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Ferenci Attila, a színész és vőfély

Vízkereszt, az Úr megjelenésének napja

A

színjátszás forradalmasította a történetek elmesélésének
módját. A 20. században megbecsült művészeti ág lett. A színház
egy varázslatos hely,
ahol bármi megtörténhet. A színjátszás egy
olyan terület, ahol az
önkifejezés kerül előtérbe. Megmutathatjuk magunkat, tehetségünket a nagyközön-

ségnek. Ezen a területen helytállni pedig nem
kis feladat. Ferenci Attila, a Kárpátaljai Megyei
Magyar Drámai Színház
színésze már többször
bizonyította tehetségét
a közönség előtt. Emellett egy régi mesterség, a
vőfélykedés csínját-bínját is elsajátította. Ismerjük meg őt!
Folytatás a 6. oldalon

Ápoló / Szakápoló
munkatársat keresünk

Főbb feladatok, munkák:
● Felnőtt ápoló végzettséggel rendelkező,
jó megjelenésű, önmagára és környezetére, munkájára igényes munkatársat keresünk
budapesti és nyíregyházi rendelőnkbe hos�szú távú, állandó munkavégzésre (ingázásról
lenne szó). Esztétikai-szépészeti beavatkozások, arc- és testkezelések végzéséhez. Olyanok jelentkezését várjuk, akiket érdekelnek az
esztétikai-szépészeti beavatkozások, jó kommunikációs képességgel rendelkeznek, fogékonyak az új eljárások elsajátítására.
Az álláshoz tartozó elvárások:
● jó kommunikációs képesség
● "B" kategóriás jogosítvány
● előnyt jelent, ha van kozmetikus
végzettsége is
● jó megjelenés
● kizárólag női munkatársat keresünk
● alkalmas legyen önálló munkavégzésre
vagy csapatmunkára is
● nyitott legyen új feladatkörök és
módszerek elsajátítására
● Ukrajnában élők jelentkezését várjuk, lakhatásban tudunk segíteni

V

ízkereszt (január 6.) a karácsonyi időszakot lezáró ünnepünk, a katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe. Ez az
egyik legősibb keresztény ünnep, amely Jézus Krisztus megjelenésének, kinyilvánulá-

sának momentumait kapcsolja egybe, három jelentést hordoz: a napkeleti
bölcsek e napon elsőként
látogatták meg a Kisjézust; Jézus megkeresztelkedését a Jordánban; valamint első csodatételét, a víz
borrá változtatását a kánai
menyegzőn. Ezek közül ké-

sőbb keleten Jézus keresztsége lett hangsúlyos – erre
emlékeztet a vízszentelés
–, nyugaton pedig a napkeleti bölcsek látogatása
került előtérbe – olyan�nyira, hogy a római katolikus egyház a második
vatikáni zsinat óta csak
ezt ünnepli vízkeresztkor,
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a többit más napokra
helyezték át. Vízkereszt
ünnepe emlékeztet tehát
arra, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent
emberként, eljött közénk és elhozta nekünk
az üdvösséget.
Folytatás a 3. oldalon

A

mögöttünk hagyott
2020-as esztendő
nagy valószínűséggel az
építkezés éveként vonul
be a kárpátaljai turizmus történetébe. Mert
amikor már látszott,
úgy április vége felé,
hogy a koronavírus lehetetlenné teszi a különböző tömegrendezvények – fesztiválok,
népünnepélyek, gasztronómiai bemutatók
stb. – megtartását, a legtöbb vendéglátó azokba
a felújításokba fogott,
amelyek nála egy idő
óta esedékessé váltak.
Hisz szerencsére errefelé a többség tudatosította magában, hogy
a vendéglétszám gyors
gyarapodását csupán
a turisták igénye növekedésének üteme múlja
felül… Illusztráljuk ezt
egyetlen példával.
Folytatás a 3 oldalon
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Híreink

Magyarország zöld zónában

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium január 11-én frissítette a
koronavírus-fertőzések tekintetében kockázatosnak minősített országok listáját.
A szaktárca hivatalos honlapján közzétett táblázat szerint – október 30. után először – Magyarország zöld besorolást kapott. Ez
azt jelenti, hogy a Magyarországról Ukrajnába érkezőknek nem kell
sem karanténba vonulniuk, vagy
tesztekkel igazolniuk a fertőzés hiá-

nyát. Az egészségbiztosítás viszont
továbbra is szükséges!
A kockázatos országok között
maradt többek között Szlovénia,
Szlovákia, Románia, Ausztria és
Németország, és vörös besorolást
kapott Lengyelország is. A minősítés értelmében a kockázatos országokból érkezőknek 14 napos karanténba kell vonulniuk vagy koronavírus-teszttel igazolniuk a betegség hiányát.

moz.gov.ua/Kárpátinfo

Az Egészségügyi Minisztérium elárulta
egy adag oltóanyag árát

Ukrajna ugyanazon az áron szerzi be az oltásokat a Covid–19 ellen, amelyet a legtöbb ország számára megállapítottak – jelentette ki Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter, akit az UNIAN
hírügynökség idéz az Egészségügyi Minisztérium sajtószolgálata nyomán.
„Ukrajna az első megállapodást
a Sinovac-kal írta alá, amely világszerte hírnevet szerzett. Az ár, amelyen Ukrajna egy adag vakcinát vá-

sárol ettől a gyártótól, 504 hrivnya.
Ez a cég Covid–19 elleni oltóanyagának ára az országok túlnyomó
többsége számára, és elfogadható” – hangsúlyozta a tárcavezető.
A miniszter megjegyezte továbbá, hogy néhány más gyártó oltóanyagának árát az Egészségügyi
Minisztériumnak egyelőre nem áll
jogában nyilvánosságra hozni a titoktartás szigorú szerződéses szabályai miatt.

unian.ua/Kárpátalja

Smihal az EU-tól kért segítséget a
Covid elleni vakcina beszerzéséhez

Denisz Smihal ukrán miniszterelnök levélben fordult az Európai Bizottsághoz azzal a kéréssel, hogy segítsen Ukrajnának
koronavírus elleni oltáshoz jutni
– jelentette a korrespondent.net
Rikard Jozwiakra, a Szabadság
Rádió tudósítójára hivatkozva.
„Ukrajna miniszterelnöke a koronavírus elleni oltásokkal kapcsolatban írásban kért segítséget az Európai Bizottságtól: »A rendkívül
magas kereslet világszerte és a beszerzési feltételek tárgyalási pozíciói összehasonlíthatatlanul gyengébbek, mint az EU-é.« Hozzáteszi, hogy Ukrajna legkorábban márciusban juthat oltóanyaghoz” – írja
Jozwiak a Twitteren.
A korrespondent.net megjegyzi, hogy Ursula von der Leyen, az
Európai Bizottság elnöke bejelentette, az EB további 300 millió adag

vakcinát vásárol a BioNTech-től.
„Mint tudják, már 300 millió
Pfizer/BioNTech vakcinához van
hozzáférésünk. Megállapodtunk a
szerződés módosításáról, és most
további 300 millió adagot vásárolhatunk ebből az oltóanyagból – jelentette ki az elnök.
Von der Leyen ugyanakkor hozzátette, hogy az új tételből 75 millió adagnak kell beérkeznie a második trimeszterben. A többi a harmadik és a negyedik trimeszterben várható.
Korábban 13 EU-tagország felhívást intézett az Európai Bizottsághoz, hogy segítsen a Keleti Partnerség országainak, köztük Ukrajnának is hozzájutni a koronavírus
elleni oltáshoz. A levelet Magyarország is aláírta.

korrespondent.net/
Kárpátalja

Január 1-étől új kategória szerint
dolgoznak a mentősök
Frissített szabályok szerint dolgoznak ezután a mentőszolgálatok Ukrajnában – írja a pmg.ua.
A minisztertanács tavaly decemberi döntése értelmében a sürgősségi hívásokat ezután négy kategóriába sorolják: kritikus, sürgősségi, nem sürgős esetek és alapellátásra szorulók. A kategóriákat a hatékonyabb és eredményesebb munka céljából hozták létre.
Kritikus hívásnak számítanak
azok az esetek, amikor valaki elvesztette eszméletét, nem lélegzik,
erősen vérzik. Ez esetben a mentőnek 10 percen belül a helyszínre
kell érkeznie.
Sürgősségi segélyhívásról akkor beszélünk, ha valakit szélütés ért, vagy hirtelen erős fájdalma jelentkezik a mellkasban, has-

üregben, amiből belső vérzésre lehet következtetni, netalán szívrohama lehet. Ez esetben a mentőautónak 20 perc alatt a helyszínre
kell érkeznie.
A nem sürgősségi hívásokhoz
tartoznak azon esetek, amikor a betegnek orvosi vizsgálatra van szüksége, magas vérnyomása, vagy
egyéb hasonló tünetei vannak. Ilyen
esetben a háziorvos segíthet, ha pedig az nincs, akkor a mentő megy
a helyszínre.
Az alapvető ellátásra szorulók
kategóriába tartoznak azon esetek,
amikor a mentő diszpécsere is tanáccsal szolgálhat. Ilyen eset például: a kullancscsípés, a láz vagy
törés. De ezen esetekben célszerű
bemenni az ügyeletre.

Kárpátalja.ma

187 ezer hrivnyáért tisztították meg a
Borzsát Kovászónál
187 ezer hrivnyába került a
szemétszigetek felszámolása a
Borzsa kovászói szakaszán – írta
a mukachevo.net hírportál január 10-én.
A munkálatok során a folyót
megtisztították a szemétszigetektől és a vízbe hullott növényzettől.

A BURV Tisza képviselője elmondta, hogy a Borzsa szennyezettségét
főleg a beledobált nagy mennyiségű
műanyag palackok okozzák.
A 187 ezer hrivnyás összeget a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal utalta ki erre
a célra.

Továbbra is kérhetjük magyarul a kávénkat, és a szolgáltatóknak sem kell velünk ukránul társalogniuk

„Január 16-tól jön a teljes ukránosítás, valamint pénzbírsággal
sújtják a szolgáltatókat, akik
nem az államnyelven szolgálják ki vásárlóikat.” Bizonyára
Önökhöz is eljutottak valamilyen formában Tarasz Kreminy
államnyelvvédelmi biztos riogatásai. No de valóban ilyen forrón eszik a kását, azaz a nyelvtörvényt? Ezentúl csak ukránul
társaloghatunk a színmagyar
kisbolti eladóval vagy a fodrászunkkal, és a kistérségek megválasztott képviselői sem mukkanhatnak meg magyarul? A
nyelvtörvény 2021-ben hatályba lépő cikkelyéről kérdeztük
Csernicskó István nyelvész-professzort, a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
rektorát.
– Milyen változásokra számíthatunk 2021-ben a nyelvhasználatunk terén?
– 2019 áprilisában fogadta el
Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa az
ukrán mint államnyelv funkcionálásáról szóló törvényt, melynek jelentős része valamilyen
fenyegetésről, büntetésről vagy
olyan intézmény, szerv létrehozásáról szól, amely kikényszeríti az államnyelvi törvény végrehajtását. Tehát egyértelmű, hogy
az állam nem azt az utat választja, hogy párbeszédet folytatva az
állampolgáraival megteremti az
államnyelv támogatásának feltételeit, hanem arra akar minket
erővel és erőszakkal rákényszeríteni, hogy mindig, mindenhol,
minden körülmény között ukránul
beszéljünk. A jogszabály fokozatosan lép hatályba. Ez azt jelenti,
hogy már 2019. július 16-ától bizonyos rendelkezései életbe léptek, de vannak olyan cikkelyek,
amelyek csak 2030-ban válnak
hatályossá. Az államnyelvi törvény 30. cikkelye, amely a szolgáltatások nyelvéről rendelkezik,
2021. január 16-án lép hatályba.
– Mit kell tudnunk az adott
cikkelyről?
– Ez a cikkely több pontból áll. Az első pontja azt mondja ki, hogy a szolgáltató szférában – ezt tágan kell értelmezni, a
falusi kisbolt, edzőterem, fodrászat, kozmetikai szalon is ide tartozik, szinte minden, amit az emberek a hétköznapjaikban igénybe vesznek – a szolgáltatások
nyelve kötelezően az államnyelv.
Erre alapozva Tarasz Kreminy államnyelvvédelmi biztos a saját
Facebook oldalán, nyilatkozataiban folyamatosan hangsúlyozza, hogy január 16-tól a szolgáltatások nyelve Ukrajnában kizárólag az államnyelv lesz. Valójában azonban ez nem így van. Ennek a cikkelynek van ugyanis egy
második bekezdése is, ami arról
szól, hogy azoknak az ügyfeleknek, vásárlóknak, akik más nyelven szeretnék igénybe venni a
szolgáltatást, és erre a szolgáltató képes, beszéli az adott nyelvet,
akkor lehetséges, hogy az adott
nyelven kommunikáljanak. Vagyis az kétségtelen tény, hogy
2021. január 16. után Ukrajna területén minden egyes szolgáltatónak kötelessége biztosítania azt,
hogy ha hozzá ukrán nyelven fordulnak, és ukrán nyelvű szolgáltatást várnak el tőle, ezt lehetővé
kell tennie. Az ügyfél vagy vásárló kérésére kiszolgálása a felek számára elfogadható bármilyen nyelven megtörténhet, nemcsak ukránul. Semmi nem tiltja te-

hát azt, hogy ha a barátom vagy barátnőm betér a fodrászszalonomba,
és magyarul kér frizuraigazítást, akkor a magyar fodrász ne kommunikálhasson magyarul a vendégével.
Joga van ehhez, senki nem szabhat ki ezért büntetést, nem sújthatja egyéb szankciókkal.
– Pedig az említett nyelvvédelmi biztos előszeretettel emlegeti a
büntetés lehetőségét is…
– Tarasz Kreminy ebben is
csúsztat. Az, hogy pénzbírsággal,
mégpedig elég komoly pénzbírsággal sújthatják azt, aki nem tartja be a törvényt, ebben a formában nem igaz. Az államnyelvi törvény, mint említettem, fokozatosan
lép életbe. A pénzbírságokról szó-

ják a nyelvet. Európában az üzleti, szolgáltatói szférát nem az
állam, hanem a piac szabályozza. Ha nyújtok egy szolgáltatást,
amely nem versenyképes, amely
iránt nincs érdeklődés, nyújthatom a legékesebb ukrán nyelven, akkor is csődbe fogok menni. Viszont ha olyan dolgot kínálok, ami iránt nagy az érdeklődés,
ami piacképes, akkor az emberek, még ha alig törik a magyart,
akkor is törekedni fognak arra,
hogy magyarul beszéljenek. Mert
igényt tartanak a szolgáltatásaimra. A logikus lépés az, hogy
azok a magyar üzlettulajdonosok, szolgáltatók, akik eddig az
ismerőseiket, barátaikat magya-

ló részek csak 2022. július 16-tól
lesznek hatályosak. Az adott dátumig egyetlen szolgáltatóra sem róhatnak ki pénzbírságot, még azért
sem, ha egy ukrán nyelvű ügyfelet
nem hajlandó vagy nem tud ukrán
nyelven kiszolgálni. Az előfordulhat, hogy kiküldenek rá egy ellenőrzést és figyelmeztetik, de 2022
júliusáig pénzbírsággal senki nem
büntethető azért, mert esetleg nem
államnyelven szolgált ki.
– Mi lehet a célja ezeknek a
csúsztatásoknak?
– Az államnyelvi biztos az adott
kijelentéseivel bizonytalanságot kelt,
félelmet ébreszt és sokakat egyfajta
öncenzúrára késztet. Akár olyannyira, hogy esetleg az is megforduljon
a fejében, hogy a jó ismerősét, rokonát ne magyarul szolgálja ki idegenek jelenlétében. Próbáljunk meg élni
a jogainkkal, melyek sajnos Ukrajnában fokozatosan és folyamatosan
szűkülnek, de az abszurditásig nem
kell elmenni. Újra kihangsúlyozom:
az államnyelvi törvény 30. cikkelyének második pontja – amennyiben
az ügyfél és a szolgáltató is egyetért – lehetővé teszi azt, hogy a szolgáltatás akár magyar nyelven valósuljon meg. Másodszor: pénzbírsággal senkit nem sújthatnak 2022 nyaráig azért, mert esetleg nem tartja be
az államnyelvi törvényt.
– A törvény szerint a vásárló
kérésére szolgálhatnak ki az ukrántól eltérő nyelven. Ha magyarul köszönök, szólalok meg, már
kérésnek számít?
– Igen. Lehetne úgy is értelmezni a törvényt, hogy ha bemegyek és
magyarul köszönök, mondjuk egy
kávézóban, és magyarul kérek kávét, még nem elég ahhoz, hogy a
pincér vagy a kávézó vezetője úgy
döntsön, hogy márpedig én igényt
tartok a magyar nyelvű szolgáltatásra. De ez abszurdum, nem lehet
elvárni. Normál esetben, a hétköznapi élet logikáját követve, ha én
magyarul szólítom meg az eladót,
már jogalap arra, hogy magyarul
szolgáljanak ki. Persze csak akkor,
ha a kávéházban megértenek és bír-

rul szolgálták ki, bátran szolgálják ki ezután is. Hivatkozzanak
nyugodtan arra, hogy nekik a törvény alapján erre joguk van, illetőleg azok a fenyegetések, amelyek pénzbírságról szólnak, jogszerűtlenek, mert a nyelvtörvénynek ez a része még nem lépett hatályba.
– A nyelvtörvény értelmében
a kistérségi képviselők kizárólag
ukránul kommunikálhatnak a
munkavégzésük során?
– Az államnyelvi biztos akkor is félretájékoztat, amikor azt
állítja, hogy a frissen felálló kistérségek önkormányzati testületeiben mindig minden körülmény
között kötelező az államnyelv
használata. Ez nem igaz. Az államnyelvi törvény 12. cikke valóban kimondja, hogy az államhatalmi szervek és a helyi önkormányzatok munkájának nyelve
az államnyelv, de ugyanitt áll az
is, hogy amennyiben más nyelvet használnak, biztosítani kell az
ukránra történő fordítást. Miért
kellene bármit is ukránra fordítani, ha csak az ukránt lehet használni? Azt se feledjük el, hogy
amikor Ukrajna csatlakozott az
Európa Tanácshoz, vállalta azt
a kötelezettséget, hogy megengedi vagy bátorítja a kisebbségi
nyelvek használatát a helyi önkormányzatok ülésein, határozataik elfogadásakor és kihirdetésekor, stb. Ez azt jelenti, hogy
a törvény kötelez arra, hogy ukránul adja ki a képviselő-testület a határozatait, de semmi nem
tiltja, hogy emellett magyarul is
közzétegye. Azt sem tiltja, hogy a
képviselő magyarul társalogjon a
saját választóival, a kistérség lakóival, azokkal az emberekkel,
akinek a mandátumát köszönheti és akinek az adóiból fenntartják a területet. Tehát ne essünk
túlzásba. Az, hogy ukránul kell,
nem jelenti azt, hogy más nyelven nem szabad.

Pallagi Marianna
(Kárpátalja.ma)
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Közösség
Vízkereszt, az Úr megjelenésének napja

„Az Úr dicsősége felragyogott”
Elejét lásd az 1. oldalon

A beregszászi római katolikus
templomban az ünnepi mise ezúttal a hívek szentelt vízzel való
meghintésével vette kezdetét. Az
olvasmány Izajás próféta könyvéből szólt: „Az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett
világosságod, és az Úr dicsősége
felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a
nemzeteket, de fölötted ott ragyog
az Úr, és dicsősége megnyilvánul
rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt
fényességhez. Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat karon fogva hozzák. Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el,
Mádián és Efa dromedárjai. Mind
Sábából jönnek; aranyat és tömjént
hoznak, és az Úr dicsőségét zengik.” „Hódoljon előtted, Istenem,
a föld minden nemzete” – szólt válaszként a hívek éneke.
Molnár János esperes-plébános szentbeszédében az ünnep
kapcsán Urunk megjelenésének
jelentőségét méltatta, hisz amint

megjelenésével magához vonzotta a
bölcseket, úgy vonz ma is magához
minden népeket. „Senki sem jöhet
hozzám, hacsak az Atya, aki engem
küldött, nem vonzza” – mondja Jézus. A megszületett kisded még nem
tudott beszélni, a bölcsek, a háromkirályok még nem látták a csodákat,
amit később Jézus tett – ők Isten vonzásának engedve indultak el. A hit

vezette őket a gyermekhez, és leborultak, imádták őt, az örökkön élőt.
Jézus születése által Isten megjelent
a világban, a napkeleti bölcsek által
a pogányokhoz is eljutott a Megváltó születésének örömhíre.
Az Atya szelíden a szeretet kötelékével próbál mindannyiunkat magához vonzani. Bizonyára mi is azért
jöttünk el az ünnepi misére, mert engedtünk Isten vonzásának, szeretet-

A megújulás éve

A hozzánk érkezők többsége
magas komfortfokozatú, a háziaktól elszeparált, önálló lakrészben, illetve egy különálló
portán kialakított kulcsos házban szeretne megszállni.
– Valamennyi, velünk kapcsolatban álló vendéglátó mos-

tanra meggyőződött arról az
alapigazságról, hogy senki sem
azért látogat el vidékünkre, hogy
itt finomakat egyen és jókat
aludjon – kezdi évértékelő beszélgetésünket Mester András,
a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) elnöke. – És
azzal is tisztában van mindenki,
hogy a turista a reá váró szép élményekért kel útra. Éppen ezért
a velünk kapcsolatban álló mintegy 800 vendéglátót arra biztattuk, hogy a kényszerpihenő ideje alatt a lehetőségeihez mérten
tovább fejlessze a vállalkozását,
ha módja van rá, azt újabb attrakciókkal egészítse ki. A visszajelzésekből ítélve igen sokan meg-

Izrael cáfolta „illegális oltások”
szállítását ukrán politikusoknak
Az izraeli egészségügyi minisztérium cáfolta a koronavírus elleni vakcinák csempészését vagy titkos szállítását ukrán tisztviselők „illegális oltása” céljából – jelentette
a BBC News.
Yoel Edelstein izraeli egészségügyi miniszter képviselője kizárta
annak lehetőségét, hogy oltásokat
importáljanak Izraelből.
„Az oltások mélyfagyasztást
igényelnek. Lehetetlen, hogy valaki észrevétlenül szállítsa őket” – közölte a minisztérium.
Hozzátették, hogy az ukrán sajtóban megjelent hírek miatt egyelő-

re nem tervezik hivatalos vizsgálat
megindítását.
Korábban egy üzletember közölte, hogy egyes parlamenti képviselőket és magas rangú tisztviselőket titokban beoltottak a Izraelből Ukrajnába illegálisan behozott
Covid–19 elleni Pfizer-vakcinával,
s a beoltottak egyenként 2,5 ezer eurót fizettek a két-két adag gyógyszerért.
Volodimir Zelenszkij elnök utasította a bűnüldöző szerveket, hogy
ellenőrizzék a koronavírus elleni
vakcina állítólagos behozatalával
kapcsolatos információkat.

bbc.com/Kárpátalja

Gyorsan képesek reagálni a
vírusmutánsokra a vakcinagyártók

Turizmus Kárpátalján: sikerre ítélve

Elejét lásd az 1. oldalon

ből jövünk ahhoz, aki vonz bennünket, mondta a plébános. Máté
evangéliuma (Mt 2, 1–12) szerint
a háromkirályok a betlehemi csillag által vezéreltetve jöttek keletről Júdeába, hogy az újszülött kis
Jézusnak kifejezzék hódolatukat:
aranyat ajándékoztak a Királynak, tömjént az Istennek és mirhát az Embernek. Mi nem aranyat, tömjént és mirhát viszünk,
a mi ajándékunk a szívünk, az életünk, önmagunkat adjuk át neki.
Életünkkel tegyünk tanúságot arról a Krisztusról, aki megváltott
bennünket, zárta gondolatát János atya.
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hallgatták tanácsunkat. Örvendetes
például, hogy egyre többen ajánlják
fel a náluk megszálló vendégeknek,
hogy egy bicikli- vagy autós túra
keretében bemutatják a környéket,
az itt található épített örökség érdekesebb darabjait, valamint a figyelemre méltó természeti látnivalókat.
– Úgy hallom, a dézsafürdő, a
szauna, a csocsó- illetve a ping-

pongasztal mind több helyen ott
szerepel a kínálati palettán…
– Így igaz. Emellett a kézműves
foglalkozások és a látványosabb, élményt nyújtó közösségi munkaalkalmak – lekvárfőzés, kenyérsütés,
szüretelés, téli disznóvágás – megszervezését szintén sokan bevállalják. Mindez természetesen nem
megy egyik napról a másikra, hanem tervszerű, jól átgondolt munkát igényel.
– Maga a KMTT az elmúlt hónapok során milyen stratégiát követett?
– A helyzetből adódóan elsősorban a különböző képzésekre, fejlesztő foglalkozásokra helyeztük
a fő hangsúlyt. On-line vendégfo-

A mise végeztével a hívek
vettek a szentelt vízből, amit hazavittek otthonaikba.
Vízkereszt ünnepének üzenete, hogy a napkeleti bölcsekkel induljunk el mi is az Úr Jézus keresésére, aki minden ember számára elhozza az üdvösséget. Nyissuk meg szívünket az Úr
Jézus előtt!

Marton Erzsébet

gadói tanfolyamunkra például
több mint százan jelentkeztek.
Tavasszal meghirdettük a Leg
szebb vendégház, illetve a Leg
virágosabb udvar akciónkat,
amely a beküldött pályamunkákból ítélve rengeteg kreatív ötletet szabadított fel. Az idegenvezető-képzéssel sem álltunk le, s
a nyár folyamán nem csupán a
virtuális térben zajlott az oktatás, hanem sikerült egy csoportot olyan helyekre elvinni, amelyek nem annyira felkapottak és
ismertek, holott ott is igen sok az
érdekes látnivaló.
– Az egyik legfontosabb dolog talán mégiscsak az, hogy milyen lelki állapotban vannak ma
az ágazat szereplői.
– 2014 tavaszán már átéltünk egy mostanihoz hasonló
krízist. Emlékezzünk vissza: a
Majdant követően a magyarországi vendégek nagyon sokáig elmaradtak, holott addig
főként az ő fogadásukra épült
fel az egész vendéglátó rendszer. Éppen ezért gyorsan nyitni
kellett a belföldi turisták felé, s
ez sikerült is. A 2018-as év végére, a 2019-es év elejére már
helyreállt a régi rend, tehát jöttek szép számban a vendégek
az anyaországból is. Ezt most
csak azért említem, hogy vendéglátóink az elmúlt évek során edzetté váltak a különböző
nehézségekkel szemben. Velük
együtt mi is azt reméljük, hogy
hamarosan minden jóra fordul.
Alapelvünk a következő: a kikapcsolódás, a szabad idő tartalmas eltöltése, az utazások, az
idegen tájak felfedezése során
szerzett számos élmény, valamint az új tájak, emberek megismerése egyre inkább belénk
van kódolva. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a turizmus a gazdaságnak egy sikerre ítélt ágazata. Természetesen csak akkor,
ha ezt hozzáértő módon, lelkiismeretesen csináljuk.

Kovács Elemér

Nem kell tartani attól, hogy az
mRNS alapú vakcinák nem lesznek hatékonyak a koronavírus-mutánsok ellen. Az új variánsokhoz néhány héten belül hozzá lehet igazítani az eddig működő oltóanyagokat. Pardi Norbert,
a Pfizer/BionTech kutatója azon
dolgozik, hogy normál hőmérsékleten is tárolható legyen a cég
vakcinája.
Magyarország eddig már több
mint 19 millió Covid–19 elleni védőoltást kötött le. A legtöbbet a legkorszerűbb, az amerikai
Pfizer és a német BionTech vállalat közösen fejlesztett vakcinájából, amelyet a magyar biokémikus, Karikó Katalin szabadalma
alapján hoztak létre – hangzott el

vakcinákat nagyon gyorsan hozzá lehet igazítani a vírusmutánsokhoz. Másik jó hír, hogy nem
kell az egész klinikai vizsgálatot
újrakezdeni. A BionTech vezetője
egy interjúban arról beszélt, hogy
ehhez elég lesz majd hat hét.
Pardi szerint ezt egy inaktivált vírusvakcinával nem lehetne ennyi
idő alatt megcsinálni.
A vakcinák akár egy évig, vagy
annál tovább is hatékonyak lehetnek. De mivel csak júniusban indultak a hármas fázisú, vagyis embereken kipróbált vizsgálatok, így
ezt csak fél év után lehet megmondani. A jelenleg publikált adatok
szerint a vakcinák hatékonysága három hónap alatt nem csökkent – hangsúlyozta. A biokémi-

a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság
című műsorában.
Más magyar tudósok is részt
vettek az mRNS-technológia fejlesztésében, például Pardi Norbert,
a Pennsylvania-i Egyetem biokémikus professzora. A Moderna és
az Pfizer/BionTech vakcinája nagyon hasonítanak, de vannak különbségek, amelyek azzal is járnak, hogy előbbit –20 Celsius fokon, utóbbit –70 fokon kell tárolni – árulta el a magyar kutató, aki
azon dolgozik, hogy egy normál
hűtő hőmérsékleten, vagyis 4 fokon is tárolható legyen a vakcina,
hogy hat hónapig tárolható legyen.
„Idő kérdése és ez is megoldódik”
– tette hozzá. A Moderna vakcinája 100 mg mRNS hatóanyagot, a
Pfizeré 30 mg-t tartalmaz. Mindkét oltóanyag 95 százalékos hatékonyságú és kétszeri oltás szükséges a védettséghez.
Mutánsok és hatékonyság
Pardi szerint eddig a koronavírus körülbelül harminc mutánsát detektálták. Mindkét cég vakcinája védettséget biztosít az eddig ismert variánsok ellen. Elmondta, hogy az mRNS alapú

kus szerint egy év után, ha a szer
hatékonysága csökken, akkor is
egyfajta immunmemória alakul ki
a szervezetben, vagyis egy újabb
oltással biztosított a védettség, hasonlóan az évente beadott influenza elleni oltásokhoz.
Az oltástól még senki nem halt
meg és nincs benne chips sem.
Százezerből egy embernél előfordulhat hevesebb gyulladásos, allergiás reakció – reagált Pardi Norbert
az interneten terjedő álhírekre. A
protokoll szerint oltás után fél órával a rendelőben kell maradni, hogy
a nagyon ritkán kialakuló esetleges
nem várt reakciókat helyben lehessen kezelni.
Kiknek nem javasolt a vakcina?
Vakcina-allergiásoknak, a 16
éven aluliaknak és azoknak nem
javasolt az mRNS alapú szer,
akik három hónapon belül gyereket szeretnének. A várandósoknak csak azért nem javasolják,
mert még nem történtek meg a
szükséges ellenőrzések a szer hatékonyságát illetően. A 16 évnél
fiatalabbaknál is zajlanak a teszt
vizsgálatok.

Forrás: hirado.hu
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Dr. Szircsák Erzsébet tanít, kutat, gyógyít

Légy készen mindenkor!
„Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izrael Szentje!” (Ézs 12, 6)
Emlékszünk, mennyi rémhír
terjesztésére adott okot a 2000.
esztendő közeledte? A hívő embernek semmilyen körülmények
közt nem kellene megijednie! Ha
minden el is pusztul, neki akkor
sem lesz vége, mert az ő örök élete biztosítva van az atyai házban.
A minket körülvevő természet, a világegyetem Isten törvényei szerint működik. Istennek
ezer év annyi, mint egy, és egy
annyi, mint ezer. Nála nincs idő.
Tehát csak az emberi gondolkodásban van jelentősége a 2000.
vagy bármely más évnek. A hívőnek mindenkori feladata: légy
készen, mert nem tudhatod, mikor szólít el az Úr. Életed legyen
rendezett Istennel és az emberekkel is. Élj úgy, hogy a szíved
ne vádoljon, haragot ne tűrj meg
magadban!
Mindenkor mehetsz Istenhez
bűnbánó szívvel, Ő nem fog elutasítani. Időtlen szeretettel szeret Isten. Közeledj hozzá alázattal és kérd az Ő segítségét: „Mit
kell cselekednem, Uram, mutasd
meg kérlek!” Légy őszinte, és ismerd el, hogy ember vagy, nyomorult ember, aki Isten kegyelmére és bűnbocsánatára szorul.
Beszélj nyíltan és őszintén az embereknek arról, hogy miből szabadított meg az Úr! Hívogasd
az embereket az Élét Vizéhez, a
Tiszta forráshoz, Jézushoz! Életed, viselkedésed dicsérje az Istent! Légy só ebben a romlott világban! Légy fény, mutass utat a
bukdácsoló embereknek! Kiálts
és ujjongj, Sion lakója! – mondja az ige. Kiálts, és meghallja az
Úr! Kiálts, és Ő válaszol neked!
Kiálts, és ne rettegj, hanem örvendezz, mert Ő Úr! Örvendezz,
mert „nagy közöttetek Izraelnek
Szentje!” Minden okunk megvan
az örvendezésre, a hálaadásra és
a magasztalásra.
Hányszor tapasztaltam én is
életemben Isten nagy jóságát!
Amikor betegen feküdtem a műtőasztalon, kiáltottam és csodálatosan meggyógyított; amikor
nem volt kenyere a családomnak, kiáltottam és kirendelte a
napi élelmet; nagy az Isten, láttam az Ő nagyságát, amikor a be-

teg és nyomorék idős asszonyért
kiáltottunk, és 23 év után először felkelt az ágyából, és járt, és
meggyógyult; láttam az Úr csodáját, amikor az a 14 éves gyermek, akin súlyos epilepsziája miatt a klinika sem tudott segíteni,
meggyógyult. Kiáltottunk érte az
Úrhoz, és ez a gyermek meggyógyult, annyira, hogy soha többé
nem volt rohama, befejezte tanulmányait és ma is dolgozik, és magasztalja az Urat.
Sokszor, nagyon sokszor láttam Isten kegyelmét, jóságát az
emberek életében és a saját életemben. Miért rettegjek, kitől féljek hát? Ó, ha fél és remeg a szívem, akkor csak az én szeretteimért remegek, hogy készen legyenek, amikor szól majd nekik az Úr. Izgatottan kérdezem
sokszor: mit akarsz, Uram, hogy
cselekedjem? Kinek, hol kell elmondani a szabadulás igéjét? Ki
az, akihez le kell hajolnom, hogy
megmossam a lábait?
Várom az Urat, örömmel várom! Te hogyan várod az Urat?
Eléd jön Jézus és hív, kínálja átszegzett kezét, ezzel a kézzel tisztítja meg bűnös szívedet. Fogadd
el a Megváltó feléd nyújtott szent
kezét! Mondd el neki igazán minden bűnödet, és kérd az Ő bocsánatát. Ha őszintén elfogadod Jézust Megváltódnak, akkor a te
számodra nem lehet vége a világnak. A te számodra örök életet készített az Úr.
Kívánok sok örömöt és boldogságot a várakozás minden
napjára. És kívánom, hogy az elkövetkező időt félelem nélkül, örvendezve töltsd.
Jövel, Uram Jézus! Várom a
Te megjelenésedet életem min
den dolgában. Csak akkor vagyok
biztonságban, ha tudom, hogy
Te velem jössz. Köszönöm, hogy
minden a Te ellenőrzésed alá tar
tozik és nem történhet semmi vé
letlenül a Te megváltott gyerme
keiddel. Tisztíts meg és készíts el
engem, Jézusom, a nagy találko
zásra! Segíts, hogy lelki ruhám
tiszta legyen és lámpásomból az
olaj el ne fogyjon! Áldott légy,
világ Megváltója, Jézus! Ámen.
(Morzsák 2. Második kiadás,
2012)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Nem lehet elég korán elkezdeni

Ha nem is olyan intenzitással, mint a karácsonyt megelőző hetekben, de ezekben a napokban is tovább folytatódik a téli disznóvágások időszaka. A kései disznóölésnek is megvan a maga előnye. A
most már minden bizonnyal beköszönő kemény mínuszok alatt nem
történhet semmi baja a sózóból kivett, füstölésre előkészített sódarnak, s a nyálkás idő elmúltával a padláson sem petyhüd meg a rúdon lógó kolbász.
A szigorúbb karanténszabályok miatt látható módon lelassult az
élet, így a sertés levágására és feldolgozására is több idő jut. Nem
kell rohanni. Még arra is van módunk, hogy a böllérszakma iránt érdeklődő gyerekekkel foglalkozzunk. Mert mint a mondás tartja: nem
lehet elég korán elkezdeni…

„Isten nélkül nehezen tudtam volna túljutni
bizonyos helyzeteken”

Az orvosi hivatás igencsak előkelő helyet foglal el a foglalkozások
rangsorában. Ez nem véletlen, hisz az emberek többsége számára az egészség a legfontosabb. „Csak egészség legyen…” – halljuk és mondjuk gyakorta. Sajnos leginkább akkor, amikor még,
vagy mikor már nincs meg… És ekkor lépnek a képbe az orvosok, akiktől várjuk a segítséget. Fél gyógyulással felér, ha a doktorunk emberséges, kedves, közvetlen. Egy ilyen embert ismerhetünk meg professzor Szircsák Erzsébet, az orvostudományok
doktora személyében, aki Beregardóban született, gyermekkora
nagy részét Macsolán töltötte és Csomán végezte középiskolai tanulmányait, majd az Ungvári Nemzeti Egyetem orvosi karának
befejezése után a Belgyógyászat Alapjai Tanszéken kezdte pályafutását laboránsként, ma pedig tanszékvezetőként oktat, illetve
gasztroenterológusként végzi hivatását.
– Hogyan kezdődött s alakult
pályafutása?
– Mint általános orvos fejeztem be az orvosi kart, egyéves szakosodási idő után letettem a belgyógyászati szakvizsgámat, majd
2005-ben a Dnyepropetrovszki
Akadémiai Intézetben megszereztem a gasztroenterológiai szakorvosi képesítést. 2003 óta az Ungvári Nemzeti Egyetem Belgyógyászat Alapjai Tanszéken dolgozom, itt kezdtem el tanítani tanársegédként a belgyógyászat alapjait
a harmadéves orvostanhallgatóknak, és most tanszékvezetőként is
ezt a témát oktatom.

– Gyermekkorában is arról álmodott, hogy orvosnő lesz?
– Igen, határozottan állítom
igen. Mivel szüleim dolgoztak,
a testvéremmel együtt lényegében nagyszüleimnél nevelkedtünk
Macsolán. Nagyapám állatfelcser
volt, s mindig vitt magával a farmra, ahol segítettünk az állatokat ellátni, s később megengedte, hogy a
bociknak beadjuk az injekciót. Már
akkor eldöntöttem, hogy orvos leszek. Közben nagyapám megbetegedett, s akkor még erősebben elhatároztam, hogy gyógyítani akarok, hogy segítsek rajta, s másokon.
Hála Istennek, papa még megérte,

– A koronavírusos-karanténos időszak mennyire változtatta meg munkájukat?
– Minden orvosnak, minden
betegellátó központnak sokkal
nehezebb, megfeszítettebb volt
a munkája. Nálunk különösen
megváltozott a munkarend, mivel a megyei kórházat Covidközponttá alakították át, így ott
szinte teljesen megszűnt a tervezett betegellátás, csak a sürgősségi betegellátás működik valamelyest. Szeptemberben a tanév is hibrid tanítással indult, aztán az epidimológiai helyzet miatt teljesen áttértünk az on-line
oktatásra.
– Változik-e, javul-e már ez
a helyzet?
– Erre nehéz választ adni,
mivel nem ismerjük ezt a vírust. Sajnos egyelőre nem tudni, milyen következményei,
szövődményei lesznek. A gyakorlat már most is mutatja,
hogy nagyon sok, elsősorban
központi idegrendszeri, emésztőrendszeri problémát okoz.
Ez arra készteti az orvosokat,
a betegeket, hogy rehabilitációt folytassanak, megfigyelés

Dr. Szircsák Erzsébet (középen) a
beregszászi Szent Anna Karitászban

– Közben gyógyít is.
– A megyei kórház gasztro
enterológiai osztályán van a tanszékünk bázisa, ott foglalkozunk
a betegekkel. Bár okozott egy kis
bonyodalmat az Ukrajnában 2020
tavaszán megváltozott egészségügyi rendszer, minek következtében az egyetemi tanárok elveszítették annak lehetőségét, hogy betegekkel foglalkozzanak. A rektorok országszerte több indítványt
nyújtottak be ezzel kapcsolatosan, így született egy új határozat, mely szerint visszaállíthatják
azt a lehetőséget, hogy ismét foglalkozhassunk betegekkel, a helyi főorvosokra bízták a végleges
döntést. Így továbbra is a megyei
kórház gasztroenterológiai osztályán foglalkozom a betegekkel.
– Mi áll közelebb a szívéhez,
a gyógyítás vagy a tanítás?
– Ezt a kettőt nem lehet elválasztani. Hisz azért lettem orvos,
mert segíteni akartam az embereken. Viszont nagyon szerettem
volna kutatással is foglalkozni.
Ha pedig kutatással foglalkozunk,
akkor az magával vonja, hogy adjuk is át a tudást, tanítsunk. De
szerintem nem lehet úgy tanítani, hogy ne foglalkozzunk betegekkel. Ezek elválaszthatatlanok
egymástól.

hogy befejezzem az első évet az orvosi karon…
– Doktornőről azt is tudjuk,
hogy szívesen önkénteskedik.
– Mélyen vallásos családban
nevelkedtem. Életem során nagyon sok buktató ért, és hit nélkül, a jó Isten nélkül nehezen tudtam volna túljutni bizonyos helyzeteken. Ilyenkor sok ember el is
határozza, hogy ha tud valamiben
segíteni embertársain, akkor azt
megteszi. Én így hálálom meg Istennek, hogy velem volt azokban
az időkben, és velem van, megsegít mindenkor.
– Havonta egyszer konzultációt tart a beregszászi Szent Anna
Karitásznál is, ahol – a betegek elmondása szerint – mindenkihez van
kedves, bátorító szava. Milyen problémákkal keresik meg leginkább?
– Mint említettem, gasztro
enterológus vagyok (a gasztro
enterológia a belgyógyászat egyik
ága, mely a nyelőcső, gyomor és
bélrendszer, valamint a máj-, epeés hasnyálmirigy működésére és
ezek betegségeire specializálódott,
a szerk.), de más jellegű, elsősorban
belgyógyászati problémával is fordulnak hozzám, illetve a koronavíruson átesettek utókezeléshez kérnek tanácsot. Amiben tudok, megpróbálok segíteni.

alatt kell tartani a betegségen
átesetteket, mert nem tudni,
hogy a továbbiakban mit produkál, milyen szövődményeket
vált ki ez a vírus.
– Azért van némi remény?
– Remény mindig van – válaszol biztató mosollyal a doktornő. – A múlt század eleji járványok is két-három év alatt végigsöpörtek a világban. Most már
a második évben tartunk… Reméljük, hogy effektív oltóanyagot találnak, s a 2021-es év lezárja ezt a pandémiát.
– A védőoltás jelentheti a
megoldást?
– A védőoltás egyelőre csupán ideiglenes védettséget biztosít. Azt tudni kell, hogy – a tudomány mai állása szerint – a vírusos fertőzéseket eleve nagyon
nehéz kezelni, több tíz év kellett
például, míg effektív hatóanyagot tudtak felmutatni a vírusos
Hepatitis B vagy C gyógyítására. A megoldás az lenne, ha találnának egy direkt vírusölő szert
a Covid-19 ellen, de ehhez még
több évet kell várni.
Vigyázzunk hát egészségünk
re, hisz testi-lelki épségünk a
legfontosabb érték, a jövőnk
záloga.

Kovács Erzsébet
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Szerelmes földrajz

Csigaszug, Szentföld,
Kis-Moszkva

Felvég, alvég. Minden magára
valamit is adó település ily módon különböztette meg a község
két, egymástól ellentétes irányban található részét. Természetesen a nagyobb községekben élők mindennapi tájékozódásához ez már nem volt elegendő. A továbbiakban láthatjuk ezt Beregszász példáján is,
ahol a kisáros lakói – akárcsak
a várost övező hegyláncolat dűlőinek esetében – most sem fukarkodtak a névadással. Fantáziájuk mindkét esetben meglódult,
így néhány emberöltővel később csak találgatni tudjuk, mit takarhat az akkori megnevezés.
Itt van mindjárt például a Csizaj erdő, illetve a feléje vezető út
mentén az utóbbi évtizedekben kialakult lakónegyed. Jellemző módon
gazdáik így nevezték el
a közeli borgyárat is. A
környékbeliek többsége
úgy tudja, hogy a Beregszásztól déli irányban fekvő tölgyes az
év nagy részében madárdaltól volt hangos.
És mivel ebben a sajátos zenei kavalkádban a
csízek kiváltképp jeleskedtek, így róluk nevezték el az erdőt. Amely a
múlt század harmincas
éveinek az elején azzal
került a figyelem középpontjába, hogy az akkor
városvezetés eladta, mivel nem találtak más forrást a Vérke kikövezéséhez.
A Vérke mentén a
városközponttól északra terül el a
Csigaszug. Nevének eredete nem
okoz komolyabb fejtörést, hisz
nem kell nagy fantázia hozzá, a
mocsaras, lápos területen mindig
nagy számban lehetett megtalálni
ezeket a puhatestűeket, mármint
a csigákat, melyeknek több mint
százezer faja ismert. A hely korábban arról volt nevezetes, hogy
a közeli domboldalon – Hágcsó- vagy Grádics-hegy – terült el
a Linner család több hektáros szőleje. Ma már kevesen tudják, hogy
a legendás sebészfőorvos édesapját – akit ugyanarra a névre kereszteltek, mint a jeles gyógyítót – neves szőlőgazdaként tartották számon. A mostanra szépen kiépült
Pacsirta wellnessközpont hangulatos borospincéje egykor szintén
a Linner család tulajdonában állt.
A Hétkerület elnevezés az elmúlt évtizedekben sokak fantáziáját megmozgatta, hisz régóta
a város érdes részeként tartották
számon. A mai Bakó Gábor utca
által határolt, valamint a Gyár, a
Turgenyev, Újvásártér stb. utcákat magába foglaló részen egyszerű munkásemberek laktak, akik
a cseh és a magyar időkben Vári
Sándor tetőcserép és téglagyárában végeztek kemény fizikai munkát, s annak végeztével a Spigel,
illetve a Jónás kocsmában öblítették le a napközben torkukra tapadt
téglaport. Róluk pedig az a hír járta, hogy kézfogásuk ugyanolyan
kemény, mint az öklük. Egyesekben joggal merült fel tehát az a
gondolat, hogy valamelyik nagyváros – Chicago, New-York, ne-

tán Budapest – hasonló hírű kerületeitől vették a mintát a derék beregszásziak, amikor a Hétkerület elnevezés mellett döntöttek. Ám a magyarázat sokkal egyszerűbb. Amikor az ötvenes évek elején egyfajta
városrendezés keretében a geodéták az addig össze-vissza álló házakat utcává rendezték, és kimérték az
üresen álló földrészeket, a mérnökök
hét utcát számoltak össze. Az a hír
járja, hogy az itt található Újvásártér
utca azért olyan széles, hogy az el-

adásra hajtott lábasjószág, a sok-sok
szekér, meg a néhány teherautó, melyen a malacok visítoztak és a bérfában a friss szalmán a hízók pihentek, nos, ez a széles utca azt szolgálta, hogy a járművek mind kényelmesen elférjenek.
Adatgyűjtésünk során a megkérdezettek olykor egymásnak ellentmondó válaszokat adtak. Egyesek meggyőződéssel állították,
hogy nagyszüleik Ligetként emlegették a Vérke csatorna bal partját követő Kinizsi utcának, illetve a Batthyány, a Vörösmarty, illetve a Tolsztoj utcáknak a csatornához közel eső részét. Mások viszont úgy tudták, hogy a Liget máshol – egyébként ettől a helytől nem
túl messze – húzódik. És való igaz,
sokan ma is az Arany János utcának
azt a szakaszát emlegetik így, amely
már a vasút túloldalán terül el. Bő
száz esztendővel bolgárkertészek
érkeztek Beregszászba, akik a közelben folyó Vérke mindkét partján
elterülő földeket bérbe vették, hogy
ott zöldségkertészetet rendezzenek
be. A bolgárok nagy szakértelemmel végezték ezt a tevékenységet
egészen a hatvanas évek végéig.
A pontos helymeghatározás szempontjából az Oncsa a
legegyértelműbb, mivel a tizenegynéhány típusház egyetlen utcában,
az Újvilág utcában található. Tudni kell, hogy a Magyarországhoz
történő visszacsatolást követően, a
negyvenes évek elején mozgalom
(Országos Nép- és Családvédelmi Alap, ONCSA) indult a nagycsaládosok és nincstelenek megsegítése érdekében, melynek egyik

eleme az volt, hogy az állam házat épített számukra hosszú lejáratú kölcsönre.
A Bábotkának nevezett negyedet délről a Macsolai út, délkeletről a Szentföld utca, északkeletről
pedig a Mikes utca határolja. Többek állítása szerint ez a negyed áthúzódik a Muzsalyi úton és magába foglalja az amfiteátrum környékét is. Ahol véget ér a Bábotka, ott
kezdődik a Kaszáló, amely egész a
Csipás dombig tart (sokak szerint
még tovább is). A Csipás dombról köztudott, onnan kapta a nevét,
hogy itt eredt egy gyógyító forrás,
amely a szembetegséggel küzdő
emberek gyógyítására volt alkalmas. A régiek szerint számos csoda történt itt, amikor is teljesen vak
emberek, köztük számtalan koldus is itt nyerte vissza látását. A
Bábotkával szomszédos negyed, a Szentföld, mely onnan kapta a nevét, hogy itt állt
a Beregszász végét,
illetve Muzsaly felől
nézve a város kezdetét jelző útmenti kereszt. A kereszt, melyet néhány évvel ezelőtt felújítottak, ma
is itt látható.
Beregszász legújabb negyede a
Mikrorajon, vagy
ahogy a közbeszédben a tömbházakból
álló városrészt a magyarok emlegetik, a
Mikra. A múlt század
hatvanas éveitől kezdődően a helyi vállalatok munkásaik számára emelték ezeket
a többszintes épületeket. 1961-ben a Nagyhegy alatt, a Rigó-dűlő szomszédságában
kezdték építeni a bentlakásos iskolát. Ezt az
eseményt Garanyi József ismert festő akkor érdemesnek tartotta vászonra vinni.
Ahogy a Bogdan
Hmelnickij utcán haladva elérjük a szintén beszédes
nevű Pipanyakot – egy éles kanyarral innét vezet az út Dédába –, már
Búcsúban járunk, amely egészen a
hatvanas évek elejéig önálló településként szerepelt. Az egykori község délkeleti végében az út mindkét
oldalán kétszintes többlakásos házakat fedezünk fel. Ezeket a szovjet érában egy igencsak jól prosperáló vállalat, a kárpátaljai ásványkincsek feltérképezésére szakosodott expedíció építette munkásai
számára. Mivel a cég szakembereinek túlnyomó része nem helybeli
illetőségű volt és oroszul beszélt, a
negyed a Kis-Moszkva nevet kapta.
Szólnunk kell még két kisebb
negyedről is. A mintegy háromezer
lelket számláló Tábor – egyesek romatelepnek is hívják – a kisvasút
mentén és az egykori bányatavak
határolta területen a Csizaj szomszédságában található.
A néhány tucat házból álló Tanya (Hutor) néven emlegetett negyedbe a tűzoltóság felől, a Flórián utcából jutunk el.
Tudomásunk szerint Beregszász
esetében ezeket a negyedeket, városrészeket hivatalosan soha nem
jegyezték, így azok határait egyfajta
közmegegyezés alapján az itt élők
maguk jelölték ki. Ezért nincs mit
csodálkozni azon, hogy akár egyének, akár a különböző generációk
tagjai másként emlékeznek arra,
hogy pontosan mely utcák tartoztak egyikhez vagy másikhoz.

Molnár D. István
főiskolai tanár
Kovács Elemér
helytörténész
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Esküvői effektek Botos Andzselikától és Pápai Bettinától

Tánc a felhők felett

Minden lány nagy álma az esküvője. Számtalanszor elképzeli, milyen ruhában vonul az oltár elé, kik lesznek a meghívottak, milyen
lesz a dekoráció. A nyitótánc pedig minden esküvő szerves részét
képezi, ilyenkor a násznép kizárólag az ifjú párra figyel. Ezt a pillanatot több dekorációs elem – konfetti, tűzijáték, füstbomba – teheti
még emlékezetesebbé. A Badalóban élő Botos Andzselika és Pápai
Bettina gondolt egy merészet, és megalapították a B&A – Tánc a
felhők felett elnevezésű szolgáltatásukat, hogy titokzatossá és különlegessé varázsolják a házasulandók nyitótáncát.
– Meséljenek magukról!
– Elsősorban családanyák vagyunk, emellett mindkettőnknek
van munkahelye – indít Andzselika.
– Én Badalóban, az óvodában dolgozom. Néha kissé nehéz, ezt be
kell vallanom, de emellett egy hálás
feladat. A kicsikhez sok türelem és
kitartás szükséges, mégis úgy gondolom, hogy csodálatos dolog velük foglalkozni.
– Én a Donna Bella esküvői
ruhaszalon vezetője vagyok – veszi át a szót Bettina. – A miénk
Beregszász első exkluzív esküvői ruhaszalonja, amelyre nagyon
büszkék vagyunk. 2019 novemberében nyitottuk meg a szalont
olyan vásárlók számára, akik különlegesebb, egyedibb ruhát szeretnének. Ízlés szerint átalakíthatjuk a ruhákat, kombinálhatjuk két
ruha elemeit. Próbálunk megfelelni a megrendelőink igényeinek.
– Majd elindították szolgáltatásukat.

ra. A nyitótáncukat is már koreográfussal, tánctanárral tanulják
be. Emellett pedig igényt tartanak
arra, hogy különböző effektek színesítsék a táncot. A Facebook-on
létrehoztunk egy oldalt, ahol
megkereshetnek minket a párok.
Emellett erre az oldalra fel is töltjük munkáinkat fotó vagy videó
formában – mondja Andzselika.
– Többnyire férfiak végzik ezt
a szolgáltatást. Kárpátalján nőként
egyedül mi foglalkozunk ezzel.
Természetesen voltak, akik kétkedve fogadták, hogy képesek leszünk szakszerűen megvalósítani
az effekteket, de úgy gondolom,
hogy sokat bizonyítottunk. Emellett nőként jobban meg tudjuk érteni a menyasszony kívánságait,
egyben több dologra oda tudunk
figyelni – teszi hozzá Bettina.
– Hogyan hatottak önökre a
tavalyi év kihívásai?
– Nehezen éltük meg, megpróbáltatás volt mindkettőnk számá-

– Nem mondunk újdonságot
azzal, hogy Ukrajnában szükséges
a több lábon állás. Mi is ezt választottuk. Sokat gondolkodtunk azon,
hogy mit tudunk édesanyaként és
dolgozó nőként elvállalni, teljesíteni – folytatja Bettina.
– 2019 áprilisában belevágtunk az esküvői nyitótáncok
egyedibbé tételébe különböző dekorációs elemekkel, nehéz
füsttel, tűzijátékkal, konfettivel.
Rendelhető csupán egy vagy két
elem, ízlés szerint. Azonban igazán szép akkor lesz, ha mind a három elemet bevetjük – magyarázza Andzselika.
– Ezek az elemek igazán jól
mutatnak a fotókon, videókon.
Tényleg olyan hatást kölcsönöznek, mintha a párok a felhőkön
táncolnának. Ezáltal még emlékezetesebbé válik a nagy nap – egészíti ki Bettina.
– Új szolgáltatóként nehéz
betörni a piacra.
– Ma már Kárpátalján is egyre többen keresik az efféle szolgáltatásokat. A párok szeretnék
feledhetetlenné tenni esküvőjüket a maguk és a násznép számá-

ra. Sok esküvőt áttetettek az idei
évre, sok el is maradt, ezekhez nekünk is alkalmazkodnunk kellett.
De úgy gondoljuk, hogy sikerrel
vettük az akadályokat, és reméljük, hogy az előttünk álló év jobb
lesz – értenek egyet mindketten.
– A külföldi munka nem vonzotta önöket?
– Volt, amikor a párommal
arra gondoltunk, hogy szerencsét
próbálnánk külföldön is. Azonban, amióta ő is és én is megtaláltuk itthon az utat, amin járni
szeretnénk, nem vágyunk máshová – vallja Andzselika.
– Nálunk ez nem is volt kérdés. Én mindig is tudtam, hogy
nem szeretnék itthonról elköltözni. Ide köt a család, a barátok, a
munka, szeretem a környezetemet – mondja Bettina.
– Tervek a jövőre…
– Tervezni egyelőre nem tudunk, hisz a tavalyi év történéseit sem láthattuk előre. Szeretnénk folytatni a munkánkat, tudásunk legjavával segíteni a párokat – teszik hozzá.
– Úgy legyen!

Kurmay Anita
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Kárpátaljai anekdotakincs (29.)

Lekváros kenyér és kaviár

Az idősebbek közül bizonyára még sokan emlékeznek rá,
hogy Magyarország neves tudósa, Kecskés Mihály profes�szor uram, aki a tóháti gyökereit nem feledve, a múlt század kilencvenes éveiben gyakran látogatott Kárpátaljára,
és adományokkal, különböző ötletekkel próbált segíteni
az itt élőkön. Emellett kitartó
buzgalommal jótékonykodásra buzdította az anyaországban élő honfitársainkat. Hogy

Illusztráció

mennyire keveset tudtak rólunk a sok évtizedes bezártság, a vasfüggöny után magyar honfitársaink, az az alábbiakból jól kiviláglik.
Történt pedig, hogy az
egyik nyáron Kecskés Mihály
elhozta Hetyenbe serdülőkorú fiúunokáit. Akik a helybeli sihederek között, no meg a
hamisítatlan falusi környezetben nagyszerűen érezték magukat. Az egyik délelőttön éppen újdonsült barátaikkal bújócskáztak, amikor újabb jövevények csatlakoztak a csapathoz. A két 12-13 éves forma legény kezében az akkoriban errefelé megszokott szilvalekvárral vastagon megkent
házikenyeret tartott. A két a
magyar fővárosban nevelkedett Kecskés-unoka tátott
szájjal nézte az újonnan megjelenteket, majd egyikük odaszaladt a közelben régi barátjával elmélyült beszélgetést
folytató nagyapához.
– Nagyapa, a fene az itteni-

a Beregszászi Magyar Gimnázium egykori tanulóinak összefogásával kezdődött el. Ők voltak azok, akik évente összegyűltek egykori alma materük közelében a Vérkét szegélyező hatalmas platánfák alatt, s tartalmas beszámolókat tartottak arról, hogy milyen az élet Kanadában, Argentínában, vagy éppen Új-Zélandon.)
Ám hogy a témánál maradjunk, Szabad György így faggatta Gyula bátyánkat:
– Ott, a
messzi Kárpátalján miként
telnek a mindennapjaitok?
A már nyugdíjas Kerényi
tréfásan így válaszolt:
– Nagyszerűen, szuperül.
Aztán egy
kevés gondolkodás után helyesbített:
– Nem szuperül, hanem
csak normál
módon. Azért
használom ezeket a jelzőket, mert most éppen
egy kanna (20 liter) normál benzinre futja a nyugdíjamból.
Bár negyedszázad telt el azóta, az ukrajnai nyugdíjak reálértéke alig nőtt a duplájára. Pedig már, ha dollárban összehasonlítjuk, akkor rég nem itt kellene tartanunk.
És ha már Kerényi Gyula bátyánk neve került szóba. A beregszászi öregdiákok elnökének
máig fennmaradt egy örökérvényű mondása. Amikor úgy érezte, hogy parttalan vita kezd kialakulni egy-egy KMKSZ-gyűlésen,
Gyula bátyánk hangosan közbeszólt:
– Haladjon az a szekér!
Ami azt jelentette: tereljük
konstruktív mederbe a beszélgetést.
A mostani cikk végére hagytuk
azt a klasszikussá vált anekdotát,
amelyiket közel negyedszázaddal ezelőtt Nagydobronyban jegyeztünk fel, bár úgy gondoljuk,
az egész Kárpát-medencére kiterjedő vándormotívumról van szó.
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ek jó dolgát! Ezek tízóraira kaviáros kenyeret esznek.
Ám hogy az akkori valós
helyzetet érzékeltessük, álljon itt egy másik történet. Szabad György, aki a múlt század kilencvenes éveinek elején Magyarországon regnáló
MDF-es többségű parlament
elnökeként tevékenykedett,
egyik budapesti látogatása során megkérdezte régi jó barátját, Kerényi Gyula bátyánkat, az azóta legendássá vált
Vérke-parti Öregdiákok Szövetsége akkori elnökét. (Tudni kell, hogy a magyar glóbusz kiterjedése többek között

Az 1980-as évek elején, amikor a magyarok által legnépesebb
faluban még működött a kisbíró – én magam is készítettem vele
interjút –, az egyik tavaszi napon
sorra járta a község utcáit, s azok
elején dobját – hogy mondandójának kellő nyomatékot adjon – hangosan megpergette és a következőket adta a helybeliek tudomására.
– Közhírré tétetik! Szombaton
a községházával szemközti téren
sor kerül a tehenek kötelező tuberkulózis elleni oltására.
És itt van a csavar.
– Ha lesz eső, nem lesz... Ha
nem lesz, akkor lesz.

Szépreményi Kristóf

Ferenci Attila, a színész és vőfély

„Ez az én utam”

Elejét lásd az 1. oldalon

– Mit tudhatunk Ferenci Attiláról?
– Badalóban születtem, ott
is végeztem el az általános iskolai tanulmányaimat. Ezt követően az Ungvári Közművelődési Szakközépiskolába nyertem felvételt színész szakra, ahol Vidnyánszky Attila volt a tanárom. Így találkoztam a beregszászi színházzal. A szakközépiskola
befejezése után a budapesti Nemzeti Színiakadémiára felvételiztem, melyet sikeresen be is fejeztem. Korai terveim között nem szerepelt a színészet, úgy gondoltam, hogy az egészségügyi pályát választom majd.
Ez különböző okoknál fogva nem sikerült, ekkor jött az
ötlet, hogy próbáljam meg a
közművelődési szakközépiskolát. Hála Istennek, sikerrel vettem az akadályokat, ez lett az én utam.
– Hogyan emlékszik a
kezdetekre?
– Az itthoni környezetből egy másikba kerülni
nagy élmény volt. Sok barátra tettem szert, akikkel
azóta is tartjuk a kapcsolatot. Budapesten, egy teljesen ismeretlen környezetben
eleinte elveszettnek éreztem
magam, de a diáktársak, tanárok
sokat segítettek, amit köszönök.
Neves színészekkel egy színpadra lépni pedig egy igen meghatározó élmény az ember életében.
A tanulmányi idő alatt több felkérést is kaptam Magyarországon, de a szívem mindig haza
húzott. Úgy gondoltam, hogy
itt az otthonom, és itt kell megtalálnom a boldogulásom útját.
– Az első fellépés élménye is
igen maradandó.
– Az első fellépést sosem felejti el az ember. Ungváron féléves vizsgadarabként Oscar
Wilde meséjében, A boldog her
cegben játszottam a főszerepet.
Mesét játszani mindig különle-

ges, a gyerekek csillogó szemét
látva az ember úgy érzi, hogy már
megérte. Emellett sok meghatározó pillanatot éltem át az évek során. Emlékszem, a kezdetekkor nagyon izgultam egy-egy előadáskor,
a lámpalázzal nekem is meg kellett
küzdenem. Mint mindenhez, ehhez
a szakmához is sok gyakorlás szük-

séges, kialakul bennünk egy ösztön,
amelynek segítségével tudjuk, hogyan kell hozzáállni egy szerephez.
– Akad olyan is, amikor több
szerepet kell egy darabban eljátszania a színésznek.
– Ez mindig kihívás elé állítja
az embert. Több szerepet eljátszani több munkát és felkészülést igényel, főleg, ha két, merőben különböző karaktert kell megformálnunk.
Legutóbb egy felolvasó színház keretében adtuk elő a Minden dolgok
könyve című művet. Már maga a
műfaj is újnak számít városunkban,
én pedig egy családját erőszakosan
uraló apa és Jézus Krisztus szerepét kaptam. Kihívás volt a két szerep, de nagyon élveztem is egyben.

Elvész a tudomány!

Ha még nem is a huszonnegyedik, de már-már az utolsó
órákban vagyunk. Már ami
azt otthoni, családi célra szánt
gazdálkodást illeti. Holott, ha
csak átnézünk Szlovéniába, a
legtöbb helyen nincs egy talpalatnyi hely, melyet ne művelnének az ott lakók. Itthon viszont
elég volt negyedszázad, s az oly
sikeres és híres háztájizásnak
nyoma sem maradt. A baj az,
hogy az ehhez szükséges tudás nagy része is kezd veszendőbe menni: az idősek és a középkorúak birtokolják még,
de a városokban vagy – ros�szabb esetben – külföldre költöző fiatalságnak nem is nagyon volt módja eltanulni ezt
a tudományt.
Nem, mert a legtöbb szülő sem gyakorolta, gyakorolja már. Nincs baromfi az udvarokon, sertésből jó, ha falvanként van egy tucat, lovat, tehenet sem látnak a mai falusi fiatalok. Drága a takarmány, a falun lakók nagy részének nincs
már földje, így takarmánybázisa sem, ami az otthoni gazda-

ságok, az állattartás alapja lenne.
Az viszont már érthetetlen, miért
nem művelik a falvakban a kertek
nagy részét, miért nem termesztenek zöldséget, gyümölcsöt, miért
nincs virág. Ehhez ugyanis tényleg nem kell sok pénz: egy zacskó,
20-30 hrivnyába kerülő vetőmagból odafigyelés és munka mellett
akár több ezer hrivnyás érték állítható elő. A nagymamák még tudják, de felvértezik-e vele az unokáikat? Tudják-e, hogy ha valaki
paprikát, sóskát, uborkát, netán
káposztát akar otthon termeszteni, akkor mit is kell e magvakkal, palántákkal csinálni? És mit
kell tenni a gyümölcsöket, szőlőt
támadó gombákkal, milyen tünetei vannak? Hogyan, mivel lehet
megelőzni a bajt?
Sajnálkozni nem elég, tenni
kéne valamit. Nem azon kellene
versengeni falvainkban, kinek zöldebb és tömörebb a kertjében a pázsit, hanem azon, hogy kinek termett több és egészségesebb paprikája! Arra legyen büszke valaki,
ha tud kaszálni, s ne arra, hogy a
füvet milyen fűnyíróval vágja. Az
ilyen fűből ugyanis csak jó eset-

– Amellett, hogy színész,
vőfélykedéssel is foglalkozik.
– Több mint húsz évvel ezelőtt egyik rokonom nősült, és
megkért, hogy legyek a vőfély
a lakodalmán. El is vállaltam,
az este pedig nagyon jól sikerült. Ezt követően jött egy másik
felkérés is, amire szintén igent
mondtam. Megtetszett a szakma, így elkezdtem tanulni, fejleszteni magam. Tanácsot kértem más vőfélyektől is, és próbáltam kialakítani a saját stílusomat. Úgy hiszem, ez sikerült
is. Volt olyan is, amikor
esküvőn voltam, másnap
előadásban játszottam,
harmadnap szintén lagziba kellett mennem. Mondanom sem kell, nem volt
egyszerű, fizikailag megterheli az embert, ugyanakkor fel is töltődik tőle.
– Hogyan látja, a hagyományos lakodalmak
vagy a modern esküvők
vannak túlsúlyban?
– Úgy látom, hogy ma
már a fiatalság azt várja el, hogy a vőfély adja
a műsort, pörgesse fel a
hangulatot. Több a show
elem egy-egy esküvőn,
több a játék. Ezek magukkal vonzzák azt, hogy évről évre meg kell újulni,
valami egyedit kell csempészni az esküvők menetébe. Lehet ötletelni, lehet megtervezni egy esküvő mentét, de sok dolog
helyben dől el. Egy vőfélynek spontánnak kell
lennie, fel kell ismerni az
adott helyzetet, és ahhoz kell alkalmazkodnia. Tudnia kell háttérbe is vonulni, hiszen a lakodalom nem róla, hanem az ifjú
párról szól.
– Milyen tervekkel vág neki
az új évnek?
– Tavasszal új előadások kerülnek színpadra, amelyekre sokat
kell próbálnunk. Reméljük, a közönség olyan lelkesedéssel várja
az új évadot, mint eddig is. Emellett esküvők is lesznek, amelyeken
szintén helyt kell állnom. Feladat
van bőven, és mindig a tudásom
legjavát próbálom adni.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

Kurmay Anita

ben lesz komposzt, s hogy hány
nyulat, kecskét, baromfit lehetne felnevelni a pocsékba ment
zöldfélékkel, az is kevés embernek jut eszébe.
Az idegen azt gondolhatja
hazánkról: ez egy gazdag ország
lehet, hiszen lakói hagynak veszendőbe menni rengeteg megtermett takarmányfélét, műveletlenül marad százezerszám a
kert. Pedig családonként megtermelhető a szükséges mennyiségű zöldség, gyümölcs – szinte csak úgy mellékesen, napi
egyórányi munkával. Méghozzá fizikai munkával, ami bőven ránk férne, ismerve egészségügyi állapotunkat, a mozgáshiány okozta bajokat. Miközben a ház körüli munkával töltött idő évről évre csökken, úgy
egyre több órát töltünk tévézéssel, számítógépezéssel. Pedig a
kertészkedés, állatnevelés is jó
szórakozás, az egyik leghasznosabb hobbi. Olyan, amely nemzetgazdasági szinten mérhető
produktumot biztosított annak
idején. Ma nem. A családi szükségleten túli „fölösleget” a helyi piacon adhatjuk el, ha éppen
van a településünkön.

Bodnár István
kertészmérnök

2021.
január 13.

Gazdaoldal

A fejes saláta hajtatása (1.)
A tavalyi (2020-as) év szinte
minden termelő számára nehéznek bizonyult, de a legnagyobb „csapást” talán mégis azok a termelők szenvedték
el, akik a saláta termesztésével
foglalkoztak. Ez azzal magyarázható, hogy a fejes saláta felvásárlói körének legnagyobb részét az éttermek, szállodák
és egyéb vendéglátó
egységek teszik ki, s
ezek az intézmények
a tavalyi évben nem,
vagy csak korlátozott módon működhettek. Ennek ellenére mégis akadnak jelentős számban
termelők, akik bizakodva tekintenek a jövőbe, és ha még
kisebb területen is, de belevágnak a fejes saláta termesztésébe. Ebben a cikkünkben szeretnénk tanácsokkal ellátni a
kezdő termelőket, megosztva
velük a rutinosabb gazdák tapasztalatait.
Fajtaválasztás
Vidékünkön a fejes salátát általában fűtetlen létesítményekben termesztik, paradicsom,
paprika vagy uborka elő-, vagy
utóveteményeként.
A fejes saláta fajtái nagyon
sok mindenben különbözhetnek egymástól. Például már
a vetőmag színében is lehetnek eltérések (fehér, fekete,
sárga). A saláta levelét tekintve is fajtánként nagy különbségek figyelhetőek meg, úgy
a színe (sárgászöldtől a sötétzöldig és a lila több árnyalata),
mint az állása (felálló, elterülő), a felülete (fényes, sima,
hólyagos), az alakja (elliptikus, kerek), a vastagsága (vékony, vastag, közepes) és a
széle (ép, bemetszett, hullámos) szempontjából egyaránt.
A levélzetén kívül a fej méretét, alakját és formáját tekintve is eltérhetnek egymástól.
A saláta küllemén kívül
a biológiai tulajdonságaiban
is mutathatnak eltéréseket.
A tenyészidő hossza (40-től

80-napig), ellenálló képessége, termőképessége, felmagzási hajlama és a beltartalmi értékét tekintve is fajtától függően
változhatnak.
A sikeres termesztés egyik
kulcs momentuma a megfelelő
fajta kiválasztása. Fontos, hogy egyszerre feleljen meg a piaci igényeknek (szín, forma);
legyen betegségeknek
ellenálló (peronoszpóra, saláta mozaik vírus
stb.); jól tolerálja a téli,
kora tavaszi fényszegényes időszakot; korai
legyen (45-60 napos),
hogy ne késleltesse a főnövényt;
és ne legyen hajlamos a túl korai
magszárképzésre sem. Ügyeljünk
arra, hogy csak a hajtatásra alkalmas fajtákat válasszuk! Ezért is
fontos és meghatározó a megfelelő fajta kiválasztása. Az ősztől kora
tavaszig terjedő időszakra való haj-

lelő vetési időpont kiválasztása. A fejes saláta iránti kereslet
szinte egész évben folyamatos,
azonban a gazdatapasztalatok
alapján a két nagy ünnepet (karácsony, húsvét) megelőző hetekben keresik leginkább a vásárlók. Ahhoz, hogy elő- vagy
utóveteményként meg tudjuk
célozni ezeket az időszakokat,
számolnunk kell néhány tényezővel. Például november közepétől február közepéig (fényszegényes időszakban) szinte
nem fejlődik semmit, csupán
„vegetál” a növényünk.
A vidékünkre leginkább jellemző termesztési gyakorlatban (ősztől tavaszig) három fontosabb vetési-ültetési időszakot különböztethetünk meg:
1. Augusztus 20–30. közötti magvetéssel, szeptember végi
kiültetéssel van a legnagyobb
esélyünk arra, hogy a karácsonyi ünnepeket megelőző hetekben kifejlett, szép salátafejekkel
ott lehessünk a piacokon. De ez
csak akkor tud megtörténni, ha a
kiválasztott fő kultúrnövényünk
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tatásra a legalkalmasabbak például a Lollo Bionda fodros levelű fajtakör több fajtája, azon belül is a
vidékünkön is elismert és jól bevált Locrno nevű fajta az, amely
az előbb leírt kritériumok közül a
legtöbbnek megfelel.
Főbb vetési és ültetési
időpontok
Fontos szempont a megfe-

Mezőgazdasági körkép 2020

Szeretnék szólni azokról a lő gyomirtókat használtak, bizony
problémákról, amelyek az el- nagyon ráfizettek. Sokan olcsó
múlt esztendőben különösen gyomirtószereket használtak, ameérintették a mezőgazdasági lyek nem voltak hatásosak az intermelőket. Az időjárási vi- tenzív gyomnövekedés ellen. Nem
szonyok, amelyek lényegesen emlékszem még olyan évre, amikor valaki kétszer, vagy
befolyásolják a mezőakár háromszor is vegygazdasági termelést,
szeres gyomirtást folytaigen mostohák voltak.
tott volna. Most viszont
Kezdeném az egyik
csak így tudta megvédelegfontosabb mezőni a kukoricát a gyomokgazdasági kultúrával,
tól. Különösen a parlaga szemeskukorica terfű nehezítette a helyzemesztésével, ami az
Tel.: 2-41-74
tet, mert ciklikusan jeutóbbi években igen jölent meg. Aki viszont
vedelmező volt, a gazdák többsége elért egy termelési idejében elvégezte a vegyszeres
szintet. A terméshozam elérte a gyomirtást, ami nem kis költséggel
hektáronkénti 10 tonnát. Így volt járt, annak megérte, mert megvédte
ez a 2020-as évben is, de a ter- a növényeket a veszélyes gyomokmelési folyamatban sok problé- tól. Ez nagy mértékben befolyásolma akadt. A hideg, késői tavasz ta a terméshozamot.
Az év során a legtöbb kérdést
negatívan befolyásolta a kukorica növekedési folyamatait. A a kukoricával kapcsolatban kapgazdák egy része emiatt átve- tam. Minden konkrét termelőnek
tette a parcellákat. Az újravetés a helyzettől függően konkrét útplusz költséget igényelt. A leg- mutatást adtam. Az ismert managyobb problémát a kelés utáni gyar közmondás szerint: „Minden
időszakban – a rendszeres eső- jó, ha a vége jó”. A terméshozam
zés miatt – a gyomok megjelené- a tavalyi évben is (azok számára,
akik betartották az alapvető agrose okozta. Azok a termelők, akik
nem idejében és nem megfele- technikai követelményeket) elér-

a saláta ültetési időpontjára leterem, és a talajt előkészítettük
az ültetésre.
2. Szeptember 15–25. közötti magvetés és október végi kiültetés. Ezt az időszakot azok a
gazdák szokták választani, akik
ősszel a főnövényeiket úgymond
„sajnálják” kiszedni, mondván,
„még szépen árulunk belőle”.
te a 8-10 vagy több tonnát hektáronként. Igaz, hogy nem mindenki aratta le a kukoricatábláit
(az időjárási viszonyok miatt) a
mai napig sem.
Az őszi kalászosoknál is negatívan befolyásolták a terméshozam mennyiségét az időjárási viszonyok. A legnagyobb
probléma (de sajnos mindig)
az őszi kalászosok betegségével kapcsolatos. Különösen a
kalászfuzárium, ami leginkább
az őszi búzán jelent meg, lényegen csökkentette annak terméshozamát (20-30 %). Az idei időjárási viszonyok miatt 2-3 permetezést kellett volna beiktatni.
Azon gazdák, akik ezt elvégezték, jó eredményeket értek el. A
terméshozam elérte az 5-6 tonnát hektáronként.
A gyümölcsösökben, mint
tudjuk, nagy károkat okozott a
fagy (-8, -6 °C), ami nem csak
a csonthéjasoknál (kajszibarack), de az almatermésűeknél is
(alma, körte) lényeges terméskiesést okozott.
Várom továbbra is kérdéseiket és szívesen válaszolok Önöknek. Tel.: 0975166318 vagy
0503723469.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója

Ezzel nincs is semmi gond, de
aki ezt a vetési időpontot választja, annak számolnia kell
azzal, hogy egy hosszan tartó fényszegényes őszi időszak esetén nagy valószínűséggel lemarad az első (karácsony előtti) hullámról. Ekkor
sincs minden veszve, hiszen a
saláta egy hidegtűrő növény
és dupla fóliatakarással, esetleges plusz fátyolfóliás alagúttal átteleltethető, és február
végén, március elején piacra
dobható. Itt fontos megjegyeznünk, hogy extrém hideg tél
esetén, ha nincs lehetőségünk
valamilyen enyhe vészfűtést
alkalmaznunk, akkor előfordulhat, hogy megfagy a saláta
levele. Ilyenkor nem kell mást
tennünk, mint megvárni, hogy
a saláta a „saját lábán” teljesen kiolvadjon és majd csak
ezt követően szabad levágnunk és értékesítenünk.
3. Január 5–20. közötti
magvetés. Aki ezt a vetési időpontot választja, annak akár
10-20 nappal hosszabb palántanevelési idővel kell
számolnia. Ezen kívül biztosítani kell a
saláta palánták számára ebben az időszakban oly fontos
pótmegvilágítást és
hőmérsékletet, hogy
legkésőbb február végére erős, edzett, ültetésre kész palántákat kapjanak. A február végén kiültetett
fejlett palántával jó
esélyünk lehet arra,
hogy az ortodox húsvétra odaérhessünk a
piacokra. Ekkor még
van elég időnk arra,
hogy a fejes saláta betakarítása után előkészítsük a talajunkat a
főnövényünk (uborka, paradicsom, paprika) ültetéséhez.
Következő cikkünkben a saláta palántanevelésével és termesztésével kapcsolatos további tennivalókkal fogunk foglalkozni.
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Hogyan gyógyítsuk
a fák sebeit,
repedéseit, odvait?

Nem is olyan ritkán előfordul,
hogy a gyümölcs- és díszfák
törzsén és vastag ágain sebek
keletkeznek, például amikor
letörök egy részt, vagy megreped a fa. A sérüléseket érdemes
azonnal ellátni.
Gyakori eset az, hogy a fákon a járművek és a talajművelő
eszközök 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 sebvédő anyaggal kenjük vagy fújjuk be és a kezelést szükségszerűen megismételjük mindaddig,
amíg a seb körüli szövetek burjánzása megindul. A kezeletlen
sebeken rövidesen megtelepszenek a szúbogarak, penészgombák
és a taplógombák, amelyek rövid
idő alatt a fa pusztulását okozzák.
Mit tegyünk a szétrepedt
fakoronával?
A bőven termő gyümölcsfáknál előfordul, hogy a termés súlya alatt a törzs kettéreped. A sérült fát nem kell kivágni, az viszonylag gyorsan meggyógyítható! A repedés rendszerint az
elágazás tövében kezdődik. Készíttessen egy 4–6 cm vastag abroncsot vasból (hordóabroncs);
ennek legyen összecsavarozható füle, amellyel összeszorítja a
szétrepedt törzset. Össze lehet
szorítani a törzset erős vashuzallal is, de ezt alá kell „párnázni” autógumiból vágott több réteggel, nehogy bevágjon a gyarapodó törzs szöveteibe. A repedés nyomán keletkezett sebet le
kell zárni sebvédő balzsammal.
Hogyan kezeljük a
faodvakat?
A gyümölcs- és díszfákon
akkor keletkeznek odvak, ha a
levágott vagy lerepedt ágak helyét nem kezeljük szakszerűen
vagy a metszéskor csonkot (tarisznyaakasztót) hagyunk. Ennek következtében a kéregszöNagy Csaba falugazdász,
vetek burjánzása lassúbb ütePro Agricultura
mű, mint a faszövetek korhaCarpatika Alapítvány
dása és így mélyre hatoló odúk
jönnek létre.
A nagyobb odvakat fakaparóval, éles késsel ki kell tisztogatni az élő
szövetekig. Az így megtisztított üreget kitömjük gipsszel vagy cementhabarccsal. Ügyeljünk arra, hogy a tömőanyag hézagmentesen helyezkedjék el. Ha a tömőanyag felületén repedések keletkeznek, akkor a felületet kenjük be sebvédő anyaggal, mert csak a légmentes lezárás biztosítja azt, hogy a tömőanyag alatt levő szövetek ne korhadjanak tovább!
Mi okozza a csonthéjas gyümölcsfák mézgásodását?
Ennek a csúf jelenségnek többféle oka is lehet: a nem megfelelő
alany a magas talajvíz, a talaj nagy mésztartalma, tavaszi fagy, gomba, illetve vírusbetegségek, kártevő rovarok stb. Mielőtt tehát hozzálátnánk a mézgásodás megszüntetéséhez, feltétlenül tisztáznunk kell
a jelenséget előidéző okot és azt kell korrigálni!
Csupán tüneti kezelésnek minősül, mégis ajánljuk: tessék a mézgacseppeket leszedni, az alatta levő, rendszerint fekete vagy barna, elhalt szöveteket éles késsel kivágni és a sebet bekenni sebvédő
anyaggal (Cellcid, Fabalzsam stb.)! A kezelést rendszerint többször
is el kell végezni, hogy elfogadható sikert érjünk el!

A téli retek gyógyír reggel, délben, este

Valóban kevesebb időt töltünk a szabadban és emellett még szervezetünk kevesebb védő (immun) anyaghoz jut, ezért most több figyelmet kell
fordítanunk a táplálkozásunkra.
Itt van például egy meglehetősen alábecsült zöldségféle, a retek, amely
pedig igen értékes téli eledel lehet. A piacokon háromfélét is lehet most vásárolni: a fekete színű kerek téli retket, a hosszú, fehér jégcsap retket és a
kerek, piros hónapos retket. Mindhárom igen értékes tulajdonságokkal rendelkezik: elősegítik az emésztést és a veseműködést, mustárolaj tartalmuknál fogva erősítik az immunrendszert, megelőzik az epekövek képződését,
salaktalanítják a szervezetet, gyógyítják a krónikus köhögést és a bronchitist.
A téli retket nyersen, felszeletelve – de sózatlanul – kell fogyasztani reggel, délben vagy este.
Több évezredes múltja van a reteklé fogyasztásának is. Ez úgy készül,
hogy a retket megdaráljuk és jól megcukrozzuk. Ennek következtében bőséges levet ereszt, nem kell préselni. Némi mézzel kiegészítve a már a rómaiak által is fogyasztott ital erősíti a gyermek, a felnőtt és az idős ember
szervezetét.
Gondoljanak erre majd tavasszal is, amikor a retekmagot el lehet vetni a kertben.

balintgazda.hu/Kárpátinfo
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2021.
január 13.

Heti műsor

Köszöntjük Piroska nevű olvasóinkat!

Hétfő

Január 18.

19:40 Rex Rómában

Német bűnügyi té
véfilmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:20 Páratlan páros

20:30 Kékfény
21:25 Diagnózis

14:30 Keresztanyu

00:15 4 összeesküvő
és 1 temetés

Amerikai filmsor.

Magyar vígjátéksor.

15:55 Az ígéret

Török drámasor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó
Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.

Tévéfilmsor.

22:05 Kenó
22:15 Ne ölj! II.

Krimisorozat

23:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
Német bűnügyi té
véfilmsor.

01:05 Új idők új dalai
01:40 Rúzs és selyem
02:05 Fülszöveg:
Veres Attila
02:35 Mesterember

21:35 New Amsterdam - Vészhelyzet New Yorkban 04:30 Kincsesládánk
Amerikai filmsor.
05:00 Híradó
22:50 Barátok közt
23:40 XXI. század - a 05:15 Angol nyelvű hírek
legendák velünk 05:20 Német nyelvű
hírek
élnek
05:25 Orosz nyelvű hírek
00:10 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
00:50 CSI: Miami
05:55 Öt kontinens
helyszínelők
Amerikai krimisor. 06:20 Summa
06:21 Summa
02:00 Autogram
06:50 Család'21
07:10 Hajnali
gondolatok
05:30 Családi Titkok 07:20 Almárium
08:20 Mesterember
06:15 Mokka
06:25 Tények Reggel 08:50 Kodály után, száz
évvel 11-20.
06:55 Mokka
09:15 Élő népzene
08:45 Mokkacino
09:50 Jó ebédhez szól
09:40 Teleshop
a nóta
10:45 Csapdába csalva
10:20 Isten kezében
11:15 Mintaapák
10:45 Tanúságtevők
Magyar filmsor.
Portréfilm
12:00 Tények Délben
11:20 Földi kacaj
12:30 Walker, a
Tévéjáték
texasi kopó
Am. akciófilm-sor. 12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:35 Walker, a
13:15 Roma magazin
texasi kopó
Am. akciófilm-sor. 13:50 Domovina
14:20 Divat & dizájn
14:35 Tiéd az életem
14:50 Magyar Krónika
Mexikói filmsor.
15:20 Család-barát
15:40 Az én lányom
Török filmsor.
16:45 Öt kontinens
16:45 A bosszú
17:15 Ízőrzők: Regöly
csapdájában
17:55 Ízőrzők:
Török romanti
Balatonudvari
kus sor.
18:30 Borbás Marcsi
18:00 Tények
szakácskönyve
18:45 Tények Plusz
19:00 Jó ebédhez szól
19:50 Doktor Balaton
a nóta
Magyar tévéfilmsor. 19:25 Jó ebédhez szól
20:25 Exatlon Hungary
a nóta
23:00 Magánnyomozók 20:00 Az örökzöld
00:10 Családi Titkok
örökzöldek
01:15 Walker, a
21:00 Híradó
texasi kopó
21:25 V4 híradó
Am. akciófilm-sor.
21:35 Mága Zoltán
02:10 Walker, a
koncert: I.
texasi kopó
Am. akciófilm-sor. 22:30 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
02:55 Tények Este
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Ha nagy leszek…
04:30 Család-barát
00:50 M2 matricák 06:00 Híradó
Ha nagy leszek…
06:01 Hajnali
00:55 Himnusz
gondolatok
01:00 Híradó
06:30 Nemzeti
01:20 Angol nyelvű hírek
Sporthíradó
01:25 Az örökzöld
06:40 Kenó
örökzöldek
06:45 Roma magazin
07:10 Domovina
07:35 Mozogj otthon!
07:50 Ridikül
05:30 Kerékpártúra
08:40 Alpesi őrjárat
05:55 Skipper
Olasz tévéfilmsor.
06:30 Sporthíradó
09:40 Isztambuli
07:00 Sporthíradó
menyasszony
08:15 Férfi kézilabda
Török tévéfilmsor.
világbajnokság
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó 10:00 Sporthíradó
10:30 Napos Oldal –
12:01 Híradó
DTVK
12:35 Nemzeti
13:00 Sporthíradó
Sporthíradó
12:55 Europa A la Carte 15:25 Férfi kézilabda
világbajnokság
13:25 Sorsok útvesztője
16:10 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
17:05 Kosárlabda
14:20 Almárium
magazin
15:15 Rex Rómában
Német bűnügyi té 17:55 Férfi kézilabda
világbajnokság
véfilmsor.
19:40 Góóól!2
16:10 Brown atya
20:25 Férfi kézilabda
Bűnügyi tévéfilm
sor.
világbajnokság
22:10 Sporthíradó
17:05 Ridikül
22:30 Férfi kézilabda
18:00 Híradó
világbajnokság
18:25 Nemzeti
00:15 Férfi kézilabda
Sporthíradó
világbajnokság
18:45 Isztambuli
01:55 Tippmix férfi komenyasszony
sárlabda NB I.
Török tévéfilmsor.

Köszöntjük Sára, Márió nevű olvasóinkat!

Kedd

Január 19.
Török tévéfilmsor.

Köszöntjük Fábián, Sebestyén nevű olvasóinkat!

Szerda

19:35 Rex Rómában
04:00 Az én kis
családom

Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:20 Páratlan páros
Amerikai filmsor.

14:30 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.

15:55 Az ígéret

Török drámasor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó
Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.

Német bűnügyi té
véfilmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 Briliáns barátnőm
Olasz tévéfilmsor.

04:00 Az én kis
családom

Török filmsor.

Német bűnügyi té
véfilmsor.

01:20 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg:
Fábián Janka
02:45 Mesterember

21:35 New Amsterdam - Vészhely- 04:10 Ridikül
zet New Yorkban 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
Amerikai filmsor.
05:20 Német nyelvű
22:50 Barátok közt
hírek
23:35 Házon kívül
05:25 Orosz nyelvű hírek
00:10 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
00:45 CSI: Miami
05:55 Esély
helyszínelők
Amerikai krimisor. 06:20 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
01:55 Rejtjelek
Amerikai krimisor. 07:00 Hajnali
gondolatok
07:10 Almárium
08:10 Mesterember
05:30 Családi Titkok 08:40 Kodály után, száz
évvel 11-20.
06:15 Mokka
06:25 Tények Reggel 09:05 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól
06:55 Mokka
a nóta
08:45 Mokkacino
10:15 Református
09:40 Teleshop
magazin
10:45 Csapdába csalva
10:40 Evangélikus
11:15 Mintaapák
Magyar filmsor.
magazin
12:00 Tények Délben 11:15 Rab ember fiai
Tévéfilm
12:30 Walker, a
12:50 V4 híradó
texasi kopó
Am. akciófilm-sor. 13:00 Híradó
13:35 Walker, a
13:15 Srpski ekran
texasi kopó
13:45 Unser Bildschirm
Am. akciófilm-sor. 14:15 Család'21
14:35 Tiéd az életem
14:45 Novum
Mexikói filmsor.
15:20 Család-barát
15:40 Az én lányom
16:45 Térkép
Török filmsor.
17:15 Ízőrzők:
16:45 A bosszú
Gyöngyössolymos
csapdájában
17:50
Ízőrzők:
Török romanti
Gyenesdiás
kus sor.
18:30 Borbás Marcsi
18:00 Tények
szakácskönyve
18:45 Tények Plusz
19:00
Jó ebédhez szól
19:50 Doktor Balaton
a nóta
Magyar tévéfilmsor.
20:25 Exatlon Hungary 19:25 Jó ebédhez szól
a nóta
23:00 Magánnyomozók
00:10 Családi Titkok 20:00 Mosoly a javából!
21:00 Híradó
01:15 Walker, a
21:25 V4 híradó
texasi kopó
Am. akciófilm-sor. 21:35 Mága Zoltán
koncert
02:10 Walker, a
22:35 Klasszikusok
texasi kopó
délidőben
Am. akciófilm-sor.
23:35 Hazajáró
02:55 Tények Este
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Ha nagy leszek…
04:30 Család-barát
00:55 Himnusz
05:50 Hajnali
01:00 Híradó
gondolatok
01:20 Angol nyelvű hírek
06:00 Híradó
01:30 Mosoly a javából!
06:30 Nemzeti
02:20 Rab ember fiai
Sporthíradó
Tévéfilm
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:10 Unser Bildschirm
07:40 Mozogj otthon!
06:30 Sporthíradó
07:55 Ridikül
07:30 Férfi kézilabda
08:45 Alpesi őrjárat
világbajnokság
Olasz tévéfilmsor.
09:15 Kosárlabda
09:45 Isztambuli
magazin
menyasszony
Török tévéfilmsor.
10:00 Sporthíradó
10:35 Család-barát
10:25 Férfi kézilabda
12:00 Déli harangszó
világbajnokság
12:01 Híradó
12:10 Góóól!2
12:35 Nemzeti
13:00 Sporthíradó
15:25 Férfi kézilabda
Sporthíradó
világbajnokság
12:55 Europa A la Carte
13:25 Sorsok útvesztője 16:10 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
17:00 Fradi Tv
14:20 Almárium
17:30 Felvezető műsor:
15:15 Rex Rómában
Kézilabda
Német bűnügyi té 18:00 Férfi kézilabda
véfilmsor.
világbajnokság
16:10 Brown atya
19:30 Értékelő műsor:
Bűnügyi tévéfilmsor.
Kézilabda
17:05 Ridikül
19:45 Felvezető műsor:
18:00 Híradó
Kézilabda
18:25 Nemzeti
20:30 Férfi kézilabda
Sporthíradó
világbajnokság
18:45 Isztambuli
22:00 Értékelő műsor:
menyasszony
Kézilabda

18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában

Német bűnügyi té
véfilmsor.

Csütörtök
04:00 Az én kis
családom

Török filmsor.

20:30 Skandináv Lottó 04:50 Teleshop
20:45 Hölgyek
05:15 Barátok közt
paradicsoma
06:00 Reggeli
Olasz romantikus
09:05 Teleshop
tévéfilmsor.
11:55 Fókusz
21:45 A pont neuf
13:20 Páratlan páros
szerelmesei
Amerikai krimisor.
Filmdráma
14:30 Keresztanyu
23:50
Kenó
Magyar vígjátéksor.
Magyar filmsor.
23:55 Don Matteo
15:55 Az ígéret
15:55 Az ígéret
Olasz
tévéfilmsor.
Török drámasor.
Török filmsor.
01:00 4 összeesküvő
17:05 Barátok közt
17:05 Barátok közt
és 1 temetés
18:00 RTL Híradó
Német bűnügyi té 18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
Esti kiadás
véfilmsor.
18:50 Fókusz
18:50 Fókusz
01:50 Fülszöveg:
20:10 Keresztanyu
Demkó Attila író 20:10 Keresztanyu

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
Bűnügyi tévéfilmsor.
09:05 Teleshop
23:25 Don Matteo
11:55 Fókusz
Olasz tévéfilmsor.
13:20 Páratlan páros
00:25 4 összeesküvő
Amerikai filmsor.
és 1 temetés
14:30 Keresztanyu
22:25 Kenó
22:30 A fagy

Január 20.

Köszöntjük Ágnes nevű olvasóinkat!

Magyar vígjátéksor.

21:35 New Amsterdam - Vészhelyzet New Yorkban 05:00 Híradó
Amerikai filmsor.
05:15 Angol nyelvű hírek
22:50 Barátok közt
05:20 Német nyelvű
23:35 RTL Híradó hírek
Késő esti kiadás
00:10 Az első millióm 05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
története
05:35 Itthon vagy!
01:25 CSI: Miami
05:55 Család'21
helyszínelők
Amerikai krimisor. 06:15 Élő egyház
06:35 Kárpát-medence
02:35 Rejtjelek
Amerikai krimisor. 06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali
gondolatok
07:15 Almárium
05:30 Családi Titkok 08:15 Mesterember
08:45 Kodály után,
06:15 Mokka
száz évvel 11-20.
06:25 Tények Reggel
09:15 Élő népzene
06:55 Mokka
09:45 Jó ebédhez szól
08:45 Mokkacino
a nóta
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva 10:45 Ő és én:
Varga Lili
11:15 Mintaapák
10:50 Rome Reports Magyar filmsor.
Vatikáni híradó
12:00 Tények Délben
11:10 Neked szól!
12:30 Walker, a
11:20 Az utódok
texasi kopó
Am. akciófilm-sor.
reménysége
13:35 Walker, a
11:50 Felhőfejes
Tévéfilm
texasi kopó
Am. akciófilm-sor.
12:50 V4 híradó
14:35 Tiéd az életem
13:00 Híradó
Mexikói filmsor.
13:15 Hrvatska
15:40 Az én lányom
Kronika
Török filmsor.
13:50 Ecranul nostru
16:45 A bosszú
14:20 Magyar gazda
csapdájában
14:45 Mesterember
Török romanti
15:15 Család-barát
kus sor.
16:40 Hazajáró
18:00 Tények
17:10 Ízőrzők: Tarhos
18:45 Tények Plusz
17:50 Ízőrzők: Hévíz
19:50 Doktor Balaton 18:25 Borbás Marcsi
Magyar tévéfilmsor.
szakácskönyve
20:25 Exatlon Hungary
23:00 Magánnyomozók 18:55 Jó ebédhez szól
a nóta
00:10 Családi Titkok
19:25 Halálos tavasz
01:15 Walker, a
Magyar játékfilm
texasi kopó
21:00 Híradó
Am. akciófilm-sor.
21:25 V4 híradó
02:10 Walker, a
21:35 Mága Zoltán
texasi kopó
koncert
Am. akciófilm-sor.
22:35 Kötél a mély02:55 Tények Este
ben - Bettelheim
Bernát (18111870) Egy magyar hittérítő
05:55 Hajnali
Okinawán
gondolatok
23:30 Hazajáró
06:00 Híradó
00:00 Hagyaték
06:30 Nemzeti
00:35 Hetedhét kaland
Sporthíradó
00:45 M2 matricák 06:40 Kenó
Ha nagy leszek…
06:45 Hrvatska
00:55 Himnusz
Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:40 Mozogj otthon!
07:50 Ridikül
06:30 Sporthíradó
08:45 Alpesi őrjárat
07:25 Jövünk!
Olasz tévéfilmsor.
08:15 Férfi kézilabda
09:45 Isztambuli
világbajnokság
menyasszony
10:00 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
10:25 Fradi Tv
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó 13:00 Sporthíradó
13:35 Férfi kézilabda
12:01 Híradó
világbajnokság
12:35 Nemzeti
15:20 Aranyoroszlánok
Sporthíradó
12:55 Europa A la Carte 17:10 Sporthíradó
13:25 Sorsok útvesztője 17:30 Felvezető műsor:
Kézilabda
Török tévéfilmsor.
18:00 Férfi kézilabda
14:20 Almárium
világbajnokság
15:15 Rex Rómában
Német bűnügyi té 19:30 Értékelő műsor:
Kézilabda
véfilmsor.
19:45 Felvezető műsor:
16:10 Brown atya
Labdarúgás
Bűnügyi tévéfilm
sor.
20:00 Labdarúgó
17:05 Ridikül
közvetítés
18:00 Híradó
21:50 Értékelő műsor:
18:25 Nemzeti
Labdarúgás
Sporthíradó
22:15 Sporthíradó

Magyar filmsor.

Január 21.

18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában

Német bűnügyi té
véfilmsor.

20:30 Fábry
21:55 Sobri

Tévéfilmsor.

22:50 Kenó
23:00 Munkaügyek IrReality Show

Magy. vígjáték-sor.

23:35 Bolse vita
Játékfilm

01:20 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

02:15 4 összeesküvő és
1 temetés
Német bűnügyi té
véfilmsor.

03:05 Magyar Krónika

21:35 New Amsterdam - Vészhely- 05:00 Híradó
zet New Yorkban 05:15 Angol nyelvű hírek
Amerikai filmsor.
05:20 Német nyelvű
22:50 Barátok közt
hírek
23:40 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
00:15 CSI: Miami
05:35 Itthon vagy!
helyszínelők
Amerikai krimisor. 05:55 Novum
01:25 Glades - Tenger- 06:20 Summa
parti gyilkosságok 06:25 Summa
Amerikai krimisor. 06:55 Világ
07:15 Hajnali
gondolatok
07:25 Almárium
05:30 Családi Titkok 08:25 Mesterember
08:55 Kodály után, száz
06:15 Mokka
évvel 11-20.
06:25 Tények Reggel
09:25 Élő népzene
06:55 Mokka
09:55 Jó ebédhez szól
08:45 Mokkacino
a nóta
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva 10:25 Új nemzedék
10:50 Baptista
11:15 Mintaapák
ifjúsági műsor
Magyar filmsor.
12:00 Tények Délben 10:55 Református
ifjúsági műsor
12:30 Walker, a
11:05 Unitárius
texasi kopó
ifjúsági műsor
Am. akciófilm-sor.
11:20 Torquato Tasso
13:35 Walker, a
Tévéjáték
texasi kopó
12:50 V4 híradó
Am. akciófilm-sor.
13:00 Híradó
14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.
13:15 Slovenski Utrinki
15:40 Az én lányom
13:50 Alpok-DunaTörök filmsor.
Adria
16:45 A bosszú
14:20 Kék bolygó
csapdájában
14:45 Noé barátai
Török romanti
15:15 Család-barát
kus sor.
16:40 Szerelmes földrajz
18:00 Tények
17:10 Ízőrzők:
18:45 Tények Plusz
Budajenő
19:50 Doktor Balaton 17:50 Ízőrzők:
Magyar tévéfilmsor.
Dunavecse
20:25 Exatlon Hungary
18:25 Borbás Marcsi
23:00 Road Movie
szakácskönyve
Guide Tillával
19:00
Jó ebédhez szól
23:35 Magánnyomozók
a nóta
00:45 Csapdába csalva
19:25 Jó ebédhez szól
01:15 Walker, a
a nóta
texasi kopó
20:00 Szenes Iván emAm. akciófilm-sor.
lékkoncert 2020
02:10 Walker, a
21:00 Híradó
texasi kopó
21:25 V4 híradó
Am. akciófilm-sor.
21:35 Ridikül
02:55 Tények Este
22:30 A Fili karnagya
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
05:55 Hajnali
00:40 M2 matricák –
gondolatok
Baltazár-bazár
06:00 Híradó
00:55 Himnusz
06:30 Nemzeti
01:00 Híradó
Sporthíradó
01:20 Angol nyelvű hírek
06:40 Kenó
06:45 Slovenski Utrinki
07:10 Alpok-DunaAdria
07:40 Mozogj otthon! 06:30 Sporthíradó
07:25 Fradi Tv
07:50 Ridikül
08:15 Férfi kézilabda
08:45 Alpesi őrjárat
világbajnokság
Olasz tévéfilmsor.
10:00 Sporthíradó
09:40 Isztambuli
10:20 Labdarúgó
menyasszony
közvetítés
Török tévéfilmsor.
12:20 Pecatúra
10:35 Család-barát
Sporthíradó
12:00 Déli harangszó 13:00
13:20 Vívás
12:01 Híradó
15:25 Férfi kézilabda
12:35 Nemzeti
világbajnokság
Sporthíradó
16:10 Sporthíradó
12:55 Europa A la Carte 17:10 Dvsc
13:25 Sorsok útvesztője 17:40 Felvezető műsor:
Török tévéfilmsor.
Kézilabda
14:20 Almárium
18:00 Férfi kézilabda
15:15 Rex Rómában
világbajnokság
Német bűnügyi té 19:30 Értékelő műsor:
véfilmsor.
Kézilabda
16:10 Brown atya
20:00 Felvezető műsor:
Bűnügyi tévéfilmsor.
Kézilabda
17:05 Ridikül
20:30 Férfi kézilabda
18:00 Híradó
világbajnokság
18:25 Nemzeti
22:00 Értékelő műsor:
Sporthíradó
Kézilabda

2021.
január 13.

Heti műsor
Köszöntjük Vince, Artúr nevű olvasóinkat!

Péntek
04:00 Az én kis
családom

Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:20 Páratlan páros

Amerikai krimisor.

14:30 Keresztanyu

Magyar filmsor.

15:55 Az ígéret

Január 22.
Német bűnügyi té
véfilmsor.

20:35 Ludas Matyi

Magyar játékfilm

22:15 Kenó
22:25 Az ember
tragédiája

Magy. animációs film

01:10 Don Matteo

Szombat

Január 23.

14:20 A nyomorultak
Angol tévéfilmsor.

04:00 Az én kis
családom

Török filmsor.

05:00 Az én kis
családom

Török filmsor.

Olasz tévéfilmsor.
06:00 Teleshop
02:10 Fülszöveg: Kötter 06:30 Kölyökklub
Tamás író
08:30 Star Wars: A
02:40 Mesterember
Freemaker család kalandjai

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
Magyar filmsor.
21:35 Hat nap, hét éjszaka 05:35 Itthon vagy!
Am. akcióvígjáték
05:55 Multiverzum
23:50 Barátok közt
06:20 Kárpát-medence
00:40 RTL Híradó 06:25 Kárpát-medence
Késő esti kiadás 06:50 Kék bolygó
01:15 Az Év Hotele
07:15 Hajnali
02:00 Rejtjelek
gondolatok
Amerikai krimisor. 07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:45 Kodály után,
száz évvel 11-20.
05:30 Családi Titkok 09:10 Élő népzene
06:15 Mokka
09:40 Jó ebédhez szól
06:25 Tények Reggel
a nóta
06:55 Mokka
10:10 Jó ebédhez szól
08:45 Mokkacino
a nóta
09:40 Teleshop
10:35 Katolikus krónika
10:45 Csapdába csalva 11:05 Önkéntesek
11:15 Mintaapák
11:35 DOROTTYAvagyis
Magyar filmsor.
a DÁMÁK DI12:00 Tények Délben
ADALMA A
12:30 Walker, a
FÁRSÁNGON
texasi kopó
Tévéjáték
Am. akciófilm-sor.
12:50 V4 híradó
13:35 Walker, a
13:00 Híradó
texasi kopó
13:15 P'amende
Am. akciófilm-sor.
13:45 Öt kontinens
14:35 Tiéd az életem
14:15 Püspökkenyér
Mexikói filmsor.
14:50 Multiverzum
15:40 Az én lányom
15:20 Család-barát
Török filmsor.
16:45 Kárpát-medence
16:45 A bosszú
17:15 Ízőrzők: Bölcske
csapdájában
17:50 Ízőrzők: Öskü
Török romanti
18:25 Borbás Marcsi
kus sor.
szakácskönyve
18:00 Tények
19:00 Jó ebédhez szól
18:45 Tények Plusz
a nóta
19:50 Doktor Balaton
Magyar tévéfilmsor. 19:25 Jó ebédhez szól
a nóta
20:25 Exatlon Hungary
23:00 Magánnyomozók 20:00 Önök kérték
00:10 Családi Titkok 21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
01:15 Walker, a
21:40 Kormorán - Antexasi kopó
Am. akciófilm-sor.
gyalok énekei
02:10 Walker, a
koncert
texasi kopó
22:30 Kormorán - AnAm. akciófilm-sor.
gyalok énekei
02:55 Tények Este
koncert
03:35 Bombaparty
23:30 Hazajáró
Maryvel
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –
Baltazár-bazár
04:30 Család-barát
00:50 M2 matricák –
05:50 Hajnali
Baltazár-bazár
gondolatok
00:55 Himnusz
06:00 Híradó
01:00 Híradó
06:30 Nemzeti
01:20 Angol nyelvű hírek
Sporthíradó
01:30 Önök kérték
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:40 Mozogj otthon! 04:50 Férfi kézilabda
07:55 Ridikül
világbajnokság
08:50 Alpesi őrjárat
06:30 Sporthíradó
Olasz tévéfilmsor.
07:00 Sporthíradó
09:40 Isztambuli
07:25 Pecatúra
menyasszony
08:15 Férfi kézilabda
Török tévéfilmsor.
világbajnokság
10:35 Család-barát
10:00 Sporthíradó
12:00 Déli harangszó 10:25 Dvsc
12:01 Híradó
11:10 Férfi kézilabda
12:35 Nemzeti
világbajnokság
Sporthíradó
13:00 Sporthíradó
12:55 Europa A la Carte 13:25 Aranyoroszlánok
13:25 Sorsok útvesztője 15:25 Férfi kézilabda
Török tévéfilmsor.
világbajnokság
14:20 Almárium
16:10
Sporthíradó
15:15 Rex Rómában
17:05 Mtk tv
Német bűnügyi té
17:40 Felvezető műsor:
véfilmsor.
Kézilabda
16:10 Brown atya
18:00 Férfi kézilabda
Bűnügyi tévéfilm
világbajnokság
sor.
19:30 Értékelő műsor:
17:05 Ridikül
Kézilabda
18:00 Híradó
20:00 Felvezető műsor:
18:25 Nemzeti
Kézilabda
Sporthíradó
20:30 Férfi kézilabda
18:45 Isztambuli
világbajnokság
menyasszony
22:00 Értékelő műsor:
Török tévéfilmsor.
Kézilabda
19:40 Rex Rómában
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Köszöntjük Zelma, Rajmund nevű olvasóinkat!

Am. animációs
kalandfilmsor.

09:00 Teleshop
10:00 Apja, fia, unokája

15:20 A koppányi aga
testamentuma
Magyar tévéfilm

17:00 Főmenü
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse
Szombat
19:35 Petőfi Zenei
Díj
22:05 Kenó
22:15 Titkok és
vallomások
Olasz játékfilm

Am. vígjátéksor.

00:05 Fábry
01:25 Don Matteo

Ukrán akció
film-sor.

02:25 4 összeesküvő
és 1 temetés

Ukrán akció
film-sor.

03:15 Mesterember

10:30 Autogram
11:15 A specialista

12:30 A specialista
13:50 A specialista

Olasz tévéfilmsor.
Német bűnügyi té
véfilmsor.

Ukrán akció
film-sor.

15:15 Emelt fővel
Amerikai film

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 A Tanár
Magyar filmsor.

21:05 Doktor Strange
Am. kalandfilm

23:40 Két túsz között
Am. akcióvígjáték

02:15 Rejtjelek

Amerikai krimisor.

03:20 Amerika legviccesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű
hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű
hírek
05:30 Kínai nyelvű
hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar
gazda
06:20 Unió27
06:45 Itthon
vagy!
07:05 Hajnali
gondolatok
07:10 Opera
Cafe
07:40 Püspökkenyér
08:05 Evangélium
08:35 Hogy volt?!
09:35 Életművész:
Nagy Ervin 3
10:25 Rejtélyes XX.
század - Kun
Miklós műsora
10:55 Öt kontinens
11:30 Lila akác

04:20 Bombaparty
Maryvel
05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
10:45 Az alkotók - egy
ház átalakításának története
11:15 Trendmánia
11:50 Bolttúra
12:20 Poggyász
12:55 Hungarikumok-
kal a világ körül
Magyar romanti
13:25 Mindent tudni
kus film
akarok
12:50 V4 híradó
14:00 Eddie, a sas
13:00 Híradó
Am.-angol-német
vígjáték
22:05 Fábry
16:20 Columbo
23:25 Dokuzóna
Amerikai krimi
00:25 Térkép
18:00 Tények
00:55 Himnusz
18:55 Tények Plusz
01:00 Híradó
20:00 Csodapark
01:20 Angol nyelvű
Am.-spanyol animá
hírek
ciós kalandfilm
01:30 Életművész:
21:45 A csajok bosszúja
Nagy Ervin 3
Amerikai vígjáték
00:10 Egy becsületbeli ügy
Amerikai krimi

02:45 Elrabolva

Am.-fr. akció
film-sor.

03:30 Elrabolva

Am.-fr. akció
film-sor.

04:25 Édes anyanyelvünk
04:30 Család-barát
05:50 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar
Krónika
07:20 Szerelmes
földrajz
07:50 Térkép
08:20 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:25 A világörökség
kincsei
09:50 Botcsinálta
boszi
Angol gyerekfilm
sor.

10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:55 Ízőrzők:
Zákányszék
13:30 Csendes Don
Tévéfilmsor.

05:10 Férfi
kézilabda
világbajnokság
06:50 Férfi
kézilabda
világbajnokság
08:30 Építők
09:00 Szabadidő
09:35 Férfi
kézilabda
világbajnokság
12:45 Felvezető műsor:
Gyorskorcsolya
16:55 Értékelő műsor:
Gyorskorcsolya
17:15 Kékek
17:45 Felvezető műsor:
Kézilabda
17:55 Férfi
kézilabda
világbajnokság
19:30 Értékelő
műsor:
Kézilabda
20:00 Felvezető
műsor:
Kézilabda
20:30 Férfi
kézilabda
világbajnokság
22:05 Értékelő műsor:
Kézilabda
22:15 Góóól!
23:10 OTP Bank
Liga
02:30 Férfi
kézilabda
világbajnokság
04:05 Kékek
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05:30 Kínai nyelvű
hírek
05:35 Itthon
vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali
gondolatok
05:05 Az én kis
07:10 Világ
családom
Török filmsor.
07:30 Multiverzum
06:00 Teleshop
08:00 Mesterember
06:30 Kölyökklub
08:30 Noé barátai
09:00 Star Wars: A
08:55 Novum
Freemaker csa09:25 Önök kérték
lád kalandjai
10:20 Ízőrzők:
Amerikai animációs
Zákányszék
kalandfilmsor.
10:50 Térkép
09:30 Teleshop
11:20 Hazajáró
10:30 A Muzsika TV
11:50 Kincsesládánk
bemutatja!
12:20 Kincsesládánk
11:10 Az Év Hotele
12:50 V4 híradó
11:55 XXI. század – a
13:00 Híradó
legendák velünk
22:05 Nem kellett
élnek
már Lenin
12:30 Házon kívül
22:40 Szomszédaink, a
13:05 Glades - Tengermagyarok parti gyilkosságok
Kárpátalja
Amerikai krimiso
Magyar filmvígjáték 23:35 Hogy volt?!
Amerikai-angol
rozat
16:00 Hatoslottó
filmdráma
14:15 Oroszlánkirály
sorsolás
02:30 Látogatás
3. - Hakuna
Magyar-osztrák já 16:05 Hogy volt?!
Matata
17:05 A világörökség
tékfilm
06:05 OTP Bank
Amerikai animációs
kincsei
Liga
kalandfilm
17:25 Borbás
08:05 Múlt és Jelen
15:50 Demóna
Marcsi
08:35 Jövünk!
Amerikai kaland
szakácskönyve
04:00 Esély
09:10 OTP Bank Liga
film
18:00 Híradó
04:20 Himnusz
11:10 Góóól!
18:00 RTL Híradó –
18:25 Nemzeti
04:25 Portréfilm Er12:45 Felvezető műsor:
Esti kiadás
Sporthíradó
délyi ZsuzsanGyorskorcsolya
19:00 A Karib-tenger
18:45 Családi kör
náról - MMA
15:35 Értékelő műsor:
kalózai - A világ
19:40 Magyarország
portré: PortGyorskorcsolya
végén
szeretlek!
réfilm Erdélyi
Amerikai kaland
17:20 Felvezető műsor:
film
21:15 Nápoly bűnös
Zsuzsannáról
Kézilabda
22:40 Lánybúcsú
utcái
05:15 Édes anya
17:55 Férfi kézilabda
Amerikai vígjáték
Olasz bűnügyi film
nyelvünk
világbajnokság
00:35 Portré
22:45 Kenó
05:25 Borbás
19:30 Értékelő műsor:
01:25 Időről időre
22:55 A négyzet
Marcsi
Kézilabda
Amerikai krimiso
Svéd filmdráma
szakácskönyve
20:00 Felvezető műsor:
rozat
05:55 Hajnali
Kézilabda
02:30 Időről időre
gondolatok
20:30 Férfi kézilabda
Amerikai krimiso
06:00 Híradó
világbajnokság
rozat
03:45 Lila akác
06:30 Nemzeti
22:00 Értékelő műsor:
Magyar romanti
Sporthíradó
Kézilabda
kus film
06:45 Kenó
22:20 OTP Bank
05:00 Híradó
Liga
04:15 Walker, a Texas-i 06:50 Családi kör
05:15 Angol nyelvű
08:00 Isten
kopó
A műsor és a kezdési
hírek
kezében
Amerikai akció
időpont megváltoztatá08:25 Kereszt-Tények 05:20 Német nyelvű
film-sor.
sának jogát minden
hírek
08:30 Katolikus
05:00 TELESHOP
tévéadó fenntartja!
05:25 Orosz nyelvű hírek
krónika
06:00 TV2 MATINÉ
09:00 Neked szól!
09:05 Református
riportok
09:30 Református
Január 24.
ifjúsági műsor
10:00 Fald Fel!
09:40 Unitárius
10:30 Több mint
ifjúsági műsor
TestŐr - Best
09:45 A sokszínű
Of
vallás
11:05 Super Car
10:00 Evangélikus
11:35 Életmódi
magazin
12:10 Brandépítők
10:25 Az utódok
12:40 Otthon
reménysége
Trend
10:50 Ő és én: Wort13:15 Happy, a flúgos
mann Ádám
golfos
11:00 Római katolikus
Amerikai vígjáték
szentmise
15:15 James Bond:
12:00 Déli harangszó
Aranyszem
12:01 Híradó
Amerikai akciófilm 12:35 Nemzeti
18:00 Tények
Sporthíradó
18:50 2012
12:55 Jó ebédhez szól
Amerikai-kanadai
a nóta
katasztrófafilm
13:25
Hannibál
nyomai
22:15 Alávaló ápoló
az
Alpokban
Német vígjáték
00:20 Három óriáspla- 14:15 Édes anyanyelvünk
kát Ebbing ha14:25 Katyi
tárában

Köszöntjük Timót, Ferenc nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

– az összes fizikai és jogi személytől beérkezett hirdetés
kereskedelmi hirdetésnek
számít, akik kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
– különböző szolgáltatások
nyújtása;
– haszongépjárművek eladása, vétele;
– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területekkel, berendezésekkel és alapanyagokkal történő műveletek.
– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratokról szóló hirdetés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba
a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;
– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

A hirdetés szövegét figyelEgyszerű
mesen, hibák és javítások nélkül írják meg. Egy 20 szó
15 hr.
szelvényen mindössze egy 21-40 szó
30 hr.
hirdetés szerepelhet.
Keretes
A szerkesztőség fenntartja
30 hr.
a jogot, hogy egyes anyago- 20 szó
60 hr.
kat nem közöl az újságban. 21-40 szó
Nem közölhetőek azok a hirKiemelt
detések, amelyek ellentmon20 hr.
danak a szerkesztőségi fel- 20 szó
40 hr.
tételeknek és az ukrán tör- 21-40 szó
vényeknek.
Keretes + kiemelt
A hirdetésekkel és reklámok40 hr.
kal kapcsolatos reklamáci- 20 szó
80 hr.
ókat a szerkesztőség a lap 21-40 szó
megjelenése után 3 napig
Keretes + kiemelt
fogadja.
20
szó
40 hr.
A szerkesztőség nem vál80 hr.
lal felelősséget a hirdetés 21-40 szó
tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok Minden kereskedelmi hirdetés
100 %-os felárral jelenik meg.
és címek pontosságáért.

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

Egyéb hirdetések:

elveszett iratok		
100
részvétnyilvánítás
50
társkereső		
30
köszöntő		
30
4 sor vers+köszöntő 5 0
képes köszöntő		
40
kép+4 sor vers 		
55
megkezdett 4 soronként

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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3 forró fürdő, ami nem szárítja ki a bőrödet
– így lesz hidratáló pihenni a habokban

Egy hideg napon az ember alig várja, hogy hazaérjen, és elmerüljön egy kád forró vízben. A meleg vizes lubickolás tényleg feltölt
energiával, lemossa rólad a stresszt és mivel átmelegít, még egy kezdődő náthát is segíthet elkerülni – ám mivel az ilyenkor egyébként
is szárazabb bőrre nincs túl jó hatással, érdemes bevetni néhány
praktikát, hogy pihe-puha maradj a habfürdő után is.
Ne vidd túlzásba!
Bár léteznek praktikák arra
vonatkozóan, hogy a fürdővizet
hidratálóvá tedd, a hosszas áztatás és a meleg alapvetően szárítja a bőrt. A pancsolást lehetőleg korlátozd heti egy alkalom-

talmú tejtermékek pedig ma is segíthetnek megőrizni bőröd hidratáltságát. Mivel nyugtató, gyulladáscsökkentő hatása van, a kecsketej különösen megfelel erre a célra, de gyakorlatilag bármilyen magas zsírtartalmú tejet használhatsz.

ra, ne legyen hosszabb 15 percnél és a víz hőmérséklete se legyen magasabb 35 foknál! A fürdőzés után, még ha közben rá
is segítettél a hidratálásra, mindig alkalmazz hidratáló krémet,
és óvatosan törölközz! A fürdő
után a bőröd érzékenyebb lehet
a dörzsölésre, inkább csak gyengéden itasd fel róla a vizet egy
puha anyaggal.
Tejben-vajban fürösztve
Már Kleopátra szépségének
is a szamártejes fürdő volt az állítólagos titka, a magas zsírtar-

Természetesen nem kell az egész
kádat ezzel megtöltened, elég, ha
egy pohár langyos tejet adsz a fürdővizedhez. A tejben előtte elkeverhetsz egy-két evőkanál mézet
is, hogy még kényeztetőbb legyen
az élmény. A méz szintén hidratáló, gyulladáscsökkentő hatású, ráadásul még méregtelenít is, így igazi wellness-élménnyé varázsolhatja
az otthoni fürdőzést.
Bőrpuhító zabpehely
A zab – pontosabban a belőle
kioldódó hatóanyagok – kimondottan hidratáló, nyugtató hatással van-

nak a bőrre, csökkentik a viszketés érzését és a feszülést. A legjobb pedig, hogy semmi különös
nem kell ehhez a fürdőhöz – zabpelyhet jó eséllyel a szekrényben is találsz, teljesen lényegtelen, hogy nagy- vagy aprószemű,
durvára darált vagy egészben hagyott, elegendő ezzel gazdagítani
a fürdővizedet. Léteznek speciális fürdőzsákok, amiket megtölthetsz, de egy tiszta, ám már nem
használt zokni is éppen úgy megfelel a célnak: lazán tölts bele körülbelül egy fél csészényi zabpelyhet, majd zárd le a száját, és
a zabbal töltött szivacsot dobd
a vízbe. Hagyd egy kicsit ázni,
majd fürdés közben nyomogasd,
csavargasd, hogy átjárja jól a fürdővíz. A zab hatására a víz elszíneződhet, fehéres, tejszerű lehet,
de ez teljesen normális. Miután
a vizet leengedted, öblítsd le a
kádat, így nem hagy foltot maga
után a bőrnyugtató fürdővíz.
Hidratáló fürdőolaj
Az illatos, bőrtápláló olajok
is jót tesznek a bőrödnek, de mivel ezek jellemzője, hogy vízben
nem oldódnak, érdemes előre elkeverni őket valamiben – erre tökéletes választás lehet például a
jó minőségű méz. Két evőkanál
méz elegendő nagyjából egy deciliter olíva- vagy mandulaolajhoz, amit tetszés szerint illatosíthatsz rózsaolajjal, levendulaolajjal, kókuszolajjal vagy más,
bőrtápláló illóolajjal. Engedd tele
a kádat vízzel és locsold bele a
mézes keveréket! Ha igazán érzéki hangulatot szeretnél teremteni, rózsaszirmokat is hinthetsz
a fürdővízbe.
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5 fontos dolog, amit a bőrgyógyászok szerint
muszáj tudnod a hidratálásról

A száraz bőr nem csak a húzódó vagy viszkető érzés miatt kellemetlen, de sokkal hajlamosabb lehet az ekcémára, fertőzésekre, és
gyorsabban is öregszik. A hidratálás a hűvösebb hónapokban különösen fontos, de nem mindegy, hogyan teszed.
Radírozás nélkül nem
sokat ér
A bőr folyamatosan cserélődik, megújul, azaz a felszínén
mindig vannak elhalt hámsejtek,
amelyek már a hidratáló anyagokat nem tudják felszívni, ellenben
elállják azok útját. Így a nedvesség nem jut el a mélyebb rétegekbe, ahol kifejthetnék kedvező hatásukat. A rendszeres radírozás ezért elengedhetetlen, ha
azt szeretnéd, hogy a hidratáló
krém valóban mélyen táplálja a
bőrödet. Ha a bőröd száraz, válassz gyengéd, kíméletes radírokat, és az alkalmazásuk után hidratáld rögtön az arcodat, testedet.
Az ajkaidról sem szabad
megfeledkezned!
Ha száraz a bőröd, akkor
minden bizonnyal van egy testápolód, egy arckrémed és remélhetőleg egy kézkrémed is, de ne
feledkezz meg az ajkaidról sem!
Míg az arcra inkább a könnyebb,
gyorsan felszívódó, a testre és a
kézre pedig zsírosabb krémek
javasoltak, addig az ajkaidra a
krémes hidratálók. A bőrgyógyászok szerint azonban érdemes
vigyázni néhány népszerű ös�szetevővel. A mentol és a kámfor például csak még jobban ki-

szárítják a bőrt, a méhviasz pedig
megül a felszínen, de nem szívódik
fel. A szakértők szerint a lanolin tartalmú, kenőcs formátumú ajakápoló lehet a legjobb választás.
Párásítsd a levegőt is
A bőröd nedvességtartalmáról gondoskodhatsz egyrészt ápoló krémekkel és olajokkal, de leg-

alább ilyen fontos a megfelelő belső
hidratálás is, valamint az is, hogy a
levegő páratartalma is optimális legyen. A fűtött helyiségekben a levegő gyorsan kiszárad, ami nem
csak a bőrödet teszi szárazabbá, de
a légutakra sincs jó hatással. Mindenképpen érdemes beszerezni egy
párásító készüléket, és különösen
éjszaka használni, amikor a bőr a
legtöbb regeneráló munkát végzi.
Hidratálj a smink alatt is!
Télen érdemes sminkből is a

krémesebb, gazdagabb formátumot használni, és mindenképpen javasolt, hogy az alapozód
alá hidratáló primert vagy báziskrémet tegyél. Ez egyrészt a
smink alatt is hidratáltan tartja
a bőrödet, másrészt segít megakadályozni, hogy az arcfesték
kiszívja a bőrödből a nedvességet. Ügyelj rá, hogy a smink eltávolításához is olyan lemosókat
használj, amelyek nem irritálják
és nem szárítják ki a bőrödet. Az
alkoholos tonikok helyett jobb
választás lehet egy érzékeny
bőrre ajánlott arctej.
Vesd be a zsírosabb termékeket!
Ha hideg és szeles az idő,
itt az ideje a gazdagabb krémeknek! A szakértők szerint
jó jel, ha a krém a tégelyt fejjel lefelé fordítva sem kezd
el kicsorogni a dobozából.
Keresd az ápoló vajakban,
keramidokban gazdag testápolókat, a kezedre pedig a kamilla és a glicerin ajánlott. Utóbbi segít a felszínre hozni a bőrben
található nedvességet, így hidratáltan tartja a bőr felső hámrétegét és ellenállóbb lesz a környezeti hatásokkal szemben. A kamilla csökkenti a gyulladást,
enyhíti a feszülő, viszkető érzést,
mert nyugtatólag hat a bőrre. Így
segíthet megelőzni az önkéntelen
vakarózás során kialakuló felülfertőzéseket.

Nehogy kidobd a banánhéjat: 5+1
mód, ahogyan megszépülhetsz tőle

Azt mindenki tudja, hogy a gyümölcsök jót tesznek az egészségnek, de gondoltad volna, hogy azok a részeik, amik eddig a szemétben landoltak, szintén segíthetnek a szépséged megőrzésében? A finom táplálékok vitaminjai nem csak belülről ápolhatnak, és még az olyan egyszerű dolgok is, mint a banánhéj, segíthetnek a szépséged megőrzésében. Mutatjuk, hogyan!
Fehérítsd a fogaidat!
Ha fogorvosnál akarod elvégeztetni a fogfehérítést, borsos összegeket kell fizetned, az
otthoni fogfehérítő programok
azonban nem mindig biztonságosak, a fogzománc megsértésével pedig több kárt okozhatnak,
mint hasznot.
Ha otthon szeretnéd egy árnyalattal ragyogóbbá tenni a fogaidat, fontos, hogy kíméletes
módszert válassz.

Mitesszerek ellen
A banánhéjjal a pórusokat is
megtisztíthatod, és anélkül szabadulhatsz meg a pattanásoktól, hogy közben kiszárítanád a
bőrödet.
Csak fogj egy darabka banánhéjat, és a belső felével dörzsöld
át az orrodat vagy az álladat, ahol
a legtöbb a mitesszer. Nem kell
erősen súrolni, a lényeg a finomság és a türelem.
Néhány perc finom dörzsölés

Ha egy darabka banánhéj belső, fehér felével néhány percig finoman átdörzsölöd a fogaidat, és
ezt a műveletet naponta néhányszor megismétled, akkor gyorsan ragyogóbbá teheted a mosolyodat.
Ragyogóbb bőr
Ahogyan a fogaidat fehérebbé teheti, úgy a bőrödet is ragyogóbbá varázsolhatja a banánhéj,
ami nem csak a benne található
gyümölcssavaknak köszönhetően teszi szebbé az arcod.
Egyrészt a banánhéj belső
fele képes megszabadítani az
elhalt hámsejtektől, ugyanakkor a felszínre kerülő friss,
tiszta bőrt értékes vitaminokkal és antioxidánsokkal is ellátja.
Csak finoman dörzsöld át
vele az arcodat, majd mosd
le, végül pedig használj tonikot, ami helyreállítja a bőröd
pH-értékét.
Ránctalanító csodaszer
Ha nem csak egyszerű lemosóként, hanem pakolásként használod, a banánhéj a ráncokkal is
csodát tehet.
Csak kapard ki a belső, fehér részét, törd egy kicsit össze,
és vidd fel az arcodnak arra a területére, ahol legjobban zavarnak a ráncok!
A jobb kenhetőség érdekében egy kis kanál joghurtot is adhatsz hozzá.
Hagyd fent a pakolást legalább 30 percig, de ha ráérsz, akár
órákon keresztül is fenmmaradhat
a banánhéj, hogy kifejtse varázslatos hatását! Végül egyszerűen
mosd le a masszát, és hidratáld
a bőrödet!

után mosd le az arcodat, és ismételd meg még 3-4 alkalommal a
műveletet!
A türelem nagyon fontos, de
cserébe néhány nap alatt tisztább
bőröd lehet, mindössze egy természetes és semmibe nem kerülő
szépítőszert alkalmazva.
Hidratálónak
Ahogyan a ráncokon is segít, a banánhéj akkor is felfrissítheti a bőrödet, ha csak egy
fárasztó hét, vagy egy átmulatott éjszaka nyomait szeretnéd
eltüntetni.
Egy nagy kanál joghurtot
keverj el egy teáskanál mézzel,
majd ebbe tedd bele egy egész
banán héjának belső, fehér, kikapart részét! A pakolást vidd fel az
arcodra és hagyd fent legalább 20
percig, mielőtt lemosnád!
A hidratáló hatásnak és az
antioxidánsoknak köszönhetően
a bőröd azonnal kipihentebbnek
tűnik majd.
Karikás szemek ellen
A karikás szemek csodafegyvere az uborkaszelet, de ha
a zöldség éppen nincsen kéznél,
nyugodtan használhatsz banánhéjat is.
Csak tépj le egy-egy kis darabkát, és a belső, fehér felükkel lefelé fektesd őket a szemeidre!
A hidratáló tulajdonságnak és az antioxidánsoknak
köszönhetően beindul a pangó
nyirokanyagok keringése, így
eltűnnek a bőröd alól a duzzadtságot és a karikákat okozó mérgek, te pedig 10 perc
relaxálás után kipihent tekintettel ébredhetsz.
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Megölte élettársa kiskorú gyermekeit egy
férfi Técsőn

A Técsői Kerületi Rendőrség munkatársai elfogták azt a bustyaházi illetőségű
férfit, aki részegen megverte élettársát
és annak kiskorú gyermekeit, számol
be a karpatinfo.net.
Az eset következtében a gyerekek
a helyszínen belehaltak a sérüléseikbe,
édesanyjukat pedig súlyos állapotban az
intenzív osztályra szállították.
Január 6-án este a rendőrséghez
Técső egyik szórakozóhelyén történt
bűnelkövetésről érkezett bejelentés. A
helyi rendőrök azonnal kiérkeztek a
címre, és megállapították, hogy a férfi

ittas állapotban veszekedni kezdett élettársával. A nővel együtt a szórakozóhelyen volt a 9 éves lánya és kétéves kisfia. A veszekedés során a 30 éves férfi
súlyos sérüléseket okozott a nőnek és a
gyermekeknek. A kiskorúak a helyszínen belehaltak sérüléseikbe. A gyermekek 35 éves édesanyját súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
A nyomozók elfogták és előzetes letartóztatásba helyezték a gyanúsítottat. A
gyilkost életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélhetik – jelentette a Kárpátaljai
Megyei Rendőrség sajtóosztálya.

Sport

főrje Ószemere irányába haladva elvesztette uralmát a jármű felett és egy útszéli fának ütközött. Az autó 32 éves utasa a
helyszínen meghalt. Később a mentőautóban a sofőr is életét vesztette. Mindkét
áldozat perecsenyi lakos volt.
A nyomozók büntetőeljárást indítottak, vizsgálják a baleset körülményeit.

Saját ágyában égett halálra egy férfi

Tragikus eset történt Beregbárdos
(Bukovec) faluban, számol be a 0312.ua.
Csütörtökön 15 óra 29 perckor a tűzoltók bejelentést kaptak egy tűzről, amely
egy 40 éves helyi lakos házában keletkezett. A 11 személyből álló három tűzoltóegység 3 speciális járművön érkezett a

megadott címre. Közös erőfeszítéssel a
mintegy 30 négyzetméteres területen tomboló tüzet 16 óra 51 percre eloltották. Az
oltási munkálatok idején az egyik szobában megtalálták a tulajdonos holttestét.
Vizsgálják a tűz okát, és tart a kár teljes összegének felmérése.

Illegális bevándorlókat és kísérőjüket
tartóztatták le a Beregszászi járásban

A Beregszászi járásban három illegális
migránst és valószínű kísérőjüket vették őrizetbe január 7-én este a Munkácsi
Határőrség Mezőkaszonyi és Haranglábi osztagának határőrei, olvasható a
karpatinfo.net hírportálon.
A határőrökhöz a Munkácsi Határőrség
operatív-keresési főosztályának tisztjeitől
érkezett bejelentés, hogy valószínűleg illegális bevándorlókat akarnak átjuttatni az
ukrán-magyar határon. Az információk ellenőrzése során a haranglábi határőrosztag munkatársai két szír állampolgárságú
férfit és egy nőt vettek őrizetbe. A további
kutatási műveletek során a mezőkaszonyi
osztag munkatársai a migránsok kísérőit
is letartóztatták. Egyikük ukrán állampolgár, a másik hontalan.
A szabálysértőket Csonkapapi (По

пово, Beregszászi járás) falu határában
vették őrizetbe, ők egy lengyel rendszámú
Jeep Grand Cherokee terepjáróval utaztak.
Valószínűleg a migránsok e járművel kerültek a határvonalig. A terepjáró sofőrje
veszélyes manővert hajtott végre, melynek során majdnem elgázolt egy határőrt,
majd árokba hajtott.
A határőrök a helyszínre a Beregszászi
Kerületi Rendőrség munkatársait riasztották. A gépkocsi ellenőrzése során a bűnüldöző szervek három szürkészöld anyaggal teli tekercset, valamint vadászpatronokat fedeztek fel. A határőrök vizsgálják a
külföldiek illegális utazásának megszervezésének minden részletét. Az ügyben
még tart a vizsgálat – olvashatjuk az Ukrán Állami Határszolgálat Nyugati Régiójának Facebook-oldalán.

A lépcsőház előtt támadtak egy nőre

Január 7-én reggel 6 óra körül a 102-es
rendőrségi vonalat hívta egy ungvári
lakos, aki elmondta, hogy kirabolták,
adja hírül a pmg.ua.
Az eset Ungváron a Zankovecka utcában történt. Amikor az áldozat a lépcsőház bejáratához ért, két ismeretlen
közeledett hozzá: az egyik a földre lökte a nőt, a másik pedig erőszakkal elvette a táskáját. A nyomozók azt is megállapították, hogy a támadók még egy kö-

zeli üzlet közelében kiszemelték áldozatukat, majd követték őt egy kevésbé zsúfolt helyre és kirabolták.
A rendőrök néhány órán belül őrizetbe vették az egyik támadót, egy 29 éves
ungvári lakost. A férfit korábban vagyon
elleni bűncselekmények miatt már elítélték. A rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz társa felkutatására.
Mindkét rablót hat év börtön fenyegeti. Az ügy vizsgálata folyamatban van.

Halálos kimenetelű baleset a Huszti járásban
Halálos kimenetelű baleset történt a
huszti járási Száldoboson. Egy 66 éves
sofőr elgázolt egy 46 éves gyalogost, aki
a helyszínen belehalt sérüléseibe, írja a
mukachevo.net.

A baleset okozója elmenekült a helyszínről, a járművet ismerőse udvarán rejtette el, de a nyomozók megtalálták.
Az ügyben eljárást indítottak, a sofőrre
akár 8 év börtönbüntetés is várhat.

Egy BMW és egy Mercedes ütközött a
Kijev–Csap autóúton

Szörnyű baleset történt január
2-án éjjel a Kijev–Csap autóúton,
Lemberg megye területén, számol be
a mukachevo.net.
Az információk szerint a BMW 26
éves sofőrje elvesztette uralmát a jármű felett, s nekicsapódott egy Mercedes

Sprinternek, melyet egy 36 éves lucki férfi vezetett.
A baleset következtében kilencen sérültek meg, köztük három 17 éves fiatal
is. Az ügyben eljárás indult, az eset pontos körülményeit még vizsgálják, a járműveket lefoglalták.

Még több információ a karpatinfo.net-en
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Szoboszlai Dominik és a futballválogatott a legjobbak között

Hétfőn került képernyőre az M4 Sport
– Az Év Sportolója Gála 2020 nevet viselő gálaműsor, amelynek keretében díjazták a mögöttünk maradt esztendőben

Fának ütközött egy gépkocsi: két ember
meghalt
Január 8-án 20 óra 20 perc körül súlyos közúti baleset történt Ószemere
(Szimer) és Turjaremete (Turja Remeti)
falvak között, írja a pmg.ua.
A helyszínen a perecsenyi rendőrök kiderítették a baleset előzetes körülményeit. Megállapítást nyert, hogy egy Volkswagen Golf típusú gépkocsi 27 éves so-

2021.
január 13.

legjobbnak választott magyar sportolókat, edzőket és csapatokat.
Az év férfi sportolójává Szoboszlai
Dominiket választották, aki a magyar labdarúgó-válogatott tagjaként harcolta ki
az idei Európa-bajnokságra való kijutást.
Szoboszlai mögött a teniszező Fucsovics
Márton lett a második, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára is
egy labdarúgó, Gulácsi Péter
állhatott fel.
A napokban a Salzburgból az RB Leipzighez igazoló Szoboszlai még egy címet
begyűjtött, hiszen az Izland
elleni pótselejtező végén általa szerzett gólt választották
az év sportpillanatának.
Az év női sportolója a cselgáncsozó Karakas Hedvig (a 2.
képen) lett. Az Európa-bajnoki címet szerző dzsúdós mögött
a tornász Kovács Zsófia és az
úszó Kapás Boglárka lett a második és harmadik.
Az év legjobb csapatának a kontinensbajnokságra kijutó labdarúgó-válogatottat választotta a szavazáson részt vevő
412 sportújságíró, míg a második helyre
az FTC focistái kerültek, akik 25 év után
újra kiharcolták a Bajnokok Ligája csoportbeli szereplését.

Néhány sorban

Először kerül megrendezésre 32 csapat

részvételével a férfi kézilabda-világbajnokság, amelynek Egyiptom ad otthont
január 13-tól, és nézők nélkül zajlik majd.
A magyar válogatott az A-csoportba
kapott besorolást, ahol rajta kívül még
Németország, Uruguay, és a Zöld-fokiszigetek válogatottja szerepel.
A csoportokból az első három helyen
végző válogatott jut a középdöntőbe, ahol
a B-csoport ( Spanyolország, Brazília, Tunézia, Lengyelország) továbbjutói várnak
a remélhetőleg továbbjutó magyarokra.
***
M indkét magyar női kézilabda BLrésztvevő győzni tudott a hétvégén a sorozat 10. fordulójában.
Az A-csoportban szereplő Ferencváros a CSM Bucuresti gárdáját győzte le
az Elek Gyula arénában 31-27-re, amivel
közvetlenül felzárkózott a csoportban vezető együttesek mögé.
A címvédő és az idei sorozatban még
veretlen Győri Audi ETO amolyan edzőmeccs jellegű találkozón idegenben verte 37-20-ra az ugyancsak román Valcea
gárdáját. Ezzel a győzelemmel a győriek megerősítették vezető helyüket a
B-csoportban.
***
Nem igazán sikerült a magyar vízilabda-válogatott számára a hétvégén Debrecenben rendezett Világliga európai selejtezője, hiszen csak a 6. helyet sikerült
megszerzni.

Érdekesség, hogy a 21 év után Európa-bajnoki címet szerző magyar vízilabda-válogatottnak meg kellett elégednie a
3. hellyel…
Az év edzője szavazáson is maradt a futballválogatott dominanciája,
hiszen a szövetségi kapiA végén
örülhetett…
tánya Kiel
Marco
Rossi lett az
első, megelőzve Szerhij
Rebrovot, a Ferencváros
ukrán trénerét.
Az esemény főszervezője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége
(MSÚSZ) életműdíját
vehette át Keleti Ágnes,
a világ legidősebb élő
olimpiai bajnoka (az 1.
képen), aki január 9-én
töltötte be 100. születésnapját!
A nem sokkal a trianoni szerződés aláírása után, 1921-ben született egykori kiváló tornász pályafutása során tíz olimpiai érmet szerzett, amelyek között öt aranyérem is szerepel. Ezzel a teljesítménnyel
mindmáig ő Magyarország legeredményesebb olimpikonja.
A jeles alkalomból Orbán Viktor,

magyar és Benjamin Netanjahu, izraeli
kormányfő is video üzenetben köszöntötte az élő legendát, akit több mint
100 korábbi olimpikon is üdvözölte.
A köszöntőjüket elküldők között volt
Egerszegi Krisztina, Hosszú Katinka,
Mark Spitz és Nadia Comaneci is…
Az egy éve Eb-győzelmet szerző magyar pólósok előbb Olaszországtól kaptak ki egyetlen góllal, majd Horvátországot győzték le.
Az 5. helyért lejátszott találkozón Szerbia 9-7-re nyert a magyar válogatott ellen.
A tornát a fináléban Montenegrót nagyon simán, 12-7-re legyőző Görögország
nyerte, míg a harmadik helyen Olaszország végzett.
***
Hat év után távozik az FTC labdarúgócsapatától Varga Roland, aki az MTK-ban
folytatja pályafutását.
A 19-szeres válogatott labdarúgó 225
mérkőzésen 75 gólt szerzett a Ferencváros
színeiben, részese volt három bajnoki cím
és három kupagyőzelem megszerzésében.
Az MTK két akadémistája, Gera Dániel és Katona Máté viszont az FTC-hez
igazolt. Képességeik alapján a 25 éves
Gera és 23 esztendős Katona is erősségei
lehetnek a Fradinak.
***
Kisorsolták a Mol Magyar Kupa nyolcad- és negyeddöntőjének párosítását
és ágait. Többek között kiderült, hogy a
Mol Fehérvár és a Ferencváros közül legfeljebb az egyik klub juthat el a legjobb
nyolc közé, továbbjutásuk esetén ugyanis a nyolcaddöntőben összecsapnak majd.
A másodosztályú Dorog és az FTC
párharcának a győztese a folytatásban
az ugyancsak másodosztályú Vasas és a
Mol Fehérvár összecsapás továbbjutóval
meccselhet.

Rovatvezető: Jakab Lajos
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Hirdetések
Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Ingatlan
Telek, föld eladó
Nagybaktán két privatizált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő
gyümölcsfával és 300 db
lugas csemegeszőlővel eladó. Érdeklődni Bodnár Istvánnál (Nagybakta, Akadémia u. 5/1.). Mob.: +380507102136.

Ház eladó
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi ház, kétemeletes (víz,
gáz bevezetve). Mob.:
099-2393269 (17 óra
után).
Benében, csendes utcában, a Borzsa partján 3 szobás családi ház eladó nyári
konyhával, garázzsal, pincével, melléképületekkel,
vízpartig nyúló nagy kerttel. Tel: +38068-3075680,
+38098-0830842, +36308428559.
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona
István u. 12. szám alatt kertes ház bútorostól, víz, gáz,
háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.

Családi ház (1990-ben épült,
központi fűtés, 50 ár kert)
eladó állattartásra alkalmas
helyiségekkel Balazséron.
Mob.: +38096-6095090.

Lakás eladó
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.

Lakás eladó

Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt
eladó egy cseh építésű
házban háromszobás
lakás az 5. emeleten.
Ár: 18 000 f.e.
Mob.: 066-2910418,
068-2126127.
Beregszászban a Muzsalyi
úton (Mikrorajon) a 113-as
ház második emeletén eladó egy egyszobás lakás.
Tel: 066-5313197, +36307800693.

Bérlés
Beregszász 5-10 km-es körzetében keresek hosszú távra bérelhető bekerített területet, farmot (víz- és áramellátás szükséges). Mob.:
067-1102169, 098-8696619.

Ház kiadó
Beregszászban a város központjában egy kis csendes
utcában, nem a frontra nyíló, kertes, bútorozott felújí-

tott családi ház (64 m2) kiadó, csak hosszú távra. 1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, benti külön WC. Riasztóval, nagy sebességű
internettel, a legmodernebb
energiatakarékos gázfűtési
rendszerrel ellátva. Igényes
illető vagy házaspár részére.
Mob.: 066-0060133.

Lakás kiadó
Kiadó hosszú távra egy lakás
Beregszász központjában.
Mob.: 066-0977245.

Jármű
Autóalkatrész, tartozék
Lada autóra csomagtartó eladó Beregszászban. Ára 300
hr. Mob.: 066-3967011.

Szolgáltatás
Utcáról, kertből, udvarból fa kivágását és metszést
vállalok Beregszászban és
környékén. Mob.: +380501948976.
Szemeskukorica szárítását vállalom nagyobb tételben (10 tonnától), valamint
talaj előkészítési munkálatokat K-700 (Kirovec) traktorral. Ár megegyezés szerint. Mob.: 050-9667397,
096-7003545.
Beregszászban családi házak és lakások eladásával
foglalkozom. Az árak 10
ezertől 50 ezer f.e. terjednek.
Komoly érdeklődők hívjanak. Tel: 099-6543565.

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

aluplast-Beregszász
Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban
További ajánlataink:

- külső és belső párkányok,
- szúnyogháló (ajtóra is),

- Belorusz beltéri ajtók
- reluxa,
- anyag és bambusz roletta,
- szalagfüggöny

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

Logopédus vállal beszéd hibás gyerekeket 4 éves kortól.
Mob.: 066-9956567.

Munka
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Péterfalván, Bökényben.
Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után:
1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Egy nő meg szeretne tanulni magyarul, ezért
magyar nyelvű magántanárnőt vagy társalkodónőt keres Beregszászból.
Lehetőség van Skype-n
beszélni. Mob.: +380509130826.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére
Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:

+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.

Magyarországra keresünk megbízható, ács
és asztalos munkatársakat hosszú távra. Szállást
biztosítunk. Jogosítvány
előnyt jelent. Kereseti lehetőség 250.000-300.000
Ft a ledolgozott órától
függően. Mob.: +36703293399 (Gál József).

Otthon
Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való
szerelő kulcsok. Mob.:
+38099-6608338, +380663967011.

Építkezés, felújítás

Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Hűtés, fűtés

Magyarországra keresünk építőipari betanított munkára, vasbetonszerkezet építésére megbízható, józanéletű munkatársakat hosszú távra. Szállást biztosítunk.
Jogosítvány előnyt jelent. Kereseti lehetőség:
kezdő fizetés: 260 000
– 300 000 Ft, ledolgozott
órától függően. Papp
Építő és Szerelő Kft. Érdeklődni Szabó Zsoltnál: +3630-5940976,
+3630-1577355.
Magyarországi tejelő tehenészetbe 2 fő szakképzett józan életű állatgondozót keresünk, szállás
megoldott. Várható kereset 250000 Ft/hó. Mob.:
+3620-9145604.

Felhívás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola munkatársat keres képgyűjtemények felügyeletére és művészeti
programok szervezésére.
Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik jártasak a
művészetekben, esetleg művészeti végzettséggel rendelkeznek (specialiszt, BSc, MSc).
Alsó korhatár: 25 év.
A pályázathoz csatolja:
1. Kérvény a meghirdetett poszt betöltésére a Főiskolának címezve.
2. Képes szakmai önéletrajz elérhetőséggel (külön kitérve arra, hogy milyen művészeti előképzettsége van: intézet és szak megnevezésével, esetleges szervezői tevékenység bemutatása).
3. Végzettséget igazoló oklevél másolata.
A jelentkezés határideje: 2021. január 20., 12:00 (közép európai idő szerint).
A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat elektronikus formában a foiskola@kmf.uz.ua e-mail-címre,
nyomtatott formában a következő címre várjuk: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., személyzeti osztály. A levél tárgyaként
főiskola-művészeti munkatársa címet jelölje meg!
A beérkezett anyagok kiértékelése után a főiskola vezetősége személyes interjúra hívja be a jelölteket.

Alig használt WC kagyló eladó Beregszászban. Ár: 1000 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

Eladó egy autó fa, tüzelésre
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.:
+38066-3967011, +380996608338.

Bútor
Beregszászban eladó egy jó állapotban
lévő sarokülő, fotelek
nélkül. Ára: 6000 hr.
Mob.: +38099-2725331,
+38097-9621454.

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
Boroshordók eladók, 120 és
230 literesek, jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Eladó kitűnő állapotban lévő
SZPCS-6 román gyártmányú vetőgép, hozzávaló 6-soros kultivátor, továbbá 8 köldökös eke K-700-as traktorhoz, Quivogne-6 méteres nehéz tárcsa. Ár megegyezés
szerint. Tel: 050-9667397,
096-7003545.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

Növény
Hurma (datolyaszilva), gyümölcsfa, szőlőoltványok,
konténeres dísznövények
és diófaoltványok nagy fajtaválasztékban eladók. Érdeklődni Bodnár Istvánnál (Nagybakta, Akadémia
u. 5/1.). Mob.: +380507102136.
Diófát vásárolnék. Mob.:
+38050-2013161.

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

Hirdetések

Súlyosan beteg kisfiúnak
kérnek segítséget!

A kis Moticska Palikánál SMA (Spinális Izomatrófia) betegséget diagnosztizáltak. A szülők
kétségbeesve próbálnak mindent megtenni
a gyógyulása érdekében, hiszen első gyermekük is ebben a betegségben hunyt el.
A kezeléshez szükséges gyógyszer
(Zolgensma) nagyon
drága,
2,125 millió euró.

Hirdessen
a 2019-s árakon!

Egyet fizet, hármat kap!

Kérnek mindenkit, hogy aki bármilyen módon
segítséget tudna nyújtani, az hívja ezt a telefonszámot +380980728704 (Mária).
Amennyiben anyagilag szeretné támogatni a
családot, azt ezen a számlaszámon teheti meg:
5168 7574 0804 6045 (Мотичка Марія
Василівна).

Hirdessen ingyen a

KárpátInfo
.net
apróhirdetés oldalán.

Ha nálunk hirdet,
hirdetése megjelenik:

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon
Érdeklődni lehet:
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2.
Mob.: +380 (66) 285 0 283
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

Ön megtalálta már a
legkedvezőbb ajánlatot?
Keresse a Karpatinfo.net
oldalunkon is!

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések
felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re is.

Újságárusokat
keresünk!

A Kárpátinfo hetilap szerkesztősége újságárusokat keres a Beregszászi és a
Nagyszőlősi járásokban,
akik előfizetőket toboroznak és kiviszik az újságot. Fizetés teljesítmény szerint. Jelentkezés
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2.
Mob.: +380662850283.

E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com
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„A MI KARÁCSONYUNK”
GYERMEKRAJZPÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért
Alapítvány célja a Kárpát-medence keresztény értékeinek megőrzése, bemutatása, a magyar nemzeti egység
elősegítése, a társadalmi és kulturális szerepvállalás révén az értékmentő és értékteremtő feladatellátás, a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészek támogatása a
keresztény magyar kultúra új, maradandó értékeinek létrehozása érdekében. A „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt keretében az alapítvány GYERMEKRAJZPÁLYÁZATOT hirdet 3 és 14
év közötti, határon túli magyar gyermekek részére karácsonyhoz kapcsolódva. Megkérjük az óvónőket és tanárokat, hogy segítsék ezen rajzpályázat eredményes létrejöttét, a gyermekek minél nagyobb létszámú részvételét. Tanítványaikat serkentsék a rajzolásra. Segítsék a
gyermekek munkálkodását és adjanak tág teret az alkotó ösztönösségnek.
Kedves Gyermekek! A szeretetet, az összetartozást elsőként a családban élitek, éljük meg. Szenteste maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja. Szeretnénk, ha megosztanátok velünk, hogyan élitek meg a karácsonyt a családotok körében, milyen népszokásokat tartotok, mit
jelent számotokra Jézus születésének ünnepe, a Szent
család ünnepe.
Készíthettek rajzot, festményt, A/4-es és A/3-as méretben.
A rendező a beküldött gyermekrajzok válogatásából
virtuális és hagyományos kiállítást is szervez. Három
kategóriát különböztetünk meg: 3-6 év, 7-10 év, 11-14
év közötti gyermekek. A zsűri mindhárom kategóriában
3-3 nyertest hirdet, összesen 9 főt, akik ajándékcsomagot kapnak.
Beküldési határidő: 2021. január 25. A nevezés
díjmentes. A nevezés a kitöltött, aláírt, nevezési lap
és a gyermekrajz(ok) egyidejű beküldésével érvényes a KÁMME Alapítvány címére (1016 Budapest
Aladár u. 17). A nevezés csak a határidőkig megérkezett gyermekrajz(ok) és nevezési lap esetén érvényes.
A nevezési lap letölthető a www.kamme.keesz.hu
honlapról.
A kitöltött, aláírt nevezési lap postán is megküldhető
a kategóriák beküldési határidejéig. A 18. életévét be nem
töltött pályázó törvényes képviselője a pályázat és a nevezési lap beküldésével hozzájárul a gyermek és a saját
személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá a gyermek nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. A 18. életévét be nem töltött pályázó törvényes képviselője a gyermekrajz(ok) beküldésével nyilatkozik arról, hogy azt a gyermeke készítette. A 18. életévét be nem
töltött pályázó törvényes képviselője a gyermekrajz(ok)
és az aláírt nevezési lap beküldésével hozzájárul ahhoz,
hogy a rendező a beküldött gyermekrajz(oka)-t térítésmentesen, szerzői jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, földrajzi és időbeli korlátozás nélkül, a gyermek nevének feltüntetésével:
• a kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagába beválogassa és a kiállítás(ok) részeként bemutassa;
• a pályázattal, a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekttel és a kiállítással kapcsolatos on-line és nyomtatott publikációkban felhasználja;
• a pályázat és a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt online és nyomtatott archívumában megőrizze;
• nyilvánossá tegye a KÁMME és/vagy a KÉSZ honlapján;
• a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény
alkotóművészet támogatása” projekt katalógusába, kiadványába beválogassa és ott publikálja;
• a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény
alkotóművészet támogatása” projekt elszámolásában,
szakmai beszámolójában megjelentesse.
A gyermekrajz(ok) ettől eltérő célokra való felhasználására a KÁMME csak a 18. életévét be nem töltött
pályázó törvényes képviselőjével kötendő külön írásbeli megállapodás alapján jogosult.
A zsűrizés: A zsűri pontozással (1–10) dönt a pályázatra és kiállításra kerülő gyermekrajzokról. A pályázatra
beküldött gyermekrajz(ok) nem automatikusan kerülnek
kiállításra! A zsűri döntése ellen nem lehet fellebbezni.
A zsűri tagjai: Dr. Bába Szilvia, a Duna Palota ügyvezetője, Gedai Csaba fotóművész Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész, Keresztes Dénes, a Keresztény
Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese, Madarassy
István Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész, Molnár
János festő- és grafikusművész.
Minden résztvevő elektronikus emléklapot, a díjazottak nyomtatott oklevelet és ajándékcsomagot kapnak. A
18. életévét be nem töltött pályázó törvényes képviselője a gyermekrajz(ok) és a nevezési lap beküldésével
elfogadja a részvételi feltételeket. További információ:
kamme.alapitvany@gmail.com vagy + 36-1-328-0164
Értesítés az eredményről a KÁMME honlapján,
facebook-oldalán és email-ben. Kiállítás várható helyszíne: Józsa Judit Galéria (1053 Budapest, Városház u. 1.).
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Kaleidoszkóp

Részvétnyilvánítás

Mély megrendüléssel vettük tudomásul asszonytestvérünknek, Karafa Katalinnak a halálhírét, aki 60
éves korában tért meg Teremtőjéhez. A feltámadott Jézus Krisztusban való reménységgel őszinte részvétünket fejezzük ki családjának szerettük elvesztése miatt: a
beregardói református gyülekezet énekkara.
„Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk összedől, Is
tentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amit nem
emberi kéz épített.” (2 Kor 5,1)

Elindult a Határtalanul
középiskolai vetélkedő
2020/2021

Elindult a Határtalanul középiskolai vetélkedősorozat 2020-21-es évada, melyen – hasonlóan az eddigiekhez – külhoni és anyaországi osztályok vehetnek részt.
Az első fordulóban egy izgalmas tesztet kell kitölteni, mely révén a résztvevők virtuális kapcsolatokat alakíthatnak ki az összetartozás jegyében, és
elindulnak az úton, hogy megnyerhessék az egymillió forint összegű osztálypénzt a nagydöntőben. Ezen
kívül több mint ezer nyeremény vár a diákokra, de
a legeredményesebb felkészítő tanárok is pénzjutalmat kapnak.
A részleteket a Határtalanul oldalán olvashatják.
https://hatartalanul.net/elindult-a-hatartalanulkozepiskolai-vetelkedo-2020-2021/
HATÁRTALANUL KÖZÉPISKOLAI VETÉLKEDŐK
A Határtalanul! Programhoz kapcsolódóan indította
el a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága  a BGA Zrt. közreműködésével a nagyszabású középiskolai vetélkedőket.
Hamarosan nemzetpolitikai sikerré váltak, több
mint százezer középiskolást megmozgattunk az anyaországban és a külhoni régiókban egyaránt. A kezdetekben helyszíni vetélkedőket, a megváltozott körülmények miatt a vetélkedők további részét virtuálisan
valósítottuk meg.
A vetélkedő célja, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben is éreztessük mind az anyaországi, mind a határon
túli magyar fiatalokkal, hogy nem engedjük el a kezüket, és lehetőséget teremtsünk az identitás- és kapcsolaterősítésre; közös történelmünk, kultúránk mélyreható megismerésére.
Tisztelettel szervezőbizottság

Hirdessen
a 2019-s árakon!

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!

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 során, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eligazodni 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!

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Egyet fizet, hármat kap!

Kos (3. 21.-4. 20.)
A héten előjön az érzékeny, gondoskodó és érzelmes énje, valamint
a spirituális hajlamai is
nagyon megerősödnek majd a
napokban. A legtöbben a Kos
csillagzat alatt születettek közül
hatalmas fejlődést és előrelépést
fognak érzékelni az életük szinte minden területen. Ami a karrierjét illeti, szintén nem lesz oka
panaszra. Viszont legyen türelmes, mert a munkahelyi projektjei lassabban haladnak.

Bika (4. 21.-5. 20.)
A csillagok most Önnek kedveznek, és
arra ösztönzik, hogy
kezdjen bele egy
új kihívásba. Ezen a héten
ugyanis egy új és jobb állas
lehetősége fog megcsillanni Ön előtt. Azt ajánljuk, ne
szalassza el ezt a soha vissza
nem térő alkalmat! Emellett
nagyszerűen fogja érezni magát az elkövetkező napokban
attól, hogy mennyi erőfeszítést tesz, és milyen produktív.

Ikrek (5.21.-6.21.)
A hét elején előfordulhat, hogy kisebb
nehézségek érik. Aggodalomra azonban nincs
oka, ugyanis ez csak egy átmeneti időszak és meglátja,
hamar túljut majd rajta. Azt
ajánljuk, maradjon higgadt és
ne veszítse el a türelmét. Fogadja meg ezt a tanácsot, hiszen Ön is pontosan tudja, ha
nem figyel, olykor hajlamos
lehet erre, és akkor ott bizony
kő-kövön nem marad!

Rák (6.22.- 7. 22.)

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon
Érdeklődni lehet:
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2.
Mob.: +380 (66) 285 0 283
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

Загублений атестат про здобуття повної загальної
середньої освіти, Н 324945, виданий 25.06.1982 року
Берегівською середньою школою № 4 імені Л. Кошута
м. Берегово Закарпатської області на ім’я Товт Юдіта
Балінтівна вважати недійсним.

Ezen a héten legyen
nagyon óvatos, ugyanis előfordulhat, hogy
hibát hibára halmoz,
amit kijavítani sokkal nehezebb lesz, mint megelőzni. Ha
valami ehhez hasonló történik,
ne essen kétségbe, inkább kezelje a problémát diplomatikusan. Tanuljon a hibáiból és
fordítsa ezt az előnyére. Ezen a
héten egyébként minden a pozitivitásról és a lelkibékéjének
megtalálásáról szól.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Ne aggódjon, ha a
dolgok nem olyan
gyorsan haladnak,
ahogyan Ön azt eredetileg tervezte! Ne feledje,
rövidesen learathatja a munkája gyümölcsét, főleg akkor,
ha elfogadja, hogy minden
akkor fog megtörténni, amikor annak meg kell történnie!
A héten élete szinte minden
területén alkalma lesz fejlődni és előre lépni, ami remek
hatással lesz a hangulatára.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Készüljön fel, mert
rengeteg változás
fogja érni az elkövetkező napokban!
Ezek a változások többek
között segítenek majd abban, hogy újra értelmezze,
mi az igazán fontos az életében, és mi az, ami kevésbé az. Nincs oka aggódni,
ugyanis ez az új helyzet arra
fogja ösztönözni, hogy fejlődjön és magasabb szintre
lépjen az életben.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Érdemes felkészülni arra, hogy nem várt
kritikák, kellemetlenségek érik majd az élet
bizonyos területén. Semmi esetre se hátráljon meg, és ne szegje kedvét a helyzet, inkább fordítsa mindezt az előnyére és tanuljon a tapasztalatokból. Érdemes továbbá nagyobb hangsúlyt
fektetni arra, hogy rendszerezze
a kiadásait, ugyanis a héten előfordulhat, hogy komoly anyagi
nehézségei adódnak.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

Szűz (8.24.-9.22.)

Загублений атестат про здобуття повної загальної
середньої освіти, К 187880, виданий 25.06.1982
року Берегівською середньою школою № 4 імені Л.
Кошута м. Берегово Закарпатської області на ім’я Шін
Єлізавета Золтанівна вважати недійсним.

Mérleg (9.23.-10.23.)

Ne hagyja, hogy a
stressz túlságosan befolyásolja az életét.
Sajnos ezen a héten lesz benne
része bőven, de használja ki ezt
az időt és töltse a szerettei társaságában. Egy remek családi kirándulás ugyanis könnyen elterelheti a figyelmét a problémákról, nem beszélve arról, hogyha
gondoskodhat valakiről, még a
kedve is sokkal jobb. Természetesen a magánélete érdekében
is komoly előrelépéseket tehet.
Ezen a héten tartsa
fent a békét az otthonában, és kerülje el a
lehetséges vitákat és veszekedéseket. Ez nem biztos, hogy
olyan könnyű lesz, ugyanis
minden esély meg van rá, hogy
egy Önhöz közelálló személy,
elárulja, vagy becsapja. Azt
ajánljuk, ne hozzon elhamarkodottan döntéseket és maradjon higgadt, bármi is történjen!
Fontos, hogy ne vegye a szívére mások kritikáit.

Ha nálunk hirdet,
hirdetése megjelenik:

hirkereso.hu

Ezen a héten nagyon
elfoglalt lesz, hiszen
lépten-nyomon olyan
feladatokba ütközik, amelyeket muszáj időben letudnia.
Készüljön fel, ugyanis egész
héten nagyon keményen oda
kell majd tennie magát, ha
nem akarja, hogy nyomas�szák az elintézetlen ügyek.
Emellett fontos, hogy maradjon végig pozitív, ugyanis a héten számos megpróbáltatás érheti.

Ezen a héten nagy szüksége lesz határozott és
céltudatos énjére. Önre
ugyanis rengeteg feladat hárul
majd egyszerre, mind a munkájában, mind pedig a magánéletében. Az élet nehézségei olykor elriaszthatják, és azt kívánja, bárcsak kiszaladhatna a világból, de meglátja, mindent remekül kézben tart majd. Emellett előfordulhat, hogy nehezen
kezeli a nemvárt fordulatokat
az életében.

Halak (2.21.- 3.20.)
Ezen a héten nagyon
érzékeny lesz, és különösen igényli majd a
szerettei társaságát. Emellett ez
nem a legmegfelelőbb időszak
Önnek arra, hogy döntő változásokat tegyen a karrierjében,
hiszen most kissé bizonytalannak érzi magát a jövőjét illetően.
Ha viszont pozitívan áll hozzá
az élethez, az könnyen átsegíti
majd a nehézségeken. Emellett
azt ajánljuk, kérje ki egy felettese, vagy egy barátja tanácsát!
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Egészség

5 étel, ami bizonyítottan segít
megelőzni a rákot

Nincs olyan élelmiszer, aminek a fogyasztása
önmagában csodaszerként megelőzné a rák
kialakulását. A kiegyensúlyozott, tápanyagokban, rostokban, vitaminokban és ásványi
anyagokban gazdag diéta azonban sokféle da
ganatos megbetegedés kialakulásának koc
kázatát csökkentheti. Az Amerikai Rákkuta
tó Intézet (AICR) rámutat arra, hogy sok ás
ványi anyag, vitamin és nyomelem mutatott
rákellenes hatást laboratóriumi körülmények
között, így ők javasolják az alábbi ételek fo
gyasztását – természetesen így sem feledkezve
meg az egészséges életmód többi alappilléré
ről, és a rendszeres szűrővizsgálatokról sem.

Alma

Az alma élelmi rost- és polifenolvegyületeket biztosít a
szervezet számára. Ezek társulnak a bél-mikrobákkal, olyan

Gyógyító és sokoldalú kókusz – Emiatt
kellene gyakrabban fogyasztanod

A kelkáposzta C-vitaminja szintén erős antioxidáns,
és megakadályozza a rákkeltő anyagok képződését a szervezetedben.

Áfonya

A fekete áfonya számos fitokémiai anyagot és tápanyagot tartalmaz, amelyek laboratóriumi vizsgálatok során potenciális rák elleni hatást mutattak.
Számos tanulmány kimutatta, hogy a fekete áfonya
rendszeres fogyasztása növeli a antioxidánsok aktivitását a
vérben, és a DNS-károsodás megelőzését is lehetővé teszi.
A tanulmányok korlátozottak és az eredmények eltérőek. További kutatásokra van szükség az áfonya ezen területeken betöltött szerepének megértéséhez, az AICR szerint azonban az áfonyának mindenképpen helye van, a rák
kialakulásának kockázatát csökkenti diétában.

Szőlő

Kutatások során a szőlőmagból és héjból származó
proantocianidin vegyületek hatásait vizsgálták. A laboratóriumi tesztek azt sugallják, hogy ezek, vagy a bélmikrobák, amelyek belőlük termelődnek, befolyásolhatják a rák
kialakulásával kapcsolatos gének expresszióját.
Nagyon sok munkára van szükség annak megértéséhez, hogy a szőlő fogyasztása így ténylegesen befolyásolhatja-e a rák kialakulásának esélyét, de az eddigi eredmények mindenképpen ebbe az irányba mutatnak.

A kávé és a rák

környezetet teremtve, amely segíthet csökkenteni a rák kialakulásának kockázatát. A megfigyelési populációs tanulmányok
összefüggéseket mutatnak ki az alma fogyasztása és az emlőrák kialakulásának alacsonyabb kockázatával – írja az AICR.

A kelkáposzta és a rák

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a sötétzöld
leveles zöldségekben, például a kelkáposztaban található karotinoidok antioxidánsként hathatnak és fokozzák a
test saját antioxidáns védekező képességét. Ez a védekező
rendszer segít megóvni a szabad gyököket attól a károsodástól, amely rákhoz vezethet.

Az interneten legalább annyi cikket találni a kávé csodás rákmegelőző hatásáról, mint amennyiben potenciális
rákokozóként tüntetik fel. Az AICR szerint azonban a kutatások azt mutatják, hogy a kávéfogyasztás csökkenti az
endometrium- és májrák kockázatát. A koffeinmentes kávéban, bár a koffein alacsonyabb, és a fenolsavtartalom szintén kissé alacsonyabb is lehet, a védő fitokémiai anyagok
továbbra is jelen vannak.
A legtöbb emberi tanulmány a rák kockázatának hasonló csökkenését mutatja a normál és koffeinmentes kávé
fogyasztásakor.
Amikor a pörkölt kávébabban található akrilamidnak
nevezett vegyülettel kapcsolatos aggodalmakról hallasz,
fontos megérteni, hogy nincs kapcsolat a táplálékban lévő
akrilamid és az emberben kialakuló rákbetegségek kockázata között. Laboratóriumi állatokban mutattak ki ilyen
jelenséget, de ez lényegesen nagyobb, mint amekkora veszélyt az emberekre a kávéfogyasztás jelent – magyarázza az AICR.

Zöld tea

Néhány éve egy orvosi kutatás során is úgy találták,
hogy minden méregtelenítő ital közül a zöld tea az, ami
leginkább elősegítheti a fogyást és a méregtelenítést. Ezt
egyfelől a kiugróan magas antioxidáns-tartalomnak, másfelől az anyagcserét fokozó hatásának köszönheti.
A zöld tea segít, hogy a szervezeted visszanyerje régi
formáját. További előnye, hogy nem kell túlzásba vinni
a fogyasztását, már napi egy csésze is elég, hogy megtegye a hatást.

Áfonyaléből méregtelenítő ital

Az áfonyalé nem csak finom, de egészséges is. Megkönnyíti a belek mozgását és az anyagcserét, emellett pedig az erekre is jótékony hatással van.
Kifejezetten jót tesz a szemnek, ezért szemüvegeseknek, vagy azoknak, akik nem jól látnak a sötétben, szintén ajánlott a méregtelenítő áfonyalé fogyasztása. Kísérletek igazolták, hogy a fekete áfonyalé segíthet lelassítani az
öregedési folyamatokat, és frissebbé teszi a memóriát is.

Szilvalé

A szilva szintén az egyik legerősebb méregtelenítő ital
alap, ami szintén tartalmaz antioxidánsokat. Leginkább rost
tartalma segíti a szervezet megtisztulását, a lerakódott salakanyagok távozását.
Nagy előnye, hogy nem kell sokat inni belőle a hatás

A kókusz egy olyan sokoldalú és népszerű
alapanyag, ami még a legszigorúbb diétába is
belefér. A manapság népszerű étrendek nagy
ban építenek rá, hiszen annyira egészséges és
olyan könnyű vele változatos fogásokat készí
teni, hogy mindenki konyhájában ott lenne a
helye. De miért kellene gyakran fogyasztanod
neked is? – olvasható a bien.hu.

A csodálatos kókuszolaj

Manapság az egyik legnépszerűbb és legközkedveltebb
olaj, amit a sütés-főzés során használhatunk, a kókuszolaj.
Bár történtek próbálkozások ennek megcáfolására, hitelesen nem sikerült bizonyítani, hogy a kókuszolaj bármilyen szinten ártalmas lenne, sőt. Zsírsavjai gombaölőek és
antibakteriális hatásúak, miközben a legtöbb olajjal ellentétben nem terhelik meg a májat az emésztés során.
Óriási előnyük, hogy nem emelik meg a koleszterin-szintet, ami – tekintve a mai modern népbetegségeket – életbevágóan fontos sok ember számára.
A növényi olajok közül a kókuszolajnak van a legmagasabb oxidációs pontja, ezért otthoni körülmények között nagyon nehéz elérni azt a hő-szintet, hogy az oxidatív
folyamatok beinduljanak, és olyan melléktermékek keletkezzenek a sütés során, amik károsak az egészségre
nézve. Ennek köszönhetően az elfogyasztott ételben akkor sem lesznek káros szabadgyökök, ha a finom falatok
olajban sültek (ennek ellenére természetesen nem ajánlott rendszeresen ilyen fogásokat fogyasztani).
A kókuszolajak közül kiemelésre méltó a VCO kókuszolaj, ami jóval drágább a hagyományos kókuszolajnál, de
hihetetlenül sokoldalú, és tápanyagokban sokkal gazdagabb.
Ezt a kókuszolajat hideg sajtolással nyerik ki, aminek köszönhetően a termék kiváló baktérium- és vírusölő hatása
intenzíven megmarad. Ez az olaj főzésre, sütésre éppúgy alkalmas, mint szépségápolásra – mégpedig káros anyag- és
adalékmentes szépségápolásra! Remek lehetőség a haj és a
bőr egészséges, teljesen természetes hidratálására.

Kókuszvíz és kókusztej

A kókusztej már régóta népszerű termék, köszönhetően édeskés, egzotikus ízének, remek tejhelyettesítő. A
kókuszvíz azonban most kezd igazán közkedvelt lenni,
és utóbbinak számottevő jótékony hatást köszönhetünk.

bien.hu

Ez a legerősebb méregtelenítő ital a dokik szerint:
nagyban segíti a fogyást
Ha az életmódváltást méregtelenítéssel kezdenéd, az
alábbi méregtelenítő italok segíteni fognak. Nem végeztünk nemzetközi felmérést, de így is biztosak vagyunk abban, hogy az újévi fogadalmak között most is
kimagasló eredményt ért el a „jövőre jobban odafigyelek magamra”.
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eléréséhez, már napi egy pohár is segíthet. Remek turmixok alapja lehet a szilvalé, amit banánnal, almával is vegyíthetsz, de a fahéj is jól passzol hozzá, aminek szintén
méregtelenítő hatása van.

Uborka turmix

Az uborka segít helyreállítani a test hidratáltságát, emellett méregtelenít is, nem véletlen, hogy szinte minden, másnaposságot elűző koktélban szerepel.
Persze, az uborka akkor is segít, ha egyszerűen csak
méregteleníteni szeretnél. Egy frissítő citromos, uborkás
turmixszal jól indul a napod, és az egészségedért is teszel valamit.
Dobj a turmixgépbe egy pohár tejet, egy marék spenótot, egy hámozott, szeletelt kígyóuborkát, egy pohár vizet
és egy evőkanál mézet! Csavard bele egy citrom levét is,
mielőtt beindítanád a gépet, és elkészítenéd a gyönyörű,
zöld méregtelenítő ital turmixodat!

Gránátalmalé méregtelenítő ital

A gránátalma még viszonylag újdonságnak számít, de
szerencsére egyre több helyen lehet találkozni vele, és már
gyümölcslé formájában sem lehetetlen beszerezni – persze, az is tökéletes, ha magad veszed meg a gyümölcsöt,
és facsarod ki a levét, vagy egyszerűen csak hozzáadod a
kedvenc reggeli méregtelenítő turmixodhoz.
A gránátalma szintén nagyon gazdag antioxidánsokban,
emellett segíthet a szív- és érrendszeri problémákon, és a
vesére is kifejezetten jótékony hatással van.
Laboratóriumi tesztekből az derült ki, hogy azok, akik
rendszeresen fogyasztanak gránátalmalevet, kevésbé hajlamosak a gyulladásokra, és a méreganyagok felhalmozódásáért, illetve az öregedésért felelős szabadgyökök száma is alacsonyabb a szervezetükben.

A kókuszvízben ugyanis pontosan olyan anyagok vannak, amik megegyeznek a sportoláshoz erősen ajánlott,
izotóniás vizekkel. A különbség csak annyi, hogy a kókuszvíz természet adta, ennek köszönhetően minden káros és mesterséges anyagtól mentes.
Tökéletes hidratáló, gazdag magnéziumban és kalciumban, javítja az idegrendszer állapotát, segíti az emésztést, a méregtelenítést, tehát az immunrendszerre is pozitív hatást gyakorol.
Olyan természetes hormon található benne, ami csökkenti az öregedés külső és belső jeleit. A kókusztej, amit
a vízzel ellentétben nem a kókuszdió belsejéből, hanem a
kókusz húsából nyernek, nem csak belsőleg, hanem külsőleg is hasznos. A kókuszolajhoz hasonlóan sokoldalúan felhasználható a szépségápolás során, ami elsősorban
magas E-vitamintartalmának köszönhet. Telítetlen zsírsavakat tartalmaz, sok benne a C-vitamin, a réz, a kalcium és a magnézium is. Vásárlásánál arra érdemes ügyelned, hogy olyan kókusztejet vegyél, ami mellé csak vizet
adtak, más egyebet, pl. sűrítőanyagokat nem.

Kókuszliszt

Az itthon is jól ismert kókuszreszelék és kókuszchips
mellett hazánkban is egyre népszerűbb a kókuszliszt, ami
nem csak a kiemelkedően magas tápanyag- és rosttartalomnak köszönhető.
A kókuszliszt természetesen gluténmentes, továbbá
hipoallergén, édeskés ízű, ezért, ha nem vagy túlságosan
édesszájú, akkor extra édesítés nélkül is süthetsz vele.
Akárcsak a többi említett alapanyagban, úgy a kókuszlisztben sincs koleszterin, sem túl sok emészthető szénhidrát. Ezzel szemben értékes proteintartalma magas. Bár zsírtartalma nem kifejezetten alacsony, meg kell említeni, hogy
ezek ugyanolyan jótékony tulajdonságú zsírok, mint amiket
már kiemeltünk a kókuszolajnál. Ráadásul, ha fontos számodra a zsírszegény étkezés, vásárolhatsz zsírtalanított kókuszlisztet is, így erről a csodálatos és hasznos alapanyagról
akkor sem kell lemondanod, ha nagyon szigorú diétán élsz.

16

2021.
január 13.

A rejtvényt Balázsi
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A papa nagyon leszidja a fiacskáját, aztán megkérdezi:
– Na, fiam, tudod-e, miért szidtalak le?
– Ez mégiscsak sok! Tíz percen át szapulsz engem, …

Puncsos krémes

A legtöbb gyerek nem szereti a zöldségeket és gyümölcsöket, de gondoltad volna, hogy nagyon sok felnőttre is igaz ez az állítás? Olyannyira, hogy egyesek éves
szinten alig fogyasztanak ezekből az élelmiszerekből,
és még csak nem is sejtik, hogy milyen következményekkel van ez az egészségükre!
Szakértők úgy vélik, a
Rosszabb lesz az
kiegyensúlyozott étrend
éjszakai látásod
Ha te is egyre keveseb- épp ezért van komoly habet eszel a zöldségekből és tással a hangulatunkra.
Ha nem eszel gyümölgyümölcsökből, ne lepődj
meg, ha a látásod sötétben csöt és zöldséget, vagy
jelentősen romlani kezd! csak nagyon ritkán, úgy
A szemed egészségéhez sokkal nagyobb eséllyel
ugyanis szükség van az alakulhat ki nálad depres�A-vitaminra, ami két for- szió. Korábban sokáig élt
mában található meg: az az a tévhit, hogy a depres�egyik a retinol, a másik a sziós emberek több egészbéta-karotin. Előbbi első- ségtelen ételt esznek, de
sorban olyan élelmisze- valójában nem kizárt, hogy
rekben van jelen, mint a ez épp fordítva történik;
tojás, a halolaj és a csuka- minél inkább egészségtemáj. Ezekből nem szabad lenül élsz és étkezel, annál
sokat enni, hiszen nagy nagyobb eséllyel alakulnak
mennyiségben mérgezést ki nálad lelki és mentális
problémák.
is okozhatnak.

Plusz egy vicc

A nyolc megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:

kocka

Ha nem eszel zöldséget és gyümölcsöt,
ezek a dolgok történnek a testeddel

Kétbetűsek: ED, ES, ÉS, NÉ,
ÓL, RZ, US, ÚC, YE, ZE, ZZ.
Hárombetűsek: APA,
CIC, EBE, KAL, KAR, LÉT,
LŐN, MIA, NET, NOR, POZ,
SEM, SOR, VÉR, ZUG.
Négybetűsek: ALÁN,
C A K K , C I C A , H O G Y,
IKON, IZOM, MOST, PEST,
PÜRÉ, SCSÍ, URAS, ZITO.
Ötbetűsek: CAOLA,
EGÉSZ, ESKET, ÉRZÉK,
ÍZELT, KENUS, KETTÉ,
MAGAD, MATIZ, MIÉRT,
NÉZÉS, PAUZA, RÁSÓZ,
SOKOL, SOLAC, SUTYI,
TRISÓ, TUDOD, UNOTT,
VELED, ZSOKÉ.
Hatbetűsek: AVATAR,
ÁRASZT, CSŐKÚT, CSUKAT, CSUVAS, EZÚTON,
ÉNEKEL, HAZÁRD, IKTATÓ, IZOLDA, KORALL,
LIPICA, NOTESZ, NYALÁB, TITULA, ZLATAN.

A lapokhoz: 10 dkg porcukor, 2 tojássárgája, 5 dkg zsír, 20 dkg
liszt, fél csomag sütőpor, kevés tejföl;
A középső laphoz: 6 tojás, 20 dkg porcukor, 10 dkg darált dió,
8 dkg liszt, 1 kávéskanál őrölt kávé, 1 kávéskanál kakaópor, 1 kés
hegynyi sütőpor;
A krémhez: 2 csomag rumpuncs pudingpor, 5 dl tej, 15 dkg por
cukor, 20 dkg vaj;
A mázhoz: 10 dkg étcsokoládé, 1 evőkanál olaj, 5 dkg fehér cso
koládé, 1 teáskanál olaj.
Elkészítése: Először a két lapot sütjük meg 25x39 cm-es tepsi
hátoldalán. A 10 dkg porcukrot a 2 tojássárgájával habosra keverjük,
majd a többi hozzávalókkal összegyúrjuk. Kivajazott tepsi hátoldalán 180 °C-ra előmelegített sütőben világosra sütjük.
A középső tésztához a tojásokat a cukorral habosra verjük elektromos habverővel 8 perc alatt, majd a többi hozzávalókat is hozzákeverjük. Ugyanakkora méretű tepsiben 180 °C-on megsütjük.
A krémhez a pudingporokat a tejjel és a cukorral csomómentesre keverjük, majd felfőzzük és kihűtjük. A kihabosított vajjal jól kikeverjük. Az alsó lapra kenjük a fele krémet, rá a középső tésztalap,
erre ismét krém, majd befedjük a második lappal. Csokimázzal bevonjuk, amit mikróban felolvasztunk. Alul az étcsokoládét simítjuk
rá, majd a fehér csokoládét hosszában, csíkokban rácsurgatjuk. Egy
vékony, hegyes kés segítségével mintákat rajzolunk.

Hétbetűsek: ALÁKAPÓ, ÉLEZETT, HERCEGI,
KIDERÜL, LEVERÉS, ZAKATOL, ZORILLA.
Nyolcbetűsek: LOVAGIAS, NEKTARIN.
Kilencbetűsek: CSÚCSPONT, LEREPÜLÉS, LIZ
TAYLOR, RAJZKRÉTA.
Tizennégy betűsek:
ALAPÉLELMISZER,
TESTNEVELÉSÓRA.

2021. 1. szám megfej
tése: A könyvre adott

pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag.

Pluszegy vicc: – Ak-

kor gyere gyorsan
tovább, mielőtt féltékeny leszek.

A béta-karotint viszont
nem lehet túladagolni,
ezért javasolt minél több
zöldséget és gyümölcsöt
enni! Ha nem teszed, napközben talán nem érzed
igazán a romlást a szemeden, de ha este autóba
ülsz, jelentősen rosszabbul fogod látni az utat, ez
pedig veszélyhelyzeteket
teremthet.
Kellemetlen szagokat
okozhat
Több faktor is szerepet játszik abban, hogy milyen a természetes illatod.
Akárcsak a szemed vagy
a hajad színét, úgy jelentős részben ezt is a genetika határozza meg, de talán nem is gondolnád, milyen sokat számít mellette
az, hogy hogyan étkezel.
Egy kutatás szerint például azok az emberek, akik
figyelnek a megfelelő mértékű zöldség- és gyümölcsbevitelre, általánosságban
véve kellemesebb illattal
rendelkeznek.
Még akkor is, ha nem
használnak napi szinten
dezodort, vagy fürdésnél
szappan nélkül, kizárólag
vízzel mosakodnak meg.
Ezzel szemben azok, akik
ritkán, vagy sosem esznek
zöldséget és gyümölcsöt,
többet izzadnak, és ennek
erősebb szaga is lehet.
Akár depressziót is
okozhat
A gyomrod és az
agyad szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ezért
az, hogy mit eszel, nem
csak az alakodat képes
formálni, hanem a mentális egészségedet is. Nem
véletlen, hogy a csokit
például boldogsághormonként is emlegetik!

Rosszabb lesz az
emésztésed
Köztudott, hogy a
zöldségekben és gyümölcsökben sok vízben nem
oldódó rost található meg.
Ez nagyon fontos szerepet játszik az egészséges
emésztésben, képes felgyorsítani a metabolizmust, és segíti a bélflóra
működését.
De ha valaki nem fogyaszt elég gyakran olyan
ételt, amiben ez jelen van,
különböző belgyógyászati
problémákat tapasztalhat
magán. Ilyen többek között a székrekedés, a puffadás, gyomorfájdalom,
amelyekről sokan még
csak nem is sejtik, hogy a
túl kevés zöldség és gyümölcs miatt jelentkeznek.
Gyorsabban romlanak
a fogaid
Gyakran kell időpontot kérned a fogorvoshoz,
pedig alaposan mosod a
fogaidat? Lehet, hogy az
étkezésedben keresendő a hiba! Ugyanis amikor megeszel egy almát,
vagy egyéb magas rosttartalmú zöldséget, gyümölcsöt, a fogaidat természetes módon tisztítod, ráadásul a nyáltermelés is beindul.
Ezek együtt segítenek
abban, hogy a káros savakat és baktériumokat eltüntesd a fogaidról, arról nem is beszélve, hogy
A- és C-vitamin, valamint
kalcium-tartalmuk a fogakat erősíti. A C-vitaminok,
étrendkiegészítők önmagukban erre nem képesek,
úgyhogy mostantól ha csak
teheted, minden nap egyél
egy kis almát!
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