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MUNKALEHETŐSÉG!!!
A  Zöld Munka Expressz Kft., ZME Kft. keres 
KÁRPÁTALJÁRÓL betanított munkásokat két-
, illetve háromműszakos munkarendben Tata-
bányára, valamint 50 km-es vonzáskörzetébe.
Amit kínálnak:
● Megbízható, hosszú távú bejelentett mun-
   kahely, nettó 800-1200 forintos órabér, illetve a 
   munkarendtől függően az ezekre járó pót-
   lékok (20-30% éjszakai, 50-100% túlóra). 
● Ingyenes szállás biztosított, valamint egy
   hónapban egyszer a hazautazás fizetett.
 ● A munkába járás a saját buszaikkal történik.
Több munkaterületre lehet jelentkezni: 
● autóalkatrész-összeszerelő üzemekbe, 
● kábelköteggyártó munkakörökbe, 
● klíma- és számítógép-összeszerelő gyárakba,
● elektronikai összeszerelő gyárakba,
● ülésgyártás és csomagolás munkakörbe,
● raktári és csomagolási munkakörbe. 
Keresnek szakmunkásokat is:
▪forrasztó ▪hegesztő ▪festő ▪fényező ▪ács 
▪asztalos ▪lakatos ▪villanyszerelő ▪targoncás.
A munkakörülmények tiszták, rendezettek.
Magyar útlevél szükséges.
Érdeklődni a 099 79 53 240-es mobilszámon.

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

Mob.: +380 (66) 285 0 283 
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

Folytatás a 3. oldalon

Tettben a jellem

Folytatás a 4. oldalon

Jubileumi találkozó

Badalóban 
Petőfire emlékeztek

2019. december 29-én 
került megrendezésre a 
Kárpátaljai Magyar Diá-
kok és Fiatal Kutatók Szö-
vetségének (KMDFKSZ) 
I. Alumni Találkozó-
ja Szürtében az Italia 
Crystal étteremben. A ta-
lálkozót a KMDFKSZ 20. 
évfordulójának tiszteleté-
re szervezte Bence Nor-
bert és Bogáthy Boglár-
ka a diákszervezet jelen-
legi elnökségének közre-
működésével, azzal a cél-
lal, hogy méltóképp meg-
ünnepelhessék az elmúlt 
két évtized eseményeit és 
emlékeit.

A rendezvényt meg-
tisztelte jelenlétével Dr. 
Kórós Attila, Magyar-
ország Ungvári Főkon-
zulá tusának  konzul -
ja, Dr. Lizanec Péter, a 
Hungarológiai Központ 
nyelvészprofesszora és a 
KMDFKSZ alapító elnöke, 

20 éves a KMDFKSZ

A XIX. század egyik 
legnagyobb köl-
tő jének  szü le -

tésnapján, a hagyomá-
nyoknak megfelelően, 
január elsején több szá-
zan gyűltek össze Pe-
tőfi Sándor beregszá-

szi szobránál, arra em-
lékezve, hogy a szabad-
ság és szerelem hűséges 
dalnoka 197 évvel ezelőtt 
látta meg a napvilágot. A 
költőóriás legtöbb verse 
több mint másfél évszá-
zaddal ezelőtt született, 

ám ezeken a költeménye-
ken mintha nem fogna az 
idő: ma is frissek és eleve-
nen hatnak. Mint például 
a Távolból című megzené-
sített költemény, amely-
nek eléneklésével kezdetét 
vette a megható ünnepség. 

Csobolya József tanár, 
a Rákóczi Szövetség Be-
regszászi Járási Szerveze-
te elnökségi tagja ünnepi 
beszédében a költő bereg-
szászi látogatásáról szólt.

Részletek a 4. oldalon

Petőfi emlékezete
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Volodimir Zelenszkij ukrán el-
nök magyar szavakat szőtt első, 
államfőként elmondott újévi kö-
szöntő beszédébe, amelyben ösz-
szefogásra biztatta honfitársait a 
köztük lévő különbségek ellenére.

A kedd éjfél után sugárzott be-
szédében Zelenszkij arra kérte az 
ukránokat, hogy őszintén gon-
dolkodjanak el azon, kik ők, 
majd példaként felsorolt szá-
mos tipikus élettörténetet. Ezek 
között említett volt fizikust, aki 
Olaszországban mosogat, egy-
kori luhanszki tanárt, aki két 
évig taxisofőrként dolgozott, 
majd visszatért a kelet-ukraj-
nai megyébe; egy számítógé-
pes szakembert, aki arról álmo-
dik, hogy elhagyja a hazáját, és 
egy krími lakost, aki mindent 
elvesztett a félsziget Oroszor-
szág általi elcsatolásakor és új éle-
tet kezdett Harkivban...

Majd rátért a különböző nyel-
veket beszélőkre, köztük példaként 
hozva fel Beregszász lakóját, aki – 
mint magyarul mondta – „őrzi anya-
nyelvét”. Mint fogalmazott, mind-
annyian ukránok, „nem tökéletesek 
és nem szentek, pusztán csak embe-
rek”. „Nincs olyan a mi útlevelünk-
be írva, hogy rendes vagy rendetlen 
ukrán” – jegyezte meg. Hangsúlyoz-
ta, hogy a különbözőségek ellenére 

Az ukrán államfő magyarul is 
megszólalt újévi köszöntőjében

egyformán tiszteli mindenki a nem-
zet nagyjait, és ez az, ami egyesíti az 
ukránokat: ugyanúgy örülnek egy 
gyermek születésének, és „éppúgy 
sírtak az örömtől orosz- és ukrán-
ajkúak, amikor az Oroszországban 
bebörtönzött haditengerészek más 
foglyokkal együtt hazatérhettek”.

„Történelmünkben nem kevés 
olyan epizód van, amely minket 
egyesít. Időszakonként megtanul-
tunk egységben élni” – emlékez-
tetett. Végezetül arra kérte az uk-
ránokat, hogy egymás iránt legye-
nek tisztelettel, tekintettel az egy-
más közti különbségekre.

„Szeretni Ukrajnát azt jelenti, 
hogy szeretni minden ukránt, bár-
mely sarkában is született orszá-
gunknak” – tette hozzá Zelenszkij.

MTI

A magyar kormány az Ukraj-
nával való jószomszédi kapcso-
latok helyreállításában érdekelt 
– hangsúlyozta Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter 

arra reagálva, hogy Volodimir 
Zelenszkij ukrán elnök újévi kö-
szöntőjében Ukrajna nemzeti kö-
zösségeinek anyanyelvén, a töb-
bi között magyarul is megszólalt.

A tárca MTI-hez eljuttatott tá-

A magyar kormány az Ukrajnával való 
jószomszédi kapcsolatok helyreállításában érdekelt

jékoztatása alapján a miniszter arra 
az álláspontra helyezkedik, hogy a 
jószomszédi kapcsolatok helyreál-
lítása Magyarországnak, Ukrajná-
nak és a kárpátaljai magyar közös-
ségnek is jó lenne. „Fontos és szép 
gesztusnak tartjuk, hogy az uk-
rán elnök magyarul is beszélt újévi 
köszöntőjében, egyben reméljük, 
hogy szavait mihamarabb tettek is 
követik, és az ukrán parlament úgy 
módosítja majd az oktatásról és a 
kisebbségi nyelvek használatáról 
szóló törvényeket, hogy azzal visz-
szaadják a kárpátaljai magyaroktól 
korábban elvett jogokat” – hangsú-
lyozta a miniszter.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a 
magyar kormány készen áll a ma-
gas szintű párbeszédre, és a továb-
biakban is kész megadni minden se-
gítséget ahhoz, hogy Ukrajna minél 
gyorsabban fejlődhessen.

MTI/Kárpátinfo

Ukrán források szerint 2019-ben 
is több százan haltak meg harci 
cselekmények közben a Donyec-
medencében dúló fegyveres konf-
liktusban – hozta nyilvánosságra 
az Ukrajinszka Pravda hírportál.

December 23-ig a különböző 
ukrán egységekben szolgálók közül 
110-en estek el a harcokban, köztük 
három nő. A Novinarnya hírportál 
által közölt adatok szerint egy hónap 
alatt áprilisban estek el a legtöbben 
(15-en), valamint júliusban és szep-
temberben (14, illetve 13 ember).

Tavaly is több százan haltak meg 
a Donyec-medencei fegyveres 

konfliktusban
Az ukrán katonai felderítés ada-

tai szerint a kelet-ukrajnai szaka-
dár oldalon 619-en vesztették éle-
tüket és 939-en szenvedtek külön-
böző súlyú sérüléseket.

Az Obozrevatyel hírportál 
emlékeztetett arra, hogy Vadim 
Prisztajko ukrán külügyminisz-
ter már tavaly szeptemberben 
mintegy 14 ezerre becsülte a 
2014 tavasza óta tartó fegyve-
res konfliktus halálos áldozata-
inak számát.

karpatalja.ma

Megvesztegetésért és pazarlásért 
jelentették fel az Ungvári Városi 
Tanács egyik tisztségviselőjét, aki 
a gyanú szerint megvesztegetés-
ként 20 ezer UAH-t kapott és 520 
ezer UAH költségvetési pénzt köl-
tött el – adta hírül a mukachevo.
net hírportál.

A Kárpátaljai Ügyészség sajtó-

Korrupció miatt jelentették fel az Ungvári 
Városi Tanács egyik tisztviselőjét

szolgálata szerint a megvesztegetés 
és a költségvetési források felhasz-
nálása dokumentált volt. A rendőr-
ség megállapította, hogy a tisztség-
viselőt 20 ezer UAH-val veszteget-
te meg egy magánvállalkozó.

A vizsgálatok szerint a tisztség-
viselő a költségvetésben 520 ezer 
UAH veszteséget okozott.

Az OHTSZU a Naftohaz uk-
rán állami gázvállalatból vált ki, 
mint független állami intézmény, 
ezentúl ez a vállalat felelős az 
Oroszországból Európába irányu-

ló gázszállításokért. A cég füg-
getlenítését a Naftohaztól a gáz-
szállítási tárgyalásokban közvetí-
tő Európai Unió szabta feltételül.

Az ukrán gázszolgáltató aláír-
ta a megállapodásokat valameny-

Ukrajna megkezdte az orosz gáz új szerződés 
szerinti szállítását Európába

Ukrajna már az európai szabályok szerint, az orosz féllel megkötött 
új tranzitmegállapodás alapján szállítja a gázt Európába, a rendszer 
zavartalanul működik – közölte az ukrán gázszállító rendszert üze-
meltető, újonnan létrehozott vállalat, az OHTSZU sajtószolgálata.

nyi kapcsolódó gázvezeték-üze-
meltetővel, így Magyarországgal, 
Lengyelországgal, Romániával, 
Moldovával, Szlovákiával és Orosz-
országgal, ily módon biztosítottá 

vált az orosz gáz európai szabályok 
szerinti tranzitjának minden jogi 
és műszaki feltétele január 1-jétől 
az ukrán vezetékeken keresztül áll 
a sajtóközleményben. Részletezve 
megemlítették, hogy az OHTSZU 

a szlovák EUSTREAM vállalat-
tal Brüsszelben írta alá az együtt-
működésről szóló megállapodást, 
az orosz Gazprommal pedig még 
december 30-án Bécsben. Utób-
bi részét képezte a gáztranzitról 
szóló, új ukrán-orosz szerződés-
csomagnak.

Az ukrán és az orosz gázválla-
lat december 30-án Bécsben írt alá 
öt évre szóló gáztranzitszerződést, 
amely a megállapodás értelmé-
ben tíz évre meghosszabbítható. A 
2009-ben kötött ukrán-orosz tran-
zitszerződés december 31-vel ha-
tályát vesztette.

Az új szerződés alapján az 
első évben az orosz fél legalább 
65 milliárd köbméter gáz tran-
zitját garantálja Ukrajnán ke-
resztül, a következő négy év-
ben pedig 40 milliárd köbméter-
ét. A felek megegyeztek abban 
is, hogy lemondanak egymással 
szemben minden peres követe-
lésről. A megállapodást meg-
előzően, a múlt héten viszont 
az orosz vállalat átutalta Kijev-
nek azt a 2,9 milliárd dollár tar-
tozást, amelyet az ukrán félnek 
már jogerősen megítélt koráb-
ban a stockholmi döntőbíróság.

MTI/Kárpátinfo

Immár 12 éve ment csődbe a 
világ egyik legnagyobb pénzpi-
aci cége, a Lehman Brothers. A 
krach nem csak az üzleti világot 
rázta meg, ez volt az első látvá-
nyos jele a 2008-as világválság-
nak, amelyből több európai tag-
állam csak évekkel később, vagy 
azóta sem tudott kilábalni.

A konjunktúra, vagyis a gaz-
dasági fellendülés azonban a 
szakértők szerint a végéhez köze-
leg, amelynek előjelei már az el-
múlt években is láthatók voltak, 
bár még nem válság formájában.

A gazdasági lassulás idén is to-
vább folytatódhat. Szakértők sze-
rint 2020-ban egy, a 2008-asnál is 
súlyosabb válság fenyeget, amely 
egész Európára hatással lesz.

A nyugat-európai gazdaság-
ban valami elromlott. Azok a hi-
bás döntések, amelyeket Brüsz-

Súlyos gazdasági válság 
fenyegeti Európát

Újabb gazdasági válság fenyegeti a világot – az elmúlt időszakban 
több cikk is erre figyelmeztetett. A szakértők szerint a gazdasági 
lassulás Európát is hamar utoléri, és akár mélyebb is lehet, mint a 
2008-as világválság.

szelben, illetve néhány nyugat-eu-
rópai kormányban meghoztak, most 

kezdik éreztetni hatásukat.
Egy újabb válság pedig akár 

azt is előidézheti, hogy azok a tag-
államok, amelyek gyenge lábakon 
álló gazdasággal csatlakoztak az 
eurózónához, a jövőben akár az öve-
zet elhagyása mellett dönthetnek. 
Ilyen lehet például Olaszország is.

Elkészült a „főterv”, amelynek 
értelmében tavasztól kezdődik a 
„nagy építkezés” – nyilatkozta 
Alekszej Honcsaruk ukrán mi-
niszterelnök.

„Január 1-je óta működik az 
e-Malyatkom, amely azoknak a 
családoknak nyújt segítséget, aho-
vá újszölött érkezett. Január végén 
megnyitjuk az „Akció” közszol-
gáltatások portálját, amely lehe-
tővé teszi a hivatalos dokumentu-
mok okostelefonon történő tárolá-
sát” – tudatta az elnök.

Honcsaruk bejelentette, hogy 
2020. április 1-jétől elindul az or-

Beszámolt 2020-as terveiről 
Alekszej Honcsaruk miniszterelnök

vosi reform második szakasza, amely 
nemcsak az alapellátásra, hanem a 
speciális ellátásra, rehabilitációra, a 
palliatív ellátásra és a megfizethető 
ápolási programra is kiterjed majd.

A miniszterelnök a nagy épít-
kezési tervekről is szólt: „Jövőre 
100 óvodát, 100 iskolát, 100 stadi-
ont és 25 sürgősségi központot fo-
gunk üzembe helyezni. Öt év alatt 
24 000 km-nyi országút javítását, 
15 repülőtér és 5 kikötő korszerű-
sítését tervezzük”.

Honcsaruk elmondta, hogy 
folytatódik a korrupció elleni aktív 
küzdelem, amely során igyekeznek 

kiküszöbölni a nyilvántartások 
és a jogszabályok gyengeségeit. 
Ennek érdekében minden alap-
adatot és tranzakciót elektroni-
kus formában kívánnak tárolni.

Honcsaruk emellett beje-
lentette a kormány azon tervét, 
hogy „az elkövetkező években 
a minimálbér 4200 UAH valódi 
megélhetési szintet érjen el”. „Eh-
hez el kell indítanunk és működ-
tetnünk kell a gazdaságot, to-
vábbá hatékonyabbá kell ten-
nünk a szociális védelmi rend-
szert” – mondta a miniszterelnök.

karpatalja.ma

Ehhez hozzájárul az a fele-
lőtlen politika is, amit a Német-
ország vezette eurózóna képvi-
selt az elmúlt években. Mentő-
övet dobtak Görögországnak és 
több dél-európai országnak is. 
Emellett azok az uniós döntések 
is közrejátszottak, amelyekkel 
Európa például a saját autóipa-
rát gyengítette meg. A másik hi-
bás döntés a német atomerőmű-
vek bezárása volt.

Európán belül a legbiztosabb 

lábakon a visegrádi országok áll-
nak, így, ha bekövetkezik a vál-
ság, Magyarország jobban el-
len tud állni, mint 2008-ban. Et-
től függetlenül, a magyar gazda-
ság is meg fogja érezni a világ-
válság szelét.

hirado.hu
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Tettben a jellem
Petőfi emlékezete

Elmondta, hogy Petőfi 1847 nya-
rán látogatott el Beregszászba, 
amikor is Sárospatakon, Ungvá-
ron, Munkácson majd a Vérke-
parti városon át Erdődre igye-
kezett, hogy eljegyezze későb-
bi feleségét, Szendrey Júliát. Az 
irodalomtörténészek többsége 
úgy véli, hogy itt írta Meleg dél 
van című versét. A beregszászi 
lokálpatrióták emellett nagyon 

büszkék arra, hogy az akkor még 
alig több mint háromezer lelket 
számláló települést Petőfi csupa 
jó szóval említi. 

A szavak és tettek egysége 
Petőfinél sohasem válik ketté, 
talán ezért él oly mélyen a köl-
tőóriás népünk szívében, kezd-
te beszédét Molnár D. István, a 
KMKSZ Beregszászi Szerveze-
tének elnöke. Aki a továbbiakban 
arra mutatott rá, hogy a szabad-
ságharc idején már országszer-
te elismert költőnek senki sem 
rótta volna fel bűnéül, hogyha 
személyesen nem fog fegyvert 
a magyar szabadság megvédé-
se érdekében. Ám Petőfi, bár 
tudjuk, hogy nem volt egy kato-
nás alkat, kötelességének érezte, 

hogy ott legyen a csatákban a ma-
gyar honvédek között. Petőfi ez-
zel a tettével üzen a mai magya-
roknak: hinnünk kell abban, hogy 
valamennyi, a közösségünk érde-
kében véghez vitt cselekedet elő-
rébb viszi közös ügyünket.  Külö-
nösen így van ez a kisebbségben 
élő kárpátaljai magyarok eseté-
ben. Akkor, amikor gyerekeinket 
magyar iskolába íratjuk, részt ve-
szünk a különböző hagyomány-
őrző rendezvényeken. Megtart-

juk nemzeti ünnepeinket, aktí-
van részt vállalunk egyházköz-
ségeink életében, a választáso-
kon a magyar pártok jelöltjeire 
szavazunk, akkor egyszersmind 
a kárpátaljai magyar közösség 
fennmaradásán munkálkodunk. 
Mert ahhoz, hogy közös ügyün-
ket sikerre vigyük, mindenkinek 
személyre szabott feladata van, 
mutatott rá a szónok. S csak ak-
kor van esélyünk a megmaradás-
ra, ha ezt a feladatot mélységesen 
komolyan vesszük.

A koszorúzás előtt a Bereg-
szászi Római Katolikus Egyház-
község Szent Kereszt kórusa köz-
reműködésével a jelenlevők el-
énekelték a Himnuszt.

Kovács Elemér

Vendéglátásban dolgozni egy 
külön műfaj. Sok türelmet és 
rugalmasságot kíván meg az 
embertől. A finom ételek, há-
zias ízek vonzzák a nagyobb 
közösséget.

Nincs ez másként az iskolai, 
és főként a felsőfokú képzésben 
résztvevők étkeztetésében sem. 
A diákoknak, akik egész napot 
egy főiskola falain belül töltenek, 
fontos az egészséges táplálkozás.

Ilyen vállalkozás a bereg-

szászi főiskolán működő Kis-
csikó menza és étterem is, mely-
nek dolgozói nap mint nap finom 
ételeket kínálnak vendégeiknek. 
A menza vezetőjével, Puskás Il-
dikóval beszélgettünk sikerekről, 
nehézségekről.

– Mikor indult a vállalkozása?
– A férjemmel 2016-ban be-

fejeztük a Munkácsi Egyetem 
hotel és vendéglátás szakát. Ezt 
követően Orosz Ildikó, a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola – korábban mindket-
ten itt végeztünk magyar, illetve 
angol-történelem szakon – rek-
torasszonya felkért minket egy 
olyan menza elindítására, mely 
a diákok egészséges táplálko-
zását hivatott elősegíteni, illet-
ve egy olyan tankonyha vezeté-
sét bízták ránk, melyben főisko-
la Felsőfokú Szakképzési Inté-
zetének turisztikai szakos hall-
gatói gyakorolhatják a szakács 
és a pincér mesterségeket. Így 
2017-ben megnyitottuk a Kiscsi-
kó menzánkat, illetve éttermün-

Vendéglátás mesterfokon

Hódít a Kiscsikó
ket, hisz a főiskolán szervezett ren-
dezvények utáni fogadások kínála-
tát is mi adjuk.

– Hogy jött a névválasztás?
– A lányunk, Kata adta ezt az 

ötletet, és a férjem, Robi döntötte 
el, hogy ez legyen a nevünk. So-
kan kérdezték már tőlünk, hogy 
miért pont ezt a nevet választottuk, 
de számunkra kedves ez a megne-
vezés, így ismernek már minket.

– Milyen fogások találhatóak 
az önök étlapján?

– Konkrétan a főiskola tanárai-
nak és diákjainak étkeztetésére let-
tünk felkérve. Elsősorban olyan me-
nüt tervezünk, amely házias jelle-
gű. Így a káposztás paszulytól a tú-
rós tésztáig, a gombócokig szinte 
minden megtalálható. Emellett nagy 
igény volt a gyorsételekre is. Így hot 
doggal, hamburgerrel, gyros tállal bő-
vült a kínálatunk. Ezenkívül különbö-
ző rendezvények, állófogadások fo-
gásait is összeállítjuk, valamint fesz-
tiválokon is ott vagyunk. Olyan sztá-
rok is ettek már nálunk, mint Ruzsa 
Magdi, a Halott Pénz és az Edda tag-
jai, vagy épp nemrég a Sárik Péter 
Trió és Falusi Mariann. És termé-
szetesen a Rákóczi Főiskola, illetve 
a Pro Cultura Subcarpathica, a Kár-
pátaljai Magyar Pedagógusszövet-
ség vagy éppen a KMKSZ által a fő-
iskolán szervezett rendezvények utá-
ni állófogadások menüjét, tálalását és 
a vendégek kiszolgálását is mi bizto-
sítjuk, így neves politikusok is kóstol-
hatták ételeinket. 

– Mi jelentett nehézséget az in-
duláskor?

– Humán erőforrást kezdet-
ben nehéz volt találnunk, de min-
dig megtaláljuk azokat a szemé-
lyeket, akikkel gördülékenyen 
lehet dolgozni. Emellett nagyon 
sok segítséget kaptunk a főis-
kolától azzal, hogy egy euró-
pai színvonalú konyhában dol-
gozhatunk.

– Ön szerint valóban igaz-e 
az a gyakran emlegetett mon-
dás, hogy folyamatosan szük-
séges fejleszteni, mert különben 
gyorsan lemaradunk?

– Természetesen, fejleszte-
ni mindig kell. A tavalyi évben 
sikerült felújítanunk a menzát. 
Most ennek örülünk. A menzán-
kon kívül Benében egy rendez-
vénytermet alakítottunk ki. Ott 
családi események megünneplé-
sére, születésnapok, esküvők, le-
ánybúcsúk stb. szervezésére van 
lehetőség.

– Mit jelent önöknek a Kis-
csikó?

– Ez egy családi vállalkozás, 
és mi szívünket, lelkünket bele-
tesszük ebbe a munkába. Renge-
teget dolgozunk, de úgy hiszem, 
megéri. Nagyon sok megrende-
lésünk van, amiből látjuk, hogy 
szeretnek minket az emberek, és 
ez igen fontos számunkra. Éle-
tünknek nagy része a Kiscsikó-
ban zajlik. Bár olykor nagyon ne-
héz, fárasztó napot zárunk, de a 
sok pozitív visszajelzés azt iga-
zolja, hogy érdemes csinálni. A 
férjemmel ketten visszük a vál-
lalkozást, és úgy gondolom, ez 
könnyebbéget is jelent. Támasz-
kodunk egymásra, segítjük a má-
sikat, és a felmerülő problémá-
kat, nehézségeket is könnyebben 
megoldjuk, legyőzzük együtt.

– Gondoltak-e arra, hogy 
külföldön próbálnak szerencsét?

– Igen, szerintem ez minden-
ki fejében megfordul, a miénk-
ben is. Voltak próbálkozásaink 
is, de ott sem kolbászból fonják 
a kerítést. Mi nagyon szeretünk 
itt élni, kedves nekünk ez a vá-
ros, az itt élő emberek, úgyhogy 
maradtunk. 

– Milyen tanácsokkal látna 
el egy kezdő vállalkozót?

– Mindenképp megéri vál-
lalkozást nyitni. Kemény mun-
ka, kitartás és bátorság kell hoz-
zá. Ha a nehézségeket el tudjuk 
viselni, le tudjuk győzni, akkor 
sok öröm érhet bennünket.

Kurmay Anita

Elejét lásd az 1. oldalon

A jelenlévőket Váradi Natá-
lia, az alapítvány irodaigazgatója 
köszöntötte. „2020 a nemzeti ösz-
szetartozás éve. Ezért a soron kö-
vetkező alkalmakon a tananyagok 
mélyebb megismerése mellett a 
nemzettudat kialakítására is nagy 
hangsúlyt fektettünk” – hangsú-
lyozta. Snicer-Pobránszky Gabri-
ella és Nedbál Klára szakmai fe-
lelősök a hétvége szabályzatáról 
tájékoztatták a diákokat.

A 45 órás honismereti foglal-
kozás alatt a szervezők nagy hang-
súlyt fektettek a tudáson alapuló kre-
ativitás kialakítására. A képzés cél-
ja a megyei és nemzetközi történe-
lem, valamint magyar nyelv és iro-
dalom versenyekre való felkészítés.

„Tehetséggondozás a 
humántudományok útján”

Kezdetét vette a Genius tehetséggondozó hétvégéje

A ,,GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az idei tanévben már har-
madik alkalommal szervez tehetséggondozó és versenyfelkészítő 
hétvégét magyar nyelvből és irodalomból, valamint történelem-
ből. A január 3–5. között megtartott eseménynek a Rákóczi Főis-
kola adott otthont.

Az alkalmakra meghívást 
kaptak a KMPSZ által szerve-
zett történelemvetélkedő 7–10. 
osztályának 1–10. helyezettjei, 
a Karádi László helyesírási ver-
seny, valamint a Drávai Gizella 
nyelvhasználati verseny 1–5. he-
lyezettjei a 7–9. osztályból, tehát 
összesen 60 tanuló.

A teljes tehetséggondozó prog-
ram három hétvége alatt valósul meg:

1. hétvége: január 3–5.
2. hétvége: január 10–12.
3. hétvége: január 24–26.

-nitta-

A Zakarpathaz gázszolgáltató vállalat kéréssel fordult a lakos-
sághoz – tudatja a pmg.ua hírportál. A vállalat arra kéri a megye 
lakosait, hogy továbbra se felejtsék el beküldeni időben a gázórá-
juk állását az iroda számára.

Emlékeztetnek, hogy minden hónap 1–5. között szükséges elkül-
deni az óraállást, melyet már otthonunkból is megtehetünk:

– sms-ben a 7104-es számra küldhetjük a következő formában: 
ХХХХХХХХХХ ХХХХХ (az első 10 számjegy a személyes fiók 
száma, az utolsó 5 pedig az óraállás)

– telefonon a (0312) 48-83-04, (067) 01-03-104 diktálhatjuk be 
a számokat kijevi idő szerint 8 és 20 óra között

– az IVR-hangmenü éjjel-nappal működik az előző pontban em-
lített telefonszámokon, a teendő csak annyi, hogy kövessük a robot 
utasítását a híváskor

– a 104 Mobile mobilalkalmazás tesztüzemmódban működik az 
Android rendszerrel rendelkező telefonokon

– a Viber alkalmazásban a 7104ua chat botra kell küldeni a számokat
– e-mailben a contact@zk.104.ua címre küldhetjük az óraállást 

(a levélben fel kell tüntetni a személyes fiók számát, a teljes nevün-
ket és a címünket is).

A Zakarpathaz felhívása

A Kárpátaljai Megyei Tanács képviselői kiállnak a 
60 OTH létrehozásáról szóló álláspontjuk mellett

A képviselők egyeztető tanácsának egyhangú döntése alap-
ján, amelynek ülésére, 2020. január 2-án került sor, a Kárpátal-
jai Megyei Tanács elnöke, Mihajlo Rivisz levelet küldött Olekszij 
Hetmanenkónak, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció (ODA) 
megbízott vezetőjének, melyben felhívja a figyelmet arra, hogy a Mi-
niszteri Kabinet által 2019. december 19-én elfogadott terv Kárpát-
alja felosztásáról csak 57 egyesített kistérség (OTH) létrehozásáról 
tesz említést a megyei tanács által elfogadott 60 helyett. Az elfoga-
dott tervben nem szerepel az ilosvai járási Hársfalvi (Неліпинська) 
és az ungvári járási Szürtei, illetve Homoki OTH, holott a Homoki 
OTH területén már a választások is lezajlottak.

Mihajlo Rivisz levelében kijelentette, hogy a megyei tanács kép-
viselői továbbra is kiállnak a 60 OTH létrehozásáról szóló álláspont-
juk mellett, s arra kérik a vezetőséget, módosítsák az általuk elfoga-
dott rendeletet.

karpat.in.ua
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„Ne győzettessél meg a go-
nosztól, hanem a gonoszt jóval 
győzd meg.” (Róm 12, 21)

„Hát nem elég, hogy szen-
vedek, hogy sebeket, fájdalmat 
okozott nekem, még én ajándé-
kozzam meg?! Menjek és még 
bocsánatot is kérjek tőle?! Még 
mit nem?!” – Így morgolódunk 
mi, sértett, becsapott, megkáro-
sított emberek.

Semmi kétség, hogy a go-
nosz ártani akar. Neked is, aki 
megbántott vagy, de annak is árt, 
aki a bántó volt: ha valaki bán-
tást, haragot, fájdalmat okoz, an-
nak nincs békessége, nincs örö-
me. Lehet szimulálni az örömöt, 
megjátszani a nyugalmat, békes-
séget. De a szív nem nyugszik 
meg, fáj, zaklatott és békétlen. 
Ki látja ezt? Egyedül Isten. És 
érezni is csak az érzi, aki a bán-
tó volt. A legjobb megoldás: mi-
nél előbb lerendezni a haragot, 
a békétlenséget. Ehhez két na-
gyon fontos dolog szükséges: be-
látás és megalázkodás. Nem sza-
bad várni a rendezéssel még egy 
éjszakát sem. Amint lehetséges, 
azonnal cselekedj, azonnal kérj 
bocsánatot, azonnal rendezd, ami 
bajt, kárt okoztál! Ha vonakodsz, 
ha büszkeséged megkötöz, szá-
molnod kell azzal, hogy a pará-
nyi haragszikra reggelre lángba 
boríthatja a házat, a várost, így a 
nagyobb pusztítás miatt még na-
gyobb erőre lesz szükséged, hogy 
helyre hozd. Ha ragaszkodsz a 
vélt igazadhoz, a gonosznak adsz 
teljes győzelmet, nem a megkáro-
sított, hanem önmagad, a makacs 
és büszke éned felett.

„Ne győzettessél meg a go-
nosztól!” A hibát, amit elkövet-
tél, tedd jóvá! Először önmagad-
ban győzd le, azután lépj, menj, 
valld be a bűnt, a hibát, kérj bo-
csánatot, és tedd jóvá! Győzd le 
lelkünk ellenségét, a gonoszt! 
Hívd segítségül az Urat, mondd 
el Neki, valld be bűnödet, és elő-
ször Tőle kérj bocsánatot és fel-
oldozást! Amint az Úr Jézust be-
avatod ebbe a zűrzavarba, amit te 
okoztál, mindennek megváltozik 
az iránya, és elindulhatsz Vele a 
lerendezés, a jóvátétel felé.

A megkárosított, megbántott 
ember nagyon szenved. Ez a go-

Bocsáss meg!
nosz célja. A seb, amit kaptál, ke-
zelésre szorul: ki kell tisztítani, és 
be kell kötözni, hogy begyógyul-
jon. Különben elfertőzik, nagyra 
nő, megcsonkít, elemészt téged.

„Ne győzettessél meg a go-
nosztól”, a gonoszt te győzd 
le – jóval!

 Mit, még hogy én tegyek jót 
az ellenségemnek?! 

Igen! Ha nem tennéd te, a 
megbántott, megalázott, meg-
sértett, megsebzett, akkor legyő-
zött maradsz!

Ne engedd ezt! Végy erőt ma-
gadon, alázd meg magad a bántó 
előtt és bocsáss meg neki! Mondd 
meg neki, üzend meg, telefonáld, 
vagy írd meg hamar: én megbo-
csátok neked! Igen, rettenetesen 
nehéz ez. Egyedül nem is lehet 
ezt megtenni. Mire tanított az Úr 
Jézus, emlékezz csak: „Hívj segít-
ségül engem a te nyomorúságod 
idején, és én megszabadítalak té-
ged, te pedig dicsőítesz engem”!

Hívd segítségül Őt. Megígér-
te, jön, segít és rendezi az útját, a 
lehetőségét a te megbocsátásod-
nak. Amint szívedben elhatároz-
tad, hogy megbocsátasz, megkez-
dődik a te gyógyulásod. Ne szen-
vedj soká, ne várj, cselekedj! Tedd 
félre sértett énedet, megkárosított, 
megsebzett magad! Kövesd az Úr 
Jézus tanácsát, bocsáss meg – ne-
ked is megbocsáttatik! Ha nem fo-
gadná el a te megbocsátásodat az, 
aki téged megbántott, szomorú rá-
nézve. De te már szabad vagy. Szí-
vedben elkezdődött a gyógyulási 
folyamat. Imádkozz érte, vidd Is-
ten elé, ne mondj le róla!

Olyan sok fájdalmat, sebet 
kapunk és okozunk mi, emberek 
egymásnak. Bocsáss meg nekem, 
Úr Jézus, amikor megbántok, 
megsebzek valakit! Segíts, hogy 
tudjam belátni bűnömet, tudjak 
megalázkodni, bocsánatot kérni 
és jóvátenni! Amikor én kapok 
sebet és fáj, gyötrődöm. Készítsd 
fel szívemet a megbocsátásra!

Tölts be engem a Te szere-
teteddel, hogy tudjam szeretni 
azt, aki gonoszt tett ellenem. Állj 
mellém, Úr Jézus, e nehéz idő-
ben, és segíts nekem a Te Lelked-
del! Ámen!

Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Jubileumi találkozó
20 éves a KMDFKSZ

Elejét lásd az 1. oldalon

dr. Spenik Sándor, az Ungvári 
Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar 
Oktatási-Tudományos Intézet 
igazgatója, Rezes József, a Kár-
pátaljai Megyei Állami Közigaz-
gatás nemzetiségi és vallásügyi 
főosztályának vezetője, Meny-
hárt Barbara, a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Konferen-
cia Külhoni Régiójának veze-
tője, Sipos József, a Kárpátaljai 
Református Ifjúsági Szervezet 
elnöke, Kosztur András, a Mo-
mentum Doctorandus, kárpátaljai 
magyar doktoranduszok szerve-
zetének elnöke, Czáboczky Sza-
bolcs és Csobády Csilla, a felvi-

déki Diákhálózat elnökségi tag-
jai, Gyöngyössy Tibor, a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola Kölcsey Ferenc Szak-
kollégium Hallgatói Önkormány-
zatának elnöke, Kádas Kriszti-
án, a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola Hallgatói 
Önkormányzatának elnöke, va-
lamint a helyi sajtó képviselői.

A találkozó keretein belül a 
résztvevők vissza-, és betekin-
tést nyerhettek a KMDFKSZ 
20 éves munkájába, annak ed-
digi fejlődéseire, előrelépései-
re és tapasztalataira. Az ünnep-
séget 10 diákszervezeti elnök és 
több mint 60 elnökségi tag tisz-
telte meg jelenlétével. A prog-
ram hivatalos részében szó esett 
a megalakulás nehézségeiről, az 
elindulás folyamatáról, a kez-

detekről, majd mindazon esemé-
nyekről, amelyeknek köszönhe-
tően a Kárpátaljai Magyar Diá-
kok és Fiatal Kutatók Szövetsége 
ma egy virágzó, egyedülálló ifjú-
sági szervezet, melynek tartalmas 
múltja és élő, pezsgő jelene van. 
Dr. Lizanec Péter nyelvészprofesz-
szor, a KMDFKSZ alapító elnöke, 
Kudlotyák Krisztina, a KMDFKSZ 
negyedik elnöke, dr. Csarnovics Ist-
ván, a KMDFKSZ ötödik elnöke,  
dr. Seremet Sándor, a KMDFKSZ 
hatodik elnöke, Turányi Tatjana, a 
KMDFKSZ hetedik elnöke, Hor-
váth Attila, a KMDFKSZ kilence-
dik elnöke, Bogáthy Boglárka, a 
KMDFKSZ tizedik elnöke, Bence 
Norbert, a KMDFKSZ tizenegye-

dik elnöke, valamint Lőrinc Ing-
rid, a KMDFKSZ jelenlegi elnöke 
is megosztották legemlékezetesebb 
emlékeiket, pillanataikat, szemé-
lyes élményeiket, s mindazt, amit 
a diákszervezetnek köszönhetnek. 
Szó esett arról is, amit az elmúlt 20 
év során áldozatos munkájukkal lét-
rehoztak, megalkottak, arról, hogy 
évről évre színesebbé tették, s iden-
titásukban megerősítő életet lehel-
tek az ungvári magyar fiatalok min-
dennapjaiba. Nekik köszönhető a 
diákszervezet programjainak színes 
palettája, többek között a kéthavon-
ta megrendezett közösségi, egyben 
tematikus magyar estek, a kollégi-
umi szabad programok, a diákna-
pok s a gólyabál. A palettát színe-
síti a Tudományos Diákköri Kon-
ferencia és tanulmányi vetélkedő 
életre hívása dr. Seremet Sándor-

nak köszönhetően, a Scientia 
Denique (Tudományok Dióhéj-
ban) c. publikációs kötet, amely 
Turányi Tatjana lelkes munká-
jának eredményeként idén már 
11. alkalommal fog megjelen-
ni, a Diákfesztivál és Kárpátal-
jai Magyar Diáktábor Horváth 
Attila kezdeményezésének kö-
szönhetően, a Kiskalácsom-
Nagykarácsony Jótékonysági 
Cipősdoboz akció Bogáthy Bog-
lárka kezdeményezésének kö-
szönhetően, s Bence Norbert és 
Kosztur András szervezésének 
köszönhető az idén augusztus-
ban, 11 év kihagyás után a Mo-
mentum Doctorandusszal közö-
sen újra életre hívott Kárpátaljai 
Nyári Egyetem (amely program 
megvalósításának ötlete Faze-
kas Andrea, a KMDFKSZ tisz-
teletbeli alelnök nevéhez köthe-
tő). Magyarország Ungvári Fő-
konzulátusa nevében dr. Kórós 

Attila konzul úr köszöntöt-
te a résztvevőket és tolmá-
csolta Buhajla József főkon-
zul szavait. Rezes József, a 
Kárpátaljai Megyei Állami 
Közigazgatás nemzetiségi 
és vallásügyi főosztályának 
vezetője háláját fejezte ki, 
hogy napjainkban is egy ak-
tív és élettel teli diákszerve-
zet képviseli az ungvári ma-
gyar egyetemistákat.

A diákszervezet mai si-
kerei, elismertsége, rendez-
vényei nem jöhettek volna 
létre annak a 18 elnökség-
nek, 13 elnöknek és a part-
nerszervezeteknek a mun-
kája nélkül, akik éppúgy 
szívügyüknek tartották a 
KMDFKSZ sorsát, mint a 

jelenlegi elnökség.
A hivatalos rész lezárása után 

a résztvevőket közös vacsora 
várta, amely kötetlen beszélge-
téssel indult, s éjfélig tartó mu-
latással zárult. Hiszen múlt nél-
kül nincs jelen, s jelen nélkül pe-
dig nem lehet jövő.

Köszönettel tartozunk a 
rendezvény támogatóinak: 
a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt.-nek, az Emberi Erő-
források Minisztériumának, 
Pásztornyicki Lászlónak – az 
Italian Crystal étterem vezető-
jének, Parászka Lászlónak és 
Gazdag Mihálynak, hogy szín-
vonalas keretek között valósul-
hatott meg az I. KMDFKSZ 
Alumni Találkozó.

Katona Veronika, 
a KMDFKSZ alelnöke

Igehirdetésében Sápi Zsolt re-
formátus lelkipásztor azt emel-
te ki, hogy egy évtizedet lezár-
ni és megnyitni csakis úgy le-
het, ha hálás a szívünk. Bizony-
ságtételében a Jelenések könyve 
3, 7-8 versei alapján tolmácsol-
ta Isten üzenetét a híveknek: „A 
Filadelfiabeli gyülekezet angya-
lának is írd meg: Ezt mondja a 
Szent, az Igaz.., hogy kevés erőd 
van, és megtartottad az én beszé-
demet és nem tagadtad meg az én 
nevemet”.

Az igehirdetés végén Jakab La-
jos helyi családorvos, a KMKSZ 

Badalóban Petőfire
 emlékeztek 2020 első napján

Mint hosszú évtizedek óta mindig, a 2020-as esztendő első ünnepi is-
tentisztelete is a lánglelkű költő, forradalmár, szabadságharcos, Pető-
fi Sándor emlékének a megidézésével kezdődött Badalóban, ahol hűen 
ápolják a magyar költészet talán legismertebb és legkiemelkedőbb alak-
jának az emlékét. A helyieket minderre az az emléktábla is emlékezte-
ti, ami 1938 óta ékesíti a református templom külső falát, és ami arra 
emlékeztet, hogy 1847 júliusában – útban Erdődre, menyasszonyá-
hoz, Szendrey Júliához – Petőfi e szent falak tövében tartott pihenőt.

Badalói Alapszervezetének elnöke 
köszöntötte a gyülekezeti közössé-
get és az ide érkező vendégeket. A 
197 éve született Petőfi emlékének a 
megidézése mellett egy másik, ma-
gyar nemzetünk számára oly fájdal-
mas kerek évfordulóra is emlékez-
tetett, amelynek az idén van éppen 
100 esztendeje. ,,Sajnos, ma is olyan 
időket élünk, hogy Trianonról nyíl-
tan csak itt, az Isten házában tudunk 
beszélni, mert továbbra is veszély 
fenyegeti nyelvünket, oktatásunkat, 
iskoláinkat, a kárpátaljai magyarság 
fennmaradását – mondta beszédében. 
Köszöntőjét e szavakkal zárta: ,,Az 

anyaország nemzeti kormányának 
hathatós támogatása mellett egyedül 
csak Istenre figyelve, szülőföldünk-
höz ragaszkodva, hitünkben megerő-
södve tudunk megmaradni Kárpátal-

ján magyarnak, amihez a Mindenha-
tó adjon erőt, egészséget és kitartást 
mindnyájunk számára”.

Gyebnár István, a Beregszászi 
Magyar Konzulátus konzulja új-
évi jókívánságai mellett tolmácsol-
ta Szilágyi Mátyás főkonzul üd-
vözletét, majd arról beszélt, hogy 
a badalóiak joggal lehetnek büsz-

kék arra, hogy szülőfalujukban egy 
ilyen jeles Petőfi-emlékhely talál-
ható, amelynek az emlékét példá-
san ápolják immáron hosszú évti-
zedek óta. Mint mondta, a magyar 

kormány eddig is megtett, és a jövő-
ben is megtesz mindent azért, hogy 
a külhonban élő magyarság a ma-
gyar nemzet teljes értékű tagjának 
érezhesse magát.

Petőfi Sándor: ,,A magyar nem-
zet” című versét Babarczki Evelin, 
a Badalói Gvadányi József Általá-
nos Iskola tanulója adta elő.

Köszöntötte az új esztendő 
első istentiszteletén részt vevő 
gyülekezetet Mester András, a 
KMKSZ önkormányzati titká-
ra is, aki azt emelte ki, hogy bi-
zonyára nagyon sokan születtek 
még január elsején, de a történe-
lem évkönyvébe közülük csak 
Petőfi Sándor került be, mert 
igaz magyarként szolgálta a nem-
zet ügyét. Mint mondta, a Petőfi-
hez hasonló hazafiak példájából 
kell merítenie manapság is az itt 
élő embereknek, kiállni a magyar 
ügyekért, a kárpátaljai magyarság 
fennmaradását jelentő eszménye-
kért és értékekért, mert csak így 
lehet esélyünk a szülőföldünkön 
való megmaradásra.

Köszöntötte még az ünnepi 
gyülekezetet Szalai Imre, Badaló 
polgármestere is, aki Petőfi Sán-
dor rövid, de annál tartalmasabb 
életútjának a felidézésével emlé-
kezett a nagy költőre.

Az üdvözlő beszédeket nem-
zeti imánk, a Himnusz és a Szózat 
eléneklése foglalta keretbe, majd a 
megemlékezés a Petőfi-emléktáb-
la megkoszorúzásával ért véget.

(tamási)
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A Czébely Lajos – aki sajtó 
alá rendezte az írásokat – által írt 
előszóból megtudjuk, hogy Stók 
Lajos mindig kapcsolatban volt 
a vadászattal. Egyébként nincs 
olyan Stók család Visken, mely-
nek tagjai között ne lenne vadász. 

Természetszeretetét és a va-
dászathoz való vonzódását va-

lószínű apai nagyapjától, Stók 
Lajostól (1899–1953) örökölte, 
aki a magyar állami erdészet kü-
lönböző kirendeltségeinél dol-
gozott. Stók Lajos már egész 
fiatal korától hajtóként járta a 
hegyeket, mezőket a viski va-
dászokkal, igyekezetéért már 

1977-ben megkapta az első va-
dászengedélyét. Abban az idő-
ben még nem volt túl szigorú a 
vadásztörvény, akinek jó ajánló-
leve volt a járásnál, megkaphat-
ta könnyen az engedélyt. 

1982 őszén elhunyt az akkori 
viski vadásztársaság elnöke, aki 
helyébe Hánka Sándort válasz-
tották, Stók Lajost pedig a társa-
ság elnökhelyettesévé. Ezt a tiszt-
séget az egyesület átalakításáig, 
2015-ig töltötte be.

Gyerek- és ifjúkori olvas-
mányai (Kittenberger Kálmán, 
Nadler Herbert,  Széchenyi 
Zsigmond, Fekete István írá-
sai) hatására felébredt vonzal-
ma az írás iránt is. Erre báto-
rítást 1986-ban nagybátyjától, 
Behun Jánostól, a Kárpáti Igaz 
Szó akkori főszerkesztőjétől ka-

Olvasólámpa

Vadásztörténetek 
az Erdős-Kárpátokból

pott (Behun anyja viski Stók 
lány volt). Ekkor kezdtek meg-
jelenni vadászattal kapcsolatos 
írásai a lap „Hegyen, völgyön” 
c. rovatában, olvassuk az elő-
szóban.

Annak  e l l ené re ,  hogy 
Máramarosnak, ennek a törté-
nelmünk folyamán ritkán la-

kott megyének ha-
talmas erdőségei 
kiváló vadászte-
rületül kínálkoz-
tak már a közép-
korban, elég gyé-
ren találhatunk er-
ről a régióról szár-
mazó vadászíráso-
kat. A régi idők-
ben az itt sűrűn fel-
lelhető szarvasok, 
őzek, vadkecskék, 
de medvék és hiú-
zok s egyéb dúva-
dak nagy tömege 
messziről vonzot-
ta a vadászat ked-
velőit. A középkor 
folyamán a job-
bágyszolgáltatások 
között a huszti ura-
dalomban nyestet, 
rókabőrt, karvalyt 
és császármada-
rat emlegetnek az 
urbáriumok. Ter-
mészetesen, azóta 

minden megváltozott. 
Stók Lajos a Vadásztörténe-

tek az Erdős-Kápátokból című 
könyvében a 20. század máso-
dik felének vadászéletét mutat-
ja be. Sok mindenről szó van az 
írásokban az elmesélt vadász-
történeteken kívül, vagy azokba 

beleszőve. Többek között a vad-
állomány fenntartásáról és sza-
porításáról, a vadban rejlő érté-
kek gazdaságos felhasználásá-
ról, az apró- és a nagyvad meny-
nyiségi és minőségi fejlesztésé-
ről, a dúvadak számának csök-
kentéséről, a vadak védelmé-
ről és az általuk okozott károk 
csökkentéséről.

Mindezek mellett néprajzi 
értékeket is képviselnek ezek az 
írások, számos dűlőnevet és he-
lyi szokást is megörökítenek. 
Méltán számíthatunk azok ér-
deklődésére, akik szeretik Kár-
pátalja és ezen belül Máramaros 
természeti szépségeit, és ér-
deklődnek a vadászkalandok 
iránt – írja a könyv ajánlójában 
Czébely Lajos.

-kósa-

A Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatban az Intermix Kiadó 
gondozásában a közelmúltban látott napvilágot a viski Stók La-
jos Vadásztörténetek az Erdős-Kárpátokból c. könyve.

Mitől vagyok kárpátaljai 
magyar?

Amire nem lehet néhány köz-
helyszerű megállapítás, némi pá-
tosz és önirónia nélkül válaszolni. 

– Attól, hogy ismerem a vi-
déknek a magyarsághoz ezer 
szállal kötődő több mint ezer-
éves múltját, és büszke va-
gyok eleink helytállására.

– Családommal több-
ször is felkerestem a legje-
lentősebb emlékhelyeket, és 
számtalanszor részt vettem, 
veszek a nemzeti emlékün-
nepeinken.

– Szívesen túrázom 
hegyvidéki tájakon. Bár 
ezeket olykor több mint 
száz kilométer választja el 
lakóhelyemtől, mégis telje-
sen magaménak érzem őket.

– Büszke vagyok mind-
azokra az elődökre, és szá-
mon tartom munkásságukat, 
akik tettek a helyi közösség 
(városunk, falunk) szellemi 
gyarapodásáért. 

– Becsülöm és számon 
tartom mindazok tevékenységét, 
akik ma is sokat tesznek a kár-
pátaljai magyarság közösségként 
való megmaradásáért.

– A magyarságukhoz állha-
tatos szívvel ragaszkodó elő-
dök helytállására gondolok ak-
kor, amikor gyerekemnek isko-
lát választok, és egyházközsé-
günkben különböző feladatokat 
vállalok pótlólagosan. 

– Hálát adok a Mindenható-
nak azért, hogy megőrizte kö-
zösségeinket. Elsősorban falva-
inkban az egymásra való figye-
lés, az elesettek, a bajbajutottak 
önzetlen segítése ma is élő gya-
korlat. Olyan hatalmas érték és 
erő ez, amire már mások is fel-
figyeltek. 

– Bármennyi idő is telt el az-
óta, nekem mélyen fájnak az it-
teni magyarságon esett sérel-
mek: a magyar férfiak 1944-es 
elhurcolása csakúgy, mint a ma-
gyar fiúknak a donbászi szén-
bányákba való kényszerítése, 
az erőszakos kolhozosítás, meg 
a kuláktalanítás és számos más 
megtorló intézkedés.

– Mélyen sértenek az uk-
rán hatalom részéről az utóbbi 
másfél évtizedben tapasztalt és 
az utóbbi években egyre inkább 
felerősödő jogszűkítő intézkedé-
sek… Ezek többnyire dacot és 

dühöt váltanak ki belőlem. És azt, 
hogy még elszántabban fogok küz-
deni igazunkért.

– Hittel hiszem, hogy an-
nak ellenére, hogy esetleg egyes 

vájtfülűek beregi, ungi, tiszaháti, 
técsői, viski vagy például salánki 
ízeket vélnek felfedezni beszédem-

ben, a magyar nyelv itt, ezen a vidé-
ken továbbra is tisztán szól.

– Megnyugvással tölt el, hogy 
vannak ukrán barátaim, akikre a ne-
héz helyzetekben bátran számítha-
tok, akik tudatában vannak annak, 

hogy számomra mennyire fontos 
magyarságom megélése.

– Környezetemben nagy ér-
deklődéssel figyelem a vegyes 
házasságokban született gyere-
kek lelki fejlődését, és azt kívá-
nom, hogy mindkét kultúrát érez-
zék mélyen a sajátjuknak. 

– Büszke vagyok a kárpátalja-
iak vendégszeretetére. Ezt azért is 
értékelem oly nagyra, mert az it-
teniek azt a keveset, amijük van, 
nagyvonalú önzetlenséggel oszt-
ják meg a hozzájuk érkezőkkel. 

– Meggyőződésem, hogy nem 
csupán elzártságunkkal magya-
rázható az, hogy megannyi nép-
szokásunk – a betlehemezéstől 
kezdve a húsvéti locsolkodáson, 
a lekvárfőzésen, a szüreti bálo-
kon át egészen a téli disznótor-

okig – mindmáig fennmaradt. 
Bár csupán egy viszonylag új, 
alig száz éve mesterségesen lét-
rehozott régióról van szó, ez is 
jelzi az itteni magyar népünk 
sajátos lelkületét. 

– Önérzetemet növeli, ami-
kor azt látom, hogy sorstársa-
im még a kilátástalannak tűnő 
helyzeteket is ügyesen meg-
oldják, ahogy ezt tették már 
szüleik és nagyszüleik is. Lás-
sunk tisztán: a kiskapuk meg-
találása nálunk legtöbbször 
létkérdés. 

– Magyar önérzetemhez ab-
ból merítek hatalmas energiá-
kat, hogy zsigereimben érzem, 
tudom és személyesen több-
ször megtapasztaltam: hasonló 

módon éreznek, gondolkodnak a 
Kárpát-medencében élő nemzet-
társaim is.

 – Bárhová vessen a sors, szü-
lőföldemnek, töredék hazácskám-
nak ezt a vidéket tartom, ahol ott-
hon érzem magam, s ide minden-
kor visszavágyom.

Szépreményi Kristóf

 Búvópatakként időről időre felmerül a kárpátaljai magyarok ön-
azonosságának kérdése. A válasz erre azért sem könnyű és mesz-
sze nem egyértelmű, mivel azt gyakran felülírják politikai és egyéb 
szempontok. Talán olyan ez, mint amikor egy festő nem ad címet a 
képeinek, mivel azzal, úgymond, befolyásolná a kiállításra látoga-
tót a szabad véleményformálásban, megbéklyózná fantáziájának 
könnyed, kötetlen szárnyalását. Én tehát ezzel a néhány, itt papír-
ra vetett gondolattal ebben a számunkra nem könnyű időszakban 
csupán némi fogódzót szerettem volna adni azoknak, akiket foglal-
koztat az a kérdés, hogy kik és mi végre vagyunk ezen a világon…

Magyarok a Kárpátok alján
Kik és mi végre vagyunk ezen a világon?

Facebookos vélemény

Megtartó hagyomány

Verecke híres útján
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László Árpád bodnármester 
a szülőfalujától, Salánktól mint-
egy nyolc kilométerre fekvő 
Sárosorosziban találta meg élete 
párját, oda ment vőnek. Ám tizen-
öt év után is ezer szállal kötődik a 
kuruc hagyományaira oly büszke 
Salánkhoz. Ott, a híres Hömlöc-
hegyen terül el másfél hektáros 
szőlőbirtoka, melyet testvérével, 
Attilával közösen gondoz. Most is 
onnan érkezik a megbeszélt kora 
esti időpontra, friss forrásvíz-
zel kínál, melyet a Gálok kútjá-
ból mert. Ez a kút, mondja, akár-
csak a másik, amelyet Mikes Ke-
lemenről, a nagyságos fejedelem 
hűséges apródjáról neveztek el, 
megvan már vagy négyszáz éves. 
Mint ahogy ezen a tölgyerdőkkel 
borított tájon legalább ennyi időre 
nyúlik vissza a szőlőtermesztés és 
a hordókészítés. Pontosabban fél-
ezer esztendővel ezelőtt már igen 
sok itt élőnek jelentett komoly be-
vételi forrást az itt termett bor és 
az itt készített hordó. 

– Maga a pince, a hordó, és 
természetesen a bor Rákóczi visz-
szaemlékezésében is többször 
megjelenik – emlékeztet rá a fia-
tal gazda. – Amikor a szabadság-
harc elején a fejedelem szeren-
csésen elfoglalja Munkács várát, 
katonái bizony a győzelmet úgy 
ünnepelték meg, hogy három na-
pon át az itteni kocsmákban, pin-
cékben tivornyáztak. Rákóczinak 
végül is elege lett az egészből, s 
a krónikák szerint a „hordók fe-
nekét mind beverette”. Képzele-
temben többször felvillant már 
ez a jelenet, magam előtt látom 
ezeket a hordókat, melyeket vas-
abroncs helyett akkor még haj-
lékony mogyoróvesszők fogtak 
össze. A természet rendje szerint 

A külhoni magyar értéktár része

A salánki hordó reneszánsza
Vajon a bodnárok mikor, az év melyik szakában lélegezhetnek fel, 
ha csak egy rövid időre is? Van-e egyáltalán ebben a szakmában 
holtszezon? Vagy modern világunkban az egész mesterség lassú 
halálra van ítélve, mivel már a falusi háztartásokban használatos 
csaknem valamennyi edény is műanyagból meg fémből készül? Azt 
tudjuk, hogy nagyobb borászatokban szinte minden folyamat irá-
nyítottan, a hűthető-fűthető acéltartályokban zajlik. 

a mogyoróvessző a vizes pincékben 
két-három év alatt elkorhadt, újra 
kellett fonni. Az értékekre ügyelő 
szorgos és takarékos eleink nem vár-
ták meg, míg a mogyoróvessző tel-
jesen tönkremegy, s az újrafonással 
a velünk rokon szakma képviselőit, 
a pintéreket bízták meg. Tudni kell 
azt is, hogy akkoriban minden hor-
dó alá egy hasonló nagyságú félfe-
nekű faedényt helyeztek el, ha ne-
tán mégis megtörténne a baj, ez volt 
a kármentő. 

– Azóta sokat változott a világ, 
ám a műhelyben szétnézve azt lá-
tom, hogy rengeteg a régi szerszám, 
és sokuk éle szépen csillog, ami azt 
jelzi, hogy használatban vannak. 

– A nagyobb hordógyárakban 
ma már szinte minden munkafolya-
matot gépesítettek. Nálunk ez nem 
lehet cél, mert nincs értelme olyan 
hatalmas műhelyt építeni, ahol 10-
12 nagyméretű gépet elhelyezhet-
nénk. Aztán az öcsémmel ketten 
szaladgálnánk egyiktől a másikig. 
Nálunk a szakma továbbra is ko-
moly fizikai munkát igényel.

– Mégis van, aki a mesterséget 
tovább vigye?

– Örömmel mondhatom, hogy 
Salánkon közel egy évtizede nem 
csökkent az aktív bodnárok száma. 
Úgy látom, az a tizenöt fő, amely-
nek jelentős része középkorú, már 
nem fog váltani, nem néz más mun-
ka után. Mindez elsősorban annak 
köszönhető, hogy nyitottak va-
gyunk a világra, gyorsan reagálunk 
arra, hogy mit igényel a piac. 

– Én meg idáig azt hittem, 
hogy ebben a felgyorsult világban 
a bodnárok testesítik meg az örök 
állandóságot. Akik időnként száz-
húsz éves szerszámokkal, és még a 
nagyapától ellesett mozdulatokkal 
dolgoznak.

– Mielőtt erre a felvetésre vá-
laszolnék, hadd mondjam el, hogy 
a salánki bodnárok közül tizen-
három fő – velem, illetve testvé-
remmel, Attilával együtt – régi 
bodnárdinasztiák leszármazott-
ja. Ám ketten, úgymond, nemrég 
csatlakoztak hozzánk. Talán nem 
véletlen, hogy ők igencsak nyitot-
tak és befogadók minden új iránt, 
amellett, hogy a régi eljárásokat és 
szakmai fogásokat is nagyon jól is-
merik. Az is könnyen előfordulhat, 
hogy a bodnár szakma iránti vonza-
lom, vagy inkább szenvedély lap-
pang egy ideig, hogy aztán két-há-
rom generáció múlva ismét a fel-
színre törjön. Nem véletlen, hogy 
a múlt század közepén, ami akkor 
még háromezer lelket számláló tele-

pülésünkön egy olyan jelentős hor-
dógyár működött, amelyik 260-270 
embernek adott munkát. Az ott dol-
gozók közül közel száznak otthon 
is volt műhelye, tehát egyedül, min-
den segítség nélkül el tudta készíte-
ni a különböző űrtartalmú boroshor-
dókat éppúgy, mint a sózót, a prés-
ből kifolyó mustot felfogó metszést, 
a káposztásdézsát stb. 

– Most már értem: ki tud-
ja melyik felmenője űzte ezt a 
szakmát a szóban forgó két új 
bodnárlegénynek?!

– Én meg azt nem hittem volna, 
hogy huszonkét éves koromban el-
készítem az első whiskys hordót, 
aztán meg a barrique hordók tucat-
jait. Mert ezekre errefelé egyre na-
gyobb az igény. Ha azt mondjuk, 
hogy Európa nyugati és déli részén 
mostanság divat a borokhoz érte-

ni, akkor azt is látnunk kell, hogy 
Ukrajnában egyre több biztos eg-
zisztenciájú egyén – főleg kedvte-
lésből – szívesen készít jóízű gyü-
mölcspárlatot, például almából cal-
vadost, míg mások mind finomabb 
whisky előállításával próbálkoz-
nak. De, ahol nagy a baráti kör és 
a rokonság, ott évente több hordó-
nyi égetett szeszes ital is elfogy, il-
letve elajándékozódik. Nálam pél-
dául többnyire öt-hat hordót ren-
delnek a hágón túli kuncsaftjaim. 
Az is megfigyelhető, hogy Ukraj-
nában az az étterem, amelyik ad 
valamit magára, rendelkezik vala-
milyen italkülönlegességgel, ame-
lyik többnyire tömény szeszből ké-
szül. A barrique hordókat pedig it-
teni gazdatársaim is szívesen vásá-

rolják, hisz ne feledkezzünk meg ar-
ról sem, hogy hódít egy másik di-
vat is. Errefelé is mind többen sze-
retnének minőségi borokat készíte-
ni. Barátaimtól hallom, hogy a tava-
lyi borszőlő egy része valószínűleg 
a Kárpátok túloldalára kerül, mivel 
azt az ott élők vásárolják fel. Azzal 
a céllal, hogy maguk készítsenek 
bort belőle. Remélem, előbb-utóbb 
ez sikerülni is fog nekik, hisz am-
biciózus egyénekről van szó, s az 
internet korában minden fontos in-
formációhoz könnyen hozzá lehet 
jutni, így a világhálón a borkészí-
tésről is rengeteg anyagot találunk. 
Pár év alatt pedig némi tapasztalat-
ra is szert tudnak tenni. Amúgy pe-
dig mind a whiskys, mind a barrique 
hordók készítését a magyarországi 
kollégáktól sajátítottam el. Az utób-
bi években több tanulmányúton is 

részt vettünk. Jártunk Szigetvá-
ron, Erdőbényén, Sárospatakon 
stb. Bizony fontos tudni, látni, 
milyen újdonságok honosodtak 
meg a szakmában, egyáltalán 
érezni, hogy merre tart a világ.

– Végül is mikor lazíthat egy 
keveset a bodnármester?

– Nálunk igazából nincs 
holtidény. Annak nagyon örü-
lünk, ha az előrelátó gazda még 
a nyár elején közli velünk, hogy 
szüretkor milyen hordó(k)ra lesz 
szüksége. Így aztán a megrende-
lés teljesítése akár október kö-
zepéig is elhúzódhat. De akkor 
már a káposztás dézsák szezon-
ja is beköszönt, és nyakunkon a 
disznóvágás is. A sózó továbbra 
is megtalálható csaknem minden 
olyan falusi háztartásban, ahol 
egyedül nevelik fel a téli hízót. 
Télen aztán a kisebb űrtartalmú 
edények – puttonyok, tölcsérek 
stb. – kerülnek sorra. No és a hi-
degek beálltával készítjük elő 
az alapanyagot, szerezzük be a 
rönkfát, azt hasogatjuk, fűrészel-
jük. Hordót csak olyan anyagból 
szabad készíteni, amelyiket kint, 
a szabadban két éven át szárította 
a nap, verte a hó és az eső, szik-
kasztotta a szél, így edződött. 
Ma már a dongának való anyag 
többségét ugyan fűrészelik, ám 
ha a rönk között akad arra érde-
mes, akkor vesszük a fáradságot, 
és a régi módszerrel felhasogat-
juk. Ebből lesz a prémium minő-
ségű hordó.

– Szerencsére a külhoni ma-
gyar értéktár összeállítóinak fi-
gyelmét nem kerülte el a salánki 
hordó, mely végül is a beregi 
szőttessel, a vereckei emlékmű-
vel, s a Kárpátalján tovább élő 
Rákóczi-kultusszal együtt eb-
ben a lajstromban vidékünket 
képviseli.

– Évszázados hagyomány-
ról van szó, mely feltétlenül ér-
demes arra, hogy megőrizzük és 
továbbörökítsük. Ez részünkről 
tudatosan vállalt feladat. Min-
den nagyobb népünnepélyen ott 
vagyunk, s ezeken az alkalma-
kon az érdeklődők szeme láttára 
készítjük el a hordót. Nagy örö-
mömre szolgál, hogy ilyenkor 
többnyire népes közönség vesz 
körbe bennünket. 

Kovács Elemér

A szervezet antioxidáns védelméről

Mik is azok a sokat emlegetett 
antioxidánsok és szabadgyökök? 
Az antioxidánsok – az élő szerve-
zetben (enzimek), illetve a táplá-
lékban található természe tes vagy 
mesterséges vegyületek, amelyek 
hatékonyan megvédik a szerveze-
tünket a káros oxidációs folyama-
toktól és az általuk létrejött ká-
ros, agresszív szabadgyökök től. 
Az antioxidánsok megvédik a 
szervezet sejtjeit a szabadgyö-
kök által okozott károsodások-
tól anél kül, hogy önmaguk káros 
anyaggá válnának, s így támogat-
ják szer vezetünk védekezőképes-
ségét, a betegségek megelőzését.

Mit kell tudnunk az oxidáció-
ról? Az oxidáció olyan folyamat, 
amelyben atomok molekulái vagy 
ionok elektront adnak le. Minden-
ki számára ismert oxidációs folya-
mat például vastárgyak rozsdáso-
dása vagy a félbevágott alma be-
barnulása. Szervezetünkben szá-
mos oxidációs folyamat játszódik 
le, amelyek során az elektronok 
leadá sával energia termelődik és 
raktáro zódik a sejtekben. Igen ám, 
viszont az intenzív és irányítatlan 
oxidációs folyamatok súlyosan ká-
rosítják a szöveteket és sejteket, 
ami szerve zetünk „rozsdásodásá-
hoz" vezethet. Minél idősebbek 

Napjainkban szinte minden betegség, valamint a korai öregedés 
kialakulásában szerepet játszhat az a tény, hogy egyre gyakrab-
ban ki vagyunk téve az igen agresszív és káros szabadgyökök és 
az oxidációs folyamatok hatásának.

vagyunk, annál hajlamosabbá válunk 
az oxidáció ra – bizonyos értelemben 
testünk rozsdásodni kezd. Minden, 
ami megelőzi vagy lassítja ezeket az 
oxidációs folyamatokat, antioxidáns 
hatásnak minősül.

Hogyan védenek bennünket az 
antioxidánsok? Hát úgy, hogy hoz-
zákapcsolódnak a szabadgyökök höz 
és semlegesítik azokat, s így nö velik a 
szervezet ellenállóképességét és hoz-
zájárulnak különböző beteg ségek és a 
korai öregedés megelő zéséhez.

Mit nevezünk szabadgyökök nek? 
A szabadgyökök páratlan elektront 
tartalmazó molekulák (itt említjük 
meg, hogy a szervezetben a moleku-
lák, atomok páros számú elektrono-
kat tartalmaznak, s az biz tosítja a sta-
bilitásukat), rendkívül labilisak, reak-
tívak és agresszívan a páros állapot 
visszaállítására tö rekednek. Ezek a 
molekulák fele lősek a korábban em-
lített oxidációs folyamatok elindításá-
ért. Hozzá kell tennünk, hogy a ter-
mészetes élet tani folyamatokhoz hoz-
zátartozik bizonyos mennyiségű sza-
badgyök keletkezése, ami még nem 
okoz káros elváltozásokat, mivel sze-
repet játszanak a szervezetet megtá-
madó káros mikroorganizmusok el-
leni védelemben. Viszont számuk 
meg növekedésével képesek a szer-
vezet bármely sejtjében, szervében 

kárt okozni, mivel már nincs elegendő 
antioxidánsunk a semlegesítésükre.

Milyen tényezők által keletkez het 
nagyobb mennyiségű szabad gyök? 
Ezek a következők: radioak tív sugár-
zás, UV-fény, dohányzás, sok telített 
zsírsav az étrendben, levegőszeny-
nyező anyagok, fém ionok, intenzív 
sportolás, enzim reakciók, gyulladás, 
gyógyszerek, kimerítő szellemi, fizi-
kai munka, erős stresszhatás.

Az egészség megőrzésében na-
gyon fontos az antioxidánsok és a 
szabadgyökök között fennálló egyen-
súly megtartása. Amennyiben a sza-
badgyökök képződése felgyor sul, ez 
esetben a szervezet nem tudja fenn-
tartani ezt az egyensúlyt, és a szabad-
gyökök agresszivitása és pusztítása 
már nemcsak a kóroko zókat de szer-
vezetünk ép sejtjeit is veszélyeztetik.

Néhány szót szóljunk az anti-
oxidánsok és a táplálkozás viszo-
nyáról. Civilizációs életformánk-
kal együtt jár, hogy olyan káros 
hatások érik szervezetünket, me-
lyek felgyor sítják az öregedést, ká-
rosan hatnak egészségünkre. Az 
antioxidánsok részben szervezetünk-
ben képződ nek, részben viszont kül-
ső forrásból (zöldségek és gyümöl-
csök) szár maznak. Azaz, a helyes 
táplálkozás nak fontos szerepe van 
az egészség fenntartásában és szá-
mos betegség megelőzésében, mi-
vel egyes fontos élelmiszeralkotó-
kat szervezetünk nem képes előállí-
tani, s mégis szük ségesek a megte-
lelő működéshez. A kiegyensúlyo-
zott racionális táplál kozáshoz na-
ponta 400-600 gramm zöldsé get, 
gyümölcsöt kell fogyasztani. A vö-
rösbor és étcsokoládé fogyasztá-

sa szintén antioxidánsokat juttat a 
szer vezetbe, így mértékkel, de java-
solt a fogyasztásuk.

Az antioxidáas hatással rendel-
kező anyagok köre széles, vannak 
köztük vitaminok, ásványi anyagok 
és egyéb elemek. A legjelentősebb 
antioxidánsok a következők.

A-vitamin. Biztosítja a nö-
vekedést, szükséges a csontfejlődés-
hez, immunfolyamatok, a látás és a 
hámszövet épségének fenntartásá hoz. 
A-vitamin-források: máj, vese, szív, 
tojássárgája, tengeri halak, tejtermé-
kek, zsíros sajtok.

Béta-karotin. Növényi ere-
detű színes vegyület. A sejtekben 
antioxidánsként működik, gátolja a 
szabadgyökök káros hatását. Forrá-
sok: zöldségfélék (sárgaré pa, piros-
paprika, paradicsom, kel káposzta, 
paraj, kelbimbó, piros gyümölcsök).

C-vitamin. Szerepe rend kívül 
szerteágazó: nélkülözhetet len egyes 
hormonok és a kollagén szintézisé-
hez, az immunrendszer hatékony mű-
ködéséhez, erős antioxidáns. C-vita-
minban gazdag a csipkebogyó, pap-
rika, zöldségfélék, friss gyümölcsök, 
citrom, narancs, grapefruit

E-vitamin. Könnyen oxidá lódik, 
miközben antioxidáns hatást fejt ki. 
Megakadályozza, hogy a szabad-
gyökök károsítsák az érfalakat, védi 
a sejtmembránokat. For rások: növé-
nyi olajok, gabonafélék csírája, zöld 
növények, marhahús, baromfi, hal.

Cink. Számos enzim és az inzu-
lin alkotórésze. Részt vesz az anyag-
cserében. Cinkhiány eseté ben növe-
kedési zavarok, hajhullás, bőrelválto-
zások, gyakori fertőzé sek lépnek fel. 
Cinkforrások: hús, máj, tojás, hüve-

lyesek magja, osztriga.
Réz. Számos fontos oxidá-

ciós-redukciós enzim alkotóré-
sze. Rézre szükség van a vérkép-
zéshez és a központi idegrendszer 
műkö déséhez. Rézhiányos állapot-
ban emelkedik a vér koleszterin-
szintje, kardiovaszkuláris elválto-
zások és vérszegénység fejlődhet 
ki. Jó rézforrás a marhamáj, a ga-
bonák, a gyümölcsök és a zöldsé-
gek, tengeri hal, mogyoró.

Szelén. A glutation-peroxidáz 
alkotórészeként részt vesz a peroxi-
dok redukálásában, a sejt membrán 
épségének fenntartásá ban, oxidatív 
folyamatoktól való védelrrjében. 
Egyes pajzsmirigy-be tegségek ösz-
szefüggésben vannak a szervezet 
alacsony szelénszintjével. Jó sze-
lénforrásnak számít a hal, tojás, 
hús, lencse, tej, gabonafélék.

Koenzim Q10. Alapvető szere-
pe van a sejt energiatermelésé ben. 
Hiányaasejtekben energiadefi cithez 
és egyéb károsodáshoz vezet het. 
Szervezetünk 25-30 éves korig 
maga állítja elő, de ezután után szint-
je csökken és kívülről kell bevinni. 
Forrása: tengeri halak, pisztráng, 
disznóhús, marhamáj, brokkoli, bur-
gonya, spenót, mogyoró, szója.

Béres-cseppek (Nagyhatá sú 
immunerősítő). Végezetül annyit, 
hogy terhes ség alatt fokozódik az 
antioxidáns- igény, ezért fontos már 
a terhesség előtt normalizálni a női 
szervezet antioxidáns szintjét. Fá-
radtság, le vertség, immunrendsze-
ri, illetve bőrproblémák szintén 
antioxidánshiányról tanúskodhatnak.

Bodnár István 
kertészmérnök
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Az elmúlt év néhány emlékezetes pillanata

A sajtkészítményeket a legkisebbek is szívesen megkóstolják

Benei rézüstben fő a csipkebogyólekvár

Csak a szívünk legyen fiatal...

Hódítanak a hazai termékek

Jakabok a Turul Expón

Hagyományőrzők Huszton

Higgy, remélj, szeress!

Unokával boldog az élet – együtt a családi napon



Csütörtök Január 16.

Köszöntjük Gusztáv nevű olvasóinkat!

Hétfő Január 13.

Köszöntjük Veronika nevű olvasóinkat!

Kedd Január 14.

Köszöntjük Bódog, Félix nevű olvasóinkat!

Szerda Január 15.

Köszöntjük Lóránt, Lóránd, Mór nevű olvasóinkat!
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04:00 Győzike
04:50 Top Shop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Az én kis családom

Török filmsor.
10:00 Top Shop
12:30 Fókusz
13:25 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:40 Bátrak földje

Magyar filmsor.
15:55 Az én kis családom

Török filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:45 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:00 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:10 Barátok közt
22:55 XXI. század – a

legendák velünk 
élnek

23:25 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:55 Dakar-rali 2020
00:30 Autogram
01:15 Foglalkozásuk:

amerikai
Am. akcióthriller-sor.

02:25 Foglalkozásuk:
amerikai
Am. akcióthriller-sor.

03:35 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

05:20 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:30 Tények Plusz
19:30 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:00 Exatlon Hungary
22:00 Drágám, add az 

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:10 Domovina
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 A világ egy terí-

tett asztal
13:20 A királynő szigetei
14:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

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

20:30 Kékfény
21:30 Hazug

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

22:15 Kenó
22:25 Rejtélyek asszonya

Bűnügyi tévéfilmsor.
00:50 Új idők új dalai
01:20 Biblia és 

képzőművészet
01:40 Rúzs és selyem

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'20
07:10 Nótacsokor
07:30 Nótacsokor
07:50 Nótacsokor
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:40 Útmutató
09:05 Mai hitvallások
09:35 A sokszínű vallás
09:50 Mindenki 

Akadémiája
10:20 Dokuzóna
11:20 Angol nyelvű hírek
11:35 Szerelemből 

nősültem
Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:15 Család-barát
15:50 Divat és dizájn
16:20 Magyar Krónika
16:50 Öt kontinens
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Nótacsokor
19:25 Nótacsokor
19:45 Nótacsokor
20:00 Balázs Fecó 60. 

születésnapi 
koncert - Aréna

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:25 Mindenből 

egy van
23:20 M5 Híradó
23:50 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák -

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Itthon vagy!
01:55 Balázs Fecó 60. 

születésnapi 
koncert - Aréna

05:30 Múlt és Jelen
06:00 Hajime
06:30 Sporthíradó
07:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
09:00 Skipper
09:25 Jövünk!
10:00 Sporthíradó
10:35 Bringasport 

magazin
10:55 Kosárlabda 

közvetítés
13:00 Sporthíradó
13:30 Bringasport 

magazin
13:50 Labdarúgó 

közvetítés
14:55 Ifjúsági Téli Olim -

piai Játékok
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
17:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
18:40 Értékelő műsor: 

Vízilabda
18:50 Felvezető műsor:

Vízilabda
19:00 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
20:10 Értékelő műsor:

Vízilabda

04:00 Győzike
04:50 Top Shop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Az én kis családom

Török filmsor.
10:00 Top Shop
12:30 Fókusz
13:25 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:40 Bátrak földje

Magyar filmsor.
15:55 Az én kis családom

Török filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:45 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:00 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:10 Barátok közt
22:55 Házon kívül
23:25 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:55 Dakar-rali 2020
00:30 Arachnophobia - 

Pókiszony
Amerikai thriller

03:00 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:50 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:30 Tények Plusz
19:30 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:00 Exatlon Hungary
22:00 Drágám, add az 

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:10 Unser Bildschrim
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 A világ egy terí-

tett asztal
13:20 Az erdők 

megmentése
14:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.

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

21:30 Kihantolt bűnök
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

22:15 Kenó
22:25 Velvet Divatház IV

Sp. tévéfilmsor.
23:20 Magyarország 

szeretlek!
00:50 Hogy volt?!
01:45 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:10 Magyar Krónika

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:50 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:10 Nótacsokor
07:25 Nótacsokor
07:45 Nótacsokor
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:30 Isten kezében
08:55 Unitárius 

magazin
09:20 A sokszínű vallás
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:15 In memoriam 

Huszárik Zoltán
11:15 Angol nyelvű hírek
11:30 Használt koporsó

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschrim
14:15 Család-barát
15:55 Család'20
16:20 Novum
16:50 Térkép
17:15 Útravaló
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Nótacsokor
19:20 Nótacsokor
19:40 Nótacsokor
20:00 Üdítő
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:30 Mindenből 

egy van
23:55 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:45 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:50 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Üdítő
02:25 Használt koporsó

Tévéfilm
03:40 Itthon vagy!

05:30 Pecatúra
06:00 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
08:00 Kosárlabda 

magazin
09:00 Kézilabda 

magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
11:55 Skipper
12:25 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
13:25 Labdarúgó 

közvetítés
14:35 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
15:55 Ifjúsági Téli Olim-

piai Játékok
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
17:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
18:45 Értékelő műsor:

Vízilabda
19:00 Felvezető műsor: 

Vízilabda
19:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
20:40 Értékelő műsor: 

Vízilabda
20:50 Felvezető műsor: 

Vízilabda

04:00 Győzike
04:50 Top Shop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Az én kis családom

Török filmsor.
10:00 Top Shop
12:30 Fókusz
13:25 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:40 Bátrak földje

Magyar filmsor.
15:55 Az én kis családom

Török filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:45 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:00 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:10 Barátok közt
22:50 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
23:25 Castle

Amerikai krimisor.
00:35 Dakar-rali 2020
01:10 Rejtjelek

Amerikai krimisor.
02:20 Rejtjelek

Amerikai krimisor.
03:25 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

05:20 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:30 Tények Plusz
19:30 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:00 Exatlon Hungary
22:00 Drágám, add az

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Időjárás-jelentés
06:41 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:10 Ecranul nostru
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Balkán expressz
14:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

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

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Anna Karenina

Tévéfilmsor.
21:30 A bűn művészete

Bűnügyi tévéfilm-
sor.

22:25 Kenó
22:30 Julie kisasszony

Angol filmdráma
00:45 Szabadság tér ́ 89
01:25 Kékfény
02:20 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:50 Család'20
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát expressz
07:10 Nótacsokor
07:20 Nótacsokor
07:40 Nótacsokor
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:35 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
08:55 Biblia és 

irodalom
09:10 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

09:20 Evangélikus 
ifjúsági műsor

09:30 A sokszínű vallás
09:55 Mindenki 

Akadémiája
10:30 Várakozás - An- 

dorai Péter – A 
Nemzet Színésze

11:25 Angol nyelvű hírek
11:45 Budapesti mesék

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

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Család-barát
15:50 Magyar gazda
16:20 Mesterember
16:45 Hazajáró
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Itthon vagy!
19:00 Nótacsokor
19:15 Nótacsokor
19:30 Nótacsokor
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:35 Mindenből 

egy van
00:00 Határtalanul 

magyar
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
02:30 Budapesti mesék

Tévéjáték

05:05 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság

06:30 Sporthíradó
08:00 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
09:25 Fradi Tv
10:00 Sporthíradó
10:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
11:55 Hajime
12:25 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:30 Kézilabda 

magazin
14:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
16:00 Ifjúsági Téli Olim-

piai Játékok
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor
17:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
18:40 Értékelő műsor: 

Vízilabda
18:50 Felvezető műsor: 

Vízilabda
19:00 Vízilabda Euró

pa-bajnokság
20:10 Értékelő műsor:

Vízilabda
20:30 Átigazolás

04:00 Győzike
04:50 Top Shop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Az én kis családom

Török filmsor.
10:00 Top Shop
12:30 Fókusz
13:25 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:40 Bátrak földje

Magyar filmsor.
15:55 Az én kis családom

Török filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:45 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:00 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:10 Barátok közt
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:25 Castle

Amerikai krimisor.
00:35 Dakar-rali 2020
01:10 Háborgó mélység

Am. akcióthriller
03:20 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:50 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:30 Tények Plusz
19:30 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:00 Exatlon Hungary
22:00 Drágám, add az 

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:15 A világ összes illata
14:10 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
15:00 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

21:50 A magas ősz férfi 
társat keres
Romantikus vígjáték

23:25 Kenó
23:35 Micsoda éjszaka

Magyar játékfilm
00:55 Hogy volt?!
01:50 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Magyar gazda

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:50 Novum
06:20 Summa
06:45 Világ
07:10 Útravaló
07:30 Nótacsokor
07:45 Nótacsokor
08:05 Nótacsokor
08:25 Német nyelvű 

hírek
08:35 Orosz nyelvű hírek
08:40 Kínai nyelvű hírek
08:50 Evangélikus 

riportok
09:20 Vallás és szabadság
09:25 Így szól az Úr!
09:30 Kereszt-Tények
09:40 Református 

ifjúsági műsor
09:50 A sokszínű vallás
10:05 Mindenki 

Akadémiája
10:40 Sáros László 

György - Meste-
rek és tanítványok

11:35 Angol nyelvű hírek
11:50 A nagy képmás

Magyar tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
14:15 Család-barát
15:50 Kék bolygó
16:20 Noé barátai
16:45 Hazajáró
17:20 Ízőrzők
20:00 Szenes Iván Em-

lékkoncert 2019
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:35 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

magyar
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…
00:50 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván Em-

lékkoncert 2019
02:25 A nagy képmás

Magyar tévéfilm
03:25 Itthon vagy!

05:05 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság

06:30 Sporthíradó
08:15 Kézilabda 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:35 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
12:05 Kerékpártúra
12:35 Bringasport 

magazin
13:00 Sporthíradó
13:25 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
14:55 Pecatúra
15:30 Napos Oldal - 

DVTK
16:00 Ifjúsági Téli Olim-

piai Játékok
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
17:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
18:40 Értékelő műsor:

Vízilabda
18:50 Felvezető műsor:

Vízilabda
19:00 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
20:10 Értékelő műsor: 

Vízilabda
20:30 M4 Sport Év

Sportolója Gála
22:35 Sporthíradó



Szombat Január 18.

Köszöntjük Piroska nevű olvasóinkat!

Vasárnap Január 19.

Köszöntjük Sára, Márió nevű olvasóinkat!

Péntek Január 17.

Köszöntjük Antal, Antónia 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 eladása, 
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 
hirdetések, amelyek ellent-
mondanak a szerkesztőségi 
feltételeknek és az ukrán 
törvényeknek.
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

2020. 
január 8. 9hetI műsor

04:00 Győzike
04:50 Top Shop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Az én kis családom

Török filmsor.
10:00 Top Shop
12:30 Fókusz
13:25 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:40 Bátrak földje

Magyar filmsor.
15:55 Az én kis családom

Török filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:45 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:00 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:10 Barátok közt
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:25 Castle

Amerikai krimisor.
00:35 Dakar-rali 2020
01:10 Az Év Hotele
01:55 Graceland – 

Ügynökjátszma
Am. akciófilm-sor.

03:00 Graceland – 
Ügynökjátszma
Am. akciófilm-sor.

04:50 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:30 Tények Plusz
19:30 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:00 Exatlon Hungary
22:00 Drágám, add az 

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texas-i

 kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:10 Öt kontinens
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:30 Tengerek, város-

ok, emberek
14:20 A hegyi doktor

Ném. családi filmsor.
15:10 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
16:00 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

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

20:30 A hercegnő
Angol történelmi 
dráma

22:15 Kenó
22:25 Csapd le csacsi!

Magyar filmvígjáték
23:50 Hogy volt?!
00:45 Új idők, új dalai
01:15 Világörökség 

Portugáliában
01:45 Rúzs és selyem
02:10 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:35 Élő egyház

05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Multiverzum
06:20 Kék bolygó
06:45 Kárpát expressz
07:10 Nótacsokor
07:25 Nótacsokor
07:50 Német nyelvű 

hírek
07:55 Orosz nyelvű hírek
08:05 Kínai nyelvű hírek
08:15 Katolikus krónika
08:45 Tanúságtevők
09:10 A sokszínű vallás
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:00 Az egység felé - 

Lantos Ferenc 
festőművész 
portréja

10:55 Angol nyelvű hírek
11:15 Tigrisugrás

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:45 Öt kontinens
14:15 Család-barát
15:50 Folkudvar
16:20 Multiverzum
16:55 Kárpát expressz
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Nótacsokor
19:15 Nótacsokor
19:30 Nótacsokor
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:35 Mindenből 

egy van
00:05 Határtalanul 

magyar
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
02:25 Tigrisugrás

Tévéfilm

05:05 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Pecatúra
10:00 Sporthíradó
10:35 M4 Sport Év 

Sportolója Gála
13:00 Sporthíradó
13:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
14:55 Fradi Tv
15:30 Napos Oldal - 

DVTK
16:00 Ifjúsági Téli Olim-

piai Játékok
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor:

Vízilabda
17:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
18:40 Értékelő műsor: 

Vízilabda
18:50 Felvezető műsor: 

Vízilabda
19:00 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
20:10 Értékelő műsor: 

Vízilabda
20:30 Átigazolás
21:00 Sporthíradó
21:35 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
00:55 Kézilabda 

közvetítés

04:05 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:10 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

06:10 Top Shop
06:40 Kölyökklub
09:25 Bakugan

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

09:55 Top Shop
10:55 Muppet Show

Am. animációs víg-
játéksor.

11:35 Autogram
12:20 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:55 Hölgy aranyban
Am.-angol film

15:25 Az ember, aki is-
merte a végtelent
Angol-amerikai film

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjátéksor.
21:10 Doc West

Olasz-am. 
westernvígjáték

23:20 Annabelle
Am. thriller

01:35 Dakar-rali 2020
02:10 Lélegezz!

Am. thriller

04:05 Magánnyomozók
04:55 Csapdába csalva
05:25 Egy rém rendes 

család
Am. filmsorozat

05:50 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

06:20 TV2 ANIMÁCIÓ
10:25 Trendmánia
10:55 Autószerelők, 

avagy minden új 
egyszer régi lesz!

11:30 Poggyász
12:00 Hungarikumok- 

kal a világ körül
12:35 Edzőtárs
13:05 Csapdába csalva
13:40 Truman Show

Am. filmdráma
15:50 Columbo

Am. krimi
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Én és a hercegem

Am.-cseh vígjáték
22:20 Tök alsó 2. – 

Európai turné
Am. vígjáték

00:10 A Versace-ház
Kanadai életrajzi 
filmdráma

02:10 A törvény embere
Am. kalandfilm-sor.

03:05 A törvény embere
Am. kalandfilm-sor.

03:50 A törvény embere
Am. kalandfilm-sor.

04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Magyar 

Krónika
07:30 Hazajáró
08:05 Térkép
08:35 Noé barátai
09:15 Divat és dizájn
09:45 Nálatok, laknak 

állatok?
Német családi film-
sor.

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

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:30 Agatha Raisin

Bűnügyi tévéfilmsor.
14:20 Doc Martin

Angol tévéfilmsor.
15:15 Isten rabjai

Magyar filmdráma
17:00 Gasztroangyal

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
19:30 Oviapu

Angol családi film
21:05 Ifjúság

Olasz filmdráma
23:05 Kenó
00:40 Hogy volt?!
01:40 Rúzs és selyem
02:10 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:10 Magyar 

Krónika

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:50 Magyar 

gazda
06:15 Itthon vagy!
06:40 Unió28
08:05 Német nyelvű

hírek
08:10 Orosz nyelvű 

hírek
08:20 Kínai nyelvű 

hírek
08:30 Gasztroangyal
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:35 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvű 

hírek
11:25 Szováthy Éva

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
14:20 Család-barát
15:55 Hagyaték
16:25 Színe-java
17:25 Most a 

Buday!
18:50 Térkép
19:25 Ízőrzők
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:55 Legenda - 

válogatás
23:25 M5 Híradó
23:55 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Gasztroangyal
02:20 Isten rabjai

Magyar filmdráma
03:55 Szováthy Éva

Magyar 
játékfilm

04:50 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság

06:15 Kézilabda 
közvetítés

07:55 Napos Oldal - 
DVTK

08:50 Szabadidő
09:25 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
12:45 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
14:15 Ifjúsági Téli 

Olimpiai Játé-
kok

15:15 Felvezető műsor: 
Jégkorong

15:30 Jégkorong 
közvetítés

17:35 Értékelő műsor:
Vízilabda

18:00 Napos Oldal - 
DVTK

18:30 Felvezető műsor: 
Vízilabda

19:00 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság

20:10 Értékelő műsor:
Vízilabda

20:20 Felvezető műsor:
Vízilabda

20:30 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság

21:40 Értékelő műsor: 
Vízilabda

22:00 Jégkorong 
közvetítés

00:20 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság

01:40 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság

03:00 Jégkorong 
közvetítés

04:05 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:10 Fókusz Plusz
06:10 Top Shop
06:40 Kölyökklub
09:20 Star Wars

Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:45 Top Shop
10:45 Muppet Show

Am. animációs víg-
játéksor.

11:25 A Muzsika TV 
bemutatja!

12:05 Az Év Hotele
12:50 Házon kívül
13:25 Kalandorok kapuja

Fr.-kínai-kanadai 
akciókalandfilm

15:55 A vihar magja
Am. katasztrófafilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Arthur Király - A 
kard legendája
Am.-angol kalandfilm

21:40 Szupercella 2.
Amerikai akciófilm

23:45 Dakar-rali 2020
00:20 Portré
01:10 Csillagközi invázió

Am. sci-fi akciófilm

04:35 Írjunk történelmet!
Amerikai sor.

05:00 Írjunk történelmet!
Amerikai sor.

05:25 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

05:50 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

06:20 TV2 ANIMÁCIÓ
09:55 Nagy Vagy, 

Auchan kupa!
10:30 Több mint TestŐr
11:00 Super Car
11:35 Adris Kitchen
12:05 Az Építkezők
12:40 Csapdába csalva

13:10 Az utazó
Am.-fr. romantikus 
kalandfilm

15:20 Ben Hur
Angol-görög ak-
ció-kalandfilm

18:00 Tények
18:50 A sóher

Francia vígjáték
21:00 Rossz tanár

Am. vígjáték
23:00 Egy becsületbeli ügy

Amerikai krimi
02:00 Anyám és más fu-

tóbolondok a 
családból
Magyar filmdráma

04:20 Himnusz
04:25 Mindenről, ami 

nélkül nincs építé-
szet - Dobó János 
építész portréja

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
08:00 Isten kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:30 Katolikus krónika
09:00 Így szól az Úr!
09:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:30 A sokszínű vallás
09:40 Jézus és...
09:55 Új nemzedék
10:20 Vallás és 

szabadság
10:30 Református 

magazin
11:00 Római katolikus 

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

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:25 Fellini nyomában
14:30 Doktor Minorka 

Vidor nagy napja
Mesefilm

16:00 Hatoslottó sorsolás
17:05 Ízőrzők
17:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
19:45 Magyarország 

szeretlek!
22:10 Kenó
22:20 8 és 1/2 (Nyolc és fél)

Olasz játékfilm
00:40 Hogy volt?!
01:35 Rúzs és selyem
02:00 OJD – Irodalom

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:05 Magyar Krónika

05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:55 Térkép
06:25 Élő egyház
06:50 Esély
07:15 Világ
07:45 Multiverzum
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű 

hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:05 Ízőrzők
10:40 Térkép
11:10 Angol nyelvű hírek
11:25 Legenda a 

vonaton
Magy. filmvígjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Graphidionok - 

Portréfilm Ko-
nok Tamás fes-
tőművészről

14:20 A nagyok
14:45 Hangjegyesek
15:45 Hagyaték
16:20 Színe-java
17:20 Most a Buday!
17:50 Divat és dizájn
18:20 Divat és dizájn
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes 

földrajz
20:00 Gasztroangyal

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Tervek nélkül 

semmik leszünk
23:15 M5 Híradó
23:50 Püspökkenyér
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:35 Graphidionok - 

Portréfilm Ko-
nok Tamás fes-
tőművészről

02:30 Doktor Minorka 
Vidor nagy napja
Mesefilm

03:45 Itthon vagy!

05:00 Skipper
05:30 Szabadidő
07:55 Múlt és Jelen
08:25 Jövünk!
08:50 Napos Oldal - 

DVTK
09:20 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
10:45 Ifjúsági Téli Olim-

piai Játékok
11:45 Felvezető műsor:

Jégkorong
12:00 Jégkorong 

közvetítés
14:05 Értékelő műsor: 

Jégkorong
14:40 Pecatúra
15:15 Felvezető műsor:

Jégkorong
15:30 Jégkorong 

közvetítés
17:35 Értékelő műsor: 

Jégkorong
18:05 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
18:45 Felvezető műsor: 

Vízilabda
19:00 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
20:10 Értékelő műsor: 

Vízilabda
20:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
22:00 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
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Sajnos vannak, akiknek hal-
vány fogalmuk sincs a talajban 
élő mikroorganizmusokról, ami 
a talajélet alapja. Nincs talaj-
élet mikroorganizmusok, hasz-
nos gombák és baktériumok nél-
kül, amelyek lebontják a növé-
nyi eredetű és állati eredetű ma-
radványokat, hasznos 
szerves anyaggá ala-
kítják át, amiből év-
ről évre a talaj alapve-
tő és legfontosabb ré-
sze, a humusz alakul 
ki. Ami a mezőgaz-
dasági szempontból 
a legfontosabb: minél 
magasabb a humusz-
tartalom a talajban, annál érté-
kesebb a talaj és annál nagyobb 
a termőképessége is. Sajnos ná-
lunk, Kárpátalján földjeinknek 
az egyharmada nem alkalmas a 
mezőgazdasági termelésre. En-
nek a fő oka az, hogy a pH-érték 
2,5-3,5-re csökkent. A talajélet 
ilyen körülmények között mini-
málisra csökkent, így a humusz-
tartalom is minimális, ezért nem 
alkalmas a mezőgazdasági ter-
melésre. A világon egy országá-
ban sem vonják kétségbe a talaj-
lakó mikroorganizmusok hasz-
nos tevékenységét, de sajnos, 

Még egyszer a biotrágyák 
hatásáról

Igaz-e, hogy a biotrágyák többéves használata rontja a talaj minő-
ségi mutatóit? Sajnos még mindig ilyen kérdésre kell válaszolnom, 
pedig már nagyon sokszor írtam a cikkeimben a biotrágyák hatá-
sáról, és nem a saját véleményemet fogalmaztam meg, hanem tu-
dományos alapon, megalapozott bizonyítékokat közöltem. 

mint minden jónak, vannak ellen-
ségei és támogatói. 

Szeretnék felhozni egy minden-
kinek érthető példát a biotrágyák 
használatáról. Például ara-
tás után, mikor ott hagy-
juk a szalmát a talaj fe-
lületén és utána beszánt-

juk, hogy szerves 
anyagot kapjunk, 
ha biotrágyákat 
használunk, a le-
bomlási folya-
mat két-három 
hónap alatt meg-
valósul. Ponto-
sabban: ez alatt 
a rövid idő alatt 

a biotrágyában lévő bakté-
riumok lebontják a növé-
nyi maradványokat (szal-
mát) és hasznos makro- és 
mikroelemekké alakítják 
át, amit utána a növények 
használnak fel. Ez azt jelenti, hogy 
nagyon rövid idő alatt a növények 
kész táplálékhoz jutnak. Ha hagyo-
mányos módszert használunk, ak-
kor ez a lebomlási folyamat elhú-
zódik két-három évig is. Úgy gon-
dolom, ebből a példából mindenki 
megértette, hogy a biotrágyák hasz-
nálata hatékony és nélkülözhetet-
len, valamint semmi mással nem 

tudjuk pótolni. Ami még nagyon 
fontos: a biotrágyákban lévő bak-
tériumok (azotobakter) a levegőben 
lévő nitrogént (mint tudjuk a leve-
gőben 79% nitrogénből áll) átala-
kítja hasznos nitrogén műtrágyává. 
Például egy vegetációs időszak alatt 
60 kg (hatóanyagot) biológiai nitro-
gént tud termelni, amit a növények 
felhasználnak. Ez 200 kg ammóni-
umnitrát műtrágyának felel meg, 
aminek az ára most 1200 hrivnya. 
Ezen kívül a növényi maradványok-
ból foszfort termel, ami a mi talaja-
inkban rendkívül kevés, és a fosz-
fort tartalmazó műtrágyák rendkívül 

drágák. Egyszóval a biotrágyákban 
lévő baktériumok hasonlítanak egy 
műtrágyákat termelő gyárhoz, csak 
a különbség az, hogy itt az alapve-
tő makroelemeket saját maguk ké-
szítik elő és átadják a növényeknek. 

A saját gyakorlatomból szeret-
nék felhozni egy példát, hogy mi-
ért is hasznos a biotrágya – és ezt 
több termelő is tapasztalta a fóli-

ás zöldségtermesztésben (uborka 
és paradicsom). Az egyik legve-
szélyesebb betegség, a fuzárium 
verticilium sok termelőnek okoz 
fejfájást. A vegyszerek használata 
nem hozta meg a kellő eredményt, 
kialakult a rezisztencia, és ezért 
nem volt kellő hatása. Ennek le-
küzdésére alakítottuk ki az úgy-
nevezett Bioszekér programot a 
fóliákban is, aminek az alapja a 
biotrágyák használata egyszerre 
a mustár vetésével. Nagyon biza-
kodóak vagyunk ennek eredmé-
nyességével kapcsolatosan.

Ne felejtsük el, hogy a bio-

trágyák használata csak akkor lehet 
eredményes, ha betartunk minden 
más agrotechnikai követelményt is!

Várom továbbra is kérdései-
ket és szívesen válaszolok Önök-
nek. Tel.: 0975166318 vagy 
0503723469. 

Novák András, 
a Terra Dei Alapítvány 

szaktanácsadója

Nem is olyan ritkán előfor-
dul, hogy a gyümölcs- és dísz-
fák törzsén és vastag ágain se-
bek keletkeznek, például ami-
kor letörik egy rész vagy meg-
reped a fa. A sérüléseket érde-
mes azonnal ellátni.

Gyakori eset, hogy a fákon a 
járművek és a talajművelő eszkö-
zök roncsolt sebet ejtenek. Ezek 
lassan és nehezen gyógyulnak, 
ezért gondosan kezelni kell őket. 
A seb felületét letisztítjuk és éles 
késsel a roncsolt szöveteket az 
élő, egészséges részig kivágjuk.

A nyers sebfelületet sebvé-
dő anyaggal kenjük vagy fújjuk 
be és a kezelést szükségszerűen 
megismételjük mindaddig, amíg 
a seb körüli szövetek burjánzá-
sa megindul. A kezeletlen sebe-
ken rövidesen megtelepszenek a 
szúbogarak, penészgombák és a 
taplógombák, amelyek rövid idő 
alatt a fa pusztulását okozzák.

Mit tegyek a szétrepedt 
fakoronával?

A bőven termő gyümölcsfák-
nál előfordul, hogy a termés sú-
lya alatt a törzs kettéreped. A sé-
rült fát nem kell kivágni, az vi-
szonylag gyorsan meggyógyít-
ható! A repedés rendszerint az el-
ágazás tövében kezdődik. Készít-
tessünk egy 4–6 cm vastag ab-
roncsot vasból (hordóabroncs); 
ennek legyen összecsavarozha-
tó füle, amellyel összeszorítjuk 
a szétrepedt törzset. Össze lehet 
szorítani a törzset erős vashu-
zallal is, de ezt alá kell „párnáz-
ni” autógumiból vágott több ré-
teggel, nehogy bevágjon a gya-
rapodó törzs szöveteibe. A repe-
dés nyomán keletkezett sebet le 
kell zárni sebvédő balzsammal.

Hogyan kezeljem a 
faodvakat?

A gyümölcs- és díszfákon ak-
kor keletkeznek odvak, ha a le-
vágott vagy lerepedt ágak helyét 
nem kezeljük szakszerűen vagy 
a metszéskor csonkot (tarisznya-
akasztót) hagyunk. Ennek követ-
keztében a kéregszövetek burján-
zása lassabb ütemű, mint a fasz-
övetek korhadása és így mélyre 
hatoló odúk jönnek létre.

A nagyobb odvakat fakapa-
róval, éles késsel ki kell tiszto-
gatni az élő szövetekig. Az így 
megtisztított üreget kitömjük 
gipsszel vagy cementhabarccsal. 
Ügyeljünk arra, hogy a tömő-
anyag hézagmentesen helyez-
kedjék el. Ha a tömőanyag felü-
letén repedések keletkeznek, ak-
kor a felületet kenjük be sebvédő 
anyaggal, mert csak a légmentes 
lezárás biztosítja azt, hogy a tö-
mőanyag alatt levő szövetek ne 
korhadjanak tovább.
Mi okozza a csonthéjas gyü-

mölcsfák mézgásodását?
Ennek a csúf jelenségnek 

többféle oka is lehet: a nem 
megfelelő alany, a magas talaj-
víz, a talaj nagy mésztartalma, 
tavaszi fagy, gomba, illetve ví-
rusbetegségek, kártevő rovarok 
stb. Mielőtt tehát hozzálátnánk 
a mézgásodás megszüntetésé-
hez, feltétlenül tisztáznunk kell 
a jelenséget előidéző okot és azt 
kell korrigálni!

Csupán tüneti kezelésnek 
minősül, mégis ajánlom: tes-
sék a mézgacseppeket leszedni, 
az alatta levő, rendszerint feke-
te vagy barna, elhalt szöveteket 
éles késsel kivágni és a sebet be-
kenni sebvédő anyaggal (Cellcid, 
Fabalzsam stb.). A kezelést rend-
szerint többször is el kell végezni, 
hogy elfogadható sikert érjen el!

balintgazda.hu

Hogyan gyógyítsuk 
a fák sebeit, 

repedéseit, odvait?

Mi okozza?
A termelők többsége úgy 

véli, hogy ennek az oka táp-
anyaghiány. Abból indulnak 
ki, hogy ezek a sávok a főnö-
vény sorirányát követik. Te-
hát, azt gondolják helytele-
nül, hogy ahol nem fejlődik 
megfelelően az ál-
lomány, az azért le-
het, mert ott a főnö-
vény (uborka, pa-
radicsom) „kiélte” 
a földet. Ezért az-
tán ezeket a sávokat 
megpróbálják pótló-
lag műtrágyával fej-
trágyázni. Sajnos ez 
ahelyett, hogy segítene, még 
tovább rontja a helyzetet. De 
akkor mi az oka a problémá-
nak?

A problémát az intenzív 
termesztési technológiára való 
áttérés okozza. A főnövény 
számára a vizet (tápoldatot) 
csepegtetőcsővel juttatjuk ki. 
Hónapokon keresztül a fólia-
ház talaja csak ezen a néhány 

Előzzük meg a problémát!

A retekállomány egyenetlen 
fejlődéséről

Alig múltak el a karácsonyi és újévi ünnepek, a retektermesztő 
gazdák már a vetéshez készülődnek. Nagyon sok gazda bízik ab-
ban, hogy a korai termésből származó bevétel majd „megdobja” 
a családi kasszát. Azonban hiába a szorgos gazdák igyekezete, ha 
egy-egy elkövetett hiba megbosszulja magát. Például nagyon zo-
kon tud esni a termelőnek, amikor azt látja, hogy az állomány nem 
egyenletesen fejlődik. Az egyik sávban szép, buja növekedésű az 
állomány, míg néhány arasznyira a következő sávban már sokkal 
gyengébb a növények fejlődése. S ezek a sávok váltakozva köve-
tik egymást. Egy kicsit az áruk címkéin látható vonalkódra hason-
lít, mint ahogy az egyik gazda találóan megjegyezte. Ebben a cik-
künkben megpróbálunk a fenti problémának a végére járni, hogy 
minél kevesebb gazdánál jelentkezzen.

keskeny sávon kap ned-
vességet. A talajfelszín 
viszont mindenütt páro-
logtatja a vizet, s ami-
kor a talajból a víz el-
párolog, s a talajfelszín 
közelében hagyja az ad-
dig benne feloldott ásvá-

nyi sókat. En-
nek eredmé-
nyeképpen itt 
megnövekszik 
a só koncent-
ráció, azaz az 
EC. A csepeg-
tetőcső köz-
vetlen köze-
lében az ön-

tözővíz ezeket a felhal-
mozódott sókat újból 
feloldja, s viszi magá-
val őket egészen az átnedvesí-
tett sáv határáig. Itt aztán a víz 
egy része elpárolog, a benne fel-
oldott sók pedig a fent leírt mó-
don újra kicsapódnak, felhalmo-
zódnak. Ennek a folyamatnak az 
eredményeképpen eléggé élesen 
elhatárolódó sávok alakulnak ki: 

a csepegtetőcső mentén átnedve-
sedő sávban egy alacsony EC-jű 
sáv, míg azon túl egy magas 
sókoncentrációjú sáv alakul ki. 
Mivel a retek igen érzékeny a ta-
laj sókoncentrációjára (EC-jére) 
a helytelen talajművelés esetén 
szemmel látható módon megmu-
tatja annak változását.

Hogyan előzhetjük meg?
A különböző sótartalmú sávok 

kialakulásának megelőzésére a 
legegyszerűbb módszer az alapos 
talajforgatás és keverés. Ilyenkor 
a magasabb sókoncentrációjú fel-
ső réteget lefordítjuk alulra, s fe-
lülre a viszonylag egyenletesebb 
sókoncentrációjú talajréteg ke-
rül. A motorkapa (freza) erre al-
kalmatlan, mivel csak aprítja a 
rögöket, megfelelő talajforgatást 
nem végez.

A télen is befedve hagyott 
fóliasátrakban nem ússzuk meg 
ilyen egyszerűen. Itt legalább 
évente egyszer alaposan át kell 
mosatni a talajt. Ez azt jelenti, 
hogy a talajforgatást követően 
1-2 nap leforgása alatt 100-150 
liter vizet kell négyzetméteren-

ként kijuttatni esőszerűen a 
fóliaház talajára. Ezt olyan 
ü temben végezzük,  ahogy 
a talaj képes a vizet elinni. 
Ilyen nagy mennyiségű víz 
szükséges ahhoz, hogy a ter-
mőrétegből a felhalmozódott 
káros ásványi sókat kimossuk 
a mélyebb altalajba. Csak a ta-
laj átmosatása után kell kijut-
tatni a szükséges alaptrágyát 
szerves- vagy műtrágya for-
májában.

Sajnos, ezek a módszerek 
nem alkalmasak arra, hogy a 
gyalogutak helyén kialakuló 
sávokat teljes egészében meg-
szüntessék. Itt ugyanis már nem 
csak a magas sókoncentráció 
okozza a gondot, hanem az is, 
hogy a folyamatos taposástól a 
talaj szerkezete is tönkremegy. 

Széles bakhátak vagy ágyások 
kialakításával, valamint az iker-
soros termesztéssel ezeknek a 
művelőutaknak az aránya le-
csökkenthető.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Illusztráció
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Január 1-jén 12 óra 30 perc körül ér-
kezett a bejelentés a helyi rendőrség-
re arról, hogy Rahón életjelek nélküli 
fiatalembert találtak. A 62 éves nő el-
mondta, hogy a házban, amelyet bér-
be ad az illető férfinek, az vérbe fagy-
va hever.

A helyszínre kiérkezett rendőrök meg-

Gyilkosság az év első napján
állapították, hogy a 26 éves áldozat és egy 
35 éves ismerőse között konfliktus alakult 
ki, majd a vita hevében a vendég késsel 
ágyékon szúrta a házigazdát. A férfi az 
udvaron belehalt sérülésébe.

Az elkövetőt néhány órán át kereste a 
rendőrség, majd őrizetbe vette. Az ügyben 
tart a nyomozás.

December 31-én 10 óra 50 perckor ha-
lálos baleset történt Huszton.

A Kijevi Part utcában egy Mercedes-
Benz Vitо típusú gépjármű elütött egy gya-
logost. A 26 éves huszti sofőr épp egy par-
kolóból tolatott ki, amikor ráhajtott egy 

Halálos gázolás a parkolóban
idős nőre. A szemtanúk elmondása alap-
ján a 81 éves helyi lakos a gépjármű mö-
gött ment. Az idős nő a mentőautóban be-
lehalt sérüléseibe.

A járművezető józan volt. A rendőrség 
vizsgálja a baleset okait és körülményeit.

Az ungvári rendőrök elfogták azt a 33 
éves férfit, aki közel 15 évig bujkált a 
hatóságok elől.

A megyei rendőrkapitányság tájékoztatá-
sa szerint a férfi külföldön bujkált, akkor fog-

Tizenöt évig bujkált, most elfogták Ungváron
ták el, amikor hazatért az ünnepekre szeret-
teihez. Rablás miatt adtak ki ellene körözést 
15 évvel ezelőtt, ám mielőtt elfogták volna, 
külföldre szökött az igazságszolgáltatás elől.

A férfit rövidesen bíróság elé állítják.

December 31-én éjjel egy helyi lakos be-
jelentést tett a rendőrségen. A férfi el-
mondta, hogy 23 óra 30 perckor egy is-
meretlen személy lövéseket adott le egy 
gránátvetőre hasonlító fegyverből az 
udvaruk irányába.

A helyszínre kiérkező rendőrök, a tűz-
szerészek és az operatív nyomozócsoport 

Gránátvetővel lőttek Munkácson
munkatársai megállapították, hogy grá-
nátvetővel lőttek a Liszt Ferenc utcában 
található egyik portára. A támadásban 
megrongálódott a kerítés, személyi sérü-
lés nem történt.

Az ügyben tart a nyomozás. A hely-
színen megtalálták a gránátvető egyik 
darabját.

Súlyos baleset történt a munkácsi járá-
si Beregrákoson. Az információk szerint 
a balesetet okozó jármű Munkács irá-
nyába haladt.

A férfi egy 1985-ös születésű he-

Súlyos baleset történt Beregrákoson
lyi hölgyet gázolt el. A Munkácsi Köz-
ponti Járási Kórház dolgozói elmond-
ták, hogy a nőt súlyos koponyasérü-
léssel szállították az egészségügyi in-
tézménybe.

Munkácson a Zrínyi Ilona utcában 
december 31-én hajnali 3 órakor tűz 
ütött ki egy bérelt helyiségben lévő ká-
vézóban.

A helyszínre kiérkező operatív cso-
port megállapította, hogy ismeretlen sze-
mélyek betörték a kávézó ablakát, és szán-

Felgyújtottak egy kávézót Munkácson
dékosan felgyújtották azt. A hatóságok el-
mondása szerint a helyiséget egy 37 éves 
munkácsi férfi bérli. A hatóságok bünte-
tőeljárást indítottak szándékos gyújtoga-
tás ügyében. A tűz által okozott kár pon-
tos értékét még nem állapították meg a 
szakértők.

Az Ukrajna-Nyugati Határ Állami Ha-
tárőrszolgálat közleménye szerint egy 
fiatal a határátkelő közelében húzó-
dó Csap–Barátság (Druzsba) vasúti te-
herforgalmi határátkelőn akart illegá-
lisan átjutni a határon.A fiút az ukrán 
és a magyar határőrök közösen tartóz-
tatták fel. 

A magyar határőrök tájékoztatták uk-
rán kollégáikat, hogy a kamerájuk egy 
ember mozgását rögzítette Magyarország 
irányából Ukrajna felé. Az ukrán határ-

A vasút mentén akart Magyarországról 
Ukrajnába jutni egy fiatal

őrök azonnal a megadott helyre küldték 
a gyorsreagálású csoportjukat, melynek 
tagjai feltartóztatták a fiút. A 18 éves fi-
atalnál nem volt személyi igazolvány, de 
olasznak mondta magát.

Az utólagos vizsgálat során kiderült, 
hogy a fiú egy olaszországi zárt iskolából 
szökött meg, s nem kívánt oda visszatérni. 
Mivel minden okmánya a tanintézmény-
ben van, illegálisan próbálta meg átlépni 
a határt. Azért akart Ukrajnába jutni, mert 
innen származik az édesanyja.

A csapi határőrök december 31-én este 
illegális bevándorlókat vettek őrizetbe 
Patakófalu (Стужіця, Nagybereznai 
járás) közelében, akik megpróbáltak 
Szlovákiába szökni. 

A határőrök Kárpátalján az államha-
tár közelében nyomokat fedeztek fel a 
hóban. A határ felé haladva a katonaság 

Illegális bevándorlókat tartóztattak le 
Kárpátalján

azonnal megkezdte az ellenőrzést. Másfél 
órás kutatást követően a csapat két ázsiai 
származású férfira bukkant, akiket őrizet-
be is vettek. Üzbég állampolgárságú kül-
földi útlevéllel rendelkeztek a bevándor-
lók. Akik elismerték, hogy a jobb életkö-
rülmények reményében valamelyik EU-s 
országba szerettek volna eljutni.

A baleset január 2-án történt a Munkács-
Rohatin autópályán, a Munkácsi járás-
ban, Zaluzsja falu közelében.

Előzetes információk szerint Mun-
kács közelében három Skoda márkájú 
autó ütközött össze. A rendészeti tisztvi-
selők nagy erőkkel vonultak a helyszín-

Három ember megsérült egy tömegbalesetben 
Munkács közelében

re. Ezt követően a munkácsi rendőrség re-
gionális osztályán elmondták, hogy a köz-
úti balesetről szóló jelentés 9 óra 40 perc-
kor érkezett a hatóságokhoz.

A balesetben három ember sérült meg: 
egy 1984-es születésű nő, egy 1949-es szü-
letésű hölgy és egy 1987-ben született férfi.

Január 9-től 26-ig Svédország, Auszt-
ria és Norvégia ad majd otthont a 24 
csapat részvételével zajló férfi kézilab-
da Európa-bajnokságnak. A résztve-
vők között ott lesz a magyar és ukrán 
válogatott is.

Az E-csoportba besorolt Magyar-
országnak mindenképpen bravúrra lesz 
szükség a középdöntőbe kerüléshez szük-
séges első két hely eléréséhez, mivel a ko-
moly játékerőt képviselő Izland és Orosz-

ország mellett a világ-, és olimpiai bajnok 
Dánia lesz az ellenfele a malmői csoport-
ban. Vetélytársai közül tehát kettőt le kel-
lene győznie a továbbjutáshoz…

Nehezíti a feladatot, hogy a Gulyás Ist-
ván vezette válogatott két meghatározó já-
tékosa, Lékai Máté és Bodó Richárd nél-
kül kénytelen nekivágni a kontinensbaj-
nokságnak, akik sérülés miatt nem tudják 
vállalni a szereplést.

Az előkészületek során a magyarok 
31-26-ra legyőzték Ausztriát, majd az 
ugyancsak Eb-résztvevő Csehország el-

Indul a férfi kézilabda Eb

Tartalékos és fiatal magyar keret, az 
esélytelenség nyugalmával játszó ukránok

len értek el 27-24 arányú győzelmet (igaz, 
a csehektől másnap zárt kapus meccsen 
31-22-re kikaptak Miklerék).

Az utóbbi években a világesemé-
nyekről rendre hiányzó ukrán válogatott 
a B-csoportban kapott helyet, ahol a társ-
rendező Ausztria mellett Csehország és 
Észak-Macedónia lesznek az ellenfelei.

Szerhij Bebesko csapatának nem sok 
sikerélménye lehetett a felkészülés során, 
hiszen a Svájcban rendezett négyes tornán 

a házigazdáktól 32-
22-re, Hollandiától 
30-27-re, Tunéziától 
pedig 34-32-re ka-
pott ki. Mindeneset-
re az ukrán együttes-
től is bravúr lenne a 
nyolcaddöntőbe ke-
rülés, de az ő ese-
tükben már az Eb-re 
való kijutás is tisztes 
eredménynek szá-
mít.

***
A női EHF kupá-

ban megkezdődtek 
a csoportkör küz-
delmei.

A Siófok cím-
védőhöz méltóan 
rajtolt, hiszen ha-

zai környezetben fölényes, 36-23 arányú 
győzelmet aratott a dán Köbenhavn ellen.

Egy másik dán csapat, az Odense már 
nagyobb sikerrel járt Érden, ahol a vendé-
gek az utolsó másodpercben esett találat-
tal nyertek 28-27-re a házigazda Érd ellen 
a rendkívül kiélezett találkozón.

Ugyancsak szoros véghajrában, de 
nyerni tudott a harmadik magyar csapat, 
a Debrecen a török Kastamonu otthoná-
ban. A Loki a meccs elején, no meg a vé-
gén vezetett, kialakítván ezzel a 31-30-as 
vendégsikert.

Néhány sorban
Emberemlékezet óta nem fordult elő, 
hogy mindössze 40 napig tart a téli pihe-
nő a magyar élvonalbeli labdarúgó-csapa-
tok számára, de most ez a helyzet.

Így aztán a december 15-én véget ért 
őszi idényt követően a csapatok mind-
egyike edzésbe állt január elején. A leg-
több alakulat törökországi edzőtáborban 
készül a január 25-én induló tavaszi sze-
zonra, de a listavezető Ferencváros és a 
második Mol Fehérvár is Spanyolország-
ban edzőtáborozik.

Ami a Fradit illeti, a folytatásban már 
csak a hazai bajnokságra koncentráló zöld-
fehérek máris két igazolást jelentettek be: 
náluk folytatja a kétszeres magyar váloga-
tott Vécsey Bálint, valamint a másodosztá-
lyú Győri ETO utánpótlás-válogatott csa-
tára, Szánthó Regő is. Rajtuk kívül egy ar-
gentin középpályás, Gastón Lódico is az 
FTC célkeresztjében van.

A télen edzőváltáson átesett Debrecen 
hazai környezetben készül az új idényre, 
a felkészülési mérkőzései között szerepel 
a Minaj elleni találkozó is, amelyet janu-
ár 18-án játszik a Loki az ukrán másod-
osztály élmezőnyéhez tartozó kárpátaljai 
együttessel szemben.

***
A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 
(AIPS) megtartotta a hagyományos év 
végi szavazatát 2019 legjobbjaira.

Az év férfi sportolója kategóriában a 
Barcelona argentin sztárja, Lionel Messi 
diadalmaskodott 394 szavazattal a kenyai 
Elind Kipchoga előtt. A kenyai atléta 361 
pontot gyűjtve lett második, megelőzve a 
292 ponttal harmadik spanyol teniszezőt, 
Rafael Nadalt.

A magyar Milák Kristóf is szépen tel-
jesített tavaly, a fiatal úszó 143 ponttal az 
5. lett ebben a rangsorban.

A nőknél egy amerikai tornász, 
Simone Bales lett a legjobb 452 pont-
tal, és itt is szerepel egy magyar a leg-
jobbak között: Hosszú Katinka 302 
pontjával a 4. lett ebben a kategóriá-
ban, és mellesleg a legjobb európai-
ként végzett.

Az év csapata a Bajnokok Ligája győz-
tes Liverpool lett az Egyesült Államok női 
csapata előtt. Itt is van egy magyar érde-
kelt, a BL-győztes Győri Audi ETO ké-
zilabdázói az 5. helyen végeztek ebben a 
kategóriában.

***
A magyar női és férfi vízilabda-válo-
gatott is jó formát mutat a január 12-én 
kezdődő hazai rendezésű Európa-baj-
nokság előtt.

A lányok Dunaújvárosban szerepel-
nek felkészülési tornán, amely során előbb 
Franciaországot, majd Kínát is fölényesen 
verték, hétfői lapzártánk után pedig Gö-
rögországgal meccselnek.

Ami a férfiakat illeti, ők Olaszország-
ból térhettek haza tornagyőztesként.

Marz Tamás csapata az Egyesült Ál-
lamokat 15-10-re, Görögországot 10-5-re 
győzte le, míg a házigazda olaszokkal 
14-14-re végzett.

A budapesti Duna Arénában rendezen-
dő kontinensbajnokságon a női és férfi 
válogatott előtt is az olimpiai kvóta meg-
szerzése a cél.

***
Babos Tímeának nem sikerült a főtáb-

lára jutás a 625 ezer összdíjazású sencseni 
tenisztornán, mivel a selejtező utolsó mér-
kőzésén 6-3, 6-7, 6-3-ra kikapott egy orosz 
ellenféltől.

Fucsovics Márton ugyanakkor főtáb-
lára jutott Dohában, mivel a selejtezőben 
4-6, 6-1, 6-4-re legyőzte cseh vetélytársát.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
Folytatás a 13. oldalon

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

nyílászárók, beltéri ajtók, 
garázskapuk, automatikák, 
VELUX tetőtéri ablakok.

akció
-20 -40 

%!

Mobil: +380 50-507 65 60
Tel.: +3803141-4-33-41

Cím: Beregszász, Zrínyi u. 3.
www.jakisnivikna.ucoz.ua

Lakás eladó
Beregszászban a Mu-
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 20 000 f.e.  
Mob.: 066-2910418,                   
          068-2126127. 

Válaszd a megbízhatóságot, 
                       válaszd a HUMÁNIÁT!

2020-ban várjuk párok jelentkezé-
sét magasabb bérrel!

Csomagoló operátori 
munkalehetőség pároknak is!

Egészségügyi segédeszközök 
gyártásához keressük új kollégáinkat 
Magyarországra, 3 műszakos, 8 órás 

munkavégzésre, tiszta térbe.
Személyes tájékoztató, felvételi 

2020.01.09. 
11:00 Beregszász, Gabi Bár mellett
15:00 Ungvár, Uzsgorod hotel

2020.01.11. 
12:00 Beregszász Gabi Bár mellett

Beszéljünk személyesen a lehetőségekről!

Tudnivalók a munkáról:
▪ nemdohányzó munkahely, tehát a teljes 
műszak ideje alatt nem lehet rágyújtani

▪ hosszú távú munkalehetőség.
▪ a munka jellege miatt elbeszélgetés, 
tesztírás, orvosi vizsgálat és vérvétel is ré-
sze a felvételi folyamatnak.

Általunk kínált juttatások és extrák:
▪ ingyenes szállás teljesen felszerelt 
8 fős apartmanházakban, üdülőövezetben 
egy villaparkban

▪ napi ingyenes bejárást biztosítunk 
a szállás és munkahely közt

▪ havi 1x ingyenes hazautaztatás
▪ nettó kereseti lehetőség 
170.000 – 220.000 Ft között

▪ a villaparkban található szállás mellett a 
területen található szauna és medence is 
ingyenesen használható

▪ teljes körűen segítjük a szükséges 
papírok elintézését

Ha csatlakoznál a csapatunkhoz, jelent-
kezz kollégánknál és gyere el a következő 

személyes találkozónkra.
Mob.: +380 66 534 6605 (hétköznap 9:00-17:00)

Ház eladó

Batáron a Béke utcában 
összkomfortos családi ház 
eladó (melléképületek, nagy 
kert, víz és gáz bevezet-
ve). Ár megegyezés szerint. 
Mob.: 098-9842389 (ma-
gyarul). 

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

Beregszászban (Búcsú) a 
Geleji Katona István u. 12. 
szám alatt kertes ház eladó 
bútorostól, víz, gáz, 3 fázisos 
villany. Mob.: 099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

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

Lakás kiadó

Beregszászban kiadó egy 
összkomfortos 2 szobás la-
kás az 5. emeleten, minimum 
fél évre. Mob.: 050-2170843, 
066-6866036. 

Lakás kiadó Beregszász 
központjában. Mob.: 095-
2087515, 050-1977011. 

Ungvár központi részé-
ben, a Bilocska mellett, 
a Szabadság sugárút 
20. számú ház 5. szint-
jén található kétszobás 
lakásunkba 2 diáklány 
mellé még egy-két di-
áklányt lakónak felven-
nénk. Tel.: 099-2319465, 
066-4401178. 

Lakás eladó

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

Sürgősen eladó Bereg-
szászban a Gyár u. 36/24. 
szám alatt 3 szobás lakás 
az 5. emeleten. Irányár: 
20000 f.e. Mob.: 095-
8913914. 

Beregszászban a Muzsalyi 
úton 2 szobás lakás eladó az 
5. emeleten, új tetővel. Ár 
megegyezés szerint. E-mail: 
serbanne1977@gmail.com. 
Mob.: +3620-2333062 (ér-
deklődni délután 4 órától). 

Beregszászban kétszobás 
lakás eladó a Batthyány utca 
4/8. szám alatt. Tel: 066-
5166607. 
Kétszobás lakás eladó Be-
regszászban a Sevcsenko u. 
39.a szám alatt, a városi ter-
málfürdővel szemben. Új aj-
tók és ablakok, kazán. Mob.: 
050-4126033 (Jevgenyij). 

MUNKALEHETŐSÉG
Magyarul jól fogalma-
zó, oroszul/ukránul jól 
értő munkatársat ke-
res a Kárpátinfo szer-
kesztősége. 
Otthonról is dolgozhat! 
Mob.: 066-2850283. 

Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. eme-
leti 2 szobás, felújított, bú-
torozott lakás eladó. Tel: 
050-6491429. 

Ház kiadó

Beregszászban kertes csa-
ládi ház kiadó, csak hosz-
szú távra (3 szoba, konyha, 
2 fürdőszoba, 2 WC, folyo-
só, előszoba). Az udvaron 
nagy garázs, térfigyelő ka-
mera és riasztó. A ház nem 
frontra nyíló, központi fűté-
ses, összkomfortos, újonnan 
bútorozott, elektronikai be-
rendezésekkel ellátva. Mob.: 
066-0060133. 

Egyéb jármű

Elektromos kerekesszék el-
adó Sárosorosziban. Mob.: 
+38098-1763766. 

Televízió

Samsung televízió táv-
irányítóval eladó. Mob.: 
+38095-3260426. 
Vásárolnék elektronikát a 
szovjet időből: tévéket, rá-
diókat, magnókat és számí-
tógépeket. Mob.: +38050-
8215686. 

Háztartási gép

Beregszászban eladó egy 
német asztali varrógép jó 
állapotban. Mob.: 066-
3967011. 

Kútfúrást és pincéből 
talajvízelvezetést vállalok. 
Mob.: 050-8589288. 

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

Fák kivágása, darabolá-
sa, hasogatása. Árkok, ud-
varok, kertek kaszálása, ta-
karítása, gyomirtása. Bozó-
tok irtása, kertek ásása Be-
regszászban és környékén. 
Mob.: 066-5148589. 
Kertek őszi szántását, gyü-
mölcsfák metszését, őszi le-
mosó permetezését vállaljuk 
Beregszászon és környékén. 
Mob.: 066-5148589. 

Budapestre húsz éve mű-
ködő stabil varroda keres 
munkaerőt, biztos jöve-
delem egész évben. Érd: 
+38066-6805200 (Viber), 
+3630-9703358. Email: 
brezsnyikn@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 Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény sze-
rint. Minden eladott lap 
után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesz-
tőségben: Beregszász, 
Kossuth tér 2 .  Mob.: 
+380662850283. E-ma-
il: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó hetilap-
ok kézbesítésére Csetfalván. 
Fizetés teljesítmény szerint 
(1.5 hrivnya/db). Jelentkez-
ni 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 
Kár pátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
hetilap kézbesítésére Gáton. 
Minden 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 rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére 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 Kár pátinfo 
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. 

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. 

Budapesti építőipari cég 
keres folyamatos mun-
kákhoz kőműves kollé-
gákat, kőműves brigádo-
kat, gipszkartonost, fes-
tőket, burkolókat. Szál-
lást díjmentesen bizto-
sítunk (nem munkás-
szálló), havi egyszeri 
hazautazási költségtérí-
tés. Kiemelkedő fizetés, 
heti elszámolás. Mob.: 
+3620-4657656. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
tilapok kézbesítésére Ne-
vetlenben. Fizetés telje-
sítmény 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. 
Tisztelt Munkavállaló! Ma-
gyarországi szarvasmarha 
telepre keresünk munkavál-
lalókat. A szükséges kép-
zést helyben elvégezzük. 
Szállást, versenyképes jö-
vedelmet biztosítunk. Mob.: 
+3620-5692722 (Kovács 
András). 

A Gardénia hotel és ét-
terem szakácsot és pin-
cért keres. Érdeklődni Be-
regszászban a Munkácsi 
u. 65. szám alatt. Mob.: 
+38095-3558083. 

Építőipari tevékenységgel 
foglalkozó beregszászi vál-
lalat ügyintéző irodavezető 
munkatársat keres. Könyve-
lői végzettség szükséges. Tel: 
066-5453897. Önéletrajzo-
kat a beregimunka@gmail.
com email címre várjuk. 
Csehországi munkalehe-
tőség élelmiszergyárba. 
Nappali és éjszakai műszak, 
heti 5 nap 12 órában. Be-
tegbiztosítás és szállás in-
gyenes. Korhatár: 25-40 
év körüli nők jelentkezését 
várjuk. Több infó viberen 
050-8522775 telefonszámon. 

Cégünk orosz-magyar 
tolmácsot, valamint oro-
szul és magyarul beszé-
lő szakképzett könyvelőt 
keres. Angol nyelvtudás 
előny. Érdeklődni a kö-
vetkező e-mail címen le-
het: info@ffbcompany.hu. 
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Ön megtalálta már a 
legkedvezőbb ajánlatot?
Keresse a Karpatinfo.net 

oldalunkon is!

Válaszd a megbízhatóságot, 
                       válaszd a HUMÁNIÁT!

Személyes tájékoztató, felvételi 
2020.01.09. 

11:00 Beregszász, Gabi Bár mellett
15:00 Ungvár, Uzsgorod hotel

2020.01.11. 
12:00 Beregszász Gabi Bár mellett

Munkatársakat keresünk, akár 
hosszú távra, magyarországi gyári 
munkára, akár azonnali kezdéssel.

►Férfiak, nők és párok 
jelentkezését várjuk!

►Amit ajánlunk:
▪ stabil és megbízható munkahely
▪ bejelentett munkaviszony
▪ túlórázási lehetőség
▪ fizetett szabadság és ünnepek
▪ orvosi ellátás és betegszabadság
▪ ingyenes szállás panziókban, villaparkban
▪ szállásainkon biztosított: WIFI, TV, főzési 
és mosási lehetőség, hűtőszekrény

▪ havi egyszeri hazautazás költsége 
100%-ban térített

▪ béren kívüli juttatások
▪ alapjövedelem átlagosan 
nettó 180.000 forinttól

▪ családi adókedvezmény
▪ előleg kapható már 2 hét ledolgozott 
munkahét után!

►Mit kell tenned, ha felkeltette az 
érdeklődésedet a hirdetésünk?
• Gyere el a személyes tájékoztatónkra, 

ahol további információkat kaphatsz!
• Érdeklődj telefonon: +380 66 534 6605.
Kollégáink hétköznap 9:00-17:00-ig  várják 
hívásodat.

• „Magyarországi Munkák Kárpátaljai 
Magyaroknak” facebook oldalunkon 
kérj információt!

 Kezdd a 2020-at egy biztos alappal!
Jelentkezz a neked tetsző gyári munkánkra!

Újságárusokat 
keresünk!

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

www.karpatinfo.net
MUNKA MAGYARORSZÁGON!

Budapest melletti élelmiszeripari vállalat  
betanított munkára vár jelentkezőket,  

nappali és éjszakai műszakba.
• megbízható munkahely, határozatlan idejű szerződés
• ingyenes szállás (munkahelyhez közel)
• ingyenes munkahelyi étkezés
• havi egy fizetett hosszú hétvége (3 napos)
• havi egyszeri fizetett hazautazás
• elérhető bér nappali műszakban: nettó 180 000 Ft
• elérhető bér éjszakai műszakban: nettó 220 000 Ft

Az első tájékoztatások időpontja:

Január 28. kedd, 11 óra – Tiszabecs határátkelő (Kert büfé).

Január 30. csütörtök, 11 óra – Beregsurány határátkelő  
(Határ büfé).

Informálódni lehet a +36/20/778-1577-es telefonszámon.

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések 

felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re is.

Építkezés, felújítás

Beregszászban hagyomá-
nyos tégla eladó. Mob.: 066-
3967011. 

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

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszász-
ban. Ár: 1200 hrivnya. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Barkács, szerszám

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

Hűtés, fűtés

Eladó tűzifa! 4 m3 aprítva 
(4 rakméter). Házhoz szál-
lítási lehetőség. Mob.: 050-
6680756. 

Eladó jó állapotban lévő 
Ariston fali kazán, ké-
ményes, Beregszászban. 
Ára 7000 hr. Mob.: 099-
2393269. 

Lakásdekoráció

Jó állapotban lévő szőnyeg 
eladó, 3x2 méter. Mob.: 
099-2393269 (17 óra után). 

Bútor

Eladó egy rekamié. Érd.: 
+38050-5943899. 

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban termény 
rak tározására vasláda eladó 
(1,80 cm hosszú, 0,75 cm 
széles, 0,75 cm magas). Ára 
1500 hrivnya. Mob.: 066-
3967011. 
Jó állapotban lévő 300 és 
100 literes szőlőszedő hordó 
eladó, azonnali használatra. 
Mob.: 066-3967011. 
Nagy kabinú JuMZ traktor 
eladó, új gumikkal. Alkatré-
szek JuMZ traktorhoz (hen-
gerfej, üzemanyagpompa). 
Mob.: +38099-4548537. 
Kétsoros, puttonyos tengeri-
törő eladó. Tel: 098-8525556. 

Haszonállat

Beregszászban hízó sertés 
eladó. Ár: 60 hr/kg élősúly. 
Tel: 050-7688154. 

Baba, gyerek

Összecsukható babako-

csi eladó, kitűnő állapotban. 
Mob.: 095-3260426. 
Babaülés eladó 2-12 éves 
korig. Mob.: 095-3260426. 

Közlemények

Elveszett a 4 hónapos fe-
hér-veres Husky kutyánk 
december 10-én Bereg-
szászban. Utoljára a Szé-
chenyi utcában látták. Aki 
látta, hívjon bizalommal 
099-16011601.

(Index 08776)

Fizesse elő a 
Kárpátinfót!

Hirdessen!
066-2850283

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

+380 (66) 285 0 283

Sudoku



www.karpatinfo.net
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KoS (3. 21.-4. 20.)

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

iKREK (5.21.-6.21.)

RáK (6.22.- 7. 22.)

oRoSzLán (7.23.- 8.23.)

SZűZ (8.24.-9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKoRPió (10.24.-11.22.)

NYILAS (11.23.-12. 21.)

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

VíZöNTŐ (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

Mob.: +380 (66) 285 0 283 
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

Felhívás: Zenevarázslat 
képzés és hangverseny

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2020 tavaszán 
első alkalommal szervezi meg a „ZENEVARÁZSLAT” 
című képzést és hangversenyt az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Család- és Ifjúságügyért és Esélyteremtésért 
Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával.

A program célja, hogy minél közelebb hozza a gyer-
mekekhez a klasszikus zenét. A „ZENEVARÁZSLAT” 
hangversenysorozat Magyarország számos településére 
eljutott és sok gyermekkel kedveltette meg a klasszikus 
zenét és a verseket. Az élményt 2020 tavaszán a kárpát-
aljai gyermekek is átélhetik.

A rendezvény szakmai referense Várnagy Andrea, Bu-
dapest Márka-díjas magyar zongoraművész.

A programra a zeneiskolák jelentkezését várjuk. Első-
sorban olyan gyermekek jelentkezésére számítunk, akik 
8–16 év közöttiek és legalább 1 év zongoratanulás van 
már a hátuk mögött. A növendékek zenetanárukkal együtt 
is érkezhetnek a tehetséggondozásra, hiszen nagyon fon-
tos, hogy a programvezető és a zenetanár közösen egyez-
tessen a növendék zenei múltjáról, oktatási módszerei-
ről és arról, milyen szinten tart a zenetanulásban a fiatal.

Jelentkezhet minden olyan 8–16 év közötti fiatal, aki 
legalább 1 éve részt vesz zongoraoktatában. A jelentke-
zettek egy előválogatón vesznek részt, amelyet követő-
en kiválasztásra kerül majd 18 szerencsés fiatal, akikkel 
személyesen foglalkozik majd Várnagy Andrea egy kép-
zés keretein belül. A 4 alkalmas foglalkozássorozat hang-
versennyel zárul, ahol bemutatásra kerülnek a tanult is-
meretek. A legkiválóbb három ifjú zongorista bemutat-
kozik a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2019. 
június 6-án szervezendő Tehetségnapon is.

Jelentkezési lehetőség kezdete: 2019. december 15.
Jelentkezési határidő: 2020. január 15.
A program maximális kerete 18 fő.
A beválogatásra 2020. január 31-én kerül sor 14:00 

órai kezdettel a főiskola átriumában, amelyen egy válasz-
tott 3 perces darabot szükséges előadni.

A program ideje alatt a teljes ellátás biztosított.
A díjazottak és felkészítő tanáraik a Tehetségnapon 

értékes nyereményeket vehetnek át.
A képzés az alábbi időpontokban valósul meg:

2020. január 31.–február 1.
2020. február 14–15.
2020. március 21–22.
2020. április 17–18.
A tehetségkutató, tehetséggondozó program helyszí-

ne a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
Jelentkezni elektronikus úton lehetséges, amely elér-

hető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.
Részletes tájékoztatót az alábbi elérhetőségeken 

kaphatnak:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-68 (149-es mellék)
honlap: www.genius-ja.uz.ua
e-mail: agora@kmf.uz.ua

Támogatókat keresünk!
A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szer-

vezet  (GISZ) 
a 2019–2020-
as tanévben is 
meghirdette a 
Szent  Margi t 
Programot.

A program 
célja: 

A Szent Margit Program célja, hogy összekösse a 
Kárpát-medence, illetve a világ magyarságának jó szán-
dékú támogatóit általános- és középiskolás gyerekekkel, 
ezáltal előmozdítsa a támogatott gyerekek tanulmányi 
eredményeit, hitbéli életét, valamint a magyar közösség 
életében való szerepvállalását. 

A támogatás módja:
A programban támogatóként bárki részt vehet, aki 

vállalja annak kötelezettségét, hogy egy tanéven keresz-
tül (10 hónap) havi fix 10 euróval támogat egy gyerme-
ket. A GISZ Kárpátalja szerte egy jelentős adatbázist ál-
lított fel a támogatásra rászoruló gyermekekről. Az adat-
bázisban szereplő adatok alapján a támogató dönti el, 
hogy kit szeretne támogatni. A támogatás összegét lehe-
tőség van készpénzben, illetve banki átutalás formájá-
ban – egy összegben vagy havi rendszerességre lebont-
va – eljuttatni a GISZ számára.

● A GISZ ezt az összeget eljuttatja a kiválasztott 
gyereknek.

● A támogatott egy átvételi elismervény aláírásával 
tanúsítja, hogy megkapta az összeget. 

● Amennyiben a támogató igényt tart rá – a GISZ-en 
keresztül – felveheti a kapcsolatot a támogatottal, leve-
lezés által. 

● A program befejezése után a támogató dönt, hogy 
tovább szeretné-e támogatni a kiválasztott gyereket. 

A 2018-2019-es tanév folyamán 137 gyerek került 
támogatásra 76 támogató által.  

A következő tanévben szeretnénk ezt a számot kibőví-
teni, s minél több gyerek számára biztosítani ezt a cse-

kély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com 

e-mail címen, illetve a +380 964434906-os telefonszá-
mon lehet jelentkezni.

Kárpátaljai Lelki 
Elsősegély Telefonszolgálat

095-600-8005 / 097-600-8005
Bizalommal hívhat minket!

Telefonáljon, ha úgy érzi, nincs kivel megbeszélnie 
a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait!
Ha úgy érzi, elakadt a megoldások keresése so-
rán, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eliga-
zodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!

Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjel-nappal várjuk hívását!
Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

Köszönetnyilvánítás
A Sárosoroszi klub 

köszönetét fejezi ki a 
Bethlen Gábor Alapke-
zelőnek a „Hagyomány-
őrzés mesterfokon” című 
pályázatában nyújtott tá-
mogatásért.

Munkatársaid meg-
bíznak benned, titko-
kat is rád bízhatnak. 
Ügyelj, hogy vélet-

lenül se szóld el magad, ne 
add tovább a hallottakat. A 
magánéletben nagylelkűvé 
válsz, de ha ezt nem értéke-
lik családtagjaid, akkor a fe-
szültség beköltözik a min-
dennapjaitokba. Ne csak ak-
kor fogadd el a többieket, ha 
maradéktalanul egyetérte-
nek veled!

Fáradtnak és levert-
nek érezheted ma-
gad, de sikerül visz-
szanyerned az energi-

kusságodat. Fontos, hogy elfo-
gadd a segítséget munkatársa-
idtól, ne utasítsd vissza büsz-
keségből a többiek jó szándé-
kát! Minden erőtartalékodra 
szükséged lesz. Segíthet, ha 
mozogsz egy keveset! A sport 
lendülettel tölt fel! Magánéle-
tedben arra vágysz, hogy né-
hány óra nyugalmad lehessen.

Fáradtnak érzed ma-
gad, jót tenne egy kis 
lazítás. Vágysz a kö-

tetlen hangulatra, úgy érzed, 
hogy a munka mennyisége is 
sok. Talán lesz alkalom arra, 
hogy visszavehess a tempó-
ból. Foglalkozz az egysze-
rűbb feladatokkal, melyek ke-
vesebb odafigyelést igényel-
nek. Mások munkáját nem 
célszerű átvállalnod – félő, 
hogy a jóindulatodat alaposan 
kihasználják a többiek.

Tudod, hogy mit 
kellene nyújtanod 
a munkahelyeden, 

hogy idővel előre juthass, ám 
a lehetőségek még váratnak 
magukra. Hiába teszel meg 
mindent, nem figyelnek fel 
a tehetségedre.  A magánéle-
tedben túlságosan sok komp-
romisszumot kell kötnöd. 
Drasztikusan háttérbe kell 
szorítanod az igényeidet, de 
közben egyre feszültebbnek 
érzed magad.

Stílusoddal, megjele-
néseddel sok mindent 
elérhetsz másoknál, 

könnyebben fogadtatod el ma-
gad a munkádban is. Nem ke-
rül különösebb erőfeszítésed-
be, hogy magad mellé állítsd 
a munkatársakat. Ügyelj, hogy 
kedvesen, jókedvűen bánj ve-
lük. A magánéletedben szép 
időszak elé nézhetsz, amikor 
kedvesed mindenféle módon 
megmutatja neked, hogy von-
zódik hozzád. 

Egészen jó hangu-
latban leszel – a leg-
szívesebben álmo-

dozással töltenéd az idődet. 
A munkavégzés szempont-
jából nem a legkedvezőbb 
az időszak, hogy túlvállald 
magad. Kevesebb feladatot 
tudsz megoldani, mint más-
kor. A magánéletben viszont 
fogékony vagy az élvezetek-
re, romantikus, érzéki hangu-
latba kerülhetsz. Hívd meg 
többször is párodat táncolni!

Jó formában lehetsz, 
sugárzik belőled a 
vonzerő. Kissé ne-
hézkesebbnek érez-

heted magad, jóval több pi-
henésre lehet szükséged, 
mint máskor. Jól teszed, ha 
megpróbálod magad igazán 
kialudni, korábban érdemes 
este lefeküdnöd, mint aho-
gyan megszoktad. Még így 
is előfordulhat, hogy reg-
gelente alig tudsz magad-
hoz térni.

Kényelmes hangulat-
ban vagy, nem örülsz, 
ha munkahelyeden 
sürgős feladatot kapsz, 

amit gyorsan kell elvégezned. 
Erre szinte képtelen vagy, és 
nem is érdemes erőltetned. El-
lenben a stílusértéked virág-
zik, és ennek hasznát veheted 
a munkamegbeszéléseken is, 
de a magánéletedben is. Itt az 
ideje, hogy párkapcsolatodat 
megtámogasd egy kis roman-
tikus felhanggal.

Vágysz rá, hogy hass 
a világra, és titokban 
arról álmodsz, hogy 
mindenki téged cso-

dál. Meg is teszel mindent, 
hogy formába hozd magad, 
és a megjelenésed valóban 
tetszetős lehet. Ennek követ-
kezménye is lehet, kaphatsz 
néhány szerelmi ajánlatot, 
melyek hízelegnek a hiúsá-
godnak. Különösen a bará-
ti körödön keresztül találnak 
meg a vonzó alkalmak.

Vonzó formádat mu-
tatod, és ez több 
szempontból is se-

gítséget jelenthet számod-
ra. Elbűvölő stílusod mun-
kakapcsolataidat is segí-
ti, úgy tapasztalhatod, hogy 
gördülékenyebben zajlanak 
a mindennapi ügyeid. Több 
kedves gesztust is kaphatsz 
a munkatársaktól, főnököd-
től, amitől a kedved is jobb 
lesz a munkahelyeden.

Érdemes sort kerí-
tened rá, hogy véle-
ményedet közelítsd a 

főnöködéhez. Ezzel a takti-
kával akár fizetésemelést is 
szerezhetsz. Ha diplomatiku-
san lépsz fel, akkor könnyeb-
ben elérheted, amit szeretnél. 
Családi kapcsolataid is elő-
térbe kerülhetnek, legalább 
a hét végére érdemes közös 
programokat szervezned, 
melyeknek mindenki örül.

Most nosztalgikus 
hangulatba kerül-
hetsz, régi kedvesed-
re gondolsz. Találhat-

nál ennél hasznosabb elfog-
laltságot. Mégis rá fogsz jön-
ni, hogy fontos neked, hogy 
egy kicsit a múltra gondolj. 
Ha felhívod Őt, és megbeszél-
tek valamit, akkor nem árt elő-
re tudnod, hogy milyen irányt 
vehet a találkozó. Lehet, hogy 
csak barátként mész oda, de 
nem biztos, hogy megmarad-
tok ennél a verziónál.

Köszönetnyilvánítás
A Dédai Községi Könyvtár szeretné megköszönni a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek és a Kárpátaljai Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének, hogy a könyvtárte-
rem otthonos, barátságos, a könyvtári funkciónak meg-
felelő, a könyvtárban folyó munka magasabb színvona-
lúvá vált azáltal, hogy a pályázatban beszerzett eszközök 
jól hasznosulnak, mind a gyerekek, mind a község lakói 
szívesen töltik el itt szabadidejüket.

Balogh Andrea, a Dédai Községi Könyvtár vezetője
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6 zsírégető szuperétel

Ezeket az ételeket minden nap 
kellene fogyasztanod

9 tipp a pihentető, energiát 
adó alvásért

Állandóan éhes vagy? Ne az édességek 
után nyúlj! A következő ételek nemcsak fi-
nomak, hanem sokáig el is telítenek: ga-
rantáljuk, hogy rendszeres fogyasztásuk-
kal leadod azt a pár plusz kilót!

A legújabb kutatások szerint léteznek olyan ételek, me-
lyek magas rost- és antioxidáns-tartalmuknak köszönhe-
tően kedvezően befolyásolják az agyi működést és tartó-
san kiegyensúlyozzák a vércukorszintet. Ezeknek az élel-
miszereknek a fogyasztása azért fontos, mert miattuk ha-
tásosan tudod mellőzni az édességeket és lejjebb tolják a 
mérleg nyelvét is.

Alma
Bizonyított, hogy ha minden nap megeszel egy almát, 

kevesebb esélyed lesz arra, hogy meghízz! Ez nemcsak az 
alma magas vitamin-, rost- és antioxidáns-tartalma miatt 

van, hanem a benne található urzolsav miatt is, ami ser-
kenti a zsírégetést és támogatja az izomműködést! Egy kí-
sérlet szerint, például azok a nők, akik napi három kisebb 
almát (kb. 200 kalória) megettek, tíz hét alatt 1,5 kilótól 
szabadultak meg, úgy, hogy semmi mást nem változtattak 
az életmódjukon és az étkezésükön!

Hüvelyesek (borsó, csicseriborsó, bab, 
lencse)

Igazi éhségűző finomságok, hiszen rengeteg rost és fe-
hérje van bennük, ráadásul nagyon alacsony a glikémiás 
indexük is, ezért fogyasztásuk után nem áll fent annak a 

veszélye, hogy pillanatok alatt éhes legyél és édességek-
re vesd magad! Azok az emberek, akik például egy bög-
re főtt hüvelyest esznek ebédre, 31%-kal jobban eltelítőd-
nek, mint azok, akik nem fogyasztottak belőlük! Sőt, egy 
másik kutatás szerint a babban gazdag táplálkozás a túl-
súlyosakat is segíti, hiszen 16 hét alatt átlagosan 4,5 kiló-
tól szabadítanak meg minket!

Tojás
Kapaszkodj meg: a tojást reggelizők átlagosan 438 ka-

lóriával kevesebbet esznek egy nap! Ez azért lehetséges, 
mert sok bennük a protein (egy nagyobb darabban átlago-
san 20-30 gramm található), valamint az YY és a GLP-1 
nevű hormonok is, melyek növelik a jóllakottság érzését 
és elnyomják a gherlin nevű hormont, amely az éhségér-
zet kialakulásáért felelős. Ha viszont aggódsz a koleszterin-
szinted miatt, napi egy tojássárgájánál ne fogyassz többet!

Probiotikus görög joghurt
Egy 8500 embert vizsgáló kutatás eredményei sze-

rint azoknak, akik naponta fogyasztanak görög joghurtot, 
20%-kal kevesebb az esélyük arra, hogy túlsúlyosak legye-
nek – ez pedig elég jó arány, hiszen nincsen bennük mes-
terséges színezék, tartósítószer és cukor sem, csak annyi, 
amennyi természetükből eredően előfordul bennük. Egy 
görög joghurt egyébként 24 gramm fehérjét tartalmaz, ami 
egyelő négy nagyobb tojás elfogyasztásával.

Mangó                  
Ízletes, diétabarát és egzotikus is! A bioaktív össze-

tevőket (pl. mangiferin), a foszfort, a C-vitamin és a bé-
ta-karotint is nagy mértékben tartalmazó mangó csökken-
ti a testzsír százalékot, serkenti az emésztést, kiegyensú-
lyozza a vércukor- és az inzulinszintet, valamint megvéd 
a pluszkilók felszedésétől is! Indiában ráadásul száraz és 
berepedezett bőr kenegetésére is használják a levét, tehát 
te is bátran próbáld ki, ha a kézfejedet kifújta a hideg szél!

Pisztácia
Bár magas a kalóriatartalma (egy maréknyi pisztácia 

nagyjából 160-180 kalóriát tartalmaz), mégis segít abban, 
hogy vékony maradj! A tanulmányok szerint a magvak és 
a diákcsemegék szerelmesei alapból vékonyabbak, mint 
azok, akik egyáltalán nem fogyasztanak belőlük, ez pedig 
azért lehetséges, mert felgyorsítják az anyagcserét és órák-
ra eltelítik a gyomrot!
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Nehezen megy az elalvás és felébredni 
sem könnyebb? Éjszakánként csak fo-
rogsz az ágyadban? Tetemes mennyiségű 
koffein nélkül túl sem tudnád élni a na-
pot? Itt az ideje, hogy változtass a szoká-
saidon és új szabályokat vezess be!

1. Hagyd ki az italozást!
A szombat este nagyszerű alkalomnak tűnhet, hogy 

kirúgj a hámból és leguríts pár italt a barátaiddal, de a 
másnaposságban nem lesz túl sok köszönet. Az alkohol 
ugyan átmenetileg álmosíthat, de nagyon sokat ront az al-
vásod minőségén. Tegyél magadnak egy szívességet, és 
minimalizáld a fogyasztását! Ügyelj arra is, hogy ha még-
sem tudsz ellenállni, kortyolj sok vizet is két ital között!

2. Ragaszkodj a napirendedhez!
A kisbabás szülők a megmondhatói, mennyire fontos 

az alvási rend kialakítása. Ha hétfőn reggel kirobbanó for-
mában szeretnéd kezdeni a hetet, ez a friss ébredés kul-
csa. Egy tanulmány során megállapították, hogy azok az 
emberek, akik hétvégén is mereven ragaszkodnak a hét-
köznap megszokott alvási ritmusukhoz, sokkal kipihen-
tebbek az év minden napján.

3. Aludj eleget!
A legtöbb embernek valahol 7 és 9 közötti átaludt órá-

ra van szüksége. Ki kell tapasztalnod, hogy számodra mi 
az ideális, ami tökéletesen pihentet és energiával tölt fel, 
ugyanis a túl sok alvástól is nagyon fáradtnak lehet lenni. És 
ne feledd, igazán csak az az idő számít, amit az ágyadban 
töltesz, nem pedig egy sorozat előtt elbóbiskolva a kanapén.

4. Ne aludj túl sokat!
Ha a hétvégét szinte egy az egyben átalszod, attól nem 

fogsz hétfőn pörögni, sőt, még nehezebben indul majd a 
hét. Fogadd meg a 2. pontot és tartsd a megszokott üte-
met! Így vasárnap este könnyebben fogsz elaludni, és nem 
kell hajnalig számolnod a bárányokat, majd másnap dup-
la eszpresszóval indítanod a napot.

5. Tarts egy kis szünetet!
Ha mindenképpen úgy érzed, hogy hétvégén extra alvás-

ra van szükséged, inkább kora délután szundíts 20-40 per-
cet! Ezzel még – talán – nem zavarod össze teljesen a bio-
ritmusodat, és nem fog bekavarni az éjjeli pihenésnek sem.

6. A testedet is mozgasd meg!
Ugye számodra is kihagyhatatlan a testedzés? Arra is 

érdemes odafigyelni, hogy minden nap ugyanabban az 
időben iktasd be a sportolást, hiszen ez is segíthet a napi-
rended megőrzésében, és persze a könnyebb elalvásban.

7. Egy kicsit korábban
Ha nagyon átálltál az éjszakázásra, fokozatosan szok-

tasd át magad egy normálisabb ritmusra. Minden nap az 
előzőnél negyed órával korábban feküdj be az ágyadba, 
így néhány nap alatt sikerülni fog eljutni a kívánt kiindu-
lópontra, amihez ezentúl mindig tarthatod magad.

8. Kövesd a Napot!
A természetes bioritmusod nem az óra számlapjához 

igazodik, hanem a fényhez. Próbálj meg legalább reggel 
és este elcsípni valamennyit a napfényből, ha már egész 
nap egy irodában kell gubbasztanod. De a legjobb, ha 
napközben is felkeresel egy-egy természetes fénytől vi-
lágos szobát, és kiélvezed az előnyeit.

9. Állj le a kütyükkel!
Már biztosan rengetegszer hallottad, de muszáj elis-

mételni: a képernyők kék és fehér fényei teljesen haza tud-
ják vágni a pihentető alvást. Az agyunk azon részei, me-
lyek a fényre reagálnak, nem tudnak különbséget tenni a 
telefon, a TV vagy a Nap fénye között. Ha azt gondolod, 
hogy rád ez nem vonatkozik, hiszen éjszakai üzemmódra 
állítottad a mobilod kijelzőjét, nagyon tévedsz. Az elekt-
ronika kiiktatása arról is szól, hogy az agyunknak lehe-
tőséget adunk lelassulni, ellazulni. A Facebook görgeté-
se a megjelenő információk által olyan adrenalinlöketet 
ad, amelyek csakis megnehezítik az elalvást.
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Vannak ételek, amelyek annyira egészsége-
sek, és olyan jó hatással vannak a szervezetre, 
hogy minden nap kellene őket fogyasztani. És 
nem kell feltétlenül drága, különleges étkek-
ben gondolkodnod. Egész egyszerűen figyelj 
arra oda, hogy ezeket az egyszerű, de nagy-
szerű élelmiszereket fogyaszd rendszeresen.

Tojás
A tojás talán az egyik legnépszerűbb élelmiszer. Nem 

csak sütéshez és főzéshez hasznosítható, de önmagában is 
isteni reggeli vagy vacsora készíthető belőle. Emellett hi-
hetetlenül egészséges, tele van vitaminokkal, ásványi anya-
gokkal, minden olyan összetevővel, amire egy jól működő 
szervezetnek szüksége van. Ha a koleszterinszinted rendben 
van, nyugodtan fogyassz minden reggel omlettet, tükör- vagy 
főtt tojást, hogy jó szolgálatot tehess ezzel egészségednek.

Nyers zöldségek, gyümölcsök
Friss zöldségeket és gyümölcsöket enni minden egyes 

nap kötelező. De ne elégedj meg csupán egy almával, egé-
szítsd ki főétkezéseidet is egészséges növények rágcsálá-
sával. Felsorolni lehetetlen, mi mindent érdemes magad-
hoz venni, hiszen szinte mindegyik valóságos vitaminbom-
ba. Ha édesre vágysz, ha nasiznál, válaszd a zöldségek és 
gyümölcsök végtelen tárházát. Nem csak immunrendsze-
redet erősíted meg vele, de emésztésed is sokat javul majd.

Zab
A zab, zabkása ma már egyetlen háztartásból sem hiányoz-

hat, hiszen rendkívül egészséges eledel, és igen gyorsan és egy-
szerűen tökéletes reggeli vagy desszert készíthető belőle. Hi-
hetetlenül tápláló étel a zab, amely tele van vitaminokkal, ás-
ványi anyagokkal, valamint kipucolja a beleket, és felszámol-

ja a székrekedést. Vérszegénység ellen is kiváló, emellett ma-
gas vérnyomás és koleszterin csökkentő tulajdonsága is ismert. 
Kötelező minden nap fogyasztanod egészséged érdekében.

Fokhagyma
A fokhagyma egy olyan csodanövény, aminek jótékony 

tulajdonságait nagyon hosszan lehet sorolni. Többek kö-
zött csökkenti a szívbetegségek és a rák kialakulásának 
kockázatát, de a tüdő működésére is pozitív hatással van. 
Ha minden nap eszel belőle egy-két gerezdet, olyannyira 

megerősíted immunrendszeredet, hogy a betegségek egész 
biztosan messzire el fognak kerülni.

Olajos magvak
Az olajos magvak nem csak finomak, de szuper jóté-

kony hatással vannak a szervezetre. Védik a szívet és ér-
rendszert, csökkentik a rák kialakulásának kockázatát, gyul-
ladáscsökkentő hatással is bírnak, sőt még a 2-es típusú cu-
korbetegség kialakulásának az esélye is kevesebb, ha sokat 
fogyasztasz olajos magvakat. Legyen szó dióról, mogyo-
róról, fenyőmagról, tökmagról, nyugodtan fogyassz belő-
lük napi egy marékkal, ezzel is áldozva egészséged oltárán.
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A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.
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Csülkös tojásos 
rétestekercs

Plusz egy vicc

2020. 1. szám meg   -
fej  tése: Amikor imád-
kozunk, Isten a szí-
vünket nézi, nem a 
szövegeinket!   
Plusz    egy vicc: – egy 
békepipával.

Hozzávalók 4 személyre: 1 csomag (50 dkg) rétes-
lap, 25 dkg főtt füstölt csülökhús, 4 főtt tojás, só, olaj;

A mártáshoz: 4 evőkanál majonéz, 4 evőkanál tej-
föl, 2 apróra vágott csemege uborka, 1 evőkanál ap-
róra vágott metélőhagyma, 1 teáskanál porcukor, só, 
bors, citromlé.

Elkészítése: A csülökhúst meg a tojásokat 
kb. 1x1 cm-es kockákra vágjuk, összekeverjük, 
enyhén megsózzuk. A réteslapokat félbevágjuk, 
majd egyenként kettőbe hajtjuk, a szélein körbe 
vizes ecsettel lekenjük. Egyik rövidebb oldalra 
1-1 evőkanál tölteléket teszünk, a két hosszú ol-
dalról 1-1 cm-t behajtunk, majd a töltelékes fe-
léről felcsavarjuk. Forró olajban hirtelen kisüt-
jük. A mártás hozzávalóit összekeverjük, ízlés 
szerint sóval, borssal és citromlével ízesítjük. A 
tekercseket a mártással tálaljuk.

Köhögés ellen szaunázással, 
gyógynövényekkel és illatokkal

Ha Ön sem tudja abbahagyni a kínzó köhögést, pró-
bálja ki a gyógynövényes illóolajokat, a kakukkfűből, 
vagy gyömbérből készült teát, inhaláljon kamillával, 
és ha nincs még láza, akár szaunában vagy gőzfürdő-
ben is elpusztíthatja a kórokozókat.

A köhögés, mint tünet
A köhögés számos légúti és tüdőbetegség tünete, me-

lyek közül leggyakoribb és legártalmatlanabb a megfázás, 
meghűlés. Súlyosabb, köhögést okozó betegségek töb-
bek között a vírusos influenza, a garat- és gégehurut, a 
tüdőgyulladás, a mellhártyagyulladás, tüdőtuberkolózis. 
Száraz köhögést okoznak bizonyos környezeti tényezők 
is, pl. a por, az ózon vagy a szmog.

Mivel kezeljük?
Gyógynövényekkel a száraz és hurutos köhögés ellen
Számos gyógynövényt ismerünk, amelyek hatásosan 

csillapítják a köhögést. Fontos megkülönböztetnünk a 
száraz ingerköhögést a slejmmel járó köhögéstől. A szá-
raz köhögést nyugtató hatású gyógynövényekkel kezel-
jük, míg a hurutos köhögést köptető, slejmoldó és gyul-
ladáscsökkentő illóolajokkal gyógyíthatjuk.

Mályvagyökérből, mályvalevélből és virágból, lán-
dzsás útifűből, izlandi zuzmóból készülő teákkal, szi-
rupokkal, cseppekkel hatékonyan csillapítható a száraz 
köhögés. Ezek a nyálkásító anyagok vékony, védelme-
ző bevonatot képeznek az irritált, gyulladt nyálkahártya 
felületén, így csillapítván az irritációt. Az ánizs, euka-
liptusz, édeskömény, borsmenta, zsálya, kakukkfű illó-
olaj stimulálhatja a nyálelválasztást és a nyelési reflexet.

Az ánizs és az édeskömény termése, az eukaliptusz-
olaj, valamint a kakukkfű gazdagok nyálkaoldó hatású 
illóolajokban. Felhígítják a sűrű váladékot, másfelől ele-
ve hígabb váladék termelésére serkentik a nyálkahártyát. 
A borostyánlevélben, a kankalin gyökerében és az édes-
gyökérben is találhatók olyan növényi hatóanyagok, me-
lyek köptető, slejmoldó hatásúak.

Inhalálás, ülőfürdő
A hurutos köhögést kezelhetjük akár inhalálással, 

vagy ülőfürdővel. Inhalálásra alkalmas a kamillatea (egy 
marék kamillavirág) vagy a forró vízbe cseppentett ka-
millaolaj (10-15 csepp), de mentolos-eukaliptuszos be-
dörzsölő balzsamot is tehetünk a forró vízbe. A fenyő-
olaj, az eukaliptuszolaj, a kámfor alkalmazható porlasz-
tós inhalátorokban, de cseppenthetjük őket a fejpárnánk-
ra is (kb. 10 csepp). A kakukkfűből készült illóolaj in-
halálása, vagy a hát és mellkas kakukkfű illóolajos ke-
nőcsökkel történő bekenése is enyhülést hozhat. A leg-
jobb, ha közvetlenül lefekvés előtt végezzük el a műve-
letet, alvás is segítheti a gyógyulást.

Szaunázás, gőzfürdő
Lázas megfázással küszködve egyáltalán nem aján-

lott szaunába menni, azonban a meghűlések és betegsé-
gek megelőzésében, majd a már gyógyuló folyamatok 
meggyorsításában nagyon fontos szerepet játszik. Bi-
zonyítékok vannak arra, hogy a szaunázás javít a lég-
zőszervek, a mozgásszervek és az immunrendszer mű-
ködésén is, rendszeres használata javítja az állóképes-
séget is.

A náthás, influenzás betegségek időszakában a fel-
ső légutak idült megbetegedése esetén a lappangási idő-
szakban még érdemes szaunázni, mivel az erős verejté-
kezés, valamint a magas hőmérséklet hatására a kóroko-
zók csírája elpusztítható. A magas hőmérséklet egy ál-lá-
zas állapotot idézhet elő, ami meggyorsítja a szervezet 
védőanyag mozgósítását, ami szintén a kórokozó csírák 
elpusztítását teszi lehetővé, még mielőtt a betegség sú-
lyosbodna. Amikor a betegség intenzív szakasza véget 
ért, fel lehet gyorsítani a gyógyulás folyamatát a forró 
gőzzel. A gőzfürdőben felmelegszik a nyálkahártya és 
mélyebben tudunk lélegezni, illetve könnyebben szűn-
nek meg a légutakban kialakult elzáródások.

Gyógyteák
A kakukkfű kitűnő köhögéscsillapító és hurutos kö-

högés esetén remek köptető hatású szer, napi 3 csésze 
teát fogyasszunk étkezés előtt. A hársfa finom illatú, 
izzasztó, köhögéscsillapító, a nyúlós-tapadós váladé-
kokat is oldja. Naponta háromszor fogyasszuk forrá-
zatát. 3 deciliter teához egy csapott evőkanál teafüvet 
használjunk, 4-5 napig fogyasszuk. Az édesgyökér a 
görcsös köhögést csillapítja, nyugtató, köptető, rege-
neráló. A bazsalikomról és az oregánóról kevesen tud-
ják, hogy köhögés csillapítására és torokfájás enyhíté-
sére is nagyon hatékony a főzetük. Hasonlóan jó ha-
tással bír még a hibiszkuszvirág és a lándzsás útifű is. 
A gyömbértea enyhíti a köhögést, csökkenti a torokfá-
jást, és egyben a vírusokkal szemben is képes felvenni 
a harcot. Influenzás időszakban igazi orvosság a gyöm-
bértea mézzel és citrommal. A mezei zsurlót a köhö-
gésre gargarizálva ajánlja a népi gyógyászat. Forráz-
zunk le egy púpozott teáskanál zsurlót 2 dl forró víz-
ben, majd 1-2 perc után szűrjük le. Öblögessünk vele 
naponta több alkalommal.

Termalfurdo.hu
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A négy megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

Vidéki állomáson.
– Mondja, melyik vonattal lehet a leggyorsabban 

Budapestre jutni? – kérdi egy utas a vasutastól.
– A gyorsvonat öt perc múlva érkezik, a személy-

vonat pedig másfél óra múlva. Én mégis azt tanácsol-
nám, hogy a személlyel menjen! 

– Miért? Az lassabb is, később is jön! 
– Igen, csak a gyorsvonat …!

Kétbetűsek: BN, BZ, 
DC, DS, LP, LZ, OV, ŐÜ, 
PO, RO, TG, ZK.

Hárombetűsek: AHA, 
AKÓ, ATM, ÁFA, ÁLL, 
ÁTA, DAC, DAS, ELL, ETA, 
IKA, ITT, KOT, LEN, MEG, 
NÁD, NEM, REF, SEC, 
TEK, TKV, ZSÉ, ZSI.

Négybetűsek: CSEN, 
GALL,  INAL,  MEZŐ, 
N O I R ,  Ó I N D ,  P F U J , 
RASZ,  TERV,  TÖMB, 
VITO, ZSIL.

Ötbetűsek: AVIKO, ÁL-
NOK, BUBKA, ELSÜT, 

GAZSI, IDIKE, LIKŐR, 
NADAL, ODALE, ORVUL, 
RÁÖNT, ROVAT, SÁMÁN, 
TOKOS.

Hatbetűsek: ABROSZ, 
KARZAT, NÁLUNK, SE-
REGI, SOKÁRA, ÚJRAÍR, 
ZENEDE.

Hétbetűsek:  ÁTHA-
TOL, ÉTELSOR, KIIRTÁS, 
ORINOCO, RUDALÁS.

Nyolcbetűsek: BELE-
SZÓR, ISZKOLÁS, KISZE-
DÉS, TÉLIKERT.

K i l e n c b e t ű s e k : 
LÉGIMENTŐ, ODAÍVE-
LÉS, SZALAGOZÓ.

Tízbetűsek: BANÁN-
DARAB, NÉGYLÁBÚAK, 
ÓCEÁNFENÉK, TRILL 
ZSOLT.

Tizenegy betűsek: BA-
BUSGATOTT, NEMEZ-
POSZTÓ.


