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A koronavírus meg-
fékezésére hozott 

hatósági intézkedések 
a magyar kultúra nap-
ja rendezvénysorozat 
időpontját is felülír-
ták.  Mivel  a koráb-
bi hetekben a szigo-
rú karanténszabályok 
még a kisebb létszá-
mú alkalmak megtar-
tásá t  i s  megakadá-
lyozták, a Kárpátal-
jai Magyar Művelődé-
si Intézet (KMMI) és 
a Magyar Értelmiségi-
ek Kárpátaljai Közös-
sége (MÉKK) vezetői 
úgy döntöttek, hogy a 
magyar kultúra napi 
rendezvénysorozatot a 
szokottnál kicsit későb-
bi időpontban tartják 
meg. Ennek nyitánya-
ként január 28-án Be-
regszászon így került 
sor a Kölcsey-emléktáb-
la megkoszorúzására.

Részletek az 5. oldalon

Magyarország 
k o r m á n y a 
a  k á r p á t a l -

jai gyermekek 2017-
2 0 2 1 .  é v i  i m m u n i -
z á c i ó s  p r o g r a m j á -
ról  szóló 1670/2016. 
(XI. 25.) kormányha-

tározat rendelkezései-
nek megfelelően újabb 
nagyösszegű gyermek-
oltóanyag szállítmány-
nyal segíti Ukrajnát. Ja-
nuár 28-án kétezer adag 
nyugat -európai  gyár-
tású  veszet tség  e l leni 

Verorab vakcinát ado-
mányozott az Ukrán Vö-
röskereszt Kárpátaljai 
Megyei Szervezete ré-
szére. A 22 961400 forint 
értékű adomány átadá-
sára igencsak szokat-
lan helyszínen, az uk-

rán-magyar határon, 
a Tisza-híd közepén 
került sor. 

Az átadást követő rögtön-
zött sajtótájékoztatón Grezsa 
István miniszteri biztos 

Más években ilyen-
k o r  m á r l á z a -

s a n  k é s z ü l ő d n e k  a 
mezőgecsei böllérver-
senyre benevezett csa-
patok. A hagyományos 
ízek, a magyar folklór 
kedvelői pedig újabb él-
ményekre várnak. Ám a 
koronavírus, illetve az 
ellene hozott intézkedé-

sek idén mindent felülír-
tak. Így aztán a KMKSZ 
i rány í tó i ,  próbá lva 
menteni a menthetőt, 
a karanténszabályok 
b e t a r t á s á v a l   a 
Tiszacsomai Látogató-
központ területén meg-
rendezték az első kár-
pátaljai böllérnapot. 

Magyarország ismét segít

A magyar kultúra napja a KMMI szervezésében
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Elejét lásd az 1. oldalon

Magyarország ismét segít

Közel 33 millió forint értékű 
veszettség elleni vakcinát adtak át

– aki Ukrajnából való kitiltása 
miatt csak a két országot elvá-
lasztó piros vonalig jöhetett – el-
mondta, hogy öt évvel ezelőtt 
egy segélykiáltást kaptak Kár-
pátaljáról, hogy nincs elegendő 
korosztályos védőoltás a gyere-
keknek. Ekkor indították el az 
ötéves kormányprogramot, ami 
egyrészt biztosította a hiányzó 
vakcinákat, másrészt „szerettük 
volna, ha az a hatalmas különb-
ség, amely a magyarországi és az 
ukrajnai gyermekátoltottság kö-
zött van, csökkenne”, mondta. 
Grezsa István emlékeztetett rá, 
hogy Magyarország segített Uk-
rajnának, Kárpátaljának a kanya-
rójárvány idején is, vagy amikor 
elfogytak a művesekezeléshez 
szükséges eszközök, illetve kí-
gyómarás elleni szérumot hoz-
tak, amikor Kárpátaljának arra 
volt szüksége. A miniszteri biz-
tos megerősítette: a magyar kor-
mány, ahogy eddig is tette, segí-
teni fog a továbbiakban is. Be-
tartja adott szavát, és biztosítani 
fogja az újabb szállítmányt, ami-
re már a megye vezetésétől meg-
kapták a kérelmet. Grezsa Ist-
ván abbéli reményének is hangot 
adott, hogy a jövőben az átadás 
nem ilyen abszurd körülmények 
között történik majd. „Nemcsak 
a vörös vonalhoz kötött helyzet 

abszurditása jellemzi a mai helyze-
tet, hanem ez a rozsdás híd is, ahol 
állunk” – fogalmazott a miniszte-
ri biztos. – „Ez az egyetlen teher-
forgalmi híd a két ország között, 
és ha meg akarjuk javítani a kap-
csolatokat, ezen az abszurditáson 
kell túllépni. Hiszen a kölcsönös 
érdekeken alapuló együttműködé-

sen van a hangsúly, amihez nélkü-
lözhetetlen a bizalom. Csak az el-
múlt három napban átadtunk ötven 
darab lélegeztetőgépet Magyaror-
szág miniszterelnökének felesége 
részvételével, tegnap Magyaror-
szág külügyminisztere felajánlot-
ta, hogy rendbe hozza ezt a hidat. 
Ezzel a mai gesztussal pedig olyan 
kárpátaljai emberek életét menthet-

jük meg, akiket veszett állat ha-
rapott meg”, mondta Grezsa Ist-
ván. Aki azzal a reménnyel adta 
át az adomány jelképes feliratát 
Szabó Ivannának, a Vöröske-
reszt megyei szervezete elnö-
kének, hogy a következő ado-
mányt már személyesen hoz-
hatja Kárpátaljára.

Buhajla József, Magyaror-
szág Ungvári Főkonzulátusának 
főkonzulja abbéli reményének 
adott hangot, hogy a két ország 
közötti jelenlegi fagyos légkört 
felváltja egy konstruktív párbe-
szédet követő együttműködés.

Petruska István, a Kárpátal-
jai Megyei Állami Közigazgatás 
helyettes elnöke megköszönte 

az értékes vakcina-szállítmányt, 
melyet a régió egészségügyi in-
tézményei között osztanak szét. 
Ígéretet tett arra, hogy mindent 
meg fog tenni az eddigi humani-
tárius munka folytatásáért, ami 
mindenképpen javítja és meg-
erősíti a két ország közötti kap-
csolatokat.

M.E.

Csúcson népi gasztronómiánk
Az első kárpátaljai böllérnapon

Elejét lásd az 1. oldalon

A disznótorok hangulatából a 
helyi médiának köszönhetően 
kaphattunk ízelítőt. 

Népi gasztronómiában igen-

csak jók vagyunk, fogalma-
zott Rázsó Lajos, a rendezvény 
főböllére, miközben bemutatta, 
miként történik a hagyományos 
disznóvágás, illetve az állat fel-
dolgozása és az ilyenkor szoká-
sos különböző fogások elkészí-
tése. Paraszti őseink a sertés fel-
dolgozása terén igencsak mara-
dandót alkottak, hangsúlyozta a 

főböllér. Eleink nemcsak arra fi-
gyeltek, hogy ízletes étkek sora 
készüljön a télire levágott hízó-
ból, hanem arra is gondjuk volt, 
hogy semmi se vesszen kárba. 

Mindezt élményszerűen mu-
tatták be a böllérversenyre bene-
vezett csapatok. A Munkácsi já-
rást képviselő izsnyétei hagyo-
mányőrzők például a sertés or-
jára bontásának előnyeit mutat-
ták be, ilyenkor ugyanis a ser-
tésgerinc teljesen egyben marad. 
A felső-Tisza-vidékiek a náluk 

ilyenkor elmaradhatatlan, hús-
gombóccal megspékelt káposzta-
levessel kínálták a vendégeket, a 
KMKSZ Ifjúsági Szervezetének 
tagjai a házikolbász ízesítésének 
újfajta változatait mutatták be. 

Beregvidék KMKSZ-csapata 
tizenkétfogásos királyi menüvel 
készült, melyben a kocsonyától 
kezdve az orjalevesen, a sült ol-
dalason és kolbászon át a szala-
gos fánkig minden megtalálha-
tó volt.

Mitől kap sajátos, egyedi ízt a 
házi kolbász, illetve a májas hur-
ka? Ezt mutatta be Bakos Csaba 

séf és a szakácsként ezúttal ma-
radandót alkotó Babják Zoltán 
polgármester.

Mint az előbbiekben em-
l í tettük, a rendezvényen a 
karanténszabályoknak megfelelő-
en csak kevesen vehettek részt, ám 
akik eljöttek, azoknak nagyszerű 
élményben volt részük. Köszön-
hető mindez többek között Ha-
lász Bertalannak, a Sodró együt-
tes harmonikásának is, aki közös 
éneklésre bírta a nótás kedvűeket.

Kovács Elemér

A szélsőséges elemeket, meg-
nyilvánulásokat ki kell iktat-
ni a magyar-ukrán kétoldalú 
kapcsolatokból – hangsúlyoz-
ta Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter szerdán 
Kijevben, azon az online sajtó-
tájékoztatón, amelyet Dmitro 
Kuleba ukrán külügyminiszter-
rel folytatott tárgyalása után 
tartott vendéglátójával.

Szijjártó Péter elmondta: arra 
kérte hivatali partnerét, hogy 
kezdjenek közös munkába a két-
oldalú kapcsolatokban az elmúlt 
években feszültséget keltő ok-
tatási törvény ügyében, és a két 
ország között létrehozott közös 
oktatási munkacsoport kezdjen 
konzultációkat. Hangsúlyozta, 
hogy ha ezeken az egyeztetése-
ken megoldást találnak, akkor 
„nagyon komoly teher kerülhet 
le” a kétoldalú kapcsolatokról.

Kuleba ígéretet tett arra, 
hogy a munkacsoport hamarosan 
össze fog ülni.

A magyar miniszter hozzáfűz-
te: ukrán partnere biztosította afe-
lől, hogy a készülő kisebbségi tör-
vényről is érdemi párbeszédre ke-
rül sor, amelybe bevonják a ma-
gyar nemzetiség képviselőit. Ki-
fejtette, hogy a magyar kormány 
a kárpátaljai magyar nemzeti kö-
zösségre úgy tekint, mint össze-
kötő kapocsra a két ország között, 
és e tekintetben mint erőforrásra. 
„Amikor mi támogatjuk a ma-
gyar nemzeti közösséget, akkor 
a hitünk szerint erősítjük a ma-
gyar-ukrán együttműködést is. 
Ezért arra kérjük Ukrajna min-
den polgárát, hogy így tekintsen 

Szijjártó: a szélsőséges elemeket ki kell 
iktatni a magyar-ukrán kapcsolatokból

a Magyarországról érkező támoga-
tásokra” – hangsúlyozta Szijjártó 
Péter. Felsorolta egyebek között, 
hogy már elkészült a záhonyi Ti-
sza-híd felújítási terve, a magyar fél 
kész új határátkelőt nyitni Nagyhó-
dos és Palád között, 50 millió euró 
hitellel készül támogatni kárpátal-
jai útépítési terveket, és eddig ösz-

szesen 16 milliárd forint hitellel tá-
mogatott 34 ezer kárpátaljai pályá-
zatot, továbbá készen áll az M3-as 
és az M34-es autópályák elvezeté-
sére az ukrán határig, és kész részt 
venni ukrajnai infrastruktúra meg-
építésében is.

A humanitárius támogatások 
közül kiemelte, hogy eddig 2300 
olyan ukrán kisgyermek kapott le-
hetőséget magyarországi táboro-
zásra, akiknek a szülei a kelet-uk-
rajnai harcokban érintettek voltak. 
Elmondta, hogy amennyiben a ko-
ronavírus okozta járványhelyzet ezt 
megengedi, a gyermekek táborozta-
tása idén is folytatódik.

Az MTI kérdésre hozzátette, 
hogy eddig a Donyec-medencei har-

cokban megsérült 42 ukrán ka-
tona számára biztosítottak Ma-
gyarországon egészségügyi el-
látást, rehabilitációt. Készen áll 
Magyarország ennek a program-
nak a folytatására is, ha ezt a jár-
ványhelyzet majd lehetővé teszi.

Emlékeztetett még arra, hogy 
kedden ötven lélegeztetőgépet 

adományozott Magyaror-
szág ukrajnai kórházaknak. 
Kiemelte, hogy ebből 46 nem 
kárpátaljai kórházakba kerül.

Dmitro Kuleba kiemel-
te: nincs semmilyen alap azt 
feltételezni, hogy a kárpátal-
jai magyar kisebbség hajlana 
a szeparatizmus felé, de azt 
sem, hogy az ukrán állam bár-
milyen kárt akarna okozni az 
Ukrajnában élő magyaroknak. 
„Határozottan elítélek minden, 
az ukrajnai magyar kisebbség-
gel szembeni negatív megíté-
lést, és elfogadhatatlannak tar-

tok minden ukránellenes retori-
kát, amely időnként egyes poli-
tikai körökből hallható” – szö-
gezte le.

Az ukrán külügyminiszter 
hangsúlyozta, hogy Magyaror-
szág változatlanul támogatja Uk-
rajna területi integritását és szu-
verenitását, továbbá Ukrajnát az 
Európai Unióban. Megerősítette, 
hogy továbbra is napirenden van 
Orbán Viktor magyar miniszter-
elnök és Volodimir Zelenszkij 
ukrán elnök találkozója. Hozzá-
fűzte: dolgoznak azon, hogy ez 
a találkozó a lehető legeredmé-
nyesebb legyen és új lapot nyis-
son a kétoldalú kapcsolatokban.

MTI

A kijevi parlament pénteken má-
sodik olvasatban is elfogadta a 
gyógyszerek és védőoltások, köz-
tük a koronavírus elleni vakci-
nák gyorsított bejegyzését lehető-
vé tevő törvénymódosítást, meg-
tiltva egyben az Oroszország-
ban kifejlesztett oltóanyagok be-
jegyzését.

A törvénymódosításra a jelen 
lévő 364 képviselő közül 280-an 
szavaztak igennel a minimálisan 
szükséges 226 helyett – közölte az 
Unian hírügynökség.

A törvénymódosítás lehető-
vé teszi az ukrán egészségügyi 
minisztérium számára, hogy sür-
gősségi ellátásra való hivatko-
zással gyorsított eljárás kereté-
ben jegyezhesse be a koronaví-
rus elleni vakcinákat abban az 

Ukrajna megtiltotta a Covid–19 elleni 
orosz vakcinák bejegyzését

esetben is, ha objektív okok mi-
att nem végezték el teljes mér-
tékben az ehhez szükséges klini-
kai vizsgálatokat. A pozitív dön-
tés feltétele az is, hogy az adott 
vakcinát már több más ország-
ban és az Európai Unióban is be 
kellett jegyeztetni.  

 Az orosz vakcinát kizáró, Petro 
Porosenko volt államfő képviselő-
csoportja által benyújtott indítvány 
értelmében a törvény hatálya alá 
tartozó gyógyszer nem származ-
hat az „agresszorként elismert ál-
lamból”.

A gyorsított eljárásban kiadott 
bejegyzési tanúsítvány egy évig 
maradhat érvényben, újabb egy 
évre szóló meghosszabbítás lehe-
tőségével.

MTI



2021. 
február 3. 3Közösség

Elejét lásd az 1. oldalon

Koszorúzás, díjátadás és 
értelmiségi fórum

A magyar kultúra napja a KMMI szervezésében

A postaépületnél összegyűlt 
ünneplők előtt Zubánics László, 
a KMMI elnöke arról szólt, hogy 
a magyar kultúra összekötő ka-
pocsként tartja egybe a magyar 
nemzet valamennyi tagját. Ez a 
megtartó erő különösen fontos a 
külhoni magyarság számára. Lé-
nyeges, hogy itt, a Kárpátok al-
ján és szerte a Kárpát-medencé-
ben legyen biztos jövőképünk. 
Tudatosítani kell magunkban, 
hogy a kihívásokkal szemben 
milyen eszközökkel tudjuk a kul-
túránkat megőrizni és továbbad-
ni a következő nemzedékek szá-
mára. Ebben a munkában a maga 
helyén minden magyar emberre 
komoly szerep hárul. 

A koszorúzást követően a 
megemlékezés a KMMI szék-
házában folytatódott Weinrauch 
Márió ferencesrendi szerzetes 
fohászával és közös imával. A 
BorzsaVári népi zenekarnak 
köszönhetően megismerkedhet-
tünk a Kárpát-medence külön-
böző tájegységének népzené-
jével. Ferenci Attila, a Kárpát-
aljai Megyei Magyar Drámai 
Színház művészének előadásá-
ban elhangzott Kölcsey Ferenc 
Himnusza. 

A beregszászi értelmisé-
gi fórum vitaindító előadásá-
ban Zubánics László egyfajta 
leltárt készített szellemi-közös-
ségi javainkról. Ebből kiderült, 
hogy igencsak sokszínű élet zaj-

lik mostanság Kárpátalja magya-
rok lakta vidékein, és ezt a szellemi 
pezsgést több mint háromszáz civil 
és szakmai szervezet biztosítja. Az 
utóbbi években a tehetséggondozás 
mellett hatalmas előrelépés történt 
múltunk feltárása terén, jól szerve-
zett az oktatás és az egyházi élet. Vi-
szont óriási veszélyt jelent közössé-
günk számára a tömeges elvándor-
lás, és az, hogy vészesen közeleg a 
2023-as esztendő, amikor már csu-
pán elemi iskoláinkban lesz enge-
délyezett a magyar nyelvű oktatás.  

Dupka György, a MÉKK elnö-
ke a kétlakiságot jelölte meg jelen-
tős problémaként, illetve azt, hogy 
a munkaképes korú lakosság jelen-
tős része a külhonban talál megél-
hetést. Hosszú távon ez települése-
ink teljes elnéptelenedéséhez ve-

zet. Éppen ezért még több olyan, az 
anyaország által támogatott prog-
ramra van szükség, amely hely-
ben, jól fizető munkahelyek ezre-
it hozza létre. 

Molnár D. István főiskolai ta-
nár hozzászólásában azt fejtette 
ki, hogy az ember természetes vá-
gya elsősorban az, hogy a maga és 
a családja számára megteremtse a 
mindennapi betevőt, fedél legyen 
a feje fölött, és biztonságban érez-
ze magát. Csak ezután jelentkeznek 
az önkiteljesedésre való igények. 
Ebbe tartozik a kulturális szolgál-
tatásokra való igény. Mindezen el-
várások fokozott mértékben jellem-
zik a XXI. század emberét, akinek 
a komfortigénye teljesen más, mint 
például a XX. század elején élt pa-

raszti elődöké. Innen a következ-
tetés: helyben kell megteremteni 
azokat a feltételeket, amelyek, ha 
szerény módon is, de megfelel-
nek a kárpátaljai magyar közös-
ség tagjai elvárásának. 

A magyar kultúra elsősorban 
a magyarság egységét jelenti, fo-
galmazott Szilágyi Mátyás, Ma-
gyarország Beregszászi Konzu-
látusának főkonzulja. Értéke-
ink átadása elsősorban a humán 
értelmiség feladata. A főkonzul 
szólt azokról a kulturális rendez-
vényekről, amelyeket Magyaror-
szág beregszászi külképvisele-
te szervezett a koronavírus-jár-
vány ellen hozott intézkedések 
figyelembevételével. 

Ezt követően került sor a 
Kárpátaljai Magyar Művelődé-
si Intézet, a Magyar Nyelv és 
Kultúra Nemzetközi Társasá-
ga – Anyanyelvi Konferencia 
(AK) oklevelének és az Együtt 
Nívódíj átadására. Az AK okle-
velét kapta: Hulpa Diána nyel-
vész, irodalmár, az UNE docen-
se, Dolinai Daruda Zsuzsanna 
történész, az UNE adjunktusa, 

Molnár D. Erzsébet PhD, a 
Rákóczi Főiskola Lehoczky 
Tivadar Társadalomtudomá-
nyi Kutatóközpont vezető-
je, Rusznák György, az ung-
vári Múzeum Kávézó veze-
tője, Literáti Tatyana újság-
író, helytörténész, Kovács 
Anton festőművész, Gál Eri-
ka, a Nagydobronyi Refor-
mátus Líceum igazgatója, 
Weinrauch Márió OFM, plé-
bániai kormányzó. Együtt 
Nívódíjban a Beregszászban 
élő Nagy Tamás költő része-
sült. A KMMI oklevelét kap-
ta dr. Zékány Krisztina nyel-
vész (UNE), Ferenczy Tiha-
mér költő, Weinrauch Katalin 
író, Vári Fábián László költő, 

Beleny Mihajlo, Beleny Puhlik 
Magdolna illetve Nigriny Edit 
képzőművészek.

A találkozó végén bemutat-
ták azt a kilenc kötetet, amely a 
2020-as év során az Intermix Ki-
adó gondozásában látott napvilá-
got. Ezekről a könyvekről Mar-
csák Gergely, Kovács Eleonóra, 
Csordás László, Zékány Krisz-
tina és Dupka György tartott is-
mertetőt. Akik felhívták a figyel-
met arra, hogy valamennyi kö-
tet elektronikus formában meg-
található a KMMI honlapján. A 
rendezvényen megismerkedhet-
tünk az egyetlen kárpátaljai ma-
gyar irodalmi folyóirat, az Együtt 
legutóbbi lapszámaival. 

Kovács Elemér

 A nagycsaládosok összekötőinek találkozója

Az emberi kapcsolatok 
erősítése a cél

A Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesülete (KMNE) 
immáron nyolc éve végzi áldá-
sos tevékenységét térségünk-
ben. Ez máig az egyik legdina-
mikusabban fejlődő civil szer-
vezet, hisz mint Tarpai József 
elnöktől megtudtuk, évente 
mintegy 100 tagcsaláddal bő-
vülnek. Igaz, enyhe lemorzso-
lódás is tapasztalható, ami el-
sősorban a demográfiai hely-
zetnek, az elvándorlásnak tud-
ható be. Mindazonáltal az egye-

sületen belüli élő kapcsolatok, 
barátságok, a sokszínű gazdag 
programok mindenképpen az 
összetartozás érzését, az itt-
hon maradás melletti döntést 
erősítik.

Az elmúlt évben sajnos a 
KMNE nagyszabású rendezvé-
nyei is elmaradtak a koronaví-
rus-járvány megfékezésére hozott 
intézkedések miatt. Ám az egye-
sület vezetősége azon fáradozik, 
hogy a helyzethez igazodva mi-
nél gazdagabb programmal szol-
gáljanak tagcsaládjaik számára. 
Azok tervezésébe az elnökség az 
összekötőket is bevonja. Idén ja-
nuár 28-án került sor az első talál-
kozójukra, ahová mintegy 50 te-

lepülésről érkeztek a kapcsolat-
tartók a beregszászi Pásztor Fe-
renc Közösségi és Zarándokház-
ba, ahol – a karanténszabályok 
betartásával – három csoportban 
folyt a megbeszélés.

– Megtapasztaltuk, hogy az 
egyesületünk jobban működik, ha 
a munkába mindinkább bevonjuk 
a tagokat – tájékoztatott Tarpai 
József, a KMNE elnöke. – Ezért 
választottunk – illetve jelentkez-
ni is lehetett – kapcsolattartókat. 
Akik abban segítenek, hogy sze-
mélyesen is elérjük a tagcsaládo-
kat. Az összekötőkkel negyed-
évente találkozunk, megbeszél-
jük az eltelt időszak, illetve ter-
vezzük a következő negyedév 
programjait. 

– Ezeknek az alkalmaknak 
közösségépítő, -formáló szere-
pük is van.

– A személyes találkozások 
nagyon fontosak. Sajnos az el-

múlt évben – az ismert okok mi-
att – elmaradtak a nagy rendez-
vényeink… Éppen ezért felérté-
kelődtek ezek a kisebb összejö-
vetelek. Itt a szülők egy része ta-
lálkozik, akik beszámolnak a kör-
zetükben történt dolgokról, taná-
csot tudunk adni egymásnak, il-
letve, mint említettem, a megtart-
ható programokon ötletelhetünk. 
Meggyőződésünk, hogy az embe-
ri kapcsolatokat az egyesületen 
belül is erősíteni kell. Az utób-
bi időben leginkább online tar-

tottuk a kapcsolatot, kiscsopor-
tos programokat szerveztünk, és 
egyre inkább vágyunk a szemé-
lyes találkozókra.

– Milyen programokat szer-
veznek az idei év első trimesz-
terében?

– A január, ugye, elsősorban 
a hóról szólt. A nagybereznai já-
rási Viharoskán lévő Vadvölgy 
panziónk szomszédságában van 
Ukrajna leghosszabb sípályája, 
a Kraszija, oda szerveztünk síe-
lési lehetőségeket. Ezt nagyon él-
vezik a családok, hisz nem min-
denki engedheti meg magának, 
hogy teljes költségen nagycsa-
ládosként elutazzanak egy ilyen 
síparadicsomba. Előtte Polenán 

sísulit, sítábort is szerveztünk. 
Persze szánkózást és hófánkozást 
is beiktattunk, hogy a kisebbek-
nek, illetve azoknak is felejthetet-
len kikapcsolódást biztosítsunk, 
akik nem mozognak magabizto-
san a sípályákon.  

– Közeledik a házasság 
hete…

– A Valentin-naphoz köze-
li időpontban évente megrende-
zett házasság hetéhez egyesüle-
tünk is csatlakozott. Idén kisebb 
csoportokban tartjuk meg a há-
zaspárok vacsoráját, és remény-
kedünk benne, hogy – természe-
tesen a karanténszabályok betartá-
sával – ezúttal is sikerül színházi 
előadáson, illetve közös fürdőzé-
sen is részt vennünk. De tervezget-
jük a március 15-i ünnepséget is.

– Kívánjuk, hogy idén is si-
kerüljön minél több tartalmas 
programot szervezni!

Kovács Erzsébet

Miközben a legtöbb európai 
országban már több mint egy 
hónapja zajlik a koronavírus 
elleni oltás szervezett beadása, 
addig Ukrajnában még csak 
most készítik elő ennek a fo-
lyamatnak a menetét. Minden-
esetre a Miniszteri Kabinet ja-
nuár utolsó napján tette közzé 
azt az oltási tervet, melynek 
keretében 2021 folyamán a la-
kosságnak azon kategóriái ré-
szesülnének ingyenes védőol-
tásban, akik leginkább veszé-
lyeztettek lehetnek a betegség 
kialakulásában.

Ezek szerint február, márci-
us és április folyamán a kórhá-
zak Covid-osztályain és más osz-
tályokon dolgozó egészségügyi 
dolgozók oltásával kezdődne az 
oltási kampány, amely 367 ezer 
személyt érintene.

Elkészült az ukrán oltási terv
Áprilisban és májusban a 80 

évesnél idősebbeket, valamint az 
alapellátásban dolgozó egészség-
ügyi dolgozókat oltanák be – a ter-
vek szerint 1,9 millió embert.

Május és június során az egész-
ségügyi szférában dolgozó többi 
szakember oltására kerülne sor, ami 
363 ezer embert érint.

Június és július folyamán 2,9 
millió ember oltása van betervez-
ve, akik a 70-79 évesek korosztá-
lyából kerülnek ki, majd július-
ban és augusztusban a rendvédel-
mi szervek munkatársainak a be-
oltása lenne soron, összesen 640 
ezer személyé.

Augusztusra és szeptemberre 
tervezik a 65-69 évesek beoltását 
(2,3 millió), majd szeptember és 
október során az oktatási szférában 
dolgozók következnének, összesen 
1,4 millióan.

Októberben és november-
ben jönne a 60-64 éves korosz-
tály vakcinációja, ami 2,8 mil-
lió személyt érint, majd novem-
berben és decemberben a ,,többi 
kategória” néven említettek ol-
tása következne, akik az előze-
tes számítások szerint 1,7 milli-
ónyian vannak.

Ha jól számoljuk, ez ösz-
szesen14 millió 370 ezer em-
ber védettségét jelentené, te-
hát az ország összlakosságá-
nak nem egészen 40%-át, ami 
nem elegendő az úgynevezett 
nyájimmunitás kialakulásá-
hoz. Minden bizonnyal ez idő 
alatt a patikákban pénzért is 
lehet majd koronavíruselleni 
vakcinát venni, ami tovább ja-
víthatja az ország beoltottsági 
mutatóját.

Nagy kérdés persze, hogy 
ezek milyen oltóanyagok lesz-
nek és mennyibe kerülnek 
majd…

(tamási)
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„Ennek a négy ifjúnak megad-
ta az Isten, hogy előre halad-
janak a tudományban, min-
denféle írásban és bölcsesség-
ben… A király elbeszélgetett 
velük, de egy sem akadt több 
közöttük olyan, mint Dániel, 
Hananjá, Misáéi és Azarjá.” 
(Dán 1:17,19)

Fiatal gyermekek, távol szüle-
iktől, hazájuktól, idegen ország-
ban, ellenség között, ismeretlen 
nyelvterületen. Hogy maradtak 
meg ezek a gyermekek? Miért 
nem züllöttek el? Miért nem ke-
seredtek meg és adták a fejüket 
ivásnak, csavargásnak, könnyel-
mű, léha életnek? 

Otthon közösségben éltek. 
Családjuk volt és a család hatása, 
a hagyományok a fogságba is el-
kísérték őket. Közösséghez tartoz-
tak, Isten népéhez, imádkozó éle-
tet éltek otthon, és ezt a hagyo-
mányt megőrizték a fogságban is. 
Együtt ettek, éltek, tanultak, imád-
koztak, barátkoztak. Itt is közös-
ségük volt egymással. Nem vol-
tak titkaik, nem rejtegették ma-
gukat társaik előtt. Közös volt az 
érdeklődésük és a céljuk: szolgál-
ni az Urat, minden körülmény el-
lenére is hű maradni Izráel Istené-
hez. És ez sikerült nekik.

Van-e ilyen közösséged vala-
kivel, vagy valakikkel? Tudsz-e 
feloldódni, szabadon önmagadat 
adni a barátaid, lelki testvéreid, 
családod körében? Létkérdés ez 
ma, amikor az emberek teljesen 
elszigetelik, izolálják magukat, 
elmagányosodnak, kínlódnak, 
szenvednek, depresszióba es-
nek. Pedig van megoldás! Köze-
lebb kell kerülni egymáshoz. De 
hogyan? Úgy, hogy nem játszod 
meg magad az emberek előtt.

Jézusnak mind a 12 tanítvá-
nya tudta róla, hogy Ő igazán Is-
ten Fia. Ugyanakkor Jézust úgy 
is ismerték, mint aki fáradt, éhes, 
melege van, szomorú, harag-
szik..., mint minden ember. Jézus 
közösségben élt, titkok nélkül. 
Vannak-e emberek, akik igazán 
a tieid, amikor ünnepelsz, ami-
kor gyászolsz, amikor győzelmed 
van, amikor elbuktál? Közted és a 
melletted élő között milyen a kap-
csolat? Csak az asztal, a pénztár-
ca, az ágy, a név kapcsol össze? 

Az élet olyan, mint egy hatal-
mas építmény, amelyben minden-

Közösségben Istennel és 
embertársainkkal

kinek megvan a helye. Azt jelen-
ti, hogy teher nehezedik rád jobb-
ról is, balról is, mert vannak mások 
is melletted, és nem léphetsz ki az 
építményből. Te is nagyon fontos 
vagy. Az öröm csak akkor öröm, ha 
másokkal is közlöd, megosztod. A 
nyomorúságot pedig könnyebben 
elviseled, ha megoszthatod bará-
taiddal. A lelki kapcsolat, a közös-
séghez való tartozás megerősít. 

Legyen állandó kapcsolatod 
emberekkel! Fogadd el, amikor 
valaki feléd közeledik! Persze, 
légy óvatos, őrizd magadat min-
dentől, ami szenny! Nem kötele-
ző mindent megenni, amit eléd 
tálalnak. Dániel és társai sem et-
tek a király ínycsiklandó étele-
iből, és nem ittak a különleges 
borából. Ragaszkodtak a lelki és 
a testi tisztasághoz!

Isten terve, hogy gyermekeit 
összetartsa. A Sátán célja, hogy a 
kapcsolatokat szétrobbantsa, ösz-
szetörje, megfertőzze. S ha már 
megrontott egy kapcsolatot, az 
emberek reménytelenül elkese-
rednek, és nem hisznek a rende-
zésben, az újrakezdésben. S mi-
vel nem hisznek, ezért nem is 
munkálkodnak rajta.

Őrizd, védd, ápold azt a kap-
csolatot, amit Istentől kaptál! A 
család, a házasság, a közösség, a 
barátság nagyon fontos. Egész-
séges ember nem élhet elszige-
telt életet. Isten azt akarja, hogy 
ápold és őrizd a kapcsolataidat, 
a megromlott kapcsolataidat pe-
dig rendezd, építsd újra fel. Nem 
lesz könnyű munkád, de te kezdj 
kaput és szívet nyitni. Meglátod, 
mennyi áldás és öröm származik 
ebből! Ha boldog ember akarsz 
lenni, akkor rendezd a kapcsola-
todat Istennel és az emberekkel!

Jövök, Uram, hogy oktass, 
táplálj, éltess a Te igéddel. Kö-
szönöm, hogy Benned találtam 
barátokra, testvérekre. Köszö-
nöm, hogy Te erősíted életemet és 
a közösséget. Uram, kérve kérlek, 
gyógyítsd meg az elromlott, meg-
tört kapcsolatokat! Mutass nekem 
utat és fényt, merre induljak, ho-
gyan rendezzem azt, amit a Sá-
tán széttiport! Köszönöm, hogy 
Te vagy a reménység Istene, és a 
szabadítás is Nálad van. Ámen.
(Morzsák 2. Második kiadás, 2012)

Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Most egy olyan beregszászi 
fiatalt ismerhetünk meg, aki hob-
biként tekint szakmájára, emel-
lett mindent megtesz fejlődésé-
nek érdekében. Kromák Georgi-
nával – aki a Sakura szépségsza-
lonban várja vendégeit – beszél-
gettünk indulásról, nehézségek-
ről, kihívásokról.

– Hogyan indult a fodrász 
karrierje?

– A középiskolai tanulmánya-
im után döntés elé kerültem, fel 

kellett mérnem, hogy mivel is 
foglalkozzam a jövőben. Két út 
állt előttem akkoriban. Elsősor-
ban óvónő szerettem volna lenni, 
így a beregszászi főiskolát válasz-
tottam, azonban a túljelentkezés 
miatt nem sikerült bejutnom. Ek-
kor döntöttem el, hogy fodrász le-
szek. Azt is tudtam, hogy nem egy 
pár hónapos képzésben szeretnék 
részt venni, hanem iskolai kere-
tek között szeretném elsajátítani 
a szakma alapjait. Így beadtam a 
jelentkezésemet Mátészalkára a 
Déri Miksa Szakképző Iskolába, 
ahová fel is vettek. Két évet ta-
nultam ott, majd 2018-tól dolgo-
zom a Sakura szépségszalonban.

– Hogy emlékszik a kezdetek-
re? Akadtak nehézségei?

– Minden kezdet kihívások-
kal teli. Hála Istennek, van kéz-
ügyességem, sikerült elsajátíta-

Beszélgetés Kromák Georgina fodrásszal

Egy jó frizura 
magabiztossá tesz

A fodrászat művészete még az ókorba nyúlik vissza. Már az egyip-
tomiak is nagy hangsúlyt fektettek megjelenésükre. A hajápolás ek-
kor kapott igazán nagy figyelmet. A görögök az istenek ajándéká-
nak tekintették a hosszú hajat, melyben a férfiak erejét és lelkét vél-
ték felfedezni. A hölgyek hajpompájukat szalagokkal copfba vagy 
kontyba kötötték. Azóta többezer év telt el, de a hajszobrászat mű-
vészete nem ment ki a divatból. Sőt egyre jobban fejlődött, gondol-
junk csak a mai szépen elkészített hajkoronákra!

ni a különböző technikákat, de sok 
gyakorlás is szükséges ahhoz, hogy 
az ember szakszerűen végezhesse a 
munkáját. A szakiskolában megta-
nulhattuk, hogyan kell a különbö-
ző színeket összeilleszteni, milyen 
megoldások vannak arra, hogy a haj 
megfelelően ápolt legyen...

– Milyen kérésekkel keresik 
meg leginkább?

– Egyaránt vannak női és férfi 
vendégeim. A hölgyek rendszerint 
olyan kezelésekre tartanak igényt, 

amelyek táplálják, selymesebbé 
varázsolják a hajukat. Ilyen példá-
ul a keratinos tartós hajegyenesí-
tés, amelynek segítségével hetekig 
könnyen fésülhető marad a haj, rá-
adásul fényes és egészséges hatá-
sú is lesz. Vagy csokis hidratáló és 
tápláló pakolást kérnek, amely szin-
tén táplálja, erősíti a hajat. Emel-
lett az alkalmi frizurák, kontyok 
is igen népszerűek. Az urak pedig 
haj- illetve szakálligazítással ke-
resnek fel.

– Milyen lépései vannak egy-
egy hajkezelésnek?

– Elsősorban meg kell figyel-
nem, hogy a vendégnek milyen 
hajtípusa van. Fel kell mérni, hogy 
száraz, töredezett, vékonyszálú 
vagy zsírosodásra hajlamos haj-
ról van szó. A különböző típusokra 
más-más kezelés ajánlott. Ha a ke-
ratinos kezelésről beszélünk, ak-

kor első lépésként egy mélytisz-
tító samponnal megmossuk a ha-
jat, amely megnyitja a haj külső 
szerkezetét, hogy a keratin bejut-
hasson a hajba. Ezt követően fel-
visszük a keratint, amit beleszárí-
tunk és -vasalunk a hajszálakba. 
Utolsó lépésként egy hidratálás 
következik, amivel biztosítjuk a 
frizura rugalmasságát. 

– Mennyire szükséges fej-
leszteni a szaktudást?

– Természetesen fontos fej-
lődni, megújulni, hiszen időről 
időre új technikák jelennek meg, 
amelyeket nekünk is el kell sajá-
títanunk, hogy teljesíteni tudjuk 
a vendég igényeit. A világhálón 
rengeteg oktató videó megtalál-
ható, amelyekből tudunk tanul-
ni. Emellett továbbképző tanfo-
lyamokra járok, ahol gyakorlat-
ban is ki tudjuk próbálni az új 
módszereket.

– Úgy tudjuk, hogy a szép-
ségiparban dolgozónak jó kom-
munikációs képességgel kell 
rendelkeznie.

– Sok vendég kikapcsolódás-
ként éli meg a szépségszalonok 
látogatását. Ilyenkor megosztják 
problémáikat, leteszik a minden-
napos terheket. Van, hogy kikérik 
a tanácsomat is egy-egy kérdés-
ben, de akad olyan is, akinek már 
az is jólesik, hogy elpanaszolhat-
ta gondjait. Úgy gondolom, hogy 
a megfelelő kommunikációs ké-
pesség nem csak a szépségipar-
ban, hanem az élet bármely te-
rületén hasznos, segít a világban 
érvényesülnünk.

– A visszatérő vendégkört 
megtartani sem könnyű...

– Nem tartom profinak ma-
gam, sokat kell még tanulnom ah-
hoz, hogy megfelelően tudjam el-
végezni a munkámat. Úgy gondo-
lom, hogy a megbecsülést, az el-
ismerést tisztességgel, becsülettel 
érheti el az ember. Jó kapcsola-
tot ápolok a vendégeimmel, meg-
bíznak bennem, szeretik a mun-
kámat, ezért keresnek fel. 

– Mit jelent önnek a fodrá-
szat?

– Számomra a szakmám a 
hobbim is egyben. Nagyon sze-
retem csinálni, feltölt energiával. 
Itt megélhetem a kreativitásomat, 
kifejezhetem önmagamat, a sze-
mélyiségemet. Egy-egy frizura 
elkészítése kikapcsol és büszke-
séggel tölt el.

– További tervek…
– Továbbra is fejleszteni kívá-

nom a tudásomat. Szeretnék elvé-
gezni egy borbély kurzust, hogy 
az uraknak is szakszerű szolgál-
tatást nyújtsak. A hosszú távú ter-
veim között pedig egy saját sza-
lon beindítása szerepel. 

Kurmay Anita

Ezúttal az ifjú tehetséges ma-
tematikusok jöttek el tehetség-
gondozásra Beregszászba. A Rá-
kóczi Főiskola átriumában ki-
sebb csoportokban tartották meg 
a megnyitót. Melyen Váradi Na-
tália, a „GENIUS” Jótékony-
sági Alapítvány irodaigazgató-
ja elmondta, hogy immáron ha-

Folytatódik a tehetséggondozás

Ifjú matematikusok hétvégéje
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány évek óta tart tehetséggon-
dozó hétvégéket. Amikor is a KMPSZ által szervezett különböző 
tantárgyi vetélkedők legeredményesebb tanulói három napon át 
mélyíthetik tudásukat, így készülve a további megmérettetésekre. 
A koronavírus-járvány miatt ősszel sajnos nem tarthatták meg a 
rendezvényeket. Viszont a szervezők semmiképpen sem szerették 
volna, ha elmaradnak ezek az egyébként igencsak hasznos alkal-
mak. Így aztán a szigorú karanténszabályok enyhülésével, az ér-
vényben lévő szabályok betartásával január 30-án megtartották 
az első foglalkozásokat.

todik alkalommal szerveznek te-
hetséggondozó és versenyfelké-
szítő hétvégét matematikából az-
zal a céllal, hogy a tantárgy iránt 
elkötelezett fiatalokat felkészít-
sék a megyei, országos és nemzet-
közi matematikaversenyekre. Ez-
úttal a képzésre a KMPSZ által a 
2018/2019-es tanévben megtartott 

Terebesi Viktor Emlékverseny és 
Geőcze Zoárd Matematikaverseny 
első tíz helyezettjei kaptak meghí-
vást, mivel a 2019/2020-as tanév-

ben a COVID-19 okozta járvány 
miatt a versenyek elmaradtak.

Kulin Judit, a versenyfelkészítő 
és tehetséggondozó hétvége prog-

ramfelelőse, ötletgazdája, az Ung-
vári 10. sz. Dayka Gábor Közép-
iskola igazgatója arról tájékozta-
tott, hogy a háromszor három na-
pos hétvége most egy kicsit cson-
kára és felemásra sikeredett, hisz 
csak szombaton volt jelenléti ok-
tatás – ebbe sűrítették a pénteki 
nap anyagát is –, vasárnap pedig 
online adták át az ismereteket. A 
programfelelős elmondta, hogy 
létrehoznak egy google tantermet, 
ahová felkerülnek a tehetséggon-
dozó hétvégék anyagai, s ahol a 
diákok konzultációt is kérhetnek. 
A kéthetente sorra kerülő – egyéb-
ként diákok és tanárok által igen-
csak várt – jelenléti oktatást pe-
dig társasjátékokkal is színesítik. 

A békés tenger nem nevel jó 
tengerészt – Váradi Natália ezt a 
bölcs mondást helyezte bátorítás-
ként az ifjú matematikusok szívé-
re. Mi pedig jó szelet kívánunk a 
fiataloknak! 

Kovács Erzsébet
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Beregszászban ilyen céllal 
épült meg egykoron a Barátság 
Stadion. Az utóbbi években vi-
szont igencsak pangott itt az élet. 
Az elmúlt évben aztán két, a spor-
tot igencsak szerető, vállalkozó 
szellemű fiatalember bérbe vette 
a létesítményt, s megpróbálnak 
újra életet lehelni abba. 

– A tulajdonosok azt tervez-
ték, hogy múlt év szeptember el-
sején bezárják ezt az öt hektáros 
területű sportlétesítményt – kezdi 
beszélgetésünket Lőrincz Zsolt, a 
Beregvidéki Ifjúsági Sportegye-
sület (Beregvidéki ISE) igazga-
tója. – Mivel én 2007-től itt dol-
goztam, megkerestek és felaján-
lották, hogy egy jelképes össze-
gért vegyük bérbe. Mindenről tá-
jékoztattam a sportot szintén ked-
velő és támogató Marton Tibor 
vállalkozó barátomat, s úgy dön-
töttünk, belevágunk.

– A fiam is itt focizik, a 
gimiből is ide jártak tornaórákra, 
nem szerettem volna, ha megszű-
nik számukra ez a lehetőség – ve-
szi át a szót Tibor. – S hogy meny-
nyire szükség van erre a stadion-
ra, illetve arra, hogy itt rendsze-
res programokat szervezzenek, 
azt bizonyítja az ősz folyamán 
megtartott tornák iránti hatalmas 

– Ismerjük meg közelebb-
ről Beátát!

– Salánkon születtem, általá-
nos iskoláimat a Salánki Mikes 
Kelemen Középiskolában végez-
tem. Ezt követően Magyarorszá-
gon, Szerencsen egy angol-német 
tagozatú gimnáziumban tanultam 
tovább. Érettségi után hazaérkez-
tem, családot alapítottam, majd 
felvételt nyertem a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis-
kolára, először levelező tagoza-
ton magyar filológia szakon, az-
tán angol szakon is. Mindkét sza-
kon sikeresen diplomáztam. Je-
lenleg a veszprémi Többnyelvű-
ségi Doktori Iskola végzős hallga-
tója vagyok. Büszkeséggel tölt el, 
hogy a Kárpátaljai Magyar Kul-
turális Szövetség Ifjúsági Szerve-
zetének alelnökeként, valamint a 
Kárpátaljai Magyar Pedagógus-
szövetség elnökségi tagjaként te-
vékenykedhettem a fiatalok jövő-
jének jobbításáért. Három éve pe-

Továbbra is várja a tehetségeket a Mathias Corvinus Collegium

Élménydús tanulás, 
családias légkör  

A gyermeki tehetség felismerése, fejlesztése kiemelkedően fontos fel-
adat. Magyarországon 1996-ban indult útjára a Mathias Corvinus 
Collegium (MCC), melynek célja a kiemelkedően tehetséges fiata-
lok felkarolása és képzése. A diákok itt a közoktatási modellben nem 
oktatott, a mindennapi élethez ugyanakkor szorosan kapcsolódó te-
rületeken szerezhettek gyakorlati tapasztalatokat. Közel három év-
vel ezelőtt a kárpátaljai magyar diákoknak is lehetőségük nyílt be-
kapcsolódni a programba, ugyanis Beregszászban kezdetét vette az 
MCC Fiatal Tehetség Programja. A fiatalok nagy lelkesedéssel vesz-
nek részt a kurzusokon, ahol többek között egészségügyi tudatosság 
vagy robotika témában kapnak elmélyültebb képzést. A képzésről, 
a tavalyi év nehézségéről Dobsa Beátával, az MCC FIT beregszászi 
régióvezetőjével beszélgettünk.

dig a Mathias Corvinus Collegium 
Fiatal Tehetség Program beregszá-
szi régióvezetőjeként a gyermekek 
oktatásának megszervezésében is 
részt veszek.

– Emellett közvetlen betekin-
tést nyerhetett az Európai Parla-
ment működésébe.

– Nagy örömömre szolgált, 
hogy kaphattam egy lehetőséget, 
és Brüsszelben Bocskor Andrea 
európai parlamenti képviselő gya-
kornoka lehettem. Nagyon meg-
fogó látni, hogyan is működik egy 
ekkora hatalmas politikai rendszer. 
Sok ülésen részt vehettem, és meg-
tapasztalhattam azt, hogy a külön-
böző országok, kultúrák képviselői 
hogyan vitatnak meg egy-egy kér-
dést. Mondhatom, rengeteg tapasz-
talattal tértem haza.

– Mit tudhatunk az MCC FIT 
programról?

– A FIT program egy tehetség-
gondozás, amely nem pótolhat-
ja az iskolát, de nagyon jól kiegé-

szíti azt. A program keretein belül 
olyan 6–9. osztályos gyermekekkel 
foglalkozunk, akik kiemelten tehet-
ségesek. A kurzusaink alatt – ame-
lyekre magyarországi oktatók, dok-
torok érkeznek – többek között az 
egészségügyi, internet-használati, 
pénzügyi tudatosság, az élménybi-
ológia vagy a robotika világával is-
mertetjük meg a fiatalokat. Gyakor-
latban is hasznosítható tudást nyúj-
tunk számukra, ahol megtanulhatják 
például, hogyan kell bekötözni egy 
sebet, vagy újraéleszteni egy em-
bert. A gyermekek nem jegyzetel-

nek óra közben, hanem teljes egé-
szében élménypedagógián alapuló 
tanítási folyamatban vesznek részt.

– A tavalyi év kihívást jelen-
tett mindenki számára. Milyen ta-
pasztalatokat szereztek a távokta-
tás terén?

– Kurzusaink alapvetően úgy 
vannak felépítve, hogy egy-egy 
téma lezárásaként házi feladatot 
kapnak a fiatalok, melyet egy online 
platformon kell elvégezniük. Így di-
ákjaink könnyebben vették a táv-

oktatással felmerülő nehézségeket, 
jártasabbak voltak az online tanu-
lás terén. Emellett a szülőket is di-
cséret illeti, hiszen az ő érdemük, 
hogy a gyerekek időben jelen voltak 
a számítógépek előtt, megoldották 
az esetleges hang- és képminőségi 
problémákat, beszerezték az órák-
hoz szükséges kellékeket. A sze-
mélyes kapcsolatok hiánya azon-
ban nagyon megterhelő volt, úgy 
nekünk, munkatársaknak, mint a di-
ákoknak. Mi szinte egy család va-
gyunk, kirándulásokra járunk, so-
kat nevetünk, jól érezzük magunkat. 

Ezek a találkozások megszakadtak, 
de reméljük, idén lehetőségünk lesz 
többet együtt lenni. A több hónapos 
online „találkozás” után tavaly de-
cemberben ismét volt lehetőségünk 
a személyes találkozásra is. Meg 
tudtuk tartani az éves karitatív szol-
gálatunkat, amikor is csatlakoztunk 
az Angyalbatyu cipősdoboz akció-
hoz. A tanulók szüleik segítségével 
egy-egy dobozt töltöttek meg köny-
vekkel, ruhaneművel, édességek-
kel, melyet Csirpák József atyának 

adtunk át. Emellett Beregszász 
központjában árusíthattuk azo-
kat a mézeskalácsokat, amelye-
ket a gyerekek és szüleik készí-
tettek. Összesen 17 290 hrivnyát 
és 1 800 forintot gyűjtöttünk ösz-
sze, amelyet a beregszászi Ilosvay 
családnak ajánlottunk fel.

– Térjünk vissza önhöz. Ezt 
a rengeteg feladatot hogyan le-
het a családdal összeegyeztetni?

– Nem könnyű, az biztos. Két 
gyermekem van, a nagylányom, 
Jázmin, már 14 éves, ő nagy segít-
ség számomra, önálló személyi-
ség, így rá tudok bízni különböző 
feladatokat. A kisfiam, Máté Ist-
ván még csak másfél éves, ő a csa-
lád szeme fénye. Emellett a nagy-
szülők is kiveszik a részüket a fel-
adatokból, de legfőbb segítőm és 
támaszom a férjem, akivel meg-
osztjuk a terheket. Szenvedélyem 
az olvasás. Ady Endre, Szabó Lő-
rinc, Machiavelli és Calderon mű-
vei a főiskolai évek alatt lopták be 
magukat a szívembe, de ahogy az 
egyik kedves tanárom és mento-
rom, Beregszászi Anikó fogalma-
zott, igazi „mindenevő” vagyok, 
szívesen olvasok kortárs irodal-
mat és szakirodalmat is. Ha pedig 
akad egy kis szabadidőm, sporto-
lok, a Kangoo Jumps szerelmese 
lettem. Egy speciális cipővel vég-
rehajtott gyakorlatsorról, edzésről 
van szó, amely javítja a koordiná-
ciót és az egyensúlyt.

– Milyen tervei vannak a jö-
vőre nézve?

– Több tervünk is van, első-
sorban szeretnénk a FIT prog-
ramon belül társasjátékeste-
ket szervezni, illetve bővítjük a 
könyvtárunkat. Tavasszal pedig 
kezdetét veszi a felvételi időszak, 
amelyre nagy szeretettel várjuk 
a diákokat.

Kurmay Anita

Életre kel a Barátság Stadion

Sport, szórakozás, feltöltekezés
A rendszeres testmozgás, sportolás jelentőségét nem lehet eléggé 
hangsúlyozni. Amellett, hogy testi-lelki egészségünk megőrzését 
szolgálja, boldogsághormonok termelésére serkenti agyunkat, így 
örömöt hoz mindennapjainkba. Erre pedig gyereknek, idősnek egy-
aránt szüksége van. Jó, ha ismerünk olyan helyszínt, ahol akár az 
egész család megtalálja a számára megfelelő testmozgási lehetősé-
get. Nos, a sportkomlexumok, a jól felszerelt stadionok is ezt a célt 
szolgálják, amellett, hogy a versenyzőknek felkészülési lehetőséget, 
a versenysportoknak helyszínt biztosítanak.

érdeklődés. Még úgy is, hogy azo-
kat a karanténszabályoknak 
megfelelően zárt ajtók mögött 
rendeztük. 

 – Kár lenne hagyni azo-
kat az eredményeket, ame-
lyeket eddig elértünk – foly-
tatja Zsolt. – Nagyon tehet-
séges gyerekeket edzünk az 
egyesületben. Fiataljaink si-
keresen szerepelnek a megyei 
bajnokságokon, a top három-
ban benne vannak csapataink. 
Örömünkre szolgál, hogy fel-
nőtt focicsapatunk is bajnok-
ként zárta az idényt, s szeret-
nénk megyei szintre emelni a 
csapatot. 

– Ehhez megfelelő körül-
ményeket kell biztosítani szá-
mukra.

– Így van. Sajnos az évek 
során kissé leamartizálódott 
a létesítmény. Éppen ezért 
felújításokkal, fejlesztések-
kel kezdtük a munkánkat – mond-
ja Tibor. – Az egykor szebb idő-
ket látott centerpálya gyepminősé-
gét mindenképpen javítani szüksé-
ges. Emellett szeretnénk egy edző-
pályát is építeni. Megtörtént a mű-
füves pálya megvilágítása, most a 
gumipályát szeretnénk műfüvesí-
teni és kivilágítani, hogy az év és 

a nap minden szakában jól kihasz-
nálható legyen. Ezeket, akárcsak a 
tenisz-, lábtenisz-, röplabda és ko-
sárlabda, illetve multifunkcioná-
lis pályánkat igencsak szimboli-
kus összegért lehet bérelni csapa-
toknak, baráti társaságoknak egy-
aránt. A tél folyamán sikerült fel-
újítani a konditermet, ami nem csu-
pán a sportolókat várja, de azokat 
is, akik egy kis testmozgásra vágy-
nak. Akik pedig lazítani szeretné-
nek, azokat immáron európai szín-
vonalú szauna fogadja. A faházikó-
ban a 12-15 személyt befogadó sza-
una mellett egy nagyobb és egy ki-
sebb szoba is van asztalokkal, szé-

kekkel, kis konyhával, természete-
sen zuhanyzóval, mosdóval. A be-
járat előtt forróvizes dézsa, mellet-
te hidegvizes merülő medence szol-
gálja a felfrissülést. Ezeket is elő-
zetes egyeztetés után lehet bérelni. 

– Gondolnak-e a gyerekekkel 
érkező családokra?

– Igen, van egy működő ját-

szóterünk – egyébként hamarosan 
azt is felújítjuk – folytatja Tibor. 
– Már ősszel vásároltunk elektro-
mos gokárdokat, pedálos és távirá-
nyítós autókat a legkisebbek számá-
ra. Arra törekszünk, hogy a család 
minden tagja megtalálja itt a szá-
mára legszimpatikusabb elfoglalt-
ságot, tartalmas kikapcsolódási le-
hetőséget, hogy valamennyien jól 
érezzék magukat.

– Mindenképpen életet szeret-
nénk lehelni ebbe a sportlétesít-
ménybe – veszi át a szót Zsolt. – Ta-
valy ősszel – a karanténszabályok 
betartása mellett – több tornát 
is sikerült szervezni elsősorban 

gyerekcsapatok számára, de leg-
utóbb a felnőtt focibajnokság is 
itt zajlott. Emellett volt sakk- 
és asztaliteniszbajnokság, illet-
ve a birkózók is itt mérettettek 
meg. Idén az egyre népszerűbb 
e-sporttal (kibersport) nyitottunk. 
A lockdown, vagyis a szigorú ka-
rantén feloldását követően meg-

kezdődtek az edzések. Az idényt 
gyermekfoci-tornával indítanánk. 
Igyekszünk minél több saját szer-
vezésű tornát meghirdetni, de a 
többi sportegyesület programja-
inak is helyet biztosítunk. Jelen-
leg egy odesszai civil szervezet-
tel folytatunk tárgyalásokat, akik 
egy összukrajnai gyermektor-
nát szeretnének itt megszervez-
ni. Január 29-én együttgondol-
kodásra hívtuk a Beregszászon, 
a Beregvidéken működő sportis-
kolák, -szakosztályok, -klubok, 
társadalmi szervezetek vezető-
it, hogy közösen állítsuk össze a 
2021-es sportesemények tervét, 

melyeket a Beregszászi kis-
térség területén bonyolíta-
nánk le, hogy a több sport-
ágban, különböző korosztály 
számára szervezett kistérségi 
bajnokságokkal is sportosab-
bá tegyük vidékünket. Örü-
lünk, hogy ebben a kistérség 
irányítója, Babják Zoltán, il-
letve Szilcsenko Olekszandr, 
az ifjúsági és sportosztály 
vezetője is partnernek bi-
zonyult. 

– A sportrendezvények 
mellett különböző fesztivá-
loknak is nagyszerű helyszí-
ne lehet a stadion – folytat-
ja a tervek ismertetését Ti-
bor. – Megpróbálnánk ide-
csábítani minden feszti-
vált, és saját fesztiválokon 
is ötletelünk. Hisz ehhez a 
körülmények adottak, és az 
idehozott attrakciók mellett 

már eleve számos kikapcsolódá-
si, feltöltődési lehetőséget bizto-
sítunk. Szeretnénk fellendíteni itt 
a sport- és közösségi életet, hogy 
Beregvidék, sőt egész Kárpátal-
ja sportot, tartalmas szórakozást 
szerető népe feltöltekezhessen.

– Úgy legyen!
Kovács Erzsébet
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Így év elején elengedhetetlen-
nek tűnik a mögöttünk hagyott 
2020-as esztendő tapasztalatai-
nak összegzése, már csak azért 
is, hogy sikeresen megbirkóz-
zunk az előttünk álló 2021-es 
év feladataival és szembe tud-
junk nézni az újabb kihívá-
sokkal. Kovács Árpádnak, a 
Kárpátaljai Magyar Vállal-
kozók Szövetsége (KMVSZ) 
Ung megyében tevékenykedő 
falugazdász-szaktanácsadójá-
nak először azt a kérdést tet-
tük fel, hogy miként indult a 
2020-as szezon. 

– A csapadékban szegény 
2019-es év ősze, illetve a 2020-
as év januárja és februárja már 
előrevetítette a tavaszi problé-
mákat, de azért ilyen mértékű 
anomáliákra igazából nem szá-
mítottunk – hangzik a válasz. – 
Az esők tavasszal is elmaradtak 
és helyette április végén és má-
jus elején errefelé nem megszo-
kott hideg időjárást kaptunk. A 
zöldségfélék magvai emiatt nem 
indultak csírázásnak és a palán-
ták szabadföldbe való kiülteté-
se is későbbre maradt. Az április 
elején elvetett kukorica egy ré-
sze ugyan kikelt, de a hideg kö-
vetkeztében megsárgult és je-
lentős hányada tönkrement. Az 
április 20-a és május 10-e közöt-
ti vetés nálunk több mint 3 hé-
tig nem kelt ki, amiből követ-
keztetni lehetett, hogy a beta-
karítás is jócskán el fog húzód-
ni. A kelés sem volt tökéletes 
(kb. 70-80%-os), hiszen a mag-

Mérleget készítettek a KMVSZ falugazdászai a 2020-as esztendőről

Egy átlagos évet tudhatunk 
magunk mögött

vak egy része egyszerűen elrohadt 
a földben. A gyümölcsösökben is 
óriási problémát okozott a szokat-
lan időjárás. Az enyhe tél és a me-
leg március-április eleje megduz-
zasztotta, vagy már ki is fakasz-
totta a virágrügyeket, melyek túl-
nyomó része a későbbi erős lehű-
lés következtében elfagyott. A hi-
deg és aszályos tavaszt egy akár 
kiválónak is mondható kora nyá-
ri időszak követte. Mintha csak a 
természet megpróbálta volna hely-
rehozni az előző botlását. Részünk 
volt esőben és melegben egyaránt, 
talán csak a széna betakarításában 
volt némi fennakadás. 

– Ám ha jól emlékszem, ara-
tás előtt és a kalászosok betaka-
rításakor is megint óriási kihívá-
sokkal kellett szembenézni a föld-
műveseknek. 

– A búza, árpa és a tritikálé 
éréskor nem igen tolerálta a bő csa-
padékot, hisz ezeknek a növények-
nek ilyenkor igazi nyári száraz me-
legre van szükségük. A csapadékos 
időjárásban már a zöld kalász is ki 
volt téve a fuzárium támadásának. 
Aki néhány alkalommal nem védte 
a növényt a gombás megbetegedé-
sekkel szemben, az a gazda bizony 
pórul járt a 3-3,5 t/ha terméssel, 
akik viszont megfogadták a falu-
gazdászok tanácsát, és használták 
a növényvédőszereket, azok 6-6,5 
t/ha termést takarítottak be. Ősszel 
a gazdák a zöldségfélékkel jó ered-
ményt értek el, és az árakra sem le-
hetett panaszkodni. A káposzta és a 
burgonya rekordtermést hozott. A 
kukorica termése a foghíjas kelés 

ellenére is jól sikerült és az ára is 
nagyon kedvezően alakult. A hajdi-
na (grecska) is jó termést hozott, de 
mivel a hideg tavaszi időjárás mi-
att csúszott a vetése, ezért ősszel 
nagyon nehézkes volt a betakarí-
tása az őszi esők miatt. Mint már 
korábban szó volt róla, a gyümöl-
csösökben, amelyek nem védett 
helyen voltak, tavasszal az egyes 
fajták virágrügyei teljesen elfagy-
tak. Ezekben az ültetvényekben 

nem volt vidám a szüret. Ha már 
volt egyáltalán mit szedni. 

– Nyakunkon a globális fel-
melegedés…

– Jónéhány gazda úgy véli, 
hogy a 2019–2020-as enyhe tél kö-
vetkeztében a kártevők és kóroko-
zók elszaporodtak, és ez is jelen-
tősen befolyásolta a termés meny-
nyiségét. Ez részben így is van, de 
ezzel meg kell tanulnunk bánni, 
együtt élni, hiszen vannak olyan 
fejlett mezőgazdasággal rendelke-
ző országok, amelyekre nem jel-
lemző a kemény tél (mint például 
Olaszország, Portugália, Spanyol-

ország), és mégis szép eredménye-
ket érnek el ezekből a kultúrákból. 

– A 2020-as évben megjelenő 
koronavírus egy sor problémát ve-
tett fel…

– A vírus elleni védekezés 
eredményeként tavasszal csök-
kent a kereskedelem intenzitása. 
Egyszerre bezártak a zöldségpia- 
cok, később – Ungváron példá-
ul  – úgy enyhítettek a szigorításo-
kon, hogy korlátozták a piacon be-
lül tartózkodó vásárlók számát, így 
sokan nem vállalták az ajtó előtti 

hosszú sorban állást, ezért elma-
radtak a vásárlók. Egyáltalán, az 
egész szezonra a visszafogott ke-
reslet volt a jellemző, ami érthető 
is, hisz a korlátozások miatt csök-
kentek a lakossági jövedelmek, 
sokakat csupán részmunkaidőben 
foglalkoztatott munkaadójuk. A 
vásárlóink jelentős részét kitevő 
nyugdíjasainknak pedig nagyon 
meg kellett nézni, mire költik ke-
véske havi járandóságukat. 

– Ez a termelőknek nagyon 
komoly bevételkiesést jelentett. 
Egyesek úgy vélik, hogy a jár-
ványt követően már semmi sem 

lesz ugyanaz, mint előtte. 
– A gazdálkodó embernek 

épp úgy kell majd földet mű-
velni, vetni és betakarítani, 
mint eddig. A vásárlóknak pedig 
ugyanúgy szükségük lesz jó mi-
nőségű élelmiszerekre, mint ko-
rábban. Ezért én úgy gondolom, 
hogy idővel minden vissza fog 
térni a régi kerékvágásba. 

– Valóban nincs már olcsó 
zöldség nyáron sem? Vagy ez a 
megállapítás csak a mögöttünk 
hagyott évre érvényes? 

– A piaci árakat tekintve 
valóban nem olcsóak a zöld-
ségfélék nyáron sem, hiszen 
szinte semmiből sincs túlkí-
nálat. Ennek az az oka, hogy a 
termelők közül sokan (főleg a 
fiatalok) más országokban ke-
resik a megélhetésüket, és vall-
juk be őszintén, könnyebben. 
Hogy mit hoz a jövő, az nagy-
ban az ország gazdasági és po-
litikai fejlődésének irányától 
függ, na meg az időjárástól. 

– Összességében milyen a 
termesztési kedv a kárpátaljai 
gazdák körében?

– A gazda általában egy 
nagyon optimista embertí-
pus, aki mindig bízik a szebb 
és jobb jövőben. Mindig úgy 
vet, hogy nem tekint vissza 

az előző év kudarcára. Meg-
tesz minden tőle telhetőt, 
szorgalmasan és legjobb tudá-
sa szerint, a többit a jó Isten-
re bízza. Mint már említettem, 
Gejőc és Dobrony környéké-
ről nagyon sok gazdálkodó 
külföldre távozott, de akik 
maradtak, azok az Egán Ede 
vállalkozásfejlesztési támoga-
tásoknak köszönhetően sokkal 
jobban fel vannak szerelve gé-
pekkel, mint előtte, ezért meg-
felelő munkakedvvel és biza-
kodva várják a tavaszt.

Kovács Elemér

Ma már kevesen tudják, 
hogy a fancsikai szüle-
tésű Kutlán István nem 
csupán kiváló festőmű-
vész volt, aki fiatal ko-
rában Hollóssy Simon 
técsői festőiskolája nö-
vendékeként sokat ta-
nult az itt megfordu-

ló idősebb, már befu-
tott művészektől, hanem 
nagyszerű birkózó is. A 
cseh érában az akkortájt 
megrendezett megyei 
versenyeken elért ered-
ményei alapján többször 
állhatott a dobogó legfel-
ső fokára. Ebben az idő-
ben úgy emlegették, mint 
a Fehér Herkulest. 

Festőként is gyorsan 

Kárpátaljai magyar anekdotakincs (30.)

Kutlán István festőművész 
fránya kalapja

ívelt karrierje fölfelé, tehet-
ségét elismerve a kulturá-
lis élet akkori vezetői elő-
ször Prágába, majd Párizsba 
küldték tanulmányútra. Ké-
sőbb szoros barátság fűzte 
olyan elismert alkotókhoz, 
mint Thorma János, illetve 
Szüle Péter.

Kutlán István sokoldalú 
tehetségére jellemző, hogy 
elemi iskolai tanítóként ábé-
céskönyvet szerkesztett: 
1947-től 1965-ig az álta-
la szerkesztett és illusztrált 
ábécéskönyvekből tanultak 
a kárpátaljai magyar iskolák 
tanulói. A festészettel a szü-
lőfalujában végzett pedagó-
giai munkássága mellett sem 
hagyott fel. Szülőföldjének 

szeretete átsugárzik leg-
több alkotásán. Kutlán 
István már életében el-
ismert művész, számos 
festménye megtalálható a 
moszkvai, a leningrádi, a 
kijevi képtárakban.

Történt pedig, hogy az 
ötvenes évek legelején a 
járási pártbizottság felkér-
te Lenin valamint Sztálin 
portréjának elkészítésére. 
Akkoriban szinte minden 
közösségi teremben, il-
letve a magasabb rangú 
pártfunkcionáriusok szo-
bájának falán ott függött 
a proletáriátus két fő ve-
zérének arcképe. Monda-
nunk sem kell, hogy az 
ilyen felkérésnek nem il-
lett nemet mondani.  

Amikor Kutlán István 
elkészült a két portréval, a 
járási újság fotósa lencse-
végre kapta ezt a pillana-
tot. A fénykép csakhamar 
megjelent a helyi újság-
ban. Amikor a járási párt-
titkár meglátta azt a fotót, 
amelyen a festő a két pro-
letárvezér portréja között 
áll, a fejét csóválva csak 
annyit jegyzett meg: ilyen 
két fontos ember között a 
festő legalább a kalapját 
levehette volna... 

Kovács Elemér

Vitaminokhoz a szer-
vezetünk sokféle táp-
lálékból juthat, a kér-
dés csak az, hogy mi-
kor, miből és milyen 
mennyiségben érdemes 
magunkhoz venni belő-
lük. Ehhez ad útmuta-
tást táblázatunk, mely 
megmutatja, mikor a 
leghatásosabb az egyes 

Ketyeg a vitaminóra
vitaminokat bőséggel tar-
talmazó élelmiszerek elfo-
gyasztása. 

Jó tudni, hogy a vitami-
nokat úgy is csoportosítják, 
hogy vízben vagy zsírban 
oldódnak-e. Ez azért fon-
tos, mert a vízben oldódó-
ak fel nem használt része a 
szervezetbe jutását után né-
hány órával már a kiválasz-

tás során eltávozik, míg a 
zsírban oldódóak elraktá-
rozódnak, s így esetleges 
túladagolásuk is bekövet-
kezhet. Ezért érdemes a 
napi szükségletekkel tisz-
tában lenni. A legtöbb vi-
tamin vízben oldódik (kö-
zülük egyetlenként a B12 
marad meg hosszabb ide-
ig a szervezetben),  míg a 
zsírban oldódóak: A, D, 
E, F, K.

Bodnár István 
kertészmérnök

Napszak Vitamin Hatás Megtalálható Napi szükséglet

(mg;μg=mikrogramm)

Forrás

Reggel A Erősíti a bőrt és a
csontokat, javítja a

látást

Tojás,
sárgarépa, sajt,

teljes tej

Nők: 0,8
Férfiak: 1

1 mg/6g
máj

B6 Jó, energikus
közérzet

Búzacsíra,
banán, dió,
mogyoró

Nők: 1,6-2
Férfiak: 1,8-2

1,2 mg/1db
banán

C Antibiotikus és
gyulladásgátló,

javítja a koleszterin-
háztartást 

Alma,
narancs, kivi

Nők: 60-75
Férfiak: 60-75

200
mg/2db
paprika

E Immunerősítő Magas értékű
növényi olajok

Nők: 9-10
Férfiak: 9-10

12 mg/2
teáskanál
olivaolaj

Délben D Erősíti a csontokat, a
fogakat és a bőrt

Tengeri halak Nők: 5 μg
Férfiak: 5 μg

5 mg/90g
laposhal

Este B1 Erősíti a szívet és az
ereket, regenerálja az

idegrendszert

Gabonafélék,
gyümölcsök,

burgonya

Nők: 1,1
Férfiak: 1,3

1 mg/2db
héjában

főtt
krumpli

B2 Javítja az
anyagcserét, haj- és

körömnövesztő

Tej,
tojássárgája,

pisztráng

Nők: 1,5
Férfiak: 1,7

1,3
mg/150g
pisztráng

B3 Méregtelenít,
vértisztító hatású 

Vörös húsok,
szárnyasok

Nők: 15
Férfiak: 20

15
mg/150g
marhahús

B12 Élénkíti az
anyagcserét,

vérképző és érvédő

Marhahús,
halak, rákok

Nők: 1-3 μg
Férfiak: 1-3 μg

3 mg/50g
rák

A fotót Kovács László kiállításszervező 
bocsátotta rendelkezésünkre

Illusztráció
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Tel.: 2-41-74

Az eddigi időjárási viszonyok 
nem különösen kedveztek az 
őszi kalászosok fejlődésének. 
A nagy mennyiségű csapa-
dék több mezőt elöntött loká-
lisan, ezeken a parcellákon a 
kultúrák erősen megsárgul-
tak (kiáztak), oxigén-
hiányban szenvednek 
és idő előtt elpusztul-
nak. Sajnos sok ilyen 
parcellát láttam, de 
ha odafigyeltünk vol-
na, akkor ez nem tör-
tént volna meg. Hogy 
mire is gondolok? Ta-
lán a kedves termelők 
is meg tudják fejteni. Több 
éve gyakorlatilag senki nem 
tart be egy kötelező agrotech-
nikai követelményt, amit úgy 
hívnak, hogy mélytalajlazítás 
(60-70 cm mélyen), egysze-
rű parasztnyelven úgy hívják, 
hogy talajhasgatás.

Tudom, hogy ennek a prob-
lémának két oka is van. Az első 
az anyagi szempont, a másik pe-
dig, hogy nincsenek hozzá kel-
lő mezőgazdasági felszerelések. 
Mint tudjuk, nálunk a termőta-
laj nagyon nehéz struktúrájú és 
nagyon lassan engedi le a fölös-
leges vizet a mélyebb rétegek-
be, ami már utána lefolyik a ka-
nálisokba. Ezért szükséges min-
den három-öt évben elvégez-
ni az említett mélytalajlazítást. 
De ami nekem a legjobban fáj, 

A téli időszak fontos munkálatai
hogy azokat a fiatal gyümölcsö-
söket, amelyeket az utóbbi egy-két 
évben ültettünk az Egán Ede Ala-
pítvány támogatásával, vízben áll-
nak, mert a gazdák nem végezték 
el a mélytalajlazítást még az ülte-
tés előtt.

A másik probléma, 
amire szeretnék rávilá-
gítani, hogy a kedves 
termelők a téli időszak-
ban nem járják a saját 
parcellájukat ellenőriz-
ni, legalább hetente egy-
szer-kétszer, hogy idő-
ben felfedezzék és idő-
ben tudjanak lépni és 

megoldani a problémákat.
Sajnos a fiatal gyümölcsösök-

ben még egy lényeges problémával 
találkoztam, amit meg lehetett vol-
na előzni, ha idejében észrevesz-
szük. A kis csemetefákat a nyulak 
körülrágták (különösen az almát és 
a körtét). Emiatt sok fa el fog pusz-
tulni. Úgy gondolom, hogy ez a ha-
nyagság számlájára írható. Egy-
szerűen nem értem, hogy aki gyü-
mölcsöst telepít, miért gondolko-
dik ilyen felületesen. Különös fi-
gyelmet kell fordítani a rágcsálók 
megjelenésére.

Szeretném felhívni a gazdák fi-
gyelmét a gyümölcsfák metszésé-
re. Az időjárási viszonyok kedvez-
nek a gyümölcsfák és a szőlők met-
széséhez. A háztáji gazdaságokban 
fordítsunk különös figyelmet az al-
matermésűek szakszerű metszésé-

re, különösen az elhalt ágak eltá-
volítására. Erről azért írok, mert 
az utóbbi években egy veszélyes, 
de mindenkinek ismeretes bak-
tériumos betegség, a tűzelhalás 
ütötte fel a fejét, s nagy károkat 
okozott a családi gazdaságok-
ban. Nagyon könnyű vizuálisan 
megállapítani, mert a gyümölcs-
fákon a levelek nem hullottak le, 
csak erősen megbarnultak vagy 
feketék. Ez azt jelenti, hogy a fát 
megtámadta a betegség. Különö-
sen a körtefákon lehet ezt észre-
venni, az almafajtákból a Jona-
tánt erősen támadja. Ezeken a fá-
kon különösen erős metszést kell 
végezni, megritkítva az ágakat.

A csonthéjasoknál (meggy, 
cseresznye, szilva, őszi- és kaj-
szibarack) a metszést későbbi 
időszakra hagyjuk, az őszi- és 
kajszibarackfákat legutoljára 
metsszük, mert még egy gyen-
gébb hideghullám is erősen ká-
rosítja, és csak metszéssel lehet 
korrigálni.

Mivel kevés őszi kalászost 
vetettünk, már most kell gondol-
kodni, hogy milyen tavaszi kalá-
szosokkal fogjuk pótolni, és ide-
jében szerezzük be a jó minősé-
gű vetőmagokat, különösen a ku-
korica-hibrid vetőmagjait, amely 
nem csak nálunk, hanem egész 
Európában nagy deficit lett.

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

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Az új zöldséghajtatási szezon 
indulásával nagyon sok terme-
lő részéről felmerült a fajtavá-
lasztás kérdése. Többségüknél 
ezt valóban a váltás szándéka 
indokolja, azonban 
nagyon sokan van-
nak, akiket „csak” 
a kíváncsiság vezé-
rel. Természetesen ez 
nem rossz értelem-
ben vett kíváncsi-
ság, hanem egyfajta 
információszerzés a 
várható piaci viszo-
nyokra való felkészüléshez. 
Mivel sokakat érintő kérdés-
ről van szó, utána érdeklőd-
tem azoknál, akiknél a legha-
marább összegződnek ezek az 
adatok: a vetőmagot forgalma-
zó ugocsai gazdaboltosoknál. 

Az általános képről
Mindenképp bizakodásra ad 

okot, hogy – a helyi gazdaboltok 
vetőmagforgalma szerint – nem 
lanyhul a gazdák termelési kedve. 
Az eladott vetőmag mennyisége a 
tavalyihoz képest nem csökkent, 
sőt, több esetben növekedés fi-
gyelhető meg. Például jelentősen 
megnőtt a hajtatási karalábéból 
eladott vetőmag mennyisége. Az 
egykor szinte csak az uborka-haj-
tató gazdák által, köztes növény-
ként hajtatott zöldséget előszere-
tettel hajtatják a Zaricsa környé-
ki kertészek is. Jó hír, hogy első-
sorban nem(!) a kárpátaljai pia-
cokra szánják a portékájukat, ha-
nem a hágón túli nagyvárosokba. 
Ezek szerint sikerült ott is meg-
kedveltetni a korábban kárpátal-
jai (magyar) különlegességként 
elkönyvelt zöldséget. Nem a haj-
tatási zöldségek körébe tartozik 
ugyan, de érdekes megemlíteni, 
hogy újra slágernövénnyé kezd 
válni a szilvaparadicsom, de ter-
jed a dinnye és a sárgarépa ter-

Korai zöldséghajtatás

Melyek a sláger-fajták Ugocsában?
mesztése is. Ehhez nagyban hoz-
zájárult a szállítási költségek meg-
ugrása, így ezeket a zöldségféléket 
nem érdemes nagyobb távolságok-
ról (főleg Herszon megyéből) ide 

szállítani. 
A hidegtűrő elővetemé-
nyek: retek, káposzta

Annak ellenére, hogy 
a tavalyi év karantén-idő-
szakát talán leginkább ez 
a két zöldségféle sínylette 
meg, számottevően nem 
csökkent az idei szezonra 
eladott vetőmag mennyi-

sége ezekből a zöldségfélékből sem. 
Retekből vidékünkön a el-

sősorban az Enza Zaden fajtáit 
(Celesta F1, Vienna F1) valamint 
a Nickerson Zwaan  Diego F1  faj-
táját vásárolták a gazdák.

Korai káposztából ugyan to-
vábbra is a Rijk Zwaan cég Jetma 
F1 fajtája a piacvezető, de nagyon 
sokan keresték a Syngenta cég 
Miror F1, valamint a Seminis cég 
Rapidion F1 fajtáit. Az áttérés okát 
sokan a változó éghajlat számlájá-
ra írják. Az utóbbi fajták talán va-
lamivel jobban tolerálják a kora ta-
vaszi időszakban egyre gyakorib-
bá váló, hosszabb-rövidebb ideig 
tartó rendkívül meleg időszakokat.

Hajtatási uborka
Kétségtelen, hogy vidékünkön 

továbbra is az uborka hajtatása szá-
mít a legstabilabb primőr ágazat-
nak. A fűtött fóliás termesztéssel 
foglalkozó gazdák többsége ugyan 
kb. 10-15 nappal későbbi kiültetési 
időponttal tervez, de a termeszté-
si felület várhatóan a tavalyi szin-
ten marad, vagy akár valamelyest 
meg is haladhatja azt. A későbbi ül-
tetési időpontot a tavalyi év „fekete 
áprilisa” mellett az is indokolhatja, 
hogy a pravoszláv húsvét nagyon 
későn, május elején lesz.

Ami a fajtákat illeti, talán en-
nél a zöldségfélénél a legváltoza-

tosabb a kép. Mivel a gazdák több-
sége ismerőseik tapasztalata alap-
ján választ fajtát, falvanként, vagy 
„kapcsolati körönként” (rokonsági, 
ismeretségi kör) alakulnak ki góc-
pontok egy-egy fajta tekintetében.

Az eladott vetőmag mennyisé-
ge alapján tartja a pozícióit a Bejó 
cég „A”- betűs fajtái: az Anzor F1, 
az Artist F1, valamint az Amur F1.  
A Seminis cégtől továbbra is a Mi-
rabella F1 és a CV 4097 F1 nevű 
fajták a legkeresettebbek. Az Enza 
Zaden cég egykor népszerű Bjorn 
F1 nevű fajtáját már Severin F1 
néven forgalmazzák, remélhető-
leg nem rosszabb tulajdonságok-
kal. Továbbra is sokan termesztik 
a Yuksel cég Capricorn F1 fajtáját, 
a Syngentától az Ecol F1-et, vagy a 
Rijk Zwaantól a Kibria F1-et.

Hajtatási paradicsom
A hajtatási paradicsom tava-

szi termesztése nagyon sok ter-
melőnél amolyan kényszermegol-
dás az uborka tőhervadása miatt. 
Talán ennek is köszönhető, hogy 

mind több gazda tér vissza, vagy 
fog bele a korai paradicsom hajta-
tásába. A fajtaválasztás szempont-
jából itt is érvényesül az „egy falu 
egy nóta” elv, azaz a fajták elter-
jedésében gócpontok kialakulása. 

A folytonnövő fajtákból a 
Syngenta cég Boderin F1  és a 
Barabin F1 hibridjei, valamint a 
Bejo Zaden cégtől aTajvoF1 hib-
rid a leg keresettebbek.

Az „alacsony” (determinált 
és féldeterminált) fajtakörből 
továbbra is sokan termesztik a 
moldován Primadonna F1-et, a 
Syngentától a Kaponet F1-et, 
valamint a Clause cégtől a Kasta 
F1 nevű hibridet.

Egyre többen próbálkoznak 
meg ugyan a rózsaszínű paradi-
csom hajtatásával, azonban az 
összmennyiség tekintetében ez 
még nem számottevő.

Hajtatási paprika
A vetőmagot forgalmazó 

gazdaboltok tapasztalatai alap-
ján a Clause cég Hercules F1 
hibridje a legnépszerűbb a vi-
dékünkön. Az igazsághoz hoz-
zá tartozik, hogy ennek a nö-
vénynek a termesztése főleg a 
Zaricsára koncentrálódik, s az 
ottani termelők nagy része vagy 
közvetlenül az ukrajnai nagyke-
reskedőktől, de sok esetben kül-
földről szerzik be a vetőmagot.

Szeretnénk még egyszer 
nyomatékosan felhívni a gaz-

dák figyelmét, hogy a fent 
megnevezett fajtákat nem rek-
lámozási célból neveztük meg! 
A konkrét fajtaválasztás kérdé-
sében támaszkodjanak a kör-
nyékbeli gazdák tapasztalatai-
ra, valamint a szakemberek ta-
nácsaira.

Gál István falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A hótakaró, bár szép látvány a 
télen is zöld lombú örökzölde-
ken, súlyos károkat okozhat a 
növényzetnek. A vastag és súlyos 
hólepel a vékony vesszőket, ága-
kat lenyomja. Különösen feltű-
nő és erős ez a kártétel a lazább 
lombú tujaféléknél, borókáknál, 
tiszafáknál és ciprusoknál. Ha a 
hónyomás és annak következté-
ben fellépő áglehajlás 2-3 nap-
nál tovább is eltart, az ágak régi 
alakjukat, elhelyezkedésüket 
már nem nyerik vissza embe-
ri beavatkozás, segítség nélkül. 
Hogyan előzhető meg a kártétel?

A hónyomás deformáló hatá-
sa ellen már ősszel érdemes meg-
előzésképpen védekezni az örök-
zöldek lombjának kötözésével, 
összefogásával. A kötözés még 
most is elvégezhető fagymentes 
napokon, hiszen további kiadós 
havazások várhatók még a télen.

Ahol a bokrok lombjának kö-
tözése elmaradt, ott a hóhullás 
után minél előbb verjük le a havat 
róluk, ne engedjük az alakválto-
zást állandósulni. A munka kímé-
letesen, óvatosan végzendő, kü-
lönben számos hajtás megsérül-
het, letörhet. A nappali felmelege-
dés a lombon ülő hóréteget gyak-
ran megolvasztja, a megjegese-
dett réteg már nehezen távolítha-
tó el. A frissen hullott, még nem 
tömörödött, úgynevezett porhó a 
lehullott levelek összegyűjtésére 
kifejlesztett lombszívó és -fújó 
gépek segítségével is könnyen el-
távolítható a bokrokról.

A károsodott bokrok, fák ág-
rendszerét tavasszal minél előbb 
korrigáljuk erős hevederszerű 
szalaggal végzett összehúzás-
sal. A drótokkal történő szabá-
lyozás nem ajánlott, a drót köny-
nyen belevágódik az ág szövete-
ibe, a tápanyagszállítást akadá-
lyozza, növekedést lassítja, sú-
lyos esetben pusztulást okozhat. 

Örökzöld bokrokon 
és gyepen is kárt 
okozhat a hólepel

A kártétel utáni, tavasszal kezdett koronaalakítás (visszarendezés) 
kedvező hatásához több hónap szükséges, őszig érdemes fenntartani.

A hólepel a kertek legnagyobb felületét, a gyepet is beborítja. A 
laza hótakaró alatt a növények nem sérülnek, hiszen az a levegőt át-
engedi, és hőszigetelő hatással is rendelkezik. Ha a hóréteg megol-
vad, jégréteg képződik felszínén, vagy eső fagy rá, a hótakaró elve-
szíti levegő áteresztő képességét. Egy-két hetes jégpáncélos hótaka-
ró alatt levegő hiányában a fűszálak károsodnak, befüllednek. Ilyen 
körülmények között szokott fellépni a gyep fuzáriumos betegsége. 
Nehezen kivitelezhető, de hatékony megoldás ez esetben a jeges hó-
réteg megtörése a levegőcsere fenntartása érdekében.

Némethy Zsuzsanna (balintgazda.hu)

A diónál sokszor nem veszik figyelembe, hogy vázágaik többnyi-
re nem a megszokott módon növekednek. A kajszinál éppen for-
dított a nagy ágak növekedésének menete.

A dió metszése
Az elágazásnál nem a felső, hanem az alsó vessző növekedik 

erősebben. Így terebélyesedik oldalirányban a korona, de ugyan-
akkor lefelé is. Ha nem elég magas a törzs, akkor hamarosan a 
földig lógnak az erős oldalágak végei. Emiatt, ha borozgatni sze-
retnénk a fa alatt, a kellemes árnyékban, akkor a törzset 2,0-2,5 
méter magasan kell elágaztatni. A fiatal fánál ez túl magasnak tű-
nik, ezért érdemes egy idős fa alá állni, és ott eldönteni, milyen 
magas legyen a törzs.

A kajszi metszése
A kajszinál éppen fordított menetű a nagy ágak növekedésének 

menete. A hosszúra hagyott, nem túl meredeken álló vesszők fel-
ső részén (gerincén) lesz egy, esetleg több erősen növekvő, felfe-
lé törekvő hajtás. A lomb és a termés súlya alatt az alsó rész leíve-
lődik, néhány évig szépen terem. De aztán fokozatosan leárnyé-
kolódik, legyengül. Ez a természetes termőívképződés folyamata, 
melyet a metsző elősegíthet, és egészséges szinten tarthat. Ilyen-
kor az ív legfelső pontján kifejlődött erős részig kell visszamet-
szeni, ledobva a gyenge ágakat. A körténél is működik, illetve al-
kalmazható ez a folyamat.

Gentischer Gábor (balingazda.hu)

A dió és a kajszi metszésének 
egy-egy sajátossága

Illusztráció



Csütörtök Február 11.

Köszöntjük Bertold, Marietta nevű olvasóinkat!

Hétfő Február 8.

Köszöntjük Aranka nevű olvasóinkat!

Kedd Február 9.

Köszöntjük Abigél, Alex nevű olvasóinkat!

Szerda Február 10.

Köszöntjük Elvira nevű olvasóinkat!

2021. 
február 3.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:20 Fókusz
13:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

14:25 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:55 Az ígéret
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:10 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:25 XXI. század – a 
legendák velünk 
élnek

23:50 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:05 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

00:25 Barátok közt
01:15 Autogram
02:05 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

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
19:50 Doktor Balaton

Magyar filmsor.
20:25 Exatlon Hungary
23:25 Holnapután

Am. katasztrófafilm
02:00 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:10 Domovina
07:40 Mozogj otthon!
07:50 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 té-
véfilmsor.

16:10 Brown atya
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Kékfény
21:25 Diagnózis

Tévéfilmsor.
22:05 Kenó
22:10 Besúgó

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

23:15 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

00:25 Berlin ege alatt
Német tévéfilmsor.

01:20 Új idők új dalai
01:45 Rúzs és selyem
02:15 Fülszöveg: 

Hanczár János

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Nézd a tánc 

nemeit...
08:55 Hajdanában 

danában...
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Isten kezében
10:40 Önkéntesek
11:15 Uramisten

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:40 Domovina
14:15 Divat & dizájn
14:40 Magyar Krónika
15:15 Család-barát
16:40 Öt kontinens
17:10 Ízőrzők: Ságvár
17:50 Ízőrzők: Bátya
18:25 Borbás Marcsi

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Az örökzöld 

örökzöldek
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Az örökzöld 

örökzöldek
02:25 Uramisten

Magyar játékfilm

04:40 OTP Bank Liga
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 Építők
07:50 Kékek
08:20 K&H női 

kézilabda liga
10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
12:30 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:30 OTP Bank Liga
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:45 Kézilabda 

magazin
18:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
20:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
21:05 Góóól!2
22:05 Sporthíradó
01:00 Női röplabda 

Extraliga

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:20 Fókusz
13:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

14:25 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:55 Az ígéret
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:10 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:25 Házon kívül
23:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:05 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

00:25 Barátok közt
01:20 Akasztófa

Amerikai thriller

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
19:50 Doktor Balaton

Magyar filmsor.
20:25 Exatlon Hungary
23:25 Last Vegas

Am. vígjáték
01:50 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:55 Csapdába csalva

04:25 Édes anyanyelvünk
04:30 Család-barát
05:50 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:40 Mozogj otthon!
07:50 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 té-
véfilmsor.

16:10 Brown atya
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony

Török tévéfilmsor.
19:40 Rex Rómában

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 Briliáns barátnőm

Olasz tévéfilmsor.
22:20 Kenó
22:30 A fagy

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:20 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:20 Berlin ege alatt

Német tévéfilmsor.
01:20 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg: 

Réti László

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:45 Nézd a tánc 

nemeit...
09:00 Hajdanában 

danában...
09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Evangélikus 

riportok
10:40 Baptista magazin
11:10 Cid

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:40 Unser Bildschirm
14:10 Család'21
14:35 Novum
15:15 Család-barát
16:40 Térkép
17:10 Ízőrzők: Mözs
17:50 Ízőrzők: 

Komlóska
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Mosoly a javából!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok 

délidőben
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Mosoly a javából!

04:35 OTP Bank 
Liga

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
08:00 OTP Bank 

Liga
10:00 Sporthíradó
10:25 Kosárlabda 

magazin
11:30 Kézilabda 

magazin
12:25 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
16:00 Góóól!2
17:00 Sporthíradó
17:15 K&H férfi 

kézilabda liga
18:55 Fradi Tv
19:30 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:45 MOL Magyar 

Kupa
21:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:00 Sporthíradó
00:25 OTP Bank 

Liga
02:20 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:20 Fókusz
13:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

14:25 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:55 Az ígéret
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:10 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:25 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:30 Az első millióm 
története

23:45 Barátok közt
00:45 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

02:00 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

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
19:50 Doktor Balaton

Magyar filmsor.
20:25 Exatlon Hungary
23:25 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:25 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:45 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 té-
véfilmsor.

16:10 Brown atya
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex Kanadában
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Belgravia

Angol tévéfilmsor.
21:30 Az élet nélkülem

Játékfilm
23:15 Kenó
23:20 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:25 Berlin ege alatt

Német tévéfilmsor.
01:20 Új idők új dalai
01:45 Rúzs és selyem
02:15 Fülszöveg:

Kabdebó Lóránt

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

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

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:45 Nézd a tánc 

nemeit...
09:00 Hajdanában 

danában...
09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:40 Rome Reports - 

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

Lőw András
11:25 A sokszínű vallás
11:45 A nagy fejedelem

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

Kronika
13:40 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Család-barát
16:40 Hazajáró
17:10 Ízőrzők: 

Ceglédbercel
17:50 Ízőrzők: Szany
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Boldog Scheffler 

János, Szatmár 
vértanú püspöke

23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:20 A nagy fejedelem

Tévéjáték

05:20 E.ON férfi vízi-
labda OB I.
06:30 Sporthíradó
07:25 Pecatúra
07:55 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
10:00 Sporthíradó
10:25 MOL Magyar Kupa
12:20 Fradi Tv
12:55 MOL Magyar Kupa
13:40 Sporthíradó
17:00 Sporthíradó
17:10 Kerékpártúra
17:45 K&H női 

kézilabda liga
19:20 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:45 MOL Magyar Kupa
21:35 Értékelő műsor:

Labdarúgás
22:15 Sporthíradó
22:35 MOL Magyar Kupa

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:20 Fókusz
13:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

14:25 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:55 Az ígéret
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:10 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:25 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:30 Dr. Csont
Amerikai krimisor.

23:45 Barátok közt
00:35 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:45 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

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
19:50 Doktor Balaton

Magyar filmsor.
20:25 Exatlon Hungary
23:25 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:25 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Rondó
07:35 Mozogj otthon!
07:45 Ridikül
08:40 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 Jamie egyszerű 

és gyors kajái
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:20 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

16:05 Brown atya
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:25 Sobri
Tévéfilmsor.

22:15 Kenó
22:20 Munkaügyek - 

IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:55 Égrenyíló ablak
Magyar filmdráma

00:20 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

01:20 Berlin ege alatt
Német tévéfilmsor.

02:10 Fülszöveg: Ugron
Zsolna

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

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

gondolatok
07:25 Almárium
08:25 Mesterember
08:55 Nézd a tánc 

nemeit...
09:10 Hajdanában 

danában...
09:30 Élő népzene
10:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:35 Új nemzedék
11:00 Református 

ifjúsági műsor
11:10 Evangélikus 

ifjúsági műsor
11:15 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

11:30 Hosszú levél
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
14:15 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:40 Szerelmes 

földrajz
17:10 Ízőrzők: 

Tiszapüspöki
17:45 Ízőrzők:

Balatonkiliti
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Szóviharban 

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

Négyzetgyök
00:50 M2 matricák –

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta
02:20 Hosszú levél

Tévéfilm

04:20 Bringasport
06:30 Sporthíradó
07:25 Szabadidő
07:55 MOL Magyar Kupa
10:00 Sporthíradó
10:25 Kerékpártúra
11:00 MOL Magyar Kupa
13:00 Sporthíradó
13:50 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:20 Pecatúra
14:50 Skipper
15:20 Napos Oldal –

DTVK
16:40 Sporthíradó
18:40 Felvezető műsor:

Labdarúgás
20:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:15 Sporthíradó
03:50 Pecatúra



Szombat Február 13.

Köszöntjük Ella, Linda nevű olvasóinkat!

Vasárnap Február 14.

Köszöntjük Bálint, Valentin nevű olvasóinkat!

Péntek Február 12.

Köszöntjük Lívia, Lídia nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

Fizetett hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2021. 
február 3. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:20 Fókusz
13:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

14:25 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:55 Az ígéret
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:10 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:25 RTL Híradó -
Késő esti kiadás

23:35 Dr. Csont
Amerikai krimisor.

23:45 Barátok közt
00:50 Az Év Hotele
01:35 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

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
19:50 Doktor Balaton

Magyar filmsor.
20:25 Exatlon Hungary
23:25 Magánnyomozók
00:30 Családi Titkok
01:35 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

04:25 Édes anya-
nyelvünk

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 Jamie egyszerű és 

gyors kajái
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:20 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

16:05 Brown atya
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Öt emelet 
boldogság
Angol filmdráma

22:05 A kőszív
Német fantaszti-
kus film

00:00 Kenó
00:05 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:15 Mattoni

Cseh tévéfilmsor.
02:10 Rúzs és selyem

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

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

gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:50 Nézd a tánc 

nemeit...
09:05 Hajdanában 

danában...
09:20 Élő népzene
09:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:30 Katolikus 

krónika
10:55 Útmutató
11:30 Ficzek úr

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
14:15 Folkudvar
14:40 Multiverzum
15:15 Család-barát
16:40 Kárpát-medence
17:05 Ízőrzők: Berety-

tyóújfalu
17:40 Ízőrzők: 

Herend
18:20 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:50 Jó ebédhez szól

a nóta
19:20 Körhinta

Magyar filmdráma
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Katarzis csend-

re és disszonan-
ciára hangsze-
relve - Portré-
film Nógrádi Pé-
ter zeneszerzőről 
- MMA portré

23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét 

kaland
00:45 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:50 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:20 Körhinta

Magyar filmdráma
02:55 Ficzek úr

Tévéfilm

04:15 Skipper
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Pecatúra
10:00 Sporthíradó
10:25 Skipper
13:00 Sporthíradó
13:25 K&H női 

kézilabda liga
19:00 Napos Oldal – 

DTVK
19:30 Péntek Esti 

Foci
20:00 OTP Bank 

Liga
21:50 Péntek Esti 

Foci
22:15 Sporthíradó
02:05 MOL Magyar 

Kupa

05:05 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:30 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:00 Teleshop
10:00 Apja, fia, 

unokája
Amerikai vígjáték-
sorozat

10:30 Autogram
11:15 A specialista

Ukrán akciófilm-so-
rozat

12:30 A specialista
Ukrán akciófilm-so-
rozat

13:50 Ütközés
Amerikai akciófilm

15:55 Balhé 
Bronxban
Hongkongi akció-
vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A tanár

Magyar filmsorozat
21:05 Thor

Amerikai kaland-
film

23:30 Kardhal
Amerikai akciófilm

01:40 A specialista
Ukrán akciófilm-so-
rozat

04:10 Fókusz Plusz

04:30 Lokoléo Party –
Jollyval

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
10:05 Trendmánia
10:35 Az alkotók - egy 

ház átalakításá-
nak története

11:10 Bolttúra
11:40 Poggyász
12:15 Hungarikumok -

kal a világ körül
12:45 Mindent tudni

akarok
13:20 A mag

Amerikai-angol ak-
ció sci-fi

16:15 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 A számolás joga

Amerikai filmdráma
22:50 Mission: 

Impossible - Tit-
kos nemzet
Amerikai akciófilm

01:45 Pofázunk és 
végünk
Amerikai akcióvíg-
játék

03:55 911 L.A.
Amerikai akció-so-
rozat

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Magyar 

Krónika
07:20 Hazajáró
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:30 A világörökség

 kincsei
09:50 Botcsinálta 

boszi
Angol gyerekfilm 
sorozat

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

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:15 Csendes Don

Tévéfilmsorozat
14:00 A nyomorultak

Angol tévéfilmso-
rozat

15:20 Hattyúdal
Magyar játékfilm

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:35 A dal 2021
21:50 A DAL 2021 

Kulissza
22:15 Kenó
22:25 Szerelmes SMS

Német romantikus 
vígjáték

00:15 Bagi Nacsa 
Orfeuma

01:10 Don Matteo
Olasz tévéfilmso-
rozat

02:15 Mattoni
Cseh tévéfilmso-
rozat

03:15 Mesterember

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar 

gazda
06:20 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Opera 

Cafe
07:40 Folkudvar
08:10 Evangélium
08:40 Hogy volt?!
09:35 Életművész
10:30 Rejtélyes XX.

század - Kun 
Miklós műsora

10:55 Öt kontinens
11:25 A szélhámosnő

Magyar filmvígjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és 

Jelen
22:05 Bagi Nacsa 

Orfeuma
23:05 Virtuózok-

válogatás
23:15 Virtuózok-

válogatás
23:30 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:20 Hattyúdal

Magyar játékfilm
02:55 A dal 2021

05:40 Bringasport
08:55 Szabadidő
13:30 Vitorlázás: 

Prada Kupa: 
Döntő

14:15 Felvezető 
műsor: 
Labdarúgás

14:45 OTP Bank 
Liga

16:30 Értékelő 
műsor: 
Labdarúgás

16:45 Felvezető 
műsor: 
Labdarúgás

17:00 OTP Bank 
Liga

18:45 Értékelő 
műsor: 
Labdarúgás

19:00 Felvezető 
műsor: 
Labdarúgás

19:30 OTP Bank 
Liga

21:15 Értékelő 
műsor: 
Labdarúgás

21:40 Góóól!
00:30 K&H férfi 

kézilabda 
liga

02:10 Női vízilabda 
OB I.

03:20 Vitorlázás: 
Prada Kupa: 
Döntő

05:10 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

06:10 Teleshop
06:40 Kölyökklub
09:25 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

10:00 Teleshop
11:00 A Muzsika TV 

bemutatja!
11:35 Az Év Hotele
12:20 XXI. század – a

 legendák ve-
lünk élnek

12:55 Házon kívül
13:35 Glades - Tenger-

parti gyilkos-
ságok
Amerikai krimiso-
rozat

14:45 Glades - Tenger-
parti gyilkos-
ságok
Amerikai krimiso-
rozat

16:00 Rendőrakadémia 
3. - Újra kikép-
zésen
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Aquaman
Amerikai akciófilm

22:05 12 katona
Amerikai akciófilm

01:05 Portré
01:50 Forráskód

Amerikai 
akcióthriller

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
10:15 Fald Fel!
10:50 Több mint 

TestŐr - Best Of
11:20 Super Car
11:55 Életmódi
12:25 Brandépítők
13:00 Hacsi, a leghűsé-

gesebb barát

Amerikai-angol 
családi film

15:00 James Bond: 
Halj meg más-
kor!
Angol-amerikai ak-
ciófilm

18:00 Tények
18:50 Kellékfeleség

Amerikai vígjáték
21:25 Szoba gyerek-

kel kiadó
Francia romantikus 
vígjáték

23:45 Az utolsó próba
Amerikai filmdráma

02:40 Délibáb
Magyar-szlovák 
western

05:15 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Családi kör
07:50 Isten kezében
08:20 Kereszt-Tények
08:25 Katolikus 

krónika
08:50 Neked szól!
09:00 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:20 A sokszínű 

vallás
09:35 Új nemzedék
10:00 Református 

magazin
10:25 Útmutató
10:55 Ő és én: 

Sági Péter
11:00 Görögkatolikus 

liturgia közve-
títése a pester-
zsébeti Urunk 
Színeváltozása 
Görögkatolikus 
Templomból

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó

12:35 Nemzeti 
Sporthíradó

12:50 Jó ebédhez szól 
a nóta

13:20 Jane Austen - 
Zárt ajtók mö-
gött

14:20 Édes anya-
nyelvünk

14:30 Elnökkisasszony
Magyar romanti-
kus film

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

16:05 Hogy volt?!
17:00 A világörökség

kincsei
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:15 Az aranytó

Játékfilm
23:05 Kenó
23:15 A kenguru

Magyar játékfilm
00:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmso-
rozat

02:05 Mattoni
Cseh tévéfilmso-
rozat

03:00 Mesterember: 
Vonókészítő

03:30 Magyar gazda

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:40 Hajnali 

gondolatok
06:45 Esély
07:05 Világ
07:30 Multiverzum
07:55 Mesterember
08:25 Noé barátai
08:50 Novum

09:20 Önök kérték
10:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
10:45 A dal 2021
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Az elíziumi kém
23:00 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Az illat csodá-

ja - Portréfilm 
Czakó Gábor 
íróról - MMA 
portré

02:20 Elnökkisasszony
Magyar romanti-
kus film

03:55 OTP Bank Liga
07:45 Múlt és Jelen
08:15 Jövünk!
08:45 OTP Bank Liga
10:50 OTP Bank Liga
12:50 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
13:20 Vitorlázás: 

Prada Kupa: 
Döntő

14:05 Felvezető műsor:
Labdarúgás

14:45 OTP Bank Liga
16:30 Értékelő műsor:

Labdarúgás
16:50 Felvezető műsor:

Labdarúgás
17:00 OTP Bank Liga
18:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
19:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:30 Merkantil Bank

Liga
21:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
01:35 K&H férfi 

kézilabda liga
03:10 Tippmix női ko-

sárlabda NB I.
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5 smink, ami mindig nyerő és 5, 
ami mindig ciki

A sminktrendek jönnek és mennek, ami ma még menő, fél év múl-
va már halálosan ciki lehet, de annak ellenére, hogy a divat telje-
sen szubjektív, vannak örök szabályok a jó és a rossz oldalról is. 
Akad olyan smink, ami ugyanolyan jól mutatott száz évvel ezelőtt 
és ma is, illetve olyan makeup is, amin már akkor csóváltuk a fe-
jünket, amikor megjelentek. A sminkek fejlődésének a nők a mai 
napi hálát rebegnek, hiszen külsőnket egyszerűen és hatásosan eme-
li egy magasabb szintre. Az alábbi smink trendek vagy kiállták az 
idő próbáját, vagy a mai napig nem mutatnak jól senkin. A ked-
venc sminked szerepel valamelyik listán? – olvasható a bien.hu.n.

Tuti tippek:
1. Macskaszemek

A szépen kihúzott szem ele-
ganciája időtlen. Ugyan újra fel-
kapták az elmúlt években, de ez 

a klasszikus módszer már év-
századok óta jelen van, hiszen 
már az ókori egyiptomiak is ez-
zel a módszerrel hangsúlyozták 
tekintetüket, gondoljunk csak 
Nefertiti, vagy Kleopátra csodá-
san kifestett szemére.

2. Vörös rúzs
A tökéletes piros ajak sosem 

megy ki a divatból. A kifinomult-
ság és érzékiség megtestesítője-
ként mindig is a nőiesség szim-
bóluma volt és még a szüfrazsett 
mozgalom is alkalmazta.  Nem 
utolsó sorban pedig a férfiak 

mindig is megőrültek érte, már csak 
azért sem fog eltűnni ez a trend.

3. Füstös szemek
Egy szépen felvitt sötét körsatír 

minden szemet ellenállhatatlanná 

tesz. Mindenkinek jó áll és szin-
te minden alkalomra ajánlott ez az 
időtlen smink. Ha tanácstalanok va-
gyunk, hogyan sminkeljünk, a füs-
tös szemmel nem foghatunk mellé.

4. Fémes árnyalatok
Az arany és ezüst nemcsak ék-

szerként viselhető, hiszen az arcun-
kon is remekül mutat. Akár a szád, 
akár a szemed hangsúlyos, a fémes 
tónusok mindent remekül és elegán-
san hangsúlyoznak.

5. Cakkos száj
Ezalatt azt értjük, mikor a fel-

ső ajak közepén kihangsúlyozzuk a 

kis hullámot. A húszas években 
terjedt el a trend, hogy a nők rá-
erősítettek szájuk cakkos ívére 
és ez a trend azóta sem ment se-
hova, hiszen egy szép hullámos 
felső ajak gyermekien bájos be-
nyomást kelt.

Ciki tippek:
1. Neon

Aki már élt a nyolcvanas 
években, élénken emlékszik arra, 
hogy minden arc neonszínben 
pompázott. Egyrészt nagyon ke-
vés bőrtónus van, amin jól mu-
tat, másrészt az ember úgy néz 
ki neonsminkkel, mintha sorki-
emelő filccel firkálták volna ösz-
sze az arcát, így ez a „look” so-
sem nyerő.

2. Glitter
Egy kis csillogás mindig jól 

jön a szürke hétköznapokban, de 
az arcon sosem mutat jól. Ugyan 
ha finoman használjuk, valóban 
ki lehet vele emelni arcunk szép 
részeit, de sajnos szinte minden-
ki túlzásba viszi és úgy néz ki, 
mint egy diszkógömb.

3. Túlrajzolt száj
Ugyan a szájkontúrceruza 

fontos, de ha nem rendeltetés-
szerűen használjuk, bizony csak 
rontunk megjelenésünkön. Ha a 
szád sokkal nagyobbra húzod, 
mint kellene, visszataszítóan ter-
mészetellenes hatást érsz el vele.

4. Színes szempillaspirál
Szempillaspirált nem csak 

fekete és barna színben lehet 
kapni – sajnos. Az igaz, hogy 
az élénk színű szempilla hang-
súlyozza a szemet, de az igazat 
megvallva, inkább csak azért ve-
zeti oda a tekintetet, mert olyan, 
mintha Halloween-re öltöztünk 
volna be. 

5. Szépségtapasz
A múlt – és jelen – egyik leg-

bizarrabb sminktrendje. Először 
pattanások eltüntetésére használ-
ták, aztán valamiért népszerű lett 
és a nők kiegészítő gyanánt vi-
selték arcukon. Mivel igazából 
semmi sem szép, ami nem ter-
mészetes, jobb hanyagolni ezt a 
trendet is.

Ez a legjobb házi fogfehérítési 
módszer

Gyönyörű, szikrázó mosolyra vágysz? A megoldás sokkal egy-
szerűbb, mint azt gondolnád, ám ahhoz, hogy vakítóan fehér fo-
gaid legyenek, nem árt odafigyelni néhány apróságra. Mai írá-
sunkban arra vállalkoztunk, hogy egy olyan házi praktikát mu-
tatunk neked, melynek segítségével neked sem kell majd szégyen-
kezned a mosolyod miatt – olvasható a bien.hu.n.

Először is gondolj egy szép 
csészére: ezt a csészét naponta 
töltsd fel kávéval, üdítővel, majd 
pedig ha kifogyott, mosogasd el 
folyékony mosószerrel! Egy kis 
idő elteltével a csésze felületén 
apró pöttyök jelennek majd meg, 
a korábbi szép csésze pedig ko-
szos hatást kelt majd. De, hogy 
miért is beszélek most erről?

Azért, mert a fogak is olyanok, 
mint a csésze. Eleinte ragyogóan 
fehérek, de aztán támadást indí-
tunk ellenük – persze nem tudato-
san – a kávéval, a teával, sok eset-
ben a cigarettával és a fogak szé-
pen lassan elszíneződnek. Persze 
nem, mintha a fogaknak hófehér-
nek kellene lenniük, hiszen termé-
szetes színük eleve világossárga, 
azonban ez a kor előre haladtával 
egyre inkább sötétedik.

A fog felszíne berepedezik, 

megkopik, majd apró kis rések 
keletkeznek, amely könnyedén 
képes magába szívni az ételek, 
italok színét. A szennyeződés a 
fogakon képződött lepedékhez, 
a fogkőhöz tapad, illetve a ne-
hezen hozzáférhető zugokban is 
felgyülemlik.

Nyilván rendkívül sokféle 
szennyeződés létezik, elszíne-
ződést okozhat akár egy hosz-
szabb antibiotikum kúra is, és 
olyan eshetőség is fennáll, ami-
kor már csak szakember tud se-
gíteni. Azonban a mindennapos 
szennyeződéseket, úgy mint a 
kávé, tea vagy éppen a cigaretta, 
akár házilag is el lehet tüntetni. 
Mi ehhez igyekszünk némi segít-
séget adni.
A legerősebb fogszínezők:

● kávé
● tea
● vörösbor
● cigaretta
● mesterséges színezékeket 

tartalmazó ételek
Ami a legfontosabb

Ahhoz, hogy megőrizd fogaid 
szépségét nagyon lényeges, hogy 
minden étkezés után moss fogat! 
Ha rendszeresen és alaposan tisz-
títod őket, akkor sokkal kisebb 
a valószínűsége, hogy a külön-
böző szennyeződések lerakód-
nak rajtuk.

Arra is ügyelj, hogy a fog-
mosás előtt közvetlenül már ne 
fogyassz savas ételeket és italo-
kat, ugyanis az almában, vörös-
borban, kólában található savak 
megbontják a fogzománc felszí-
nét, így a zománc könnyedén ká-
rosodhat.

Vagyis a fogad nem csupán a 
színező ételek hatására lesz sö-
tétebb, hanem mert egyre jobban 
felszínre kerül a dentin. Ha ilyen 
jellegű ételeket, italokat fogyasz-
tasz, akkor inkább öblítsd ki a 
szád és várj minimum fél órát a 
tényleges fogmosással!

Használj szájvizet!
Fogmosást követően ne fe-

ledkezz meg a szájvíz alkalma-
zásáról sem! Míg a fogkrém el-
távolítja a szennyeződéseket, ak-
kor a szájvíz fertőtlenítő hatással 
bír és megakadályozza, hogy a 
fogakra tapadjon mindenféle ár-
talmas anyag. Használatával nem 
csupán a fogaid fehérségét őriz-
heted meg, de a fogszuvasodást 
is elkerülheted.

Házi praktikák
Persze ma már nagyon di-

vatosak a különböző fogfehé-

rítő berendezések, de a jó öreg 
házi praktikákat sem kell vég-
leg elásni. Ott van például a 
szódabikarbóna, ami sok egyéb 
mellett a fogfehérítésére is ki-
válóan alkalmas. De, hogy ho-
gyan is tudod használni? Már-
is mutatjuk!

Amire szükséged lesz
● szódabikarbóna
● kókuszolaj/kókuszzsír
● 2 szem eper (oké nincs 

eperszezon, de a szupermarke-
tekben rálelsz)

A szódabikarbónára tisztí-
tó hatása végett lesz szükséged, 
ugyanis hatékonyan képes le-
szedni a fog elszíneződéseket, az 
eper apró szemcséi pedig radíro-
zó hatásuk miatt annyira szüksé-
gesek. A kókuszolaj polírozó ha-
tása miatt elengedhetetlen.

De hogyan készül?
Ujjhegyni szódabikarbónát 

keverj össze egy kávéskanálnyi 
kókuszolajjal, majd az apróra vá-
god, epret aprítsd bele az így ka-
pott masszába. Villával nyom-
kodd össze, hogy krémszerű ál-
lagot kapj, majd a fogkefédet 
mártsd bele és már indulhat is a 
fogmosás!

Milyen gyakorisággal 
alkalmazd?

Hetente 2-3 alkalommal ja-
vallt ez az eljárás, azonban ha 
nagyon érzékenyek a fogaid, ak-
kor inkább kevesebbszer. A szó-
dabikarbóna mindennapi haszná-
lata semmiképpen sem javasolt, 
mert ha túl sokszor használod, 
akkor érzékennyé válhat a fog-
zománc, éppen ezért is érdemes 
kókuszolajjal keverni.

Otthoni bőrápolás természetesen
Kényeztesd bőröd ezekkel 
a természetes bőrápoló re-
ceptekkel és tündökölj, akár 
egy sztár!

Nagyon sokan azt sem tud-
juk, milyen bőrtípussal rendel-
kezünk és sajnos azt sem, ho-
gyan érhetnénk el, hogy bő-
rünk úgy tündököljön akár a 
kedvenc celebünké. Ahelyett, 
hogy kipróbálnád az összes ken-
cét, amiket a tévében láttál és 
melyek azonnali eredményeket 
ígérnek, inkább próbáld ki „in-
gyenes” tanácsainkat és ajándé-
kozd meg magad a régóta óhaj-
tott érzéki bőrrel! Készítsd el te 
is ezeket a tápláló, olcsó és egy-
szerűen elkészíthető bőrápoló 
recepteket! Biztosak vagyunk 
benne, hogy tippjeink segítsé-
gével a legjobb eredményeket 
érheted el, ha rendszeresen be-
veted trükkjeinket. Lehet, hogy 
kedvenc hírességed is ezeket a 
tippeket követi, hogy bőre min-
dig tökéletes legyen.

1. Ápoló répa pakolás
Vegyél elő egy répát, re-

szeld le és keverd össze egy 
kanál mézzel! A jól elkevert 
pakolást vidd fel az arcodra 
és hagyd hatni 15 percig, majd 
mosd le! Rendszeres haszná-
latával érezni fogod a különb-
séget!

2. Ananász-álom
Miután alaposan összezúz-

tál egy szelet ananászt, add 

hozzá egy narancs vagy egy cit-
rom levét, majd keverd össze 
liszttel! Ezzel a keverékkel kend 
be arcod és nyakad! A pakolás 
eltávolítása után bőröd friss és 
sima lesz.
3. Citromos-tojásos védelem

Verj fel egy tojásfehérjét, majd 
tedd a hűtőbe 15 percre! Facsarj ki 
egy citromot és reszelj le egy pa-
radicsomot, majd add hozzá őket 
a kihűlt tojásfehérjéhez! A keveré-
ket vidd fel arcodra és hagyd hat-
ni! Ha puha bőrt szeretnél, ismé-
teld többször, legalább egy hóna-
pon keresztül!

4. Guavés ragyogás
Pépesíts egy guavét, majd ke-

verj hozzá zabdarát és citromlevet! 
Körülbelül 20 percig pihentesd ar-
codon, hogy hatóanyagaival ragyo-
góvá varázsolja arcodat.

5. Tápláló spenót
Vegyél egy pohár pürésített 

nyers spenótot és keverd el alapo-
san egy kanál friss tejföllel, majd 
kend be vele az arcod! Hagyd hat-
ni legalább fél órán keresztül, majd 
most le és gyönyörködj az elbűvö-
lő látványban!
6. Elragadó érintés retekkel

Reszelj le egy fél retket, adj 
hozzá egy kanál ecetet, egy ka-
nál citromlét és egy kanál mé-
zet! A hozzávalókat keverd jól el 
egy pohár desztillált vízben, majd 
tartsd lezárva egy üvegben! Ezzel 
a keverékkel rendszeresen töröld 
át az arcod, hiszen nemcsak a fe-

lesleges zsírt távolítja el, ha-
nem a nyílt pórusokat is ösz-
szehúzza.
7. Egészséges méz-kezelés

Egy kanál mézet keverj ösz-
sze egy tojásfehérjével és reszelt 
burgonyával! Vidd fel az arcodra 
és várj, míg megszárad! Mosd le 
hideg vízzel és érezd a varázsla-
tos üdeséget!
8. Bámulatos tejes kezelés

Keverj össze 50 gramm bor-
sólisztet citromlével, valamint 
egy csipetnyi kámforral és egy 
kevés tejjel! Alaposan kend be 
vele arcod és hagyd hatni 15 per-
cen keresztül, majd tejjel mosd 
le! Ez egy nagyszerű recept a he-
gek kezelésére is.

9. Selymes bőr eperrel
Alaposan keverj össze öt da-

rab epret egy kanál kaolinnal 
és egy kisebb narancs levével! 
Körülbelül 20 percen keresz-
tül hagyd hatni, majd egy vízbe 
mártogatott törölköző segítségé-
vel távolítsd el arcodról!
10. Paradicsomos-szantál-

fás pakolás
Egy reszelt paradicsomot 

keverj össze egy kanál szan-
tálfa porral és egy kanál kao-
linnal! A kapott keveréket ke-
verd bele rózsavízbe és vidd fel 
az arcodra! 20 percen keresztül 
hagyd hatni, majd mosd le és 
élvezd a fiatalabbnak tűnő fe-
szesebb bőröd!

bien.hu
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Hétfő reggel súlyos baleset történt 
a Kijev-Csap főúton Alsóverecke 
(Nyizsnyi Vorota) közelében, jelen-
tette a pmg.ua hírportál a Kárpátal-
jai Járőrszolgálat közleményére hi-
vatkozva.

Súlyos baleset történt Alsóvereckénél
A rendőrség tájékoztatása szerint fron-

tálisan ütközött két személygépkocsi. A 
baleset sérültjeit mentőautóval szállítot-
ták kórházba. A baleset helyszínén készí-
tett felvételek szerint a négysávos utat szét-
repült autóalkatrészek borították.

Két halálos kimenetelű tűzeset is tör-
tént egy hétvégén megyénkben, Ung-
váron és Szolyván.

Az első eset a megyeszékhelyen a 
Szobránc utcában történt január 23-án. A 
helyszínen a tűzoltóság munkatársai egy 
férfi holttestére bukkantak. A lángok a te-
tőszerkezetben tettek kárt, a tűz kitörésé-

Halálos tűzesetek
nek okát vizsgálják, írja a mukachevo.net.

A másik esetről január 24-én érkezett 
bejelentés a tűzoltósághoz Szolyváról, a 
Csehov utcáról. A helyszínen egy nő holt-
testét fedezték fel, személyazonosságát 
még nem sikerült beazonosítani. A lángok 
ez esetben is a tetőszerkezetben tettek kárt, 
a tűz kitörésének oka egyelőre nem ismert.

Szombatra virradóan éjszaka Munká-
cson kigyulladt egy lakóház, számol be 
a mukachevo.net.

A tűzoltók rövid idő alatt megérkez-
tek a helyszínre, de a tűz gyorsan terjedt. 
Két tűzoltóbrigád vett részt az oltási mun-

Életben van a Munkácson leégett ház 
tulajdonosa

kálatokban. A tüzet hajnali 4 órára sike-
rült eloltaniuk.

A ház tulajdonosa életben van, a tűz-
ben senki sem sérült meg, de a ház tönkre 
ment. Az első emelet teljesen, a tetőszer-
kezet részben leégett.

Január 26-án a délutáni órákban a 
Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálata kárpátaljai kirendeltsége tá-
jékoztatást kapott a rendőrségtől egy 
holttestről Nevicke faluban, az Ung 
folyó meliorációs csatornájában, ol-

Holttestre bukkantak az Ungvári járás egyik 
településén

vasható a pmg.ua hírportálon.
Itt egy valószínűleg vízbe fulladt férfi 

holttestét húzták ki a csatornából és átadták 
a bűnüldöző szerveknek. Később kiderült, 
hogy az áldozat a szomszédos Ókemence 
(Kamjanica) 54 éves lakója volt.

Január 29-én a határőrség munka-
társai elfogtak egy külföldi férfit, 
aki megkerülve az ellenőrző ponto-
kat, be akart jutni Ukrajna területére. 
Az ungvári határőrosztag munkatár-
sai szlovák kollégáiktól kaptak infor-
mációt arról, hogy a megfigyelő kame-
rák segítségével egy embert vettek ész-
re, aki Szlovákiából Ukrajnába tartott. 
Az érintett területre kiérkező ukrán ha-
tárőröknek hamarosan sikerült megta-

Lövések az államhatárnál: egy azerbajdzsáni 
férfit fogtak el

lálniuk a határsértőt. A katonák kény-
telenek voltak figyelmeztető lövést le-
adni, mivel az ismeretlen nem reagált 
a határőrök felszólítására.

Az elfogott férfinak azerbajdzsáni út-
levele volt. Az eset tisztázása érdekében 
a férfit a Csapi Határőrségre szállították. 
Illegális határátlépés miatt további sorsá-
ról a bíróság dönt majd – olvashatjuk az 
Ukrán Állami Határszolgálat Nyugati Ré-
giójának Facebook-oldalán.

Január 26-án a késő esti órákban a jár-
őrök Nagyszőlősön megállítottak egy 
Mercedes típusú személygépkocsit, szá-
mol be a karpatinfo.net a Kárpátaljai 
Megyei Rendőrség sajtóosztály jelenté-
sére hivatkozva.

A volán mögött egy 19 éves magyar-
komjáti fiú ült. Igazoltatása során a rend-
őrök felfigyeltek arra, hogy a fiú kábítószer 
hatása alatt lehet. Ezenkívül az autóban egy 
39 evés ungvári férfi ült, aki furcsán visel-

Drogot és fegyvert foglaltak le egy sofőrtől 
Nagyszőlősön

kedett. A rendőrök úgy döntöttek, hogy át-
vizsgálják a sofőrt és az utast is. Mindkettő-
jüknél marihuánára hasonlító száraz növé-
nyi anyagot találtak. A járőrök traumatikus 
fegyvert és kést is felfedeztek az autóban. 

A járművet a Nagyszőlősi Kerületi 
Rendőrség büntetőparkolójában helyezték 
el, illegális kábítószer birtoklása ügyében 
büntetőeljárást indítottak.

A rendőrök vizsgálják a kábítószer ere-
detét és birtoklásának célját.

A rendőrök lelepleztek egy építkezési 
engedélyért kenőpénzt követelő tiszt-
viselőt Szolyva környékén.

Január 29-én a rendőrök leleplez-
tek egy tisztviselőt, miközben átvette 
a korábban megbeszélt csúszópénzt. 
A rendőrök megállapították, hogy az 
51 éves hivatalnoknő, visszaélve be-
osztásával, kenőpénzt követelt egy 42 
éves nőtől. A tisztviselő üzleti létesít-

Korrupt hivatalnokot fogtak Kárpátalján
mény létrehozására vonatkozó enge-
dély megadásának kérdésével foglal-
kozott. A nyomozók a pénzátadás után 
csaptak le rá.

A büntetőtörvénykönyv megfelelő cik-
kelye 5 évtől 10 évig terjedő szabadság-
vesztést ír elő.  

Az ügyben még folyik a nyomozás – 
jelentette a Kárpátaljai Megyei Rendőr-
ség sajtóosztálya.

A sofőr két nőt ütött el, akik az úton ke-
rékpároztak. Az egyikük elhunyt, a má-
sik súlyosan megsebesült.

A csernyihivi rendőrség keresi azt 
a sofőrt, aki elütött két nőt, majd elme-
nekült a helyszínről, írja az UNIAN. Az 
Opel Vivaro márkájú mikrobusz vezető-
je január 28-a este okozta a szerencsét-
lenséget. A baleset következtében az 
1989-es születésű állapotos nő elhunyt 

Halálra gázolta a biciklist és elmenekült
a helyszínen, a másik megsérült, ám az 
elsősegélyt követően nem akart kórház-
ba menni.

A sofőr a kocsit az ütközés helyszínén 
hagyta. A rendőrség információi szerint a 
volán mögött egy 40 éves férfi ült.

A büntető-törvénykönyv szerint a vét-
kesre háromtól nyolc évig terjedő börtön-
büntetés vár, illetve bevonhatják a jogosít-
ványát is három évre.

A jelek szerint túl rövidnek bizonyult a 
bajnoki címre hajtó FTC és Mol Fehér-
vár téli pihenője, hiszen a két csapat ál-
tal a január során lejátszott összesen 7 
mérkőzésből a megszerezhető 21 pont-
ból mindössze nyolcat (!) gyűjtött be a 
két alakulat…

Hét közben az FTC 3-0-ra nyert Buda-
fokon, míg a Mol Fehérvár Kisvárdán ka-
pott ki 2-1-re.

A hétvégi 18. fordulóban az ukrán ha-
tárhoz legközelebbi Kisvárda aztán a Fra-
dit is megtréfálta, mivel 1-1-re végzett a 

Kisvárda, a nagyok mumusa…
Groupama Arénában. Igaz a székesfehér-
váriak ismét kikaptak, – ezúttal hazai pá-
lyán a Honvédtól (1-2).

A forduló további eredményei: MTK 
– Puskás Akadémia 0-1, Mezőkövesd – 
UTE 3-2, ZTE – Paks 4-4, Diósgyőr – Bu-
dafok 1-1.

A Fradi továbbra is magabiztosan, 11 
pontnyi előnnyel vezeti a tabellát a 32 
ponttal második Mol Fehérvár előtt. Va-
sárnap a Groupamában találkozik a két 
csapat, előtte – szerdán – Újpest – FTC 
derbire kerül sor.

Dánia győzelmével ért véget Egyiptom-
ban a férfi kézilabda-világbajnokság, 
miután a címvédő együttes a skandiná-
viai fináléban 26-24-re bizonyult jobb-
nak Svédországgal szemben.

Érdekesség, hogy a negyeddöntőben 
a dánok csak kétszeri hosszabbítást köve-
tően, büntetőkkel jutottak túl a házigazda 
Egyiptom ellen.

Ami a magyar válogatottat (a ké-
pen) illeti, Gulyás László csapata na-

Dánia megvédte címét, 
Magyarország helytállt

gyon derekasan helytállt. Öt győzel-
met követően a végül bronzérmes spa-
nyolok ellen maradt alul, majd a ne-
gyeddöntőben Franciaország csak 
hosszabbítás után nyert  35-32-re 
Lékaiék ellen.

Mindez azt eredményezte, hogy az 
előzetesen a legjobb nyolc közé való ju-
tást tervező válogatott a dicséretes, 5. he-
lyen zárta az összesen 32 csapatot felvo-
nultató világbajnokságot.

Néhány sorban
A mögöttünk maradt hetet immáron a tö-
rökországi Antalyában töltötte a Minaj FC 
labdarúgó-csapata, amely kéthetes edző-
táborozáson vesz részt a miénknél vala-
mivel barátságosabb időjárási körülmé-
nyekkel rendelkező vidéken.

Igaz, az első felkészülési mérkőzése 
éppen az időjárás viszontagságai miatt 
maradt félbe az ukrán élvonalbeli együt-
tesnek, mivel a koszovói Akberia ellené-
ben az özönvízszerű eső miatt kellett fél-
beszakítani a találkozót az ellenfél 1-0-ás 
vezetésénél.

A folytatásban sem volt sok sikerél-
ménye Vaszil Kobin csapatának, hiszen 
a szerb élvonal sereghajtójától, a Rad 
együttesétől 2-1-re kaptak ki a minajiak, 
akiknek a szépítő találatát Sinder szerez-
te büntetőből.

A harmadik felkészülési mérkőzésen 
az európai kupasorozatból is ismert szlo-
vén Maribor volt az ellenfél, és itt volt 
a legsimább a meccs kimenetele: 3-0-ra 
győztek a szlovénok.

Időközben két új játékossal bővült 
a mianjiak kerete. Az ukrán másodosz-
tálybeli Hirnik-Szporttól érkező Danilo 
Karasz 24 évesen igazolt Kárpátaljára és 
elsősorban a jobbhátvéd posztján számít-
hat rá új csapata. A dicső múlttal rendelke-
ző, de jelenleg csupán a harmadosztályban 
sínylődő Kárpáti Lvivtől Oreszt Pancsisin 
érkezett. A 20 éves játékos eredeti poszt-
ja: támadó középpályás.

***
Az ungvári Avangard stadion bázi-
sán készül a tavaszi folytatásra az uk-

rán harmadosztályban szereplő Ung-
vári FC.

A Volodimir Vaszjutik által irányított 
együttes február 4-én a megyei bajnok-
ságban szereplő Irhóccal játszik felké-
szülési mérkőzést, majd négy nappal ké-
sőbb a minajiak második számú csapatá-
val meccselnek. A harmadosztályú baj-
nokság A-csoportjának élmezőnyében te-
lelő ungváriak célja egyértelműen a felju-
tás lesz majd a tavaszi sorozatban.

***
Január utolsó hetében az ivano-
frankivszki Bukovelben rendezték meg 
az ukrán snoawbord bajnokságot, amely-
ben, hagyományosan, most is négy szám-
ban avattak bajnokot.

A női mezőnyben kiosztásra kerü-
lő két aranyat már előre is oda lehetett 
volna adni az ungvári Dancsa-Csundák 
Annamáriának, aki óriás-műlesiklásban 
és a párhuzamos lesikló számban is fö-
lényes győzelmet aratott. Az óriás-mű-
lesikló számban a vb-ezüstérmes, há-
romszoros olimpikonunk mögött az 
ugyancsak kárpátaljai Nagyija Hapak 
lett a második.

Ami a férfiakat illeti, itt sem volt 
igazi ellenfele az ivano-frankivszki 
Mihajlo Haruknak, aki – Annamáriá-
hoz hasonlóan – mindkét számban dup-
lázni tudott. Óriás-műlesiklásban Haruk 
mögött az ugyancsak ungvári Penyák 
József állhatott a dobogó második fo-
kára, aki valójában már felhagyott az 
aktív versenyzéssel, de amolyan leve-
zetésként az ukrán bajnokságon még 
hódeszkát öltött.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

Szolgáltatás

Munka

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Lakás eladó
Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 18 000 f.e.  
Mob.: 0662910418,                   
          068-2126127. 

Ház eladó

Beregszászban csendes, 
nyugodt környezetben, a 
Szilvás utcában családi ház 
eladó, kerttel, gyümölcsfák-
kal. Gáz, saját víz, garázs is 
van. Csere is érdekel. Mob.: 
099-0212849. 
Beregszászban a Búcsú-
Projektna u. 21. szám alatt 
eladó egy kétszintes csalá-
di ház: víz, gáz, kút, mellék-
épületek, nagy kert, privati-
zált föld. 4 szoba, 2 konyha, 
fürdőszoba, garázs. Csere is 
érdekel 3 szobás felújított la-
kásra. Tel.: +38050-0596146. 

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

Benében, csendes utcában, a 
Borzsa partján 3 szobás csa-
ládi ház eladó nyári kony-
hával, garázzsal, pincével, 
melléképületekkel, vízpar-
tig nyúló nagy kerttel. Tel: 
+38068-3075680, +38098-
0830842, +3630-8428559. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorostól, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

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

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 

Beregszászban a Bátori 
Béla u. 54. szám alatt eladó 
egy összkomfortos fél ház. 
Irányár: 10000 f.e. Mob.: 
066-6999515. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
úton ház eladó. Felújított, 
bútorozott, akár 2 család 
számára vagy bármi elkép-
zelésre kialakítható. Tel: 
095-1145791. 

Ház kiadó

Beregszászban a város köz-
pontjában egy kis csendes 
utcában, nem a frontra nyí-
ló, kertes, bútorozott felújí-
tott családi ház (64 m2) ki-
adó, csak hosszú távra. 1 szo-
ba, konyha, előszoba, fürdő-
szoba, benti külön WC. Ri-
asztóval, nagy sebességű 
internettel, a legmodernebb 
energiatakarékos gázfűtési 
rendszerrel ellátva. Igényes 
illető vagy házaspár részére. 
Mob.: 066-0060133. 

Lakás eladó

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás Be-
regszászban a Lónyai 
utcában. Új típusú fa 
nyílászárók, balkon, 
lodzsa. Önálló fűtés, 
internet. Mob.: +38098-
7050320. 

Egyszobás lakás eladó bú-
torral és technikával Bereg-
szászban a kórház közelében, 
az 5. emeleten. Saját gázfű-
tés, felújítás után. Irányár: 
15 000 f.e. Mob.: +38063-
1751451. 
Lakás eladó (cserélhető) 
Beregszászban a Széchenyi 
16. szám alatt. Mob.: 096-
8101351. 

Egyéb ingatlan eladó

Kioszk (21 m2) eladó a 
beregszászi régi piacon. 
Ár megegyezés szerint. 
Mob.: +38099-0807284. 

Autóalkatrész, tartozék

Lada autóra csomagtartó el-
adó Beregszászban. Ára 300 
hr. Mob.: 066-3967011. 

Kútfúrást és pincéből 
talajvízelvezetést vállalok, 
minőséges magyar PVC cső-
vel. Mob.: 050-8589288. 
Szemeskukorica szárítá-
sát vállalom nagyobb tétel-
ben (10 tonnától), valamint 
talaj előkészítési munkála-
tokat K-700 (Kirovec) trak-
torral. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 050-9667397, 
096-7003545. 
Logopédus vállal beszédhi-
bás gyerekeket 4 éves kortól. 
Mob.: 066-9956567. 
Különórákat adok magyar, 
ukrán és angol nyelven Be-
regszászban. Mob.: 066-
9076358. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

Egy nő meg szeretne ta-
nulni magyarul, ezért 
magyar nyelvű magánta-
nárnőt vagy társalkodó-
nőt keres Beregszászból. 
Lehetőség van Skype-n 
beszélni. Mob.: +38050-
9130826. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Asztélyban. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesz-
tőségben: Beregszász, Kos-
suth tér 2. Mob.: +38066-
2850283. E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
hetilap kézbesítésére Gáton. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Tiszaújlakon. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-

den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Nevetlenben. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Magyarországi tejelő te-
henészetbe 2 fő szakkép-
zett, józanéletű állatgon-
dozót keresünk, szállás 
megoldott. Várható kere-
set 250000 Ft/hó. Mob.: 
+3620-9145604. 

Magyarországra ke-
resünk megbízható ács 
és asztalos munkatársa-
kat hosszú távra. Szállást 
biztosítunk. Jogosítvány 
előnyt jelent. Kereseti le-
hetőség 250.000-300.000 
Ft, a ledolgozott órától 
függően. Mob.: +3670-
3293399 (Gál József). 

Szőlészetbe-borászatba 
(Közép-Magyarország) 
fizikai munkára munka-
társakat keresünk, jöhet 
házaspár is. Magyar adó- 
és tajkártyával rendel-
kezők jelentkezését vár-
juk! Szállást biztosítunk! 
Mob.: +3630-7981568. 

Magyarországi fuvaro-
zó cég keres TGK-vezetőt 
HV-EV viszonylatra. Érd: 
099-6063990, +3620-
2056264. 

Magyarországra, Zala-
egerszegre szakképzett 
pékeket, cukrászokat és 
kisegítő munkásokat ke-
resünk. Szállást ingyen 
biztosítunk! Továbbá 
információkért a követ-
kező telefonszámon le-
het érdeklődni: Viber: 
095-1134206. 

Magyarországra, Zala-
egerszegre autószerelő-
ket keresünk. Szállást 
ingyen biztosítunk! To-
vábbi információkért 
a következő telefonszá-
mon lehet érdeklődni: 
Viber: 095-1134206. 

Hosszú távú munkára ke-
res építőiparban jártas 
szakembereket osztrák 
munkaközvetítő cég! A 
munkavégzés helye Auszt-
ria (Bécs). Nyelvtudás nem 
feltétel, de mindenképpen 
előny! Bejelentett hivata-
los osztrák munkaszerző-
déssel heti 40 óra + túlóra 
pénz. A bérezés szakirányú 
és szaktudástól függő! Átlag 
1600-2000 € alap nettó + túl-
óra pénz. A túlórával együtt 
akár havi 2200-2800 € nettó 
összeget is meg lehet keres-
ni! A szállás biztosított, na-
gyobb részben a munkálta-
tó által támogatott! Építőipa-
ri keresett szakmák, elsősor-
ban: zsaluzóács, vasbeton-
szerelő, kőműves, ács, tető-

fedő-bádogos, villanyszere-
lő, fűtés-vízvezetékszerelő, 
szigetelő! Ugyanez a cég a 
későbbiekben majd munkát 
hirdet: betanított szalagmun-
kás, raktári kisegítő munkás, 
segédmunkás, és különböző 
gyári alkalmazottak részé-
re is! Jelentkezésnél kérném 
mindenképpen jelölje meg a 
szakma iránti érdeklődését! 
Válaszadás 48-órán belül! A 
jelentkezéseket önéletrajz-
zal, telefonszámmal erre az 
e-mail címre várom: ausztria.
munka2021@gmail.com. 
Két nő keres házi munkát 
(takarítás, idősek felügyelete 
stb.) Beregszászban. Mob.: 
096-8101351. 

Barkács, szerszám

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

Építkezés, felújítás

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
+38066-2910418, +38068-
2126127. 
Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1000 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 

Hűtés, fűtés

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

Bútor

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

Mezőgazdasági eszköz

Szőlőprés, szőlődaráló és 
220-as terménydaráló eladó. 
Mob.: +38066-8088251. 
Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 

Boroshordók eladók, 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Eladó kitűnő állapotban lévő 
SZPCS-6 román gyártmányú 
vetőgép, hozzávaló 6-soros 
kultivátor, továbbá 8 köldö-
kös eke K-700-as traktor-
hoz, Quivogne-6 méteres ne-
héz tárcsa. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 050-9667397, 
096-7003545. 

Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

Benzines kapálógép eladó 
Nagyberegen, Kentaur 2070 
BM2, jó állapotban, gyá-
ri felszereltséggel. Irányár: 
6000 hrivnya. Mob.: 095-
8792097.
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Súlyosan beteg kisfiúnak 
kérnek segítséget!

A kis Moticska Palikánál SMA (Spinális Izomat-
rófia) betegséget diag-
nosztizáltak. A szülők 
kétségbeesve próbál-
nak mindent megtenni 
a gyógyulása érdeké-
ben, hiszen első gyer-
mekük is ebben a be-
tegségben hunyt el.

A kezeléshez szük-
séges gyógyszer 

(Zolgensma) nagyon 
drága,  

2,125 millió euró.

Kérnek mindenkit, hogy aki bármilyen módon 
segítséget tudna nyújtani, az hívja ezt a telefon-

számot +380980728704 (Mária).

 Amennyiben anyagilag szeretné támogatni a 
családot, azt ezen a számlaszámon teheti meg:  

5168 7574 0804 6045 (Мотичка Марія 
Василівна).apróhirdetés oldalán.

Hirdessen ingyen a

KárpátInfo
.net

Felhívás
A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola pá-

lyázatot hirdet olyan zenepedagógusok, pedagóusok szá-
mára, akik óvodai magyar néptánc, népi ének és népi já-

ték oktatását vállalnák, valamint a Tulipán Tanoda kép-
zési helyszínein alapfokú népi hangszeres oktatást (népi 
vonós, népi fúvós, citera, harmonika, népi ének, néptánc 
és cimbalom szakon), vagy kézműves mesterségek okta-
tását (hímzés, szövés, horgolás, kötés, neccelés, bőrőzés, 
fafaragás, csuhéfonás, agyagozás stb.) vállalnák. 

A Tulipán Tanoda a következő helyszíneken ter-
vezi művészetoktatás beindítását és várja a pedagó-
gusok jelentkezését: Tiszaújhely, Feketeardó, Csepe, 
Fancsika, Dercen, Kajdanó, Kisgejőc, Nagybereg, Bú-
csú, 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 Julian-
na igazgatónál.

FELVÉTELI HIRDETMÉNY
A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet 
az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2021–2022-es 
tanévben. 

A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat el-
mélyülten, emelt óraszámban tanulhatják – a középisko-
lai osztályokban humán-reál irányultság szerint –, művé-
szeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, misz-
sziói munkákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-me-
dencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndíjakban ré-
szesülhetnek. Az érettségizők számára személyre szabott 
tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről, 
segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.

2021. február 6. és április 17. között, szombaton-
ként, online előkészítő foglalkozásokat tartunk a felvé-
teli tárgyakból: magyar nyelvből és irodalomból, mate-
matikából és bibliaismeretből.

2021. március 13-án, szombaton, 10 órai kezdet-
tel nyílt napot tartunk, amely során az érdeklődők meg-
ismerkedhetnek az intézménnyel és részletes felvilágo-
sítást kaphatnak a felvételi vizsgákról és a szerezhető 
többletpontokról.

A felvételire és az előkészítő foglalkozásokra való 
jelentkezés online regisztráció útján történik, ami in-
tézményünk honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhe-
tő el 2021. január 26. és április 22. között. 

A felvételi vizsga napjáig benyújtandó dokumen-
tumok: a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban 
csatolt ajánlólevele, a születési bizonyítvány és a kód-
szám másolata.

A felvételire való jelentkezés határideje: 
2021. április 22.
A felvételi vizsgák időpontja: 
2021. április 24., 7.30 óra.
A részletes információért kérjük, keresse fel az in-

tézmény weboldalát, a www.nbrl.com.ua internetes cí-
men vagy érdeklődjön a +380 (99) 423 41 45-ös tele-
fonszámon, illetve személyesen a líceumban (90242 
Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.).

Szeretettel várja az érdeklődőket 
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Felvételi hirdetés
A Péterfalvai Református Líceum felvételt hir-

det a következő, 2021–2022-es tanévre. Jelentkezhet 
minden diák, aki 2021 júniusáig befejezi az általá-
nos iskola 4., 5., 6, 7., 8. vagy 9. osztályát. A kiseb-
bek számára, 7. osztályig, a környező településekről, 
adott útvonalakon való beutazásról gondoskodik a 
líceum, 8. osz-
tálytól kezd-
ve a végzősö-
kig, az intéz-
mény minden 
diák számára 
kollégiumot és 
teljes ellátást 
biztosít. Vég-
zőseink elsöp-
rő többsége to-
vább folytatja 
tanulmányait 
elsősorban kárpátaljai és anyaországi felsőfokú in-
tézményekben. 

A felvételi vizsgára a jelentkezőknek 2021. ápri-
lis 17-én szombaton, fél 8-ig kell megérkezni. Feb-
ruár 20-tól szombatonként, reggel 9 órától előkészí-
tő tanfolyamot tartunk magyar nyelv – és irodalom-
ból valamint matematikából a 8., 9. és 10. osztály-
ba jelentkezők számára. Az 5. 6. és 7. osztályba je-
lentkező diákok önállóan készülhetnek a felvételire, 
amely számukra – a szóbeli ismerkedés mellett – ma-
gyar nyelvű tollbamondás lesz és néhány egyszerű, 
alapvető matematika feladat.

 Személyes érdeklődésre bővebb felvilágosítást és 
jelentkezési lapot szívesen adunk a líceumban a febru-
ár 13-án 10 órakor megrendezésre kerülő nyíltnapon, 
vagy bármely más időpontban. 

Hű az, aki elhívott titeket, és Ő meg is cselekszi azt. 
1Thessz. 5: 24

Nyíltnap
A Péterfalvai Református Líceumban 2021. február 

13-án 10 órai kezdettel nyíltnapot szervezünk. Szeretettel 
hívunk és várunk minden érdeklődő szülőt s a diákjelöl-
teket. Ezen a napon részletes betekintést adunk iskolánk 
életébe, mindennapi eseményekbe, hétvégi programok-
ba, külföldi és belföldi utazásainkba. Bemutatjuk az in-
tézmény bázisát, kollégiumát, és szívesen adunk bővebb 
tájékoztatást a felvételi vizsgával kapcsolatban is. Az idei 
tanévben már az 5., 6. és 7. osztályos tanulók oktatása is 
elindult. A nyíltnapon elsősorban azon diákoknak szeret-
nénk tájékoztatást adni, akik jelenleg az általános iskola 
4., 5., 6., 7., 8. és 9. osztályában tanulnak.
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KOS (3. 21.4. 20.)

BIKA (4. 21.5. 20.)

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

OROSzLÁn (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKORpIó (10.24.11.22.)

nyILAS (11.23.-12. 21.)

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

VízönTő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Kárpátaljai Lelki 
Elsősegély Telefonszolgálat

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

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

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

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Elindult a Határtalanul 
középiskolai vetélkedő 

2020/2021

Elindult a Határtalanul középiskolai vetélkedő-
sorozat 2020-21-es évada, melyen – hasonlóan az 
eddigiekhez – külhoni és anyaországi osztályok ve-
hetnek részt.

Az első fordulóban egy izgalmas tesztet kell ki-
tölteni, mely révén a résztvevők virtuális kapcsola-
tokat alakíthatnak ki az összetartozás jegyében, és 
elindulnak az úton, hogy megnyerhessék az egymil-
lió forint összegű osztálypénzt a nagydöntőben. Ezen 
kívül több mint ezer nyeremény vár a diákokra, de 
a legeredményesebb felkészítő tanárok is pénzjutal-
mat kapnak.

A részleteket a Határtalanul oldalán olvashatják.
https://hatartalanul.net/elindult-a-hatartalanul-

kozepiskolai-vetelkedo-2020-2021/
HATÁRTALANUL KÖZÉPISKOLAI VETÉL-

KEDŐK
A Határtalanul! Programhoz kapcsolódóan indí-

totta el a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kársága  a BGA Zrt. közreműködésével a nagyszabá-
sú középiskolai vetélkedőket. Hamarosan nemzetpoli-
tikai sikerré váltak, több mint százezer középiskolást 
megmozgattunk az anyaországban és a külhoni régiók-
ban egyaránt. A kezdetekben helyszíni vetélkedőket, a 
megváltozott körülmények miatt a vetélkedők további 
részét virtuálisan valósítottuk meg.

A vetélkedő célja, hogy a jelenlegi nehéz helyzet-
ben is éreztessük mind az anyaországi, mind a határon 
túli magyar fiatalokkal, hogy nem engedjük el a kezü-
ket, és lehetőséget teremtsünk az identitás- és kapcso-
laterősítésre; közös történelmünk, kultúránk mélyreha-
tó megismerésére.

Tisztelettel szervezőbizottság

Втрачений військовий квіток Серія АВ № 083865 
від 18 квітня 2019 р. виданий Берегівським РВК 
Закарпатської обл. на ім’я Форкош Юрій Юрійович, 
вважати недійсним.

Ez a hét számos várat-
lan fordulatot fog hoz-
ni a mindennapjaiba. 
A hét közepén ugyan-

is egy nagyon érzelmekkel teli 
időszaknak néz elébe, emel-
lett olyan információhoz jut-
hat, amit már régóta tudni akart. 
Készüljön fel arra, hogy a na-
pokban az élete minden terén 
nagy változások következnek 
be. Ezért olyanokkal ossza meg 
a gondolatait, akik valóban na-
gyon közel állnak Önhöz!

Ezen a héten a renge-
teg munkájának kö-
szönhetően nagyon 
fáradtnak és kimerült-

nek érzi majd magát. Mi taga-
dás, rengeteg a teendője mind 
a munkájában, mind a magán-
élete területén. A párja emiatt 
azonban kissé magányosnak és 
elhanyagoltnak érezheti magát, 
aminek persze hangot is ad. Azt 
ajánljuk, hogy mihamarabb ta-
lálja meg az egyensúlyt a köte-
lességei és a magánélete között.

Ezen a héten előfor-
dulhat, hogy a meg-
szokottnál több pénzt 

fog kiadni felesleges dolgok-
ra. Ez azonban szerencsé-
re mégsem jelent majd meg-
terhelést a pénztárcájának, 
ugyanis a héten többet fog 
keresni annál, mint ameny-
nyit elkölt. Lehet, hogy a fő-
nöke nem lesz maradéktala-
nul elégedett a munkájával, 
így érdemes a kapott kritiká-
kat pozitívan kezelni.

Az elkövetkező hé-
ten nagyon fontos, 
hogy mindennél job-

ban bízzon önmagában. Ön 
ugyanis egy hatalmas döntés 
előtt áll, és a saját belső meg-
érzései most sokkal megbízha-
tóbbak, mint bármi más. Azt 
ajánljuk, hallgasson az ösztö-
neire és ne adjon mások véle-
ményére. Hozza meg a dönté-
seit a kellő magabiztossággal, 
hiszen ezek mind hatalmas 
előrelépést jelentenek majd.

Ezen a héten számos 
nehézség érheti majd, 
amelyek rossz hatás-

sal lehetnek a hangulatára. 
Habár Ön legtöbbször na-
gyon kiegyensúlyozott, és 
nehezen lehet kihozni a sod-
rából, de most könnyen elve-
szítheti a hidegvérét. Emel-
lett könnyen nyugtalanná 
válhat, ha valami kicsúszik 
az irányítása alól, ezért most 
különösen nagy erőfeszítést 
kell tennie.

Remek hét elé néz, 
különösen, ami a 
pénzügyi helyzetét 

illeti. Ön ugyanis egy olyan 
hírt fog kapni, miszerint fize-
tésemelésre számíthat, ami-
től nagyon boldog és izgatott 
lesz. A hét fénypontja emel-
lett az lesz, amikor egy nagy-
szerű üzletet fog megköt-
ni, és ezzel hatalmas előnyre 
tesz majd szert a munkatársa-
ival szemben. Habár a túlórá-
zás kissé megviseli.

Önnek ezen a héten 
fel kell készülnie arra, 
hogy számos kriti-
ka fogja érni az éle-

te bizonyos területével kap-
csolatban. A legjobb, ha ezt 
a tapasztalatot arra használ-
ja, hogy fejlődik és tanul be-
lőle. Ami a magánéletét ille-
ti, számos lehetősége lesz ki-
fejezni a szeretteinek, hogy 
mennyire sokat jelentenek 
Önnek, és mennyire fonto-
sak az életében.

Az elkövetkezendő 
hét remek fordula-
tokat hozhat az élete 
szinte minden terüle-

tén. Bizonyos dolgok ugyan-
is nagyon felvidítják, példá-
ul lehet, hogy ismét találko-
zik egy régi barátjával, aki-
ről évek óta semmit nem hal-
lott. Minden eddigi, gyötrő 
problémája hirtelen megol-
dódni látszik, és ettől a vál-
tozástól sokkal jobban fogja 
érezni magát.

Ez a hét remek al-
kalmat kínál Önnek 
arra, hogy előre gon-
dolkozzon a jövőjé-

vel kapcsolatban. Itt a terve-
zés ideje, hiszen most a dol-
gok remek irányba haladnak. 
Ha azonban mégis nehézsé-
gekkel szembesül, ideje vál-
toztatnia az életén. Ezen a 
héten minden, amit tesz, az 
biztos alapja lehet a jövőjé-
nek és hosszútávon kifizető-
dik majd.

Ezen a héten végre 
megoldja a családtag-
jaival való nézetelté-
réseit, és ezzel min-

denkit boldoggá tesz majd. Te-
gyen meg minden Öntől tel-
hetőt, hogy a szerettei kedvé-
ben járjon, hiszen ez Önnek is 
nagy örömet fog szerezni. Ez 
a hét egy új kezdet lehetősége 
is egyben, különösen, ami a 
szakmáját illeti, így gondoljon 
rá úgy, mint egy üres könyvre, 
melyen csak a neve szerepel.

Ezen a héten remek 
lesz a hangulata, 
ugyanis rengeteg te-

endőjével végez majd és na-
gyon elégedett lesz a telje-
sítményével. Még az is le-
het, hogy ennek hatására el-
határozza, hogy elmegy egy 
zarándokútra. Emellett a hé-
ten egy fontos, és régóta el-
húzódó adminisztrációs ügye 
is megoldódni látszik végre. 
Azt ajánljuk, ne veszítse el 
az érzelmei feletti kontrollt.

Ez egy csodálatos hét 
lesz az Ön számára. Az 
is megeshet, hogy egy 

nagyszerű álláslehetőség miatt 
fontolóra veszi, hogy egy má-
sik városba költözik. Ez bizo-
nyos problémákat vethet fel az 
életében, de aggodalomra sem-
mi oka nincs, hiszen minden a 
legjobban alakul majd. Emel-
lett jó lesz vigyázni az egészsé-
gére, ugyanis esélyes, hogy ki-
sebb megfázások érik a napok-
ban, de ez csak átmeneti lesz.
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10 jel, amiből tudhatod, hogy gyenge a 
gyermeked immunrendszere

Ez történik a testeddel, ha minden 
nap legalább 10 ezer lépést sétálsz

Nincs annál rosszabb, amikor a gyereke-
im betegek. Tehetetlennek érzem magam 
ilyenkor, és folyton csak aggódom. Való-
színűleg nem vagyok ezzel egyedül. Ami-
kor egy gyermeknél egy évben többször is 
jelentkezik a nátha, vagy valamilyen sú-
lyosabb felső légúti megbetegedés, gyana-
kodni kell arra, hogy valami nincs rendjén 
az immunrendszerével. Lássuk, mik azok a 
tünetek, amelyek gyanakvásra adnak okot.

Így működik az immunrendszer
Az immunrendszer a szervezetünk védekezőrendszere. 

Az a feladata, hogy megóvja és fenntartsa az egyensúlyt az 

idegen sejtekkel, kórokozókkal szemben. Abban az eset-
ben, ha az immunrendszer nem működik megfelelően, ak-
kor a szervezetünk nem képes küzdeni a fertőzések ellen. 
Egész életünkben körülvesznek bennünket a kórokozók, 
és, ha nem vagyunk felkészültek, bizony elhatalmasodhat-
nak rajtunk a betegségek.

Az immunrendszerünknek a gyomorsavban, a bélrend-
szerben, azaz a bélflóra baktériumaiban, a bőrön, a vize-
letben és a könnyekben kell keresni elsődleges védelmi 
vonalát, a sejtek szintjén pedig a fehérvérsejtek jelentik a 
védekezőrendszer katonáit. Ezek a sejtek küzdenek a ví-
rusok, a baktériumok és más kórokozók ellen, mégpedig 
úgy, hogy ellenanyagokat termelnek, körbeveszik és fel-
falják az ellenséges sejteket.

Ezek a jelei, ha gyenge a gyermek 
immunrendszere

Az immunrendszer egy érzékeny „szerkezet”, könnyen 
legyengülhet, ha nem figyelünk rá kellőképpen. Ha ez meg-
történik, a szervezet megbetegszik. Először csak enyhébb 
betegségek jönnek, de súlyosabb esetben akár hosszan tar-
tó, vissza-visszatérő betegségek, autoimmun-betegségek, 
diabétesz is kialakulhat.

De mik azok a figyelmeztető jelek, amelyek egyértel-
művé teszik számodra, hogy a gyermeked immunrend-
szere legyengült? Fontos, hogy ezeket időben felismerd!

1. Rendszeresen megfázik, influenzás vagy náthás a 
gyermeked

2. A gyógyulás mindig hosszan tartó
3. Más fertőzésekre is erős a hajlama
4. Szorongóvá válik, rossz a kedve, esetleg 

depressziós lesz
5.  Nem bírja a stresszt
6. Valamilyen ételallergia alakul ki nála
7. Szénanátha tüneteit észleled nála
8. Torokgyulladása van minden betegség ide-

jén
9. Sokszor fáj a feje
10. Rendszeresen kell antibiotikumhoz folya-

modni a betegségek kezelésénél
Ha ezek közül akár csak három is előfordul a 

gyermekednél, valószínűleg gyenge az immun-
rendszere, és segítségre, támogatásra van szüksége.

Mit tehetsz, hogy erős legyen a 
gyermeked immunrendszere?

Ahhoz, hogy az immunrendszer kellően erős 
legyen újra, nagy szükség van megfelelő minősé-
gű és mennyiségű tápanyagra, ami jól fel is szívó-
dik a gyermek szervezetében. Fontos tehát, hogy megfelelő 
étrendet biztosíts számára, amely tele van antioxidánsokkal, 
vitaminokkal, esszenciális zsírsavakkal, amik erősítik az 
immunrendszert.

Kiegészítésképpen, ilyenkor jó választás egy táplá-
lék-kiegészítő is, ami kiegészíti a megnövekedett vitamin-, 
nyomelem-, és ásványianyag-igényt.

Gyümölcsök és zöldségek
Sárgarépa, zöldbab, narancs, eper – ezek mindegyi-

ke karotinoidokat tartalmaz, amelyek segítik az immun-
rendszert. Növelhetik a szervezet fehérvérsejt-termelé-
sét. A fitotápanyagokban gazdag étrend segít megvéde-
ni a szervezetet egyes krónikus betegségekkel szemben, 
valamint csökkentheti a rák és a felnőttkori szívbetegsé-
gek kockázatát.

Naponta öt adag zöldségre, gyümölcsre van szükség a 
jó hatás eléréséhez (1 adag 2 evőkanál egy kisebb gyerek 
számára, 5-6 evőkanál egy nagyobb gyerkőcnek).

Növeld az alvásidőt
Felnőtteknél is kimutatták, hogy az alváshiány fogéko-

nyabbá tesz a betegségekre, mivel csökkenti a falósejtek 
számát. A gyermekeknél ugyanez a helyzet, nekik azonban 
még több alvásra van szükségük.

Egy csecsemőnek napi 16 óra, a kisgyer-
mekeknek 11–14 óra, az óvodásoknak pedig 
10–13 óra az alvásigényük. Ha napközben nem 
alszik a gyermeked, akkor az esti lefekvés ide-
jét kell előbbre hozni, hogy a szükséges meny-
nyiség meglegyen.

Az anyatej ereje
Az anyatej az egyik legjobb immunerősí-

tő. Antitesteket és fehérvérsejteket tartalmaz. 
Segít a kicsiket megóvni a különböző allergi-
áktól, hasmenéstől, tüdőgyulladástól, fülfer-
tőzésektől, húgyúti fertőzésektől és más be-
tegségek kialakulásától is. Az előtej, vagyis 
kolosztrum, amihez a szülés utáni első napok-
ban juthat a kisbabád, különösen gazdag anti-
testekben. A szoptatás növeli az immunrend-
szer teljesítményét.

A passzív dohányzás is káros!
Ha te vagy a párod dohányoztok, ne tegyétek! A ciga-

rettafüst nagyon sok káros anyagot, több mint 7000 féle ká-
ros vegyszert tartalmaz, amelyek közül több is sejtkárosí-
tó hatású. A gyerekek sajnos fogékonyabbak a passzív do-
hányzás hatásaira, ugyanis gyorsabb a légzésük és termé-
szetes méregtelenítő rendszerük is kevésbé fejlett.

Hörghurut, fülfertőzések, asztma és hirtelen csecse-
mőhalál is könnyebben előfordulhat, ha a gyermek köze-
lében gyakori a dohányfüst. Emellett hatással lehet a ké-
sőbbi életére, befolyásolhatja az intelligenciáját és a neu-
rológiai fejlődését is.

Az antioxidánsok és az esszenciális 
zsírsavak kulcsfontosságúak

A-, C-, E-vitamin, béta-karotin, cink és szelén. Ezek a 
legfontosabb antioxidánsok, amelyek védenek a káros sza-
badgyökök ellen. A szervezet anyagcseréje során termelőd-
nek, de a sárga, a narancssárga és a zöld gyümölcs és zöld-
ség, a burgonya, a magvak és diófélék, illetve a búzacsíra 
is tartalmazza őket. 

Az esszenciális zsírsavak, vagyis az omega-3 és 
omega-6 zsírsavak egyes vitaminok, ásványi anyagok 
mellett prosztaglandinokká alakulnak át. Ezek szabályoz-
zák a fehérvérsejtek tevékenységét. Ezeket a zsírsavakat a 
szervezet nem tudja előállítani, így elengedhetetlen, hogy 
az étrendben szerepet kapjanak. A hidegen sajtolt növé-
nyi olajok, a magvak és diófélék, az olajos halak nagyon 
jó források.

A gyermekek szervezete nagyon érzékeny egyensúly-

ban van, amelynek fő eleme az immunrendszer. Ennek min-
den helyzetben magas szinten kell üzemelnie ahhoz, hogy 
gyermeked egészséges maradhasson, legyen akár újszü-
lött csecsemőd, vagy épp kamaszod. Mint szülő, te tehetsz 
a legtöbbet annak érdekében, hogy ez a rendszer a lehető 
legoptimálisabban működhessen.
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Minden fitness tracker és a telefonok-
ra telepített egészségalkalmazások is 10 
ezer lépésben határozzák meg az ideális 
mozgásmennyiséget. De honnan jön ez 
az ajánlás, és mi történik a szervezeted-
del, ha minden egyes nap megvan a bű-
vös 10 ezer? Mennyit számít tulajdon-
képpen a séta a többi sporthoz képest?

Meglepődnél, mennyire hasznos az egyszerű séta az 
egészséged megőrzése szempontjából – sőt, még akkor 
is jól jöhet, ha fogyni szeretnél. Az olyan alacsony inten-
zitású, de hosszú távon végzendő mozgásformák, mint 
amilyen például a séta is, abban segítenek, hogy a napi 
elégetett összkalóriád legyen több, és a szervezeted hoz-
zászokjon ahhoz, hogy aktív vagy. 

A bűvös 10 ezres számot először japán lépésszám-
lálókon határozták meg, még az 1960-as években, 
manpo-kei néven (ez szó szerint 10 ezer lépést szám-
lálót jelent). A japánok már ekkor tudtak valamit, az-
óta ugyanis több tudományos kutatás bizonyította már 
be, hogy a napi 10 ezer lépés megtétele már szignifi-
kánsan csökkenti a krónikus betegségek kialakulásának 
esélyét, például a cukorbetegségét, az anyagcserezava- 
rokét vagy a szívbetegségekét. 

Nem mindenkinél a 10 ezer a bűvös szám, azon-
ban az Amerikai Szívtársaság (American Heart 
Association) azt ajánlja például, hogy heti 150 perc-
nyi közepes intenzitású mozgás férjen bele a teendő-
id közé, ez már elég ahhoz, hogy jót tegyél az egész-
séged szempontjából. Ez nagyjából napi 30 perces fel-
osztásban ideális, és heti egy-kettő súlyzós edzéssel is 
megtoldhatod a menüt. A lényeg valójában az, hogy a 
folyamatos üléssel járó életmódot ellensúlyozzuk, és 

eleget mozogjunk ahhoz, hogy ne legyen probléma, 
ha irodai munkát végzel.

Nemcsak a krónikus betegségeket segíthet azon-
ban megelőzni a rendszeres séta. Mozgás közben pél-
dául az agyi aktivitásod megnövekszik, főleg azok-
ban a régiókban, amik a koncentrációért és a figye-
lemért felelősek. A mindennapi séta erősíti az aktivi-
tást az olyan fontos idegpályákon, amelyek ahhoz is 
hozzájárulnak, hogy az agy később, illetve lassabban 
öregedjen, és a kognitív feladatokkal kapcsolatban is 
megnő a sikerráta.

Talán furcsának tűnik, de az ízületeiden is rengeteget 
tud segíteni, ha eleget sétálsz. Az ízületi gyulladás nem 
gyerekjáték, súlyosabb esetekben állandó fájdalommal 
jár, de ha eleget sétálsz, az ízületeid edződnek, mozog-
nak, és kisebb az esélye annak, hogy komoly gyulladás 
alakul ki bennük. A séta jó lehet a derék-, csípő- és térd-
fájdalmakra, de a komolyabb gyulladást is enyhítheti. A 
rendszeres séta segít az emésztéseden is, hiszen ahogy 
mozogsz, a bélrendszered is mozdul, ez pedig hozzájá-
rulhat a szorulás elkerüléséhez és a feltorlódott gázok 
eltűnéséhez.

Magyarul a puffadást és a szorulást is elkerülhe-
ted, ha gyakran sétálsz. Kutatások azt is kimutatták, 
hogy az irritábilis bélszindrómában (irritable bowel 
syndrome, IBS) szenvedők számára is segítség lehet 
a séta, segíthet a tünetek mérséklésében és az emész-
tés szabályozásában.

Végül pedig, ahogy minden mozgásféle, úgy a séta 
is segít boldogsághormonokat felszabadítani a testedben. 
Az endorfinok már egy kilométernyi séta után megjelen-
hetnek, és nagyjából 7-10 perces aktivitás után kezdenek 
el kiválasztódni a szervezetben. Érdekes azonban, hogy 
igazán hatása csak annak van, ha a szabadban edzel, és 
nem a teremben: a természet közelsége, a napsütés mind 
segíthetnek, hogy még jobb kedved legyen, mint amilyen 
egyébként a futógépen megtett sétától lenne.
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Plusz egy vicc

2021. 4. szám meg   -
fej  tése: Csak ott va-
gyok gyöngéd, ahol 
tudják, hogy nem va-
gyok gyönge.

plusz    egy vicc:  – 
Jönni azt tudok, csak 
menni nem! 

Mini kürtőskalács 
krémmel töltve

15 hatékony, házi megoldás, amivel 
megszabadulhatsz a szemölcsöktől

A vírus, amely a legtöbb szemölcsöt okozza, a bőr re-
pedésein keresztül jut a bőrbe. Egyes szemölcsök saj-
nos nem múlnak el maguktól, szerencsére számos ott-
honi gyógyír létezik eltüntetésükre. A szemölcsök ki-
alakulásának kiváltó oka lehet az érzelmi feszültség, 
stressz, hormonzavarok vagy túl sok napfény.

1. Teafa illóolaj
Mártsunk vattapama-

csot teafa olajba és itas-
suk be vele közvetlenül a 
szemölcsöt, naponta több-
ször. Ezt ismételjük egé-
szen addig (legalább egy 
hét), amíg a szemölcs tel-
jesen eltűnik. 
2. Kasvirág (echinacea)

A kasvirágból készít-
sünk tinktúrát (a virágot 
összeaprítjuk és gyógy-
szertárban kapható tömény 
96 %-os alkoholban áztat-
juk). A tinktúrával beken-
jük a szemölcsöt naponta 
háromszor, 10 napon ke-
resztül.

3. Citrom
Vágjunk le egy citrom-

szeletet, áztassuk annyi al-
maborba, hogy ellepje és 
sózzuk meg az egészet. 
Hagyjuk állni a citromos 
almabort két hétig, majd 
ezzel a folyadékkal ken-
jük napi háromszor a sze-
mölcsöt.

4. Fokhagyma
Erős antivírus tulaj-

donságokkal bír. Zúzzunk 
szét egy gerezd fokhagy-
mát és borogassuk ezzel a 
szemölcsöt. Hogy védjük 
a bőrt, kenjük be a szemöl-
csöt és környékét E-vita-
minos olajjal és erre alkal-
mazzuk a zúzott fokhagy-
mát. Kössük be a szemöl-
csöt fáslival és 24 óra múl-
va mossuk le a bőrt. Ezzel 
a módszerrel egy hét alatt 
eltűnik a szemölcs.

5. Nyers bugonya
A nyers burgonya is al-

kalmazható szemölcsök el-
tüntetésére. Vágjunk egy 
darabot a burgonyából és 
naponta többször is dör-
zsöljük be a szemölcsös 
bőrt. Legalább két hétig 
folytatni kell, és az ered-
mény nem marad el.

6. Ricinusolaj
Melegíts fel mikrohul-

lámú sütőben egy kevés ri-
cinusolajat és alkalmazd a 
szemölcsre! Tedd ezt na-
ponta 3-szor, amíg a sze-
mölcs eltűnik! Egy hét alatt 
el fog tűnni a szemölcs.

7. Tyúkhúr
Vágd apró darabokra a 

növényt, tedd a szemölcsre 
és fáslival kösd át! 24 óra 
múlva cseréld a kötést! Kb. 
egy hét alatt a tyúkhúr is el-
tünteti a szemölcsöt.

8. Banánhéj
Dörzsöld a banán hé-

ját a szemölcshöz naponta 
több alkalommal. A banán-
héj csodákat művel bizo-
nyos bőrbetegségek ellen, 
mint amilyen a szemölcs is. 

9. Káposzta
Sokak szerint a káposz-

ta vagy a káposztalé csupa 
egészség. Mint kiderült, 
a szemölcsök megszün-
tetésére is kiváló. Zúzzuk 
apró darabokra a káposz-
tát és borogassuk ezzel a 
szemölcsöt.

10. Zsír és szalicil
Egy biztos, régi bevált 

módszer szemölcsök ellen 
a szalicil. Nemcsak tartó-
sításra használhatjuk, ha-
nem sikeresen eltünteti a 
szemölcsöket. Kenjük be 
sertészsírral a szemölcsöt 
és ragasszunk ebbe sza-
licil port. Hagyjuk hatni 
órákon át. Ismételjük ad-
dig, míg a szemölcs telje-
sen eltűnik!

11. Koriander
Zúzzunk szét friss kori-

andert és borogassuk vele 
a szemölcsöt! A koriander 
segít megszabadulni a sze-
mölcsöktől.

12. Gyermekláncfű
A gyermekláncfű szárá-

ban levő tejfehér folyadé-
kot alkalmazzuk a fertőzött 
bőrfelületre napi 2-3 alka-
lommal! Néhány napon be-
lül a szemölcs eltűnik.

13. Grapefruit
Facsarjunk ki kevés 

grapefruit levet, mártsunk 
bele egy vattapamacsot 
és ezzel itassuk át a sze-
mölcsöt! Alkalmazzuk napi 
rendszerességgel és leg-
több egy hónapon belül el-
tűnik a szemölcs!

14. Hagyma
Naponta több alka-

lommal alkalmazz hagy-
ma levet a szemölcsre! A 
hagymalé irritálja a bőrt 
és serkenti a vérkeringést. 
Ennek hatására a szemölcs 
csökkenteni kezdi mére-
tét, majd végül teljesen 
eltűnik.

15. Ananász
Facsard ki a friss ana-

nász levét és naponta 
többször alkalmazd a sze-
mölcsre! Két-három nap 
alatt a szemölcs elkezd 
visszahúzódni.

bien.hu

Hozzávalók: 2,5 dl tej, 2,5 dkg élesztő, 35 dkg finom-
liszt, 15 dkg rétesliszt, 5 dkg porcukor, 2 db tojás sárgája, 
7,5 dkg margarin, pici só (1 db citrom reszelt citromhéj);

Szóráshoz: fahéjas cukor, cukrozott kakaópor, kókusz-
reszelék, vaníliás cukor, dió.

Elkészítése: Kevés langyos tejben az élesztőt felfut-
tatjuk pici cukorral s liszttel meghintve. A lisztet átszitál-
juk, azután a kovásszal, a tojással, a porcukorral, az ol-
vasztott margarinnal, a sóval (és citromhéjjal ízesítve) a 
tésztát megdagasztjuk. Duplájára kelesztjük. Finoman ki-
borítjuk lisztezett deszkára és kisujjnyi vastagra kinyújt-
juk kb. 80 cm hosszúra. Kb. 3 centis csíkokba vágjuk (10 
db lett). Papírtörlő gurigát ketté vágjuk majd betekerjük 
alufóliával, s lekenjük hideg margarinnal. A tésztacsíko-
kat feltekerjük a gurigákra majd sütőpapírral bélelt tep-
sibe sorakoztatjuk, olvasztott margarinnal lekenjük. Még 
egyszer megkelesztjük (20 perc), majd előmelegített sü-
tőben 180 °C-on megsütjük. Fahéjas cukorral vagy bár-
mi mással megszórva tálaljuk.

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

Az egérke és az elefánt találkozik:
– Hány éves vagy te, elefánt, hogy ilyen nagyra 

nőttél?
– Három.
– Érdekes... Én is pont hároméves vagyok, …

Kétbetűsek: AÁ, ÁÖ, 
EL, GE, IK, KH, LE, LY, NG, 
NS, SS, TŐ, TZ, ÚL.

Hárombetűsek: EKA, 
ESD, GAZ, HET, IGÓ, JPN, 
KÉM, KÉT, LEM, MAS, 
OSC, ÓDA, RTL, SÁR, TÉT, 
TGK, TSA.

Négybetűsek: ABOS, 
AVON, ÁRAM, BÁNK, 
DIDO,  DUNA,  ESÉS, 
GOND, GYÁL, IGAZ, 
KOMP, ÓBER, PSZT, SILD, 
TEKA.

Ötbetűsek:  AKTOR, 
AVERS, BETEG, HÉTIG, 
KEREK, LOTUS, MÁZSA, 
MIRZA, RADAR, RELÉS, 
SÁRGA, SEBES, SPRŐD, 
TÉVED.

Hatbetűsek: ALÁLES, 
CLAUDE, ELEKES, ELÉ-
RAK, ESEDEZ, KIVERT, 
ÖTTAGÚ, RÁSZÓR, SOK-
ÁGÚ, VOLTAM.

H é t b e t ű s e k :  E G Y-

SZER, EKE MÁTÉ, HETE-
DIK, JAKABOS, LABILIS, 
LÁTTATÓ, MAKRANC, 
POKORNY, ZÖTYKÖL.

Kilencbetűsek: AKASZ-
KODÓ, ÁTISMÉTEL, GYA-
LOGLÁS, NÁNDOR-NAP.

Tizenegy betűsek: AG-
GASTYÁNOS, CSILLAG-
TÚRA, HEROIKUSSÁG, 
RÁTEKEREDÉS.

Tizennégy betűsek: 
A S Z TA L S Z O M S Z É D , 
SZIKLÁS MADONNA.
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MICHAEL J. 
FOX-IDÉZET

1

LENMAG !
PATAKY ATTILA 

ZENEKARA
FÜZESI MEGDA 

VERSE

ELEKTRON
HIBÁZIK

EGYNEMŰ 
OPUS!

ŐGYVÉD A 
TUDÓJA

HELYSÉG A 
BEREGSZÁSZI 

JÁRÁSBAN

KÁLIUM

BETEGSÉG

SUGÁR

FÉLBE !

ESZENYI FESTŐ

NYÁRI ÉTEL

KELVIN

KÁRPÁTALJAI 
FIATAL ÍRÓ, 

KÖLTŐ

NAGY 
SZÜRETELŐ 

KÁD, TÁJSZÓVAL

GRAMM

HARMADFOKÚ 
LESZÁRMAZOTT

AMERIKAI SZÍ-
NÉSZ (LANCE)

BRIT 
ZENESZERZŐ 

(GUSTAV)

TÖRÖK TISZTI 
RANG

LÁNGOL

DIES … - A 
HARAG NAPJA

FOGHÁZ 
BELSEJE !

AMERIKAI PO-
LITIKUS (JAMES 

WATSON)

CÓKMÓK 
RÉSZE !
OROSZ 

DRAMATURG 
(VIKTOR)

FRISS

FÉLIG BŐ!

ROMHÁNY 
HATÁRAI !
FRANCIA 

TÁNCOSNŐ 
(JOSEPHINE)

AROMA

WALESI 
EREDETŰ NŐI 

NÉV

SEBESEBB

ÖNÁLLÓVÁ 
VÁLT NŐI 
BECENÉV

BELGA 
AUTÓJEL

BORITÉKRÓL 
ELVÁLÓ 

(BÉLYEG)

HOLLAND FESTŐ 
(PIETER)

TŐLE 
MÉLYEBBRE

EGYNEMŰ 
RÓKA !

BÓR

SZÍNÉSZ 
(ZOLTÁN)

CSURGÓ

BÁTORKODIK

NÉMET VÁROS

CSUK

MÓRICZ ZS. NŐI 
ALAKJA

VÁTESZ

RÉGI MAGYAR 
FÉRFINÉV

FÉLIG BŐ!

HELYSÉG 
MARTONVÁSÁR 

KÖZELÉBEN
SPANYOL 
AUTÓJEL

AMNÉZIA 
ELEME !

RÓMAI 500

BRIT 
ZENESZERZŐ 

(FRANK)

MAROS-PARTI 
ERDÉLYI VÁROS


