas, közösségépí-
tő programot szervezzen, 
az élet úgy hozta, hogy 
szociális gondok enyhí-
tését is fel kellett vállal-
ja. Ám célkitűzéseihez 
híven ezt úgy teszi, hogy 
nem halat, hanem hálót 
próbál adni. 

Az immáron ötödik 
éve futó Önellátó Nagy-
család projekt keretében 
idén előnevelt tojó- és 
húshibrid, valamit broj-
lercsirkét adtak át a rá-
szoruló tagcsaládjaiknak, 
amit a baromfik számára 
szükséges vitamincso-
maggal és tápkoncentrá-
tummal is kiegészítettek. 

Áldott pünkösdi ünnepeket!
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előre a világ

Több mint 200 nagycsaládos kapott baromfit

Mennybemenetel ünnepén. Konfirmáció Dercenben
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A rangos tudományos se-
regszemlének a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főisko-
la adott otthont. Idén hét szekci-
óban zajlott a munka, és a nap 
folyamán 38 előadást hallgatha-
tott meg a szakmai zsűri. A bírá-
lóbizottság tagjainak a többsége 
online módon kapcsolódott 
a fórum munkájába. Jellem-
ző módon ezúttal is imponá-
lóan magas volt a szakmai 
grémium tevékenységé-
be részt vevő tudományos 
kutatók, főiskolai, egyete-
mi tanárok száma. A Kár-
pát-medence különböző ré-
szeiben működő húsz felső-
oktatási intézményt 45 zsű-
ritag képviselte. 

A fiatal kutatók tudo-
mányos fórumának a me-
nedzselését tíz évvel ez-
előtt vette át a „Genius” 
Jótékonysági Alapítvány, 
tájékoztatott Váradi Natá-
lia igazgató. A jubileum al-
kalmából köszöntötték és 
ajándékokkal kedvesked-
tek mindazoknak, akik kezdetek-
től fogva jelentős részt vállaltak a 
szervezésben. 

Csernicskó István rektor be-
szédében arra emlékeztetett, hogy 
az előző napi vitadélutánon a di-
ákok egy-egy tudományterület 
európai hírű képviselőjének elő-
adását hallgathatták meg, ma pe-
dig ugyancsak jeles szaktekinté-
lyek fogják elbírálni a benyújtott 
pályaműveket, maximálisan arra 
összpontosítva, hogy miként tud-
ják a fiatal tudósjelöltek tudomá-
nyos karrierjét elősegíteni. 

Orosz Ildikó, a főiskola elnö-

A XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián

A kisebbségben élőknek az 
átlagnál jobban kell teljesíteni

ke a tizenöt évvel ezelőtti kezdetek-
ről szólva kiemelte: amikor másfél 
évtizeddel ezelőtt csatlakoztak az 
Országos Tudományos Diákköri 
Konferenciához, egyben azt is fel-
vállalták, hogy a szakmai fórum va-
lamennyi követelményét teljesítik. 
Ami nem ment könnyen, ám csak 

így vált lehetségessé, hogy fiatalja-
ink bekapcsolódjanak a Kárpát-me-
dence tudományos vérkeringésébe, 
és így azóta is objektív módon tud-
ják megmérettetni magukat. A szá-
mos díj és elismerés pedig jelzi, 
hogy jó úton járunk, hangsúlyozta 
Orosz Ildikó. 

Tudás alapú világban élünk, 
gazdaságunkat is ez határozza meg. 
Ez utóbbi az informatika egyre több 
dimenziójával bővül, fogalmazott 
Szilágyi Mátyás, Magyarország Be-
regszászi Konzulátusának főkon-
zulja. Változott magának a tudás-
nak a milyensége is, hisz a ránk zú-

A kisebbségi lét egyik sajátossága, hogy egy-egy szakmán, vagy ese-
tünkben tudományterületen belül többször is kell rátermettségün-
ket bizonyítani, hogy valóban elismerjenek bennünket. Ám ezt ne 
vegyük hátránynak, mert az ilyen kihívás csak megerősíti a lelket, 
hangzott el a XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia 
(KTDK) megnyitóján.

duló rengeteg információs elem-
ből képesnek kell lennünk ösz-
szerakni azt a vektort, ami se-
gít eligazodni a tudásrengeteg-
ben. Ilyen körülmények között 
magának a tudásnak az átadása 
sem egyszerű. A mai alkalom re-
mélhetőleg ebből a szempontból 
is meghatározó lesz a fiatal elő-
adóink tudományos előmenete-
le tekintetében. 

Elismerően szólt a Kárpát-
alján zajló tehetséggondozás-
ról, annak eddigi eredményei-
ről Weiszburg Tamás, az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Ta-
nács alelnöke. Aki mérföldkő-
nek nevezte, hogy szerte a Kár-
pát-medencében immáron a kö-
zépiskolások is ismerkedhetnek 
a tudományos kutatómunkával. 
Ezért is bír óriási jelentőséggel 
a Tudományos Diákköri Kon-
ferencia Határok nélkül elneve-

zésű program, amelyet nemrég 
indítottak. Fontos, hogy a tudo-
mányban egységes megközelí-
tést alkalmazzanak, és mindig 
legyenek igazodási pontok.

Magyarországon jelenleg a 
35. Országos Tudományos Di-
ákköri Konferencia eseményei 
zajlanak, tájékoztatott az alel-
nök. Jellemző a hatalmas érdek-
lődésre, hogy a zsűri a fórum so-
rán 4500 dolgozatot bírál el, a ja-
varészt online módon szervezett 
konferenciának több mint húsz-
ezer követője van. 

Kovács Elemér

A Táncház Napja programot 
a Hagyományok Háza indítot-
ta azzal a céllal, hogy bemutas-
sa az UNESCO által is elismert 
táncházmozgalmi módszert és 
ezáltal a népi hagyományt és kul-
túrát. Az esemény az évek során 
kinőtte a Kárpát-medencét, így 
a tengeren túlon Londonban, az 
USA-ban, Kínában, Uruguay-
ban is megszervezik a helyi ma-
gyar diaszpóra képviselői, ezál-
tal össznemzeti kezdeményezés-
sé alakult. 

Mint Váradi Enikő prog-
ramkoordinátortól megtudtuk, 
a HHHK a Kárpátalja Kulturá-
lis Örökségének és Népi Hagyo-
mányainak Megőrzéséért Tár-
sadalmi Szervezet, valamint a 
Csoóri Sándor Alap támogatá-
sával immáron harmadik alka-
lommal szervezte meg a progra-
mot. Az eseményt idén – a jár-
ványkorlátozások miatt – nem 
egy helyszínen, hanem több te-
lepülésen rendezték meg a kár-
pátaljai népi zenekarok bevoná-
sával: hét helyszínen hat népi ze-

A táncház napja Kárpátalján
„A táncház nem produkció, hanem olyan szórakozási forma, 
amelyben a népzene és a néptánc-zenei és mozgásnyelvi anya-
nyelvként-eredeti formájában és eredeti funkciójában jelenik 
meg” – fogalmazott a „modern” táncházakról Halmos Béla nép-
zenész, népzenekutató. A táncházmozgalom Magyarországon a 
múlt század hetvenes éveiben indult, Kárpátaljára csak a rend-
szerváltást követően ért el. A tiszta forrásból táplálkozó népze-
ne- és néptánchagyományokat lényegében a Tiszapéterfalvai Nép-
zene-, Néptánc- és Kézművestáborokban elevenítették fel, moz-
galomként a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület indította el, ma 
pedig a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja (HHHK) koor-
dinálja ezt a munkát.

nekar húzta a talpalávalót a háló-
zat mentorprogramjában szerep-
lő táncegyüttesek számára má-
jus 14. és 16. között. A Komótos 
együttes Nagydobronyban a Hí-
mes néptáncegyüttesnek, a Sod-
ró a Derceni Gyöngyös Bokré-
ta, illetve a Kígyósi Szederinda 
Néptánccsoport részére, a Viski 
Fricskák Nevetlenfaluban a helyi 
művészeti iskola diákjai részére, 
a Cifra Banda Sárosorosziban, a 
Csipkés pedig a téglási Orchi-
dea és Eszterlánc néptánccso-
portok számára tartotta meg a 
táncháznapi programot.

Ugyancsak a Kárpátalja Kul-
turális Örökségének és Népi Ha-
gyományainak Megőrzéséért 
Társadalmi Szervezet, valamint a 
Csoóri Sándor Alap támogatásá-
val tartott táncházat május 15-én 
a Kokas Banda Tiszaújlakon. 
Minden helyszínen nagy volt az 
érdeklődés, a fiatalok vidáman 
és felszabadultan ropták a Kár-
pát-medence különböző tájegy-
ségeinek néptáncait.

Kósa Eszter

Beregardóban a karantén 
miatt egy év kihagyás után 
idén két évfolyam 
konfirmandusai tet-
tek fogadalmat az el-
múlt vasárnap. Ige-
hirdetésében Balázs 
Antal lelkész arra 
hívta fel a figyel-
met, hogy nem csu-
pán a most itt álló fi-
atalok, de mindenki 
szívében meg kel-
lene születni annak 
a döntésnek, hogy 
megvallják Istennek 
hitüket, hogy való-
ban elköteleződje-
nek mellette. Ehhez 
az Úr minden egyes 
igehirdetésben, bib-
liaolvasásban, ima-
órán stb. keresi szí-
vünket igéjén ke-

Konfirmáció Beregardóban

Hiszem és vallom
A konfirmáció fontos lépés a fiatalok életében, amikor nyilvánosan 
megvallják Istenbe vetett hitüket, egyben ünnepélyesen fogadalmat 
tesznek, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, az anyaszentegyház-
nak hűséges hívei lesznek. Erre az eseményre a református gyüle-
kezetekben mennybemenetel ünnepén (áldozócsütörtökön), illetve 
az azt követő konfirmációs vasárnapon kerül sor.

resztül. A konfirmandusokhoz 
szólva kiemelte: az itt elhangzott 

fogadalomtétel mellett az lesz 
igazán fontos, hogy e szerint 
éltek-e, életetekkel is hirde-
titek-e mindazt, amiről itt ma 
hitvallást tesztek. Azt kívánta: 
legyen állandó személyes kap-
csolatotok a Megváltóval – ne 
saját magatok akarjatok élete-
tek urává válni –, hisz ennek az 
örök élet a tétje. 

A fiatalok hitvallását és foga-
dalomtételét követően egy-egy 
ige kíséretében kérte a lelkész 
Isten áldását életükre.

M.E.

Nagy sikere volt a Magyar 
Konyha Hetének

Idén kilencedik alkalommal 
került sor a Kárpátaljai Ma-
gyar Turisztikai Tanács szer-
vezésében elindított Magyar 
Konyha Hete eseménysoro-
zatra. Amit a magyarorszá-
gi torkoscsütörtök mintájá-
ra 2012 farsangvégén azzal 
a céllal indítottak el, hogy 
a kedvezményes kínálatok-
kal egyre több helyi érdek-
lődőt vonzzanak be étterme-

ikbe a tulajdonosok, ezzel is 
népszerűsítve Kárpátalján a 
gasztroklultúrát. Idén azonban 
a karanténszigorítások miatt 
télvégén nem tarthattak ilyen 
rendezvényeket, arra most má-
jus 14. és 16. között kerülhe-
tett sor. 

És ezúttal is igencsak nagy 
érdeklődés kísérte az eseményt: 
a programban résztvevő mint-
egy kéttucatnyi étteremben szin-
te mindenütt teltház volt. Sőt, sok 
helyen nem is tudtak minden je-
lentkezőt fogadni, így volt, hogy 

egy-egy nagyobb társaság elvitelre 
rendelt a kínált menüből. És ezen 
nincs mit csodálkozni, a hosszú 
karanténidőszakban már sokan ki-
éheztek nemcsak a finom ételkü-
lönlegességekre, de a közösségben 
töltött együttlétre is. A vendéglá-
tóegységek üzemeltetőinek nagy 
része pedig az élőzenéről is gon-
doskodott, így igazán kellemesen 
múlathatták az időt a résztvevők. 

A Magyar Konyha Hete al-

kalmából jelentős árengedmé-
nyekkel – pénteken 50, szom-
baton és vasárnap pedig 25 szá-
zalékos kedvezménnyel – vár-
ták az éttermek a vendégeket. 
A szervezők úgy vélik, hogy ez 
nagyszerű alkalom volt a csalá-
doknak, baráti társaságoknak az 
együttlétre, emellett kitűnő rek-
lámfelületet jelent a vendéglátó 
egységeknek étel- és italkülönle-
gességeik népszerűsítésére, illet-
ve bizonyos löketet is ad az új-
rakezdéshez. 

-marton-
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Kárpátalja-szerte igencsak 
népszerűvé váltak Rákóczi Fő-
iskola Felnőttképzési Központja 
által szervezett nyelvtanfolya-

mok. Mint Váradi Natália szak-
mai programfelelős tájékozta-
tójából kiderült, a Rákóczi Fő-
iskola 2002/2003 tanévtől kez-
dődően minden évben meghir-
deti nyelvtanfolyamait, amelye-
ken több ezer nyelvtanuló vesz 
részt, többségük a magyar és uk-

Kárpátalja-szerte újraindultak a magyar és ukrán mint idegen nyelv tanfolyamok

A környezeti nyelv megismerése
Ahány nyelv, annyi ember – tartja a mondás. Ahány nyelvet is-
merünk, annyi világ tárul ki előttünk, annyi világlátást, kultúrát 
ismerhetünk meg, ami által gyarapodunk. Az egymás mellett élő 
népek nyelvének kölcsönös megismerése pedig egymás jobb meg-
értéséhez vezet, hangsúlyozta Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke a szombaton újrakezdődött 
magyar és ukrán mint idegen nyelv tanfolyamok beregszászi meg-
nyitóján. Aki annak a határozott véleményének is hangot adott, 
hogy ehhez egy biztos alapra van szükség – ez pedig az anyanyelv.

rán mint idegen nyelvet választja, 
ezért ennek tanulására Kárpátal-
ja számos településén lehetőséget 
biztosítanak.

Az immáron 7.  alkalom -
mal meghirdetett magyar mint 
idegennyelv tanfolyamra ezút-
tal több mint 2600-an jelentkez-
tek – a legfiatalabb 5, a legidősebb 
78 éves –, az ukrán mint idegen 
nyelv tanfolyamra pedig közel ez-
ren (a legfiatalabb 6, a legidősebb 

65 éves). Mint Váradi Natália el-
mondta, a magyart mint idegen 
nyelvet 49 településen, 62 hely-
színen, 80 tanárral 220 csoport-
ban tanulják majd, ebből 136 
csoportban (82 kezdő és 54 hala-
dó) felnőttek, 84 csoportban (59 
kezdő és 25 haladó) pedig gyere-
kek sajátíthatják el a nyelvet. Az 
ukrán mint idegen nyelvet 26 te-
lepülésen, 42 oktatóval, 75 cso-
portban – 22 csoportban felnőt-
tek (13 kezdő és 9 haladó), 53 
csoportban gyerekek (44 kezdő 
és 9 haladó) – tanulják majd Kár-
pátalja-szerte azokon a települé-
seken, ahol erre igény mutatko-
zott. A foglalkozások hétközben 
és hétvégén is zajlanának, heti 
4-6 órában, összesen 100 órában. 
A tanfolyam tananyagában jelen-
tős szerepet kap a kommuniká-
ció, a beszéd- és a szövegértés, 
illetve szövegalkotás. Minden si-
keresen elvégzett tanfolyam után 
a főiskola által kiadott kétnyel-
vű (ukrán-magyar) tanúsítványt 
kapnak a hallgatók. A magas szá-
mú érdeklődés bizonyítja, hogy 
a nyelvtanfolyamok hasznosak 
és sikeresek.

A tanfolyamok a Magyar 
Kormány, a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Kárpátalja együtt-
működésének fejlesztéséért és 
a Kárpát-medencei óvodafej-
lesztési program koordinálásá-
ért felelős miniszteri biztosság, 
valamint a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. támogatásával való-
sulnak meg.

m.e.

Az adományt a megajándékozot-
tak nagyobb része az AgroHusar 
Kft. beregszászi telepén, illetve 
40 család a szárnyasok „szárma-
zási” helyén, Salánkon vehette át.  

– Miért vállalták fel ezt a 
programot? – kérdeztük Tarpai 
Józsefet, a KMNE elnökét.

– Tulajdonképpen mindig 
nagy dilemma a egyesületünk 
elnöksége számára, hogy meny-
nyire foglalkozzon szociális 

jellegű kérdésekkel. Hisz maga 
az egyesület inkább arra törek-
szik, hogy minél több közös, 
minőségi időtöltéshez biztosít-
son programokat. évente ezek-
ből több mint százat is szer-
vezünk, így minden hétre jut 
olykor több is. Most úgy sike-
rült, és valószínűleg a Jóisten 
is úgy akarta, hogy a magyaror-
szági Máltai Szeretetszolgálat 
felajánlott egy bizonyos ösz-
szeget tagcsaládjaink támoga-
tására, amiből ezúttal tojó- és 
brojlercsirkéket vásároltunk, s 
azt osztottuk szét. 

– Mennyire van erre igény?
– Nagy lenne erre a kereslet, 

hiszen amint meghirdettük a le-
hetőséget, több mint 300 család 
jelentkezett, viszont a keret csu-
pán 212 család igényének kielé-
gítésére volt elegendő. Igyekez-
tünk a legigazságosabb döntést 
hozni a kiválasztáskor, s bízunk 
a többiek megértésében. Próbál-
tuk úgy összeállítani a csoma-
got, hogy árban körülbelül meg-
egyezzen az adomány, így aki 
húscsirkét igényelt, az 20 dara-
bot kapott, tojókból 40 jutott az 
azt kérőknek. Az előző évek ta-

pasztalatai alapján úgy látjuk, 
szükség van az ilyen akciókra. 
Bár a továbbra is azt tartjuk el-
sődlegesen fontos feladatnak, 
hogy olyan közösségépítő, -erő-
sítő programokat szervezzünk 
a tagcsaládjaink számára, ahol 
minőségi időt tudnak eltölteni a 
családok, vagy olykor a házas-
párok. De olykor ilyen szociális 
programot is szervezünk, hisz 
van rá igény. 

A K á r p á t a l j a i  M a g y a r 
Nagycsaládosok Egyesüle-
te egyébként minden rendez-
vényére szeretettel hív és vár 
minden tagcsaládot. 

Kovács Erzsébet

Elejét lásd az 1. oldalon

Közösségépítés és önfenntartás
Több mint 200 nagycsaládos kapott baromfit

– Ismerjük meg elsőként 
Szabó Tibort!

– Az ungvári járási Szalóka 
községben születtem, elemi is-
koláimat is ott kezdtem, majd 
a középiskolai tanulmányaimat 
az Eszenyi Középiskolában vé-
geztem. Sorkatonai szolgálato-
mat követően a Munkácsi Me-
zőgazdasági Technikumban ag-
ronómusi diplomát, ezt követő-
en az Ungvári Közművelődési 
Kolledzsben színházi rendezői 
diplomát szereztem. Mindig is 
érdekelt a néptánc, a koreográfia, 
sokszor összejártunk barátokkal 
táncolni, így nem is volt kérdés, 
hogy ezen az úton indulok el.

– Ezekből a baráti összejö-
vetelekből pedig megalakult a 
Ritmus.

– A néptáncegyüttest 1989-
ban alakítottuk Eszeny, Szalóka 
és Tiszaújfalu lelkes fiataljai-
ból. Kezdetben négy pár alkot-
ta a formációnkat, az eltelt több 
mint 30 év alatt pedig 158 fia-
tal vett részt munkánkban, ami 
nagy büszkeséggel tölt el. Jelen-
leg negyvenkét rendszeres fellé-
pő táncosunk van, azonban so-

Táncra fel az eszenyi Ritmus néptáncegyüttessel

Egy emberként dobban a 
szívünk  

A magyar néptánc a zene és a tánc szeretetét közvetíti, kitartásra, 
elkötelezettségre nevel. Szerencsére akadnak még ma is olyanok, 
akik szívvel-lélekkel adják tovább néptáncainkat a fiatalabb ge-
nerációnak. Ilyen az eszenyi Ritmus néptáncegyüttes is, amely im-
máron több mint harminc éve nemcsak az országon belül arat si-
kereket, hanem a határokon túl is népszerű. Megerősítve bennün-
ket abban, hogy a Kárpát-medencében a magyarok a velük élő más 
nemzetek kultúrájából merítve egy nagyszerű dolgot hoztak létre: 
a magyar népi tánckultúrát. Az együttes vezetőjével, Szabó Tibor-
ral beszélgettünk kezdetekről, elhivatottságról.

kan még csak most tanulják a lépé-
seket. Három csoportban – gyerek, 
ifjúsági, felnőtt – dolgozunk. Azt 
szoktam mondani, hogy az együt-
tesben nincsenek hivatásos művé-
szek, csak lelkes amatőrök, de ők 
szívükön viselik a magyar kultú-
ra sorsát. 

– Honnan jött a névválasztás?
– Nevünket az akkori kom-

szomol faliújságból vettük, mely-
nek Ritmus volt a címe. A ritmus 
szó akkor is és most is jól ráillik 
társulatunkra, kifejezi mindazt, ami 
meghatároz bennünket, a táncot, a 
zenét, a szívdobbanást.

– Milyen nehézségei vannak a 
szakmának?

– Egy tánccsoportot megszer-
vezni, koordinálni mindig nagy 
feladat. Különösen az volt a szov-
jet időszakban, mikor nem voltak 
pályázati lehetőségek. A kezdetek 
kezdetén a fellépő ruháink – ame-
lyek egyébként még ma is meg-
vannak – például a szavazófülké-
ket elfedő anyagokból készültek… 
A néptánc világa sokakat vonz, de a 
szakma nem olyan könnyű, mint kí-
vülről látszik. A gyakorlások folya-
matos koncentrációt, energiát igé-

nyelnek, ami megterhelő. De szá-
munkra megéri, hiszen szeretjük, 
amit csinálunk, a tánc éltet minket.

– Ma már külföldi koreográfu-
sokkal is együttműködnek.

– Kezdetben, mint említettem, 
barátokkal közösen táncoltunk. 
Majd, miután egyre többen csatla-
koztak hozzánk, kicsik és nagyok, 
én oktattam a lépésekre az új tago-
kat. Ma már a Hagyományok Háza 
Hálózatnak köszönhetően a Csoóri 
Sándor Programon belül anyaorszá-
gi és erdélyi mentorok is tanítják a 
táncolni vágyókat. Együtt dolgo-

zunk többek között Antal Dórával, 
Antal Rolanddal és Mikulics Ádám-
mal. Mondhatom, úgy a táncosok, 
mint a koreográfusok nagyon élve-
zik a próbákat, az együtt töltött időt.

– Milyen táncok alkotják a re-
pertoárjukat?

– Főként magyar, a Kárpát-me-
dence különböző tájegységeinek 
táncait mutatjuk be, de mivel régi-
ónkban több nemzetiség él együtt, 
ezért más népek táncait is szívesen 
megtanuljuk. Előadásunkban látha-
tóak ukrán, orosz, szlovák, román 
néptáncok is.

– Rendszeresen fellépnek ha-
zai és külföldi fesztiválokon, emel-
lett több ízben kitüntetéssel díjaz-
ták munkájukat. 

– Büszkék vagyunk arra, hogy 
Kárpátalja számos települése 

mellett Magyarországon, Felvi-
déken, a Vajdaságban, Muravidé-
ken, Erdélyben és Drávaszögben 
is megmutathattuk már magun-
kat. Többször szerepeltünk Ki-
jevben és Ukrajna számos nagy-
városában, ami szintén meghatá-
rozó az életünkben. Az oklevelek, 
a kitüntetések mindig jóleső ér-
zéssel töltenek el, hiszen ez azt 
bizonyítja, hogy jól dolgozunk, 
és van helyünk a világban. Kü-
lön büszkék vagyunk arra, hogy 
2015-ben a magyar kormánytól 
megkaptuk a Külhoni Magyar-

ságért Díjat, táncosainknak ez 
igen nagy elismerés.

– A néptáncegyüttes mellett 
egy hagyományőrző egyesüle-
tet is alakítottak. Meséljen erről!

– Eszeny határában található 
a Kastély-domb, ahol régen 
Micz bán kastélya állt. A bán 
nevéhez pedig egy legen-
da is fűződik, ami Lónya, 
Szalóka, Eszeny, Ásvány, 
Csap, Szürte és Telek erede-
tét beszéli el. Ennek kapcsán 
döntöttünk úgy, hogy mivel 
a néphagyományok tovább-
vitelét tűztük ki célul, ala-
pítsuk meg a Micz bán Ha-
gyományőrző Egyesületet. 
2005-ben alakultunk, az-
óta több programunk is volt 
már, többek között kiállí-
tásokat, könyvbemutatókat 
szervezünk, házigazdái va-
gyunk az Eszenyi Miczbán 
Napoknak. Társaságunk bá-
zisán oktatjuk a néptánccso-
portjainkat is.

– További tervek…
– Szeretnénk újraindulni. Az 

immáron több mint egy éve tar-
tó koronavírus-járvány miatt sok 
fellépésünk elmaradt, nem is volt 
lehetőségünk a gyakorlásra, így 
minden tekintetben szeretnénk 
új lendületet venni, és bepótol-
ni mindazt, ami elmaradt. Emel-
lett szeretnénk megrendezni a 
Miczbán Napokat is, reméljük, 
lesz rá lehetőségünk.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita
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Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

Mobil: +38(095) 600 80 05, +38(097) 600 80 05 

Elejét lásd az 1. oldalon
„János ezt mondta néki: „Mes-
ter, láttunk valakit, aki a te ne-
vedben űz ki ördögöket, és  eltil-
tottuk, mert nem követett min-
ket.” (Mk 9, 38)

Sajnálom azokat, akik mindig 
kötelesek valakinek a módszerét, 
hangsúlyát, felfogását, elképzelé-
sét, viszonyulását, esetleg teoló-
giáját  követni, betartani. Mert ha 
nem, akkor legfeljebb megtűrt le-
het az illető, de nem fogadják el, 
nem fogadják be a szigorúan gon-
dolkodók.

Ki hitte volna, hogy a Mes-
ter mellett élő tanítványok is 
beleeshettek ebbe a hibába?! 
Vagy nevezzük még szigorúb-
ban: bűnbe. Látták, ismerték Jé-
zus szívének tágasságát, szere-
tetét, Ő elfogadta a samáriait, a 
bűnöst, a csalót, a vakot, a lep-
rást. Mindenkit, aki hozzáment, 
aki kérte segítségét, s ennek el-
lenére ők eltiltották azt, aki nem 
követte őket! Ezek az  emberek 
kizárólagosan a magukénak hit-
ték, tulajdonították a Mestert, 
Jézust?

Igen! Csak ők a jogosultak Jé-
zus nevére, az áldásra, a csodák-
ra, mert ők a legközelebbi tanít-
ványok. Még jó, hogy időben el-
mondták, eldicsekedték „hőstet-
tüket” Jézusnak! Nagyon határo-
zott és rövid a Jézus válasza: „Ne 
tiltsátok el!”

Otthon, a családban ki az, aki 
megköveteli, hogy minden az ő 
akarata, szabályai, elképzelései, 
parancsai, törvényei szerint tör-
ténjen? A férj, a feleség, az anyós, 
a tizenéves serdülő? Mert előfor-
dul ilyen, s ebből adódik a leg-
több baj, házassági, családi konf-
liktus, szökés, hazudozás, buj-
kálás, csalás, válás, sokszor ön-
gyilkosság.

Minden közösségnek, min-
den családnak, minden házas-
ságnak  kell, hogy legyen egy 
„feje”, egy vezető személye, aki 
felelős, figyel és számontartja a 
tagok szükségeit. Aki védelmez, 
segít, bátorít, biztat, dícsér és ju-
talmaz is.

Egy édesanya panaszkodott 
a minap, hogy a tizenötéves ser-
dülő leánya megfenyegette: „Ha 
nem engedsz el ma este ezzel a 
fiúval táncolni, akkor feljelen-
telek a rendőrségen, mert sér-
ted, korlátozod a személyi sza-
badságomat! S akkor majd meg-
látod, hogy mi lesz veled!” Mi 
lesz? Mi történik? Beavatko-
zik a rendőrség, „a gyermek-
védelem”, perek, tárgyalás, fe-
szültség és veszteség! Az anya 
részéről.

Durva a példa, de ez egyre 
gyakoribb... A serdülő követel 
és uralkodik szülei felett. A szü-
lők félnek és megadják magukat 
a zsarnok előtt.

Hány összetört házasságot 
takargatnak, tákolnak, mert va-
laki – az após, a férj, a feleség, 
azaz, egy személy – nem csak a 
„feje” a családnak, de az ostora 
is! Aki követel, utasít, büntet ke-

Ne tiltsátok el! 
ményen, és csak parancsol, meg-
értés, szeretet, elhordozás, meg-
bocsátás, alázat nélkül. Hány 
gyülekezet ment tönkre, sérül-
tek meg a tagok, mert egy vala-
ki nem Krisztus lelkületét hor-
dozta, de a saját ideológiáját, 
elképzelését erőszakolta a kö-
zösségre! Követelte, csak az ő 
módszerét, elképzelését szabad 
követni. Nemrégen találkoztam 
egy halálos beteg személlyel, aki 
több mint negyven évig nem tet-
te be a lábát a templomba, mert 
serdülő korában szemtanúja volt 
két gyülekezeti presbiter dur-
va vitájának, hatalmi harcának. 
S akkor ő, mint fiatal gyermek, 
megkeseredett és hátat fordított. 
Nem Istennek, nem a templom-
nak, de a gyülekezetnek, a gya-
korló  közösségi életnek. Isten 
kegyelme, megmentő irgalma, 
hogy most a nagy betegségben, a 
halál szorongatása közben visz-
szatalált, közel került újra Is-
tenhez. Szomorú, de nem a vi-
tázók, a hatalmaskodók keresték 
meg! Jézus kereste meg, nagyon 
hosszú és nagyon kanyargós út 
után. De megkereste az Úr, és le-
hajolt hozzá, gyöngéd szeretet-
tel. Felemelte fáradt, megkese-
redett szívét – közel, magához. 

Csodálatos volt ezzel a 
személlyel imádkozni. Oly 
meghitten és őszintén mond-
ta imájában: „Édes jó mennyei 
Atyám...” Időnként felhívom és 
telefonon keresztül imádkozom 
vele. Gyönyörködöm az Úr Jé-
zus lehajló, felemelő, megújító 
kegyelmében, abban, amit en-
nek a személynek az életében 
elvégzett. Ugyanakkor szégyel-
lem magam azok helyett, akik 
negyven évvel ezelőtt megbot-
ránkoztatták azt a vágyakozó 
gyermeket, aki ő volt. Aki nem 
követte a hatalmaskodó, uralko-
dó, vitázók életstílusát. Negy-
ven éven keresztül nem vették 
észre, noha ma is egy faluban 
élnek, hogy valaki hiányzik, va-
laki szenved? Nem! Nem vették 
észre, mert el voltak foglalva a 
saját fontosságukkal, az elkép-
zelt, saját igazukkal. Eltiltot-
ták ezt a gyermeket a templom-
tól, a gyülekezettől? Óh, nem! 
Nem szóval, nem úgy, mint Já-
nos tette a fenti példánkban. De 
megbotránkoztatták, megsebez-
ték és összetörték gyermeki szí-
vében azt a tiszta képet, a sze-
retetnek azt a képét, amit ő hitt 
eddig Istenről, a Megváltó Úr 
Jézusról.

Isten, légy  kegyelmes és bo-
csásd meg bűneimet, őrizz meg 
ettől a lelkülettől! Ne botrán-
koztassak meg senkit, ne tiltsak 
el senkit Tőled, Megváltóm! Se-
gíts észrevenni a szenvedő, a 
sebzett embereket, hogy kész le-
gyek segíteni, Hozzád közelebb 
vinni, hogy Te meggyógyíthasd 
őket! Ámen.

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

Mennybemenetel ünnepén. Konfirmáció Dercenben

Erősödjetek meg az Úrban!

Mint Sipos Géza, a Sámu-
el Alapítvány elnöke fogalma-
zott, mi itt, Kárpátalján szeren-
csés helyzetben vagyunk, hisz 

minden ünnepet duplán ülünk 
meg. Így van ez az anyák nap-
jával is (május első vasárnapja 
után 9-én is az édesanyákat mél-
tattuk). Ezért sem idejemúlt a 
Dorcas által támogatott családok 
anyáinak, nagymamáinak kö-
szöntése ezen a napon – no meg 
a karanténhelyzet miatt sem le-
hetett egyszerre nagyobb össze-
jövetelt szervezni. (Mint arról 

Újabb anyák napi ünnepség a Sámuel Alapítványnál

„Neveld a gyermeket a neki 
megfelelő módon”

A beregszászi székhelyű Sámuel Alapítvány húsz évvel ezelőtt első-
sorban azzal a céllal jött létre, hogy reményt adjon az árva, illetve 
elhagyott gyermekeknek arra, hogy szerető családokban biztonság-
ban nőhessenek fel. Emellett egyéb karitatív programokban is részt 
vesz. A Dorcas Segélyszervezet felajánlásának köszönhetően példá-
ul a gyülekezet néhány családját is támogatják. Május 12-én ebben 
a programban résztvevő anyukákat köszöntötték.

korábban beszámoltunk, a Sámuel 
Alapítvány meghitt ünnepség ke-
retében köszöntötte előbb az örök-
befogadó, majd a sámueles család-

típusú gyermekotthonok anyukáit.) 
Az alkalomra ezúttal is a Be-

regszászi Református Egyház-
község gyülekezeti termében ke-
rült sor, amely áhítattal vette kez-
detét. Lőrincz Éva Pál apostol 
Filemonhoz írott levelét helyezte a 
jelenlévők szívére, melynek alapján 
a teológus végzettségű tanár a támo-
gató, a felüdítő szeretetkapcsolat 
fontosságára hívta fel a figyelmet, 

amely jelen kell legyen a családi 
kapcsolatokban is, hisz ez a sze-
retet nem csupán megvigasztal a 
nehéz helyzetben, de a tovább-
lépéshez is erőt ad. A moderátor 
szerepét is felvállaló pedagógus, 
anyuka a továbbiakban interak-
tív játékra invitálta a résztvevő-
ket. Melynek kapcsán kiderült, 
ki milyen anyatípusba sorolha-
tó, illetve arról is beszéltek, mi-
lyen anyatípusokat ismernek, mi-
ként lehet mentálisan egészséges 
felnőttekké nevelni csemetéiket. 
A gyermekneveléssel kapcso-
latban sok szó esett arról is, ho-
gyan próbálkozhatunk megbir-
kózni a kamaszkor kihívásaival, 
hogyan kerülhetjük el a gyerme-
kek közötti kivételezés csapdá-
ját, illetve miként készülhetünk 

fel az elengedésre, ho-
gyan tud a szülő, s olykor 
a nagyszülő ezzel megbir-
kózni. A résztvevők olyan 
bibliai anya(apa)–gyer-
mek, férj–feleség példá-
kat is megbeszéltek, ame-
lyek arról tanúskodnak, 
hogy a Szentírásban sze-
replő szülők sem voltak 
hibátlanok, de Isten eze-
ket is javukra fordította. 
Tanácsként mindannyian 
elfogadták és egyetértet-
tek a bibliai intéssel: „Ne-
veld a gyermeket a neki 
megfelelő módon, még ha 
megöregszik, akkor sem 
tér el attól” (Példabeszé-
dek 22, 6).  

Az alkalom végén 
Sipos Géza egy-egy szívhez 
szóló ige kíséretében virággal 
köszöntötte a Dorcas által tá-
mogatott édesanyákat, nagy-
mamákat, majd az alapítvány 
munkatársai szeretetvendég-
ségre invitálták a résztvevőket, 
ahol kötetlen beszélgetés kere-
tében osztották meg egymással 
gondolataikat. 

Kovács Erzsébet

„…erősödjetek meg az Úrban és 
az ő hatalmas erejében. Öltsétek 
magatokra az Isten fegyverze-
tét, hogy megállhassatok az ör-
dög mesterkedéseivel szemben”. 
Ehhez a hittanórákon, 
a különböző alkalma-
kon jó alapot kaptatok, 
de most ezen a ponton 
nem szabad megáll-
ni: meg kell kezdeni a 
ráépítést, az erősítést, 
mondta. Mert csak így 
lehet nyerni a külön-
böző életharcokban. 
Isten ehhez lehetősé-
get és támogatást is ad, 
forrást, amiből meg le-
het erősödni, töltekez-
ni lehet. Mint ahogy 
az okostelefonotokat 
rendszeresen fel kell 
tölteni, úgy kell nek-
tek is töltekeznetek. 
Isten úgy vesz körbe 
bennünket Szentlelké-
vel, mint egy energia-
mező. Láthatatlanul, de valóságo-
san mellettünk van. Várja, hogy 
megszólítsuk, „rácsatlakozzunk”.

Az igehirdetést követően a 
konfirmandusok vallást tettek hi-
tükről, majd a lelkész egy-egy ige 
kíséretében, kézrátéttel kérte éle-
tükre Isten áldását. 

Iván Sándor gondnok a 119. 

zsoltár 1., 9. és 33. verseit helyezte 
az immáron teljes jogú gyülekeze-
ti taggá vált fiataloknak a szívére, 
és – sportnyelven szólva – azt kí-
vánta: legyetek bajnokok, de ne fe-
lejtsétek el, kinek kell hálát adni! 

A konfirmandusok nevében 

Ábrány Gabriella mondott köszö-
netet a szülőknek, nagyszülőknek, 
keresztszülőknek, lelkésznek, hit-
oktatóknak, a presbitériumnak az 
őket körülvett gondoskodó szere-
tetért, az értük végzett szolgála-
tért. Bár az elmúlt két évben ke-
vesebb volt a személyes találko-
zás, elmaradtak a korábban meg-

szokott konfirmandus táborok, 
-hétvégék, de éreztük: Isten 
mindvégig velünk volt. Boldog 
az, aki bízik az Úrban, Krisztus 
nélkül semmik vagyunk, val-
lotta a konfirmandus. Aki Mó-
zes ötödik könyve 30. részé-
nek 15. versét ajánlotta társai 
figyelmébe: „Lásd, eléd adtam 
ma az életet és a jót, de a ha-
lált és a rosszat is. Ezért paran-
csolom ma neked, hogy szeresd 
Istenedet, az Urat, járj az ő út-
ján, tartsd meg parancsolatait, 

rendelkezéseit és döntéseit, és 
akkor élni és szaporodni fogsz, 
mert megáld téged Istened, 
az Úr azon a földön, amelyre 
bemégy, hogy birtokba vedd”.

Áldja az Úr a derceniek mel-
lett minden most konfirmáló fi-
atal életét!

Marton Erzsébet
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A B e r e g s z á s z b a n  é l ő 
Bucsinszkij Viktor arra törekszik, 
hogy szebb, élhetőbb környeze-
tet teremtsen. Nemrég létrehozta 
a Színes tartályok („Кольорові 
Баки”) hulladékgyűjtő helyet, 
melynek célja a szelektív hulla-
dékgyűjtés fontosságának bemu-
tatása. Vele beszélgettünk kezde-
tekről, kihívásokról.

– Milyen ötlet vezetett a hul-
ladékgyűjtő megnyitásához?

– Három évvel ezelőtt hor-
gászni voltam a Borzsán. Na-
gyon megdöbbentett az a temér-
dek mennyiségű hulladék, melyet 
a folyóban, illetve a part mentén 
láttam. Barátokkal elkezdtünk ar-
ról gondolkodni, hogy mit lehetne 
ez ellen tenni, hiszen az nem elég, 
hogy csak szóban népszerűsítjük 
a környezetünk védelmének fon-
tosságát. Sokat olvastunk a témá-
ban, sikerült beszereznünk a meg-
felelő eszközöket is, és így 2019 
szeptemberében megnyithattuk a 
hulladékgyűjtő helyünket.

– Hogyan jött a névválasztás?
– Az egyik ötletgazda barátom 

Zaporizzsjében él, ahol létreho-
zott egy Színes vödrök nevű sze-

Beszélgetés Bucsinszkij Viktor vállalkozóval

„Számomra fontos a 
környezetem tisztasága”

Manapság rengeteget hallunk a környezetvédelem fontosságáról 
és arról, hogy ez a XXI. század legjelentősebb problémája. A téma 
kapcsán nem csak a füstölgő gyárkéményekre kell gondolni, ha-
nem arra is, hogy egyénileg mivel szennyezzük a földünket. Érde-
mes elgondolkodnunk: mit vagyunk hajlandóak megtenni a kör-
nyezetünk megóvása érdekében?!

lektív hulladékgyűjtő mozgalmat. 
Kicsit változtatni szerettem volna 
a megnevezésen, és mivel Európá-
ban is színes tartályokba szelektál-
ják a hulladékot, ezért úgy döntöt-
tem, hogy én is ezt a nevet adom a 
mozgalmunknak.

– Milyen nehézségekkel szem-
besülnek?

– A kihívást nem a telephely el-
indítása jelentette, hanem a lakosok 
meggyőzése. Nem egyszerű feladat 
rávezetni őket arra, hogy miért fon-
tos a szelektálás, és hogyan is csi-
nálják. A szelektíven gyűjtött hulla-
dék újrahasznosítható, amivel csök-
kenthetjük a pazarló anyagfelhasz-
nálást, ezzel is óvva környezetün-
ket. Például egy tonna kartonpapír 
előállításához 17 fát kell kivágni. 
Ezért is indítottuk el mozgalmun-
kat, hogy ezt tudatosítsuk az em-
berekben.

– Hogyan jut el önökhöz a sze-
lektált hulladék?

– Természetesen egyénenként, 
családonként be lehet hozni hoz-
zánk a hulladékot. Azonban nem 
mindenki tudja megoldani, hogy 
eljön hozzánk, ilyen esetekben mi 
megyünk ki és gyűjtjük be a hulla-

dékot. Átveszünk mindenféle mű-
anyag palackot, ilyen a tejes vagy a 
joghurtos palack, amelyeket más te-
lephelyek nem vesznek át. Emellett 
ceruza elemet, telefon vagy autó ak-
kumulátort, üveget, kartont is átve-
szünk. Szeretnénk felhívni a figyel-
met arra is, hogy lehetőség szerint 
szelektíven gyűjtsük otthon a sze-
metet, majd juttassuk el a hulladék-
gyűjtő telephelyre, mert ha a hulla-
déklerakóba kerül, ott súlyosan ko-

szolódik, így veszít az értékéből, rá-
adásul még több munkánkba kerül 
megtisztítani azokat, hogy megfe-
lelő állapotban tudjuk elküldeni a 
feldolgozó gyáraknak. 

– Emellett fogadónapot is tar-
tanak a telephelyen.

– A Gyár utca 36. szám alatt ta-
lálható a telephelyünk, a hét min-
den napján dolgozunk, amikor is 
szétválogatjuk, illetve előkészít-

jük a hozzánk beérkezett hulladé-
kot. Minden kedden és pénteken 
8.00-tól 17.00-ig (közép-európai 
i. sz.) pedig fogadónapjaink is van-
nak. Egyik nagy élményem, amikor 
egy család látogatott el hozzánk. A 
kilencéves kislányuk hozta el PET-
palackját, melyet a megfelelő kon-
ténerbe rakhatott bele. Mikor elma-
gyaráztam neki, hogy újrahasznosít-
juk majd, és más palack készül be-
lőle, felcsillant a szeme. Már ezért 

megéri dolgoznunk. Emellett ok-
tatóanyagokat készítünk iskolások 
számára, akiknek szintén bemutat-
juk a szelektívgyűjtés fontosságát, 
hiszen, ha gyerekkorban elkezd-
jük, később már természetessé vá-
lik számunkra.

– Milyenek az eddigi eredmé-
nyek?

– Közel két éve működtetjük a 
telephelyet, ez idáig százegy tonna 

törött üveget, kilencvenkét ton-
na kartonpapírt, tizennyolc tonna 
PET-palackot, huszonegy tonna 
műanyag fóliát, három tonna alu- 
és fémdobozt sikerült begyűjte-
nünk. Óriási dolog ez számunk-
ra, de még mindig csak a kezdetén 
vagyunk annak, hogy tudatosság-
ra neveljük a lakosságot.

– Mit szeretne elérni a kezde-
ményezéssel?

– Azt, hogy egyre többen tu-
datosítsák magukban a környe-
zetvédelem fontosságát, ezáltal 
kialakíthassuk a szeletív sze-
métgyűjtés kultúráját. Meg kell 
mutatnunk, hogy mi sem va-
gyunk rosszabbak, mint a nyu-
gati országok lakosai, mi is tu-
dunk tenni környezetünk meg-
óvása érdekében. Ez nagyon 
fontos. Jómagam is részt vet-
tem a Tisza magyarországi sza-
kaszának takarításában, ahol te-
mérdek ukrán szemét gyűlt fel, 
és meg kell mondjam, szégyen-
keztem. Ezt szeretném megvál-
toztatni. Szeretném, ha egy tisz-
ta környezetet hagynánk ma-
gunk után a következő generá-
ció számára. 

– Milyen tervei vannak?
– Mint említettem, az isko-

lákban szeretnénk információs 
plakátokat kihelyezni tartályok-
kal együtt, hogy megismertes-
sük a gyerekkel a helyes szelek-
tálás módszerét. Vállaljuk, hogy 
az így összegyűlt hulladékot el-
szállítjuk telephelyünkre. Emel-
lett a város utcáin el szeretnénk 
indítani egy ökomobilt, amely bi-
zonyos napokon bizonyos utcák-
ban fogja összegyűjteni a szelek-
tált hulladékot.

– Mi pedig további eredmé-
nyes munkát kívánunk!

Kurmay Anita

 – A szőlő késői ébredése 
okozhat-e valamilyen gondot? 
– először ezt a kérdést tettük fel 
Varga István fiatal benei sző-
lész-borásznak. 

– Igazából nem kellene, hogy 
ez bármiféle problémát jelent-
sen – hangzik a válasz. – Egyelő-
re csak a pozitív oldalát látjuk a 
hosszasan elnyúló kitavaszodás-
nak, és legfőképpen azt, hogy az 
április elején már rendszeresen 
jelentkező fagyok nem tettek kárt 
az ültetvényekben. Például nem 
úgy, mint a kajszi- vagy az őszi-
barackfák esetében. Egyébként 
az utóbbi években augusztus vé-
gén, szeptember elején kezdtük 
a korán érő illatos fajták betaka-
rítását, és most úgy tűnik, mind-
ez két héttel tolódik. Természete-
sen sok minden függ attól, hogy 
milyen nyarat kapunk. Azt tudni 
kell, hogy a szőlősgazda nem sze-
reti, ha egymásra torlódik, egy-
beér a különböző fajták szüre-
te. Nemcsak azért, mert esetleg 
nincs annyi szüretelő edénye, ha-
nem azért is, mert ilyenkor jelen-
tősen megoszlik a figyelem. Már-
pedig a precizitás a mustkészítés-
kor, illetve a borkészítés korai fá-
zisában igencsak létfontosságú. 

– Sokan emlékeznek még 
rá, hogy a tavalyi vegetációs idő 
igencsak csapadékosra sikere-

Szőlészet-borászat: reményteljes idénykezdés

Túlvagyunk a nehezén
Idén biztos, hogy nem lesz korai szüret, állítják egybehangzóan a 
kárpátaljai szőlősgazdák. Kedvenc növényük ugyanis a tél és ko-
ratavasz folyamán óvatos duhajként viselkedett. Egészen április 
végéig csak nagyon lassan, óvatosan mozdultak a rügyek, igazából 
majd csak a május második felében beálló meleg idő hatására in-
dult be erőtejesen a vegetáció. Ám akkor – s ennek szinte valameny-
nyien szemtanúi vagyunk – igencsak látványosan.

dett. Emiatt a gazdák a termést 
csak 8-10 permetezéssel tudták 
megmenteni. 

– Tegyük hozzá: több-kevesebb 
sikerrel. Hiába vannak tisztában a ta-
pasztalt szőlészek azzal, hogy min-
denképpen a szőlő betegségeinek 
megelőzésére kell törekedni, ha ta-
valy nyáron akadt olyan időszak, 
hogy nem múlt el nap eső nélkül. Így 
viszont tervezni sem lehetett az ép-
pen aktuális permetezést. És a mához 
visszatérve: hogy sikeres legyen a nö-
vényvédelem, azt bizony már ezek-
ben a napokban el kell kezdeni.

– Miért is?
– Arról keveset szoktunk beszél-

ni, hogy a lisztharmat száraz meleg 
időben már akkor elkezd fertőzni, 
amikor a növény 6-8 leveles állapot-
ban van. És már volt ilyen néhány 
napunk. Ennek az esetek többségé-
ben nincsenek szabad szemmel lát-
ható jelei, ám a lisztharmatspórák 
milliói szétszóródnak és várják a 
számukra kedvező időt, hogy nyá-
ron intenzíven tudjanak fertőzni. Te-
hát már most permetezni kell, még-
hozzá valamelyik kontakt hatású 
kéntartalmú szerrel. Természete-
sen bölcsen járunk el, ha a permet-
lébe teszünk a szőlő másik alapve-
tő betegsége, a peronoszpóra elleni 
készítményt is. A későbbiekben fel 
kell készülni a szürke- és fakórot-
hadás elleni védekezésre is, amely 

szintén robbanásszerűen tud terjed-
ni. Ez a betegség általában június vé-
gén támad, ám jól tesszük, ha már 
most beszerezzük a betegség elleni 
készítményeket. 

– A mögöttünk hagyott eszten-
dő sokak kedvét elvette a szőlőter-
mesztéstől és a borkészítéstől. 

– Ez érthető is, hisz a bor érté-
kesítése szempontjából a mögöt-
tünk hagyott esztendő siralmasnak 
mondható. Ugyan az új típusú szol-
gáltatások (Nova Posta) révén to-
vább folyt az eladás, ám ez csak a 

töredékét biztosította a máskor el-
adott mennyiségnek. A május a bor-
értékesítés szempontjából egy igen 
erős hónap. Most ugyan fesztiválo-
kat továbbra sem lehetett szervezni, 

de kisebb-nagyobb turistacsopor- 
tok már jelentkeztek borkóstolásra. 
És ennek is nagyon tudunk örülni. 
Hisz a készletek jelentős része még 
a tároló edényekben áll. A növény-
védelem pedig – ha csak a legköze-
lebbi kiadásokra gondolunk – nem 
olcsó dolog. 

– Bizonyára sokakat érdekel: 

drágult-e Kárpátalján a minő-
ségi bor?

– Az értékesítési árak évek 
óta változatlanok. Egy liter mi-
nőségi bor átlagosan 90-130 
hrivnyába kerül. Sajnos mi nem 
járhatjuk azt az utat, mint a nagy 
növényvédőszer-gyártók, illet-
ve -kereskedők, akik szemreb-
benés nélkül mindig az aktuális 
hrivnya-dollár valutaárfolyam-
hoz igazítják az áraikat. De be-
széljünk az egyetlen pozitívum-
ról is. Elmondanám, hogy a ko-
ronavírus-járványnak a hozadé-
ka az, hogy vörösboraink a vá-
sárlók elmaradása miatt tovább 
érlelődtek a hordókban. Így most 
még inkább minőségi nedűt kí-
nálhatunk vendégeinknek. 

– Mi hozhat a kárpátaljai bo-
rászatban újabb fellendülést?

– Egyértelmű, hogy a csalá-
di pincészetek termékeinek le-
galizálása, tehát a kereskedelmi 
forgalomba való becsatornázása 
mindenképp minőségi változást 
eredményezhet. Azt már látjuk, 
hogy hosszadalmas folyamat-
ra kell felkészülnünk. Reményre 
ad okot, hogy néhány egyéni ter-
melő már Kárpátalján is megkap-
ta ezt a fajta minősítést, így kilép-
hetett a piacra. Talán nem árulok 
el titkot, hogy az országot hosz-
szú ideje sújtó gazdasági válság 
ellenére kialakult egy olyan ré-
teg, amelyik megengedheti ma-
gának azt, hogy minőségi termé-
keket vásároljon. Ezek közé tar-
toznak a Kárpátalján előállított 
minőségi borok. Több ukrajnai 
nagyvárosból érkezett irányunk-
ba jelzés, hogy amennyiben sike-
rül bejegyeztetnünk családi borá-
szatunkat, és ezzel lehetővé válik 
termékeink árusítása, vinotékájuk 
palettájára nagyon szívesen felve-
szik az általunk készített borokat. 

Kovács Elemér

Szépen fejlődnek az oltványok
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A több mint egy éve tartó ko-
ronavírus-járvány alapjaiban 
forgatta fel életünket. A szak-
emberek a járvány terjedésé-
nek megelőzése érdekében há-
rom fő szabály betartását írják 
elő: az orrot és szájat eltaka-
ró maszk viselése, a megfelelő 
kézmosás, és a szociális távol-
ság betartása.

A beregszászi II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola szívügyének tartja, hogy 
egyebek mellett adománygyűj-

téssel és védőeszközök vá-
sárlásával segítse a hatékony 
védekezést. A járvány kez-
dete óta több ízben adtak át 
lélegeztetőgépeket, védőfel-
szereléseket kórházaink számá-
ra, május 12-én pedig a kárpát-
aljai magyar iskolák automata 
kézszárító berendezéseket ve-
hettek át.

A jelenlévőket Orosz Ildikó, 
a Rákóczi Főiskola elnöke kö-
szöntötte. „A pandémia kezde-
tekor a főiskola dolgozói számá-
ra kihelyeztünk egy urnát, mely-
be adományaikat helyezhették 
el” – kezdte beszédét, majd em-
lékeztetett arra, hogy az eddig 
befolyt összegekből a helyi kór-
házat segítették. Megtudtuk to-
vábbá, hogy a most befolyt kö-

Automata kézszárítókat adtak 
át a Rákóczi Főiskolán

zel ötszázezer hrivnyából kilenc-
venhárom magyar iskola számá-
ra vásároltak automata kézszá-
rítókat, hiszen közeleg a vizs-
gaidőszak, amikor is az oktatási 
intézményekben még nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a megfe-
lelő higiéniás szabályok betar-
tására. „Ezekkel az eszközökkel 
szeretnénk még inkább segíteni 
az iskolák működését. Reméljük, 
hogy szeptembertől már teljes 
egészében jelenléti oktatásban 
részesülhetnek a diákok” – zár-

ta köszöntőjét az elnök asszony.
„Mindannyiunk nevében 

mondhatom, hogy szeretnénk 
már túl lenni a járványon, és eb-
ben a higiéniai szabályok betar-
tása nagyon sokat segít. Ezek a 
készülékek pedig hozzájárulnak 
ahhoz, hogy úgy tanárok mint 
diákok biztonságosan dolgozza-
nak az iskola falai között” – fej-
tette ki Csernicskó István rektor.

A köszöntőket követően a 
kárpátaljai kistérségek vezetői 
vehették át az eszközöket, va-
lamint Babják Edit, a Beregszá-
szi Városi Oktatási és Műve-
lődési Osztály vezetője köszö-
nő oklevelet nyújtott át a Rá-
kóczi Főiskola vezetőségének a 
nagyösszegű adományért.

Kurmay Anita

Az életünket immáron két 
éve uraló koronavírus-járvány 
szabályainak betartása mel-
lett ezúttal nyolc tagcsalád vett 
részt a tartalmas és mozgalmas 
délelőttön. A mintegy félszáz 
résztvevőt Tarpai Jó-
zsef, a KMNE elnö-
ke köszöntötte, aki 
ezúttal is a minősé-
gi együtt töltött idő 
fontosságát hangsú-
lyozta, hisz ez visz 
közelebb egymáshoz 
szülőt és gyermeket, 
testvéreket, és ter-
mészetesen ilyen al-
kalmakon ismerhe-
tik meg jobban egy-
mást a tagcsaládok is. 

A s z a b a d i d ő s 
programok, a sport 
összehozza a részt-
vevőket. Itt nem a 
versengés, a másik 
csapat legyőzése a 
fontos, hanem hogy 
együtt tudjunk szur-
kolni az ellenfélnek is, hisz ab-
ban – a csoportok véletlenszerű 
összeállításának köszönhetően 
– lehet, hogy éppen a mi gyere-
künk versenyez. Így aztán ezek 
az alkalmak tényleg nagyszerű 
közösségépítő szerepet töltenek 
be, ahol lehet, hogy életre szó-
ló barátságok születnek – fogal-
mazott a közös imával kezdődő 
sportnap felelőse, Szűcs Zoltán 
elnökségi tag.

S hogy ez valóban így van, 

Újabb nagyszerű közösségépítő alkalom a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületében

A sport erősít, nevel, épít
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete nem véletlenül 
az egyik legdinamikusabban fejlődő civil szervezet vidékünkön. 
Hisz egész év folyamán elsősorban olyan programok szervezésére 
törekszik, amelyek nagyszerű közösségépítő szerepet töltenek be. 
Ezek között is kiemelkedő helyet foglal el az évente kétszer – ta-
vasszal és ősszel – is meghirdetett sportnap. Idén erre május 15-én 
került sor a beregszászi Barátság Stadion területén, mely igazán 
családbarát környezetet biztosít hasonló alkalmak szervezésére. 

arról a résztvevő krónikás is meg-
győződhetett. Szívmelengető volt 
látni, amikor a legkisebbek (2-5 
évesek) anyukájuk vagy apuká-
juk segítségével futják végig a tá-
vot, amikor mindenki megtapsol-

ja a kicsi lánynak a kapuba majd-
nem beérő rúgását, amikor plusz-
pontot ítélnek az apróságok ko-
sárlabdahálót alig elérő dobásá-
nak… De gyerekek, felnőttek jó-
ízűen tudtak együtt nevetni a szü-
lők csetlőbotlásain is.  

Szóval, tényleg egy igazán 
örömteli alkalom részesei voltak, 
akik erre az eseményre eljöttek. 
És a jutalom sem maradt el: min-
den résztvevő tagcsalád ügyes-
ségfejlesztő és állóképességjavító 

sportszerekkel gazdagodott. És 
a meglepetés ezzel nem ért vé-
get: a sporteseményt közös bog-
rácsozás kísérte, amit a szintén 
KMNE-tag, Tóth Ágnes készí-
tette torta elfogyasztása koro-
názott meg.

Egyébként igencsak példaér-
tékű, hogy a KMNE tagcsalád-
jai közül sokan vállalnak önkén-
tes munkát is: az elmúlt hétvé-
gén például közösen rendezték a 
Viharoskán lévő üdülőközpont-
juk területét, végeztek ott nagy-
takarítást az épületben, hogy az 
a jövőben is kellemes környe-
zetet biztosítson alkalmaiknak. 
S a szülők példamutatása meg-

szüli gyümölcsét: a sportnapon 
– mint a többi rendezvényükön 
is – a tagcsaládok nagyobb gye-
rekei örömmel önkénteskedtek, 
segítették a szervezők munkáját, 
gyermekfelügyeletet vállaltak, s 
az ebéd felszolgálásánál is szol-
gálatot teljesítettek. 

Legyen további áldás az 
ilyen aktív nagycsaládosok éle-
tén, a KMNE közösségépítő al-
kalmain!

Kovács Erzsébet

A II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola tizen-
öt évvel ezelőtt szervezett elő-
ször tudományos diákkonferen-
ciát, tájékoztatott Váradi Natá-
lia programfelelős, a „Genius” 
Jótékonysági Alapítvány igaz-
gatója. Azóta ezen a téren is je-
lentős sikereket könyvelhetünk 
el. Íme a legfrissebb eredmé-
nyek: az ezekben a hetekben zaj-
ló Országos Tudományos Diák-
konferencia tizenkét szekciójá-
ba tudtunk delegálni kárpátal-
jai diákokat, akik ott mostanra 
több előkelő helyezést értek el. 
Ám a legfontosabb mégiscsak 
az, hogy sikerült bekapcsolódni 
abba a tudományos vérkeringés-
be, ami behálózza az egész Kár-
pát-medencét. 

Orosz Ildikó, a Rákóczi Fő-
iskola elnöke az elmúlt másfél 
évtized kapcsán arra emlékezte-
tett, hogy az intézményben sike-

Tudományos vitadélután a Rákóczi Főiskolán

Általunk jut előre a világ
A tudományos vitadélután voltaképpen a másnap sorra kerülő 
tudományos diákkonferencia felvezető programja. Célja, hogy a 
hallgatók olyan neves tanárok, tudósok előadásain vegyenek részt, 
akik mára nemzetközi hírnévre tettek szert. Ezek a találkozók nem 
csupán arra jók, hogy a fiatalok megismerjék a szóban forgó tudo-
mányterület legújabb kutatási eredményeit, a fórum egyben olyan 
gondolatébresztő motivációval is bír, ami remélhetően a téma mé-
lyebb megismerésére ösztönzi a diákokat. A mostani konferencia 
munkájába hat kutatóintézet – többek között a budapesti, a debre-
ceni, a szegedi stb. egyetemek – munkatársai online csatlakoztak.

rült egy olyan tudományos bázist 
kiépíteni, ami megteremti az alap-
vető kutatási feltételeket, és segít a 
fiataloknak az előrejutásban, a té-
mák alapos megismerésében. Ne 
feledjük el azt sem, hogy a kisebb-
ségi lét mindnyájunkra kötelezett-
ségeket ró: legjobb tudásunk szerint 
szolgálni az itteni maroknyi magyar 
nemzetrészt. 

Szilágyi Mátyás, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusának 
főkonzulja elismeréssel szólt arról, 
hogy a szervezők milyen átgondol-
tan választották meg a megvitatás-
ra kerülő témákat. 

Ha a hatóságok hozzálátnak a 
2019-ben elfogadott, az államnyelv 
védelméről szóló törvényben fog-
laltak végrehajtásához, akkor Kár-
pátalján hamarosan eltűnnek a két-
nyelvű helység- és utcanévtáblák, 
mutatott rá Nyelvpolitika, nyelv-
kérdés a XXI. századi Ukrajnában 
című előadásában Csernicskó Ist-

ván, a főiskola rektora. – Ezzel is-
mételten bizonyítást nyer, hogy a 
mostani ukrán nyelvpolitika nem 
csupán az ukrán nyelv védelmé-
ről szól, hanem sokkal inkább a ki-
sebbségi nyelvek visszaszorításá-
ról. Bár Ukrajna függetlenségének 
harminc éve alatt az országban két 
forradalom is lezajlott, a gazdasági 

felemelkedéshez, a politikai stabi-
litáshoz szükséges feltételeket saj-
nos azóta sem sikerült megteremte-
ni. Az előadó korszakonként jelle-
mezte az ukrán nyelvpolitikát – im-
máron az ötödik fejezetnél tartunk 
–, s amelynek egyik fő jellemzője 
az állandó változás. Bár kétségte-
len tény, hogy az ukrán nyelv hege-
móniája terén sikerült lényeges elő-
relépést tenni, nem mindegy, hogy 
az ország nemzeti kisebbségei ezt 

a folyamatot, nyelvi jogaik folya-
matos csorbítását miként élik meg. 

Európa etnikai arculata, de-
mográfiai problémái és a nemzet-
közi migráció kihívásai a XXI. szá-
zad elején című nagyívű előadásá-
ban Kocsis Károly, a Magyar Tu-
dományos Akadémia tagja, egye-
temi tanár azt vázolta fel, hogy a 

hosszú évszázadokon át kibocsátó 
Európa milyen társadalmi folya-
matok, politikai fordulatok nyo-
mán vált a XXI. századra befoga-
dó kontinenssé. Ez bizony a nagy 
vérveszteséggel járó két világhá-
ború, az utána következő állam-
határok módosításainak, a kitele-
pítéseknek és nem utolsó sorban 
a gyarmatbirodalmak felbomlásá-
nak a következménye. Ám hogy 
mennyire felgyorsult a folyamat, 

azt egyetlen adat is jól érzékel-
teti: 1970-től 2016-ig az öreg 
kontinensen megduplázódott a 
migráns háttérrel rendelkező pol-
gárok száma. Európa 700 millió 
lakójából ma már 18 millió ebbe 
a csoportba tartozik. 

Molnár József, a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Földtudományi és 
Turizmus Tanszékének ve-
zetője A településhálózat 
fejlődésének fő mérföldkö-
vei a Kárpát-medencében 
c. előadásában azt elemez-
te, hogy a Római Biroda-
lom bukásától kezdődően 
miként változott meg fal-
vaink, városaink arculata, 
s azt hogyan befolyásolták 
a gazdasági viszonyok, a 
háborúk és egyéb tényezők. 
Az előadó rámutatott, hogy 
ebbe a szerves fejlődésbe 
gyakran beleszólt a politi-
ka: a XX. század közepén 
a szovjet befolyás alatt álló 
államokban az erőszakos 
kolhozosítás éppúgy, mint 
a gigantománia és az erő-

teljes iparosítás. 
A vitadélután további ré-

szében előadásokat hallhattunk 
többek között a nyelvpolitika 
és a nyelvkérdés a XXI. szá-
zadban témaköréből, valamint 
a pandémia generálta kihívá-
sokról a felsőoktatásban, illet-
ve a koronavírus-járvány okoz-
ta egyéb problémákról és azok 
megoldásairól. 

Kovács Elemér
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Az utóbbi időben lehulló csa-
padék sok korrekciót fog hozni 
a növényvédelmi mun-
kálatokban.

Először is szeret-
ném felhívni a kedves 
termelők figyelmét a 
gyümölcsfák védelmé-
re. Végtelenül elkese-
rítő számomra, hogy 
ugyanazok a problé-
mák ismétlődnek meg 
a csonthéjasoknál, mint a 2020-
ban, csak még nagyobb mére-
tekben (pl. a meggyfákat idén 
is letarolta a monília), lényegé-
ben elpusztítva az idei termést. 
Pedig reális lehetősége volt min-
denkinek, hogy megvédje a fá-
kat ettől a nagyon veszélyes be-
tegségtől (a cikkeimben erről 
idejében írtam és a kellő hatá-
sos gombaölőszerek rendelkezé-
sünkre álltak). Ugyanez vonat-

Mindennapi tennivalók a háztáji gazdaságokban

Gyümölcsösök és szántóföldi 
növények

kozik egyes cseresznye- és szilva-
fajtákra is. Óriási problémát oko-

zott az őszibarack-ter-
melőknek a tafrinás le-
vélfodrosodás. Nálunk a 
réztartalmú szerek hasz-
nálata a legelterjedtebb 
(bordói lé), amit 3%-os 
koncentrációban hasz-
nálunk a növények nyu-
galmi állapotában. De az 
idei időjárási viszonyok 

közepette ez kevés volt (alacsony 
hőmérséklet). Még a szisztemikus 
gombaölőszerek sem tudták kel-
lőképpen kifejteni hatásukat. Ez 
azt jelenti, hogy a közeljövőben át 
kell majd néznünk az őszibarack 
növényvédelmi stratégiáját. Úgy 
gondolom, hogy ezt is meg tudjuk 
majd oldani. 

Az almatermésűeknél (alma, 
körte, birs stb.) e héten sürgősen el 
kell végezni a védekezést a varaso-

dás és lisztharmat ellen, kizárólag 
szisztemikus gombaölőszerekkel 
(pl. Topszin-M, Folikul-Solo, 
Topáz, Chorus (jól hat a hi-
deg, esős időben), hozzáadva a 
rovarölőszereket is, mert megje-
lentek a zöld levéltetvek. Aján-
lom a bio rovarölőszereket, pl. 
az Actorofiotot a háztáji gazda-
ságokban. 

A cseresznye és meggyfákon 
is megjelentek a fekete tetvek 
(a csúcshajtásokon). Mivel az 
egyes korai cseresznyefajták már 
nemsokára beérnek, ezért tilos az 
erősen mérgező rovarölőszerek 
használata (használjuk az előbb 
feltüntetett bio rovarölőszert 
(Actorofit).

Különös figyelmet kell for-
dítani az őszi kalászosok beteg-
ségeinek megelőzésére (rozsda, 
lisztharmat, szeptoria). Itt is csak 
hatásos, szerves és szisztemikus 
gombaölőszereket használunk 
(pl. Impact, Falcon, Amistar-
Extra stb.). A kukorica vegysze-
res gyomirtásáról a következő 
cikkeimben fogok részletesen 
beszámolni.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Az ember által felborított ter-
mészeti egyensúly, a monokul-
túrás növénytermesztés újabb 
és újabb kórokozók, kárte-
vők tömeges felszaporodásá-
hoz vezet. Így jártunk a para-
dicsom sztolburja esetében is. 
Ez a gazdák által alig ismert 
betegség nagyon el-
terjedt egyes vidé-
keken. A tavalyi év-
ben több termelő-
nél a fertőzés mér-
téke meghaladta a 
30%-ot, ami ugyan-
ilyen arányú ter-
méskiesést is jelent-
het. Érdemes tehát 
részletesebben is foglakozni 
ezzel az igen veszélyes kór-
okozóval.

Hogyan ismerjük fel?
A sztolburral fertőzött para-

dicsomtő levelei deformálódnak, 
elkeskenyednek, besodródnak. A 
levél fonákán jellegzetes, lilás 
elszíneződés figyelhető meg. (A 
lilás szín magában a hideghatás 
következménye is lehet!) A para-
dicsomtő elsöprűsödik, mert szá-
mos hónaljhatás képződik rajta. 
A legjellegzetesebb tünetei azon-
ban, hogy a virágok torzak, föl-
felé állóak, csészelevelük abnor-
málisan megnagyobbodik. A fer-
tőzött növények nem, vagy alig 
nevelnek bogyót, azok is kőke-
mények, valamint csenevészek 
maradnak.

Hogyan támad?
A sztolbur fertőzési forrá-

sa a kabócák, valamint az éve-

A paradicsom sztolburja
lő gyomnövények, elsősorban az 
apró szulák (csúszó fullánk). A be-
tegséghordozó kabócák szerveze-
tében a fitoplazma életük végé-
ig életképes marad, sőt szaporo-
dik is. Eközben a kabócáknak et-
től „kutya bajuk”, nem betegsze-
nek meg, csak hordozzák a fertő-

zést. Így ezek a rovarok 
a betegséget a nagyobb 
területeken is elterjeszt-
hetik, folyamatos fertő-
zésveszélyt tartva fenn. 
Mivel a kabócák rajzása 
(tömeges megjelenése) 
júniusban van, s a be-
tegség kialakulására is 
idő kell, a tünetek meg-

jelenése a fertőzött töveken általá-
ban július közepétől-végétől vár-
ható. Ekkorára általában 1-2 für-

tön már érkeztek kifejlődni a 
bogyók, így a nagyobb termés-
kiesés a második-harmadik sze-
déstől várható.

Hogyan védekezzünk?
Sajnos a már megfertő-

zött tövekkel nem sok mindent 
kezdhetünk, mivel gyógyítani a 
sztolburt, a vírusos fertőzések-
hez hasonlóan, nem lehet. Ezért 
van az, hogy néhány szakkönyv 
csak annyit ajánl, hogy a fertő-
zött töveket mihamarabb húzzuk 
ki és semmisítsük meg! Érdemes 
azonban néhány dolgot magunk-
nak is megtenni a betegség meg-
előzése érdekében:

– A kabócák áttelelésé-
nek megakadályozása az évelő 
gyomnövényeket, elsősorban az 
apró szulákot (csúszó fullánkot) 
rendszeresen irtsuk. (A kabócák 
ennek a növénynek a gyöktör-
zsében telelnek át).

– A már áttelelt kabócák 
elleni rendszeres védekezést 
még júniusban meg kell kezde-
ni. Erre a célra Magyarorszá-
gon a Decis, BI 58, Sumithion 
50EC, Coopex, Ravion szere-
ket ajánlják. 

– Azok a gazdák sem lehet-
nek nyugodtak, akik csávázott 
vetőmagot használnak. A víru-
sokkal ellentétben vetőmaggal 
nem terjed a fertőzés, így a csá-
vázott vetőmag használata sem 
véd meg ellene! Ajánlatos ezért 
a fenti megelőző óvintézkedése-
ket betartani.

Gál István falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A szamócatövek már elvirág-
zottak vagy most virágoznak. A 
szüretig a töveknek sok gondo-
zásra van azonban még szük-
ségük.

Ezek közül a legfontosabb a 
tövek táplálása elsősorban nitro-
géntartalmú műtrágya oldatával. 
A feltörő gazok ellen kapálással 
vagy gyomlálással védekezünk. 
A tövek közti talajt szalmával, 

törekkel, lekaszált fűvel vagy 
fűrészporral takarjuk le. Ennek 
nagy előnye, hogy az érő gyü-
mölcsök nem szennyeződnek 
a felcsapódó vízcseppektől ho-
mokkal vagy sárral.

Ilyenkor már megindul az 
ostorindák képződése. Ezek 
később le is gyökeresednek. 
Érdemes lemetszeni őket a tö-
vekről, mert akadályozzák a 
kapálást és mivel sok tápanya-

A szamóca gondozása
 virágzás után

got fogyasztanak, csökkentik a 
bogyók tömegét és apróbbá te-
szik azokat.

Igen gyakran támadja meg 
az érőfélben levő gyümölcsö-
ket a szürkepenész, amely ellen 
a gombaölőszer oldatával lehet 
eredményesen védekezni. Tart-
sák be az élelmezés-egészség-
ügyi várakozási időt!

Gyakran teszik fel a terme-

lők azt a kérdést, hogy a gomba-
betegséggel fertőzött, foltos le-
veleket a szüret után el lehet-e 
távolítani a tövekről? Igen! A 
fertőzött levelek levágása nyo-
mán csökken az atka és szürke-
penész fertőzés, megerősödnek 
és többet teremnek a tövek.

És ne feledkezzenek meg 
arról sem, hogy a sziklakertbe, 
meg a rakott fal réseibe is lehet 
szamócatöveket telepíteni.

A csiga ismerős kerti lakos. 
Valamennyi káros, de azért 
kedveljük is őket, főleg a me-
zei csigát, amely a házát a há-
tán hordja, egyes országokban 
kiemelkedő csemegeként fo-
gyasztják… A kerti növények 
leveleit, szárát, megrágja, fé-

nyes járatnyomot hagy maga 
után, végül is jobban szeret-
jük, ha nem látjuk őket.

Egy másik csigafaj, a mezte-
len csiga már kifejezetten káros, 
a termelt növényekben számot-
tevő kárt okoz, ezért védekezni 
kell ellene. Ősi módszer, hogy a 
csiga járataira hamut, tojáshéjat, 
sót, műtrágyát szórnak, amely 
a csiga járómirigyeit elpusztít-
ja és a csiga halálát okozza. Ha 
este nyirkos zsákdarabot vagy 
egyéb textíliát terítünk a növé-
nyek közé, akkor reggel sok csi-
gát fogunk az anyag alatt talál-
ni. Ezeket forró vízben lehet el-
pusztítani. Szeretik a sört! Üres 
konzervdobozt félig megtöltünk 
sörös vízzel és leássuk a vetemé-
nyes ágyásba vagy a fóliasátor-

Csiga van a kertben, mi a 
teendő?

ba. Reggelre teli lesz az edény a 
sörbe fulladt csigákkal.

A csigák ellen sokféle csi-
gaölő szer kapható a kereske-
delemben, ezeket azonban csak 
ott szabad kiszórni, ahol a növé-
nyeket nem használjuk étkezés-
re. Saláta, zöldhagyma, hóna-

pos retek között ne használjuk!
Újabban megjelent a spanyol 

meztelen csiga. Ez nagyobb tes-
tű, 12-15 cm hosszú jószág és 
roppant falánk, minden növényt 
válogatás nélkül megrág, de a 
vastag, húsos levelű növénye-
ket, a gumókat, a gyökereket, a 
gombákat szereti a legjobban. 
Szívesen tartózkodik parlagon 
a zavartalanul fejlődő, szaporo-
dó gyomok hűvös, nyirkos ár-
nyékában! Fénykerülő, éjszaka 
táplálkozik. A megmászott nö-
vényeket ürülékével, nyálával 
elszennyezi!

Ez ellen is lehet csigaölő gra-
nulátumokkal védekezni, va-
lamint valamennyi, előbb leírt 
módon is.



Csütörtök Május 27.

Köszöntjük Hella nevű olvasóinkat!

Hétfő Május 24.

Köszöntjük Eszter, Vanessza nevű olvasóinkat!

Kedd Május 25.

Köszöntjük Orbán nevű olvasóinkat!

Szerda Május 26.

Köszöntjük fülöp, Evelin nevű olvasóinkat!
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06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:35 Star Wars: 

Lázadók
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:05 Anyák gyöngye
Amerikai vígjáték-
sorozat

09:35 A Konyhafőnök 
- Zé közbelép!

12:05 Legendás állatok - 
Grindelwald 
bűntettei
Angol-amerikai ka-
landfilm

14:55 Solo: Egy Star 
Wars-történet
Am. kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök 

- Zé közbelép!
22:40 Con Air - A 

fegyencjárat
Amerikai akciófilm

01:15 XXI. század – a 
legendák velünk 
élnek

01:50 Autogram
02:35 Castle

Amerikai krimisor.

05:00 A Fantasztikus
Négyes
Am. fantasy film

06:45 Garfield 2.
Brit - amerikai ani-
mációs film

08:30 Mrs. Doubtfire - 
Apa csak egy van
Am. vígjáték film

11:20 Szuperhekus 
kutyabőrben
Am. akció film

13:20 Mamma Mia! 
Amerikai zene film

15:55 Gru 2.
Amerikai animáci-
ós film

18:00 Tények
18:55 Gru 3.

Amerikai animáci-
ós film

20:50 Jurassic World: 
Bukott birodalom
Am. kaland film

23:30 A 40 éves szűz
Am. vígjáték film

02:00 Morgan
Am. horror film

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Ridikül
08:55 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:40 Macskák vadon 
- Házi cicák, ha 
kiszabadulnak

11:30 Ízőrzők - Takaré-
kos konyha

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:20 Erdély – Ég és 

föld között
14:20 Évszakok
16:00 Református Püs-

pökszentelés 
közvetítése 
Nagykőrösről

17:30 Világörökség 
Portugáliában

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi filmsor.

20:30 A szent és a farkas
Olasz filmdráma

22:35 Kenó
22:45 SzerelMesék
Olasz filmdráma
00:30 Új idők új dalai
01:10 Divat & dizájn
02:00 Novum: 

Barabási Lab
02:30 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Táncház
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Pünkösdvasár-

napi evangéli-
kus istentisztelet 
közvetítés Vár-
palotáról

11:15 Dankó Pista
Magyar életraj-
zi film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Divat & dizájn
14:55 Az aranyember

Magyar romanti-
kus film

16:50 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők: 

Apátfalva
18:00 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

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

Ha nagy le-
szek…

00:50 M2 matricák - 
Ha nagy le-
szek…

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

Bergendy István
02:25 Dankó Pista

Magyar életraj-
zi film

05:20 E.ON férfi 
vízilabda OB I.

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 K&H női 

kézilabda liga
09:05 Forma 2 – Futam
10:00 Sporthíradó
10:30 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
12:30 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:30 Bringasport
13:45 LEN Vizes 

Eb – Úszás
15:30 Út Tokióba
16:00 Gyémánt Liga: 

Gateshead
17:00 Sporthíradó
17:10 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:40 Boxutca
18:15 Kézilabda 

magazin
19:15 Kosárlabda 

magazin
21:50 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
00:10 OTP Bank Liga
02:05 Pecatúra
02:35 Jövünk!

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:45 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:20 Az ígéret

Török filmsor.
13:25 A Konyhafőnök 

- Zé közbelép!
15:55 Dr. Csont

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök 

- Zé közbelép!
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:10 Házon kívül
23:45 Barátok közt
00:35 Időről időre

Amerikai krimisor.
01:45 Bosszú

Török filmsor.
02:55 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

05:20 Családi titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka, benne 

Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mex. telenovella sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Mintaapák
20:15 Exatlon Hungary
23:05 Felhőkarcoló

Am. akció film
01:20 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

02:15 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

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 Univerzum -

Mindennapi ke-
nyerünk - Hagyo-
mányos és mo-
dern pékségek

08:55 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

09:40 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:10 Gratulálunk, a 

csatlakozás sike-
res volt

14:20 Almárium
15:05 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 Önök kérték
21:30 A maffia nyomá-

ban - Zagaria akció
Olasz krimisor.

22:20 Kenó
22:35 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilmsor.

23:30 Ne ölj! II.
Krimisorozat

00:30 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:25 Divat & dizájn
02:20 Novum
02:45 Noé barátai

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 A magyarság to-

temállatai nyo-
mában - Külön-
leges országjá-
rás Szemadám 
Györggyel

08:05 Mesterember
08:35 Táncház: 

Csárdás
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:40 Református 

magazin
11:05 Evangélikus 

magazin
11:35 Amphitryon

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Család'21
14:40 Novum
15:15 Család-barát
16:40 Térkép
17:20 Ízőrzők: Sárpilis
17:55 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Nézz vissza 
mosollyal!

20:35 Jókedvet kívánunk!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:30 Klasszikusok 

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

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

05:15 K&H női 
kézilabda liga

08:45 E.ON férfi 
vízilabda OB I.

10:00 Jövünk!
10:30 Forma 2 – Futam
13:20 Vívás
13:50 Kosárlabda 

magazin
16:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 Kézilabda 

magazin
18:15 Boxutca
18:45 Felvezető műsor: 

Vízilabda
20:10 Értékelő műsor: 

Vízilabda
20:30 Fradi Tv
21:00 Sporthíradó
21:30 Gyémánt Liga: 

Gateshead
22:30 Forma 2 – Futam
23:50 Labdarúgó 

közvetítés

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:45 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:20 Az ígéret

Török filmsor.
13:25 A Konyhafőnök 

- Zé közbelép!
15:55 Dr. Csont

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök

- Zé közbelép!
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:10 W. A. Mozart: 

Requiem
00:20 Barátok közt
01:05 Dex nyomozó

Amerikai krimisor.
02:20 Bosszú

Török filmsor.

05:20 Családi titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka, benne 

Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mex. telenovella sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Mintaapák
20:15 Exatlon Hungary
23:05 Jurassic World

Am. kaland film
01:55 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

02:40 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

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

Török tévéfilmsor.
09:35 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 Skandináv Lottó
20:45 Kisasszonyok

Tévéfilmsor.
21:50 Ábel a rengetegben

Magyar játékfilm
23:30 Kenó
23:45 Ne ölj! II.

Krimisorozat
00:50 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:45 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 Család'21
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Táncház: Csár-

dás és szapora
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól

a nóta
10:40 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:05 Neked szól!
11:10 Kereszt-Tények
11:20 Ő és én: Deme 

Lászlóné Ilona
11:25 A sokszínű vallás
11:45 Veszedelmes 

labdacsok
Tévéfilm

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

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Család-barát
16:45 Hazajáró
17:15 Ízőrzők: Őcsény
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 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:30 Stigma - Tőkés 

Eszter a Sze-
kuritáte célke-
resztjében

23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:25 Veszedelmes 

labdacsok
Tévéfilm

04:50 LEN Vizes Eb – 
Úszás

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
08:05 OTP Bank Liga
10:00 Sporthíradó
12:30 Boxutca
13:00 Sporthíradó
13:30 Kézilabda 

magazin
15:40 Bringasport
16:00 CHI – A Belső 

Erő
16:30 Aranyoroszlánok
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:45 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
21:50 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
22:15 Sporthíradó
22:45 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:45 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:20 Az ígéret

Török filmsor.
13:25 A Konyhafőnök

- Zé közbelép!
15:55 Dr. Csont

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök

- Zé közbelép!
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 Barátok közt
23:55 Brandmánia
00:40 A kíméletlen

Angol akciófilm
03:20 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

05:20 Családi titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka, benne

Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mex. telenovella sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Mintaapák
20:15 Exatlon Hungary
23:05 Dr. Balthazar

Francia krimi sor.
00:25 Magánnyomozók
01:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

02:25 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Slovenski Utrinki
07:15 Alpok-Duna-

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

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:15 Gratulálunk, a 

csatlakozás sike-
res volt

14:20 Almárium
15:05 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:00 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 Fábry
21:50 Munkaügyek - 

IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:20 Kenó
22:30 Valahol Európában

Magyar filmklasz-
szikus

00:15 Ne ölj! II.
Krimisorozat

01:20 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

02:05 Új idők új dalai
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 Novum
06:25 Summa
06:55 Világ
07:15 Hajnali 

gondolatok
07:25 Almárium
08:20 Mesterember
08:55 Táncház:

Gyimesi csángó 
táncok

09:25 Élő népzene
09:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:30 Új nemzedék
10:55 Isten kezében
11:25 Jövőbéli históri-

ák - Fantaszti-
kus novellák
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Alpok-Duna-

Adria
13:45 Slovenski Utrinki
14:15 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:45 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők: Kocs
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
22:30 A Z hipotézis
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:50 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
02:15 Jövőbéli históri-

ák - Fantaszti-
kus novellák
Tévéfilm

05:00 Szabadidő
05:30 Gyémánt 

Liga: 
Gateshead

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
09:30 Út Tokióba
10:00 Sporthíradó
12:25 CHI – A 

Belső Erő
13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
15:25 Lendület
15:55 Pecatúra
16:30 Vollé!
17:00 Sporthíradó
17:15 Röpte
17:45 Fradi Tv
18:20 Aranyoroszlánok
18:50 UEFA Bajnokok 

Ligája
20:45 Sporthíradó
21:15 OTP Bank Liga
02:20 OTP Bank Liga



Szombat Május 29.

Köszöntjük Magdolna nevű olvasóinkat!

Vasárnap Május 30.

Köszöntjük Zsanett, Janka nevű olvasóinkat!

Péntek Május 28.

Köszöntjük Emil, Csanád 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 19. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:45 Apja, fia, unokája

Amerikai vígjáték-
sorozat

12:20 Az ígéret
Török filmsorozat

13:25 A Konyhafőnök - 
Zé közbelép!

15:55 Dr. Csont
Amerikai krimiso-
rozat

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

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

Zé közbelép!
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 Barátok közt
00:00 Dex nyomozó

Amerikai krimiso-
rozat

01:10 Dex nyomozó
Amerikai krimiso-
rozat

02:20 Bosszú
Török filmsorozat

05:20 Családi titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka, benne

Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mex. telenovella sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Mintaapák
20:15 Exatlon Hungary
23:05 Dr. Balthazar

Francia krimi sor.
00:25 Magánnyomozók
01:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

02:25 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
07:15 Öt kontinens
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 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.
14:15 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.

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

20:35 Claire Darling
utolsó húzása
Francia filmdráma

22:05 Kenó
22:15 Goretti Szent 

Mária
Olasz életrajzi film

00:00 Ne ölj! II.
Krimisorozat

01:05 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:55 Új idők új dalai
02:25 Noé barátai

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:45 Táncház: Ma-

gyarországi 
Horvátok Bálja

09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Katolikus krónika
10:45 Mai hitvallások
11:20 Türelmetlen 

szeretők
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:40 Öt kontinens
14:10 Evangélium: 

Máté 
evangéliuma

14:40 Multiverzum
15:15 Család-barát
16:45 Kárpát-medence
17:15 Ízőrzők: 

Kétbodony
17:50 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

18:45 Jókedvet 
kívánunk!

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:35 János vitéz
Magyar rajzfilm

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 In memoriam 

Supka Magdolna 
- MMA portré

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

Ha nagy le-
szek…

00:50 M2 matricák - 
Ha nagy le-
szek…

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 János vitéz

Magyar rajzfilm
02:40 Türelmetlen 

szeretők
Tévéjáték

04:35 OTP Bank Liga
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Lendület
08:05 OTP Bank Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 Vollé!
11:05 UEFA Bajnokok 

Ligája
13:00 Sporthíradó
13:30 Röpte
14:00 UEFA Bajnokok

Ligája
15:55 Golf
16:30 Puskás magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 Bajnokok 

Klubja
22:45 Sporthíradó
23:15 OTP Bank Liga

05:10 A homok titkai
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:05 Star Wars:

Lázadók
Amerikai animációs 
kalandfilmsor.

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

Amerikai filmsor.
13:20 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
14:30 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
15:45 Elliott, a sárkány

Amerikai kaland-
vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjátéksor.
21:10 Százkarátos 

szerelem
Angol vígjáték

23:05 Nyírjuk ki 
Günthert!
Am. akcióvígjáték

01:10 A szerelem vak
Am. romantikus film

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs sor.
06:30 Garfield és barátai

Amerikai animációs 
sorozat

07:30 Magyar népmesék
Magyar animációs 
sorozat

07:40 Magyar népmesék
Magyar animációs 
sorozat

08:00 Magyar népmesék
Magyar animációs 
sorozat

08:20 Magyar népmesék
Magyar animációs 
sorozat

08:45 Magyar népmesék
Magyar animációs 
sorozat

08:55 Mesék Mátyás 
királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:05 Hupikék törpikék
Belga animációs sor.

10:05 Trendmánia
10:40 Innovátor Extra
11:10 Életmódi Plusz
11:45 Édes egészség 

Kárpáti 
Rebekával

12:15 A Pénz beszél
12:50 Poggyász
13:20 Innovátor
13:55 Derült égből 

szerelem
Amerikai, kanadai, 
angol dráma film

16:20 Columbo
Am. krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:50 Mintaapák
20:25 Mintaapák
21:10 Mi kell a férfinak?

Am. vígjáték film
23:45 Én és én meg 

az Irén
Am. vígjáték film

02:10 911 L.A.
Am. akció sorozat

02:55 911 L.A.
Am. akció sorozat

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar 

Krónika
07:25 Szerelmes 

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

kincsei
09:50 A világ 

madártávlatból
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó

12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők - 

Takarékos 
konyha

13:20 Magyarország 
finom

13:40 A titkosügynök
Angol tévéfilmso-
rozat

14:30 A maffia csak 
nyáron öl
Krimisorozat

15:25 Mit csinált 
felséged 3-tól 
5-ig?
Magyar filmvíg-
játék

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:40 Vágta

Angol filmdráma
22:00 A kölyök

Filmvígjáték
23:45 Kenó
23:50 Fábry
01:10 Ne ölj! II.

Krimisorozat
02:05 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
06:20 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:20 Opera 

Cafe
07:45 Püspökkenyér
08:10 Evangélium: 

Máté 
evangéliuma

08:40 Hogy volt?!
09:40 Életművész: 

Trill Zsolt
10:35 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

11:00 Öt kontinens
11:35 Egy csók és 

más semmi
Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Fábry
23:25 Dokuzóna
00:25 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Életművész: 

Trill Zsolt
02:25 Mit csinált 

felséged 3-tól 
5-ig?
Magyar filmvíg-
játék

04:30 OTP Bank 
Liga

08:10 Golf
08:40 Bringasport
09:00 Szabadidő
09:30 UEFA Bajnokok 

Ligája 
magazin

10:00 Puskás magazin
12:15 Kékek
12:40 Építők
13:10 Bajnokok 

Klubja
19:45 Felvezető 

műsor: 
Labdarúgás

21:00 UEFA Bajnokok 
Ligája

22:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

23:25 Aranyoroszlánok
03:45 Pecatúra

05:10 A homok titkai
Brazil filmsor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:25 Star Wars: 

Lázadók
Amerikai animációs 
kalandfilmsor.

09:00 Teleshop
10:00 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
10:40 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:20 Édes Otthon
12:05 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:40 Házon kívül
13:15 Fehér agyar

Am. kalandfilm
15:50 Demóna

Am. kalandfilm
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
19:00 Aladdin

Am. kalandfilm
21:40 Bosszúállók - 

Ultron kora
Amerikai akciófilm

00:50 Portré
01:35 Aladdin

Am. kalandfilm

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék 

törpikék
Belga animációs sor.

06:30 Garfield és barátai
Am. animációs sor.

07:00 Garfield és barátai
Am. animációs sor.

07:30 Magyar népmesék
Magy. animációs sor.

07:40 Magyar népmesék
Magy. animációs sor.

08:00 Magyar népmesék
Magy. animációs sor.

08:20 Magyar népmesék
Magy. animációs sor.

08:35 Magyar népmesék
Magy. animációs sor.

08:45 Mesék Mátyás 
királyról

Magy. animációs sor.
09:00 Hupikék 

törpikék
Belga animációs sor.

09:30 Hupikék 
törpikék
Belga animációs sor.

10:00 Fald fel
10:35 Tűsarok
11:05 Több mint TestŐr
11:40 SuperCar
12:10 Életmódi
12:45 Extreme-E 

magazin
13:15 Street Racers-

Formula E 
magazin

13:50 Csapdába csalva
14:25 Lúdas Matyi

Magy. animációs film
16:00 Jégkorszak 2. - 

Az olvadás
Am. animációs film

18:00 Tények
18:55 Neked énekelek
21:55 007 Spectre

Angol, amerikai ak-
ció film

01:15 A part
Amerikai-angol ka-
land film

05:20 Édes anyanyelvünk
05:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
07:00 Családi kör
08:00 Isten kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:30 Katolikus krónika
09:00 Neked szól!
09:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:25 A sokszínű vallás
09:40 Útmutató
10:05 Evangélikus 

ifjúsági műsor
10:15 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

10:20 Református 
ifjúsági műsor

10:30 Metodista 
magazin

11:00 Ő és én: Portik-
Bakai Melinda

11:05 Evangélikus 
riportok

11:30 Mai hitvallások
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:30 Dzsingisz kán 

sírja – a feltárt 
titok

14:25 Édes anyanyelvünk
14:40 Szeleburdi vakáció

Magy. családi film
16:00 Hatoslottó sorsolás
16:05 Hogy volt?!
17:05 A világörökség 

kincsei
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:15 Tízezer dolláros 

megbízás
Angol bűnügyi film

22:50 Kenó
22:55 Bacalar

Spanyol kalandfilm
00:35 Ne ölj! II.

Krimisorozat
01:45 Hat nővér
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 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok

07:15 Világ
07:40 Multiverzum
08:05 Mesterember
08:35 Noé barátai
09:05 Novum
09:35 Önök kérték
10:30 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
11:00 Térkép
11:30 Hazajáró
12:00 Szerelmeim - 

Makk Károly 
portré

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
19:00 Aranyoroszlánok
19:35 Puskás magazin
22:00 A tartótiszt
23:05 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 A kalapácsének

karnagya - 
Portréfilm Vaj-
da László népi 
iparművészről 
- MMA portré

02:25 Szeleburdi 
vakáció
Magy. családi film

04:35 CHI – A 
Belső Erő

06:40 Kékek
07:05 Építők
07:30 Múlt és Jelen
08:00 Jövünk!
12:30 UEFA Bajnokok 

Ligája 
összefoglaló

16:30 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

18:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

19:15 Gyémánt Liga
20:15 UEFA Bajnokok 

Ligája
04:10 Jövünk!
04:40 Bringasport
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13 hatásos, otthoni arctisztító 
pakolás a ragyogó bőrért

A következő házi tippekkel frissebb, lágyabb és tisztább arcbő-
röd lehet. Minden általános bőrproblémára találhatsz megoldást, 
legyen szó pattanásokról, tömítődött pórusokról, száraz/olajas 
bőrről vagy ráncokról.

Pakolás pattanások ellen
Ehhez a pakoláshoz paradi-

csomra és burgonyára lesz szük-
séged. Hámozz meg egy paradi-
csomot és egy burgonyát, vágd 
kis darabokra és főzd meg! Szűrd 
le és készíts pépet belőle! Vidd 
fel a sminktől megtisztított arc-
ra, hagyd hatni 20 percet és öb-
lítsd le langyos vízzel! Heti egy-
szer használd, megszabadít a pat-
tanásoktól.

Bőrradír házilag
Keverj össze tört mandulát 

egy teáskanál mézzel és egy 
kis természetes sárgarépalével! 
Dörzsöld be óvatosan az ar-
cod, hagyd hatni 2 percet, majd 
langyos vízzel öblítsd le! Heti 
egyszer meg kell szabadulnod 
az elhalt hámsejtektől, melyek 
eltömítik a pórusokat. A bőrra-
dírtól simább és tisztább lesz 
a bőr. Használd heti legalább 
egyszer.

Öregedő bőrre
Keverj  össze egy adag 

olívaolajat egy adag mandula-
olajjal! Keverj hozzá egy kap-
szula E-vitamint! Alkalmazd 
ezt a krémet naponta az arcod-
ra, és hidratáltabb, fiatalosabb 
bőröd lesz!

Szépségpakolás
Keverj össze joghurtot és 

friss tejszínt, majd kend az ar-
codra! Hagyd hatni 20 percet, 
majd öblítsd le langyos víz-
zel! Ez a maszk felüdíti és védi 
a bőrt.

Pakolás zsíros bőrre
Verj fel egy tojássárgáját egy 

kiskanál mézzel, majd kend az 
arcodra! Hagyd hatni 20 per-
cet és öblítsd le langyos víz-
zel! Hatékony zsíros bőr és ki-
tágult pórusok ellen. Tisztítja és 
védi a bőrt.

Pakolás száraz bőrre
Nyomj szét villával egy 

avokádót és adj hozzá olívaolajat! 
Alkalmazd arcodra és hagyd hat-
ni 20 percet! Öblítsd le langyos 
vízzel! Ez egy E-vitaminban gaz-
dag tápláló maszk, amely regene-
rálja és megfiatalítja a bőrt. Jó az 
érett, száraz bőrre.

Arctisztító és öregedés 
elleni maszk

Keverj össze tojás sárgáját 

egy teáskanál mézzel és egy 
kanál zabliszttel! Kend be vele 
az arcod és hagyd hatni 20 per-
cet! Öblítsd le langyos vízzel! 
Kiváló az öregedő, eltömített 
arcbőrre.

Hidratáló és arctisztító 
maszk

Keverj össze egy fél banánt 
egy kis tejszínnel! Alkalmazd az 
arcodra, hagyd hatni 20 percet! 
Öblítsd le langyos vízzel! Meg-
védi a téli bőrt, mindamellett hid-
ratál és táplál is.

Selymes, tiszta arcbőr
Reszeld le egy narancs héját, 

keverd össze három kanál natúr 
joghurttal és két kanál zabbal! 
Hagyd hatni 20 percet! Langyos 
vízzel öblítsd le!

Pattanások ellen 
almaecettel

A hagyományos ecet is meg-
felelő, de az almaecet a legjobb. 
Kend be a pattanásos felületet! 
Az ecet elpusztítja a pattanást 
okozó baktériumokat, visszaál-
lítja a bőr pH-értékét. 10 perc 
után öblítsd le!

Gyógyító tojásfehérje, 
olajas bőrre

A tojásfehérje gazdag fe-
hérjeforrás, maszkként gyó-
gyítja és újjáépíti a bőrt. El-

távolítja a felesleges olajat a 
bőrről. Verj fel egy tojásfe-
hérjét és alkalmazd a bőrre (a 
szem kerülésével)! Hagyd 15 
percet hatni és öblítsd le lan-
gyos vízzel!

Teafaolaj pattanások ellen
Teljesen természetes házi 

gyógymód a pattanások ellen. A 
teafaolaj drogériákban vagy szu-
permarketekben is beszerezhető. 
Kenjük be vele a pattanásos felü-
letet, vagy akár az egész arcbőrt, 
majd 10 perc után öblítsük le me-
leg vízzel! A teafaolaj megöli a 
baktériumokat és selymes bőrt 
eredményez.

Citrom pattanások és 
szeplők ellen

A citrom vagy lime leve el-
pusztítja a pattanást okozó bak-
tériumokat, üdévé teszi a bőrt és 
a szeplőket is halványítja. Ken-
jük be vele arcbőrünket, majd 
15 perc után öblítsük le langyos 
vízzel!

Még a hajmosást is lehet rosszul csinálni – 
Megmutatjuk, mire figyelj oda

Bár egyszerű, mint az egyszeregy, mégis sokszor kiderül, hogy nem 
megfelelően mosunk hajat. Egyáltalán nem mindegy, milyen típu-
sú sampont választasz, ahogy az sem, hogy mennyire erősen fésül-
ködsz, hiszen ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy töredezetté, 
sérültté váljanak a hajszálak. Úgyhogy mostantól ezt az öt szabályt 
mindenképpen tartsd meg!

A sampon fajtája
Soha ne használj 2in1 termé-

ket, ami egyszerre használható 
balzsamként és samponként is! 
Ezek gyakran ígérik azt, hogy kel-
lően ápolják a hajat, szépen fésül-
hetővé teszik, és közben táplál-
ják is, ám valójában sokkal több-
re mész, ha van külön balzsamod 

és samponod is. Utóbbi esetében 
a lényeg, hogy tisztítsa a fejbőrö-
det, tehát nem érdemes egy hasz-
nált autó árát samponra pazarolni, 
az eredmény nem lesz tőle jobb.

Mindössze arra figyelj oda, 
hogy összetevők tekintetében mi 
a helyzet: a parabének (más né-
ven kozmetikai tartósítószerek) 
ugyanis nagyon sok termékben 
megtalálhatók, pedig károsítják 
a hormonrendszert.

A hajbalzsam fontossága
Sokakban felmerülhet a kér-

dés, vajon van-e értelme haj-
balzsamot használni, vagy csak 
plusz 5-10 perccel hosszabbít-
juk meg a hajmosási rutint? Az 

igazság az, hogy általánosságban 
érdemes mindig használni a hajmo-
sás végén, mert számos előnye van.

Az egyik, hogy rögtön hatni 
kezd, és nem kell hetekig vagy hó-
napokig várnod: például azonnal 
jobban fésülhetővé és illatossá teszi 
a tincseket. Arra figyelj oda, hogy 
a hajad típusához mérten válassz 

balzsamot, mert egészen mást tar-
talmaz egy zsíros hajra kifejlesztett 
termék, és megint mást egy vékony-
szálú hajra való balzsam.

Ezeket egyébként nem kell túl-
zásba vinni, hiszen elég egy kevés; 
a lényeg, hogy alaposan öblítsük ki. 
Ha megfelelően használjuk ezt a ter-
méket, nem nehezítheti el a hajat!

Hogyan használd
Ha már beszerezted a hajad típu-

sához illő hajbalzsamot, nem min- 
degy, hogyan használod. Vannak, 
akik kézzel, gyorsan felviszik a tin-
csekre a krémet, várnak pár percet, 
és aztán le is mossák. Pedig ennél 
egy kicsit alaposabb figyelmet igé-
nyel a balzsam!

Célszerű a legjobban elosz-
latni a haj hosszán, majd egy rit-
ka fogú fésűvel átfutni rajta, hogy 
tényleg minden hajszálad kapjon 
belőle. Arra viszont figyelj oda, 
hogy lehetőleg a fejbőrödre ne 
nagyon kerüljön belőle!

A vizes hajjal óvatosan
Tudtad, hogy a haj vizes ál-

lapotában a legsérülékenyebb? 
Ezért rendkívül óvatosan kell 
vele bánni, és nem szabad tö-
rölközővel dörzsölni, mert bár 
mindenki azt gondolja, hogy 
ezzel a mozdulattal gyakorla-
tilag szárazra tudja dörgölni a 
haját, sajnos a tapasztalat nem 
ezt mutatja.

Ugyanezt a végeredményt ér-
heted el egy jóval kíméletesebb 
felitatás során, annyi különbség-
gel, hogy a hajadat kevesebb sé-
rülésnek teszed ki. Ha tényleg 
nehezen száradó frizuráról van 
szó, esetleg a törölköző mellé ki-
sebb kockában letépett papírtör-
lőt is tehetsz, ez ugyanis nagyon 
gyorsan képes felszívni a nedves-
séget, így még gyorsabban kezd 
száradni a hajad.

A hajpakolás is számít
A hajbalzsam nem ugyanaz, 

mint a hajpakolás. Míg előbbi a 
haj külső szerkezetét ápolja, és 
elég neki pár percet a tincseken 
tölteni, addig a pakolás a belső 
szerkezetre fejti ki pozitív hatá-
sait. Azaz mindkettő elengedhe-
tetlen, ha szép és egészséges fri-
zurára vágysz.

Természetesen nem kell min-
den hajmosás után használni a 
pakolást (ez ugyanis több időt 
vesz igénybe, az adott terméktől 
függően fél órától két óráig is ter-
jedhet), de hetente, vagy legalább 
kéthetente érdemes egy kezelést 
beiktatni, hogy hajunk kapjon 
egy intenzívebb löket hidratálást.

5 tápláló, mézes arcpakolás, 
hogy ragyogó legyen az arcbőröd

A méz nemcsak belülről fejti ki tápláló, immunerősítő hatását, de 
kívülről pakolás formájában is csodákat művel bőrünkkel. Ismerj 
meg öt könnyen elkészíthető mézes arcpakolást, minden bőrtípusra.

Bőrtápláló arcpakolás
2-3 evőkanál mézet kicsit me-

legítsünk meg, majd mikor már 
testmeleg, akkor adjunk hozzá 
ugyanennyi evőkanál natúr jog-
hurtot, vagy túrót! Vékony réteg-
ben vigyük fel az arcunkra, a nya-
kunk bőrére és a dekoltázsunkra! 
Ha túl vastagon kentük fel, ak-
kor egy kis fapálcikával szed-
jünk le belőle!

Ha szárazabb az arcunk, ak-
kor a pakolás alá permetezzünk 
a bőrünkre egy kis ásványvizet, 
ami a maszk alatt beszívódik a 
bőrbe! 15-20 perc után töröljük 
le, majd langyos vízzel öblítsük 
le és egy száraz törölközővel fi-
nom, nyomkodó mozdulatokkal 
szárítsuk meg a bőrünket! Ismé-
teljük havonta kétszer.

Hidratáló arcpakolás
Az arcunkra vigyünk fel egy 

kis ásványvizet vagy forrásvizet, 
mintha arcot mosnánk, de a vizet 
ne töröljük le!

Keverjünk össze 2-3 evőka-
nál mézet ugyanennyi tejszín-

nel, és a keveréket vigyük fel az 
arcunkra.

Kifejezetten száraz arc esetén 
adhatunk hozzá még egy kis lan-
gyos vizet. 15-20 perc elteltével tö-
röljük le, majd langyos vízzel mos-
suk meg az arcunkat, és dörzsölés 
nélkül, finoman szárítsuk fel a bő-
rünket. Ismételjük hetente.

Arcpakolás száraz bőrre
Keverjünk össze 1 evőkanál 

mézet és 2 evőkanál, lehetőleg mi-
nél magasabb zsírtartalmú tejfölt! 
Tegyük a radiátorra, hogy testme-
leg legyen, majd keverjünk bele 1 
evőkanál búzacsírát! A keveréket 
vigyük fel az arcra, a különösen 
szárazabb részekkel kezdjük, ezek-
re a helyekre vastagabban is tehet-
jük a pakolást!

15-20 perc elteltével töröljük 
le, majd langyos vízzel öblítsük 
le, majd egy száraz törölközővel 
finom, nyomkodó mozdulatokkal 
szárítsuk fel a nedvességet!

Ugyanígy használatos és ugyan-
ezt a célt szolgálja az is, ha kevés 
tejjel és tojással keverjük össze a 

mézet. Ismételjük hetente, in-
dokolt esetben akár hetente két-
szer is!

Arcpakolás zsíros bőrre
2 evőkanál mézhez keverjünk 

hozzá egy kávéskanálnyi élesz-
tőt, majd kicsit melegítsük meg! 
Adjunk hozzá egy kevés tejszínt, 
de csak annyit, hogy az állaga 
könnyen kenhető legyen, mégis 
fennmaradjon az arcon!

Vigyük fel az arc egészére, 
vagy akár csak a pattanásos he-
lyekre, majd 15-20 perc eltelté-
vel öblítsük le!

Ha arcunk néhány részén ki-
fejezetten sok a pattanás vagy 
lényegesen zsírosabb a bőrünk, 
akkor ott hagyjuk kicsit tovább 
a pakolást. Langyos vízzel mos-
suk meg az arcunkat, és dörzsö-
lés nélkül, finoman szárítsuk fel a 
nedvességet! Ismételjük hetente!

Leggyorsabb arcpakolás
Ha nincs másunk, csak mé-

zünk, akkor is nagyon gyors és 
hatékony arcpakolást gyártha-
tunk magunknak. Egyszerűen 
csak kenjük fel vékonyan a mé-
zet az arcunkra, majd néhány 
perc múlva töröljük és mossuk le.

Fontos, hogy soha ne indu-
lás előtt csináljuk ezt közvetle-
nül, ugyanis arcpirosodást okoz-
hat. Ha legalább egy órával ko-
rábban feltesszük, indulásig biz-
tosan elmúlik a bőrpír és marad 
a bársonyos, sima bőr.
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A baleset szombaton, május 15-én este 
történt Munkácson.

A Zrínyi Ilona utcában 11 óra körül 
egy ittas férfi bezárkózott az ötödik szin-
ten lévő lakásába, és nem találta a kul-
csokat. A zárt lakásból megpróbált ki-
jutni, ezért úgy döntött, hogy átmászik 
az egy emelettel lejjebb található lakás 
erkélyére, de elvesztette az egyensú-
lyát, és kizuhant. A férfi megsebesült, 

Egy ittas férfi kizuhant a balkonról
a mentők kórházba szállították, számol 
be a pmg.ua.

Az információt a Munkácsi Közpon-
ti Járási Kórházban megerősítették: egy 
munkácsi lakost késő este kórházba szál-
lítottak, koponya-agyi sérülést diagnosz-
tizáltak nála, valamint több bordája el-
tört. Kómában is volt. Május 16-án reg-
gel stabilizálódott az állapota, felébredt 
a kómából.

Május 14-ről 15-re virradóan a rendőr-
séghez bejelentés érkezett arról, hogy 
Ungváron a Dunajevszkij utcában ég 
egy lakás, adja hírül a pmg.ua.

A helyszínre kiérkezve a nyomozó-
csoport megállapította a lakásban tör-
tént tűz előzetes körülményeit. Éjfél kö-
rül egy 52 éves ittas férfi vitatkozni kez-
dett a 36 éves tulajdonossal. A konfliktus 

Éjszaka egy férfi felgyújtotta barátnője 
otthonát

során a férfi öngyújtóval meggyújtotta a 
függönyt és az ágyat az egyik szobában. 
A tűz gyorsan átterjedt a többi helyiség-
re, tönkretette a konyhát, valamint a há-
lószobát. Szerencsére személyi sérülés 
nem történt.

A rendőrség azonnal őrizetbe vette a 
gyújtogatót. Jelenleg ideiglenes letartóz-
tatásban van. Az ügyben tart a nyomozás.

A tűzoltók május 13-án 18 óra 54 perc-
kor kaptak bejelentést arról, hogy a 
huszti járási Bilke (Bilki) településen 
tűz keletkezett. Az Armija utcában a 
falu egyik lakóépületében csaptak fel a 
lángok, közli a hírt a pmg.ua.

A 33 éves háztulajdonos csak akkor 
jött rá, hogy valami baj történik, amikor 
a mennyezetről sajátos recsegést hallott. 
A nő és gyermekei kisiettek az épületből. 
Akkor már füst szállt a ház tetejéről, és 
lángokat is lehetett látni. A sokgyermekes 
anya azonnal hívta a 101-es telefonszá-

Leégett egy sokgyermekes család háza
mot, és segítséget kért a szomszédoktól is.

A helyszínre érkeztek az Ilosvai 5. Szá-
mú Állami Tűzoltó- és Mentőegység mun-
katársai, akik 19 óra 25 percre lokalizál-
ták a tüzet. A tűzoltóknak további fél órá-
ra volt szükségük a teljes oltáshoz. Gyors 
beavatkozásuknak köszönhetően megaka-
dályozták, hogy a lángok elpusztítsák a há-
zat. A tűzben azonban leégett a 25 négy-
zetméteres tető, valamint megrongálódott 
az egyik szoba és az ott lévő berendezés. 
Személyi sérülés nem történt. A tűz okát 
az illetékes szolgálatok vizsgálják.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgá-
latának (DSZNSZ) jelentése szerint az 
elmúlt napokban két holttestet emel-
tek ki a folyóból Kárpátalján, írja a 
mukachevo.net.

Két holttestet emeltek ki a folyóból 
Kárpátalján

Az egyik eset a Koszivka-folyón tör-
tént, ahol egy 2014-es születésű kiskorú 
holttestére bukkantak. A másik holttestet a 
Huszti járásban találták a Tiszában, az el-
hunyt személyazonossága még ismeretlen.

Május 10-én a Rahói Járási Rendőr-
ségre közlekedési balesetről érkezett 
bejelentés.

A rendőrök azonnal a helyszínre men-
tek, és megállapították, hogy Mezőhá-
ton (Lazescsina) egy Nissan Navara típu-
sú jármű 27 éves sofőrje, miközben egy 
balesetveszélyes útszakaszon haladt, el-
vesztette az irányítást a gépkocsi felett, 
és a szembejövő forgalom kikerülése köz-
ben összeütközött egy motoblokkal. A 

Őrizetbe vették a halálos balesetet okozó 27 
éves sofőrt

motoblokk 65 éves sofőrje a terepjáró ke-
rekei alá esett, amely tovább haladt és csak 
a baleset helyszínétől 40 méterre állt meg.

A nyugdíjas férfi a helyszínen belehalt 
sérüléseibe. Az ügyben büntetőeljárást in-
dítottak, a gépkocsi Ivano-Frankivszk me-
gyei sofőrjét őrizetbe vették és előzetes 
letartóztatásba helyezték. A közúti bal-
esetben részt vevők járműveit a rendőr-
ség büntetőparkolójába szállították, írja 
a 0312.ua.

Az illegális migránsokat, akik jogtala-
nul próbálták meg átlépni az ukrán–ro-
mán határt, szombaton este a Munkácsi 
Határőrség munkatársai vették őrizet-
be, adja hírül a mukachevo.net.

Körülbelül 23 órakor a szentmihály-
kört vélyesi (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.

A baleset, melyről a mukachevo.net számol 
be, szerdán a Roszvihivszka utcán történt 
a 13. számú középiskola közelében.

Egy GAZ–24 típusú gépkocsi elütött egy 
2004-es születésű lányt, aki a zebrán kelt át. A 

Munkácson elütöttek egy gyereket az egyik 
iskola közelében

kiskorút a megyei gyermekkórházba szállítot-
ták, medencecsonttörést diagnosztizáltak nála.

A 75 éves sofőr józan volt. A gépko-
csit a büntetőparkolóban helyezték el. Tart 
a nyomozás.

Baleset történt az elmúlt napon Király-
házán. A helyszínre kiérkezett az opera-
tív csoport, mely megállapította, hogy 
az autó 37 éves sofőrje elvesztette ural-
mát a jármű felett és elütött két biciklis-
tát, akik a szemközti sávban haladtak.

Két biciklist ütött el egy nő Királyházán
A kerékpárosokat kórházba szállítot-

ták, egyikük az intenzív osztályon van. 
A vérvizsgálat alapján a hölgy nem volt 
ittas, az ügyben eljárás indult, a bal-
eset pontos okait még vizsgálják, írja a 
mukachevo.net.

Néhány sorban
A feljutás szempontjából roppant fontos 
rangadót nyert meg a hétvégén az Ungvári 
FC labdarúgó-csapata az országos harmad-
osztályú labdarúgó-bajnokság A-csoport-
jának 22. fordulójában, amivel Volodimir 
Vaszjutik együttese igen közel került ah-
hoz, hogy az osztályváltást jelentő első két 
hely egyikén végezzen.

A kárpátaljai együttest a visszavágás 
heve is fűthette a Kárpáti Halics elleni ide-
genbeli rangadó előtt, mivel a két csapat 
őszi, ungvári mérkőzését a Kárpáti nyerte 
meg 3-0 arányban.

A vendégek számára jól indult a 
találkozó, mivel Ferencik találatával 
már a 16. percben megszerezték a ve-
zetést. A második félidő első felében is 
ungvári gól született, Vulcsin öngóljá-
val már kettővel mentek Pukánicsék. A 
84. percben végleg eldőlt a három pont 
sorsa: Duran megszerezte a harmadik 
vendégtalálatot is, amivel az ungvári-
ak méltóképpen vágtak vissza az őszi 
hazai vereségért.

Négy fordulóval a bajnokság vége előtt 
az Ungvári FC 47 ponttal vezeti a tabellát 
a 44 pontos, de egy meccsel kevesebbet 
játszó Pogyilja Hmelnickij előtt.

A hétvégén sorra kerülő 23. forduló-
ban az Ungvári FC a Rubikon együttesét 
látja vendégül.

***
Nyolc csapat részvételével kezdődtek el 
a küzdelmek a beregszászi járási labdarú-
gó-bajnokságban. A nyitóforduló ugocsai 
rangadójára, a Szőlősvégardó – Újlaki kis-
térség összecsapásra nem került sor, ezt 
majd később bonyolítják le.

Egy másik ugocsai gárda, a Királyhá-
za hazai környezetben maradt alul 2-0-ra 
a Mezőgecsei Baktyanec csapatával szem-
ben, míg egy másik régióbeli párharc, a 
Tiszakeresztúr – Mezővári találkozó 1-1-
es döntetlent hozott.

A forduló rangadójának beillő Kí-
gyós – Beregvidék összecsapáson nem 
született gól.

***
A labdarúgó NB II 38., záró fordulójában 
eldőltek a nagy kérdések: a DVSC a Hala-
dás legyőzésével (4–2) bajnokként jutott fel 
az élvonalba, míg a Gyirmót gálázva lett 
első osztályú, hiszen Csertői Aurél együt-
tese 4–0-ra kiütötte a Békéscsabát. A Vasas 
így hiába verte meg 3–0-ra a Győri ETO-t, 
a következő idényben is marad a másodosz-
tályban. Vereséggel búcsúzott az NB II-től a 
Kaposvár és a Kazincbarcika, előbbi a Do-
rogtól, utóbbi a Szegedtől kapott ki.

***
A Győri ETO női kézilabda-csapata 15. 
alkalommal hódította el a Magyar Kupát.

A Veszprémben rendezett négyes fi-
nálé előrehozott döntőjének is beillő elő-
döntőjében az immáron újra Ambros Mar-
tin által irányított győriek 29-25-re ver-
ték a Ferencvárost, majd a kupadöntőben 
29-23-ra múlták felül a Debrecent.

A Fradi a bronzmeccsen a Kisvárda 
28-21-es legyőzésével vigasztalódott, 
meg azzal a tudattal, hogy ha a bajnokság-
ban hátralévő mérkőzéseiket megnyerik, 
akkor Elek Gábor csapata lesz a bajnok-

***
Hullámzó teljesítménnyel nem várt, 32-
28 arányú vereséget szenvedett a Veszp-
rém csapata a férfi kézilabda Bajnokok Li-
gája negyeddöntőjének első párharcában 
a francia Nantes vendégeként.

A négyes döntőbe kerülésért vívott 
csata első felvonásán a magyar bajnok 
idegesen, sok hibával játszott, és a csütör-
töki visszavágóra alapos formajavulásra 
lesz szüksége a hátrány ledolgozásához.

***
Nézők előtt rendezhetik meg a női ké-
zilabda Bajnokok Ligája négyes döntő-
jét május végén, Budapesten – közöl-
te az MTI.

A 10 ezer néző befogadására alkal-
mas Papp László Budapest Sportaré-
nában 5 ezer néző láthatja majd május 
29-én a Győri ETO-Brest, illetve a Vipers 
– CSZKA Moszkva elődöntőt, illetve a 
másnapi helyosztókat.

Hosszú Katinka Európa-bajnok lett 400 
méteres vegyes úszásban hétfőn a bu-
dapesti Duna Arénában zajló úszó Eu-
rópa-bajnokságon. Mihályvári-Farkas 
Viktória holtversenyben másodikként 
csapott a célba.

Az idei  Eb-t  14-szeres  Euró -
pa-bajnokként váró Hosszú Katinka a 
4-es, Mihályvári-Farkas Viktória az 5-ös 
pályán úszott. Hosszú a táv első felén test-
hossznyi előnyt szerzett, amit meg is tar-
tott, sőt, gyorsúszásban megduplázta elő-

Két magyar éremmel kezdődtek az 
úszódöntők!

nyét, és kétség sem férhetett (2012 – Deb-
recen, 2014 – Berlin és 2016 – London 
után) negyedik Európa-bajnoki címéhez 
ebben a számban.

Mihályvári-Farkas lassan kezdett, pil-
langón a 8. helyen állt, utána kezdett felka-
paszkodni, az utolsó száz méterre már har-
madikként fordult. A végén a brit Aimee 
Willmott-tal holtversenyben második lett. 
A magyar tehetség a délelőtti előfutamban 
4:38.07-es egyéni csúccsal teljesített olim-
piai A-szintet, most ebből faragott bőven.

Az érmes magyar lányok!
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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!

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.: 066-2910418,                   
          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

Benében családi ház ol-
csón eladó a Fő úton. Kerttel 
szép gyümölcsfákkal. Mob.: 
+38097-8666684. 

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

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. Kedve-
ző áron. Mob.: 050-5385374. 
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

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 (telje-
sen felújított, bútorozva, 
erkély, internet, wi-fi) el-
adó Nagybaktán egy két-
emeletes társasházban. Ár: 
13000 f.e. Mob.: +38099-
0885051. 

lakás kiadó

Beregszászban egyszobás 
lakás kiadó a B. Hmelnickij 
út 152/3. szám alatt, bútor-
ral együtt. Mob.: +38095-
1758138. 

telek, föld eladó

Beregszászban (Romzsa Te-
odor u.) eladó egy telek (6 
szotek). Víz, villany mellet-
te van. Irányár: 150000 hr. 
Mob.: 050-0596146. 
Beregszászban, a Szőlő-
hegy utca 157. szám alatt el-
adó egy telek fundamentum-
mal. A telek mérete 0,0926 
ha. Tel: 095-1399379 vagy 
Viber. 

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, 
stablon behúzását, tetőfe-
dést és tető javítását vállal-
juk, reális 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 rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Tiszaújlakon. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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-
m a g g a l  s z e m é s z o r-
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

Belgiumba építőipa-
ri 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. 

régiség

Régi szövött vászonzsáko-
kat és türetben maradt anya-
gokat, széles szájú és le-
tűrt peremű befőttesüvege-
ket, szikvizes üveget, fal-
apátot, fateknőt, összerak-
ható vaskályhákat, cserép-
edényeket, petróleum füg-
gőlámpákat, viharlámpákat, 

lovascsengőket, komódot, 
karos ládát és egyéb régi bú-
tort vásárolnék. Mob.: 099-
2359256, 096-2796950. 

lakásdekoráció

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

Barkács, szerszám

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

Bútor

Tiszaújlakon nagyon jó ál-
lapotú sarokülő olcsón el-
adó. Mob.: 097-9404384, 
068-6158345. 

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

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, 

Mezőgazdasági eszköz

Traktor utánfutó (pricep) el-
adó. Mob: +38050-8614374. 
Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Boroshordók eladók, 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

piac, élelmiszer

Kígyóson vetőkrumpli, ká-
poszta- és karalábépalánta 
eladó. Mob.: 066-5384043. 

Növény

Hurma (datolyaszilva), 
gyümölcsfa, szőlőoltvá-
nyok, konténeres dísznö-
vények és diófaoltványok 
nagy fajtaválasztékban el-
adók. Érdeklődni Bodnár 
Istvánnál (Nagybakta, Aka-
démia u. 5/1.). Mob.: 050-
7102136.
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apróhirdetés oldalán.

Hirdessen ingyen a

KárpátInfo
.net

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Ung-vidéki népzenei és 
néptánc tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020/2021-es 
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.



Kaleidoszkóp2021. 
május 19.14

KOS (3. 21.-4. 20.)

BiKa (4. 21.-5. 20.)

iKrEK (5.21.-6.21.)

rÁK (6.22.- 7. 22.)

orosZlÁn (7.23.- 8.23.)

sZűZ (8.24.-9.22.)

MÉrlEg (9.23.-10.23.)

sKorpió (10.24.-11.22.)

nyilas (11.23.-12. 21.)

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

VíZöntő (1. 21.- 2.20.)

HalaK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Felhívás
VI. Színjátszó Tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány színjátszó 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.

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 teljesí-
tési minimumot, valamint a négy vizsgarész összesített 
átlaga eléri a 60%-os megfelelési minimumot. Ameny-
nyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de 
csak az írásbeli, vagy csak a szóbeli részvizsgája si-
keres, akkor a vizsgaközpont sikeres részvizsga-bizo-
nyítványt 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

Részvétnyilvánítás
A Beregszászi Kossuth Lajos Líceum kollektívá-

ja őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki Kon-
dor Gizella, egykori kedves kollégánk elhunyta mi-
att. Osztozunk a család fájdalmában és gyászában. Em-
lékét megőrizzük!

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a 

Felnőttképzési Központ munkatársai őszinte részvétüket 
és mély együttérzésüket fejezik ki Baranyi Tamásnak – és 
családjának – édesapja korai elvesztése miatt, akit a Te-
remtő Istenünk 49 évesen szólított magához. Kívánjuk, 
hogy a gyász és fájdalom helyét mihamarabb vegye át az 
újratalálkozásba vetett hit és remény.

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét feje-
zi ki Benkő Károlynak, a főiskola gépkocsivezetőjének 
és családjának az őket ért súlyos veszteség, édesanyja el-
hunyta miatt. Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.

Köszönetnyilvánítás
A Gődényházai Református Egyházközség megköszö-

ni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a fejlesztésben 
nyújtott segítséget. A támogatásnak köszönhetően gyüle-
kezeti épületeink új kerítéssel lettek körbe véve, valamint 
a templomunk új előtetővel gazdagodott.

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

döntőjének időpontja és megvalósításának menete
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elhúzódó járvány-

helyzet és a folyamatosan meghosszabbított karanténidőszak 
következtében módosul a „Szól a fülemüle!” – VII. Kárpát-
aljai népzenei és néptánc tehetségkutató elődöntőjének a 
rendje és menete, hiszen a korlátozások miatt a fellépőknek 
nem volt lehetősége a próbák megtartására. Ezért az a dön-
tés született, hogy az elődöntő helyett úgynevezett bemutat-
kozó seregszemlét tartunk, ahol minden benevezett verseny-
ző bemutatja a produkcióját egy nívós szakmai zsűri előtt, 
akik hasznos tanácsokkal látják el a fellépőket, bíztatják, 
motiválják és inspirálják őket. A bemutatkozó seregszem-
léből minden fellépő tovább jut az edzőtáborba, ahol ma-
gas tudású és jól képzett szakemberek segítenek csiszolni, 
formálni és színvonalasabbá érlelni a produkciókat a végső 
megmérettetés, a döntő előtt, melyre a két napos edzőtábort 
követően kerül sor. Ezenkívül módosult az elődöntő (bemu-
tatkozó seregszemle) megvalósításának az ideje is, melynek 
következtében a rendezvényre 2021. május 30-án kerül sor. 

Jelentkezni továbbra is 2021. május 22-ig van lehetősé-
ge a 7 és 16 év közötti kárpátaljai tanintézményekben tanu-
ló hagyományápoló hangszeres szólisták, hangszer együtte-
sek, szólótáncosok 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:
Bemutatkozó seregszemle időpontja: 2021. május 30.

Felkészítő tábor időpontja: 2021. június 11-12.
Döntő időpontja: 2021. június 13.
A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-

aljai 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 Alapítvány 
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) telefonszámon 
kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét feje-
zi ki Fodor Katalinnak, a Filológia Tanszék tanárának az 
őt ért súlyos veszteség, édesapja elhunyta miatt. Oszto-
zunk a gyászoló család fájdalmában.

Загублений диплом серії ЛА № 007818, виданий 
КИСМ від 27.06.95 р. на і,мя Бокканчош Дюли 
Дюлович вважити недійсним.

A zene nagyon jó 
módja lehet az önki-
fejezésnek, ezen a hé-
ten pedig teljesen ma-

gával ragadja a zenélés. En-
nek egyszerre több célja lehet, 
hiszen előfordulhat, hogy a 
szakmája miatt, vagy a megél-
hetése érdekében zenél, de az 
is lehet, hogy csak a barátaival 
szeretne kellemes időt együtt 
tölteni. Fedezze fel az Ön-
ben levő zenei tehetséget és 
fejlessze magát ezen a téren! 

Az elméje olyan mit 
egy nyüzsgő piac, hi-
szen túl sok ember és 
túl sok dolog van ben-

ne ahhoz, hogy összpontosí-
tani tudjon bármire. Ez azon-
ban stresszhez, szorongás-
hoz és fáradsághoz vezethet, 
és nehezen tud koncentrálni. 
A meditáció hatalmas meg-
nyugvást hozhat az életébe a 
héten. Engedje, hogy a gon-
dolatai és az érzelmei elszáll-
janak, mint a felhők! 

Ez a hét egy pénzügyi-
leg és szakmailag is 
nagyon erős időszak-

nak ígérkezik, de most fon-
tos, hogy a méltóság és a be-
csületesség érzését minden-
áron fenntartsa a munkahe-
lyén. A hírnevünk és a jelle-
münk a névjegykártyánk eb-
ben a világban és nagyon fon-
tos, hogy megtegyünk minden 
tőlünk telhetőt annak érdeké-
ben, hogy mások bízzanak 
bennünk és higgyenek nekünk.

A víz az az elem, ami 
rengeteg alakot tud öl-
teni, hiszen válhat akár 

cunamivá, vagy csordogáló eső-
cseppé is. Lehet lágy és kemény, 
gyógyító, vagy ártalmas is egy-
szerre. Ezen a héten a csillagje-
gye energiai miatt keresi az új-
donságokat és a frissességet az 
életében. Változtatni akar és 
színt akar vinni a munkahelyé-
re vagy a vállalkozásába, de ez 
az energia apróbb dolgokban is 
megnyilvánulhat.

Néha az emberek vá-
ratlanul lépnek az éle-
tébe, mégis nagy ha-

tást tesznek Önre, még ak-
kor is, ha nem tudja ponto-
san, hogy milyen szerepet is 
játszanak ebben. Ezen a hé-
ten megtapasztalja, hogy a 
dolgok a legjobb úton halad-
nak előre, még akkor is, ha 
ezt először nem vette észre. 
Ezen a héten valaki beléphet 
az életébe, aki nagy változá-
sokat tesz a jövőjében. 

Habár az elméje na-
gyon erős, mégis ne-
hezen tud a héten össz-

pontosítani. Lehet, hogy a már 
régóta tartó félelmei miatt nem 
látja, hogy a dolgok milyenek 
is valójában? Lehet, hogy va-
lami olyasmit tartogat magá-
ban, ami megakadályozza ab-
ban, hogy szabadon áramolja-
nak az energiái? Túl sokat kell 
adnia testileg, lelkileg és szel-
lemileg és néha azt érzi, hogy 
kifogynak az energiái.

Olyan problémák ér-
hetik a héten, amikre 
muszáj figyelmet for-
dítania. Ezek ugyanis 

veszekedésben, félreértések-
ben, vitákban mutatkozhat-
nak meg, amik már régebb 
óta fennállnak az életében, 
de eddig képtelen volt meg-
oldani ezeket. Ez azonban 
feszültté és stresszessé tehe-
ti. Szakmailag viszont telje-
sen mások lesznek a hétre az 
energiái. 

Ez a hét egész életre szó-
ló változásokat hozhat 
Önnek, ami elképesztő-
en izgalmas! Ön ugyanis 

lehetőséget kap arra, hogy fejlőd-
jön, vagy előrébb jusson és ké-
szen álljon szembenézni ezzel a 
kihívással. Ez az, amire született. 
Nagyon sok nézeteltérést tapasz-
talhat meg a héten, de a változás 
soha nem békés folyamat. A sze-
mélyes kapcsolataiban fontos, 
hogy rájöjjön, hogyan kommu-
nikáljon és jöjjön ki másokkal.

Habár Ön természe-
tétől fogva nagyon 
nyugodt, most mé-
gis aggodalmaskod-

ni kezdhet a fiatal nemze-
dék miatt. Ez természetes és 
mindannyian féltjük azokat, 
akiket szeretünk, de egész-
ségtelen, ha nem hagyjuk 
őket érvényesülni és nem en-
gedjük el a kezüket. Ez egy 
olyan folyamat, amit fontos, 
hogy megtegyen. A tanulás 
nagyon jövedelmező most.

Ezen a héten szívesen 
csinosítgathatja a csa-
ládi fészket, és foly-

tatja az otthona építgetését. Az 
anyagi dolgok nagyon fonto-
sak a számára és a lakását olyan 
gyönyörűnek és kényelmesnek 
akarja megteremteni, ami egy-
ben a társadalomi helyzetére is 
reflektál. Ez ugyanis nagyon 
fontos részét képezi az életé-
nek. A héten nagyon szoros lesz 
a barátaival és az ismerőseivel 
való kapcsolata.

Az iskola és a tanulás 
mindig nagyon von-
zó volt az Ön számá-

ra, mert nagyon szereti leköt-
ni mindig valamivel az elmé-
jét. Ilyenkor a legboldogabb. 
Fedezze fel az oktassal kap-
csolatos lehetőségeit, és me-
rüljön el benne a héten! Még 
ha nem is kezd bele egy egye-
tembe vagy főiskolába, még-
is talál olyan elfoglaltságot, 
ami kihívást jelent az elmé-
jének. 

Ez a hét rengeteg iz-
galmat hozhat az életé-
be. Nagyszerűen fog-

nak telni a napjai és képes lesz 
a múltja helyett a jelen lehető-
ségeire összpontosítani. A kom-
munikációs készsége megerő-
södik és hatalmas célokat ké-
pes elérni a munkájában és a 
magánéletében. Mindenáron 
küzdjön addig, amíg meg nem 
szerezte, amit akar! Nagyszerű 
egészségnek örvend és a leg-
jobbat tudja kihozni a hetéből.
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A dió 8 ritkán említett pozitív hatása a 
szervezeted számára

5 kétségbeejtő hatás, ha csak 1 liter 
folyadékot iszol meg naponta

5 étel, ami pillanatok alatt rendbe 
rakhatja a vércukorszintedet

Sokan szeretjük a diót az íze, vagy a válto-
zatos felhasználása miatt, de ezen túl még 
rengeteg pozitív hatása van, amivel egész-
ségünket támogathatjuk. Lássuk a teljes-
ség igénye nélkül, hogy melyek ezek!

1. Vérnyomás
A dióban található esszenciális zsírsavaknak köszönhe-

tően a dió rendszeres fogyasztásával sokat tehetünk azért, 

hogy vérnyomásunkat egészséges szinten tartsuk. Mind-
ehhez elég mindössze napi néhány szemet ennünk belőle!

2. Koleszterin
A diónak magas a telítetlen zsírsavtartalma, így fogyasz-

tásával csökkentjük a szervezet koleszterinszintjét. A ko-
leszterinszint normalizálása pedig segít megelőzni néhány 
komoly keringési betegség kialakulását a későbbiekben.

Napi mindössze 25 g dió fogyasztásával gondoskodunk 
a napi omega-3 zsírsav beviteléről. Kutatások szerint az 
omega-3 zsírsavak csökkentik a koszorúér-betegség, magas 
vérnyomás, stroke, vastagbél- és prosztatarák kockázatát.

3. Keringés
A vérnyomás és a koleszterinszint szinten tartása mel-

lett a diónak nagy szerepe van a vérrögképződés meg-
akadályozásában és az érfalak rugalmasságának megőr-
zésében is. Napi néhány szem dió már biztosíthatja a kí-
vánt hatást.

4. E-vitamin
A dió fogyasztásával gondoskodunk szervezetünk E-vi-

taminnal való megfelelő ellátásáról, amely egy zsírban ol-
dódó antioxidáns. Ezáltal erősítjük immunrendszerünket, 
segítjük a nyálkahártya megfelelő működését és szerveze-
tünk könnyebben égeti el a telített zsírsavakat is.

5. Cukorbetegség
A dió magas Omega-3 tartalma miatt javítja a szerve-

zet inzulintermelését, ezért a cukorbetegségre hajlamo-
saknak ajánlott a fogyasztása. Természetesen a kialakult 
betegséget nem gyógyítja, de a kialakulás megelőzésében 
sokat segíthet.

6. Terhesség
Terhesség alatt már a népi gyógyászat is ajánlotta a 

dió fogyasztását. Úgy tartották, hogy a születendő gyerek 
okosabb lesz tőle – ezt a dió és az agy hasonlósága alap-
ján állították. Bizonyított hatása azonban inkább a folsav 
tartalma miatt van.

7. Jótékony ásványi anyagok
A dió nagyon gazdag mangán, réz, kálium, kalcium, 

vas, magnézium, cink és a szelén forrás. A réz építőeleme 
számos  létfontosságú enzimnek, mint a citokróm c-oxidáz 
és szuperoxid dizmutáz. A cink segíti a növekedésért és 
fejlődésért  felelős enzimek összetételét és működését, de 
fontos szerepe van a sperma képződésben, emésztésben és 
nuklein sav szintézisben. A szelén fontos nyomelem, amely 
társfaktorként működik az antioxidánsokkal. 

8. Egészséges bőr
A dió olajosságának és kiváló bőrnyugtató és vérzés-

csillapító tulajdonságának köszönhetően segít megvédeni 
a bőrt a kiszáradástól. A belőle készült olajat vagy főzetet 
gyakran használják mint bázis „olaj” különböző gyógysze-
rekben, kozmetikai és masszázs termékekben.

Ha gondjaid vannak a vércukroddal, biztos 
már most is nagyon odafigyelsz arra, hogy 
mit eszel. Az alábbi élelmiszerek természe-
tes módon segíthetnek kordában tartani a 
vércukrodat, ezzel elősegítve egészséged 
megőrzését. Ne feledd azonban, hogy ha di-
abéteszed van, a számodra legmegfelelőbb 
diéta összeállításában mindig a kezelőor-
vosod tanácsait kell szem előtt tartanod!

Áfonya
Igazi csodabogyóként tartjuk számon az áfonyát, és 

egyáltalán nem méltatlan erre a névre.
Amellett, hogy rendkívül gazdag antioxidánsokban, a 

benne található bioaktív összetevők az inzulinérzékenysé-
get is növelik: ha a szervezet a bevitt szénhidrátok hatásá-
ra túl sok inzulint termel, az növeli az inzulinrezisztencia 
és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

Az áfonya segíthet, hogy mindent kordában tudj tarta-
ni, és elkerüld a cukorbetegséget – természetesen az ész-
szerű táplálkozás és a rendszeres testmozgás ilyenkor is 
nélkülözhetetlen.

Olíva olaj
Természetesen nem kell literszámra inni, de ha már 

olaj, akkor az olíva talán az egyik legjobb választás. Egy-
részt elősegíti az étvágyat csökkentő leptin hormon kivá-
lasztását, így megakadályozhatja, hogy túledd magadat, 
másrészt telítetlen zsírokban gazdag, így többek között a 
hasi zsírpárnák kialakulását éppen úgy meg tudja akadá-
lyozni, mint ahogyan csökkenti az inzulinrezisztencia ki-
alakulásának esélyét.

Nem véletlen, hogy a mediterrán étrendet nem csak él-
vezetesnek, de követendőnek is tartják sokan.

Cseresznye
A cseresznyében rengeteg az anthocyanin, ami egy erős 

antioxidáns, és akár 50%-kal is képes csökkenteni az inzu-
lintermelést. Emellett csökkenti a szívbetegségek és a rák 
kialakulásának kockázatát is, arról nem is beszélve, hogy 
a cseresznye erős vízhajtó, így a méregtelenítésben is jó 
szolgálatot tesz, miközben magas rost tartalma jó hatással 
van az emésztésre.

Természetesen a cukorbetegeknek a gyümölcsök fo-
gyasztásakor különösen körültekintőnek kell lenniük, de ha 
az orvosod zöld utat ad a cseresznyének, akkor kiegyensú-
lyozott étrendbe illesztve számos jótékony hatását élvezhe-
ted, illetve segíthet megakadályozni, hogy kialakuljon ná-
lad a cukorbetegség.

Chia mag
A chia mag nem csak azért jó, mert mennyei reggeli ké-

szül belőle: a gluténmentes gabona segít stabilan tartani az 
inzulinszintet, jó hatással van az emésztésre és az anyag-
cserére, és a cukorbetegség mellett a magas koleszterin-
szint és a magas vérnyomás kialakulását is segít megelőzni.

A magocskák emellett gazdagok rostban, magnézium-
ban, káliumban, kalciumban és folsavban is, így összessé-
gében is sokkal kiegyensúlyozottabbá tesznek, olyan reg-
geli részei lehetnek, amelyek segítenek, hogy energiku-
sabb legyél és könnyebben viseld a mindennapokkal járó 
stresszt és a kihívásokat.

Mangó
Bár az íze mennyeien édes, egy kiegyensúlyozott diéta 

keretében a mangó akár a vércukorszintet is csökkentheti, 
legalábbis ezt találta egy Nutrition and Metabolic Insights-
ban közölt tanulmány.

A vizsgálat szerint naponta 10 gramm (cukrozatlan) szá-
rított mangó, vagy egy fél friss mangó elfogyasztása segít-
het csökkenteni a vércukorszintet a túlsúlyos embereknél.

Ha pedig ez nem lenne elég, a mangó rengeteg C- és 
A-vitamint, ásványi anyagokat, rostot és folsavat tartal-
maz, ráadásul azok is bátran fogyaszthatják, akik a ,,clean” 
étrendet követik: egy felmérés szerint ugyanis a mangók 
88%-a nem tartalmaz peszticid (növényvédő szerek keve-
réke) származékot.

Úgy tűnik, még mindig nem lehet eléggé 
hangsúlyozni a megfelelő folyadékfogyasz-
tás fontosságát. Ha valaki esetleg elbaga-
tellizálná a kellő mennyiséget, érdemes át-
gondolnia, milyen következményei lehetnek 
a szervezetére nézve a vízhiánynak.

Nem iszunk eleget
Mivel az emberi test cirka 60 százaléka víz, rend-

kívül fontos a verejtékezéssel és a vizelettel elveszített 
víz pótlása. Ha kevesebb vizet iszol, mint amennyi eltá-
vozik, nagyon súlyos problémákkal kell szembenézned.

Az egészségügyi hatóságok régóta két, de inkább két 
és fél liter víz fogyasztását ajánlják naponta. Ennek elle-
nére a legtöbb embernél ez a mennyiség alig haladja meg 
az egy litert. Mi történik, ha ennél is kevesebbet iszol?

A kiszáradás komoly probléma, és a krónikus de-
hidratáció a szervezet minden egyes elemében draszti-
kus károkat okoz.

Agyi funkciók
A nem elegendő ivóvíz komolyan befolyásolja az agy 

működését. A legkisebb probléma a koncentráló képes-
ség csökkenése, a legnagyobb a neurotikus görcsök kiala-
kulásának veszélye. Ha kiszáradsz, az olyan elektrolitok 

hiánya, mint a kálium és a nátrium, egyensúlyzavarokat 
és migrénes jellegű görcsös fejfájást okoznak.  Neuro-
lógiai vizsgálatok kimutatták, hogy már kismértékű tar-
tós szomjúság is – amit még nem is érzékelsz, de a tes-
ted már igen – rontja a hangulatot és a memória állapo-
tát, valamint  fejfájást okozhat.

Magas vérnyomás
A krónikus dehidratáció hipertóniához vezethet. Ami-

kor a sejtek nem rendelkeznek kellő vízmennyiséggel, 
az érrendszer a vazopresszin nevű hormon felszabadítá-
sával szűkíti a véredényeket.

Így magas vérnyomás alakul ki, ami további nagyon 
komoly szív- és érrendszeri problémákat okoz. Ilyen a szív-
elégtelenség és a sztrók, de ha csak az artériák sérülnek, az 
is nagyobb esélyt ad a demenciával kapcsolatos kórképek 
kialakulásának – ide tartozik a rettegett Alzheimer-kór is.

A vízfogyasztás önmagában nem redukálja le a magas 
vérnyomást, de mindenképpen segít annak mérséklésében.

Ízületi problémák
A test kiszáradt állapota az ízületek és a csontok káro-

sodásához vezethet. A dehidratáció lehetővé teszi a por-
coknak, hogy a kevés belső folyadék miatt kidörzsöljék 
a csontvégeket – holott a feladatuk az lenne, hogy kipár-
názzák és védjék a csontokat. A porc gyengül, sérül vagy 
leválik, és olyan ízületi gyulladást hoz létre, ami még na-
gyobb fájdalmat és a csontok funkcióvesztését okozza.

A víz segít az új sejtek kialakulásában és a porc jó ál-
lapotának megőrzésében, ha a károsodás még nincs elő-
rehaladott állapotban. Mivel az illesztések normál hasz-
nálat során is irritációnak és kopásnak vannak kitéve, na-
gyon fontos, hogy hidratáljuk azokat.

Veseproblémák
A nem kielégítő vízfogyasztás súlyos problémákat okoz-

hat a vesében, a húgyhólyagban és a húgycsőben. Számta-
lan altesti fertőzés, vizelési probléma, illetve vesekő és vese-
elégtelenség is kialakulhat a csekély mértékű vízivás miatt.

A húgyúti fertőzések nemcsak fájdalommal járnak, 
de vesekárosodást és szepszist is előidézhetnek. A húgy-
hólyag- és a vastagbélrák kockázata magasabb azoknál, 
akik nem isznak elegendő mennyiségű vizet.

Ez azért van, mert a vese és a vastagbél nem tisztul-
nak rendszeresen, és az ott pangó sejtek rákos burján-
zásnak indulhatnak.

Emésztési problémák
Ha nem iszol eleget, az emésztőrendszered nem tudja 

a szilárd salakanyagot mozgatni a belekben – ennek kel-
lemetlen eredménye a székrekedés. Folyadék hiányában a 
salakanyag megkeményedik és letapad a vastagbélben, ami 
további komoly emésztőrendszeri betegségekhez vezet.

Mindez csak töredéke azoknak a testi tüneteknek és 
problémáknak, amelyeket a kiszáradás közeli állapot 
okoz, ezért megfontolandó, hogy napi minimum két li-
ter víz – vagy egészséges, valódi gyümölcsből készített 
lé, illetve zöld tea, gyümölcstea – felhörpintésével csök-
kentsd a betegségek kialakulásának kockázatát.
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6 gyulladáscsökkentő nasi, aminek 
mindig ott kell lennie a konyhádban
Az emberi szervezetben bármikor kialakulhatnak 
gyulladások. Olyanok is, amelyeket észlelünk, mert 
tüneteket okoznak, és olyanok is, amiket nem tudunk 
behatárolni. Jó hír viszont, hogy a megfelelő étkezés-
sel erősítheted az immunrendszered, és bizonyos gyul-
ladások ellen is tehetsz!

Szakértők szerint so-
kan nem is sejtik, hogy az, 
amit megesznek, jelentő-
sen hozzájárulhat a gyul-
ladásos folyamatok kiala-
kulásához. Viszont nagy 
igazság, hogy a megfelelő 
tápanyagok ennek ellenke-
zőjére képesek, és javíta-
nak az általános egészsé-
gi állapotodon. Szakértők 
szerint javasolják, hogy ha 
nasizni támad kedved, cu-
kor és süti helyett olyan fi-
nomságokat válassz, ame-
lyek közben még jót is tesz-
nek a testednek. Mutatunk 
is párat ezek közül!

1. Diófélék
A magvak igazi cso-

daszerek a testnek, tele 
vannak antioxidánsokkal 
és omega-3 zsírsavakkal, 
amelyek elengedhetetlenek 
az egészséges emberi szer-
vezet számára. Ebben a ka-
tegóriában pedig muszáj ki-
emelnünk a diót, ami gyul-

ladásos folyamatok szem-
pontjából igazi jolly joker!

Felmérések szerint ez a 
finomság gyakori fogyasz-
tás mellett gyulladáscsök-
kentő hatással bír, ráadá-
sul támogatja a megfele-
lő emésztés kialakulását. 
A gyomrod ugyanis az im-
munrendszered elsőszámú 
bázisa: ha itt nincs minden 
rendben, sajnos a szerveze-
ted sem tudja kellőképp fel-
venni a küzdelmet a kóroko-
zókkal. Ezért sem mindegy, 
hogy hogyan étkezel! Mos-
tantól minden nap egyél pár 
szem diót, ha épp nasizni tá-
madna kedved!

2. Kókuszos kefir
A kókuszkefir az a fi-

nomság, amit otthon érde-
mes elkészíteni, mert nem 
igényel túl sok hozzáva-
lót, viszont sokkal egész-
ségesebb végeredményt 
kapsz. Az erjesztett éte-
lek, mint például általá-
nosságban a kefirek egyút-
tal probiotikumok is, ame-
lyek segítik a megfelelő 
mikrobióm kialakulását a 
testedben, és gyógyítják az 
emésztési panaszokat.

Arról nem is beszélve, 
hogy csökkentik a belső 
gyulladásokat; egyes szak-
értők javasolják, hogy min-
den nap fogyasszuk ezt a fi-
nomságot. Míg a klasszikus 
kefir tejtermék, addig a kó-
kuszos változat még annak 
is ideális, aki nem fogyaszt-
hat tejet!

3. Gyümölcsök és 
zöldségek

Általánosságban elmond-
ható, hogy a zöldségek és 
gyümölcsök rengeteg jóté-
kony összetevőt tartalmaznak: 
karotinoidokat, flavonoidokat, 
antioxidán sokat és gyulladás-
csökkentőket is.

Szuper választás a re-
tek, az uborka és a hüvelyes 
zöldség délutáni nasinak, 
valamint a zöld dzsúszok is, 
amelyekbe bogyós gyümöl-
csöket, diót, chia magot is 
tehetsz. Így máris egy olyan 
gyulladáscsökkentő nasit 
készítettél magadnak, ami 
csupa egészséges összete-
vőből áll – és még finom is!

4. Hummusz
Ha olyan nasit keresel, 

ami tápláló, egészséges, és 
nem leszel éhes tőle 30 per-
cen belül, a hummusz le-
gyen az első választásod! 
Ez a finomság extraszűz olí-
va olajat, citromot, borsót és 

tahinit tartalmaz, amelyek 
egészséges kombinációját 
adják a zsíroknak, fehér-
jéknek és rostoknak. Ahogy 
említettük, az egészséges 
gyomorműködés a legfonto-
sabb az immunrendszered-
nek és a gyulladások csök-
kentésének, ezért is hatásos 
ez a finomság.

5. Zsíros halak
A zsírosabb halakban ál-

talában magas az omega-3 
zsírsavak aránya, úgyhogy 
mostantól kezdve meg-
éri több szardíniát és laza-
cot enni! A tested a bennük 
lévő omega-3 zsírsavakat 
rezvinné és protekinné ala-
kítja át, amelyek gyulladás-
csökkentő hatásokkal bír-
nak, így meghálálja őket a 
szervezeted. Mivel nasikról 
beszélünk, így elsősorban 
krém formájában, mártoga-
tósként érdemes fogyaszta-
ni zöldségek mellé!

6. Avokádó
Igazi szuperkaja az 

avokádó, ami képes csök-
kenteni a gyulladásos fo-
lyamatokat az új bőrsejtek-
ben, ráadásul egyes összete-
vői miatt úgy tartják, hogy 
a rák esélyeit is csökkenti. 
Magnéziumnak, káliumnak, 
rostoknak és egyszeresen te-
lítetlen, szívegészséget tá-
mogató zsírjainak köszön-
hetően nem véletlenül olyan 
közkedvelt! Akár krémként, 
akár szeletelve, de megéri 
enni hetente többször is.

Tészta: 3 tojás, 3 evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 4 evőkanál 
liszt, 3 evőkanál olaj, 1 teáskanál sütőpor, 1 közepes narancs reszelt héja;

Töltelék: 2 tojás, 2 evőkanál cukor, 3 evőkanál liszt, 2 evőkanál olaj, 
1 teáskanál sütőpor, 2 közepes narancs reszelt héja + a húsa, 3 evőkanál 
narancs lekvár (ha nincs, jó a barack is), 10 dkg vaj, 10 dkg porcukor;

Máz: 1 tábla étcsoki, 1 evőkanál vaj, 1 evőkanál olaj, 3 evőkanál tejszín.
Elkészítése: A piskótához a tojásokat habosra verjük a cukorral és 

a vaníliával. Hozzáadjuk a narancshéjat, és a sütőporral elkevert lisztet, 
végül az olajat. Simára keverjük és egy 32x22 méretű, sütőpapírral bé-
lelt tepsibe öntjük.

Előmelegített 180 °C-os sütőben 8-10 perc alatt megsütjük. Hagyjuk 
kihűlni. A töltelékhez szintén egy piskótát kell sütnünk. A 2 tojást habos-
ra verjük a cukorral, belekeverjük a sütőporral elkevert lisztet és az olajat.

Szintén sütőpapírral bélelt 32x22-es tepsiben 180°C-on 5 perc alatt 
megsütjük. Ezt is hagyjuk kihűlni.

Miután kihűlt, a 2 tojásos piskótát összemorzsoljuk. A narancsok hé-
ját lereszeljük, majd a narancsot meghámozzuk, feldaraboljuk, ha mag 
van benne azt eltávolítjuk és sima pépesre turmixoljuk. A morzsolt pis-
kótához hozzáadjuk a turmixolt narancsot, a lekvárt, és összekeverjük. A 
vajat habosra keverjük a porcukorral és ezt is a narancsos morzsához ke-
verjük. A masszát a kihűlt 3 tojásos piskótára simítjuk. A mázhoz egy lá-
basba tördeljük a csokit, hozzáadjuk a tejszínt, a vajat és az olajat. Kever-
getve összemelegítjük amíg szép sima egyneművé olvadnak. Ezzel von-
juk be a süti tetejét. Pár órára hűtőbe tesszük amíg a töltelék és a máz is 
jól megdermed. Ezt követően forró vizes késsel szépen szeletelhető. Más-
nap még finomabb!
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A két megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

Tengerparton.
– Hölgyeim és uraim! Ha most csendben marad-

nak – szól a turistacsoporthoz az idegenvezető – ak-
kor meghallhatják a hullámok...

Kétbetűsek: AÁ, AL, 
AR, ÁI, KL, LK, PZ, RÁ, 
SK, TU, UK, YO.

Hárombetűsek: EZR, 
GÁL, HÁL, IFA, ILÓ, KÖT, 
LEE, OIL, SAS, SKA, SZE, 
TIP, VUK, ZIK.

Négybetűsek: COLE, 
DÚLÓ, HEKI, HÓRA, KARL, 
KÖZÉ, MASH, ROPÓ, SILD, 
SZIK, ZENI, ZOLI.

Ötbetűsek:  ASZÓD, 
EKHÓS, INALÓ, IRÁNI, 
IZSÁK, KUPAC, NIKON, 
PANAM, PISZE, VASÖV.

Hatbetűsek:  AKÖ -
RÜL, AVARKA, ÁTUTAL, 
CRUSOE, ÉHEZIK, ÉK 
ALAK, GÉROKK, GRÚ-
ZIA, MAORIK, MUSZÁJ, 
ÖDÖNKE, RÁÜLÉS, SZI-
SZI, SZOKÁS, TANÁRI, 
TRÓNOL, VANISH, VI-
PERA.

Hétbetűsek: ALÁKA-
PÓ, BÉKAFAJ, CSIPIKE, 
DZSUNKA, ELASZIK, IS-
TÁLLÓ, KAROTIN, KÁ-
ROLYI, LATINOS, ZSOL-
DOS, ZÚGÁSÁT.

Kilencbetűsek: HOL-
LANDOK, KAMASZSÁG.

Tizenegy betűsek: FÜL-
SIKETÍTŐ, KUKORÉKO-
LÁS, OPERAKALAUZ.

Tizennégy betűsek: KE-
LET-SZIBÉRIAI, SZELLE-
MESKEDIK.


