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Sikerek, kudarcok,
kihívások

Csendes koszorúzás a
magyar kultúra napján

és megpróbáljuk lehetőségeinkből kihozni a maximumot, megláthatjuk,
hogy itthon is van lehetőség a tartalmas és boldog életre.
Folytatás a 4. oldalon
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Illusztráció

A

magyar kultúra
napja az egyik
legfiatalabb ünnepünk: 1989 óta méltatjuk január 22-én,
annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823ban Szatmárcsekén ezen
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a napon fejezte be „a
magyar nép zivataros
századaiból” vett példákra épített költeményét, a Himnuszt. Amely
igencsak közel áll a szívünkhöz, hisz Erkel Ferenc megzenésítésével

nemzeti imánkká vált.
Az emléknapon a magyarság szerte a világban megemlékezéseket tart. Kiállításokat és koncerteket,
könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi
előadásokat szerveznek.

Magyarország 50 lélegeztetőgépet
adományozott Ukrajnának
Újabb nagy lépés előre

Idén ez többnyire a világhálóra költözött, de
a járványszabályok betartása mellett néhol
„élő” megemlékezések
is zajlottak.
Folytatás a 2. oldalon

A

szeptemberi 50
lélegeztetőgép után
a magyar kormány
újabb félszáz ilyen berendezést adományozott Ukrajnának, melyeket az Ökumenikus
Segélyszervezet juttat
el az ország számos megyéjének kórházaiba.
A szervezet munkatársai végigkísérik a szállítmányt, és az általuk
felkért szakemberek elvégzik a berendezések
beüzemelését. Az adomány – melynek beregszászi átadásán jelen
volt Lévai Anikó, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete, a magyar miniszterelnök felesége – értéke három és
fél millió euró.
Újabb nagy lépést tettünk előre, hangsúlyozta az átadón Lehel LászFolytatás a 2. oldalon
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Csendes
koszorúzás
a
magyar
Magyarország ismét félszáz lélegeztetőgépet
kultúra
napján
adományozott Ukrajnának
Újabb nagy lépés előre

Elejét lásd az 1. oldalon

ló. A szervezet elnök-igazgatója rámutatott, hogy a szeptemberi szállítmány Kárpátaljára
irányult, ám most egész Ukrajnát érintő segítségről van szó.
Szólt a szervezetnek az ukrán

hatóságokkal történt harmonikus együttműködéséről, s arról,
hogy további közös projekteken
dolgoznak, amelyek elsősorban
a beregszászi kórház fejlesztését, különböző orvosi műszerekkel való ellátását célozzák.
Lévai Anikó, a szervezet jószolgálati nagykövete emlékeztetett rá, hogy kárpátaljai kirendeltségük már több mint két évtizede, a tiszai árvizek óta működik, s azóta sokféle segítséget nyújtottak az itteni rászorulóknak. Lévai Anikó annak a reményének adott hangot, hogy a
lélegeztetőgépeket már csak rö-

vid ideig kell használni a koronavírus elleni harcban, hisz remélhetően a járvány hamarosan
véget ér.
Anatolij Poloszkov, Kárpátalja kormányzója beszédében
kiemelte: a magyar kormány ezzel a nagyvonalú gesztussal is-

mét jelezte jószándékát Ukrajna
felé. Emlékeztetett rá, hogy Kárpátalja megye és az Ökumenikus
Segélyszervezet harmonikus
kapcsolata hosszú évekre nyúlik
vissza, együttműködésük szerteágazó. A kormányzó azoknak
az ukrajnai megyéknek a nevében is köszönetet mondott, ahová a lélegeztetőgépeket szállítják. Kérdésre válaszolva a kormányzó elmondta, hogy az adományból számos ukrajnai nagyváros – többek között Lviv, Kijev, Zsitomir, Donyeck stb. – kórházai részesülnek.

Kovács Elemér

Ukrajna 10 megyéjében egyáltalán
nincsenek nyilvántartott idősotthonok

Marina Lazebna szociálpolitikai miniszter kijelentette, hogy
az öregek idősotthonokban való
elhelyezésének piaca Ukrajnában javarészt az „árnyékban”
van, és ki kellene hozni a fényre.
A tárcavezető, akit a strana.ua is
idéz, Szavik Suszter A szólás szabadsága című műsorában fejtette ki a véleményét.
„Meg akarom erősíteni, hogy
Ukrajnában szükség van a magánintézmények által nyújtott szociális szolgáltatások piacára, de az nagyobbrészt árnyékban van. Ki kell
hozni a fényre, kormányzati támogatásra van szükség. És ellenőrzésre van szükségünk ebben a kérdésben” – mondta Lazebna. Hozzátette, 2020-ban indult a szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek nyilvántartása. A nyilvántartás önkormányzati, állami és magánintézményekről tartalmaz információkat. A szociálpolitikai minisztérium adatai szerint a nyilvántartásban jelenleg 91 önkormányzati és 42 magánintézmény szerepel.

A magánintézményekre vonatkozó
információkat az állami adminisztrációk szolgáltatják. „14 megyei állami adminisztráció és Kijev szolgáltatott ilyen információt, a többi nem. Kiderül, hogy Ukrajna 10
régiójában nincsenek magánintézmények, amelyek ilyen szolgáltatásokat nyújtanának. Nem hiszek
ebben” – jelentette ki a miniszter.
Ami Harkiv megyét illeti,
Lazebna elmondta, hogy miközben
tudomása szerint 118 ilyen intézményt ellenőriznek a régióban – 11
panziót, 30 hostelt, 20 idősotthont –,
közülük csak három szerepel a nyilvántartásban. A miniszter ugyanakkor elpanaszolta, hogy az országban
nem léteznek hatékony ellenőrzési mechanizmusok ezen a területen.
Mint ismeretes, egy illegális
harkivi idősotthonban a múlt héten 15-en váltak a tűz áldozataivá. Ezt követően a miniszteri kabinet elrendelte a szállodák, panziók,
hostelek és idősotthonok soron kívüli ellenőrzését.

Elejét lásd az 1. oldalon

Ezen a napon Beregszászon,
a postaépület – innen küldte el
Kölcsey a Himnusz első változatát – falán található Kölcsey-emléktábla mellett jöttek össze a város, a főiskola, a konzulátus és
civil szervezetek vezetői, hogy
csendes koszorúzással emlékezzenek a Himnusz szerzőjére, a
magyar kultúra kiemelkedő alkotásaira, alkotóira.
A résztvevőket Molnár D.
István, a KMKSZ beregszászi
szervezetének elnöke üdvözölte. Emlékeztetett rá, hogy ezen a
napon, a Himnusz születésnapján magyar kultúránkat ünnepeljük. A Himnusznak a beregszászi vonatkozása abban nyilvánul meg, mondta, hogy Kölcsey Beregszásztól nem is olyan
messze, légvonalban csupán 12
km-re Szatmárcsekén írta meg a
nagy művét, amihez a legközelebbi postahivatal Beregszászban volt. Itt adta postára a Himnuszt. Ezért van a posta épületének falán Kölcsey Ferenc emléktáblája, és évente itt emlékezünk
meg a költőről, a magyar kultúra napjáról. Rendszerint koncertek, színházi előadások más kulturális rendezvények lebonyolításával tesszük emlékezetessé
az ünnepet, ám az idei évben a
szigorított karantén miatt rendhagyóan zajlanak a megemlé-

kezések, többnyire az online térben, televízisós műsorok és rádiós előadások révén. Beregszászban csendes koszorúzással emlékezünk, szűk körben.
A koszorúzást követően a sajtó-

nak nyilatkozva Orosz Ildikó, a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola elnöke kiemelte, hogy magyar nemzetünket élni akarása, kultúrája, Istenbe vetett hite segítette a
megmaradásban. Minden nép szívéhez az a kultúra áll a legközelebb,
amibe beleszületik, amiben felnő.
Ezért kell nekünk is ápolni, védeni
és továbbadni a következő generációnak. Továbbadni pedig csak úgy
tudjuk, ha mi magunk is tiszteljük azt.
Beregszász Kárpátaljának egy
olyan csücske, ahol a legtöbb ma-

A magyar kultúra napjára emlékeztek Badalóban

Ne féljük hangoztatni:
Isten, áldd meg a magyart…

Bár a Himnusz megszületése bölcsőjének számító
Szatmárcsekéhez a kárpátaljai
települések közül Badaló esik a
legközelebb, a Tisza-parti községben korábban nem tartottak megemlékezést a magyar
kultúra napján. Mivel a két

badalóiak gyülekezeti közösségben méltatták vasárnap a magyar
kultúra napját.
A helyi református templomban Sápi Zsolt lelkipásztor hirdette az igét, amelyben arról is szólt,
hogy minden nemzet számára fontos, hogy ápolja és őrizze hagyo-

falu testvértelepülési kapcsolatot ápol egymással, ilyenkor a
badalói gyülekezet néhány tagja vett részt a szatmárcsekeiek
rendezvényén, melynek keretében a megemlékezés koszorúját helyezték el Kölcsey Ferenc síremlékénél. Így volt ez
még tavaly is, de az azóta ránk
telepedő világjárvány – mint
oly sok mindennek – ennek a
hagyománynak is felborította
a forgatókönyvét. Ezek után a

mányait és kultúráját, amelynek
szerves része a himnusza, ami a
magyarság esetében ráadásul egy
imádság is egyben.
Az igehirdetés után Jakab Lajos helyi családorvos, a KMKSZ
Badalói Alapszervezetének elnöke
köszöntötte a közösséget, majd rövid történelmi áttekintést tartott a
198 éve, 1823. január 22-én, a Tisza
másik partján, Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc által megalkotott Himnusz jelentőségéről. ,,Cseke. Janu-

strana.ua/Kárpátalja

Gyengélkedik a gépkocsigyártás

Az ukrán autóipar éves kapacitása 30 ezer darab körül mozog.
Ebből 2020-ban mindössze a hatoda valósult meg.
Ukrajnában egy év alatt 4952
gépjárművet gyártottak, ami a
2019-es évhez képest 32 százalékos csökkenést mutat. Személygépkocsiból 4202 darabot szereltek össze, ez 33 százalékos visszaesés. Haszongépjárműből 51 készült, ami éves viszonylatban 63
százalékkal kevesebb az előző évinél. Összesen 699 autóbusz hagyta
el a gyárat. Itt a legkisebb, „mind-

össze” 20 százalékos a csökkenés,
tájékoztat a kiszo.net. Csak decemberben 446 személygépkocsi került
le a szalagról, melyből 290-et a kárpátaljai Eurocar, 156 darabot pedig
a ZAZ gyártott.
Az év végéig a ZAZ kivételével az autóipar valamennyi
vállalkozása csökkentette a termelést. A zaporizzsjai autógyár
szeptemberben indította újra az
autógyártást, ennek következtében a vállalat a 2019-es mutatókhoz képest tízszeres növekedéssel zárta az évet.

gyar él. Polgármesterként – akárcsak eddig – továbbra is arra törekszem, hogy a Beregszászi
kistérségben minden nemzetiség egymás mellett békében tudjon élni. Mindig is a nyugalom
szigete volt ez a vidék, ezt meg
kell őrizni – fogalmazott Babják
Zoltán.
A megemlékezést megtisztelte jelenlétével Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzul-

ja, Csernicskó István, a Rákóczi Főiskola rektora, Fodor Éva, a KMPSZ irodavezetője, Darcsi Karolina, a városi tanács KMKSZ frakciójának vezetője, Tóth Győző, a városi tanács UMDSZ frakcióvezetője, Gál Adél, a Pro Cultura
Subcarpathica civil szervezet
munkatársa.
A megemlékezés a himnusz
eléneklésével és koszorúzással
ért véget.

Kovács Erzsébet

ár 22. 1823. A Himnusz kéziratának első oldalán ez a dátum szerepel, így szöveghűen. E napon
fejezte be Kölcsey Ferenc ódáját Szatmárcsekén. Pennáját letéve, akkor még nem gondolhatta, hogy műve majdan a magyarság nemzeti imája lesz. Ez nem
éltet császárt és királyt, nem szólít fegyverbe, nem helyezi az országot más nemzetek fölé, nem
hirdet véres bosszút, és még csak
nem is pattogó induló. A mi himnuszunk csupán ima, fohász a
magyarok Istenéhez.”
Ezt követően Ferenci Attila, a
Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze, a badalói presbitérium tagja szavalta el a Himnusz mind
a nyolc versszakát.
A folytatásban a
KMKSZ helyi első
embere arról beszélt,
hogy olyan időket
élünk, hogy nem
csak magyar nyelvünk, kultúránk és
identitásunk ellen,
hanem himnuszunkkal szemben is kifogásokat emelnek,
amit nem is olyan
régen tapasztalhattunk meg annak egy
nyilvános fórumon
történő elhangzása után. Mint mondta, mindez mégsem
akadályozhat meg bennünket
abban, hogy ne gyakorolhatnánk hitünket, ne használhatnánk anyanyelvünket, ne emlékeznénk meg magyar kultúránkról, így a himnuszunkról
is. Ne féljünk, merjük hangoztatni, hogy Isten, áldd meg a
magyart!...
A megemlékezés végén a
gyülekezet együtt énekelte el a
himnuszt.

(tamási)
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Közösség
Téli örömök a nagycsaládosoknál

A beregszászi KÉSZ virtuális tárlatmegnyitója a magyar kultúra napján

Egy lokálpatrióta festményei
A beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
Finta Klára lokálpatrióta képeinek kiállításával emlékezett meg a magyar kultúra
napjáról. A Pásztor Ferenc
Közösségi és Zarándokház kiállítótermébe szervezett tárlat megnyitója a koronavírus-járvány megfékezésére hozott karanténintézkedések miatt – mint oly sok minden – a
virtuális térbe költözött.

a magyar kultúrát méltatva kiemelte annak nemzetformáló, -megtartó erejét: a kultúra az a nyelv, amelyet minden magyar ember megért, bárhol is éljen a világban. „A
kultúra, a hagyományaink, a nyelvünk, a művészetünk, a zenénk, a
népmeséink az, ami összeköt, egy
nemzetté kovácsol bennünket. Ez
a mai nap megerősít minket nemzeti identitásunkban, önazonosságunkban is” – fogalmazott Molnár János, aki Isten áldását kérte

A kiállítás előzetes egyeztetés után látogatható

A Bunda Szabolcs készítette videón elsőnek Molnár
János, a helyi római katolikus egyházközség esperes-plébánosa köszönti a virtuális
kiállításmegnyitó résztvevőit. A
magyar kultúra napja nem tartozik a piros betűs ünnepek sorába, de nagyon kedves számunkra, hisz ezen a napon fejezte be
Kölcsey Ferenc a nemzeti imádságunkká vált Himnusz írását,
amelyben Isten áldását kérjük
önmagunkra és nemzetünkre –
kezdte köszöntőjét az atya. Aki

a most kezdődött új esztendőre, s
azt kívánta, hogy mihamarabb véget érjen a pandémia, hogy a virtuális térből visszatérhessünk a személyes találkozásokhoz.
Ezen a napon immáron hagyományosan kiállítással tisztelgünk a
magyar kultúra előtt, kezdte megnyitó beszédét Jakab Eleonóra, a
beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke. Lapunknak nyilatkozva az elnök as�szony elmondta, hogy Gogola Zoltán, ifj. Hidi Endre, Veres Ágota és
Cserniga Gyula kiállítása után ezút-

Health4all! Kitekintő

Fejlesztőfoglalkozások a
máltaiaknál

A Health4all! projekt 2019 októberében indult Kárpátalján, amely a koragyermekkori intervenciót helyezi a középpontba. A születési vagy később
szerzett rendellenességgel érintett 0-6 éves gyermekek (igény
szerint maximum 14 éves korig) és hozzátartozóik segítése
a projekt egyik fő célja.
A projekt működésének első
évében többször valósultak meg
szűrővizsgálati napok, valamint
elkezdődhettek a gyermekek fejlesztései is az alábbiak alkalmazásával: Pető módszeres fejlesztés, gyógymasszázs, beszéd- és
mozgásfejlesztés, neurofeedback
tréning. A szűrővizsgálatokon és
a fejlesztéseken való részvétel a
projekt ideje alatt ingyenes.
Sajnos a koronavírus okozta világjárvány kihatással volt a
projektben meghatározott kisegítő programok megvalósítására is, több programot is át kellett ütemeznünk. Ennek köszönhetően mozgalmasan alakult a
decemberi hónap, hisz ekkor
sikerült megszerveznünk több

olyan alkalmat is, amelyre korábban a karantén-intézkedések miatt nem kerülhetett sor. December
8-án szülős tapasztalatcsere valósulhatott meg első alkalommal a projekt keretein belül. Fontosnak tartottuk az
eltérő fejlődésű gyermekek szülei számára megszervezni egy olyan eseményt, ahol tanácsot, bátorítást, ötleteket kaphatnak más hasonló helyzetben lévő szülőktől. Pszichológus segítségével egy
igazán jó és a továbbiakra
nézve hasznos órákat tölthettek el, amelyről sok pozitív visszajelzést kaptunk.
Decemberi programsorozatunk alkotóműhellyel
folytatódott. A Health4all!
programban résztvevő gyermekeket és a Máltai Szeretetszolgálat helyi ifjú tagjait hívtuk el, egy karácsony
előtti kézműves délutánra.
A gyermekek képeslapokat,
ajándék-tasakokat, mézeskalácsokat készítettek és dí-
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tal egy olyan amatőr festő munkásságát szeretnék bemutatni,
aki igazi lokálpatriótaként élete végéig ragaszkodott Beregszászhoz. (Finta Klára 2020 márciusában távozott az élők sorából.) Akinek képeiből optimizmus, derű és öröm árad, pedig
ezek a képek nem egy derűs korszakban készültek. A tanárnő viszont akkor is megtalálta az örömöt, a vidámságot, és ezt próbálta közvetíteni embertársai felé,
mondta Jakab Eleonóra. Aki arról is beszámolt, hogy a beregszászi Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége egyik fontos feladatának tartja olyan
emberek felkutatását, bemutatását, akik a ma emberének is példaképei lehetnek.
Közéjük tartozik
Linner Bertalan
sebészfőorvos,
akinek életét immáron egy kis
múzeum mutatja be a Pásztor
Ferenc Közösségi Házban, illetve akinek tiszteletére a KÉSZ díjat is alapított. S
egyik ilyen példaképünk lehet
Finta Klára is, aki
meghatározó személyisége volt
Beregszász közéletének.
Finta Klára életútját Pirigyi
Gergely ismertette, aki kiemelte egykori tanára optimizmusát, önzetlenségét, segítőkészségét. A virtuális kiállítás-megnyitón Bárdos Márk, a Beregszászi
Bethlen Gábor Magyar Gimnázium diákja mondta el mély átéléssel Kölcsey Himnuszát.
A kiállítás előzetes egyeztetés után február végéig tekinthető meg a Pásztor Ferenc Közösségi Házban.

Márton Erzsébet

szítették föl. Az alkotóműhely végeztével a szülők is csatlakoztak
a délutánhoz. December 17-én és
23-án pedagógusok és óvodapedagógusok számára szerveztük meg
ismeretterjesztő workshoppunkat.
A workshoppok alkalmával nagy
öröm volt számunkra, hogy bemutathattuk Health4all! programunkat
azok számára, akik elsőként észlelhetik a gyermekek megkésett vagy
eltérő fejlődését. Szakemberek segítségével bemutattuk azokat a jele-

Síelés és hófánkozás közösségben

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE)
már ötödik éve szervez sí-sulit tagcsaládjai számára, amely
egyre nagyobb népszerűségnek
örvend. Az aktív kikapcsolódást
kedvelők, a sportág iránt érdeklődők számára idén három alkalom kerül megszervezésre különböző helyszíneken, lesz sí-suli kezdőknek, sí-túra azok számára, akik már nem először
csatolták fel a lécet, és sí-hétvé-

borúsabb égbolton nemsokára a
nap is kikandikált, hogy feltöltse
D vitaminnal a szervezetünket. A
felszerelés bérlése és a jegyek kiváltása után kicsik és nagyok, ki
bátrabban, ki félelmeket leküzdve nekivágtunk a lejtőknek. De
nem ám csak úgy, ész nélkül: tapasztalt síoktatók vezetésével indulhattak azok, akik még bizonytalannak érezték magukat. A nagyobbak, egymással összebarátkozva, egymást biztatva, báto-

ge a Vadvölgy panzióban, valamint a közelében lévő Kraszija
síközpontban, ahol már a tapasztaltabb sízők tölthetnek emlékezetes napokat az ország leghos�szabb egybefüggő sípályáján.
Január 15-én került megrendezése az első alkalom, melynek
részvevői talán a legnagyobb izgalommal és lelkesedéssel várták
a nagy napot, hiszen a kisebb és
nagyobb gyerekeket is számláló
népes társaság jelentős része még
egyáltalán nem próbálta ezt az izgalmas sportot. Miután sikeresen
összegyűlt az elszánt, mindenre
felkészült társaság, útnak indultunk Polenára, ahol a Vedmezsa
síközpont meghódítása lebegett előttünk kitűzött célként (no
meg az, hogy megtanuljunk síelni, vagy hófánkozzunk egy jót,
és persze épségben, élményekkel gazdagodva térjünk haza).
A csapat jókedve még az időjárásra is átragadt, hiszen a reggeli

rítva vágtak neki „a dolognak”,
míg a nap végére már egész jól
belejöttek a síelésbe, felvonózásba, hófánkozásba. Összességében elmondhatjuk, hogy a
nap programja minden előzetes
váradalmunkat felülmúlta. Nagyon jól éreztük magunkat. Úgy
gondolom, a társaság nagy része
nemcsak valamilyen szinten belejött a téli kikapcsolódás ezen
élvezetes formájába, hanem egy
életre megfertőződhetett a sportággal, hiszen akadtak gyereket,
akik már a hazaúton a másnapi
síelésről győzködték szüleiket.
A csodás élményekért és emlékezetes napunkért köszönettel tartozunk mindazoknak, akik lehetővé tették a program megvalósulását: a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének, Magyarország kormányának és a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt.-nek.

ket, amelyek eltérő fejlődésre utalhatnak. Megismerkedhettek a programon belül működő fejlesztési lehetőségekkel, módszerekkel. December 29-én szakmaközi teadélutánnal fejeződött be évi programsorozatunk. Annak érdekében, hogy
minél több gyermek részesülhessen
a számára megfelelő fejlesztésekben, továbbra is fontosnak tartjuk
a hasonló teadélutánok megszervezését. A decemberi hónap folyamán baba-mama klubfoglalkozáso-

kat is tartottunk, ahol az anyukák
a mindennapi életet övező kérdéseket vitathatják meg, miközben
a gyerekek felhőtlenül játszhatnak egymással. A foglalkozások
minden alkalommal vidám közös mondókázással és énekléssel zárulnak.
Természetesen ezt követően
a 2021-es év sem telhet el eseménymentesen. Folyamatosan
tartunk szűrési napokat az év
során, folytatódnak a gyermekfejlesztések, baba-mama klubfoglalkozások.
A tapasztalatcserék és
workshopok – amen�nyiben a karantén szabályozások azt lehetővé
teszik – a terveink szerint negyedévente kerülnek majd megrendezésre. Az év folyamán
pedig természetesen a
mozgássérült eszközkölcsönző és szerviz is
elérhető.
A szűrővizsgálatokon és a fejlesztéseken való részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a beregszaszi.
maltai@gmail.com
e-mail címen, vagy személyesen Beregszászban a Rozsoskert u.
93. címen lehet (tel.:
+380507858514.

Tar Izabella és
Ábel, résztvevők

Hnatik Tünde
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Közösség
Birta Klaudia itthon valósítja meg álmait

Csillapodjál le az Úrban
„Látta ezt az Úr, és rossznak
ítélte, hogy nincs törvényes
rend. Amikor látta, hogy nincs
ott senki, és elámult, hogy nincs,
aki közbelépjen, saját karja segítette őt, saját igazsága támogatta.” (Ézs 59,15–16)
Annyi a jogtalanság és igazságtalanság manapság! Például nézzük azt az esetet, amikor
okos, jól felkészült gyermekemet nem vették fel a középiskolába, de a másik, aki sokkal
gyengébb tanuló volt, a sikerrel
felvételizők sorába került, csak
azért, mert az édesapja protekcióval elintézte. Hát lehet-e boldogan gyönyörködni, maradéktalanul hálásnak lenni ilyen esetben?! Igen, mindennek ellenére
gyönyörködj hálaadással a jó és
okos gyermekedben, légy hálás,
hogy még élsz, és láthatod őt felnőni, irányíthatod az életét. Kérdezd meg, ha eddig elfelejtetted
volna: „Uram, hogyan tovább?
Mi a Te terved a gyermekem életével, hol akarod Te látni őt? Mit
terveztél, Istenem, felőle?”
Ha békességet és igazságot akarsz, állj meg az Úr előtt,
légy csendben és várj. Olyan kevés ember meri az Úrra hagyni az igazságszolgáltatást, mintha nem tudnánk, hogy Isten mindent lát, mindent hall, és tudja, mi történik személy szerint
mindannyiunkkal.
Hány házasság romlik meg
csak azért, mert a házastársak harcolnak egymással a vélt vagy képzelt jogaikért: „Jogom van a pénzemmel azt csinálni, amit akarok,
mert én kerestem, én dolgoztam
érte.” „Az nem igazság, hogy nekem mindig csak a háztartással
és a gyermekkel kell bajlódnom
egész nap; nekem is jogom van
a szórakozásra, a szabad életre!”
De milyen szórakozás, milyen szabad élet az, amiért érdemes egy házasságot veszélybe sodorni? Olyan kevés az a házaspár, aki hajlandó házasságát teljesen az Úrra bízni! Pedig így, a
saját maguk által elképzelt utat
járva, sebeket adnak és kapnak
az értelmetlen harcban, és elveszítik a békességüket is. Egyetlen nyertes a Sátán. Vigyorogva
veszi tudomásul: na, ezt is sikerült tönkre tenni!
„Csillapodjál le az Úrban, és
várjad Őt, ne bosszankodjál arra,
akinek útja szerencsés, se arra,

aki álnok tanácsokat követ. Szűnj
meg a haragtól, ne bosszankodj,
csak rosszra vinne!” Persze nagyon nehéz lecsillapodni. Sokan
nyugtatókat szednek hosszú ideig, vagy egy életen át, hogy lecsillapítsák zaklatott életüket.
Vannak, akik a borral, pálinkával
akarják csillapítani magukat. Sikerül is soknak egészen a koporsóig csillapodni. Vannak, akik a
pereskedésekkel, a drága ügyvédekkel csillapítják bosszúvágyukat: „Nem baj, akármennyibe kerül, csak nekem legyen igazam”.
Isten gyermekeinek van ingyen ügyvédjük, az igaz Jézus
Krisztus. A megváltott ember le
tud csillapodni még a veszteség
idején is Isten tenyerén. Mert mi
tudjuk, hogy Isten szerető Atya,
és igazságos, és egyszer mindent
ítélet alá fog helyezni, az én tetteimet, indulataimat éppen úgy,
mint az ellenségemét. A mi Tanítónk és Mesterünk példát adott
a szeretetével, a türelmével és a
szelídségével. A szelídség nem
gyengeség, ellenkezőleg: a szelídség erő és hatalom. Aki szelíd, az nem azért szelíd, mert tehetetlen vagy mafla. A szelíd ember mindig tudatos, nem az indulata és nem a hangulata az irányadó. Milyen kár, hogy olyan kevés szelíd ember van! Ma azt tartják, hogy aki erőszakos, követelőző, azonnal visszavág, szívtelen, kíméletlen, sőt irgalmatlan,
azé a jövő, mert a mai körülmények közt ez kell a megélhetéshez. Hivatkoznak a rohanó életre, a megélhetésért folyó harcra,
a modern életkörülményekre és
követelményekre. De ez nem így
van, ezt is a Sátán akarja velünk
elhitetni. Természetesen az jó, ha
valaki határozott egyéniség, és
tudja, mit akar, de a szelídség elengedhetetlen vonása emberi lényünknek. Ezt a krisztusi vonást
akarja a Sátán eltüntetni, leradírozni rólunk.
Várlak, Uram, Te vagy az én
védelmem és segítségem. Köszönöm, hogy Te vagy az én támaszom, körül ölelted életemet és
nem engedted, hogy a Sátán megsemmisítsen. Tanácsolj és igazgass, Uram, mert követni vágylak! Ámen.
(Morzsák 2. Második kiadás,
2012)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Nemzeti Tehetség Program Mezőváriban

Tehetséges gyerekekből
nincs hiány

A BorzsaVári Tehetséggondozó,
Művészeti és Hagyományőrző
Civil Szervezet szárnyai alá vette a kis tehetségeket. A Nemzeti Tehetség Program 2019–2020
folyamán tíz alkalommal valósult meg 3 órás foglalkozásokban, melyeken 40, kiváló zenei
tehetséggel megáldott gyermek
vett részt. Alkalmaink fő programjai a zene, a tánc és az éneklés, kikapcsolódásként pedig elsajátíthatták a különböző kézműves mesterségek, többek között a csuhéfonás, gyöngyfűzés
és rajz alapjait.
Egy közös tematikus mű-

sort tűztünk ki célul, Indulj el
egy úton címmel. A járványhelyzet azonban nem tette egyszerűvé
a találkozásokat. Különféle és folyamatosan változó szabályzatoknak kellett megfelelni, a korlátozásokat betartani. Mindezek viszont nem akadályozhatták meg a
zárókoncertünk megtartását, még
ha az két részletben valósulhatott
is meg: október 31-én és november 13-án megtörtént az ünnepélyes bemutató: a gyerekek és szülők együttlétének örömünnepe
volt ez. Láthatták alkotni, táncolni, zenélni kis palántájukat, figyelemmel kísérhették fejlődésüket.

Küzdeni kell vágyainkért

Birta Klaudia egy sokoldalú
személyiség, nyelvtanfolyamokat
tart, közönséget szervez, vállalkozást vezet, kisgyermekes anyuka, feleség.. Teszi mindezt úgy,
hogy buktatói árán megtanulta:
ha küzdünk vágyainkért, végül
beteljesednek. Ismerjük meg őt!
– Meséljen magáról!
– Balazséron születtem, jelenleg is ott élek családommal.
Az elemi iskoláimat a Jánosi Középiskola ukrán osztályában végeztem, majd a Beregszászi Ukrán Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat. Magyarként ukrán nyelven tanulni a tantárgyakat
elég nehéz volt számomra. De sikeresen teljesítettem a külső független tesztelésen, így több felsőfokú tanintézménybe is beadtam a
jelentkezésemet. Végül a Rovnói
Nemzetközi Egyetem tanítói szakán tanultam tovább, melyet sikeresen be is fejeztem.
– Hogyan jött a tanítói pálya?
– Szüleim mindig is támogattak abban, hogy felsőfokú
tanulmányokat folytassak. Pályaválasztásomat nagyban befolyásolták az ukrán gimnáziumban eltöltött évek. Mint említettem, nehéz volt számomra az
az időszak, a feladatokat először
le kellett fordítani, hogy megértsem őket, azután kezdhettem hozzá csak a megoldásukhoz. Voltak tanárok, akik megértették ezt és támogattak, segítettek, voltak, akik nem. Úgy
gondolom, hogy itt kezdődött
el minden. Ezekben az években
határoztam el, hogy Isten segedelmével én is el tudom érni a
céljaimat, hogy lehet szeretettel és szívből tanítani, hogy én
olyan tanár leszek, akitől és akinél örömmel tanulnak a diákok.
– Mégis ukrán nyelvű egyetemet választott. Ott is akadtak
nehézségei?
– Számomra az egyetemi évek
könnyebbnek bizonyultak. Addigra már sikerült az ukrán nyelvet elsajátítani. Persze nem olyan,
mintha anyanyelvén tanulna az
ember, de fiatal felnőttként már
nem gondoljuk olyan nehéznek
az akadályokat, mint tiniként.
Emellett édesapám sokat segített
nekem a tanulásban.
– Ma már nyelvtanfolyamokon oktat.
– 2019-ben jött számomra egy
lehetőség, miszerint Beregszász-

ban tarthatunk nyelvtanfolyamokat. Örömmel bele is vágtam ebbe
a munkába. Gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt foglalkozom, persze más hozzáállás kell a fiatalokhoz és az idősebbekhez. A gyerekek részéről egyfajta szorongást tapasztalok, hiszen ők az iskolai kérdezz-felelek környezetből jönnek.
Ezekben a csoportokban játékos
feladatokkal, párbeszédes gyakorlatokkal szoktam oldani a feszültséget. Célom, hogy sikerélményük legyen a nyelvtanulás közben, ne pedig a teljesíthetetlen elvárások törjék meg az elhatározást, ami bennük megszületett. A felnőttekben
pedig már kialakult egy konkrét cél,
tudják hogy miért szeretnék elsajátítani az adott nyelvet. Így a foglalkozások menete is módosul.
– Mit tart fontosnak a tanítás során?
– Minden ember más, így minden embert másféleképpen kell motiválni a nyelvtanulásban is! Ha azt
akarjuk, hogy a másik fejlődjön, dicsérnünk kell. Az őszinte dicséretnek óriási motivációs ereje van. Én
csak egy ajtót nyitok ki, a döntés a
diákokon áll! Van, aki belép ezen
az ajtón, és van, aki hamar feladja. Nyilván nem könnyű a mai világban időt és energiát fordítanunk
arra, hogy még nyelveket is tanuljunk, de csupán az első lépés megtétele a nehéz. A tanítás kapcsán
számomra fontos, hogy meggyőzzem a diákokat, hogy ők is képesek
megtanulni egy-egy idegen nyelvet,
csak fontos, hogy merjenek megszólalni. Tanulni sosem késő!
– Emellett a beregszászi színházban is dolgozik.
– 2020 eleje óta dolgozom a
Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban. Szervezőként tevékenykedek itt, a különböző előadásokra a mi feladatunk megszervezni a közönséget. Nagyon izgalmas volt belecsöppenni egy olyan
közegbe, amelyet eddig csak kívülről szemléltem. A közönségszervezés nem egy egyszerű feladat, bár
sokszor annak tűnik. Sokat kell még
tanulnom ezen a területen is. Azt
már megértettem, hogy a munkám
egyik sajátossága a személyes kapcsolat keresése, ápolása.
– A tavalyi év mindkét munkáját megnehezítette.
– A karantén miatt sok színházi előadás elmaradt, nem volt kön�nyű megélnünk ezt az időszakot.
De a nézők is vágynak a színházi
élményekre. Ezt tapasztaltuk, amikor decemberben végre lehetőség

A legfontosabb azonban az öröm
az arcokon és a légkörben.
A záróünnepségen a Nemzeti

természetesen a járványügyi előírások betartásával zajlott. A műsort a
Cseperedő Néptáncegyüttes tagjai

Tehetség Program alkalmain tanultakat mutatták be, az esemény pedig

kezdték egyházi énekeket énekelve, majd aprók táncát láthatta a kö-

Elejét lásd az 1. oldalon

nyílt – ha kisebb nézőszámmal
is – előadást tartanunk. A tanfolyamok tekintetében sem volt
egyszerű a 2020-as év. Online
formában kétszer olyan nehéz
órákat vezetni, mint személyesen. A fiatalok szinte egész napokat a kompjuter előtt töltöttek,
ami megterhelő a szervezetnek,
emellett nekem is plusz munkát
jelentett ez, hiszen olyan dolgokat, amelyeket szóban könnyedén
megmagyaráznék, most írásban
kellett „elmondanom”.
– Családjával közösen több
vállalkozásba is belefogott.
– Kárpátaljai sajátosság a több
lábon állás, mi is ezt gyakoroljuk.
A „KárpátHang” vállalkozásunkat férjem, Birta Zoltán igazgatja.
Hangtechnikai szolgáltatásokat,
terem-megvilágítást, hangosítást,
színpadbérlési lehetőséget biztosítunk. A „BeregNád” nevű szolgáltatásunk keretében – melyet a férjemmel ketten viszünk – nádszövetek, nádkerítések gépi gyártása
zajlik nagy mennyiségben. Emellett van egy „Szupi Shop” nevű
vállalkozásom, mellyel én foglalkozom. Különböző online felületeken hirdetek egyedi, névre szóló
gravírozott ajándéktárgyakat, dekorációkat. Itt az éjjeli lámpáktól
kezdve a faliórákon át az egyedi
tervezésű övekig minden kapható.
– Kreatív személynek tartja magát?
– A családomban nagymamám és anyukám a kreatívak,
tőlük örököltem a tehetségemet. De szeretek kihívást jelentő dolgokkal foglalkozni. Bele
kell vágnunk bármibe, ha nem
megy, elbuktunk – fel kell állnunk és mást próbálnunk. Ha Istennél egy ajtó bezárult, kinyílik
egy másik. Nincs olyan, hogy lehetetlen, még itt Kárpátalján sem.
– Milyen további tervei vannak?
– Mindenképp itthon szeretnénk megmaradni, boldogulni.
Bár nem könnyű az élet itt, de
úgy érzem, megéri. Itt születtünk, itt lettek barátaink, családunk, kötelességünk itt érvényesülni. Munkám során azt tapasztaltam, hogy az emberek nyitottak egymásra, egymás kultúrájára, egymás nyelvére. Kedvenc példám erre az a belső ukrajnai idős házaspár, akik a magyar nyelvtanulás mellett minden színházi előadásunkra eljönnek. Számomra ez azt mutatja, hogy az ellenségeskedés
nem a szívekben, hanem a politikában él. Ezért gondolom,
hogy van jövőnk Kárpátalján fiatal magyarként.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

Kurmay Anita

zönség, végül csatlakoztak a „nagyok”, hogy együtt járják a táncot. Ezt a háromtagú harmónika
együttes műsora követte, majd
a népi zenekarok (kicsik és
haladók) hegedűvel, brácsával és nagybőgővel léptek színre. Ezt követően a Hangicsáló
Együttes lépett színpadra népdalokkal és megzenésített verseket
énekeltek fuvolisták kíséretében.
A szülők kitörő tapssal jutalmazták a tehetséges gyermekek
előadását, összjátékát és köszönetet mondtak a tanároknak,
hogy ebben a nem könnyű időszakban is megoldották a tanulni vágyók foglalkozásait.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Emberi Erőforrás Minisztériumának és a
Nemzeti Tehetség Program támogatásáért!

Debreceni Ilona,
a BorzsaVári
TMH munkatársa
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Tükör
A Díva butik továbbra is várja vásárlóit

Elegáns és kifinomult

Divatirányzatok jönnek, mennek, és mi megpróbáljuk követni azokat. Ebben nagy segítségünkre vannak a különböző ruhaboltok szakértő vezetői. Széles kínálataikból megtalálhatjuk mindazt, ami a stílusunknak leginkább megfelelő. Ilyen
ruhabolt a beregszászi Imidzs
piacon található Díva butik is.
Vezetőjével, Kovács Krisztinával beszélgettünk kezdetekről,
nehézségekről, kihívásokról.
– Milyet ötletből indította
vállalkozását?
– Szüleim példájára vágtam
bele a kereskedelembe. Ők is ebben a szférában dolgoznak. Ösztönöztek és biztattak a vállalkozásom beindítására. Kezdetben csak internetes rendelésekkel foglalkoztam, aztán egyre nagyobb lett az igény az általam kínált termékek iránt (női ruhák, cipők). Mivel az áruk átvételét csak
postai úton tudtam megoldani,
így arra a döntésre jutottam, hogy
egy helyiséget bérlek a beregszászi Imidzs piacon, ahol a vásárlók nemcsak a rendelt terméket
tudják átvenni, hanem a készleten lévőket is meg tudják tekinteni, felpróbálni, esetleg hely-

ben megvásárolni. 2015 februárjában sikerült megnyitnom
az első részleget, majd folyamatosan bővítettem a
bérelt területeket. Pár hónap után szert tettem egy
üzlethelyiségre is.
– Egy boltnak egy jól
csengő névre is szüksége
van. Hogyan jött a névválasztás?
– A névválasztáson
nem sokat gondolkodtam.
Az általam kínált termékek többnyire elegáns stílusúak voltak, így tökéletesen passzolt az üzlethez
a Díva butik név.
– Mit kínál a vásárlóknak?
– Kínálatunk szezonálisan változik az évszakoknak és a vásárlók igényeinek megfelelően. Tavasszal elindul az esküvői vagy báli szezon, így
ilyenkor nagyobb az igény
az elegáns ruhákra. Ős�szel, mikor hidegebbre fordul az idő, az elegáns ruháink mellett nagyobb a kereslet a melegebb darabokra, ilyenkor a dzsekik, sapkák, pulóverek, sportruhák a

Egy lokálpatrióta feljegyzései – A legendás beregszászi korzó

Lázadó ifjúság a Szovjetunióban

Cikksorozatunk korábbi részeiben arról a nem mindennapi jelenségről írtunk, hogy
a múlt század hatvanas éveinek közepétől kezdődően egészen a nyolcvanas évek végéig
a beregszászi és a Beregszász
környékéről ide ránduló fiatalok késő délutánonként ellepték a korzót, miközben sétáltak és beszélgettek, rádiójukból, orsós magnóikból a nyugati rádióadók által sugárzott
rockzene szólt, többnyire teljes hangerővel. Sok fiú hosszú
hajat viselt, akárcsak a lányok,
ők is trapéznadrágot hordtak, a
szerencsésebbek külhonból beszerzett farmernadrágban vagy
bőrszerkóban feszítettek. Mivel
mind öltözködésükben, mind a
zenei ízlésük tekintetében jelentősen eltértek a kommunista párt által követésre méltónak tartott komszomol ideáltól, arra a következtetésre jutottunk, hogy fiataljaink részéről ez egyfajta lázadásnak volt
tekinthető. A rendszer, a mindenható párt által megfogalmazott normák, no és a bezártság
ellen. Hisz ne feledjük, pár kilométerre Beregszásztól ott húzódott a vasfüggöny, s nagyon szerencsésnek mondhatta magát az
a fiatal, akinek a hatóságok kegyesen megengedték, hogy meglátogassa a szomszédos, amúgy
„baráti országban” élő rokonait. Hogy az útlevélhez való hozzájutás ezekben az esetekben
miként történt, az szintén egy
hosszú cikk témája lehetne…
Ám mint az alábbiakból kiderül, a nagy Szovjetunióban akadtak tudatosan lázadó fiatalok is,
nem is kevesen, akik többnyire
röplapokon, plakátokon, tömeggyűléseken felszólalva fogalmazták meg azt a véleményüket, hogy
a világ legelső szocialista állama,
bármennyire is fennen hirdeti,
egyáltalán nem demokratikus.
Mert nem tiszteli sem az egyéni

szabadságjogokat, sem a nemzetek önrendelkezési jogát. Ugyanúgy a népek börtöne, mint ahogy
a kommunisták a cári Oroszországot nevezték.
A Feketeardóban élő Varga János ’56-os szabadságharcos azokban a forradalmi napokban néhány
társával röplapokon és plakátokon
tiltakozott a magyar szabadságharc vérbe fojtása ellen, azt követelve, hogy a szovjet katonák haladéktalanul vonuljanak ki Magyarországról. A fiúk leglátványosabb
tette: az egyik éjjel magyar zászlót tűztek ki a város központjában
álló többszintes banképület tetejére.
Varga Jánost ezért a tettéért, akárcsak a többieket, bíróság elé állították, amely elítélte őt. Több börtönt
is megjárva végül hosszú hónapok
múlva a Mordvin Autonóm Köztársaság egyik politikai lágerébe került, amely nem messze Javalszk
településtől volt található.
– Elöljáróban néhány szót a táborról, a táborlakókról.
– Ebben a politikai lágerben
nagyjából kétezerötszáz elítéltet tartottak számon, akik közül a
munkaképes korúak napközben eljártak dolgozni a közeli ipari üzemekbe, építkezésekre, erdőirtásra
stb. – emlékezik vissza beszélgetőtársam. – Mindez természetesen
felügyelet mellett történt. Tizenhét
évesen, 1958 májusában kerültem
oda, és többek között két ott raboskodó magyarnak köszönhetően hamar sikerült beilleszkednem. Előre bocsátom, hogy ekkorára ezek
a fogvatartási intézmények jelentősen konszolidálódtak. Össze sem
lehetett hasonlítani őket azokkal
a fogolytáborokkal, ahová 1944
őszén hurcolták el a sztálinisták
szüleinket, nagyszüleinket. Nos,
a táborban az étkeztetés elfogadhatónak volt mondható, biztosították a rendszeres tisztálkodási lehetőséget, sőt, a sportolási lehetőséget is. A rabok számos csapatsportnak hódolhattak, s jellemző módon
időnként ezekből versenyeket is

kelendőbbek. Nyáron a lenge öltözeteket részesítik előnyben, a pólókat,
blúzokat, rövid ruhákat, szoknyákat
keresik. Ezek mellett elegáns cipőink, papucsaink is vannak, valamint
különböző kiegészítőkből is kedvük-
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re válogathatnak a hozzánk betérők.
– A visszatérő vásárlói kör kialakítása nem egyszerű feladat.

– Igyekszem fejleszteni, bővíteni a bolt kínálatát, és követni a divatot is. Megpróbálom minden vásárló
igényeit kielégíteni, és az általunk
kínált termékeket minél kedvezőbb,
elérhető áron kínálni. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos
a mai világban. Emellett lényegesnek tartom, hogy egy
eladó megfelelően tudjon
kommunikálni a vásárlóval. Egy-két mondatváltás
és ruhapróba után meg tudom állapítani, hogy a vevőnek mire van szüksége
és mi áll jól az ő alkatához.
Viszont soha nem hitegetem
a vásárlót, ha épp egy olyan
ruhát próbál, ami szerintem
nem megfelelő a számára. Inkább segítek neki egy
előnyösebb darab kiválasztásában.
– Mit jelent személy szerint önnek a vállalkozása?
– Szerencsésnek érzem
magam, mert erre a kérdésre azt a választ adhatom,
hogy számomra a munkám
a hobbim. Őrömmel tölt el,
mikor egy elégedett vásárló
távozik az üzletből. Ilyenkor úgy érzem, energiát kapok, feltöltődöm.
– Egy vállalkozást állandóan fejleszteni kell.
– Ez mindenképpen fontos. Követni kell a mai megújuló trendeket,

és figyelembe kell venni a vásárlók igényeit is. Próbálom mindig valami új dologgal bővíteni
a termékkínálatunkat. Üzletünk
rendelkezik internetes csoporttal, hogy a felhozatalunkat azok
is meg tudják tekinteni, vásárolni, akik személyesen nem tudnak
eljutni hozzánk. A kért terméket
postázzuk is. Évente több nyereményjátékot és akciókat hirdetünk. Úgy gondolom, ez mind
hozzájárul ahhoz, hogy sikeresek és fejlődőképesek maradjunk.
– Hogyan élte meg a tavalyi
év nehézségeit?
– Nehezen viseltük ezt az időszakot mi is, mint ahogyan a többi vállalkozó. A bezárások miatt
több szezonális ruha maradt a raktáron. Olyan darabok, amelyeket
már jövőre féláron is nehéz lesz
eladni. Bevételünk a minimumra
csökkent. Az emberek nem tartottak igényt elegáns ruhákra, hiszen nem voltak alkalmak, ahová fel tudták volna venni azokat.
Mégis bizakodóan tekintek a jövőbe, reméljük, az új év tartogat
pozitívumokat is.
– Milyen tervei vannak?
– Ha a jó Isten megsegít, szeretnék a közeljövőben egy új üzletet nyitni a város központjában.
Ezzel foglalkozom a legtöbbet, és
persze itt is ugyanolyan szeretettel
várjuk vásárlóinkat, mint eddig.

rendeztek, bevonva ebbe más politikai lágerek elítéltjeit.
A nagyjából kétezer-ötszáz rab
egyharmadát azok az idősebb ukránok tették ki, akik a második világháború idején együttműködtek
a megszállókkal, de vér nem tapadt
a kezükhöz. A hátuk mögött egyszerűen úgy emlegették őket, hogy
a gestapósok. Huszonöt évet kaptak, akárcsak a hírhedt Berijának,
Sztálin kegyeltjének, a szovjet titkosszolgálat irányítójának a közvetlen munkatársai. A lágerlakók
között meglepően sok volt a fiatal, huszonkét-harmincöt éves értelmiségi. Tőlük tudtam meg, hogy

száma akkoriban többezerre rúgott.
– No és a többiek?
– El sem tudjuk képzelni, hogy
a Szovjetunióban hányan szimpatizáltak a magyar forradalommal!
Voltak közöttük jeles tudósok, egyetemi tanárok, orvosok, művészek,
ők nyíltan szolidaritást vállaltak a
felkelőkkel, és különböző nagygyűléseken ennek hangot is adtak.
Illetve maguk is a tiltakozó megmozdulások szervezői közé tartoztak. Néhány névre, hisz ezek mind
nagyszerű egyéniségek voltak, még
ma is emlékszem. Ám a KárpátInfo
olvasói számára most bizonyára inkább az az érdekes, hogy tízezrek-

műen válaszolni, mivel a rendszer
elleni tiltakozás mindig egy erős
oroszellenességgel társult.
– Idehaza hogyan sikerült a
visszailleszkedés?
– Még a reméltnél is gyorsabban. Világéletemben sportoltam, hamar ismét a szülőfalum focicsapatának oszlopos
tagja lettem, de más versenyeken is képviseltem a községet, a
kolhozi kollektívát. Egy-két gúnyos megjegyzés a kezdetek kezdetén ugyan elhangzott a lágermúltammal kapcsolatban, ám aztán ezek a hangok is elnémultak.
De a témánknál, a lázadó ifjúságnál maradva: 1962-ben kineveztek a feketeardói kultúrház vezetőjének. Fellendült a kulturális élet, hisz sikerült mozgósítani a fiatalokat, nálunk több szakkör is működött. Természetesen
elmaradhatatlanok voltak a hétvégi táncos mulatságot. Ezeken
a zenekarok keringőt, slowfoxot,
twistet, charlestont, csárdást stb.
játszottak. Egészen 1970-ig dolgoztam ebben a beosztásban. Akkor még a falusi fiúk a környéken nem viseltek hosszú hajat. A
magyar rádióból időnként hallottuk a nyugati együttesek népszerű számait, de akkoriban ezeket
még nem tudták lejátszani a mi
falusi zenekaraink, így nem kerültek be a repertoárba. Ha jól belegondolok, igazából a modern
könnyűzene olyannyira nem is
hiányzott, hisz Újlakról gyakran
nálunk vendégeskedett a Murzsa
zenekar, amelynek kiváló muzsikusai mindig nagyszerű hangulatot teremtettek ezeken az estéken. Hogy a pártvezetés nem
nézte jó szemmel „a nyugati divatirányzatok bármiféle majmolását”, arra azért nálunk is akadt
példa. Minden tavasszal megrendezték a kultúrházak égisze alatt
működő zenekarok és együttesek seregszemléjét. Az Egressy
Viktor vezette, errefelé igencsak
népszerű Bakaras együttes tagjai közül akkoriban már ketten
is hosszú hajat viseltek, amitől
a szemle előtt néhány nappal az
érintetteknek fájó szívvel meg
kellett válniuk...

Illusztráció
Egy szovjet politikai láger
a balti államokban a függetlenségi törekvések a háború után tovább
éltek, ennek a magyar forradalom
újabb erős lökést adott. Fogolytársaim tüntetéseken, nagygyűléseken
tiltakoztak az orosz beavatkozás ellen, röplapokon, plakátokon követelték a szovjet invázió megszüntetését. Ha egyéni akcióról volt szó,
akkor öt évre ítélték el szovjetellenes izgatás címén az aktivistákat,
de aki csoportosan, szervezett akcióban vett részt, az tíz évet kapott.
Amennyire a litván, a lett és az észt
fiatalok lelkesedtek a magyar forradalomért, szembetűnő volt látni, hogy ukrán sorstársaimat ez a
kérdés mennyire hidegen hagyta.
Őket nem érdekelte más, csak hazájuk függetlensége. Ebből persze
nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, mivel, mint tudjuk, a Szovjetunióban a politikai
foglyok részére fenntartott lágerek

ben volt mérhető azoknak a száma, akik nem fogadták el a szovjet rendszert, és ezt a véleményüket nem is rejtették véka alá. Gondoljunk bele, hogy csupán a Morvin
Autonóm Köztársaság területén
negyvennégy politikai láger működött, nagyjából a miénkhez hasonló létszámmal. A Szovjetunióban pedig az ötvenes évek közepén
hatezernél is több ilyen intézmény
volt. Az elmúlt évtizedek alatt sokan feltették nekem a kérdést, hogy
ezek az emberek a szovjet rendszert
nem akarták elfogadni a központi
államirányítással, a kolhozosítással, a kommunista párt hegemóniájával?... Vagy pedig esetleg a szocialista eszmék ugyan szimpatikusak
voltak számukra, ám mindenképpen
felléptek ezzel a hatalommal szemben, hisz az megfosztotta nemzetüket a függetlenségtől? Őszintén bevallom, ma sem tudok erre egyértel-

Kurmay Anita

Kovács Elemér
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Gazdaság

Mérleget készítettek a Kárpátaljai Vállalkozók Szövetségének falugazdászai a 2020-as esztendőről

Sikerek, kudarcok, kihívások

Így év elején elengedhetetlennek tűnik a mögöttünk hagyott 2020-as esztendő tapasztalatainak összegzése. Már
csak azért is fontos ez, hogy
sikeresen megbirkózzunk az
előttünk álló 2021-es év feladataival és szembe tudjunk
nézni az újabb kihívásokkal.
Barkaszi Ferenctől, a Kárpátaljai Vállalkozók Szövetségének (KMVSZ) falugazdász- szaktanácsadójától először azt kérdeztük, hogy szélsőségesnek tekinthető-e a
2020-as év időjárása?
– Az elmúlt 2020-as év több
szempontból is rendhagyónak
nevezhető. Az év tavaszán bevezetett karantén-intézkedések,
a többször visszatérő erős tavaszi fagyok, szélviharok, aszályok és özönvizek nehezítették
vagy tették tönkre sok ukrajnai
mezőgazdasági vállalkozó múlt
évi szezonját. Akik viszont szerencsésebbek voltak, végül kiugróan sikeres évet zárhattak,
mivel az értékesítési árak egész
évben jóval az azelőtti évek átlaga fölött alakultak. Ebből a
szempontból tényleg különleges volt az év, ugyanis inkább
az a megszokott, hogy hatalmas a piacokon a túlkínálat, mivel a helyben megtermelt áru jelentősen több, mint amennyit a
helyi frissáru piacok fel bírnának venni. Közelebbről: Ukrajna múlt évi időjárása összességében szélsőségesnek nevezhető, de Kárpátalja időjárása mezőgazdasági szempontból csupán komplexnek mondható.
Voltak kedvező és kedvezőtlen időszakok (pl. május és október), a bőséges csapadék sok
kultúránál rekordtermést adott,
míg másoknál (pl. kalászosok)
a felét sem sikerült betakarítani
a szokásosnak.
– Fóliás zöldségtermesztés:
sikerek és kudarcok
A tavaszi szigorú karantén

a fóliás retek piacát derékba vágta, mivel a hágón túlról nem jöttek
a nagy felvásárlók, de még a bezárt
helyi kispiacok kofái sem, ezért rövid időn belül hatalmas túlkínálat
alakult ki, ami végül 2-3 hrivnya
alá vitte a felvásárlási árat (ez már
jóval az önköltség alatt van), és
örülhetett a gazda, ha
nem maradt a nyakán a
hónapos retek.
A fűtött uborka értékesítése is elakadt a pravoszláv húsvét után, de
aztán májustól augusztusig végig jóval magasabb volt az ára a megszokottnál, és a szezon
végére az elmúlt tíz év
legnagyobb bevételét
adta annak, aki hozzáértően gondozta. Jellemző, hogy egyre többen
térnek át az izolált talajközeges termesztésre.
Az őszi fóliás uborka és
a szabadföldi konzervuborka szokásos szezont zárt.
A fóliás paradicsom
május-júliusi bevétele
talán még az uborkán
is túltett, valószínűleg
azért, mert az Ilosva környéki tömegtermelőket
két természeti katasztrófa is sújtotta a kiültetés
utáni időszakban, ezért
sokkal kisebb volt a paradicsomkínálat a megszokottnál, egészen augusztusig.
Augusztusra beértek az ilosvaiak
átültetett paradicsomjai és a nagybani piac a fitoftóra-járvány dacára
is túlkínálatos lett, ami az őszi szezonban is végig érzékelhető volt.
– Milyen szezont zártak a csemegekukorica- és a burgonyatermesztők?
– Az utóbbi évek slágernövénye, a csemegekukorica, évről
évre egyre nehezebben értékesíthető, ami magyarázható a piac felvevő képességének csökkenésével

A szőlő téli tápanyag-utánpótlásáról
Közutak, vízelvezető csatornák, víztartók, teraszfalak
építése és javítása, a talaj
elegyengetése, planírozása,
a frissen forgatott homokterületek megkötése – mind
olyan munka, amit télen alkalomadtán célszerűen elvégezhetünk, s el is kell végeznünk.
A téli időszak legfontosabb munkája azonban a trágyázás, a trágya kihordása és
elhelyezése. A trágyakihordást kevésbé kedvező időjárás
mellett is elvégezhetjük, de az
elhelyezés – akár az egész területen egyenletesen terítjük
el, akár tányérokba hel yezve
alkalmazzuk – csak akkor történhet célszerűen, ha a trágya nem fagyos, könnyen és
egyenletesen szétrázható, el
osztható. A nehezen oldódó és
bomló műtrágyákat, szárított
sertés- és szarvasmarhatrágyát, olajpogácsát, szaruforgácsot, káli- és foszforsókat,
továbbá a trágyagipszet is célszerű tél elején vagy télen elszórni. A kötött agyagtalajokon a nitrogéntrág yákat is

elszórhatjuk tél vége felé, homoktalajon azonban ez utóbbiakat csak a természet megindulása után alkalmazzuk.
Mind a szerves, mind a mű
trágyákat legalább 25-30 cm mélyen az oldalgyökerek mélységébe
kell lehelyezni, így érvényesülnek
legjobban. A sekélyen adott trágya szintjében a talaj hamarabb
kiszáradhat, s így nem szolgálhatja a tőke folyamatos tápanyagellátását. Sőt: inkább a gyomokat
növeli, mivel elsősorban csak a
talaj felsőbb rétegeiben jelent tápanyag-utánpótlást.
Hegy- és domboldalakon a
lejtővel keresztben húzott árokba
vagy a tőke felett ásott gödrökbe
ajánlatos a trágyát elhel yezni.
Nagyobb esőzéseknél az erózió
következtében a lejtő irányában
húzott árokba adott trágyázásnál a megmozgatott föld és vele
együtt a trágya is lemosódhat a
domb aljára.
A szőlőnél általában nem trá
gyázzuk a talaj egész felületét, hanem csak a sorközöket. Szüret, illetve a fedés befejezése után kezdjük meg mindjárt a sorközök kimélyítését, hogy a fagyok beálltáig

fitoftórától. Egész éven stabil kereslet volt a kárpátaljai piacokon
a krumplira, ami valóban a belső
ukrajnai szélsőséges időjárásnak is
köszönhető volt.
Ha bőven van csapadék, akkor
bőséges a káposztatermés, ami
2020-ra igaznak bizonyult. A piacokon egész évben a túlkínálat
volt a jellemző, amit tovább rontott a hágón túlról ide érkező áru.
Őszre már csupán 3-4 hrivnyára
csökkent a felvásárlási ár, ami az
önköltséget is alig fedezi, a pi-

acra szállítás költségeiről nem is
beszélve.
– Miként fognak emlékezni a
szőlősgazdák a mögöttünk hagyott
esztendőre?
– A szőlész-borászoknak is
megpróbáltató évük volt. A sok
csapadék nagyon erős járványokat generált! Minden gombás betegség egyszerre támadta a szőlőt, de közülük is a legtöbb kárt a
feketerothadás, a szürkerothadás
és a lisztharmat okozta, ami még
a direkttermő fajtákon is megfigyelhető volt. Csak a legkiválóbb,
legprecízebb szakemberek tudták megmenteni a szőlőt, de a hűvös évjárat a szokottnál alacsonyabb beérési mustfokokat és esetenként vadabb savakat
produkált! A megcsappanó turizmus miatt
sok bor maradt eladatlan, ami komoly jövedelem-kimaradás mellett, további tartályok,
hordók beszerzését tette szükségessé az újbor
elhelyezéséhez. Remélik, hogy idén jobb szezonjuk lesz.
A tavaszi fagykárok
és a betegségek okozta
sok veszteség ellenére
nem volt nagyobb kereslet a gyümölcsre és
a csemegeszőlőre sem
a megszokottnál, ami
megint csak a turizmus hanyatlásával mutat összefüggést. Kivételnek talán csak az almát tekinthetjük, ami
a gyümölcsök között a
legalapvetőbb, helyben
is sok elfogy belőle és már egyre
többen almalevet is készítenek, ami
jelentősen emeli az almatermesztő jövedelmét, miközben csökken
a piacok felőli kiszolgáltatottsága.
– Sokan állítják: eltűnőben a
nadrágszíjparcellák…
– A szántóföldi növénytermesztés terén megfigyelhető a szakosodott gazdaságok megszaporodása
az utóbbi tíz évben. Egyre szakszerűbb eszközökkel és technológiával termelnek a gazdálkodók, ami
az elért termésátlagokban is meg-

mutatkozik. A három legnépszerűbb kultúra termésátlagai az erre
szakosodott gazdaságoknál: kukorica 7-8 tonna/ha, kalászosok
4-5 t/ha, a napraforgó pedig 2,5-3
t/ha, ami kb. 30%-kal magasabb,
mint tíz évvel ez előtt. Ami viszont nem változott, az a gazdaságok tároló és szárítókapacitásának a hiánya, az inputok beszerzése terén tapasztalható fejletlenség, amit sajnos az erre rátelepedet kereskedők erősen ki is
használnak.
A kukorica tekintetében 2020
rekordtermő évnek minősül Kárpátalján, ellentétben Ukrajna más
megyéivel. A májusi csapadékos idő egyes gazdaságoknál a
kelési százalékot és a gyomirtás hatékonyságát erősen lerontotta, de ahol mindent időben és
jól végeztek, ott rekordtermések
születtek. Sajnos a sok eső a tenyészidőt is megnyújtotta, így a
kukorica októberre ritka helyen
száradt le 23% szemnedvesség
alá, így szárítás nélkül lehetetlen volt tárolni a morzsolt szemet, ezért sokan belecsúsztak a
túl korán érkező őszi esős időszakba, ami a betakarítást végül
lehetetlenné tette. Ez az oka annak, hogy a termés jelentős része még most sincs betakarítva,
pedig ilyen jó betakarításkori ára
(nyersen 3,5-4 hr/kg) még talán
soha sem volt a szemes kukoricának. Aki tavaszig el tudja tárolni a kukoricáját, az várhatóan
6-7 hrivnyát is kaphat majd érte.
Ami a kukorica-betakarítást
megnehezítette, a korán beálló
őszi esőzések, ami a kalászosok
vetését is sok helyen lehetetlenné tették. Aki nem készítette elő
a földjét időben, az lemaradt az
ősziek vetéséről. Sokan a kukorica után szerettek volna vetni kalászost, de ez most még a tavaszi
kalászosokkal is nehezen lesz kivitelezhető, mivel az őszi szántások is nagyon rossz minőségűek. Már most is látható, hogy
Kárpátalján hiány lesz a gabonafélékből, amiből a tavalyi évben is jelentősen kevesebb termett a szükségesnél, ezért a szemesek felvásárlási ára soha nem
volt még ilyen magas mint most.

befejezhessük. A mélyítést géppel,
fogatos ekével vagy kézi erővel
végezzük. Ahol a szőlő bakhátra be
van fedve, ott kisebb mélyítéssel el
tudjuk érni a szükséges 25-30 cm
mélységet. Az átlagosnál nagyobb
sortávolságnál a trágyát a sorközökben már két árokba kell a sorközökben tenni vagy az elteregetett trágyát be kell szántani.
A szervestrágyázás ideje ősztől tavaszig tart. A szőlőt tehát
fedés után nyitásig bármikor trágyázhatjuk ugyan, de legjobb az
őszi trágyázás. A foszfor- és káliumműtrágyákat ugyancsak legjobb ősszel adni, de adhatjuk a
tél folyamán is egészen a nyitásig
bármikor. Fontos azonban, hogy
az kellő mélyre, az oldalgyökerek
mélységéig jusson. Mivel ezek általában nem mosódnak le, éppen
úgy mélyíteni kell alájuk, mint a
szerves trágya alá. A nitrogénműtrágyát általában tavasszal, nyitás
előtt szórjuk ki. Mivel azonban a
mi csapadékviszonyaink mellett
egy év alatt még a nitrogénműtrá
gyáknál sem tapasztaltak a szőlő
gyökérszintje alá történő lemosódást, adhatjuk a többi műtrágyával együtt is ősszel, esetleg felét
ősszel, felét tavasszal.
Szervestrágyázásra egyidejűleg
rászórjuk az adagolandó műtrágyákat is, így még a foszfor és kálium

sem kötődik le olyan könnyen, tehát nagyobb arányban marad felve
hető állapotban. Ha többféle műtrágyát adunk, azokat közvetlenül
kiszórás előtt összekeverhetjük,
így kevesebb munka lesz vele.
Tápanyagban nagyon szegény
futóhomokos talajon a műtrágyák
hatóanyaga gyengébben kötődik
meg. Ezért amikor a műtrágyát
nem a szerves trágyával egyidejűleg adjuk, ilyen talajon ajánlatos még a foszfor- és káliumműtrágyákat is tavasszal, nyitás előtt
hozzáadni.
Mélyítés után megkezdhetjük
a trágya behordását a sorokb a.
Istállótrágya kiszórását azonban
csak fagymentes időb en tanácsos végezni, mert ha a föld fagyos, akkor nem tudjuk a behordott trágyát betakarni, emiatt tápanyagveszteség történik. Olyan
szerves anyagg al való trágyázás esetén, amelynél a be nem takarás miatt nem következik be
tápanyagveszteség, a trágyázást
akkor is elvégezhetjük, ha a föld
meg van fagyva. Betakarhatjuk a
fagy kiengedése után is.
Az istállótrágyát azonnal el
kell teregetni és földdel betakarni.
Más szerves anyagot vagy műtrágyát ugyancsak hasonlóan takarunk be. Ősz vagy tél folyamán
a befedett szőlőkben a betakarás-

nál tulajdonképpen csak vékonyabb földréteg kerül a trágyára.
Csak akkor lesz a trágya fölött
a szükséges vastagságú földréteg, amikor tavasszal a tőkékről a földet nyitással a sorközökbe kihúzzuk. Még jobb hatást érünk el a trágyázással, ha
szétterítés után ásáskor beleforgatjuk vagy belekapáljuk a talajba, így nem rétegben kerül be a
trágya, hanem vastagabb földtömeggel keveredik. Ha eközben a vékonyabb oldalgyökereket elvagdaljuk, az nem káros,
mivel újabb felszívó gyökerek
képzésével még több elágazású
gyökértömeg képződik.
A műtrágyák használatával
kapcsolatban a következőkre
legyünk figyelemmel: a szőlő
gyenge növekedésekor emelni
kell a nitrogénadagot, ahol viszont túl erősen növekedik, nitrogént keveset vagy egyáltalán
ne adjunk, inkább a kálium- és
foszforadagokat növeljük. A
műtrágyák, de a szerves trágyák
is akkor érvényesülnek jól, ha a
tenyészidőszak folyamán a talaj
többször jól beázik. Száraz időben vagy talajon a hatásuk elmaradhat, ilyenkor a következő évben érvényesül.

(a kárpátaljai turizmus recessziójával) és az árumennyiség egyidejű jelentős megnövekedésével. A
helyzet csak októberre lett kedvezőbb, mivel addigra már a legtöbb termelőnek lefutott a szezonja. Jövőre várhatóan hasonló lesz
a helyzet.
Nem panaszkodhattak a burgonyatermesztők sem az elmúlt
évben, legalább is azok, akik meg
tudták menteni a krumplijukat a
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Gazdaoldal
Az új szezon a palántanevelőben kezdődik! (3.)

A palántanevelés: mikor és
mibe vessünk?

Cikksorozatunk előző részeiben megtárgyaltuk, hogy
milyen szempontok szerint kell felépítenünk a palántanevelő fóliasátrat,
milyen fűtési rendszerrel és mesterséges pótmegvilágítással kell azt felszerelnünk ahhoz, hogy
szép, fejlett, zömök
palántákat tudjunk
kinevelni a téli időszakban is.
Azonban az idő gyorsan szalad, s már most el kell gondolkodnunk azon, hogy mikor és
mibe fogunk vetni.
A palántanevelés időzítése
A palántanevelés időzítéséhez tudnunk (terveznünk) kell
a kiültetés időpontját. Ez leginkább a fóliaház fűtési rendszerétől, valamint az esetleges
előveteménytől függ. Példaként
vegyük alapul a legelterjedtebb
hajtatási növényünket, az uborkát. Az uborkapalántákat csak
olyan fóliaházba szabad kiültetni, amelyben a talaj kellőképpen
felmelegedett (felmelegítettük)
tehát meghaladja a 15-16 0C-t.
Fűtetlen fóliaházakban ez április 20. környéke, vészfűtéssel
április 5–10., mérsékelt fűtéssel
március 20–25., míg vegetációs
fűtéssel akár február elején is ültethetnénk, ha a piac megfizetné
a tetemes fűtési költséget. Kezdő
kistermelőknek március 1–5. közötti legkorábbi kiültetéssel érdemes indítani.
Ezektől a dátumoktól kell
aztán visszafelé számolni a palántanevelés hosszát. Ez az időtartam leginkább a palántanevelő pohár átmérőjétől függ. A
6 cm átmérőjű, 2 dl-es poharakban maximum a 3. lomblevél megjelenéséig, tehát kb. 3
hétig (kelés után) lenne szabad
nevelni a palántákat. Ugyanez
vonatkozik az „54-es” sejttálcákra is, hisz a tenyészterület
itt is hasonló nagyságú. Ha ennél fejlettebb palántákat szeretnénk nevelni, akkor bizony nagyobb poharakat kell használnunk. Minden plusz lomblevél

kb. plusz 2 cm pohárátmérőt követel. Tehát a hajtatásban optimális,
kb. 4-5 lombleveles palántákhoz kb.10 cm átmérőjű poharak szükségesek. Az uborka palántanevelésének hossza az
ilyen poharakban kb. 4-5
hét a keléstől számítva.
Gyakori hiba, hogy
kisméretű poharakban
próbálunk ilyen fejlettségű palántát nevelni.
Ennek eredménye azonban csak
egy vékonyszárú, elvénített, leállt
fejlődésű palánta, amelyet a fiatalabb palánták egy-kettőre lehagynak a fejlődésben.
A paradicsom és paprika hajtatásával foglakozó gazdák esetében a palántanevelés időszaka jóval hosszabb. Ráadásul ezeknél a
növényeknél be kell iktatnunk egy
plusz műveletet, a tűzdelést.
A palántaföld – keverékekről
A palántaneveléshez a termelőknek olyan palántanevelő közegre van szükségük, amely megfelel
az alábbi kritériumoknak:
1. megfelelő laza szerkezetű, s
ezt a laza szerkezetet meg is tartja.
2. jó nedvszívó és víztartó képességű
3. megfelelő kémhatású (pH)
legyen
4. tartalmazza a megfelelő
mennyiségű tápanyagokat (EC)
5. steril legyen, azaz ne tartalmazzon növényi betegségeket kiváltó spórákat és mikrobákat.
Évszázadokon keresztül erre a
célra az istállótrágya komposztján
alapuló keverékeket használták a
gazdák, több-kevesebb sikerrel.
Azonban a felsorolt 5 pontból csak
az első 2-nek felelt meg tökéletesen, a második kettőnek esetlegesen, míg az utolsó pontnak egyáltalán nem.
Ezeknek a hiányosságnak a kiküszöbölésére kezdték el használni a tőzeg alapú palántanevelő közegeket. Azonban a tőzegről tudni
kell, hogy „nyers” formában alkalmatlan erre a célra. Ugyanis a tőzeg általában igen savanyú kémhatású. Ennek a savanyú kémhatásnak köszönheti a sterilitást, hisz
a gombák és mikrobák ezt nem

kedvelik. Ezen kívül a közvetlenül hasznosítható tápanyagokban
is igen szegény.
Tehát a tőzeget alkalmassá kell
tenni a fent említett célra. Megfelelő mennyiségű mész hozzáadásával be kell állítani egy semlegeshez közeli kémhatást (5,5-6.5 pH),
valamint a lassan lebomló műtrágyák hozzáadásával biztosítani kell
a megfelelő tápanyagszintet.
Mivel a gazdák többségének
csak 1-2 m 3 magházföldre van
szüksége, ők készen is megvásárolhatják az ún. szubsztratot, a gazdaboltokban. Csak figyeljünk oda,
hogy mit is vásárolunk!
A tőzeg alapú szubsztrátot
gyártó cégek nem csak egyetlen
terméket állítanak elő, hanem egy
egész terméksort. Ugyanis a különböző növények számára más-más
típusú magházföldre van szüksége,
más EC, pH értékekkel. A vidékünkön termelt zöldségfélék palántái
számára az úgynevezett standard
összetételű keverékek a legalkalmasabbak, 5,5-6,5 pH-val és 1,0
EC-vel. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a palántanevelő edény
méretétől függően más-más frak-

Illusztráció
ciójú (durvább, szálasabb vagy finomabb, aprószemcsésebb) keveréket kell használnunk. A nagyon
kicsi gyökérterű sejttálcás palántanevelésnél (96-os, 160-as vagy
250-es sejttálcák) a legapróbb,
0-7-es frakciójú keveréket kell választani, a nagyobb gyökértérfogatú 40-es, 54-es sejttálcák számára,
valamint a 2dl-es műanyag poharakba a közepes, 0-20-as frakció a
legalkalmasabb. Azok, akik ennél
nagyobb poharakat használnak, a
7-25-ös frakciójú keveréket kell
választaniuk. A vödrös-konténeres termesztésnél ezt kiegészítjük
még a legdurvább, 0-45-ös szálas

Szőlősvégardóban megnyílt egy új agrokémiai
laboratórium és szaktanácsadói iroda

Szeretném felhívni a kedmezőgazdasági kultúránk, a kuves termelők figyelmét, hogy
korica a vegetációs időszaka alatt
Szőlősvégardóban megnyílt kb. 120-140 kg nitrogént használ
egy agrokémiai laboratórifel, foszforból 60-70 kilogramum és szaktanácsadói
mot hektáronként, káliiroda, amely alapumból 70-80 kg-ot. Ez
feladata a háztáji és
a mennyiség biztosítja
egyéb gazdaságok taa 8-10 t/ha terméshozalajmintáinak vizsgámot, és csak ez alapján
lata, illetve ez alaptudjuk megállapítani,
ján a műtrágyák célhogy milyen és mennyi
szerű használatával
műtrágyát kell vásárolvaló szaktanácsadás
nunk. Ezt kizárólag laTel.: 2-41-74
lesz. Minden termeboratóriumi vizsgálalőnek tudnia kell, hogy mintok alapján lehet megállapítani.
den évben célszerű elvégezSajnos ezt az alapelvet nem minni a parcellák talajvizsgáladig használjuk a gyakorlatban és
tát, amely alapján lehetséges
ezzel magyarázható az eltérő terhatékonyan használni a műméshozam is.
trágyákat és a termésnövelő
A másik fontos elv a levéldiszereket.
agnózis elvégzése, amely alapján
Mint tudjuk, minden mezőmegállapítható, milyen makro- és
gazdasági kultúrának különbömikroelemek hiányoznak a talajző a tápanyagszükséglete. Pélból. Ez alapján lombtrágyázással
dául az egyik legelterjedtebb
tudjuk pótolni a hiányzó eleme-

tőzeggel is, a gyökérzet jobb levegőzöttségének biztosításának
érdekében. Természetesen a különböző cégeknél ezek a mérettartományok kis mértékben eltérhetnek egymástól. Azt, hogy
az adott zsákban konkrétan milyen típusú és összetételű keverék van, a zsákok hátoldalán található táblázatból kell kiolvasnunk. Nem egységes a konkrét
termék jelölésére használt betű-,
szám-, vagy szín-kód sem, amit
a zsákok elején vagy oldalán kell
megkeresnünk.
Előzzük meg a palántadőlést!
Az egyik leggyakoribb probléma évről évre a palántadőlés.
Mivel ezt a tünetet többféle kórokozó is kiválthatja, nem elegendő a palántaneveléshez használt magházföldet egyféle gombaölő szerrel fertőtleníteni. Lehet, hogy a 2-3 féle „méregdrága” szer együttes használata pazarlásnak tűnik, de ha figyelembe vesszük az esetleges károkat,
amit elkerülhetünk, nagyon megéri. Kelés előtti beöntözéshez jól
bevált a Previcur 20 ml + Topsin
10 g + Ridomil Gold MZ 25 g ke-

ket és így idejében megoldjuk a
problémát.
Ezenkívül a laboratóriumban fitodiagnózist is végeznek.
Ez alapján megállapítható a kórokozók és a kártevők jelenléte a
konkrét területen. Egyelőre kizárólag gombabetegségeket vizsgálnak kultúrák szerint. Baktérium- és vírusbetegségeket csak vizuálisan állapítanak meg. A szaktanácsadók maguk keresik fel a
gazdákat és a talajmintákat is ők
veszik le, de magyar nyelvtudással nem rendelkeznek. Ez viszont
nem probléma, mert rajtam keresztül Önök pontos információt fognak kapni. A munkatársak
konkrét tanácsokat adnak a helyzettől függően. Elérhetőségek:
Szőlősvégardó, Ardovecka u. 267A; tel.: 0685297177, 0663090008.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója

verék 10 liter vízhez. Ez kb. 3-4
m2 palántanevelő felület egyszeri beöntözésére elegendő. Fontos,
hogy a talaj előzőleg nedves legyen, mert különben a vegyszerünket a talaj felső (vékony) rétege magába szippantja, s így az
nem tudja kifejteni a hatását az
alsóbb rétegekben. Kelés után
a mankoceb tartalmú gombaölő
szereket (Ridomil Gold stb.) viszont már kerülni kell a beöntözéseknél, mivel több gazdánál is
gyökérperzselést okozott.

Gál István,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány
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Január vége: mit jósol
Pál fordulásának napja?

A természet közelében élő emberek mindig szorosan kötődtek a hagyományokhoz, és ha
ez a mi, modernnek nevezett
korunkban csökkent is, nem
szűnt meg.
Néphit Vince és Pál napján
Falusi emberek, gazdák, kertészek, állattartók, erdészek következetesen számon tartják, hogy
a néphit melyik nevezetes nappal
kapcsolatban milyen időjárást jósol, a terméskilátásokról milyen
bölcsességeket őrzött meg.
Január 22-én köszönt be Vince. Nevének a vinum szóval rokon hangzása magyarázza, hogy
a szőlősgazdák a neve napjának
időjárásából a következő bortermésre szoktak jósolni. Azt tartották: „ha megcsordul Vince, tele
lesz a pince”, illetve „ha fénylik
Vince, megtelik a pince – ha meg
nem csepereg, nem lesz elég bor”.
Egy hosszabb rigmus szerint: „ha
szépen fénylik Vince, megtelik
borral a pince, gabonával pajta,
csűr, Mihály így édes bort szűr”.
Január 25-én Pál fordulásának napja van, amikor a tél fele
már elmúlt, és az idő lassacskán
tavaszba fordul. Az öreg gazdák
most is azt vallják, hogy ha ezen
a napon kellemes az idő, akkor
jó termés lesz. A regula így szól:
„H a f é n y e s S z e n t P á l ,
minden termés szépen áll.
Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel”.
Mi maradjunk egyelőre a fűtött szobában, az időjárástól védett helyen nevelt, ápolt növényeknél!
Mi legyen a cserepes
azáleával?
Sokan kaptak az elmúlt hetekben cserepes azáleát. Gyönyörű
virág ez, amely az erikafélék családjába tartozik. Rózsaszín, piros,
tarka-cirmos, fehér virágai tömegesen nyílnak és sokáig, tartósan
megmaradnak. A virágok tartósságát fokozni lehet azzal, ha nem
tartjuk túl fűtött, száraz levegőjű
szobában, vagy legalább éjszakára hűvös helyiségbe állítjuk.
Az azálea mészkerülő növény, amely nehezen viseli el a
meszes vízvezetéki vizet. Ezért
az öntözésére használjunk forralt és lehűtött vizet, amelyből
a meszet kicsapattuk. A vizet lágyíthatjuk oly módon is, hogy
literenként egy gramm trisót oldunk fel benne.

A rododendron nem
szereti a meszet
Méreg a mész (az
ugyancsak az erikafélék közé tartozó) szabadföldi rododendronok számára is. Ezeket
a cserjéket nagyon sokan szeretnék a kertjükbe telepíteni, de
erőfeszítéseiket többnyire kudarc követi,
mert a talajban lévő
mész következtében a
leveleik megsárgulnak, lehullanak és végül a növény elpusztul. Rododendront tehát csak a savanyú (4,5-6,0 pH értékű) talajokba telepítsünk. Persze meg lehet azt tenni, hogy az ültetőgödör talaját kicseréljük savanyú kémhatású tőzeggel, de ez csak addig teszi lehetővé a növény egészséges fejlődését, ameddig a gyökerei ki nem nőnek a gödörből.
Sötét fürdőszobában milyen növényt lehet tartani?
Sokan szeretnének a rosszul megvilágított és az ablaktalan fürdőszobádban is cserepes virágot tartani. A szándék tiszteletre méltó
és akár erőpróbának (divatos kifejezéssel: kihívásnak) is tekinthető,
hiszen világos és meleg szobában nem nagy tudomány szép virágokat nevelni, de sötét helyen már nagy teljesítmény. Ha azonban jól
választjuk meg a növényeket és gondoskodunk kiegészítő fényforrásról, akkor ez sem lehetetlen. Ajánlunk néhány növényt: zöldike
vagy csokrosinda (Chlorophytum), pletyka (Tradescantia), kukoricalevél (Aspidistra), tigrislevél (Sansevieria) és a messzire elindázó
ámpolnanövény, a szobai futóka
(Scindapsus vagy Epipremnum).
balintgazda.hu/Kárpátinfo
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2021.
január 27.

Heti műsor

Köszöntjük Ignác, Efrám, Virgínia nevű olvasóinkat!

Hétfő

Február 1.

19:35 Rex Rómában

Köszöntjük Karolina, Aida nevű olvasóinkat!

Kedd

Német bűnügyi tévéfilmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:45 Apja, fia, unokája
Am. vígjátéksor.

14:25 Keresztanyu

Magyar filmsor.

15:50 Az ígéret

Török filmsor.

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

20:30 Kékfény
21:25 Diagnózis

Február 2.

20:30 Önök kérték
21:33 Briliáns
barátnőm

Olasz tévéfilmsor.
04:50 Teleshop
22:30 Kenó
05:15 Barátok közt
Tévéfilmsor.
22:35 A fagy
06:00 Reggeli
22:05 Kenó
Bűnügyi tévéfilm09:05 Teleshop
22:15 Besúgó
sor.
12:15
Fókusz
Angol bűnügyi tévé23:30 Don Matteo
13:45
Apja,
fia,
unokája
filmsor.
Olasz tévéfilmsor.
Am. vígjátéksor.
23:15 Don Matteo
00:30 Doctor Foster
14:25 Keresztanyu
Olasz tévéfilmsor.

00:25 Doctor Foster

Magyar filmsor.

15:50 Az ígéret
Angol tévéfilmsor.
Török filmsor.
01:25 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem 17:05 Barátok közt
02:15 Fülszöveg: Kele- 18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
csényi László
18:50 Fókusz
20:20 Keresztanyu

21:40 New Amster04:30 Kincsesládánk
dam - Vészhely- 05:00 Híradó
zet New Yorkban 05:15 Angol nyelvű hírek
Amerikai filmsor.
05:20 Német nyelvű
22:50 Barátok közt
hírek
23:30 XXI. század – a
05:25
Orosz
nyelvű hírek
legendák velünk
05:30 Kínai nyelvű hírek
élnek
05:35 Itthon vagy!
00:05 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
00:40 CSI: Miami
06:45 Család'21
helyszínelők
Amerikai krimisor. 07:05 Hajnali
gondolatok
01:55 Autogram
07:15 Almárium
02:40 CSI: Miami
08:15 Mesterember
helyszínelők
Amerikai krimisor. 08:40 Százhangú orgona - Magyar
népzenei körkép
09:15 Élő népzene
05:15 Családi Titkok 09:45 Jó ebédhez szól
a nóta
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel 10:20 Isten kezében
10:45 Önkéntesek
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO 11:15 A sípoló macskakő
Magyar játékfilm
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva 12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
11:15 Mintaapák
Magyar fikciós sor. 13:15 Roma magazin
12:00 Tények Délben 13:40 Domovina
12:30 Walker, a Texas-i 14:10 Divat & dizájn
14:45 Magyar Krónika
kopó
Am. akciófilm-sor. 15:15 Család-barát
13:35 Walker, a Texas-i 16:40 Öt kontinens
17:15 Ízőrzők: Fülöp
kopó
Am. akciófilm-sor. 17:50 Ízőrzők:
14:35 Tiéd az életem
Németkér
Mexikói filmsor.
18:25 Borbás Marcsi
15:40 Az én lányom
szakácskönyve
Török filmsor.
19:00 Jó ebédhez szól
16:45 A bosszú
a nóta
csapdájában
19:25 Jó ebédhez szól
Török filmsor.
a nóta
18:00 Tények
20:00 Az örökzöld
18:45 Tények Plusz
örökzöldek
19:45 Doktor Balaton 21:00 Híradó
Magyar filmsor.
21:25 V4 híradó
20:20 Exatlon Hungary 21:35 Mága Zoltán Bu23:00 Robin Hood
dapesti Újévi
Am.-angol kalandKoncert 2021
film
02:10 Walker, a Texas-i 22:35 Dokuzóna
23:35 Hazajáró
kopó
Am. akciófilm-sor. 00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
03:25 Tények Este
00:45 M2 matricák Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
04:25 Család-barát
01:20 Angol nyelvű hírek
05:55 Hajnali
01:30 Az örökzöld
gondolatok
örökzöldek
06:00 Híradó
02:25 A sípoló macskakő
06:30 Nemzeti
Magyar játékfilm
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:40 Mozogj otthon! 05:15 E.ON férfi vízilabda OB I.
07:50 Ridikül
06:30 Sporthíradó
08:45 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor- 07:00 Sporthíradó
07:25 Bringasport
09:40 Isztambuli
07:45 Golf
menyasszony
08:15 Férfi kézilabda
Török tévéfilmsor.
világbajnokság
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó 10:00 Sporthíradó
10:25 Férfi kézilabda
12:01 Híradó
világbajnokság
12:35 Nemzeti
12:15 Vitorlázás: Prada
Sporthíradó
Kupa
12:55 Jamie egyszerű
13:00 Sporthíradó
és gyors kajái
13:25 Sorsok útvesztője 13:25 K&H női kézilabda liga
Török tévéfilmsor.
15:05 OTP Bank Liga
14:20 Almárium
17:00 Sporthíradó
15:15 Rex Rómában
Német bűnügyi té- 17:15 UEFA Euro 2020
véfilmsor.
Magazin
17:40 UEFA Bajnokok
16:15 Brown atya
Bűnügyi tévéfilmsor.
Ligája magazin
17:05 Ridikül
18:15 Kosárlabda
18:00 Híradó
magazin
18:25 Nemzeti
19:15 Kézilabda
Sporthíradó
magazin
18:40 Isztambuli
20:15 Góóól!2
menyasszony
00:20 OTP Bank Liga
Török tévéfilmsor.
02:15 OTP Bank Liga

Magyar filmsor.

21:40 New Amsterdam - Vészhelyzet New Yorkban
Amerikai filmsor.

22:50 Barátok közt
23:30 Házon kívül
00:05 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:45 CSI: Miami
helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:55 Törtetők

Amerikai vígjáték

05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Mintaapák
Magyar fikciós sor.

12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i
kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsor.

16:45 A bosszú
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:45 Doktor Balaton
Magyar filmsor.

20:20 Exatlon Hungary
23:00 Rocketman
Angol életrajzi film

01:45 Walker, a Texas-i
kopó
Am. akciófilm-sor.

02:50 Csapdába csalva
03:25 Tények Este

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:46 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:40 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:45 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.

09:40 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:55 Jamie egyszerű
és gyors kajái
13:25 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

14:20 Almárium
15:15 Rex Rómában

Német bűnügyi tévéfilmsor.

16:10 Brown atya

Angol bűnügyi tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:40 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában

Német bűnügyi tévéfilmsor.

Angol tévéfilmsor.

Köszöntjük Balázs nevű olvasóinkat!

Szerda
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:45 Apja, fia, unokája
Am. vígjátéksor.

14:25 Keresztanyu

Magyar filmsor.

01:25 Új idők új dalai 15:50 Az ígéret
01:55 Rúzs és selyem
Török filmsor.
02:20 Fülszöveg: Hász 17:05 Barátok közt
Róbert író
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:20 Keresztanyu
04:05 Ridikül
Magyar filmsor.
05:00 Híradó
21:40 New Amster05:15 Angol nyelvű hírek
dam - Vészhely05:20 Német nyelvű
zet New Yorkban
hírek
Amerikai filmsor.
05:25 Orosz nyelvű hírek 22:50 Barátok közt
05:30 Kínai nyelvű hírek 23:30 RTL Híradó 05:35 Itthon vagy!
Késő esti kiadás
05:55 Esély
00:05 Az első millióm
06:15 Kék bolygó
története
06:45 Magyar gazda
01:20 CSI: Miami
07:10 Hajnali
helyszínelők
Am. krimisor.
gondolatok
02:35 CSI: Miami
07:15 Almárium
helyszínelők
08:05 Mesterember
Am. krimisor.
08:35 Százhangú orgona - Magyar
népzenei körkép
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
a nóta
10:05 Jó ebédhez szól 06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
a nóta
08:45 MOKKACINO
10:35 Református
09:40 TELESHOP
magazin
10:45 Csapdába csalva
11:00 Evangélikus
11:15 Mintaapák
magazin
Magyar fikciós sor.
11:35 Volt egyszer egy
12:00 Tények Délben
úrlovas
12:30 Walker, a Texas-i
Tévéfilm
kopó
12:50 V4 híradó
Am. akciófilm-sor.
13:00 Híradó
13:35 Walker, a Texas-i
13:15 Srpski ekran
kopó
13:45 Unser Bildschirm
Am. akciófilm-sor.
14:15 Család'21
14:35 Tiéd az életem
14:45 Novum
Mexikói filmsor.
15:15 Család-barát
15:40 Az én lányom
16:40 Térkép
Török filmsor.
17:15 Ízőrzők: Kóka
16:45 A bosszú
17:50 Ízőrzők:
csapdájában
Mátranovák
Török filmsor.
18:25 Borbás Marcsi 18:00 Tények
szakácskönyve
18:45 Tények Plusz
19:00 Jó ebédhez szól 19:45 Doktor Balaton
a nóta
Magyar filmsor.
19:25 Jó ebédhez szól 20:20 Exatlon Hungary
a nóta
23:00 Magánnyomozók
20:00 Mosoly a javából! 00:10 Családi Titkok
21:00 Híradó
01:15 Walker, a Texas-i
21:25 V4 híradó
kopó
21:40 Mága Zoltán BuAm. akciófilm-sor.
dapesti Újévi
02:15 Walker, a Texas-i
Koncert 2021
kopó
Am. akciófilm-sor.
22:40 Klasszikusok
03:25 Tények Este
délidőben
23:55 Hazajáró
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák Hevül a vegyület 04:25 Édes anyanyelvünk
04:30 Család-barát
00:55 Himnusz
05:55 Hajnali
01:00 Híradó
gondolatok
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Mosoly a javából! 06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska
06:30 Sporthíradó
Kronika
07:30 Múlt és Jelen
08:00 Merkantil Bank 07:10 Ecranul nostru
07:40 Mozogj otthon!
Liga
07:50 Ridikül
10:00 Sporthíradó
08:45 Alpesi őrjárat
10:25 Jövünk!
Olasz tévéfilmsor.
11:00 Kosárlabda
09:40 Isztambuli
magazin
menyasszony
12:00 Kézilabda
Török tévéfilmsor.
magazin
10:35 Család-barát
13:00 Sporthíradó
12:00 Déli harangszó
13:40 Góóól!2
12:01 Híradó
14:40 Hajime
12:35 Nemzeti
15:10 Asztalitenisz
Sporthíradó
magazin
15:45 Vitorlázás: Prada 12:55 Jamie egyszerű
és gyors kajái
Kupa
13:25 Sorsok útvesztője
16:30 Fradi Tv
Török tévéfilmsor.
17:00 Sporthíradó
14:20
Almárium
17:15 Felvezető műsor:
15:15 Rex Rómában
Labdarúgás
Német bűnügyi té17:30 OTP Bank Liga
véfilmsor.
19:20 Értékelő műsor: 16:10 Brown atya
Labdarúgás
Angol bűnügyi tévé19:45 Felvezető műsor:
filmsor.
Labdarúgás
17:05 Ridikül
20:00 OTP Bank Liga 18:00 Híradó
21:50 Értékelő műsor: 18:25 Nemzeti
Labdarúgás
Sporthíradó

Február 3.

18:45 Isztambuli
menyasszony

Köszöntjük Ráhel, Csenge nevű olvasóinkat!

Csütörtök

Török tévéfilmsor.

Február 4.

19:35 Rex Rómában

Német bűnügyi tévéfilmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
20:30 Skandináv Lottó 09:05 Teleshop
20:45 Belgravia
12:15 Fókusz
Angol tévéfilmsor.
fia, unokája
21:35 Sötétkék égbolt 13:45 Apja,
Am. vígjátéksor.
Cseh háborús film
14:25 Keresztanyu
23:25 Kenó
Magyar filmsor.
23:35 Don Matteo
15:50 Az ígéret

20:30 Fábry
21:55 Sobri

00:40 Doctor Foster

01:55 Doctor Foster

19:35 Rex Rómában

Német bűnügyi tévéfilmsor.

Olasz tévéfilmsor.

Török filmsor.

17:05 Barátok közt
Angol tévéfilmsor.
01:40 Rúzs és selyem 18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
02:10 Fülszöveg: Vörös
18:50
Fókusz
István költő
20:20 Keresztanyu
Magyar filmsor.

Tévéfilmsor.

22:45 Kenó
22:55 Munkaügyek IrReality Show

Magy. vígjáték-sor.

23:25Aszivárvány harcosa
Magyar filmdráma

00:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
Angol tévéfilmsor.

02:45 Rúzs és selyem
03:15 Fülszöveg: Csele-
nyák Imre író

21:40 New Amsterdam - Vészhely04:05 Ridikül
zet New Yorkban 04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:00 Híradó
Amerikai filmsor.
05:15 Angol nyelvű
05:15 Angol nyelvű
22:50 Barátok közt
hírek
hírek
23:30 RTL Híradó 05:20 Német nyelvű
Késő esti kiadás 05:20 Német nyelvű
hírek
hírek
00:10 CSI: Miami
05:25 Orosz nyelvű
05:25 Orosz nyelvű
helyszínelők
hírek
hírek
Amerikai krimisor.
05:30 Kínai nyelvű
05:30 Kínai nyelvű
01:20 CSI: Miami
hírek
hírek
helyszínelők
05:35 Itthon vagy!
Amerikai krimisor. 05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
05:55 Novum
06:20 Élő egyház
06:25 Summa
06:45 Kárpát06:50 Világ
medence
05:15 Családi Titkok 07:10 Hajnali
07:10 Hajnali
gondolatok
06:15 MOKKA
gondolatok
06:25 Tények Reggel 07:20 Almárium
07:15 Almárium
08:15 Mesterember
06:55 MOKKA
08:15 Mesterember
08:45 MOKKACINO 08:50 Nézd a tánc
08:45 Nézd a tánc
nemeit...
09:40 TELESHOP
nemeit...
10:45 Csapdába csalva 09:00 Hajdanában
09:00 Hajdanában
danában....
11:15 Mintaapák
Magyar fikciós sor. 09:15 Élő népzene
danában...
12:00 Tények Délben 09:40 Jó ebédhez szól
09:15 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez szól 12:30 Walker, a Texas-i
a nóta
kopó
a nóta
10:15 Új nemzedék
Am. akciófilm-sor.
10:15 Jó ebédhez szól
10:40 Református
13:35 Walker, a Texas-i
a nóta
ifjúsági műsor
kopó
10:50 Rome Reports 10:45 Evangélikus
Am. akciófilm-sor.
Vatikáni híradó
ifjúsági műsor
14:35 Tiéd az életem
11:15 Ő és én:
10:55 Baptista magazin
Mexikói filmsor.
Zöldy Pál
11:25 Gazdag szegények
Magyar tévéfilm
11:20 Kereszt-Tények 15:40 Az én lányom
Török filmsor.
12:50 V4 híradó
11:30 A sokszínű
16:45 A bosszú
13:00 Híradó
vallás
csapdájában
13:15 Alpok-Duna11:50 Menazséria
Török filmsor.
Tévéjáték
Adria
18:00 Tények
12:50 V4 híradó
13:45 Slovenski Utrinki
18:45 Tények Plusz
13:00 Híradó
14:20 Kék bolygó
19:45 Doktor Balaton 14:45 Noé barátai
13:15 Hrvatska
Magyar filmsor.
Kronika
20:20 Exatlon Hungary 15:25 Szerelmes
13:45 Ecranul nostru 23:00 Magánnyomozók
földrajz
14:15 Magyar
00:10 Családi Titkok 17:00 Magyarország
gazda
finom
01:15 Walker, a Texas-i
14:45 Mesterember
17:15 Ízőrzők: Kisapáti
kopó
15:15 Család-barát
17:50 Ízőrzők: Siófok
Am. akciófilm-sor.
16:45 Hazajáró
02:15 Walker, a Texas-i 18:25 Borbás Marcsi
17:20 OTP Bank Liga
szakácskönyve
kopó
20:00 OTP Bank Liga
19:00 Jó ebédhez szól
Am. akciófilm-sor.
22:05 Ridikül
a nóta
03:25 Tények Este
23:00 Egy Isten, két
19:25 Jó ebédhez szól
nemzet
a nóta
23:55 Hagyaték
21:00 Híradó
00:30 Hetedhét
21:25 V4 híradó
04:26 Család-barát
kaland
21:35 Ridikül
05:55 Hajnali
00:40 M2 matricák 22:30 Lángolj és
gondolatok
Hevül a vegyület 06:00 Híradó
világíts!
00:45 M2 matricák 23:50 Hagyaték
06:30 Nemzeti
Hevül a vegyület
00:30 Hetedhét kaland
Sporthíradó
00:55 Himnusz
00:40 M2 matricák 06:40 Kenó
01:00 Híradó
Hevül a vegyület
06:45 Slovenski Utrinki
01:20 Angol nyelvű
00:45 M2 matricák 07:15 Alpok-Dunahírek
Hevül a vegyület
Adria
01:30 Önök kérték
07:45 Mozogj otthon! 00:50 Himnusz
02:25 Menazséria
01:00 Híradó
07:55 Ridikül
Tévéjáték
01:20 Angol nyelvű
08:45 Alpesi őrjárat
hírek
Olasz tévéfilmsor.
02:20 Gazdag
09:40 Isztambuli
szegények
menyasszony
Magyar tévéfilm
05:30 Kézilabda
Török tévéfilmsor.
10:35 Család-barát
magazin
12:00 Déli harangszó
06:30 Sporthíradó
12:01 Híradó
07:00 Sporthíradó
04:55 K&H női
12:35 Nemzeti
07:25 Szabadidő
Sporthíradó
kézilabda liga
07:55 OTP Bank Liga
12:55 Jamie egyszerű 06:30 Sporthíradó
10:00 Sporthíradó
és gyors kajái
07:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
13:25 Sorsok útvesztője 07:30 Hajime
12:20 Fradi Tv
Török tévéfilmsor.
08:00 OTP Bank Liga
13:00 Sporthíradó
10:00 Sporthíradó
13:25 Aranyoroszlánok 14:20 Almárium
15:40 OTP Bank Liga 15:15 Rex Rómában
10:25 OTP Bank Liga
Német bűnügyi té16:45 Sporthíradó
12:25 Asztalitenisz
véfilmsor.
18:00 K&H női
magazin
16:10 Brown atya
kézilabda liga
13:00 Sporthíradó
Angol bűnügyi té19:40 Felvezető műsor:
13:25 Góóól!
véfilmsor.
Labdarúgás
14:25 Pecatúra
17:05 Ridikül
20:00 OTP Bank Liga 18:00 Híradó
16:45 E.ON férfi
21:50 Értékelő műsor: 18:25 Nemzeti
vízilabda OB I.
Labdarúgás
Sporthíradó
19:55 Góóól!2
22:15 Góóól!
18:45 Isztambuli
20:55 Sporthíradó
23:10 OTP Bank Liga
menyasszony
01:45 Góóól!2
Török tévéfilmsor.
01:05 OTP Bank Liga
02:40 OTP Bank Liga
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08:55 Neked szól!
05:25 Orosz nyelvű
09:00 Rome Reports hírek
Vatikáni híradó 05:30 Kínai nyelvű
A sokszínű
hírek
Február 5.
Február 6.
Február 7. 09:20 vallás
05:35 Itthon vagy!
Török tévéfilmsor.
10:00 Fald Fel!
13:20 Magyarország
09:35 Református
05:55 Térkép
19:35 Rex Rómában
10:30 Több mint
inom
ifjúsági műsor
06:20 Élő egyház
Német bűnügyi téTestŐr 13:40 Csendes Don
09:45 Evangélikus
06:45 Esély
véfilmsor.
Tévéfilmsorozat
Best Of
ifjúsági műsor
07:05 Hajnali
05:00 Az én kis
05:05 Az én kis
04:50 Teleshop
20:35 Kolja
14:30 A nyomorultak
11:05 Super Car
09:50 Görögkatolikus
gondolatok
családom
családom
05:15 Barátok közt
Cseh filmszatíra
Angol tévéfilmsoTörök filmsorozat
11:40 Életmódi
Török filmsorozat
ifjúsági műsor - 07:10 Világ
06:00 Reggeli
22:15 Kenó
rozat
06:00 Teleshop
12:10 Brandépítők
06:00 Teleshop
Úton-útfélen
07:30 Multiverzum
09:05 Teleshop
22:25 Amerikai levelek 06:30 Kölyökklub
15:40 Özvegy menyasz- 06:30 Kölyökklub
12:45
Tini
Nindzsa
10:00
Baptista
08:00 Mesterember
12:15 Fókusz
Cseh romantikus
szonyok
08:50 Star Wars: A
Teknőcök
08:50 Star Wars: A
magazin
08:25 Noé barátai
13:45 Apja, fia, unokája
dráma
Magyar filmvígjáték
Amerikai animációs 10:25 Ő és én:
Freemaker csaFreemaker csa08:50 Novum
Am. vígjátéksor.
00:15 Don Matteo
17:00
Főmenü
akció-vígjáték
lád kalandjai
lád kalandjai
Lőw
András
09:20 Önök kérték
14:25 Keresztanyu
Olasz tévéfilmsor.
Amerikai animációs 15:10 James Bond: A 10:30 Evangélikus
Amerikai animációs 18:00 Híradó
Magyar filmsor.
10:15 Ízőrzők - Takaré01:20 Doctor Foster
18:25 Nemzeti
kalandfilmsorozat
világ nem elég
kalandfilmsorozat
15:50 Az ígéret
riportok
kos konyha
Angol tévéfilmsor.
Sporthíradó
Angol-amerikai
ak09:20 Teleshop
Török filmsor.
11:00 Meditációk egy 10:45 A dal 2021
02:15 Fülszöveg: Mar- 09:20 Teleshop
18:40
SzerencsePerc
ciófilm
10:20 Apja, fia, unokája
10:20 Apja, fia, unokája
17:05 Barátok közt
monostorból
12:50 V4 híradó
kovics Botond
Amerikai vígjáték- 18:00 Tények
Amerikai vígjáték- 18:45 Szerencse
18:00 RTL Híradó –
12:00
Déli
harangszó
13:00 Híradó
író
sorozat
Szombat
18:50 Last Vegas
sorozat
Esti kiadás
12:01 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
Amerikai
vígjáték
11:00
A
Muzsika
TV
19:35
A
dal
2021
11:00
Autogram
18:50 Fókusz
12:35 Nemzeti
22:05 Magyarok a
21:20
Tudsz
titkot
bemutatja!
21:50
A
DAL
2021
11:45
A
specialista
20:20 Keresztanyu
Sporthíradó
Holdon
tartani?
Ukrán
akciófilm-so11:40 Az Év Hotele
Kulissza
Magyar filmsor.
12:55
Jó
ebédhez
szól
23:00
A Nagyok
04:05 Ridikül
Amerikai
romantirozat
12:25 XXI. század – a
22:15 Kenó
21:40 New Amstera nóta
23:30 Hogy volt?!
05:00 Híradó
kus vígjáték
A specialista
legendák velünk
22:20 Könyvesbolt a
dam - Vészhely- 05:15 Angol nyelvű hírek 13:00 Ukrán
23:25 Mike és Dave es- 13:25 Három királyfi,
akciófilm-soélnek
tengerparton
zet New Yorkban 05:20 Német nyelvű
három
rozat
küvőhöz csajt
Angol
filmdráma
13:00 Házon kívül
Amerikai filmsor.
királylány
14:20 A specialista
hírek
keres
00:20 Fábry
13:35 Glades - Tenger22:50 Barátok közt
Ukrán akciófilm-so- 01:40 Don Matteo
14:20 Édes anya04:45 UTE Tv
Amerikai vígjáték
05:25 Orosz nyelvű hírek
parti
gyilkossá23:35 RTL Híradó rozat
nyelvünk
05:15 Építők
01:30 Víkend
Olasz tévéfilmsogok
Késő esti kiadás 05:30 Kínai nyelvű hírek 15:45 10 dolog, amit
Magyar thriller
14:35 Hotel Kikelet
05:40 Kékek
05:35
Itthon
vagy!
rozat
Amerikai
krimiso00:15 CSI: Miami
utálok benned
Magyar filmvíg03:35 Walker, a Texas-i
06:10 OTP Bank
05:55
Multiverzum
02:45
Berlin
ege
alatt
rozat
helyszínelők
Amerikai vígjáték
játék
kopó
Liga
Német tévéfilmso14:45 Glades - TengerAmerikai krimisor. 06:25 Kárpát-medence 18:00 RTL Híradó –
16:00 Hatoslottó
Amerikai akciórozat
08:05 Múlt és
06:50 Kék bolygó
parti
gyilkosságok
01:25 Az Év Hotele
film-sorozat
Esti kiadás
sorsolás
Jelen
07:10 Hajnali
Amerikai krimiso02:10 CSI: Miami
19:00 Fókusz Plusz
16:05 Hogy volt?!
08:35
Jövünk!
rozat
gondolatok
helyszínelők
20:00 A tanár
17:00 A világörökség
09:10 OTP Bank
15:55 RendőrakAmerikai krimisor. 07:20 Almárium
Magyar filmsorozat 04:25 Ridikül
kincsei
Liga
adémia 2.
08:20 Mesterember
21:05 A galaxis
04:25 Dinamikus
17:25 Borbás Marcsi 11:10 OTP Bank
Amerikai vígjáték
05:15 Angol nyelvű
08:50 Nézd a tánc
őrzői vol. 2.
egyensúly szakácskönyve
18:00 RTL Híradó –
hírek
Liga
nemeit...
Amerikai kalandPortréfilm Ba18:00 Híradó
Esti
kiadás
05:20
Német
nyelvű
13:10 Góóól!
09:05
Hajdanában
05:15 Családi Titkok
film
lázs Mihály épí- 18:25 Nemzeti
19:00 A Karib-tenger
hírek
14:10 K&H férfi kézidanában...
06:15 MOKKA
23:55 Összeláncolva
tészről - MMA
Sporthíradó
kalózai
05:25 Orosz nyelvű
labda liga
Amerikai thriller
06:25 Tények Reggel 09:20 Élő népzene
portré
Amerikai kaland18:45 Családi kör
hírek
17:50 UEFA Bajnokok
09:50 Jó ebédhez szól 02:10 CSI: Miami
06:55 MOKKA
film
05:15 Édes anya19:40 Magyarország
05:30 Kínai nyelvű
Ligája magazin
a nóta
helyszínelők
08:45 MOKKACINO
21:40
Szemfénynyelvünk
szeretlek!
hírek
18:25 OTP Bank
10:25
Katolikus
krónika
Amerikai krimiso09:40 TELESHOP
vesztők 2.
05:25 Borbás Marcsi 21:15 Zsaru vagy
05:35 Itthon vagy!
Liga
rozat
10:45 Csapdába csalva 10:50 Tanúságtevők:
Francia-amerikai
szakácskönyve
csirkefogó?
05:55 Magyar
21:25
OTP Bank
Lumen Christi
11:15 Mintaapák
akciófilm
05:55 Hajnali
Bűnügyi vígjáték
gazda
Liga
Magyar fikciós sor. 11:20 A gyilkos én vagyok
00:30
Portré
gondolatok
23:00 Kenó
06:20 Unió27
Tévéjáték
23:25 OTP Bank
12:00 Tények Délben
01:15 Időről időre
06:00 Híradó
23:10 Asztal két főre
06:45 Itthon vagy!
Liga
05:00 TELESHOP
12:30 Walker, a Texas-i 12:50 V4 híradó
Amerikai krimiso06:30 Nemzeti
07:05 Hajnali
Spanyol romantikus 01:00 Női röplabda
13:00 Híradó
06:00 TV2 MATINÉ
kopó
rozat
Sporthíradó
gondolatok
vígjáték
Extraliga
10:15 Az alkotók - egy
Am. akciófilm-sor. 13:15 P'amende
02:25 Időről időre
06:45 Kenó
04:35 OTP Bank
ház átalakításá- 07:15 Opera Cafe
13:35 Walker, a Texas-i 13:45 Öt kontinens
Amerikai krimiso06:50 Családi kör
07:45 Püspökkenyér
14:10 Püspökkenyér
Liga
rozat
nak története
kopó
07:55 Isten
08:10 Evangélium:
Am. akciófilm-sor. 14:40 Multiverzum
10:45 Trendmánia
A műsor és a kezdési
kezében
Máté evangéli05:00 Híradó
15:15 Család-barát
14:35 Tiéd az életem
11:20 Bolttúra
08:20 Kereszt-Tények 05:15 Angol nyelvű hírek időpont megváltoztatáMexikói filmsor.
uma
16:35 Kárpát-medence 11:50 Poggyász
sának jogát minden
08:25 Katolikus
15:40 Az én lányom
05:20 Német nyelvű
17:00 Ízőrzők:
05:00 TELESHOP
12:25 Hungarikumok- 08:45 Hogy volt?!
tévéadó fenntartja!
Török filmsor.
krónika
hírek
Sióagárd
06:00 TV2 MATINÉ
kal a világ körül 09:40 Életművész:
16:45 A bosszú
Sárfalvi Péter
17:35 Ízőrzők:
12:55 Mindent tudni
csapdájában
10:35 Rejtélyes XX.
Iszkaszentgyörgy
akarok
Török filmsor.
század - Kun
18:10 Borbás Marcsi 13:30 Csapdába
18:00 Tények
Miklós műsora
szakácskönyve
csalva
18:45 Tények Plusz
11:05 Öt kontinens
18:40 Jó ebédhez szól 14:05 Tini Nindzsa
19:45 Doktor Balaton
11:35 Péntek Rézi
a nóta
Teknőcök
Magyar filmsor.
Magyar filmvígjáték
Figyelem!
Fizetett hirdetések árai
Amerikai családi
19:10 Valahol Európában
Fizetett hirdetés
20:20 Exatlon Hungary
12:50 V4 híradó
kalandfilm
A hirdetés szövegét figyelMagyar filmklas�Egyszerű
–
az
összes
fizikai
és
jogi
sze23:00 Magánnyomozók
szikus
13:00 Híradó
16:15 Columbo
mesen, hibák és javítámélytől
beérkezett
hirdetés
00:10 Családi Titkok 21:00 Híradó
Amerikai krimi
13:25 Múlt és
sok nélkül írják meg. Egy
15 hr.
kereskedelmi hirdetésnek szelvényen mindössze egy 20 szó
01:15 Walker, a Texas-i 21:25 V4 híradó
18:00 Tények
Jelen
21-40
szó
30 hr.
számít, akik kereskedelmi hirdetés szerepelhet.
kopó
18:55 Tények Plusz
21:35 Ridikül
22:05 Fábry
Keretes
Am. akciófilm-sor. 22:35 Dinamikus
tevékenységet
folytatnak;
20:00 Holnapután
23:25 Dokuzóna
A szerkesztőség fenntartja
02:15 Walker, a Texas-i
– különböző szolgáltatások a jogot, hogy egyes anyago- 20 szó
Amerikai katasztró- 00:25 Térkép
30 hr.
egyensúly - Portkopó
fafilm
nyújtása;
21-40 szó
60 hr.
réfilm Balázs Mi00:55 Himnusz
kat
nem
közöl
az
újságban.
Am. akciófilm-sor.
22:45 Gyilkos a
– haszongépjárművek eladá- Nem közölhetőek azok a hirhály építészről
01:00 Híradó
Kiemelt
03:15 Tények Este
pokolból
- MMA portré
sa, vétele;
01:20 Angol nyelvű
detések, amelyek ellentmonOrosz krimi
20 hr.
23:30 Hazajáró
hírek
– munkások felvétele;
danak a szerkesztőségi fel- 20 szó
00:45
A
Fantasztikus
00:00 Hagyaték
01:30 Özvegy menyasz40 hr.
– ipari és kereskedelmi területek- tételeknek és az ukrán tör- 21-40 szó
Négyes
00:35 Hetedhét kaland
szonyok
kel, berendezésekkel és alap- vényeknek.
Amerikai-németKeretes
+
kiemelt
04:25 Édes anyanyelvünk 00:45 M2 matricák Magyar filmvígjáték
anyagokkal történő műveletek. A hirdetésekkel és reklámokkanadai sci-fi ak04:30 Család-barát
40 hr.
Hevül a vegyület
– keretes, kiemelt hirdetések; kal kapcsolatos reklamáci- 20 szó
ciófilm
05:55 Hajnali
00:50 M2 matricák 80 hr.
02:55 911 L.A.
– elveszett iratokról szóló hir- ókat a szerkesztőség a lap 21-40 szó
gondolatok
Hevül a vegyület
Amerikai akció-sodetés;
megjelenése
után
3
napig
06:00 Híradó
Keretes + kiemelt
06:55 E.ON férfi
00:55 Himnusz
rozat
– társkeresés
fogadja.
06:30 Nemzeti
vízilabda OB I.
01:00 Híradó
20
szó
40 hr.
– ha egynél több – ugyanabba A szerkesztőség nem válSporthíradó
08:15 Szabadidő
01:15 Angol nyelvű hírek
21-40 szó
80 hr.
lal
felelősséget
a
hirdetés
a
kategóriába
tartozó
tárgyat/
06:45 Kenó
08:45 Női röplabda
01:20 Valahol Európában
tartalmáért, a megadott in06:50 P'amende
eszközt
szeretne
meghirdetni;
Magyar filmklas�Extraliga
04:25 Édes anya07:15 Öt kontinens
– köszöntők, képes hirdetések; formációk, telefonszámok Minden kereskedelmi hirdetés
szikus
10:45 Tippmix férfi konyelvünk
100 %-os felárral jelenik meg.
és címek pontosságáért.
07:45 Mozogj otthon!
– részvétnyilvánítás.
sárlabda NB I.
04:30 Család-barát
07:55 Ridikül
12:45 Építők
Egyéb hirdetések:
05:55 Hajnali
08:50 Alpesi őrjárat
A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként:
13:15 Kékek
gondolatok
Olasz tévéfilmsor.
elveszett iratok		
1 0 0 h r. ;
04:40 OTP Bank Liga 06:00 Híradó
13:40 UTE Tv
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr.,
09:45 Isztambuli
részvétnyilvánítás
5 0 h r. ;
06:30 Sporthíradó
14:15 Felvezető műsor:
06:30
Nemzeti
2–7.
oldalak
–
7
hr.,
11–15.
oldalak
–
6
hr.
menyasszony
társkereső		
3 0 h r. ;
07:00 Sporthíradó
Labdarúgás
Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
Націнка
на
політичну
рекламу,
рекламу
алкоголю,
köszöntő		
3 0 h r. ;
07:25 Bringasport
14:45
OTP
Bank
Liga
06:45 Kenó
10:35 Család-barát
тютюнових виробів 100%
4 sor vers+köszöntő 5 0 h r . ;
07:45 Jövünk!
16:30 Értékelő műsor:
06:50 Magyar
12:00 Déli harangszó 10:00 Sporthíradó
4 0 h r. ;
Labdarúgás
Krónika
A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja képes köszöntő		
12:01 Híradó
kép+4
sor
vers
		
5 5 h r. ;
10:25 Pecatúra
16:45
Felvezető
műsor:
07:25
Szerelmes
100%-os felárral jelenik meg
12:35 Nemzeti
megkezdett
4
soronként
5 hr.;
13:00 Sporthíradó
Labdarúgás
földrajz
Sporthíradó
13:25 UEFA Euro 2020 07:55 Térkép
17:00 OTP Bank
12:55 Jamie egyszerű
Magazin
Liga
08:25 Noé
és gyors kajái
Lapalapító-főszerkesztő: Szoboszlai István. Felelős szerkesztő: Kovács Erzsébet.
15:55 Góóól!2
18:50 Értékelő műsor:
barátai
13:20 Sorsok útvesztője 17:00 Sporthíradó
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.: 066-2850283. E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com
Labdarúgás
08:55 Divat & dizájn
Török tévéfilmsor.
17:45 Felvezető műsor: 09:25 A világörökség 19:05 Felvezető műsor: Lapengedély száma: ZT 301 Kelt: 2003.07.01. Példányszám: 3 190 Rendelési szám: 67
14:20 Almárium
Készült: Podillja-Ter Kft. (Ternopol, Teksztilna u. 28.). Telefon: (0352)-52-27-37, (067)352-18-51.
Kosárlabda
Labdarúgás
kincsei
15:15 Rex Rómában
19:30 OTP Bank
A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkesztéNémet bűnügyi té- 18:00 Tippmix férfi ko- 09:50 Botcsinálta
sárlabda NB I.
Liga
sének jogát fenntartjuk, azok recenzálását, visszaküldését, tovéfilmsor.
boszi
19:45 Értékelő műsor:
21:15 Értékelő műsor:
vábbítását és megválaszolását nem vállaljuk.
Angol gyerekfilm
16:10 Brown atya
A címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidítéKosárlabda
Labdarúgás
sorozat
Angol bűnügyi tésének jogát fenntartjuk. A publikációnkban közölt tényekért
21:45 Góóól!
20:00 Női röplabda
véfilmsor.
10:25 Család-barát
minden esetben a szerző viseli a felelősséget.
Extraliga
17:05 Ridikül
12:00 Déli harangszó 22:40 K&H női
Карпатінфо (на угорській мові) Засновник і головний редактор: Сoбослай Степан Карлович.
kézilabda liga
21:55 Sporthíradó
18:00 Híradó
12:01 Híradó
Адреса: пл. Кошута 2. м. Берегово, Закарпатської обл., Україна Моб.: 066-2850283
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Köszöntjük Ágota, Ingrid nevű olvasóinkat!

Péntek

Köszöntjük Dorottya, Dóra nevű olvasóinkat!

Szombat

Köszöntjük Tódor, Rómeó nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Hirdessen nálunk, megéri!
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Szépségápolás

Éveket fiatalíthat rajtad egy jó
arc- és testradír – Így kezdj neki!

A hámlasztás olyan dolog, amit
egyesek elhanyagolnak, mások pedig túlzásba visznek. Az
alábbi pontokból kiderül, hogyan radírozzunk helyesen.
Mi az exfoliálás?
Az egyszerű válasz az, hogy
az elhalt hámsejtek eltávolítása,
ami által a friss, új bőr felszínre
kerül. Harmincas éveinkre a bőrújulás folyamata lelassul, felszí-

bőrézékenységtől – és a sav erősségétől – függően akár naponta is
használhatjuk őket, mert ezek gyenge hámlasztók. Érdemes szakember
tanácsát kikérni, hogy a te bőrtípusodra melyik a megfelelő termék.
A bőrgyógyászok többsége nem
ajánlja, hogy az arcot fizikailag
csiszatoljuk, mert ez kipirosodást,
érzékenységet és mikrosérüléseket
okozhat.

ne ezért tűnhet fakóbbnak és élettelenebbnek. Egy kis segítségre
van szüksége ezen a fronton és
az exfoliálás tökéletes megoldás,
hogy arcbőrünk újra ragyogóan
tündököljön.
Kétféle exfoliáció létezik
Az egyik a kémiai, mikor
gyenge savval „oldjuk le” az elhalt hámréteget a bőrről, a másik pedig a fizikai, amikor kezünkkel és egy radírozó tárg�gyal (luffa szivacs, kefe) vagy
emulzióval dörzsöljük le. A sav
lehet AHA (Alpha Hidroxy Acid)
például a glikolsav vagy a tejsav,
vagy BHA (Béta Hidroxy Acid),
mint például a szalicilsav. Ezek
több krémben, tonikban és arclemosóban megtalálhatóak és

A fizikai radírozás tehát a testre
való, ott ugyanis vastagabb a bőr és
jobban viseli a dörzsölést.
Milyen gyakran csináljam?
Ha túlradírozzuk az arcot, több
kárt okozunk, mint amennyi hasznot hajtunk, ezért ha fizikailag hámlasztunk, heti egynél többször ne tegyük és akkor is finom granulátumú
termékkel, nagyon gyengéden dörzsöljük. Testünket sem kell többször leradíroznunk mint heti egy,
maximum két alkalommal, nehogy
kiszáradjon. A hámlasztást lehetőleg este, lefekvés előtt ejtsük meg,
hogy a bőrnek legyen ideje megnyugodni és regenerálódni.
A fényvédelem
elengedhetetlen
A bőrgyógyászok szerint arcun-

Elszíneződik, fehér foltos?
Íme a legjobb házi praktikák

A körömproblémákat leküzdheted, és erősebb, fényesebb körmeid lehetnek. Íme néhány otthon is elvégezhető körömerősítő tipp! – olvasható a bien.hu-n.
Táplálkozás
A köröm erőssége nagyban
függ azoktól az élelmiszerektől,
amelyeket fogyasztunk. Bár az
örökletes tényező is szerepet játszik a körmök minőségében, egy
vitamindús és ásványi anyagokban gazdag étrenddel javíthatod
a körmök egészségét. Fogyassz
minél több fehérje, kalcium,
cink, jód, vas, C-vitamin, E-vitamin tartalmú élelmiszert! Ezeket
fellelheted a legtöbb gyümölcsben, zöldségben és húsokban.
Ne áztasd feleslegesen a
körmöket
Az ázott körmök gyengévé,
törékennyé válnak. Ilyenkor a
legnagyobb az esélye, hogy letörnek. Mosogatáskor például
húzz gumikesztyűt, fürdőzéskor próbáld nem vízben tartani a
kezed. A strandolások és hosszú
fürdők után óvatosan bánj kezeiddel, óvd a körmöket, amíg újra
be nem keményednek.
E-vitaminos krém
Minden este kend be körmeidet E-vitaminos krémmel, hogy
fényes és sima ragyogását meg
tudja őrizni! Ha nincs krémed,

törj össze egy E-vitamin kapszulát,
keverd össze valamilyen illóolajjal, majd masszírozd a körömre és
környékére, míg fel nem szívódik!
Ne használd eszközként
Sokan körmeinket használjuk,
mint vágóeszköz, de matricák leválasztásához, és egyéb tárgyak eltávolításához is ,,kéznél vannak”.
Ilyen célra ne a körmünket használjuk, hanem ollót, fogót, fogpiszkálót, elvégre modern világunkban
mindenre van már eszköz.
Figyelj a köröm formájára
A hosszú ovális formára kialakított körmök mindig sérülékenyebbek, mint a szögletes, rövidebb körmök. Legyen ezért mindig szögletes alakú, a szögletekben enyhén lekerekített körömformád és kerüld a
túlzottan hosszú méreteket.
Körömvágás
A legalkalmasabb akkor levágni a
körmöket, amikor fürdő vagy zuhany
után vagyunk, ugyanis ekkor puhább,
könnyebben kezelhető a köröm.
Szárítás
Fürdőzés vagy vízben való áztatás után mindig szárítsuk meg a
körmöket, legalább 2 percig. Továbbá mindig töröljük szárazra a
lábujjakat, így elkerüljük az esetleges gombás fertőzések kialakulását.
Házi megoldás 1
Keverjünk össze argánolajat citromlével egyenlő mennyiségben,

kat – illetve minden testrészünket,
amit a nap ér – minden nap 50, de
minimum 30 faktoros fényvédővel kellene védenünk, még télen
is, hiszen az UV sugárzás akkor
is erős. Hámlasztás után az üde,
új bőr még érzékenyebb az ultraviola sugarakra, ezért exfoliálás
után fordíts kiemelt figyelmet a
fényvédelemre, ugyanis a friss
bőr hiperpigmentálódhat. Látsz
kis barna pöttyöket és szeplő-szerű foltokat az arcodon? Ez mindmind a Nap okozta károsodás jele.
Otthon is elkészítheted
A test vastagabb bőre – mint
említettük – jobban bírja a kiképzést, ezért luffa szivaccsal vagy
kefével is nekieshetsz zuhanyozás közben. Amennyiben valami
emulziót használnál, úgy jó választás a só (ez durvább) vagy a
cukor (ez gyengédebb) belekeverése a tusfürdőbe. Ajánlott beszerezni egy mosókesztyűt, amivel
egyenletesebben tudjuk eloszlatni az anyagot a bőrön.
Az arcunkra is készíthetünk
házilag bőrradírt, azonban itt pár
dologra oda kell figyelni. Először
is fontos, hogy – akármilyen strapabírónak gondolod az arcbőröd – sóval vagy cukorral semmiképpen ne dörzsöld. Ez azért
fontos, mert a kristályok élesek,
helyesek és különböző méretűek. Az igaz, hogy hamar feloldódnak a folyadékban, de mire
elveszítik élüket, addigra már
az arcon dörzsölve több helyen
mikrovágásokat okozhattak. Ha
ez megtörténik, nem fiatalítjuk,
hanem kifejezetten öregítjük bőrünket. Amennyiben otthon készítesz magadnak arcradírt, jó
választás lehet a sütőpor vízzel
vagy a joghurtba, olívaolajba
vagy mézbe kevert kávé.
Fontos, hogy a szem körüli
részt hagyd ki, mert ott nagyon
vékony és érzékeny a bőr. Az elegyet gyengéd, körkörös mozdulatokkal dörzsöld az arcodon és
utána egyből kend be hidratáló
krémmel!

Töredezik, száraz, hull:
szakértő segít

Vannak dolog, amelyektől bármennyire figyelünk, néha nem
tudjuk megóvni magunkat. De akkor sem kell kétségbe esni, ha
már megtörtént a baj, szakértőnk segít, hogyan orvosolhatjuk.
Bármennyire figyelünk arra,
hogy mindentől óvjuk a hajunkat, sajnos megesik néha, hogy
belecsöppenünk egy-egy vészhelyzetbe. Legyen szó akár töredezett hajvégekről, vagy például olyan katasztrófákról, mint
egy allergiás reakció, hiszen sajnos ez is megtörténhet. Már csak
a stressz önmagában is komoly
károkat tud okozni (hajhullás,
szeborrea), nemhogy például a
hajformázók vagy mondjuk egy
rosszul kiválasztott festék.
A leggyakoribb problémák
között találjuk a hajvégek töredezettségét, a hajhullást, a
hőkárosodást, de egy festési katasztrófa vagy allergiás reakció is
eléggé sokak életében előfordul.
Ne gondoljuk azt, hogy egyedül
csak velünk történt vagy történhetett meg ilyen.
Töredezett hajvégek
A töredezett hajvéghez nincs
szükségünk nagyítóra, legtöbbször szabad szemmel és látható,
hogy a hajszálak ilyenkor többfelé ágaznak szét, ráadásul a tapintásuk is érdesebb lesz, plusz a töredezett haj könnyebben is száll.
Az első és legfontosabb, hogy
ilyenkor irány a fodrász. Egy kisebb vágással ezeket a töredezett
végeket orvosolhatjuk, utána pedig már csak az a dolgunk, hogy
jobban figyeljünk rá.

a szín kikeverését illetően, főleg,
ha világosítani is szeretnénk. Ez
ugyanis eléggé trükkös feladat,
főleg, ha mindig ugyanazt szeretnénk elérni. Ráadásul a profi termékek erősebbek, így nagyobb
kárt is tehetünk a hajunkban, ha
esetleg nem a megfelelő módon
alkalmazzuk őket.
Több sikerrel járunk, ha a
kész színt csak leemeljük a polcról. „Amennyiben mégsem sikerül otthon elérnünk a kívánt árnyalatot vagy tényleg világosítani, hamvasítani szeretnénk, mindenképpen forduljunk szakemberhez. Az otthoni kísérletezgetés
olyan károkat okozhat a hajban,
amit csak hosszú idő után tudunk
szépen visszaépíteni.”
Hajhullás
Sokféle eredete lehet a hajhullásnak, jellemzően előfordulhat az évszakváltások során, de
akár hormonális változásra vagy
gyulladásra is visszavezethető.
„Ha csak egy picit érzékeljük a
változást, érdemes hajszeszt vagy
hajszál regeneráló sampont alkalmaznunk, amely segít megállítani a folyamatot és enyhíteni a tüneteket is”.
Ha azonban a hajhullás intenzíven, hosszabb ideig jelen van
(napi 400 szál felett tekintjük annak), érdemes szakemberhez, orvoshoz fordulni a problémával.

„A töredezett hajvég a szervezetünk vízhiányát jelzi, de nem
kell megijedni tőle! A frissítő vágás után egy kicsit több folyadékbevitellel és a megfelelő hővédő
és finish termékek használatával
meg tudjuk óvni a tincseinket a
töredezéstől.”
Hőkárosodás
Nem véletlen, hogy a fodrászok minden alkalommal jelzik
felénk, hogy használjunk hővédőt
a hajformázás során. Ha a szálak rendszeresen túl erős hőhatásnak vannak kitéve, akkor roncsolódhatnak.
„A haj kiszáradása, töredezése jelzi talán legjobban a
hőkárosodást”. „Mindig figyeljünk rá, hogy a hajunknak megfelelő hőfokon szárítsuk és formázzuk (amennyiben ebben nem
vagyunk biztosak, kérjünk segítséget a fodrászunktól). A balzsam
helyett néha iktassunk be a hajmosás során egy-egy pakolást is vagy
kérjünk külön regeneráló hajápoló
kezelést a fodrászunktól.”
Színkatasztrófa
A szakértő azt javasolja,
amennyiben az otthoni hajfestést választjuk, semmiképpen ne
profi termékekkel kísérletezzünk

Kémiai katasztrófa
Sajnos megesik, hogy egy
hajápolóra vagy festékre bőrpírral vagy allergiás reakcióval válaszol a szervezetünk. Ezzel jelzi, hogy nem jó neki éppen az aktuális termék. Persze bőrpróbával ezt esetleg meg tudjuk akadályozni, de van olyan helyzet
is, hogy korábban bírta a bőrünk
az adott terméket és egyszer csak
már nem jó neki.
„Szervezetünkben a gyulladás, a hormonváltozás is okozhat ilyen tüneteket, ezek azt jelzik számunkra, hogy a testünk nagyobb figyelmet igényel éppen.
A vásárlás során olvassuk el alaposan az összetevőket, minőségi
hajápolókat válasszunk és próbáljuk meg kiszűrni, hogy mi az,
amire így reagál a testünk. Bevethetünk nyugtató kezeléseket:
egy érzékeny bőrre kifejlesztett
fejbőr radír például segíthet a tünetek kezelésében is”.
Ha pedig komolyabban reagál
a bőrünk, vagy a panasz sokáig
jelen van, mindenképpen forduljunk vele bőrgyógyászhoz és az
adott összetevőt, terméket mes�sze kerüljük!

bien.hu

habverővel dolgozzuk jól össze.
Áztassuk ebben a lében a körmöket 15 percig, majd öblítsük le
langyos vízzel, és töröljük a körmöket szárazra! Ne használjunk
szappant! Ismételjük meg az eljárást heti egyszer, hogy hosszú,
erős körmeink legyenek!
Házi megoldás 2
Keverj össze két tojás sárgáját 5 ml tejjel, 1 evőkanál mézzel! Tartsd a körmöket ebben a
keverékben 10-15 percig! Öblítsd le a kezed hideg vízzel és
töröld szárazra!
Házi megoldás 3
Keverj össze 1 evőkanál búzacsíra olajat, 2 teáskanál ricinusolajjal és 2-3 csipet sóval! Zárd a
szert egy légmentesen záró üvegcsébe! Naponta kend kis men�nyiségben a körmökre! Hamarosan szuper erős körmeid lesznek.
Házi megoldás 4
1 evőkanál tengeri sót keverj el fél liter meleg vízben. Áztasd körmeidet ebben a fürdővízben 20 percig! Vedd ki az ujjaidat és szárítsd meg! Ismételd 10
napon át, napi egyszer és szuper
erős körmeid lesznek! A sós víz
körömerősítő tulajdonsága miatt egy tengerparti kirándulás is
csodás hatással lesz körmeidre.
Házi megoldás 5
Keverj össze 1 evőkanál citromlevet 1 teáskanál sóval! Keféld
át a körmeidet ezzel a keverékkel!
Hagyd hatni a keveréket 15 percig, majd mosd le és töröld szárazra! Világos, erős körmeid lesznek.
Tipp: ha valamitől elszíneződik
a körmöd, dörzsöld át citromlével!

bien.hu
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Hamis pénzzel fizettek

Kárpátalján két férfi több helyen is hamis pénzzel fizetett.
Január 20-án a rendőrséghez bejelentések érkeztek, miszerint ismeretlen személyek hamis pénzzel fizettek Kispatak
(Річка) településen egy üdülőkomplexumban, illetve Ökörmezőn egy mobilkommunikációs szaküzletben.
Az első esetben a csalók arra kérték a
rekreációs központ adminisztrátorát, hogy
hrivnyára váltsa be valutájukat, mert ki
akarják fizetni az egyik kis ház bérleti dí-

ját. Az intézmény adminisztrátora, mit sem
sejtve, beváltotta a pénzt. Miután a csalók
megkapták a pénzt, otthagyták az üdülőkomplexumot és Ökörmezőre indultak,
ahol egy bevásárlóközpontban tévesztették meg egy mobilkommunikációs szaküzlet eladóját, majd eltűntek a helyszínről.
A rendőrség bűnügyi osztályának
munkatársai rövid idő alatt megtalálták a
csalókat. Az ügyben folyik a nyomozás –
jelentette a Kárpátaljai Megyei Rendőrség sajtóosztálya.

Sport
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Kijutott az olimpiára a magyar női
pólócsapat!

A magyar női vízilabda-válogatott kiharcolta a tavalyról az idei évre halasztott tokiói olimpián való részvételi jogot,
miután a hétvégén Triestben zajló selejtező tornán kvalifikálta magát az ötkarikás játékokra.
Bíró Attila csapata ugyan a cso-

portmeccsek során kikapott Görögországtól, de a legfontosabb meccsen
13-10-re nyert a házigazda Olaszország ellen, majd a torna döntőjében is
győzött 13-11-re az ugyancsak olimpiai repülőjegyhez jutó Hollandia ellenében.
A végén a Kiel örülhetett…

Tűzesetben ketten is életüket vesztették a
Munkácsi járásban

Két halálos kimenetelű tűzesetről is beszámoltak a hatóságok január 19-én a Munkácsi járásban. Az egyik eset Szánfalván
(Станово) történt a hajnali órákban.
A helyszínre két tűzoltóegység is kiérkezett, akiknek néhány órán belül sikerült megfékezniük a lángokat. Az épületben rátaláltak a ház 79 éves, sajnos már
akkor életjelek nélküli tulajdonosára. A
tűz kitörésének oka egyelőre nem ismert.

2021.
január 27.

A másik tűzesetet Munkácsról jelentették. A tüzet a házban élő nő vette észre.
A tűzoltók a tűz oltása közben rátaláltak
a ház tulajdonosának 1954-es születésű
testvérére, a férfi sajnálatos módon életét vesztette. A történtekkor a ház tulajdonosa is eszméletét vesztette, őt azonnal
kórházba szállították. A tűz kitörésének
oka és az általa okozott kár értéke még
nem ismert, számol be a mukachevo.net.

Tolvajokat fogtak Beregújfaluban

A Beregszászi Járási Rendőrség munkatársai két tolvajt kerítettek kézre
Beregújfaluban, akik meglopták falubelijüket.
Január 21-én a Beregszászi Járási
Rendőrséghez lopásról érkezett bejelentés egy nyugdíjas asszonytól. A 64 éves
beregújfalui nő elmondta, hogy betörtek
a házába, ahonnan egy gázpalackot, ruhákat és egyéb dolgokat loptak el. A bűnügyi rendőrség munkatársai hamarosan

elfogták a gyanúsítottat. A sértett 30 éves
falubelije beismerte a bűncselekményt és
visszaadta az ellopott tárgyakat.
Ugyanaz nap egy másik bejelentés
is érkezett a rendőrségre. Egy 33 éves
beregújfalui férfi szerint éjszaka autórádiót loptak el az udvaron parkoló autójából. A helyszíni nyomozás során kiderült,
hogy a lopással egy 17 éves helyi lakos
gyanúsítható – olvashatjuk a Beregszászi Járási Rendőrség Facebook-oldalán.

Fiatalember holttestére bukkantak egy tóban
az Ilosvai járásban

A fiatal alatt január 17-én szakadt
be a jég, amikor is hazafelé tartva
úgy döntött, lerövidíti az utat, s a helyi tavon keresztül megy haza. Az eset
Beregkisfaludon történt.
Előbb barátai kezdték el keresni,
akik megláttak a tavon egy friss lé-

ket, mellette pedig emberi lábnyomokat. Ezt követően értesítették a hatóságokat.
A helyszínre a huszti vízimentő-szolgálat munkatársai érkeztek ki, akik meg
is találták a 26 éves fiatalember holttestét, írja a mukachevo.net.

Közlekedési szabálysértés miatt állították meg,
kábítószerrel bukott le

A járőrök közlekedési szabálysértés miatt állítottak meg Munkácson egy VAZ2108-as márkájú autót késő este, adta
hírül a mukachevo.net
A sofőr beszélgetés közben igen gyanúsan viselkedett és megpróbált valamit
elrejteni, ezért a rendőrök alaposan átvizsgálták a járművet. A fiatalember hátizsákjában találtak egy dobozt, amiben

mini mérleg és két átlátszó műanyag zacskó volt, fehér, porszerű anyaggal megtöltve, mellette egy fecskendő. Az ellenőrzés
során a sofőr megpróbálta megsemmisíteni az egyik bizonyítékot, de a rendőröknek sikerült ezt megakadályozni. A fecskendőben lévő rózsaszín, valószínűleg kábítószerű porral megtöltött anyagot nem
tudta eltüntetni.

Fagyhaláltól mentettek meg egy férfit a
megyeszékhelyen

Ungváron a Borodin utcában a fagyhaláltól mentettek meg egy férfit a járőrök.  
A rendőrséghez január 21-én kijevi idő
szerint 17 óra körül érkezett egy bejelentés, miszerint egy valószínűleg ittas férfi
vonat alá akarja vetni magát. A helyszínre érve a rendőrök eszméletlen állapot-

ban találták a férfit. A rendfenntartóknak
az egészségügyi dolgozók kiérkezése előtt
sikerült eszméletéhez téríteni az illetőt.
A férfit kihűlés gyanújával a kórházba szállították, adja hírül a karpatinfo.net
a Kárpátaljai Járőrszolgálat Facebookoldalára hivatkozva.

Két gyermek is megsérült egy balesetben
Munkács közelében

A Munkács-Rohatin autóúton
Felsőkerepec (Верхній Коропець) településen négy gépkocsi ütközött össze.
Ennek következtében 4 kárpátaljai lakos sérült meg, köztük egy egyéves kislány és egy 8 evés kisfiú.
A rendőrséghez a balesetről január
21-én kijevi idő szerint körülbelül 14:30
órakor érkezett bejelentés. A helyszínre kiérkezett nyomozók megállapították, hogy a Toyota Avensis típusú gépkocsi sofőrje Munkács irányába közlekedve a szembejövő sávba hajtott, ahol ös�szeütközött egy Ford Focus márkájú autóval, majd egy Skodával és egy Merce-

des Benz Vitóval is karambolozott, melyek Ilosva irányába haladtak. Az ütközést követően a Skoda személygépkocsi
lesodródott az úttestről.
A közúti baleset következtében megsérült a Toyota 58 evés munkácsi illetőségű utasa, illetve a Mercedes Benz Vito
56 éves sofőrje és két kiskorú gyermek.
Mindannyian técsői járási lakosok. Az
egyéves kislányt és a nyolcéves kisfiút a
megyei gyermekkórházban ápolják.
Az illetékes hatóságok vizsgálják a
baleset okait és körülményeit – olvashatjuk a Kárpátaljai Megyei Rendőrség hivatalos honlapján.

Még több információ a karpatinfo.net-en

Kézilabda

Negyeddöntős a magyar kézilabdaválogatott

Az eredetileg kitűzött célt, vagyis a legjobb nyolc közé kerülést már teljesítette a magyar férfi kézilabda-válogatott az Egyiptomban zajló világbajnokságon, de az érem közeli teljesítményhez nagy bravúrra lesz szükség Gulyás
László csapatának.
A hibátlanul megvívott csoportmeccsek után a középdöntőben is jól
folytatta a magyar csapat, mivel Brazília ellen 29-23-ra, Lengyelország ellen pedig 30-26-ra nyert, és ezzel máris biztosította helyét a legjobb nyolc
között.
A hétfői csoportdöntőben aztán már
nem sikerült a bravúr, mivel az Európa-bajnok Spanyolország 36-28-ra verte a több
játékosát is pihentető magyarokat.

Szerdán az elődöntőbe kerülésért a
világbajnok Franciaország következik…
***
Mindkét magyar női együttes az utolsó másodpercekben kapott góllal mulasztotta el a győzelmet, illetve a döntetlent
a Bajnokok Ligája csoportmérkőzésein.
A Metz vendégeként szinte végig vezető Ferencváros az utolsó perc elején
még a győzelemért támadhatott, de egy
időntúli hetessel mégis a vendéglátóknak sikerült kiharcolni a 30-29 arányú
győzelmet.
A címvédő Győri Audi ETO is vezetett még egy góllal öt másodperccel a vége
előtt az ugyancsak francia Brest ellen, de a
legvégén a vendégeknek sikerült 27-27-es
döntetlenre menteni a találkozót.

Fogyóban a Fradi előnye

Hibátlan teljesítmény esetén akár 12
pontos előnnyel is várhatta volna az
FTC a hétvégén folytatódó bajnoki sorozatot, de Szerhij Rebrov csapata kétszer is botlott, így a 17. fordulót követően már csak hét pont az előnye az üldöző Mol Fehérvárral szemben az OTP
Bank Ligában.
A Fradi előbb hazai pályán vesztette el
1-0-ra a Diósgyőr elleni elmaradt találkozóját – amivel közel négyéves hazai veret-

lenségi szériája szakadt meg –, majd a 17.
fordulóban 1-1-re végzett a Puskás Akadémia vendégeként. A Mol Fehérvár köszönte szépen és 5-0-ra legyőzte idegenben az Újpestet.
További eredmények: Kisvárda – Mezőkövesd 0-0, Budafok – MTK 2-2, Paks
– Diósgyőr 2-1, Honvéd – ZTE 2-2.
A bajnoki tabellát 39 ponttal vezető
FTC mögött a Mol Fehérvárnak 32, a harmadik MTK-nak 26 pontja van.

Meghalt Olekszandr Kohutics…

Gyászol a kárpátaljai futballtársadalom

Életének 51. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Olekszandr Kohutics,
aki labdarúgó-pályafutását 1990-ben
kezdte, az akkor még a szovjet bajnokság harmadik vonalában szereplő Ungvári Zakarpattya játékosaként.
Egy rövid magyarországi kitérő
után 1992-től stabil tagjává, majd csapatkapitányává vált az ukrán bajnokság első és másodosztályaiban szereplő Ung-parti együttesnek, ahol egészen
2004-ig szerepelt. Megalkuvást nem
ismerő személyisége lévén az ungvári
publikum egyik legkedveltebb játéko-

sa volt. Középhátvéd létére viszonylag sokszor volt eredményes, amit az a
tény is bizonyít, hogy az ungváriak soraiban összesen lejátszott 457 mérkőzés során 48-szor lőtt gólt, legtöbbször
szabadrúgásokból.
Fénykorát követően, levezetésként
még, megyei szinten is játszott, szerepelt például Badalóban, Munkácson, a
Beregvidék FC-ben és Újdávidházán
is. Utolsó klubja szülőfaluja csapata,
Beregrákos volt, ahol már játékosedzőként
segítette az együttest.

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

Ingatlan
Ház eladó
Beregszászban csendes,
nyugodt környezetben, a
Szilvás utcában családi ház
eladó, kerttel, gyümölcsfákkal. Gáz, saját víz, garázs is
van. Csere is érdekel. Mob.:
099-0212849.
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi
ház, kétemeletes (víz, gáz
bevezetve). Mob.: 0992393269 (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.:
+38098-8063947.
Beregszászban a Bátori
Béla u. 54. szám alatt eladó
egy összkomfortos fél ház.
Irányár: 10000 f.e. Mob.:
066-6999515.

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

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.
Egyszobás lakás eladó bútorral és technikával Beregszászban a kórház közelében,
az 5. emeleten. Saját gázfűtés, felújítás után. Irányár:
15 000 f.e. Mob.: +380631751451.
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.
Beregszászban a Muzsalyi
úton (Mikrorajon) a 113-as

ház második emeletén eladó egy egyszobás lakás.
Tel: 066-5313197, +36307800693.

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.: 050-1948976.
Szemeskukorica szárítását vállalom nagyobb tételben (10 tonnától), valamint
talaj előkészítési munkálatokat K-700 (Kirovec) traktorral. Ár megegyezés szerint. Mob.: 050-9667397,
096-7003545.
Logopédus vállal beszédhibás 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:

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.

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.

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.
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.
Magyarországi tejelő tehenészetbe 2 fő szakképzett, józanéletű állatgondozót keresünk, szállás
megoldott. Várható kereset 250000 Ft/hó. Mob.:
+3620-9145604.
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).
Szőlészetbe-borászatba
(Közép-Magyarország)
fizikai munkára munkatársakat keresünk, jöhet házaspár is. Magyar adó- és
tajkártyával rendelkezők
jelentkezését várjuk! Szállást biztosítunk! Mob.:
+3630-7981568.
Magyarországi fuvarozó cég keres TGK-vezetőt
HV-EV viszonylatra. Érd:
099-6063990, +36202056264.
Magyarországra, Zalaegerszegre szakképzett pékeket, cukrászokat és kisegítő munkásokat keresünk. Szállást ingyen biztosítunk!
Továbbá információkért a következő telefonszámon lehet: Viber:
095-1134206.
Magyarországra, Zalaegerszegre autószerelőket keresünk. Szállást
ingyen biztosítunk! Továbbá információkért
a következő telefonszámon lehet: Viber: 0951134206.

Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő
kulcsok. Mob.: +380996608338, +38066-3967011.

Építkezés, felújítás
Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.
Alig használt WC kagyló eladó Beregszászban. Ár: 1000 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

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

Bútor
Beregszászban eladó egy
jó állapotban lévő sarokülő, fotelek nélkül.
Ára: 6000 hr. Mob.: 0992725331, 097-9621454.

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Traktor utánfutó (pricep)
és búzavetőgép eladó. Mob:
+38050-8614374.
Beregszászban eladó 3/4es 5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak,
3-4 méteresek, deszkák,
5-7 méteresek, fóliának
való kapron cső. Mob.:
+38066-3967011, +380996608338.
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:
+38050-9667397, +380967003545.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

Haszonállat
Nagytestű vemhes kecske eladó, bő tejhozammal. Mob.:
+38096-6392969.

Otthon
+380 (66) 285 0 283

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

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

Hirdessen!
066-2850283

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

Hirdetések
Felhívás

A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola pályázatot hirdet olyan zenepedagógusok, pedagóusok számára, akik óvodai magyar néptánc, népi ének és népi já-

ték oktatását vállalnák, valamint a Tulipán Tanoda képzési helyszínein alapfokú népi hangszeres oktatást (népi
vonós, népi fúvós, citera, harmonika, népi ének, néptánc
és cimbalom szakon), vagy kézműves mesterségek oktatását (hímzés, szövés, horgolás, kötés, neccelés, bőrőzés,
fafaragás, csuhéfonás, agyagozás stb.) vállalnák.
A Tulipán Tanoda a következő helyszíneken tervezi művészetoktatás beindítását és várja a pedagógusok jelentkezését: Tiszaújhely, Feketeardó, Csepe,
Fancsika, Dercen, Kajdanó, Kisgejőc, Nagybereg, Búcsú, Tiszakeresztúr, Nagybégány, Aknaszlatina, Rahó,
Gyetyánliget, Terebesfehérpatak, Kőrösmező, Huszt,
Aknaszlatina, Bustyaháza.
A jelentkezők személyes elbeszélgetést követően
alkalmazásuk esetén a Tulipán Tanoda által szervezett
szakmai felkészítő tanfolyamon kötelesek részt venni.
A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell
elektronikusan beküldeni:
1. végzettséget igazoló dokumentum;
2. szakmai önéletrajz;
3. személyi igazolvány;
4. adóazonosító számot (identifikációs kód)
igazoló okirat.
Jelentkezni 2021. február 27-ig a mtulipantanoda@
gmail.com e-mail címen lehet. Bővebb információ a
+380680172463 telefonszámon kapható Kiss Julianna igazgatónál.

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.
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).

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)

Legyen Ön is a partnerünk!

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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FELVÉTELI HIRDETMÉNY

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet
az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba.
Iskolánkban az oktatás univerzális profilizáció
szerint történik. A 10. és 11. osztályban humán és reál
szakirány szerinti csoportbontásban oktatunk, aminek
köszönhetően a választott szakiránynak megfelelően,
emelt óraszámban tanulhatják a diákok a közismereti
tárgyakat. Emellett lehetőség van a fakultációk keretében emelt óraszámban elmélyíteni a tudást angol, német, ukrán és magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, informatikából, fizikából, kémiából, biológiából, történelemből, földrajzból, egyházi tantárgyakból.
Egyházi fenntartású intézményként lehetőségünk
nyílik az egyházi tárgyak órarendebe történő beintegrálására, így a líceumi tanórák sorában vallásóra, bibliaismeret, egyházi ének tantárgyak, emellett
konfirmandus órák is oktatva vannak. A líceum diákjai lelki alkalmakon vehetnek részt. Ifjúsági és szövetségi órák, csendeshétvégék, gyülekezeti látogatások, evangelizációk, keresztyén előadások, istentiszteletek keretében mélyíthetik hitüket, kátéórákon vehetnek részt.
Intézményünkben lehetőség nyílik tanórákon kívüli művészeti képzésre, melynek keretében a felvételt
nyert diákok gitár, zongora, ének, néptánc és festészet
oktatásban részesülhetnek.
A diákok kirándulásokon, cserediák programokban és missziós munkákban vehetnek részt, különféle
ösztöndíjban részesülhetnek. Ukrajnai, magyarországi és Kárpát-medencei tanulmányi versenyeken, műveltségi vetélkedőkön mérethetik össze tudásukat. Az
érettségizők pályaorientációs előadások, személyes tanácsadások formájában kaphatnak segítséget a továbbtanulásukhoz, a felvételi ügyintézéshez.
A felvételt nyert tanulók számára kedvezményes
étkezést és kollégiumi elszállásolást biztosítunk, az
alsóbb osztályoknak lehetőség szerint segítünk a beutazásban.
Az 5., 6. osztályba felvételizőknek kommunikációs és alapvető matematikai készségekről, valamint szövegértésről kell számot adniuk.
A 7., 8. és 9. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar nyelv és irodalomból kell felvételi vizsgát
tenniük, amit az általános iskola 5-6, 5-7 és 5-8. osztályainak a tananyaga alapján állítunk össze.
A 10. osztályba felvételizőknek matematikából,
magyar nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeretből kell felvételi vizsgát tenniük az 5-9. osztály tananyaga alapján.
A felvételi eljárás során lehetőség van többletpontok beszámítására. A többletpontokról részletesen a
líceum honlapján olvashatnak.
2021. február 6. és április 17. között, szombatonként, online előkészítő foglalkozásokat tartunk a felvételi tárgyakból: magyar nyelvből és irodalomból, matematikából és bibliaismeretből. Az előkészítő díjtalan,
de regisztrációhoz kötött.
A líceumban 2021. március 13-án 10 órai kezdettel nyílt napot tartunk, mely során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a líceumi oktatásba és mindennapokba, részletes tájékoztatást kaphatnak a felvételiről és a szerezhető többletpontokról. Nyílt napunkra
szeretettel várjuk a felvételizni kívánó diákokat, szüleiket és minden érdeklődőt.
A felvételire és az előkészítő foglalkozásolkra való
jelentkezés online regisztráció útján történik, ami az
intézmény honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhető el 2021. január 26. és április 22. között.
A felvételi vizsga napjáig benyújtandó dokumentumok:
– lelkészi-hitoktatói ajánlólevél
– a születési bizonyítvány vagy személyi igazolvány, valamint az identifikációs kód másolata;
– az elmúlt 3 év versenyei során szerzett dobogós
oklevelek másolata.
A felvételire való jelentkezés határideje: 2021.
április 22.
A felvételi vizsgák időpontja: 2021. április 24.,
7.30 óra.
A felvételi vizsga díjtalan.
További részletes tájékoztató a felvételivel kapcsolatban az iskola honlapján: www.nbrl.com.ua és líceumunk Facebook-oldalán érhető el.
Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre várjuk.
Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út
80.
Mobil: +380 99 423 41 45
Szeretettel várja a felvételizőket
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!
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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

Kaleidoszkóp
Egy gyermek érkezése a legnagyobb boldogság a család életében.
Arra biztatjuk a büszke szülőket,
nagyszülőket, küldjenek nekünk egy
hagyományos vagy digitális képet az
új családtagról (legfeljebb egyéves korig), mellékelve hozzá a legfontosabb
információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és telefonszámát.
Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyenesen 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!

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Ezen a héten az élete
minden területén nagy
sikert arat, bármibe is
fog. Ön a természetéből adódóan mindig nyer, és
minden versenyben győzedelmeskedik, és ez a remek képessége folyamatosan inspirálja. Jobb, ha tudja, hogy a
napokban minden feladatával
időben végezni fog, amit csak
eltervezett. Csak összpontosítson erősen rájuk, és meglátja, máris elkészült velük.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Fontos, hogy a héten a
megszokottnál jobban
figyeljen az egészségére. Ne feledje, hogy az
egészség a legnagyobb kincs,
és ha jobban figyel a mozgásra, a táplálkozásra és a mentális
egészségére, az elképesztő erőt
adhat Önnek a mindennapokban. Alakítson ki jó szokásokat
és álljon ellen a régi, rossz szokások csábításának. Meglátja,
a pozitív fejlődést nem csak a
teste, de a lelke is érezni fogja.

Ikrek (5.21.-6.21.)
A csillagok jelen állása hatalmas szerencsét fog hozni az életébe a héten. Most ugyanis
feléled a kalandvágyó énje,
emellett a családjába egy új
személy is érkezik, akár egy
házasság, vagy gyermekáldás által, de az is lehet, hogy
csupán egy családi összejövetelt tart majd a napokban,
amihez egy rég nem látott rokon is csatlakozik. Figyeljen
oda az egészségere!

Rák (6.22.- 7. 22.)

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)

Legyen Ön is a partne rünk!

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Mérleg (9.23.-10.23.)
Önnek remek képessége van arra, hogy meghallgasson és megértsen másokat, emiatt a
héten a testvérei, vagy a családtagjai kikérhetik a véleményét és a segítségét. Ön természetesen nagyon örül, hogy
segíthet és támogathatja őket.
Emellett a napokban nagy
szükségét érzi annak, hogy
utazzon és felfedezze a világot, amire egy hétvégi kirándulás remek lehetőség.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Ön általában mindig a
megérzéseire és az ösztöneire hagyatkozik és
eszerint éli az életét, de
ezen a héten sokkal megfontoltabbnak kell majd lennie. Jelenleg az a célja, hogy minél több
pénzt keressen, ezért nagyon elszánt, és alaposan átgondolta,
hogy ezt hogyan is vigye véghez. Nagy szüksége van erre,
ugyanis egy befektetése sajnos
nem hozott sikereket az elmúlt
időszakban.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Ez a hét tele lesz izgalmakkal és élvezetes eseményekkel. Ön
ugyanis egy esküvőre, egy babaváró partiba, vagy más, izgalmas eseményre lesz hivatalos, ami által ismét közel kerülhet majd a szeretteihez. Mivel Ön nagyon érzelmes, ezért
különösen fogja élvezni a szerettei társaságát és a velük eltöltött időt, ami során megoszthatják egymással az örömüket és
az eddig elért sikereiket.

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

Mivel Ön nagyon szívós természet, ezért
szerencsére mindig jó
egészségnek örvend, de most
előfordulhat, hogy kisebb egészségügyi panaszokkal kell majd
megküzdenie, amiket leginkább
az érzelmi problémái okoznak.
Fejezze ki jobban az érzelmeit, hiszen ezzel nagyon jól tudja
csökkenteni az Önben felgyülemlett feszültséget, és fontos,
hogy ne hagyja, hogy eluralkodjon az elméjén a stressz.

Ön már megszokta,
hogy a legtöbb idejét
egyedül tölti, ilyenkor ugyanis arra összpontosít,
hogy minél többet fejlődjön és
megismerje önmagát. Ez nem
véletlen, hiszen Ön egy igazi
magányos farkas, és nagyon
szereti a függetlenséget és a
szabadságot. A héten azonban
fontos lesz együtt dolgoznia a
munkatársaival. Tegyen így,
hiszen ezzel a saját sikerét is
előbb éri majd el.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

A héten a bolygók
együttállása miatt
fontos, hogy különös
figyelmet fordítson a munkaügyeire és használja ki minden lehetőségét, ami az útjába
kerül. Remek esélye van arra,
hogy a pénzjutalomra tegyen
szert, emellett rengeteg új élmény és váratlan fordulat is
érheti majd. Ha új munkahelyet keres, vagy éppen vállalkozásba kezdene, azt ajánljuk,
használja ki ezt az alkalmat.

Szűz (8.24.-9.22.)
Ez a hét rengeteg csodálatos eseményt tartogat az Ön számára, legyen az egy esküvő, vagy egy
családi összejövetel. Továbbá
rengeteget fog költeni a héten
az otthonára vagy az autójára,
de miért is ne tenné, hiszen az
elkövetkező napok remek lehetőséget biztosítanak a befektetésre és arra, hogy előrébb jusson az életében. A munkahelyén azonban a hírneve kön�nyen veszélybe kerülhet.

Ezen a héten a legélvezetesebb tevékenysége a kézimunkázás
és az otthona díszítése, csinosítgatása lesz. Ön ugyanis nagyon kedveli, ha saját maga
készíthet el dolgokat, ugyanis úgy érzi, ez adja a lakásnak
az otthon érzését. Ön emellett
nagyon kedveli az otthon melegét és a minimalista stílust.
A héten a bolygók állásának
köszönhetően fáradtnak és kimerültebbnek érzetheti magát.

Halak (2.21.- 3.20.)
Ez egy remek hét a
magánélete szempontjából, hiszen
rengeteg csodás hír éri az elkövetkező napokban. Emellett ez egy remek időszak arra
is, hogy valami újba kezdjen,
ami lehet akár a családalapítás, egy új kapcsolat, vagy
egy új állás, hiszen a szerencse most az Ön oldalán áll.
Azt ajánljuk, kezdjen bele
egy új projektekbe, vagy új
szabadidős tevékenységekbe.

Egészségvédelem

A 9 legegészségesebb mag és hatásai,
amiről tudnod kell

Tudtad, hogy a lenmag véd a mellrák ellen, vagy a tökmag segít a prosztatarák
megelőzésében? Ha eddig jelentéktelenül
szemlélted az otthonodban fellelhető magokat, ezentúl megváltozik a hozzáállásod!
Kendermag
A kendermagnak lenyűgöző egészségügyi hatásai vannak. A magban tökéletesen kiegyensúlyozott az omega-6

ban található bizonyos kémiai anyagok megelőzik a prosztata rákosodását. A tökmag magas omega-3 zsírsav és cink
tartalmú, két olyan fontos tápanyag, amely szerepet játszanak a gyulladások elhárításában. A tökmag hatékony a koleszterinszint stabilizálásában is, erősíti az immunrendszert,
valamint rákellenes tulajdonságai is ismertek.

Mustármag

A mustármag a legrégebbi ismert gyógynövény, számos egészségügyi tulajdonsága ismert. Erős rákellenes és
gyulladáscsökkentő hatása van, mivel kiváló forrása a szelénnek és magnéziumnak. Csökkenti a gyulladásos betegségek tüneteit, mint a rheumatoid arthritis vagy asztma.
Továbbá nagyon értékes tápanyagokat tartalmaz, mint
a kalcium, vas, mangán, foszfor, cink, niacin, rostok,
omega-3 zsírsavak. Az egyik legnépszerűbb egészségügyi
előnye a migrének gyakoriságának csökkentése. A mustármag és a belőle készült termékek hatékonyak a magas vérnyomás és érelmeszesedés megelőzésében.

Chiamag

és omega-3 arány. 10 esszenciális aminosavat tartalmaz,
több min 30%-a tiszta fehérje és 40%-a rost (a legmagasabb rosttartalmú a gabonák közül).
A kendermag vagy akár a kender tej alkalmazható szívbetegségek, a rák számos formája, valamint gyulladásos
alapú betegségek kezelésére (mint például az Alzheimer- és
Parkinson-kór).

Napraforgómag

Ez a tökéletes fitokémiai anyagokban gazdag mag a tévhitekkel ellentétben elősegíti a fogyást, mivel elősegíti az
egészséges emésztést és fokozza az rost bevitelt. A napraforgómag gazdag folsavban (fontos tápanyag a nők számára). Tele van jó zsírokkal, antioxidánsokkal, E-vitaminnal,
szelénnel és rézzel. Csökkenti a szívbetegség, rák és egyéb
sejtkárosodással járó betegségek kialakulását.

Szezámmag

A szezámmag gyógyító tulajdonságai több ezer éve ismertek. Magas kalcium-, magnézium-, cink-, rost-, vas-,
B1- és foszfortartalma miatt a szezámmag egyedülálló kémiai szerkezet. Nagyon hatékony a rossz koleszterinszint
és vérnyomás csökkentésében.
Tanulmányok kimutatták, hogy a szezámmag védi a
májat a károsodástól. Segít továbbá megelőzni az asztmát, arthritist, migrénes fejfájást, a menopauza kellemetlen tüneteit, csontritkulást és a premenstruációs szindrómát.

Tökmag

Tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy az tökmag-

A menta családba tartozó chiamag rendkívül hasznos
növény. Ezek a magok tele vannak rosttal, fehérjével, különböző antioxidánsokkal és kalciummal. A tanulmányok
kimutatták, hogy a chiamagok stabilizálják a vércukorszintet, csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát és elősegítik a súlyvesztést. Nehéz elhinni, de ennek a csodálatos kis magnak a 34%-a tiszta omega-3 olaj.

Dió

Kiváló omega-3 zsírsav és többszörösen telítetlen zsírsav forrás, amelynek számtalan egészségügyi előnye van.
Jó gyulladáscsökkentő tulajdonságai vannak, csökkenti a
triglicerid szintet, a szívbetegségek kockázatát valamint néhány daganatos betegség megelőzésében is hatásos. Napi
egy marék dió fogyasztásával jelentősen javítani tudunk
általános egészségünkön.

Az avokádóban nagyon sokféle vitamin megtalálható,
amelyeknek köszönhetően szervezetünk megerősödhet,
hatékonyabban védekezhet az esetleges fertőzések, megbetegedésekkel szemben. Az avokádó ugyanis kifejezetten nagy mennyiségben tartalmaz A-, B-, C-, E- és D vitamint egyaránt.

Ásványi anyagok

Az avokádó nem csak vitaminokban, de ásványi anyagokban is kimondottan gazdag. Legnagyobb arányban kalciumot és magnéziumot tartalmaz, és ezeknek az anyagoknak a megoszlása kifejezetten ideális a gyümölcsben. Nem
elhanyagolható mennyiségben tartalmaz továbbá foszfort,
vasat és nátriumot is.

Evési rendellenességek, súlyproblémák

Az avokádót ajánlják alultápláltság és túlsúly esetén is.
A gyümölcsben megtalálható olajok erősítik a szervezetet,
normalizálják az étvágyat és nem utolsó sorban segítenek
a szervezetnek, hogy a felvett tápanyagok hatékonyan felszívódhassanak, hasznosulhassanak a szervezetünkben.
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Ezek lehetnek az okai, ha
reggel kimerülten ébredsz
Magad sem emlékszel, mikor keltél reggel úgy, hogy ne lettél volna fáradt?
Mindegy, hogy 6-kor vagy 10-kor ébredtél, ugyanúgy tudtál volna még aludni? Lehet, hogy az alábbi 6 dolog egyike
áll a háttérben! – olvasható a bien.hu-n.
Túl kevés vagy túl sok
Térjünk rá a leginkább magától értetődő okra, az alvás hosszára. A legtöbb felnőttnek átlagosan 7 óra alvásra
van szüksége ahhoz, hogy kipihenten ébredjen, de tény,
hogy egyénfüggő, ez pontosan mennyit jelent. Van, akinek a 6 és fél óra ideálisabb, míg másnak kell a 8 óra,
így ezt csak azután tudod megállapítani magadról, hogy
kitapasztaltad.
Viszont azt is tudnod kell, hogy a túl sok alvás is fáradttá tehet. Hiába mondod, hogy aludtál 9 órát, ez már
átlép egy határon, ami miatt épp visszájára sül el. Ez utóbbi lesz igaz rád, ha ébredés után egész nap fáradt vagy,
és az esti órákban válsz ismét energikussá.

Az alvásod minőségével van a baj

Mindig 8 órát alszol, de ennek ellenére is rosszul ébredsz? Valójában az alvásnak több fázisa van, és az, hogy
mennyire sikerül eljutnod a mélyebb fokozatokra, befolyásolják az egésznapos energia-szintedet is. Vannak,
akik éberen alszanak, többször is felébrednek, emiatt viszont nehezen tudnak felfrissülni egy éjszakai alvás után.
Ahhoz, hogy te is mélyebben aludj végre, figyelj a
szoba hőmérsékletére (meleg szobában nem lehet jót
aludni), próbálj meg több magnéziumot szedni, és ha
minden kötél szakad, próbáld ki a fehér zajt vagy egyéb
altató hangokat.

Lenmag

Nagyon finom joghurttal fogyasztva. Egy másik olyan
mag, amely gazdag omega-3 zsírsavban. Tanulmányok kimutatták, hogy a lenmag segíthet csökkenteni a mellrák kockázatát. A magas rosttartalma elősegíti az egészséges bélműködést. Ahhoz, hogy maximálisan élvezni tudjuk a lenmag előnyeit, őröljük le és így adjuk a joghurthoz vagy salátákhoz. Ezt
megtehetjük egy kis kávédarálóval, vagy egyszerű mozsárral.

Mandula

A mandula gazdag forrása a szívbarát telítetlen zsíroknak, azonos azokkal a zsírokkal, amely az olívaolajban találhatók. Tanulmányok kimutatták, hogy a mandula segít
csökkenteni a rossz koleszterinszintet és véd a szívbetegségek ellen. A magas fehérjetartalom segíti a jóllakottság
elérését és csökkenti a túlevés kockázatát. Plusz, kiváló
E-vitamin forrás.

Az avokádó 7 csodás tulajdonsága, amiről kevés szó esik
Az avokádónak számtalan pozitív tulajdonsága van, amelyek ráadásul a mi egészségünket vagy szépségünket is támogatják.
Egyszerűen, főzés nélkül készítjük el, így a
benne lévő értékes tápanyagok is megmaradnak: ehetjük pirítóssal, vagy ízesíthetjük
akár hagymával az avokádókrémet.
Vitaminok

2021.
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Koleszterin

A rendszeres avokádófogyasztás csökkenti a káros koleszterin szintjét (LDL), de ezzel párhuzamosan nem csökkenti a hasznos (HDL) szintet. Mivel segít az optimális
szint megtartásában, ezáltal megóvja a szervezetet a magas koleszterinszint okozta szív- és érrendszeri problémák
kialakulásától.

Bőrápolás

Az avokádó nem csak belsőleg fogyasztva, de külsőleg
alkalmazva is csodákra képes. Olajtartalma miatt könnyen
felszívódik az arc vagy akár az egész test bőrfelületén, hatóanyagai pedig hasznosulnak a bőr alatti rétegekben. Kisimítja, táplálja és hidratálja a bőrt. Sokan a fiatal arcbőr
megóvásának egyik alapvető eszközének tartják.

Napsugárzás

Nem csak a bőr szépségét őrzi az avokádó, de megbízható eszköz lehet az erős napsütés okozta problémákkal szemben is. Nem véletlen, hogy rengeteg napolaj alapanyagának
használják az avokádót, de mi magunk is alkalmazhatjuk
ugyanerre házilag. Véd a káros sugarak ellen és meggátolja, hogy az erős napsütés kiszárítsa az arc érzékeny bőrét.

Érzékeny bőrtípus

Az avokádót sikeresen alkalmazhatjuk akkor is, ha nagyon érzékeny arcbőrünk van. Ilyen esetben különösen fontos, hogy az érzékeny bőrt ápoljuk, védjük és folyamatosan tápláljuk is. Az avokádó az egyik legbiztosabb megoldás erre: arcunk feszes, szép, bársonyos lesz, és nem utolsó sorban egészséges is. Nem véletlen, hogy az avokádót
egyre többen emlegetik a fiatalság gyümölcsének is.

Lefekvés előtt iszol

Vacsorához megittál egy pohár bort, vagy egyéb alkoholt fogyasztottál? Szakértők szerint ez tönkreteszi a
legfontosabb alvási szakaszokat, így sajnos hiába alszol
eleget, fáradtan fogsz felkelni. Még akkor is, ha az alkohol hatását egyáltalán nem érezted meg.
Egyébként vigyázni kell a teával, vízzel, egyéb folyadékokkal is, mert ha lefekvéshez közel iszol egy nagy
pohárral, tuti, hogy felébredsz majd az éjszaka közepén
arra, hogy mosdóba kell menned.

Lefekvés előtt eszel

Hasonló a helyzet az étkezéssel is. Lefekvés előtt nem
szabad semmi olyat enni, ami túl fűszeres, túl nehéz, vagy
cukros lenne, mert ezek teljesen összezavarják a tested,
és elvonják a lehetőséget a pihenéstől.
Azt javasolják, hogy lefekvés előtt fél órával nasizz
egy kicsit, ha mindenképp szeretnél enni, de 200-250 kalóriánál többet ne egyél, és ez lehetőleg fehérjedús, teljes kiőrlésű étel legyen.

Mindig máskor alszol el

A szervezetünk imádja az állandóságot, ezért megviseli, ha egyik nap este 10-kor mész ágyba, máskor pedig hajnali 1-kor. Összezavarodik tőle, nem tud felvenni egy megszokott ritmust, így sajnos kipihenni sem tudod magad.
Ez az oka annak, hogy hétvégén, kellő alvás után is
pont ugyanolyan fáradt vagy, mint a hétköznapi kelés
során. A legjobb, ha megpróbálsz kitartani egy bizonyos
időpont mellett, és hétvégén sem alszol órákkal tovább,
mint munkanapokon.

Alvási apnoéd van

Az alvási apnoe egy egészségügyi probléma, amivel többen küzdenek, mint gondolnák! Ilyenkor a légzés időnként kimarad, pár másodpercig nem veszel levegőt, majd hirtelen (van, hogy horkantás kíséretében)
ismét beindul a levegővétel, de emiatt egy pillanatra felébredsz az alvásból.
Lehet, hogy nem is emlékszel rá, vagy nem tudod
megmondani, miért keltél fel, de ha éjszaka többször is
ok nélkül felriadsz, könnyen lehet, hogy alvási apnoéd
van. Érdemes megkérni a partneredet, hogy figyelje meg,
éjjel horkolsz-e, és vannak-e légzéskimaradásos szakaszok, mert ezt fontos mihamarabb kezelni!
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A rejtvényt Balázsi
KARINTHY
FRIGYESIDÉZET

TAVASZI
ZÖLDSÉG
TÁJNEVE
… GORA MONTENEGRÓ

Rejtvények
m10.xls

Csaba készítette.
MÉTER
TÖBBSZÓLAMÚ
ÉNEKMŰ
ABLAKKERET !
KÖNNYEN
FORMÁLHATÓ
SZÉN

MŰVELŐDÉS

EGYNEMŰ
TUSA!

RÓMAI 6

ÁDÁM … ANDERS
THOMAS
JENSEN FILMJE

JUSTIN CHON
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ITTRIUM

BORSMAG !
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☼
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GDANSK NÉMET
NEVE

RENDFOKOZAT

AJKA
CENTRUMA !

INDÍTÉK

DÁN VÁROS

FÉLÉV !
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AFRIKAI ÁLLAM
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JÓD

OXIGÉNMÓDOSULAT
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ZABSZEM !
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BOTANIKUS
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JUPITER-HOLD

ZÁPSZONY
HATÁRAI !

ÉGŐ

KÉTES !

KÁLIUM

GRAMM

V

URÁNIUM

kahártyáját és megvéd a
gyomorsavtól.
8. Hasmenés következtében a szervezet könnyen
dehidratálódik. A banán segít visszaállítani az így elvesztett káliumot.
9. A banán gazdag a
pektin nevű, vízben oldódó
rostban is, ezáltal jótékony
hatással van az emésztésünkre és könnyít a székrekedésen.
10. A gyümölcs
fruktooligoszacharidot
is tartalmaz, amely
probiotikumként a jótékony baktériumokat szaporítja, a káros baktériumoktól pedig megvéd.
11. A fruktooligoszac
haridok egy emésztőenzim termelését is segítik,

helyzetekben, például extrém súlyvesztés vagy magas láz esetén.
3. A banán káliumban
és magnéziumban gazdag,
ami jótékony hatással van
a vérnyomásunkra és a szívünkre.
4. Káliumtartalma a
csontjainkat is védi.
5. A banán segít ellensúlyozni a vizeletürítéssel
járó kalciumveszteséget,
ami akkor fordul elő, ha a
vizelet kálium-ion szintje megnő.
6. A banánnak antacidhatása van, ezáltal megvéd
a gyomorfekélytől.
7. A banán stimulálja a
sejtburjánzást, ezáltal megvastagítja a gyomor nyál-

így javítják a tápanyag-felszívódást.
12. A banánban rövid
láncú zsíros savak is vannak, amik tovább javítják a
tápanyag-felszívódást.
13. A banán kiváló
karotionid-forrás, ami egy
antioxidáns, és amely védelmet nyújt a krónikus fertőzésekkel szemben.
14. A banánnak nyugtató hatása is van. Triptofán
nevű összetevőjének köszönhetően javítja a kedélyünket.
15. Végül a banán a legideálisabb harapnivaló egy
fárasztó nap után. Cukortartalma hamar normalizálja a vércukorszintünket és
energiával tölt el.

Plusz egy vicc

Káposzta bácsi elmegy az orvoshoz:
– Doktor úr, segítsen, rajtam! Nem tudok menni!
– Hát akkor hogy jött ide?
– …!

Eszterházy torta

… IPSO - TERMÉSZETESEN

A banánt leginkább ízéért, állagáért fogyasztjuk,
valamint azért, mert telítettségérzést ad.
A banán nagyon
egészséges
Azt azonban kevesen
tudják, hogy a többi gyümölcshöz hasonlóan a banán is rendkívül tápláló és
egészséges, és óriási előnye, hogy egész évben hozzájuthatunk.
A banán egészségügyi
előnyei
1. Mivel igen kalóriadús, a nap bármely szakában fogyasztva energiával
tölt el minket.
2. A banán a legmegfelelőbb gyümölcs, ha egyszerű, de tápláló élelemre van szükség bizonyos

WEBCÍM

A hat megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:

kocka

ANGOL
KÖTŐSZÓ
NEMECSEK
ELLENFEL (FERI)

A banán 15 jótékony
hatása

Kétbetűsek: CR, EL, IK,
IT, KÁ, NÓ, NS, SI, ZE, ZK.
Hárombetűsek: AZT,
ÁCS, BOA, DAN, DAT,
ION, IZI, ÍGY, LEE, NEK,
NEM, OTI, SAD, TIN, TRÁ,
ZTE.
Négybetűsek: ADAT,
ALAK, ALÁN, ALUL,
CSAK, ÍREK, RADÓ,
RAMA, SIKK, SZŐR,
TEVE, TOPA, ZSÁK.
Ötbetűsek: ARARA,
HIÁBA, ILLET, JÖNNI,
KERES, KÖZLŐ, LEESŐ,
LÚGOZ, MALÉV, MENNI,
NADAL, NYELV, ÖKRÖS,
ŐTŐLE, REDŐZ, RETÚR,
SAROK, SÁRGA, TISZA,
TUDOK, VITAT.
Hatbetűsek: ALJZAT,
ÁTRONT, IDELOP, IZRAEL, KÁRMIN, KECSKE, KÉTELL, KIGALI,
KRASSÓ, LOVASI, TEGZES, UTAZIK.

Hozzávalók a lapokhoz: 8 tojásfehérje, 20 dkg cukor, 20 dkg darált
dió, 2 evőkanál liszt, csipetnyi só;
A krémhez: 20 dkg vaj, 5 dkg darált dió, 4 tojássárgája, 8 dkg cukor, 2 dl tej, 1,5 dkg vaníliás pudingpor, 3 evőkanál porcukor, 1 evőkanál rumaroma;
A tetejére: 15 dkg fehér csokoládé, 3 dkg tejcsokoládé, néhány szem dió.
Elkészítése: A tésztához a tojásfehérjét a cukorral meg a sóval kemény habbá verjük (a cukrot a vége fele adjuk hozzá). A lisztet meg a diót
óvatosan beleforgatjuk, majd a masszát öt egyenlő részre osztjuk. Egy sütőpapírra 22 cm-es kört rajzolunk, a masszát egyenletesen elsimítjuk, és
180 fokos sütőben, kb. 12-14 perc alatt egyenként megsütjük az öt lapot.
Közben a krémhez a tojássárgáját a pudingporral, a cukorral, meg egy
kevés tejjel csomómentesre kavarjuk. A többi tejet hozzáadva, lassú tűzön, kavargatva sűrű krémmé főzzük.
A vajat a porcukorral meg a rummal habosra kavarjuk, és a kihűlt
krémmel, meg a dióval simára keverjük. Egy kevés krémet félreteszünk
a torta oldalára (nagyon kevés szükséges), illetve a díszítéshez, a többit
négy részre osztjuk, és megtöltjük a lapokat. Az utolsó lapot úgy helyezzük a tetejére, hogy a sima fele kerüljön felül.
A kétféle csokoládét felolvasztjuk, a tejcsokoládét egy zacskóba töltjük, a sarkát pedig kivágjuk. A fehér csokoládét egyenletesen a tetejére simítjuk, és rögtön csíkokat húzunk a barna csokoládéval. Ezután fogvájóval a
csíkokra merőlegesen vonalakat húzunk, végül pedig mindegyik közé újabb
vonalakat. A tetejére rózsákat nyomunk és dióval díszítjük.
Amikor a csokoládé megdermedt, szeletelhetjük.

Hétbetűsek: ÁTELLEN,
ELEINTE, INTÉZÉS, LEITATÓ, MUTATÓS, SEJTTAN, SKÓCIAI, ZÓNÁZIK.
Nyolcbetűsek:
NULLADIK, ODALÓGAT.
Kilencbetűsek: KRISZTIÁN, MÓNIKA-NAP.
Tízbetűsek: IPAROSODIK, ROLLEREZIK.
Tizennégy betűsek: NEKIVESELKEDIK, SZÁZÖTVENHÁROM.

2021. 3. szám megfej
tése: A béke ott kez-

dődik, ahol az elvárás megszűnik.

Pluszegy vicc: – Va-

lószínűleg nem itt lent
térítik el, hanem odafönt, ahol már egész
kicsik!

Olvassa a
Naplopót!
Fizessen elő a

2021. január 27.
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NAPLOPÓ

hetilapra a postán!
Index: 37381.

19. évfolyam

Túl zsíros lett a
leves?

Ára 8,00 hr

Műholdas TV-műsor
Február 1 ‒ 7.

Horoszkóp
Még több rejtvény!

A hétvégi étkezőasztalról nem
hiányozhat az aranyló, gyöngyöző húsleves. Természetesen szükség van hozzá valamennyi zsiradékra is, de a túl
zsíros leves nem gusztusos és
az élvezeti értékéből is veszít.

7. oldal

Almás palacsinta dióbundában

6. oldal

A feketekömény olaja csodát tesz a hajjal

Manapság a kozmetikumok a hosszú, fényes,
egészséges lobonc ígéretével kecsegtetnek, ám
sokszor még a csodatévő kencék sem elegendőek. A feketekömény olaja régóta ismert a gyógyászatban, és itt az ideje, hogy a szépségápolásban is hasznát vegyük!

Gőczi Réka
e07.xls
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