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,,Alkotás közben megszűnik
,,
körülöttem az idő

Megújul az ungvári színház
színpadtechnikai rendszere
Magyarország ismét segít

„A házasság Isten ajándéka és a későbbi család alapsejtje. Benne a
férfi és a nő Isten akarata szerint szeretetközösségben, testi közösségben és szolgáló közösségben egyesül, amelyek egy

életre szólnak… Szeretet
és hűség – ez a két elem a
házasság épületének két
tartóoszlopa. Ha bármelyik összeroskad, ös�szeomlik az egész épület,
csak romok maradnak.
Folytatás a 3. oldalon

Sikerek és kudarcok a
dísznövénytermesztésben

M

agyarországi
támogatásból újul meg
a Kárpátaljai Ukrán
Drámai Színház fényés hangtechnikai rendszere, korszerűsítik,
így ismét működni fog

Részletek a 6. oldalon
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a forgószínpad. A megyei székváros központjában álló, a múlt század nyolcvanas éveinek
második felében átadott
kulturális létesítmény
belső felújítására anyagi források hiányában

mindeddig nem kerülhetett sor. A tervek szerint
a munkálatok – amelyek
értéke 160 millió forint,
és azt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai államtitkársága finanszírozza – legkésőbb április

Tizenkilencen sikeresen
állták a próbát
ECL nyelvvizsga oklevélátadó a Rákóczi Főiskolán

közepére befejeződnek.
Így a színház ismét alkalmasság válik magas színvonalú előadások és koncertek befogadására.
Folytatás a 4. oldalon
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gy új nyelv ismerete
elindít az élet folyosóján, a következő kéthárom pedig sok-sok
ajtót nyit meg, hangzott el azon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megtartott ünnepségen, amelyen a sikeres ECL-nyelvvizsgát
követően tizenkilencen
vehették át bizonyítványukat. A jelentkezők
ezúttal angol, magyar,
illetve orosz nyelvből
vizsgáztak.
Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke köszöntőjében rámutatott
arra, hogy az élethos�szig tartó tanulás, így a
különböző nyelvek elsajátítása életünk szerves részévé vált. Mindez nem véletlen, hisz az
így megszerzett tudásnak
gyakorlati haszna van.
Folytatás a 3. oldalon
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Németország több mint 13 millió eurós
támogatást nyújt Ukrajnának

A német kormány 13,1 millió
euró támogatást nyújt Ukrajnának a koronavírus-járvány elleni védekezésre, ezen belül kórházak korszerűsítésére és orvosi eszközök vásárlására – hozta
nyilvánosságra a megszállt területek reintegrációjáért felelős ukrán minisztérium sajtóosztálya.
A közlemény szerint a támogatási és a projektmegállapodást
Olekszij Reznyikov tárcavezető,
valamint Olaf Zymelka, a német
állami befektetési bank (KfW)
igazgatója és Andrij Laktyionov,
az Ukrán Szociális Beruházási Alap (UFSZI) ügyvezető igazgatója írta alá hétfőn Kijevben.

A megállapodás öt kelet-ukrajnai régióban végrehajtandó fejlesztésekre vonatkozik, Harkiv,
Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja
megyékre, valamint Donyeck és
Luhanszk megyék ukrán ellenőrzés alatt részeire. A projekt kiterjed egészségügyi intézmények
korszerűsítésére, alapvető orvosi
felszerelések és berendezések beszerzésére, koronavírusos betegek
járóbeteg-diagnosztizálásához,
valamint kezeléséhez szükséges
eszközök beszerzésére. Németország a támogatást a KfW bankon keresztül nyújtja Ukrajnának,
a hároméves projektet az UFSZI
hajtja végre.

MTI

AstraZeneca és Novavax vakcinák
szállításáról állapodott meg Ukrajna

Ukrajna megerősítést kapott
12 millió adag koronavírus elleni vakcina szállításáról. Ezek
az AstraZeneca és az Oxfordi
Egyetem, valamint a Novavax
vakcinái – jelentette a zn.ua
az Elnöki Hivatal tájékoztatása nyomán.
„12 millió adag – jó jel a partnereinktől, és elegendő lesz az oltás biztosításához a szállítás kezdete utáni első hónapokban” – idézi az Elnöki Hivatal Volodimir
Zelenszkij elnököt.
Ugyanakkor Makszim Szte
panov egészségügyi miniszter elmondta, hogy megállapodás született az AstraZeneca (az

Egyesült Királyság és az Oxfordi Egyetem), valamint a Novavax
(USA) részvételével kifejlesztett
vakcinákról, amelyeket licencszerződések alapján állítanak
elő az indiai Serum Instituteban. A visszaigazolt megállapodás a Serum Institute és a Crown
Agents között létrejött szerződés
révén valósul meg. A miniszter
szerint a szállítások 2021 februárjától kezdődnek.
A zn.ua ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy Ukrajnában egyelőre egyetlen koronavírus elleni vakcina sincs regisztrálva.

zn.ua/Kárpátalja

Sztepanov: Ukrajnában pénzért bárki
beoltathatja magát koronavírus ellen

Saját költségén, a veszélyeztetettségi besorolástól függetlenül
soron kívül bárki beoltathatja
magát koronavírus ellen, amint
a vakcina megjelenik az ukrajnai magánklinikákon – jelentette ki Makszim Sztepanov, Ukrajna egészségügyi minisztere az európai üzleti szövetség ülése után
megtartott kijevi sajtótájékoztatóján.
„Ami az ingyenes vakcinát illeti, az oltási tervben meghatározott prioritási rendben zajlik majd
az oltás, erre szigorúan oda fogunk
majd figyelni. Más helyzet áll elő,
amennyiben a magánszektorban is

megjelenik a vakcina. Itt nem játszanak majd szerepet a kockázati
tényezők, aki anyagilag megteheti – függetlenül attól, hogy az illető
veszélyeztetett vagy sem – megvásárolhatja az oltóanyagot. Az állam
nem fogja ezt szabályozni” – fogalmazott Sztepanov.
Az egészségügyi miniszter szerint a magánvállalkozások kereskedelmi alapon olthatják be a lakosságot, amennyiben a vonatkozó egészségügyi feltételek teljesülnek, és az ukrajnai jogszabályoknak
megfelelően engedélyezett vakcinát
használják.

pmg.ua/kiszó

Találkozó az EBESZ kisebbségi
főbiztosával
Február 8-án online találkoztak a
kárpátaljai magyarság képviselői
az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)
Nemzeti Kisebbségi Főbiztosi hivatal új vezetőjével.
Orosz Ildikó, Brenzovics
László és Csernicskó István
részletesen tájékoztatta Kairat
Abdrakhmanovot az ukrajnai
nyelv- és oktatáspolitika hatásairól a kárpátaljai magyar közösség
helyzetére. A tolmács nélkül zajló,
közvetlen hangulatú megbeszélésen a kárpátaljai magyar közösség
képviselői egyebek mellett szót ejtettek az ukrajnai oktatási törvényekről, az államnyelvi törvényről vagy a decentralizációról, és
beszámoltak arról, hogy az utóbbi
években hogyan szűkülnek az ukrajnai nemzeti kisebbségek, köztük a magyarok jogai.
A Zoom felületen megtartott
találkozón az EBESZ Nemze-

ti Kisebbségi Főbiztosi Hivatal
munkatársaként részt vett továbbá Eleonora Lotti, Iryna Ulasiuk és
Kateryna Haertel.
Az EBESZ 1993. január 1-én
hozta létre a Nemzeti Kisebbségi
főbiztos tisztséget annak szolgálatára, hogy az etnikai, nemzetiségi és nyelvi konfliktusok a lehető legkorábbi szakaszban megelőzhetőek legyenek. E tisztség
létrehozása elsősorban válasz a
volt Jugoszlávia területén kialakult háborús helyzetre, mivel attól tartottak, hogy hasonló szituáció megismétlődhet Európa
más pontjain is, különösen a demokratikus átmenetben levő országokban.
Az egykori kazah külügyminiszter, Kairat Abdrakhmanov
2020. december 4-én kezdte el a
munkát az EBESZ Nemzeti Kisebbségi főbiztosaként.

kmf.uz.ua

Tévécsatornák sugárzási jogát
tiltották be Ukrajnában

Ukrajna határozottan támogatja a sajtószabadságot, de egy agresszor állam által finanszírozott propagandát nem – szögezte le
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Twitteren közzétett bejegyzésében, azt a döntését magyarázva, amellyel jóváhagyta a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) határozatát három Moszkva-barát propaganda tévécsatorna sugárzási jogának megvonásáról.
A három betiltott televíziós csatorna Viktor Medvedcsuk
Moszkva-barát vezető ukrán politikushoz köthető.
„A szankciók nehéz döntések. Ukrajna határozottan támogatja a szólásszabadságot. Nem
(támogat viszont) egy agres�szor ország által finanszírozott
propagandát, amely aláássa Ukrajna (törekvéseit) az európai és
euro-atlanti integráció felé vezető úton” – fejtette ki az államfő.
Hangsúlyozta, hogy az országnak
„a függetlenségéért folytatott harca egyben küzdelem az igazságért
és az európai értékekért egy információs háborúban”.
Ivan Bakanov, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője, az ukrán hatóságok következetes lépésének nevezte az orosz hibrid agresszió elleni küzdelemben
a védelmi tanács döntését a 112
Ukrajina, a NewsOne és a ZIK tévécsatornák elleni szankciók bevezetéséről. „Hibrid háború zajlik Ukrajna ellen, ennek része az
információs terület is. Rendszeresen ellenlépéseket kell tennünk ezzel szemben az állam érdekeinek
védelme érdekében. A szankciók
bevezetése ennek egy fontos és következetes eleme. Tekintettel azokra az adatokra, amelyek a biztonsági szolgálat birtokába kerültek a
televíziós és rádiós műsorszolgáltatás területére vonatkozó jogszabályok számos megsértéséről (az
érintett televíziók által), és amelyeket a televíziós és rádiós műsorszolgáltatást felügyelő nemzeti
tanács is rögzített, az SZBU megalapozott ajánlásokat nyújtott be
az RNBO-nak a megfelelő döntés meghozatalához” – fejtette ki
Bakanov. Kiemelte, hogy a meghozott döntés célja Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának védelme, és semmi köze a
szólásszabadság korlátozásához.

„Nagy különbség van a szólásszabadság és az egyértelmű ukránellenes retorika között. A szólásszabadság ott ér véget, ahol Ukrajna területi integritásába és szuverenitásába
való beavatkozásra utaló jelek mutatkoznak meg” – fogalmazott az
SZBU főnöke.
Viktor Medvedcsuknak, a
Moszkva-barát Ellenzéki Platform
– Életért parlamenti párt vezető politikusának ideje elgondolkodnia a
jövőjéről – fejtette ki véleményét
az RBK-Ukrajina hírportálnak nyilatkozva Mihajlo Podoljak, Andrij
Jermaknak, az elnöki iroda vezetőjének tanácsadója. Az Ukrajnában Vlagyimir Putyin orosz elnök
„komájaként” emlegetett milliárdos oligarcha Medvedcsukról azt
mondta: nyilván azt gondolta, hogy
még 2014 után is mindenkit mindig
megtéveszthet, egyebek mellett fiktív személyek mögé bújtatva vállalkozásait. „Mindenkit és mindig nem
lesz képes azonban megtéveszteni.
Minden, Ukrajna ellen irányuló tevékenységre, amely a megszálló intézmények támogatásához vagy az
agresszor állam által gyakorolt ellenőrzéshez kapcsolódik, az ukrán
vezetés megfelelő jogi választ ad”
– szögezte le a tanácsadó.
Közben az RBK-Ukrajina és
az Ukrajinszka Pravda hírportálok az ukrán hatóságoktól származó értesülésekre hivatkozva azt
is közölték, hogy az említett tévécsatornákat, amelyek hivatalosan Medvedcsuk párttársa, Tarasz
Kozak nevére vannak bejegyezve, olyan vállalat is finanszírozza, amely illegális szénkitermelést
folytat a szakadár Donyec-medencei területeken, ahonnan a szenet
Oroszországba szállítja, megsértve ezzel Ukrajna érdekeit. A hírportálok megemlítették, hogy a három, sugárzási jogától megfosztott
tévécsatorna műsoraiban gyakorta
hangzottak el olyan „narratívák”,

amelyek a kelet-ukrajnai orosz
agressziónak és a Krím félsziget Oroszország általi önkényes
elcsatolásának legalizálására,
valamint Ukrajnának a nemzetközi színtéren való lejáratására
irányultak.
A tévécsatornák jelenleg
csak a youtube videomegosztó
portálon érhetők el, a kábeltévé
társaságok sem sugározzák Ukrajnában. Olekszandr Tkacsenko
kulturális miniszter közölte a
Telegram üzenetküldő portálon, hogy hivatalos megkeresést küld a youtube-hoz, amelyben kéri a videómegosztó portált, hogy szüntesse be a tévécsatornák sugárzását, azaz blokkolja az oldalukat.
Petro Porosenko volt ukrán
elnök egy tévéinterjúban közben azzal magyarázta, hogy saját
hivatali idejében nem hozott hasonló intézkedést Medvedcsuk
és az orosz propagandát terjesztő ukrán tévécsatornái ellen,
hogy – szavai szerint – állítólag
az ukrán törvények és az alkotmány nem teszik lehetővé ukrán állampolgárok elleni szankciók bevezetését.
Mikola Tocsickij, Ukrajna képviselője az Európai Unióban az UNIAN hírügynökségnek elmondta, hogy Brüsszelben nem hivatalos csatornákon
keresztül kedvezően értékelték
a három tévével szemben hozott
kijevi döntést. A diplomata szerint az unió hivatalos álláspontot a kérdésben várhatóan február 11-én tesz majd közzé.
Az Egyesült Államok kijevi nagykövetsége által a
Facebookon közzétett közlemény szerint Washington egyetért a tévécsatornák elleni szankcióval. Az Egyesült Államok támogatja Ukrajnának azokat az erőfeszítéseit, amellyel „igyekszik ellenállni Oroszország rosszindulatú befolyásával szemben területi integritása és szuverenitása
védelme érdekében, ahogy azt
tegnap tette. Mindannyiunknak
együtt kell működnünk annak
érdekében, hogy megakadályozzuk a dezinformáció fegyverként
való használatát a szuverén államok elleni információs háborúban” – hangsúlyozta közleményében a külképviselet.

MTI/Kárpátinfo

EP-képviselők hallatják hangjukat az ukrajnai
magyarok megfélemlítésének kérdésében
Gál Kinga, az Európai Parlamentben tevékenykedő magyar
néppárti (Fidesz-KDNP) képviselőcsoport elnöke és Deutsch
Tamás, a képviselőcsoport vezetője levélben fordult David
Sassolihoz, az Európai Parlament elnökéhez az ukrajnai magyarokat érő folyamatos megfélemlítésekkel
kapcsolatban.
A képviselők felhívták a
figyelmet arra, hogy az elnökhöz intézett első két levelükben már beszámoltak
az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) tavaly november végi, a kárpátaljai magyar közösség számos intézményét ért indokolatlan és erőszakos akciójáról, illetve arról, hogy
egy szélsőséges ukrajnai hírportál
Bocskor Andreát, a Fidesz Kárpátaljáról származó európai parlamenti képviselőjét „halállistára”
tette. A képviselők hangsúlyozták:
az ukrajnai hatóságok egyik eset-

ben sem vizsgálták ki a történteket.
Gál Kinga és Deutsch Tamás tájékoztatták Sassolit arról is, hogy a
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter január végi ukrajnai

hivatalos látogatása előtti napon
Magyarország kijevi nagykövetsége, az ungvári főkonzulátus, a beregszászi konzulátus, a beregszászi
II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola és az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központ fenyegető levelet kapott, amelyben „ukrajnai hazafiak”

kilátásba helyezték, hogy amen�nyiben a miniszter Ukrajnába
utazik, „készüljenek nagy vérontásra, magyar vér fog folyni”.
A kijevi nagykövetség az ügyben feljelentést tett a rendőrségnél.
A Fidesz politikusai
közleményükben jelezték,
hogy a fejlemények fényében „helyénvalónak” tartanák, ha az EP elnöke a plenáris ülésen nyilatkozatban ítélné el Bocskor Andrea halálos megfenyegetését. „Úgy véljük, hogy képviselőtársunk példa nélküli megfélemlítése nem maradhat az Európai Parlament elnökének válasza nélkül.
Az Európai Parlament bevett
gyakorlatának fényében a halálos fenyegetés messze meghaladja azt a határt, amelyen az elnöknek plenáris ülésen nyilatkoznia
kell” – húzták alá a képviselők.
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Közösség
45 éve együtt. Beszélgetés a házasságról

Holtomig vagy holtáig
hűségesen együtt

Elejét lásd az 1. oldalon
A keresztények tudnak egy további alapról is: Isten vezetéséről” – írja Dieter Boddenberg
Kérdéseim – Isten válasza című
könyvében. Ezek a gondolatok
jutottak eszembe, amikor a Kígyóson élő Kovács Istvánnal és
feleségével, Ibolyával beszélgettem a házasságról. Ők 45
évvel ezelőtt mondták ki a boldogító igent, s nagyszerű példaként állnak előttük szüleik is:
Derceni Géza és felesége, Viola
65 évvel ezelőtt fogadtak örök
hűséget.
– Meggyőződésem, hogy
szüleinket az egymás iránti szeretet és megbecsülés tartotta
össze és a munkamorál tartotta
meg – kezdi István. – Sorsüldözött gyerekek voltak, nekik mindent saját erőből kellett felépíteni, ehhez pedig kitartó munkára
volt szükség.

– Édesapám sokat mesélt a
régi időkről, mindig azt hangoztatta, hogy ismerni kell a múltat,
el kell mondani a gyerekeknek,
az unokáknak, hogy mi történt
a családban, mert gyökerek nélkül nincs jövő, az a megtartó erő
– emlékezik Ibolya. – Tőlük tanultuk meg, hogy a család szent.
– Mindkét oldalról azt láttuk, hogy egymást tisztelni, becsülni kell, hogy fontos a tolerancia – veszi át a szót a férj. – Szüleink mélyen vallásosak, istenhívők voltak, és ez biztos alapja
egy házasságnak.
– Amikor mi házasodtunk,
akkor pedagógusként nem lehetett templomi esküvőnk, de
Forgon Pál otthonában titokban
mégis megesküdtünk – mondja Ibolya. – Számunkra is igen
fontos volt, hogy Isten színe
előtt fogadjunk örök hűséget.
Ma is úgy tartom, hogy az eskü
szövege – hogy hozzá hű leszek,
vele megelégszem, vele tűrök,
vele szenvedek, őt sem egészségében, sem betegségében, sem

boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes
életemben hűséges segítőtársa leszek – egy olyan iránymutató, amit,
ha betartunk, biztosan meg is maradunk egymás mellett. És boldogan élünk, míg meg nem halunk.
– Ha már ilyen meseszerűen fejezte be, rákérdezek: hisznek
abban, hogy van szerelem első látásra?
– Hiszünk-e? Hát a miénk az
volt – válaszol csillogó szemmel
Ibolya. – Máig pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor Beregszászon találkozott a tekintetünk, és Pisti hozzám lépett, bemutatkozott, s meghívott a faluban
rendezett esti bálba… Aztán jött néhány év udvarlás, hisz házasságkötés előtt kell időt szánni az egymás
jobb megismerésére.
– Kell a vonzalom, lobogni kell
a tűznek mikor összeházasodtunk,
mert csak abból lesz olyan parázs,

amely az évek során igazi megtartó szeretetként táplálja a házasfeleket – mondja István. – Erre a parázsra pedig vigyázni kell, állandóan táplálni szükséges.
– Tudták, hogy ez egy életre
szóló kapcsolat lesz?
– Igen – mondják mindketten határozottan. – És ez döntés kérdése is.
Mert meglátni és megszeretni egy
pillanat is elég, de ha már megismertük egymást, és úgy döntöttünk, hogy
összekötjük az életünket, és ha komolyan vesszük a fogadalmat, amit
Isten előtt tettünk, akkor ahhoz tartani is kell magunkat. És nekünk máig
a társunk az igazi, ő a legszebb és a
legjobb – vallja a házaspár.
– Így van ez akkor is, ha nehézségek, próbák jönnek?
– Akkor még inkább egymásba
kell kapaszkodnunk. Mi anno egy
üres telket kaptunk. És szép lassan építettük fel a házunkat, ami
hosszú évek során készült el teljesen, de amikor egy szoba-konyhafürdőszoba rész elkészült, boldogan hoztuk ide haza az akkor megszületett kislányunkat – meséli Ibo-

Házasság hete

Közel két évtizeddel ezelőtt
Angliából egy olyan nagyszerű kezdeményezés indult
el, amely mára meghódította
egész Európát, és Kárpátalját is elérte: a házasság hete.
Melyet a Valentin-nap környékén szerveznek, s melynek programjaival egy héten át a házasság, a család
fontosságára próbálják ráirányítani a figyelmet.

lya. – Aztán szép lassan építgettük, szépítgettük, de az első perctől igazi otthonná vált, mert a
szeretet uralkodott benne. És bár
jöttek nehéz évek, amikor például nem kaptunk fizetést, amikor
igencsak meg kellett gondolni,
hogyan osztjuk be azt a keveset, ami van, de soha nem csüggedtünk, soha nem keseregtünk.
Nem volt válóok a pénztelenség,
bár jó, ha van pénze az embernek, de nem az anyagiak tesznek boldoggá. Hiszem, ha az Úr
kezébe teszünk mindent, ha tőle
kérünk segítséget, akkor minden
jóra fordul és áldásokat kapunk.
– Nyolc évvel ezelőtt igencsak kemény próba elé állított
bennünket az Isten, súlyos betegségen estem át – emlékezik
vissza István. – Az orvosok lemondtak rólam, de a feleségem,
a gyerekeink hite, imája megtartott. Ibolya éjjel-nappal mellettem volt még az intenzíven
is. Tudom, hogy az ő gondoskodó szeretete hozott vissza az
életbe. Minket ez a próba nem
eltávolított egymástól, hanem
még közelebb hozott a másikhoz. Az unokánk megszületése
meg még inkább erőt adott, úgy
éreztem, szükség van még rám,
hisz neki sok mindent meg kell
tanítanom....
– Mi az, amit igazán értékelnek a másikban?
A szelídlelkűségét, mások
iránt is – vallja Ibolya. – A hűségét, a családcentrikusságát, a
munkája iránti szeretetét, ahogy
körerdészként közel fél évszázadon át óvta, védte a természetet. Ezért mindig is felnéztem rá.
– Engem pedig lenyűgözött,
hogy a feleségem milyen tűzrőlpattant, tettrekész, határozott.
– Lám-lám, mennyire kiegészítik egymást!
– Mi mindig a másikat tartottuk és tartjuk a jobbik felünknek, és mindkettőnk számára a
család a legfontosabb. Ez pedig
igen fontos összetartó erő – vallják mindketten.
– Mit tanácsolnának a fiatal házasoknak, házasulandóknak?
– Istentől kérjék el a párjukat, és bízzák magukat az Úrra.
Szerelemből házasodjanak, miután jól megismerték egymást,
legyen a szívükben szeretet, ami
erősebb a szerelem lángjánál,
tudjanak megbocsátani a másiknak. Úgy döntsenek egymás
mellett, úgy fogadjanak örök hűséget, hogy kitartanak egymás
mellett jóban-rosszban.
– És legyenek céljaik – folytatja István. – Ha van miért küzdeni, akkor nincs idő butaságokkal foglalkozni.
– Mi lenne a kívánságuk?
– Hálásak vagyunk mindazért, amit idáig kaptunk Istentől. Imádkozunk azért, hogy tartson meg még bennünket egymásnak, s hogy minél többet láthassuk a gyerekeket, az unokánkat.
– Úgy legyen!

Marton Erzsébet

Február 7–14. között szűkebb
pátriánkban is több egyházi és civil szervezet hirdette meg az idei
házasság hete mottója – amelyet a Házasság hete idei arcai,
Pálúr János és Kornélia választottak: „Ezerszer is igen”
– alapján alkalmait. Ezek között leginkább online, de – a
karanténszabályokat betartva
– jelenléti előadások, filmvetítések és azok megbeszélései
várják az érdeklődőket, de kisebb társaságok közös vacsorát is szerveztek.
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ECL-nyelvvizsga oklevélátadó a Rákóczi Főiskolán

Tizenkilencen sikeresen
állták a próbát
Elejét lásd az 1. oldalon

Nemcsak a munkaerőpiacon
való elhelyezkedéskor jelent ez
előnyt, hanem egyben új dimenziókat is feltár. Egy új nyelv egy
másik kultúrába enged betekintést, egyben másfajta világlátást
és szemléletmódot is tükröz. Tehát mindenféleképpen gazdagodunk általa.
A mai modernnek mondott

időkben talán a nyelvtudást lehet a legsikeresebben kamatoztatni, hangsúlyozta Csernicskó
István rektor, aki gratulált az okleveleket átvevőknek.
Váradi Natália, a Rákóczi Főiskola Felnőttképzési Központjának, illetve az intézményben működő ECL Nyelvközpont vezetője, arról tájékoztatott, hogy 2009
óta számos nyelvtanfolyamot indítottak. Tavaly például az ukrán,
illetve a magyar nyelvi kurzusokra több mint négyezren iratkoz-

tak be, s döntő részük sikeresen
levizsgázott és megkapta a főiskola erre vonatkozó tanúsítványát. ECL-nyelvvizsgákat 2016
óta lehet a beregszászi főiskolán
tenni, mivel az intézmény a hatályos szerződésnek megfelelően
ettől az időponttól kezdve vált a
Pécsi Nemzetközi ECL Vizsgaközpont kihelyezett ECL vizsgahelyévé, ahol eddig összesen
119-en vehették át a különböző

fokú nyelvtudást igazoló bizonyítványukat.
Megtudtuk, hogy az ECL
nyelvvizsga-bizonyítványt a magyarországi felhasználáshoz honosítani kell, amelyet az ottani oktatási hivatal intéz. A soron következő vizsgákra jelentkezni személyesen a kiválasztott vizsgahelyen
a jelentkezési lap leadásával és az
ECL Vizsgarendszer honlapján található elektronikus jelentkezési
lap kitöltésével lehet.

Kovács Elemér

A magyar közösségek megtartásában
kulcsfontosságú az anyanyelven
elérhető egészségügyi ellátás
A magyar közösségek megtartásában kulcsfontosságú, hogy magas színvonalú, magyar nyelven
elérhető egészségügyi ellátás működjön a határainkon túl is. Fontos, hogy a külhoni magyarság
szülőföldjén biztonságban érezze
magát – fogalmazott Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Nemzetpolitikai Államtitkárság megbízásából a Bethesda
Gyermekkórházzal és a Magyar
Gyerekorvosok Társaságával
együttműködésben indított, külhoni magyar egészségügyi szakembereknek szóló online képzéssorozat indulása alkalmából.
Az államtitkár bejelentette: a
2021 a nemzeti újrakezdés éve keretében az államtitkárság tematikus hónapokat tart. Január a sport
hónapja volt, február pedig a gyermekegészség hónapja lesz. Ennek
részeként négyalkalmas online
képzéssorozatot szerveznek február 5-e és 26-a között külhoni
magyar gyermekorvosok, ápolók,
gyermekegészségügyi szakemberek számára, amelynek célja a tudásátadás és a Kárpát-medencei
szakmai hálózat erősítése. Kiemelte: a járványhelyzet is megmutatta,
hogy nemcsak a gazdaság vagy éppen a turizmus területén van szükségünk egységes Kárpát-medencei nézőpontra, hanem az egészségügy területén is. Hozzátette: az
államtitkárság évek óta kiemelten

támogatja a külhoni magyar családokat és az őket körülvevő „védőhálót”, amelynek fontos szereplői a gyermekegészségügyben dolgozók. Felidézte: 2013-ban megkezdték a Kárpát-medencei gyermekgyógyász hálózat kiépítését,
2017-ben pedig a védőnői gyakorlat Kárpát-medencei kiterjesztését,
mára több szakmai fórumon rendszerszintűvé vált a Kárpát-medencei részvétel.
Dr. Velkey György, a Bethesda
Gyermekkórház főigazgatója, a Magyar Gyerekorvosok Társaságának
tiszteletbeli elnöke kiemelte: „A
COVID világjárvány elszigeteltté teszi a szakembereket is, ezért is
tartom különösen fontosnak, hogy a
határon túli szakemberekkel kialakult kapcsolatok az online térben is
folytatódjanak. Online konferenciáinkon különböző tematika szerint
szólítjuk meg a külhoni kollégákat,
ezzel is célunk, hogy elmélyítsük az
egységes szemléletű magyar gyermekegészségügy szakmai kapcsolatrendszerét.”
Az online képzések keretében
több fontos témát érintenek, így
a táplálkozás kérdéskörét, a gyermekkori szorongás kezelésének területét, a hit és gyógyulás kapcsolatát, valamint gyermekneurológiai
továbbképzés is szerepel a programok között, adta hírül a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága.

MTI
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Közösség
Magyarország ismét segít

Lelkem az Úrra figyel

„Csendesedjetek el, és tudjátok
meg, hogy én vagyok az Isten.
Magasztalnak a népek, magasztal a föld.” (Új fordítás, Zsoltár 46, 11)
Nagyon szeretem ezt az igeverset, nem tudok megválni tőle,
csak úgy átlapozni felette. Isten
szeretetét, közeledését érzem
benne. Mintha várna rám az Isten... Gyere ide, gyermekem, tölts
időt velem, hogy taníthassalak,
hogy beszélhessek bánatodról,
hogy megvígasztaljam fáradt szívedet. Amióta a szüleim meghaltak, velem nem beszélt így senki.
Nem kért, nem hívogatott magához senki, csak az Isten. Igaz, Ő
az én mennyei Atyám. Ismer, jobban mint én ismerem magamat.
Szeret, jobban mint én szerethetném magamat.
Gyermekeim, unokáim szeretete, közelsége és az idő, amit
együtt töltünk, egészen más értékű és jellegű. Mindig készülök
a találkozásra, minden perc kedves, amit velük tölthetek. Örömöt
jelent látni fejlődésüket, és felfedezni bennük a szépet és nemeset. Rettegek és kétségbeesem,
amikor a rossz szokásaimat, bűneim csíráit meglátom bennük!
Mert meglátom és féltem őket.
Állandó imám, kérésem és vágyam, hogy ők legyenek jobbak,
mint én vagyok.
Veszedelmes viharok tombolnak a világban mindenfelé. Rettegnek az emberek ott is, ahol
nincs háború. Leselkedik a Sátán, mutogatja erejét, pusztító hatalmát. Ki ne félne, ki ne rettegne? Esténként, ha megnézem a
TV-ben a híreket, megborzadok
és én is félek…
Mielőtt párnámra hajtanám
fejem, szól hozzám az Isten: „Jöjj
és csendesedj el, gyermekem, beszélni akarok veled. Ne félj, mert
én veled vagyok! Nincs olyan
nagy vihar, melynek én nem parancsolhatnék. Őrzöm életedet.
Megtartód vagyok!”
Szól az Isten, hívogat a csendbe, hogy beszélhessen velem...
Veled, kedves Olvasóm. Igen,
kint tomboló vihar van a világban, esetleg a szomszédok életében, de benned, bennem csendet
parancsol. Ő nem dübörög, szava
nem harsogja át a világ zaját, mert
Ő Isten! Békességnek, nyugalomnak Istene. Nekem kell megtalálni a helyet, időt, módot és alkalmat, ahol elcsendesedhet szívem
és elmém. Csak a csendben hallhatom meg Őt. Csak a csendben
érthetem szavát. Ebben a zajos,
rohanó világban nekem kell kikapcsolni a zajt és csökkenteni a
sebességet. Mert száguldás közben nem tudok Istenre figyelni.
Meg kell állnom, el kell vonulni olyan helyre, ahol a legkisebb
a zavarás, ahol lehetőleg semmi
nem tereli el a figyelmemet, gondolataimat… Ha megkerestem
az alkalmat, időt és helyet, akkor
várok és figyelek teljes szívem-

mel, elmémmel, lelkemmel. Isten nem marad néma! Olvasom
a Bibliámat, elmélkedem, kérdéseket teszek fel az Úrnak és magamnak az Igével kapcsolatosan.
Ő szól hozzám, beszél velem, tanít, válaszol kérdéseimre, sokszor megdorgál vagy figyelmeztet. Ez nem valami hallucináció,
vagy képzelődés, fantázia betegség... Ez az Isten Szent Lelkének
a munkája. Napközben, munkám
végzése közben is megszólít Isten, sokszor. Figyelmeztet: ne
tegyem, ne szóljak, tűrjek, cselekedjem, könyörögjek személyekért. Ismerem az Úr hangját.
Ma délelőtt egy asszonyra
gondoltam, de csak gondoltam
és szomorkodtam miatta. Mert
látom, hogy kínlódik, küzd önmagával és rettenetes cigaretta-szenvedélyével. Nehéz mellette a levegő, olyan erős dohány
szaga van. Gondoltam rá és ennyi
az egész, nem imádkoztam érte.
Délután telefonált egy másik as�szony és kért, hogy imádkozzam
az előbbi asszonyért, mert súlyos
állapotba került a szíve miatt,
mentő szállította a kórházba, az
intenzív osztályon van... A lélek
figyelmeztetett, emlékezetembe
hozta ezt az asszonyt, de én nem
figyeltem, s akkor nem imádkoztam érte.
Megértem-e az Úr hangját?
A Lélek szelíd hangját, a kegyelem, az élet hangját? A Szentlélek tanácsát? Igen, elismerem, Ő
Isten, mindenek és mindenki felett álló, szent Úr.
Senki nem adhatja, biztosíthatja számomra azt a védelmet, erőt, békességet, amit Ő
ad gyermekeinek, nékem is. Vágyom a csendre, vágyom Istennel időzni. Ha nem vigyázok, ha
elhanyagolom és nem ápolom az
Úrral a kapcsolatot, a csendet,
vesztes leszek. A csendben, az
Úrral szívemben béke van, erőt
kapok a mindennapi küzdelemhez. Olyan jó, hogy nem vagyok
árva! Ő, az én drága mennyei
Atyám szeret és gondomat viseli. Tekintetét nem veszi le rólam, rólad sem, kedves Olvasóm. Áldott legyen a mi jóságos Istenünk.
Téged dicsér a teremtett világ
Istenem. Úr vagy és uralmadnak
nem lesz vége. Tudom. E világban viharok tombolnak, emberszívek háborúznak egymással,
házasságok, családok, munkahelyek válnak hadszíntérré. Köszönöm, hogy Te uralkodsz az
emberi szívek felett is. Szívembe jöjj és maradj nálam, soha
ne szomoítsam meg Szent Lelkedet, ne vétkezzem ellened, segíts!
Magasztalom áldott neved, köszönöm szereteted, jóságod, kegyelmed. Köszönöm, hogy méltatlan gyermeked bár, de a Tiéd
lehetek. Ámen.
(Morzsák 4., 2006)

Megújul az ungvári színház
színpadtechnikai rendszere

A felújítási munkálatok megkezdése alkalmából szervezett
sajtótájékoztatón Spenik Sándor,
az Ungvári Nemzeti Egyetem égisze alatt működő Ukrán-Magyar
Oktatási-Tudományos Intézet dékánja, a projekt koordinátora az
ukrán-magyar kulturális együtt-

tos nem lehet jelen, mivel az ukrán
hatóságok kitiltották az országból.
A kultúra fontos összekötő kapocs a két sorsközösségre ítélt nemzet, a magyar és az ukrán között,
hangsúlyozta Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának irányítója, aki a továbbiakban
arra emlékeztetett, hogy a magyar
kormány a korábbiakban és a kö-

működés fontos állomásának nevezte a színház fény- és hangtechnikai rendszerének és a forgószínpad felújítását. Ismét megbizonyosodhattunk arról, hogy
Magyarország Ukrajna megbízható és kiszámítható partnere.
Spenik Sándor sajnálatát fejezte
ki azzal kapcsolatban, hogy a projekt kezdeményezője és elindítója, Grezsa István miniszteri biz-

zelmúltban is számtalanszor hozzájárult Ukrajna polgárainak, ezen belül Kárpátalja lakói életminőségének
javításához, egészségének megőrzéséhez. Gondoljunk csak az ország
kórházainak adományozott lélegeztető gépekre, a koronavírus leküzdéséhez szükséges egészségügyi eszközökre, a veszettség elleni védőoltásokra. Ezúttal ismét egy olyan
projekt indult el, amely valamennyi

közeljövőben megvalósításra kerülő tervekről, többek között a színházi világnap alkalmából megrendezésre kerülő programokról.
Mint említettük, a 160 milliós
beruházás anyagi hátterét a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága biztosítja a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítványon keresztül.

A biológia, kémia, földrajz szerelmesei gyarapították tudásukat

tály) és természetrajz- földrajz
(7-8. osztály) versenyek első tíz
helyezettjei. Idén az 50 meghívottból harminchárman érkeztek
meg a foglalkozásokra.
A program szakmai felelőse,
dr. Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője elmondta, hogy a három hétvégére tervezett versenyfelkészítőn igyekeznek minél játékosabb, érdekesebb formában olyan hasznos
információkat átadni, melyek nincsenek az itteni tananyagban, viszont a Kárpát-medencei megmérettetéseken szükségük lehet rá.
Papp Géza, a Rákóczi
Főiskola Földtudományi
és Turizmus Tanszék oktatója gratulált a résztvevőknek, hogy idáig eljutottak. Arra biztatta a diákokat, hogy minél több
tudást szívjanak magukba,
hisz a felkészítő is egy bizonyos verseny, hisz a legjobbak közül is csoportonként a legjobb képviselheti Kárpátalját a Kárpát-medencei megmérettetéseken.
A tehetséggondozó
hétvégék alatt a gyerekek étkeztetését és utaztatását
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány biztosítja. A programot
a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor
Alap támogatja.

Elejét lásd az 1. oldalon

Tehetséggondozó hétvége a főiskolán

A karanténszabályok betartása mellett folytatódnak a
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által szervezett tehetséggondozó hétvégék a Rákóczi Főiskolán. Az elmúlt szombaton a biológia, kémia, földrajz szerelmesei jelenléti fog-

gatója elmondta, hogy immáron
ötödször kerülnek megrendezésre
a biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék, melyek célja a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy
György kémia, Herman Ottó biológia, Teleki Pál földrajz-földtan ver-

lalkozásokon személyesen találkoztak, hogy gyarapítsák tudásukat, a pénteki és a vasárnapi foglalkozásokat pedig online
tartották meg.
Az alkalom megnyitóján
Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigaz-

senyre való felkészítés, a résztvevők természettudományos ismereteinek elmélyítése, bővítése. Ezeken meghívásos alapon vehetnek
részt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett Szent
Györgyi Albert kémia (8. osztály),
Margittai Antal biológia (7-8. osz-

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!
Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!
Mobil: +38(095) 600 80 05, +38(097) 600 80 05

kárpátaljai színházszerető polgár
kulturális igényét igyekszik magas színvonalon kielégíteni. A
főkonzul beszélt arról is, hogy a
Kárpátaljai KultúrKaraván elnevezésű projekt keretében az elkövetkező hónapokban – amint
ezt a járványhelyzet lehetővé teszi – számos nagyszabású magyar
vonatkozású produkció helyszíne
lesz a megújult ungvári színház.
Vaszil Maruhnics színházigazgató köszönetet mondott a magyar
kormánynak azért, hogy ily nagymértékben járul hozzá az általa vezetett intézmény korszerűsítéséhez.
A támogatás kézzel fogható jele a
magyar fél jószándékának. Az igazgató tájékoztatta az újságírókat a
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Szerelmes földrajz

A Beregszászt félkörben védő
szőlőhegyekről

Nem oly nagy gond, nyugtathatnánk azokat, akik amiatt aggódnak,
hogy a Beregszászt félkörben védő, egykor csodálatosan rendben
tartott, szakszerűen gondozott szőlőtáblák neve hamarosan a feledés homályába vész. Hisz szerencsénkre a különböző korokban készült, precízen összeállított katonai térképek a dűlőneveket mindörökre megörökítik az utókornak. Ám ha nem lépünk gyorsan, éppen azoknak a családoknak a neve kerül feledésbe, akik ezeket a
parcellákat szorgos, verejtékes munkával évtizedeken át művelték. Ezért is vagyunk hálásak mindenkinek, aki segít ébren tartani
a kollektív emlékezetet. Mint ahogy teszi ezt a hetvenes éveinek végét taposó Kabáci László, aki a szovjet érában évtizedeken át dolgozott a beregszászi szovhozüzemben.
Aki a levelében így ír. ,,A
hegyek, dűlők sorát mivel is lehetne kezdeni, mint Schönborn
gróf intézőjének, Pál Győzőnek
az Ardai-hegyen elterülő birtokával és nagyszerű, kétszintes
pincéjével, ahol ma a földrengést jelző állomás működik. A
birtok legnagyobb részét a Bakator szőlők foglalták el, ezek
a táblák a hegy alsó részén,
a szoknyája mentén húzódtak. Mivel bőven termett, ezért
nevezték el a szegény ember
szőlőjének. Feljebb a Saszla,
vagy ahogy errefelé mondják,
a Gyöngyszőlő termett. Legfelül pedig a Kokondának nevezet rész Rizlinggel volt betelepítve. Itt már olyan köves volt
a talaj, hogy a szőlőt nem hagyományos, hanem csak rákláb
,,
kapával lehetett megművelni.
Mielőtt folytatnánk a dűlők
számbavételét, idézzünk fel egy
történetet, amely már vidékünknek Magyarországhoz való vis�szacsatolása után történt. A mai

autóiskola, a korábbi DOSZAAF,
ahol a szovjet érában évtizedeken
át a szovjet hadsereg egyik rádiós
csoportja működött, nos, a magyar
érában ez Illyésházy nyugalmazott
tábornok rezidenciája volt. Ekkor
esett meg az a csúfság, hogy betörők jártak a nyáron üresen álló borházban. A csendőrök hamar megtalálták a tetteseket, három környékbeli legényt, akiket fogdába zártak, és táviratoztak Illyésházynak.
A tábornok rövid időn belül megérkezett Budapestről, s csakhamar
eléje vezették a három elkövetőt.
Akik megszeppenve álltak az ősz
hajú, díszegyenruhába öltözött hadfi előtt. Illyésházy odalépett a legidősebb legényhez, és kemény hangon rászólt:
– Fiam, volt maga már katona?
A megszólított, ha lehet, még
jobban lesütötte a szemét, s alig
hallhatóan válaszolt:
– Kérem alásan, nem voltam.
– Nos – emelte fel a hangját a
tábornok –, tudjátok meg, ti gazfickók, hogy Magyarországnak

Kocsis Marianna, a szívvel-lélekkel tanár

Sikeres felnőtteket nevelni

Kárpátalján magyarnak lenni nem egyszerű. Kultúránkat megőrizni, átadni pedig csak egy igazán elhivatott pedagógus képes. Kocsis
Marianna, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tanáraként fontosnak tartja a tanár-diák bizalom kiépítését, hisz csak
így lehet sikeres egy hosszú és sokrétű oktatási folyamat. Ismerjük
meg a kiváló pedagódust.
– Meséljen magáról!
– Beregdádában születtem, ott
is jártam általános iskolába, majd
a Jánosi Középiskolában szereztem meg érettségi bizonyítványomat. Szerettem volna továbbtanulni, de a felvételim akkor nem
sikerült, így végzettség nélkül
kezdtem dolgozni pionírvezetőként. Előbb Jánosiban, majd szülőfalumban kaptam állást, eközben felvételt nyertem az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar
nyelv és irodalom szakára levelező tagozaton. Tíz évet töltöttem
a dédai iskolában, 1997-től pedig
mind a mai napig a Beregszászi
Magyar Gimnáziumban oktatom
a gyermekeket.
– Honnan jött a tanári pálya
iránti elköteleződés?
– Már kisgyermekként elhatároztam, hogy erre a pályára fogok lépni. Elsősorban alsós tanár
szerettem volna lenni, szerettem
volna a legkisebbekkel dolgozni, megtanítani őket írni-olvasni.
Azonban a magyartanáraim elhivatottságát és szakma iránti elkötelezettségét látván változattam
elképzeléseimen: én is úgy gondoltam, hogy ez lesz az utam, ez
lesz az a szak, amiben leginkább
kiteljesedhetek.
– Milyen tapasztalatokkal
gazdagodott az évek során?

– Több mint harminc éve vagyok a pályán, ez alatt az idő alatt
rengeteget fejlődik az ember. A
gyermekek évről évre változnak,
meg kell találni hozzájuk a megfelelő utat. Minden gyermeket másként kell rávezetni arra, hogy miért is szép a tanulás, miért is érdemes elsajátítani a tananyagot. A
kicsikhez játékos úton közelítünk,
megmutatjuk nekik, hogy a tanulás lehet egy jó élmény is. A nagyobbakat pedig egy-egy érdekes
adat, egy életközelibb magyarázat
az, ami a mélyebb tanulás irányába fordíthatja.
– Mire kell nagyobb hangsúlyt
fektetni a tanítás során?
– Ez természetesen egyénenként változó. Vannak olyanok – ha
az irodalom tanítását vesszük alapul –, akik már kicsi korban a könyvek szerelmesei lesznek, és akadnak olyanok is szép számmal, akiket nem vonz kimondottan az olvasás. Ilyenkor a mű ismertetésénél
nem fejezem be cselekményt, nem
mondom végig a történéseket, hogy
akiben felkeltettem az érdeklődést,
maga olvassa el és élje át az utazás
élményét. Munkám során fontosnak tartom, hogy ne csak a tanórákon legyek tanár, vezető, hanem az
élet többi szakaszában is. Osztályfőnökként úgy gondolom, hogy a
diákoknak kötelességem megmu-

négy sarka van, s az egyik sarkában én állok.
A beregardóiak azóta is, ha a
társaságnak jelezni akarják – akárcsak viccesen vagy félig komolyan
is –, hogy mennyire fontos személyek ők, Illyésházy ezen mondatát
emlegetik.
A kolhoz óvodájának – a kétszintes épület a múlt század negyvenes
éveinek elején épült – Pócsi ügyvéd
uram volt a tulajdonosa. Nem mes�sze található a szovhoz brigádháza,
amelyet mostanra jelentős részben
átépítettek, itt terült el a nagybégányi
Pogány földesúr birtoka. Tudni kell,
hogy a Rózsás, más néven a CsipBeregszász madártávlatból

,,Lépünk egy nagyot – írja a levélíró –, és már az Amfiteátrum
környékén járunk. Itt van a hegyvonulat egyik kiemelkedő része, amelyet a híres Kalmár-dűlő néven illették a régiek, és a tetején állt
,, valamikor az árvaház épülete. Visszább
a Csipás-dűlő, amelyen keresztül
a Kígyósra vezető országút húzódik, mellette a Böndőbánya. Itt állott egykoron Kontnak, az egyik
beregszászi téglagyár tulajdonosának a borháza és a pincéje. Sokan
ismerik a régiek által ma is emlegetett Hubert korcsmát – a Munkácsi és a Lónyai utca találkozásánál. Tudni kell, Hubert uramnak
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Tórafüggőnek pedig a hegynek
azt a részét nevezték, ahol most
a Kishegy étterem rendezkedett
be. A Veresbegy Muzsaly elején
található, Nagyaranyosként pedig a Veresbegy fölötti részt emlegették eleink. A Felsőaranyos
egy Fricse nevű magyar tábornok tulajdona volt. A Messzelátó a Nagyhegy tetején húzódott.
Idézzük fel a dűlőneveket
újból, ajánlja levelében Kabáci
László. Csipkegödör, Szila,
Rigó, Szarka, Mózsi, Csiga,
Vasbika, Kőporos, Mezőgrádics, Felsőaranyos, Nagyaranyos, Dajbóc, Messzelátó, Teje,

A felvételt Bunda Szabolcs készítette

kegödör az Ardai-hegy folytatása. A
Sárok-hegytől a város felé húzódott
a Grádics. Ez már a mai Pacsirta környéke, itt húzódott a Linner család
kőfalakkal megtámasztott, teraszosan megművelt 7,5 hektár szőlője. A
Benda család szőlői is a közelben terültek el. A borgyár sisaktornyas épülete fölött találjuk a város szőlejét.

a Böndőbánya környékén volt egy
takaros borháza és gondosan rendben tartott szőlője. A dűlőt a környékbeliek Csepegő néven emlegették. Nem messze ettől található
a Heő-dűlő, ahol a híres gyermekorvosnak, Hartmannak volt a szőlője. A Rivaj, a Rigó, a Csillagos
már a Kishegy környékén húzódott,

Rivaj, Veresbegy, Csillagos, Kistelek, Tórafüggő, Heő, Darvas,
Böndőbánya, Hőbörgő, Maró.
Csak remélni tudjuk, hogy talán élnek még közöttünk olyan
idősebb emberek, akik elolvasva
ezeket a dűlőneveket, felelevenítenek néhány szép régi történetet.

tatni a körülöttünk lévő világot, a
kultúránkat, a történelmünket, azt,
hogy Kárpátalja milyen sokszínű és
gazdag vidék.
– Mennyre fontos a tanár-diák
bizalom kialakítása?

– Tavaly a végzősöknek voltam az osztályfőnöke. Be kell vallanom, nekik nehezebb volt az az
időszak, hiszen fel kellett készülniük az érettségi vizsgákra, a felvételikre, amelyek kihívás elé állí-

– Ez egy nagyon fontos tényező, hiszen így megosztják a diákok
a tanáraikkal az örömeiket, bánataikat, kudarcaikat, melyek ismeretében tudunk nekik segíteni, tanácsot
adni, vezetni őket, hogy majd az iskola falai közül kikerülve sikeres
felnőttekké váljanak.
– A tavalyi év a kihívások időszaka volt. Hogyan oldották ezeket meg?

tották őket. El kell mondanom azt
is, hogy a nagyobbak öntudatosabbak voltak e téren, kötelességtudóak voltak céljaik elérésében, így ők
gördülékenyebben vették a távoktatással járó változásokat. A kicsikkel
sem volt nehéz dolgunk, hiszen nekik ez új élmény volt, a digitális oktatás izgalma lekötötte őket, igyekeztek maradéktalanul elvégezni a

feladatokat. A középkorosztálynál akadtak nehézségeink, ők hajlamosabbak a lazításra, de tanári
ráhatással ők is tudatosították magukban, hogy mi a kötelességük.
Emellett azt kell mondjam, hogy
nem szeretem a távoktatást, a tanár-diák viszony egy személyes
kapcsolat, egy olyan kontaktus,
ahol látod a másik reakcióit, kétségeit, ha valamit nem ért, még
alaposabban el tudod magyarázni
a tananyagot. Az online világában
erre nincs lehetőség.
– Mit jelent önnek a pedagógus pálya?
– Nagyon szeretek tanítani,
boldog vagyok, amikor láthatom
egy-egy diákom sikerélményeit.
Az az érzés, mikor egy diák felnőve sikeres lesz, esetleg ő is a
tanári pályát választja, szavakkal leírhatatlan. A gyermekek egy
olyan pluszt adnak az ember életébe, amelyet talán más szakmánál nem kapnánk.
– Térjünk vissza önhöz. Mivel foglalkozik szabadidejében?
– Több mindennel szoktam
foglalkozni, ha időm engedi. Sokat főzök, szeretek a konyhában
tevékenykedni, emellett a kertészkedés is közel áll hozzám. Természetesen az olvasás sem maradhat
ki a sorból, szinte bármit elolvasok
a kötelező szakirodalomtól a bűnügyi regényekig.
– További tervek…
– Szeretném folytatni a tanítást, úgy érzem, még van bőven tennivalóm a pályán. Fontos, hogy okos, felelősségteljes
felnőttekké váljanak a diákjainkból, de még fontosabb, hogy
jó és becsületes embereket neveljünk, akik megállják helyüket a világban.
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Különleges falrajzok Sárga Erzsébettől

„Alkotás közben megszűnik
körülöttem az idő”

Otthonunk az a hely, ahová
megpihenni térünk, ahol egy
fáradt nap végén letesszük
terheinket. Elengedhetetlen,
hogy kényelmesen, komfortosan érezzük magunkat. Ennek
érdekében személyes tárgyakkal, fotókkal, különböző dekorációs elemekkel vesszük körbe magunkat. S akár falra festett rajzokat készíthetünk, készíttethetünk akár a magunk
örömére, akár kisgyermekünk
számára.
A Feketepatakon élő Sárga
Erzsébet kezei közül igazi remekművek kerülnek ki. Láthattak már tőle Hupikék törpikék
kompozíciót, a Frédi és Béni
mese részletét, de a nagyobbaknak hagyományos magyaros mintával is dekorál. Vele
beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.
– Hogyan alakult ki a rajzolás iránti szeretete?
– Már gyermekkoromban is
nagyon szerettem rajzolni, s azt
tervezgettem, hogy majd felnőtt
fejjel is ezzel foglalkozom. Az
iskola igazgatónője felfigyelt

tehetségemre, ő volt az a személy,
aki motivált. A 9. osztály befejezését követően felvételiztem az ungvári Kárpátaljai Művészeti Főiskola képzőművészeti szakára, melyet sikeresen be is fejeztem. A főiskola után szerettem volna még tovább fejleszteni tudásomat, így beiratkoztam az Ungvári Művészeti Akadémiára, levelező képzésre.
Egy ideig belekóstolhattam a tanári szakmába is, hiszen a Verbőci
Középiskolában rajzot oktathattam
a kicsiknek. Ma pedig különböző
rajzok, figurák falra festésével foglalkozom. Nagy ajándék számomra, hogy azon a területen dolgozhatom, amelyet igazán szeretek.
– Mi vezérelte a falrajzok irányába?
– Úgy gondolom, hogy egy jó
ötlet megszületésének alapja a család. Férjemmel otthonfelújításba
kezdtünk, sokat gondolkodtunk a
különböző helyiségek dekorálásán,
a gyerekszoba színein. Elhatároztam, hogy én is szeretnék valamit
adni a kisfiamnak, és mivel nagyon
szereti a Hupikék törpikéket, megfestettem neki a mesefigurákat. Így
készült az első falra festett rajzom.

– Mely témák a legkedveltebbek?
– Általában a virágmintás rajzok kérik. Ám ahol egy vagy akár
több gyermek is van, igénylik a különböző rajzfilm
figurák falra festését. A
Mickey egértől megkezdve
Frédi és Bénin át a különböző nonfiguratív mintákig
széles a skála, igyekszem tudásom legjavával teljesíteni
a megrendelő kéréseit. Közösségi oldalamra pedig feltöltöm az elkészült munkáimat, hogy mások is inspirálódhassanak belőle.
– Mint minden tevékenységben, itt is szükséges az önfejlesztés.
– A jó pap is holtig tanul, szokták mondani. Ebben a szakmában is így van
ez. Mindig jön valami új,
valami érdekesebb módja,
könnyebb technikája a festészetnek. Az internet világa pedig nagy segítséget
nyújt a folytonos fejlődéshez, tanuláshoz. Nagyon
fontos azonban, hogy hig�gyünk magunkban, higgyük
el, hogy képesek vagyunk
elérni céljainkat.
– Milyen érzései vannak, amikor alkot?
– Rajzolás közben a világ mintha megszűnne létezni körülöttem.
Csak én, a papírlap (vászon, fal)
meg a ceruza. Alkotás közben ze-

illetve számtalanszor átbeszéltük
azt, hogy ezek után sokkal megfontoltabban, költségkímélőbben
kell a termelési tervet elkészíteni.
Az ősz nagy virágeladási időszaka, mint tudjuk, a mindenszentek
ünnepe. Ez az év utolsó lehetősége
a tömeges értékesítésre, és általában a korábbi több hónapos munka megérdemelt jutalmát, bevételét jelenti. A megérzéseink beigazolódtak, ugyanis már a kezdetek
kezdetén krizantémmal telítődtek

a piacok, vevőket viszont alig lehetett látni. A Kárpátalján működő
nagybani piacokon jelentős problémaként merült fel, hogy nem a
megszokott számban jöttek az ukrajnai felvásárlók. Erre a megyére
viszont túl sok jutott a megtermelt
mennyiségből. Mint említettem, a
vágott krizantém értékesítése terén
is komoly gondok merültek fel, de
sokkal rosszabbul jártak azok, akik
a cserepes krizantémokat favorizálták, mivel azok nagy része a termelő nyakán maradt.
– Ennek az óriási bevételkiesésnek a kapcsán felmerül a kér-

rolnak mindenen, amin csak lehet. A
tavaszi ültetési tervet minimalizáltuk annyira, amennyire csak lehet,
mert félő, hogy az őszi kudarc után
a tavaszi értékesítés sem lesz jobb.
A fent elmondottakból kitűnik, hogy a vágott virágot termelők
még rosszabb értékesítési évet zártak, mint a palántanevelők. Számtalan rendezvény maradt el (ballagás, konfirmációk, esküvők stb.),
amelyre a korábbi években a virágboltok alig érkeztek teljesíteni megrendeléseiket. Nem jobb a
helyzet Európa többi országában
sem. A holland virágpiacokon ha-

Sikerek és kudarcok a dísznövénytermesztésben

– Milyen nehézségeket kellett leküzdeniük a virágkertészeknek? – Bucsella Enikőtől, a
Kárpátaljai Magyar Vállalkozók
Szövetségének (KMVSZ) falugazdász-szaktanácsadójától először ezt kérdeztük.
– A KMVSZ falugazdászaként a Máramaros-Ugocsa régióban tevékenykedő virágkertészek munkáját segítem. Helyzetemből adódóan a dísznövénytermelőkkel tartok szorosabb kapcsolatot, mivel magam
is családi gazdaságot és virágboltot vezetek. Vágott és balkonvirág-termesztéssel foglalkozunk több termelőházban.
Egyéni tapasztalataimat a falugazdász munkán keresztül sok
termelővel megoszthatom, illetve a velük való együttműködést jó lehetőségnek találom a
kapcsolatépítés, a piackutatás
szempontjából is. Ami a szakterületünket illeti, a mögöttünk
hagyott 2020-as évet két részre
bontanám a sikerek és kudarcok
szempontjából. A tavaszi karantén sokként érte a piac minden
résztvevőjét, így a mi tagjainkat is. Virágeladás szempontjából szerencsére már túl voltunk az első nagy piaci felfutáson, a nőnap ugyanis számunkra az egyik legfrekventáltabb
időszak. Ez az év első lehetősége a nagyobb volumenű értékesítésre, ami a megszokott bevételt hozta. Teljesen elégedettek voltak a termelők az eladott
mennyiséggel és az árakkal. Ezt
követően mindenki belevetette
magát a tavaszi virágok kiültetésébe, hiszen ekkorra már minden tervezett palánta, szaporítóanyag arra várt, hogy végleges

helyére kerülve a tavaszi napsugártól ugrásszerűen belombosodjon,
hogy aztán anyák napján, május folyamán értékesítsük ezeket a tételeket. Alighogy elkezdtük az ültetéseket, jött a hír a teljes karanténról, amiről azt hittük, hogy totális
csődöt jelent, hiszen kijárási tilalomban és a kertészetek zárva tartásával nem lehet eladni több ezer,
esetleg több tízezer virágpalántát.
– Szerencsére egy idő után
megnyitották a zöldség- és virágpiacokat.
– Elmondhatom, ezzel nagy
kő esett le a szívünkről. Nem tudom, hogy a kényszerű otthonmaradás okozta, vagy az a tény, hogy
végre volt idejük az embereknek a
környezetükkel többet foglalkozni,
de a tavaszi virágpalánta-értékesítés a várakozásokon túl teljesített.
A karantén okozta sokk után sorra hívtak fel termelőtársaim, hogy
soha ilyen jó szezont még nem zártak. Megnyugtató volt ezt hallani,
mivel már azt hittük, hogy rajtunk
marad a fűtéssel és rengeteg munkával, gondozással előállított termék. De az végül szépen eljutott a
vásárlókhoz, és kezdhettük a felkészülést az őszi szezonra. Jól tudjuk, hogy a korai hajtatásban érintett zöldségkertészeknek nem volt
ilyen szerencséjük, mivel esetükben a piacok néhány hetes zárva
tartása alatt gazdaságonként több
mázsányi áru ment tönkre.
– Térjünk át a második rész
elemzéséhez, a virágtermelők őszi
időszakához.
– Nem vagyunk naivak. A tavaszi pozitív értékesítést senki sem
könyvelte úgy el, hogy járvány ide
vagy oda, ugyanannyi őszi virágot
fogunk eladni. Magam is többször
felhívtam a termelők figyelmét,

történik. Engem magával ragad a
pillanat, és ez egy nagyon csodálatos érzés.
– Nemhiába mondják, hogy
a művészetnek stresszoldó hatása is van.
– Így igaz, a művészeti terádés: a termelők miből fogják finanszírozni tavaszi szezon munkálatainak költségeit?
– Jogos a felvetés: miből fedezzük a tüzelőanyag, a szaporítóanyag, egyéb eszközök beszerzését? Számolnunk kell azzal is,
hogy a lassan egy esztendeje tartó járványhelyzet miatt a lakosság
nagy része felélte tartalékai jelentős
részét. Félő, hogy kevesebbet költ
majd környezete szépítésére is, hisz
sokan mindennapi filléres gondokkal küszködnek, amikor például a
rezsiköltségek kifizetése is óriási
problémát jelent… Általánosságban elmondható, hogy termelőtársaim teljesen lecsökkentették tavaszi palánta-megrendeléseiket, kevesebb termelőházat használnak, spó-

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

Így év elején elengedhetetlennek tűnik a mögöttünk hagyott 2020as esztendő tapasztalatainak összegzése már csak azért is, hogy sikeresen megbirkózzunk az előttünk álló 2021-es év feladataival,
és szembe tudjunk nézni az újabb kihívásokkal.

nét is szoktam hallgatni, ez ellazít
és egyben segít koncentrálni. Amikor rajzolok, nem érzékelem az idő
múlását, sem azt, ami körülöttem

pia, így a rajzolás lényege is az,
hogy nem kell érzelmeinket szavakba önteni. Sokszor nehezünkre esik beszélni arról, ami épp
bennünk zajlik, ezért is
hasznos, ha ezeket inkább más formában adjuk ki magunkból, talán
éppen rajzolással. A rajzoláshoz nem kell sok
minden, ezért is egyszerű ez a fajta tevékenység
az érzelmek, gondolatok, emlékek kifejezésére, feldolgozására. Egyben büszkeséggel tölthet
el, mikor kezeink között
megszületik valami új és
egyedi alkotás.
– Milyen tervekkel
vág neki az évnek?
– A jövőben is szeretnék hódolni a szenvedélyemnek. Emellett szeretnék visszamenni az iskolába dolgozni, szeretném
továbbadni a gyerekeknek azt, amit én megtanultam a festészetről. Terveim közt szerepel a továbbiakban egy rajzszakkör
elindítása, ahol a gyerekek még jobban elmélyülnének ezen művészeti ágazat rejtelmeibe. Itt megtanítanám őket a
színek használatára, a különböző
rajzolási technikákra, s mindazonáltal a remélhetőleg bennük rejlő „művész” kibontakoztatására.

Kurmay Anita

lomban állt a kidobott vágott virág, több videót is láthattunk a
piacok összeomlásáról, de sajnos nem volt ez másképp a mögöttünk hagyott hónapok során
nálunk sem.
– Ezek után nem könnyű válaszolni arra a kérdésre, hogy
van-e túltermelés Kárpátalján,
vagy észlelhető-e telítettség a virágpiacokon?
– Meggyőződéssel állíthatom, hogy korábban egy normális évben nem tapasztaltunk
ilyesmit, a helyben termelt vágott virágot mindig is előnyben
részesítették a virágkötők. Ezen
felbátorodva nem is oly rég magam is az egy féle növény termelését kibővítettem hat másik
fajtával, így az év minden szakaszában volt saját, friss vágott
virágom, a szezonnak megfelelően. Ez a karanténnal kapcsolatos intézkedésekig teljesen jól
működött, tehát én nem éreztem
piaci túltelítettséget. Azt gondolom, hogy bár az idei év mindenféleképpen az építkezés, az
újratervezés éve lesz, de aki kitart (és csak az fog kitartani, aki
nem tavaly kezdte a termelést),
annak lesz lehetősége arra, hogy
talpon maradjon egy ilyen felemásra sikeredett év után is. A
mi szakmánkban a megélhetésen túl szintén nagyon lényeges,
hogy az ember meglássa munkájában a lehetőséget arra, hogy
fejlődjön szakmailag, emberileg.
Nemkülönben, hogy támasza legyen embertársainak tanácsadásával, példamutatásával, kitartásával. Hiszek az idei év lehetőségeiben és abban, hogy tényleg
csak rajtunk áll vagy bukik, mit
hozunk ki a rosszból. Meg kell tanulnunk, hogy semmi sem természetes és magától alakul, formálódik a mi kedvünkre. Tisztában
kell lennünk azzal, hogy csak akkor leszünk sikeresek, ha ezután
úgy tervezzük meg munkánkat,
építjük fel gazdaságunkat, hogy
helyt tudjunk állni bármilyen nehéz körülmények között, szembe
tudjunk nézni minden kihívással.
– Ehhez kívánunk sok sikert.

Kovács Elemér
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A kókuszrost (mint ültető közeg)
pufferolása és mosatása

Sok termelő küzd azzal a problémával, hogy nem megfelelőek
a talaj adottságai a különböző
kultúrák (legfőképp az uborka)
termesztésére. Hiába
követ el mindent annak érdekében, hogy
feljavítsa, fertőtlenítse a talajt, vagy betartsa a vetésforgót,
mégis olyan érzékeny
zöldségnövények esetében, mint az uborka, folyamatosan vis�szatérnek ugyanazok a gyökérproblémák. Ezek a problémák hosszú távon orvosolhatóak különböző talajkondicionáló és mikroorganizmusokat tartalmazó készítményekkel, folyamatos talajátmosatással, és a talaj pihentetésével, de a mai felgyorsult világban nem mindenki
teheti meg azt, hogy éveket vár
arra, hogy a hajtatóberendezés
talaja megfelelő legyen az adott
növény termesztésére.
Ilyenkor kell elgondolkodni
a fólia alatti termelőknek azon,
hogy vagy kihagyják az érzékenyebb kultúrák termesztését a vetésforgóból, vagy elszigetelik (izolálják) a talajt és valamilyen gyökérrögzítő közegben folytatják a
termesztést. Ezek a gyökérrögzítő
közegek sokfélék lehetnek. Akadnak termelők, akik izolált bakhátas
(mezei föld vagy folyami iszap és
érett trágya keveréke), vagy szalmabálás termesztést favorizálják,
de akadnak termelők, akik a különböző közegeken (kőzetgyapoton, tőzegen, perliten, kókuszroston, vagy ezek kombinációján)
való termesztést alkalmazzák.
A gyökérrögzítő közegek közül az egyik legmegbízhatóbb,

a gyökér számára (megfelelő pH,
levegősség, sterilitás, vízmegtartó
képesség) legoptimálisabb a kókuszrost közeg. A kókuszrost közeget más és más formában és minőségben szerezhetjük be:
a) kókuszrost paplanok – ezeket a paplanokat a fóliaházban hos�szanti irányban szétrakjuk a soroknak megfelelően, majd feltöltjük vízzel, és már ültetésre készen állnak.
b) pufferolt, mosott kókusztéglák, kókuszblokkok – ezeket a téglákat, blokkokat egy nagy edénybe
(nyitott tetejű tartályban, kádban)
belerakjuk és feltöltjük vízzel. A
4-5 kg súlyú préselt blokkok 30-35
l vizet is képesek magukba szívni,
miközben a térfogatúk többszörösére duzzad (kb. 55-60 liternyire). Majd ezt követően szétrakjuk
őket a termesztő edényekbe (vödrökben, fekete fóliával kibélelt ládákban stb).
c) pufferolatlan kókusztéglák,
kókuszblokkok – ez az a közeg,
amely a legkönnyebben és a legolcsóbban beszerezhető vidékünkön.
Van úgy, hogy ezeket a termesztő
közeget fele annyiból megúszhatjuk, mint akár a paplanos verziót. De
tisztában kell lennünk: ahhoz, hogy
ezekbe a közegekbe ültetni tudjunk,
még van egy kis tennivalónk, amely
elég sok időt vesz igénybe és ezzel
a termelőnek mindenképpen számolnia kell.
Ezek a pufferolatlan és mosatlan kókuszrost-blokkok még tartalmazhatnak a növény számára nem
felvehető elemeket és káros sókat.
Először is ismerkedjünk meg azzal,
hogy mi is az a kókuszrost.

Palántanevelés a fóliasátrakban
Az egyik legnehezebb kérdés virágüzletekben és mezőgazdasági
a zöldségtermesztésben a pa- boltokban, és ami nagyon pozitív: a
lántanevelés, de különösen a palántanevelési időszakban lényefóliasátrakban, mert itt dől gében nem kell pótolni semmiféle
el a sorsa a további eredmé- tápanyagot.
nyes munkánknak. Én a paA harmadik, ami nagyon fonlántanevelést mindig egy cse- tos, a fűtés. Ezzel kapcsolatosan
csemőhöz hasonlítom,
merült fel az említett
aminek meg kell adni
termelőnél is a problémindent, amit követel
ma. A palántaneveléskor
a szervezete.
a fóliasátorban legalább
Sajnos sok termeplusz 20–22 °C fok hőlő nem veszi kellően
mérsékletnek kell lenni,
figyelembe a palántaés nem szabad, hogy innevelés alapvető kögadozás legyen. A legTel.: 2-41-74
vetelményeit, és ebből
több termelőnél vaskálykifolyólag sok probléhát vagy más egyéb fűma merül fel. Például nemrég tőtestet használnak, ami csökkenegy kedves termelő telefonált ti a relatív páratartalmat. Egyszónekem, hogy még alig keltek ki val a levegő nagyon száraz és ezért
az uborkamagvak a földből és a kis palánták elhervadnak. Sokan
máris elkezdtek hervadni. Mi- úgy gondolják, hogy ez valami belyen okok vezettek ehhez? So- tegségnek a jele (pl. palántadőlés).
káig faggattam kérdéseimmel, Ez ellen csak úgy tudunk védekezmíg kiderült a valószínű ok. Er- ni, hogy naponta „ködösítjük” a leről szeretnék írni, mert ugyan- vegőt (beszórjuk vízzel) és ezzel
ezek a problémák meg fognak emeljük a páratartalmat. Úgy gonjelenni más termelőknél is.
dolom, ez mindenkinek elérhető.
Először is, amit tudni kell a
A negyedik, amire különös fipalántanevelésről, hogy csak el- gyelmet kell fordítani a palántanelenőrzött, jó minőségű csávázott veléskor, hogy a növények egész
magot vessünk. A másik, nem nap kellő mennyiségű fényt kapjakevésbé fontos feltétel, hogy nak, mert a palánták fényigényesek.
csak speciális földkeveréket vá- Ha szükséges, akkor ki kell egészísároljunk, ami mentes (steril) a teni speciális lámpákkal, mert a pakórokozóktól és a kártevőktől. lánta nyurgulásnak ez az oka.
Ne használjunk saját készítésű,
A palántaneveléskor megjelenúgynevezett „magházföldet”, hetnek egyes kártevők és kórokomert tele van kártevőkkel és kór- zók is a leveleken, különösen akkor,
okozókkal! A megfelelő földke- mikor már több van belőlük. Külöverékeket meg lehet vásárolni a nös figyelmet kell fordítanunk a tet-

Kókuszrost
A kertészeti felhasználás szempontjából a kókuszdió legfontosabb része a külső, szivacsos-rostos védőburka.
A kókuszrost nem más, mint a
kókuszdió mellékterméke, amely
kiválóan használható termesztő
közegként önmagában, de más talajjal, vagy közeggel keverve is.
A kókuszrost, az előállításának
köszönhetően, környezetbarát és
„olcsó”. Nem csak azért számít olcsónak, mert a kókuszrost mellékterméke, hanem azért is, mert többször használható. Környezetbarát
is egyben, mivel nem kell külön
forrást biztosítani sem a kitermelésére, sem pedig az előállítására.
A kókuszrost pufferolása
Ha olyan kókuszrost blokkot vásárolunk, amelyik nincs
pufferolva, akkor ez a művelet kihagyhatatlan. Azért van szükség

erre a műveletre, mert a kókuszrostban vannak olyan, a növény
számára nem felvehető elemek,
amelyek a termesztés során gátolhatják más tápelemek felvehetőségét. Ezeknek az elemeknek a semlegesítésére (ionok cseréjére) alkalmazzák házilag a kalcium nitráttal történő pufferolást.
Először is, ha ezt a pufferolást
a téli hónapokban, az ültetést megelőzően végezzük, akkor biztosítanunk kell egy olyan helyiséget, ahol
napokon keresztül 20 °C körüli hőmérsékletet tudunk tartani. Ha ez a
helyiség megvan, akkor szükségünk
lesz továbbá egy olyan edényre (kádra, tartályra stb.), amelynek az alján
vekre – amit jól lehet látni – és az
atkákra is. Erre a kártevőre különös figyelmet kell fordítanunk,
mert szabad szemmel nem látjuk, de a kártétele alapján meg
tudjuk állapítani. A leveleken kis
méretű szúrások jelennek meg és
a levélfonák oldalán észre lehet
venni a takácsatka fejlett egyedeit, amelyek pókhálóval vannak
bevonva. Ilyenkor ajánlatos elkezdeni a védekezést, nehogy nagyon
felszaporodjanak.
Milyen vegyszereket is ajánlatos használni ilyenkor? Én ajánlanám a Karate–Zeon 0,03% – 3
ml 10 liter vízhez + Sanmite 10
gramm 10 liter vízhez. Ez a szerkombináció elpusztítja mind a
tetveket, mind az atkák minden
fejlődési fázisát. A kórokozók
közül ilyenkor már megjelenhet
a baktériumos szögletes levélfoltosság, ami ellen valamely réztartalmú szerrel védekezünk (például Champion 0,3% – 10 liter vízhez 30 gramm). A stresszhatás
kivédésére humát tartalmú szereket használunk, ezeknek a természetes anyagoknak pozitív hatásuk van a növényekre a külső
tényezők (stresszek) enyhítésére,
például Rost koncentrátum 0,1%
vagy Humifild”0,1% –10 gramm
10 liter vízhez. Ha ezeket a követelményeket betartjuk, jó erős
palántákat fogunk ültetni, ami a
bő termés záloga.
Várom továbbra is kérdéseiket és szívesen válaszolok
Önöknek. Tel.: 0975166318
vagy 0503723469.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója

van egy csap a víz leengedésére.
A tartályunkat feltöltjük annyi vízzel (20-25°C), amennyit a kókusz
blokkok magukba szívnak. Egy
4-5 kg súlyú préselt kókuszblokkra kb. 40 l vizet számolunk, és miután ez megdagad, 55-65 l térfogatú közeg válik belőle.
Ez a gyakorlatban úgy néz ki,
hogy pl. egy ezer literes edénybe beleengedünk 500 l langyos
(20-25°C) vizet, amelyhez annyi
kalciumnitrátot adunk, amíg az
EC-je el nem éri a 3.5-t, és a pH-t
is beállítjuk 6 körülire. Majd ezt
követően beleteszünk 13 db kókuszblokkot. Ezek a kókuszblokkok 3 napon keresztül áznak az
edényünkben. Naponta legalább
két alkalommal átforgatjuk. Ha
ezzel megvagyunk, akkor a 3.
nap után az alsó csapon leeresztjük róla a vizet és megmérjük az
EC-t. Nem ritka a 7-es EC körüli
mérés, amely azt mutatja, hogy a
közegünk még mindig alkalmatlan a termesztésre. Ezt a folyamatot követi a kókusz mosatása.
A kókusz mosatása
Miután leeresztettük a
pufferolt kókuszunkról a vizet,
ugyanabban az edényben feltöltjük tiszta vízzel a tartályt mindaddig, amíg bőven el nem lepi a kókuszt a víz. Ezt követően ismételten 24 órára ázni hagyjuk. Másnap
szintén leeresztjük róla a vizet és
megmérjük az EC-t. Ezeket mindaddig ismételjük (2-4 alkalom),
amíg a közegünk EC-je el nem
éri a termesztés számára megfelelő 1-1.5 EC közötti értéket. Minél alacsonyabb a mosatáskor alkalmazandó víz EC-je, annál kevesebb alkalommal kell megismételnünk a mosatási eljárást.
Mivel egy egyszeri pufferolás
és mosatás akár 5-7 napot is igénybe vehet, ezért az ültetést megelőzően a termelőnek számolnia kell
ezzel az időintervallummal.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány
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Rügyfakadás előtt
kezdjük a metszést
és permetezést

Ha épp megengedi az idő, akkor tél végén elkezdhetjük a
metszést és a lemosó permetezést is megejthetjük.
Ha melegedik az idő, akkor (például február második felében) el lehet kezdeni a
gyümölcsfák, a gyümölcscserjék (málna, ribiszke, köszméte,
josta) fenntartó, ritkító metszését. Arra kell törekedni, hogy a
növény minden része elegendő
napsütésben részesüljön – különösen gyümölcsérés idején. Az
elszáradt, túl sűrűn álló, az egymást keresztező ágakat és ves�szőket tőből kell kimetszeni.
Fagymentes, szélcsendes napon ajánlatos elvégezni a rügyfakadás előtti, lemosó permetezést. Az ehhez szükséges permetezőszerek nagy választékban állnak rendelkezésre, de a
kiskertekben csak az engedélyezett készítményeket szabad
használni.
A permetezést bőséges lével, lemosásszerűen kell végezni, úgy, hogy a növény minden,
legeldugottabb részét is bevonja a permetlé. Ha munka közben
az időjárás kedvezőtlenre fordulna, akkor a permetezést a többletköltség ellenére meg kell ismételni.
Ne feledkezzenek meg arról,
hogy a kertben levő valamennyi,
fából készült tárgyat (oszlop, kerítés, szerszámoskamra stb.) is
meg kell permetezni, mert ezeknek a repedéseiben a kártevők
lárvái és a gombák spórái jó telelőhelyet találtak maguknak!

A palántát
neveljük vagy
vásároljuk?

Ha tavasszal palántázni szeretne, most kell döntést hoznia arról,
hogy maga neveli-e fel a csöppnyi növényeket.
Jó minőségű zöldség- és virágpalántát nevelni nem egyszerű
feladat! Mindennapos gondozást, napi öntözést igényel és – főképen, napos, állandóan 22-24
°C-fokos hely szükséges
hozzá! Erre manapság csak
a legelszántabb kertészkedők vállalkoznak. A palánta
viszont kifejezetten bizalmi
árucikk, ezért csak megbízható kertészetből ajánlatos
vásárolni és ez gyakran nehézségbe ütközik.
Milyen a jó palánta?
Hazánkban már számos
zöldség- és virág-palántanevelésre szakosodott kertészet működik,
ahol lehet príma palántákat vásárolni. Ezek jellemző tulajdonságai:
a földlabdát a fehér gyökerek behálózzák, a főszára rövid, erős, tömzsi, két sziklevéllel és 3-4 élénkzöld lomblevéllel, esetleg virágbimbókkal rendelkezik. Ezek a palánták az átültetés megpróbáltatását
jól elviselik, a kórokozóknak jobban ellenállnak, azonnal fejlődni
kezdenek és korán hoznak elfogyasztható termést.

Hogyan ügyeskedjünk az apró
magvakkal?

Aki szeretne ügyesen és takarékosan zöldség- és virágmagokat
vetni, így készítsen magának vetőszalagot néhány mozdulattal.
Készítsünk vetőszalagot a nagyon apró vetőmagokhoz, mert ezzel jelentős mennyiségű, drága vetőmagot tudunk megtakarítani.
Erre a legalkalmasabb a vékony, irodai másolópapír, amelyből kb.
3 cm szélességű csíkokat vágunk és ezekre ragasztjuk a magvakat.
De erre ne használjunk gyári ragasztóanyagot, hanem készítsünk
magunk csirizt. Ennek az ősi ragasztóanyagnak az alkotóeleme valamilyen gabonaliszt (a legjobb a rozsliszt), amelyhez annyi vizet
öntünk, amennyi egy híg oldathoz szükséges és ezt addig keverjük,
amíg enyvszerűvé sűrűsödik.
A magokat valamivel kisebb távolságra lehet egymástól ragasztani arra gondolván, hogy például a korábban vastagodó sárgarépákat kihúzva a talajból a vékonyabbak utólag több helyet nyernek.
A vetőszalagot 2-3 cm mélyen kell a vetőbarázdában elhelyezni.
Vetőszalagot az apró magvú sárgarépán kívül a petrezselyem, a mák, valamint az apró magvú egynyári virágok vetéséhez
(pl. Petunia) érdemes alkalmazni. balintgazda.hu/Kárpátinfo
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február 10.

Heti műsor

Köszöntjük Kolos, Georgina nevű olvasóinkat!

Hétfő

Február 15.

19:35 Rex Kanadában

Köszöntjük Julianna, Lilla nevű olvasóinkat!

Kedd

Am. 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.

21:05 A mi kis falunk
Magy. vígjátéksor.

22:15 New Amsterdam - Vészhelyzet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:20 XXI. század – a
legendák velünk
élnek
23:45 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:20 Barátok közt
01:05 Autogram
01:50 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 A számolás joga
Am. filmdráma

02:15 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
07:15 Domovina
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 tévéfilmsor.

16:10 Brown atya

Angol bűnügyi tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

20:30 Kékfény
21:20 Diagnózis

Olasz tévéfilmsor.

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

Cseh tévéfilmsor.

14:25 Keresztanyu

Tévéfilmsor.

22:00 Kenó
22:10 Besúgó

Angol bűnügyi tévéfilmsor.

23:10 Don Matteo
00:20 Mattoni

Török tévéfilmsor.

Szerda

19:35 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévéfilmsor.

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

Február 16.

Köszöntjük Donát nevű olvasóinkat!

Amerikai filmsor.
Magyar filmsor.

01:25 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem 15:55 Az ígéret
Török filmsor.
02:20 Fülszöveg: Toót17:05 Barátok közt
Holló Tamás
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu
05:00 Híradó
Magyar filmsor.
05:15 Angol nyelvű hírek 21:05 A mi kis falunk
05:20 Német nyelvű
Magyar vígjátéksor.
hírek
22:15 New Amster05:25 Orosz nyelvű
dam - Vészhelyhírek
zet New Yorkban
05:30 Kínai nyelvű hírek
Amerikai filmsor.
05:35 Itthon vagy!
23:20 Házon kívül
05:55 Öt kontinens
23:45 RTL Híradó 06:20 Summa
Késő esti kiadás
06:45 Család'21
00:20 Barátok közt
07:05 Hajnali
01:10 CSI: Miami
gondolatok
helyszínelők
07:15 Almárium
Amerikai krimisor.
08:10 Mesterember
02:25 CSI: Miami
08:40 Nézd a tánc
helyszínelők
nemeit...
Amerikai krimisor.
08:55 Hajdanában
danában...
09:05 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 05:15 Családi Titkok
a nóta
06:15 MOKKA
10:05 Jó ebédhez szól 06:25 Tények Reggel
a nóta
06:55 MOKKA
10:35 Isten kezében
08:45 MOKKACINO
11:00 Útmutató
09:40 TELESHOP
11:35 Garzonlakás kiadó 10:45 Csapdába csalva
Magy. filmvígjáték 11:15 Mintaapák
12:50 V4 híradó
Magyar fikciós sor.
13:00 Híradó
12:00 Tények Délben
13:15 Roma magazin 12:30 Walker, a Texas-i
13:40 Domovina
kopó
Am. akciófilm-sor.
14:10 Divat & dizájn
14:40 Magyar Krónika 13:35 Walker, a Texas-i
kopó
15:15 Család-barát
Am. akciófilm-sor.
16:40 Öt kontinens
14:35 Tiéd az életem
17:10 Ízőrzők:
Mexikói filmsor.
Tóalmás
17:45 Ízőrzők: Buzsák 15:40 Az én lányom
Török filmsor.
18:25 Borbás Marcsi
16:45 A bosszú
szakácskönyve
csapdájában
19:00 Jó ebédhez szól
Török filmsor.
a nóta
18:00 Tények
19:25 Kolozsvári Ma- 18:45 Tények Plusz
gyar Napok
19:50 Doktor Balaton
2020 koncertfelMagyar filmsor.
vételek
20:25 Exatlon Hungary
21:00 Híradó
23:25 Kellékfeleség
21:25 V4 híradó
Amerikai vígjáték
21:35 Visegrádi Négyek 01:55 Walker, a Texas-i
22:35 Dokuzóna
kopó
23:30 Hazajáró
Am. akciófilm-sor.
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –
Négyzetgyök
04:25 Édes anyanyelvünk
00:50 M2 matricák – 04:30 Család-barát
Négyzetgyök
05:55 Hajnali
00:55 Himnusz
gondolatok
01:00 Híradó
06:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek 06:30 Nemzeti
02:55 Garzonlakás kiadó
Sporthíradó
Magy. filmvígjáték 06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:20 Unser Bildschirm
07:55 Mozogj otthon!
05:15 Női vízilabda
08:05 Ridikül
OB I.
09:00 Fogd a kezem!
06:30 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
07:25 Jövünk!
09:45 Isztambuli
07:55 Merkantil Bank
menyasszony
Liga
Török tévéfilmsor.
10:00 Sporthíradó
10:35 Család-barát
11:30 Vitorlázás: Prada 12:00 Déli harangszó
Kupa: Döntő
12:01 Híradó
12:10 Bajnokok Klubja 12:35 Nemzeti
13:00 Sporthíradó
Sporthíradó
13:25 OTP Bank Liga 12:50 Jamie egyszerű
15:25 UEFA Bajnokok
és gyors kajái
Ligája magazin 13:25 Sorsok útvesztője
16:00 Kosárlabda
Török tévéfilmsor.
magazin
14:20 Almárium
17:00 Sporthíradó
15:20 Rex Kanadában
17:15 UEFA Euro 2020
Angol bűnügyi tévéfilmsor.
magazin
17:45 Kézilabda magazin 16:05 Brown atya
Angol bűnügyi té18:45 Góóól!2
véfilmsor.
19:45 Felvezető műsor:
17:05 Ridikül
Labdarúgás
20:00 Merkantil Bank 18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Liga
Sporthíradó
21:50 Értékelő műsor:
18:45 Isztambuli
Labdarúgás
menyasszony
22:15 Sporthíradó

Angol bűnügyi tévéfilmsor.
04:50 Teleshop

20:30 Önök kérték
05:15 Barátok közt
21:30 Briliáns barátnőm 06:00 Reggeli
Olasz tévéfilmsor.
09:05 Teleshop
22:20 Kenó
12:20 Fókusz
22:30 A fagy
Bűnügyi tévéfilmsor. 13:20 New Amsterdam - Vészhely23:20 Don Matteo
zet New Yorkban
Olasz tévéfilmsor.
Amerikai filmsor.
00:25 Mattoni
14:25 Keresztanyu
Cseh tévéfilmsor.
Magyar filmsor.
01:20 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem 15:55 Az ígéret
Török filmsor.
02:20 Fülszöveg: Wodianer-Nemessuri 17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Zoltán
Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu
Magyar filmsor.
05:00 Híradó
21:05 A mi kis falunk
05:15 Angol nyelvű hírek
Magyar vígjátéksor.
05:20 Német nyelvű
22:15 New Amsterhírek
dam - Vészhely05:25 Orosz nyelvű hírek
zet New Yorkban
05:30 Kínai nyelvű hírek
Amerikai filmsor.
05:35 Itthon vagy!
23:20 RTL Híradó 05:55 Esély
Késő esti kiadás
06:25 Kék bolygó
23:45 Barátok közt
06:50 Magyar gazda
00:40 Az első millióm
07:10 Hajnali
története
gondolatok
01:55 CSI: Miami
07:20 Almárium
helyszínelők
08:10 Mesterember
Amerikai krimisor.
08:40 Nézd a tánc
nemeit...
08:55 Hajdanában
danában...
05:15 Családi Titkok
09:10 Élő népzene
06:15 MOKKA
09:45 Jó ebédhez szól 06:25 Tények Reggel
a nóta
06:55 MOKKA
10:20 Református
08:45 MOKKACINO
magazin
09:40 TELESHOP
10:45 Evangélikus
10:45 Csapdába csalva
magazin
11:15 Mintaapák
Magyar fikciós sor.
11:20 Villanyvonat
Tévéfilm
12:00 Tények Délben
12:50 V4 híradó
12:30 Walker, a Texas-i
13:00 Híradó
kopó
Am. akciófilm-sor.
13:15 Srpski ekran
13:40 Unser Bildschirm 13:35 Walker, a Texas-i
kopó
14:10 Kolozsvári MaAm. akciófilm-sor.
gyar Napok
2020 koncertfel- 14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.
vételek
15:40 Az én lányom
15:15 Család-barát
Török filmsor.
16:40 Térkép
17:10 Ízőrzők: Szulok 16:45 A bosszú
csapdájában
17:50 Ízőrzők: Gölle
Török filmsor.
18:25 Borbás Marcsi
18:00 Tények
szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 18:45 Tények Plusz
19:50 Doktor Balaton
a nóta
Magyar filmsor.
19:25 Jó ebédhez szól 20:25 Exatlon Hungary
a nóta
23:25 Magánnyomozók
20:00 Mosoly a javából! 00:25 Családi Titkok
21:00 Híradó
01:25 Walker, a Texas-i
21:25 V4 híradó
kopó
21:35 Ridikül
Am. akciófilm-sor.
22:30 Klasszikusok
02:25 Walker, a Texas-i
délidőben
kopó
23:25 Kolozsvári MaAm. akciófilm-sor.
gyar Napok
2020 koncertfelvételek
00:35 Hetedhét kaland 05:55 Hajnali
00:45 M2 matricák –
gondolatok
Négyzetgyök
06:00 Híradó
00:55 Himnusz
06:30 Nemzeti
01:00 Híradó
Sporthíradó
01:20 Angol nyelvű hírek 06:40 Kenó
01:30 Mosoly a javából! 06:45 Hrvatska
Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Mozogj otthon!
04:40 OTP Bank Liga 07:55 Ridikül
06:30 Sporthíradó
08:50 Fogd a kezem!
07:00 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
07:25 Múlt és Jelen
09:40 Isztambuli
08:00 Merkantil Bank
menyasszony
Török tévéfilmsor.
Liga
10:35 Család-barát
10:00 Sporthíradó
12:00 Déli harangszó
12:00 Kosárlabda
12:01 Híradó
magazin
12:35 Nemzeti
13:00 Sporthíradó
Sporthíradó
13:25 K&H férfi
12:55 Jamie egyszerű
kézilabda liga
és gyors kajái
15:05 Kézilabda magazin
13:25 Sorsok útvesztője
16:00 Góóól!2
Török tévéfilmsor.
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Bajnokok 14:20 Almárium
Ligája magazin 15:20 Rex Kanadában
Angol bűnügyi tévé17:45 OTP Bank Liga
filmsor.
19:40 Fradi Tv
16:05 Brown atya
20:15 Felvezető műsor:
Angol bűnügyi tévéLabdarúgás
filmsor.
21:00 UEFA Bajnokok 17:05 Ridikül
Ligája
18:00 Híradó
22:50 Értékelő műsor: 18:25 Nemzeti
Sporthíradó
Labdarúgás
23:55 Román Labda- 18:45 Isztambuli
menyasszony
rúgó Liga

Február 17.

Török tévéfilmsor.

Köszöntjük Bernadett nevű olvasóinkat!

Csütörtök

19:40 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévéfilmsor.
04:50 Teleshop

20:30 Skandináv Lottó 05:15 Barátok közt
20:40 Belgravia
06:00 Reggeli
Angol tévéfilmsor.
21:30 Borg/McEnroe 09:05 Teleshop
Angol életrajzi film 12:20 Fókusz
13:20 New Amster23:15 Kenó
dam - Vészhely23:20 Don Matteo
zet New Yorkban
Olasz tévéfilmsor.
Amerikai filmsor.
00:25 Mattoni
14:25 Keresztanyu
Cseh tévéfilmsor.
Magyar filmsor.
01:25 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem 15:55 Az ígéret
Török filmsor.
02:20 Fülszöveg:
Benyák Zoltán 17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 Keresztanyu
05:00 Híradó
Magyar filmsor.
05:15 Angol nyelvű hírek 21:05 A mi kis falunk
05:20 Német nyelvű
Magyar vígjátéksor.
hírek
22:15 New Amster05:25 Orosz nyelvű hírek
dam - Vészhely05:30 Kínai nyelvű hírek
zet New Yorkban
05:35 Itthon vagy!
Amerikai filmsor.
05:55 Család'21
23:20 RTL Híradó 06:15 Élő egyház
Késő esti kiadás
06:45 Kárpát-medence 23:45 Barátok közt
07:05 Hajnali
00:35 Dr. Csont
gondolatok
Amerikai krimisor.
07:10 Almárium
01:50 CSI: Miami
08:10 Mesterember
helyszínelők
Amerikai krimisor.
08:40 Néptáncok
08:50 Hajdanában
danában...
09:05 Élő népzene
09:35 Jó ebédhez szól 05:15 Családi Titkok
06:15 MOKKA
a nóta
10:00 Jó ebédhez szól 06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
a nóta
08:45 MOKKACINO
10:40 Ő és én:
09:40 TELESHOP
Sági Péter
10:45 Rome Reports - 10:45 Csapdába csalva
Vatikáni híradó 11:15 Mintaapák
Magyar fikciós sor.
11:10 Neked szól!
11:15 Kereszt-Tények 12:00 Tények Délben
11:25 A sokszínű vallás 12:30 Walker, a Texas-i
kopó
11:45 Dunakanyar
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
17:15 Ízőrzők: Medina
17:50 Ízőrzők:
Lovasberény
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
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –
Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:20 Dunakanyar

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.

02:25 Walker, a Texas-i
kopó
Am. akciófilm-sor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:40 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki
07:15 Alpok-DunaAdria
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:55 Fogd a kezem!

Február 18.

18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:40 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévéfilmsor.

20:30 Fábry
21:50 Munkaügyek IrReality Show

Magy. vígjáték-sor.

22:15 Kenó
22:25 Redl ezredes I-II.
Magyar játékfilm

00:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

01:50 Mattoni

Cseh tévéfilmsor.

02:45 Hogy volt?! Válogató adások

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
06:50 Világ
07:10 Hajnali
gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:50 Néptáncok
09:00 Hajdanában
danában...
09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól
a nóta
10:20 Új nemzedék
10:50 Baptista magazin
11:20 Rágalom iskolája
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Alpok-DunaAdria
13:45 Slovenski Utrinki
14:20 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:40 Szerelmes földrajz
17:10 Ízőrzők: Csemő
17:50 Ízőrzők: Báta
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
22:35 A három Kurtág
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
02:15 Rágalom iskolája
Tévéjáték

05:00 Pecatúra
05:30 Múlt és Jelen
06:00 Szabadidő
06:30 Sporthíradó
Tévéjáték
07:00 Sporthíradó
07:25 Jövünk!
07:55 UEFA Bajnokok
Ligája
06:30 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
10:00 Sporthíradó
07:25 Fortuna Liga
09:40 Isztambuli
11:20 Fradi Tv
09:25 Kerékpártúra
menyasszony
11:50 Vitorlázás: Prada
10:00 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
Kupa: Döntő
11:30 Góóól!2
10:35 Család-barát
12:30 Fradi Tv
12:00 Déli harangszó 12:30 Aranyoroszlánok
13:00 Sporthíradó
13:00 Sporthíradó
12:01 Híradó
14:10 UEFA Bajnokok
13:30 Vitorlázás: Prada 12:35 Nemzeti
Ligája
Kupa: Döntő
Sporthíradó
14:10 UEFA Bajnokok 12:50 Jamie egyszerű 17:00 Sporthíradó
17:15 Pecatúra
Ligája
és gyors kajái
17:00 Sporthíradó
13:25 Sorsok útvesztője 17:40 Vívás
18:10 UEFA Euro 2020
17:15 Aranyoroszlánok
Török tévéfilmsor.
magazin
17:45 Vitorlázás: Prada 14:20 Almárium
Kupa: Döntő
15:20 Rex Kanadában 18:45 Bajnokok Klubja
19:30 Felvezető műsor:
18:30 Felvezető műsor:
Angol bűnügyi tévéfilmsor.
Kosárlabda
Vízilabda
21:45 Értékelő műsor:
18:45 Női vízilabda OB I. 16:05 Brown atya
Angol bűnügyi té19:50 Értékelő műsor:
Kosárlabda
véfilmsor.
Vízilabda
22:00 Sporthíradó
20:15 Felvezető műsor: 17:05 Ridikül
22:25 Női vízilabda OB I.
18:00 Híradó
Labdarúgás
23:40 Bajnokok Klubja
21:00 UEFA Bajnokok 18:25 Nemzeti
03:10 Pecatúra
Sporthíradó
Ligája
03:40 Vívás

2021.
február 10.

Heti műsor
Köszöntjük Zsuzsanna, Konrád nevű olvasóinkat!

Péntek
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:20 Fókusz
13:20 New Amsterdam - Vészhelyzet 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.

21:05 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.

22:15 New Amsterdam - Vészhelyzet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:20 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:45 Barátok közt
00:40 Dr. Csont
Amerikai krimisor.

01:50 Az Év Hotele
02:35 CSI: A
helyszínelők
Am.-kanadai
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.

02:40 Walker, a Texas-i
kopó
Am. akciófilm-sor.

04:25 Édes anyanyelvünk
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
08:55 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

09:40 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

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

14:20 Almárium
15:20 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévéfilmsor.

16:05 Brown atya

Angol bűnügyi tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó

Február 19.

18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:40 Rex Kanadában

Köszöntjük Aladár, Álmos nevű olvasóinkat!

Szombat

Február 20.

13:45 Csendes Don

Tévéfilmsorozat

05:00 Az én kis
családom

Török filmsorozat

14:35 Anna Karenina
Tévéfilmsorozat

15:30 Sárga rózsa

Magyar tévéfilm

17:00 Főmenü
06:00 Teleshop
18:00 Híradó
06:35 Kölyökklub
20:30 Mezítláb a tarlón 08:30 Star Wars:
18:25 Nemzeti
Cseh filmvígjáték
Sporthíradó
Ellenállás
22:10 Kenó
Amerikai animációs 18:40 SzerencsePerc
22:20 A bűnbak
18:45 Szerencse
kalandfilmsorozat
Angol thriller
Szombat
09:00 Teleshop
00:10 Don Matteo
19:35 A dal 2021:
10:00
Apja,
fia,
unokája
Olasz tévéfilmsor.
IV. válogató
Amerikai vígjáték01:20 Mattoni
sorozat
21:50 Kenó
Cseh tévéfilmsor.
10:30 Autogram
21:55 Júlia és a
02:20 Fülszöveg:
11:15 A specialista
szellemek
Bónizs Róbert
Ukrán akciófilm-soOlasz játékfilm
rozat
00:15 Fábry
12:30 A specialista
01:30 Az első
Ukrán akciófilm-soköztársaság
rozat
05:00 Híradó
Cseh tévéfilmso05:15 Angol nyelvű hírek 13:55 A specialista
rozat
Ukrán akciófilm-so- 02:25 Mattoni
05:20 Német nyelvű
rozat
hírek
Cseh tévéfilmsorozat
05:25 Orosz nyelvű hírek 15:15 A tenger szívében
Amerikai kaland05:30 Kínai nyelvű hírek
film
05:35 Itthon vagy!
18:00 RTL Híradó –
05:55 Multiverzum
Esti kiadás
04:30 Ridikül
06:25 Kárpát-medence
19:00 Fókusz Plusz
05:20 Angol nyelvű
06:50 Kék bolygó
20:00 A tanár
hírek
07:10 Hajnali
Magyar filmsorozat
05:25 Német nyelvű
gondolatok
21:05 Thor: Sötét világ
hírek
07:20 Almárium
Amerikai kaland05:30 Orosz nyelvű
08:15 Mesterember
film
hírek
08:45 Néptáncok
23:35 Aquaman
08:55 Hajdanában
Amerikai akciófilm 05:35 Kínai nyelvű
hírek
danában...
02:45 CSI: Miami
05:40 Itthon vagy!
09:10 Élő népzene
helyszínelők
06:00 Magyar
Amerikai krimiso09:45 Jó ebédhez szól
rozat
gazda
a nóta
06:25 Unió27
10:20 Katolikus krónika
06:45 Itthon vagy!
10:45 Útmutató
07:05 Hajnali
11:20 Nóra
04:30 Lokoléo Party –
Tévéfilm
gondolatok
Jollyval
12:50 V4 híradó
07:10 Opera
05:00 TELESHOP
13:00 Híradó
Cafe
06:00 TV2 MATINÉ
13:15 P'amende
07:40 Püspökkenyér
10:25 Trendmánia
13:40 Öt kontinens
08:05 Evangélium
10:55 Az alkotók - egy 08:35 Hogy volt?!
14:05 Püspökkenyér
ház átalakításá- 09:30 Életművész
14:40 Multiverzum
nak története
15:15 Család-barát
10:20 Rejtélyes XX.
16:35 Kárpát-medence 11:30 Bitter magazin
század - Kun
12:00 Poggyász
17:05 Ízőrzők:
Miklós műsora
12:35 Hungarikumok- 10:45 Öt kontinens
Apátfalva
kal a világ körül 11:15 Isten őszi
17:35 Ízőrzők:
13:05 Mindent tudni
Dunabogdány
csillaga
Magyar játékfilm
akarok
18:10 Borbás Marcsi
12:50 V4 híradó
13:40 Csapdába
szakácskönyve
13:00 Híradó
csalva
18:40 Jó ebédhez szól
13:25 Múlt és Jelen
14:15 Stepfordi
a nóta
22:05 Fábry
feleségek
19:05 Az aranyember
Amerikai vígjáték
23:25 Dokuzóna
Magyar romantikus film
16:15 Columbo
00:25 Térkép
Amerikai krimi
21:00 Híradó
00:55 Himnusz
18:00 Tények
21:25 V4 híradó
01:00 Híradó
18:55 Tények Plusz
21:35 Ridikül
01:20 Angol nyelvű
20:00 Gyilkosság az
22:35 Az illat csodáhírek
Orient
ja - Portréfilm
01:30 Sárga rózsa
Expresszen
Czakó Gábor
Magyar tévéfilm
Amerikai krimi
íróról - MMA
02:50 A dal 2021:
22:30 Csudabanya 2.
portré
IV. válogató
Orosz vígjáték
23:30 Hazajáró
00:25 Pofázunk és
00:00 Hagyaték
végünk
00:35 Hetedhét kaland
Miamiban
00:45 M2 matricák –
04:50 Mtk tv
Amerikai akcióvíg- 05:15 Aranyoroszlánok
Négyzetgyök
játék
00:50 M2 matricák –
05:45 Női vízilabda
02:35 911 L.A.
Négyzetgyök
OB I.
Amerikai akció-so00:55 Himnusz
07:00 Futsal
rozat
01:00 Híradó
magazin
01:15 Angol nyelvű hírek
07:30 Bajnokok Klubja
01:16 Az aranyember
08:15 Szabadidő
Magy. romanti08:45 Építők
04:25
Édes
anyakus film
09:10 Kékek
nyelvünk
11:40 OTP Bank Liga
04:30 Család-barát
13:40 Vitorlázás: Prada
05:55 Hajnali
Kupa: Döntő
gondolatok
04:40 UEFA Bajnokok
14:30 Felvezető műsor:
06:00 Híradó
Ligája
Vízilabda
06:30 Nemzeti
06:30 Sporthíradó
15:00 Férfi vízilabdaSporthíradó
07:00 Sporthíradó
válogatott fel06:40 Kenó
07:30 Skipper
készülési mér08:00 UEFA Bajnokok 06:50 Magyar
kőzés
Krónika
Ligája
16:00
Értékelő műsor:
07:20
Szerelmes
10:00 Sporthíradó
Vízilabda
földrajz
11:30 Pecatúra
16:30 Felvezető műsor:
07:50 Térkép
13:00 Sporthíradó
Labdarúgás
08:25
Noé
barátai
13:20 Bringasport
15:45 Futsal magazin 08:55 Divat & dizájn 17:00 OTP Bank Liga
16:20 Vitorlázás: Prada 09:25 A világörökség 18:45 Értékelő műsor:
Labdarúgás
kincsei
Kupa: Döntő
09:50 Botcsinálta boszi 19:00 Felvezető műsor:
17:00 Sporthíradó
Labdarúgás
Angol gyerekfilm
17:15 Mtk tv
19:30 OTP Bank Liga
sorozat
17:45 Felvezető műsor:
21:15 Értékelő műsor:
10:25 Család-barát
Kosárlabda
Labdarúgás
20:00 OTP Bank Liga 12:00 Déli harangszó
21:35 Góóól!
21:50 Péntek Esti Foci 12:01 Híradó
22:30 OTP Bank Liga
12:35 Nemzeti
22:15 Sporthíradó
00:30 Női vízilabda
Sporthíradó
22:35 UEFA Euro 2020
OB I.
12:55 Ízőrzők - Takarémagazin
01:45 Jégkorong Erste
kos konyha
01:05 Mtk tv
Liga
01:35 OTP Bank Liga 13:25 Magyarország
03:50 Góóól!
finom
03:25 Futsal magazin
Angol bűnügyi tévéfilmsor.

09:45 Református
ifjúsági műsor
09:55 Metodista
műsor
Február 21. 10:00 ifjúsági
Evangélikus
10:25 Fald Fel!
magazin
10:55 Több mint TestŐr 10:25 Református
- Best Of
riportok
11:25 Super Car
10:55 Ő és én: Greguss
05:10 Az én kis
12:00 Életmódi
Anna
családom
12:30 Brandépítők
Török filmsorozat
11:00 Az utódok
13:05 Csapdába csalva
06:05 Teleshop
reménysége
13:40 Hupikék
06:35 Kölyökklub
11:25 Önkéntesek
törpikék
08:55 Star Wars:
12:00 Déli harangszó
Amerikai-belga
Ellenállás
12:01 Híradó
animációs film
Amerikai animációs
12:35 Nemzeti
15:45 Hölgyválasz
kalandfilmsorozat
Sporthíradó
Amerikai romanti- 12:55 Jó ebédhez szól
09:25 Teleshop
kus
vígjáték
10:25 Apja, fia, unokája
a nóta
Amerikai vígjáték- 18:00 Tények
13:25
Fellini
nyomában
18:50 A függetlenség
sorozat
14:15
Édes
anyanapja
10:55 A Muzsika
nyelvünk
Amerikai sci-fi akTV bemutatja!
14:30 Édes mostoha
ciófilm
11:35 Az Év Hotele
Magyar játékfilm
12:20 XXI. század – a 22:00 Papás babás
16:00 Hatoslottó
Francia
vígjáték
legendák velünk
sorsolás
00:15 Pokoli futam
élnek
16:05 Hogy volt?!
Am. akció-krimi
12:55 Házon kívül
17:00 SzerencsePerc
Morgen
13:30 Glades - Tenger- 02:10 Magyar-román17:01 A világörökség
parti gyilkosfrancia filmdráma
kincsei
ságok
04:20 Walker, a Texas-i 17:25 Borbás Marcsi
Amerikai krimisokopó
szakácskönyve
rozat
Amerikai akció18:00 Híradó
14:45 Glades - Tengerfilm-sorozat
18:25 Nemzeti
parti gyilkosSporthíradó
ságok
18:45 Családi kör
Amerikai krimiso19:40 Magyarország
rozat
szeretlek!
15:55 Rendőrakadémia 4. 04:25 Az illat csodája - Portréfilm
21:15 Lepke a
Amerikai vígjáték
Czakó Gábor
vállon
18:00 RTL Híradó –
íróról - MMA
Bűnügyi film
Esti kiadás
portré
22:50 Kenó
19:00 Fekete Párduc
23:00 Örvény
Amerikai akciófilm 05:15 Édes anyanyelvünk
Angol romantikus
21:45 The Commuter dráma
05:25 Borbás Marcsi
Nincs kiszállás
szakácskönyve
Amerikai akciófilm
05:55 Hajnali
00:00 Portré
gondolatok
00:50 CSI: Miami
05:00 Híradó
06:00 Híradó
helyszínelők
Amerikai krimiso05:15 Angol nyelvű
06:30 Nemzeti
rozat
hírek
Sporthíradó
02:00 CSI: Miami
05:20 Német nyelvű
06:45 Kenó
helyszínelők
07:00 Családi kör
hírek
Amerikai krimiso08:05 Isten kezében
05:25 Orosz nyelvű
rozat
08:30 Kereszt-Tények
hírek
08:35 Katolikus
05:30 Kínai nyelvű
krónika
hírek
09:05 Neked szól!
05:35 Itthon vagy!
04:30 Csapdába csalva 09:10 Rome Reports - 05:55 Térkép
05:00 TELESHOP
Vatikáni híradó 06:20 Élő egyház
09:35 A sokszínű vallás 06:40 Esély
06:00 TV2 MATINÉ

Köszöntjük Eleonóra nevű olvasóinkat!

Vasárnap
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07:00 Hajnali
gondolatok
07:05 Világ
07:30 Multiverzum
07:55 Mesterember
08:25 Noé barátai
08:50 Novum
09:20 Önök kérték
10:15 Ízőrzők - Takarékos konyha
10:40 A dal 2021:
IV. válogató
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Honnan jöttél,
Ádám? - Látogatások egy pálya színhelyein
23:05 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!

04:45 Női vízilabda
OB I.
05:55 Építők
06:20 Kékek
06:45 Férfi vízilabdaválogatott felkészülési mérkőzés
08:00 Múlt és Jelen
08:30 Jövünk!
09:00 OTP Bank Liga
11:00 OTP Bank Liga
13:00 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
13:35 Vitorlázás:
Prada Kupa:
Döntő
14:15 Felvezető műsor:
Labdarúgás
14:30 OTP Bank Liga
16:15 Értékelő műsor:
Labdarúgás
16:30 Felvezető műsor:
Labdarúgás
16:45 Futsal NB I.
18:15 Értékelő műsor:
Labdarúgás
18:30 Felvezető műsor:
Kosárlabda
20:50 Értékelő műsor:
Kosárlabda
21:10 OTP Bank Liga
23:10 Fortuna Liga
A műsor és a kezdési
időpont megváltoztatásának jogát minden
tévéadó fenntartja!

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

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

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

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

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként:
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr.,
2–7. oldalak – 7 hr., 11–15. oldalak – 6 hr.
Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю,
тютюнових виробів 100%
A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja
100%-os felárral jelenik meg

Egyéb hirdetések:

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

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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Szépségápolás

Természetes módszerek
száraz bőr ellen

Hámló bőr, cserepes ajkak és kiszáradt, szálló haj – különösen télen jelentkeznek sokaknál a bőr- és hajszárazság tünetei, hiszen
a hideg és a fűtés is próbára teszi szervezetünket. Ilyenkor érdemes bevetni néhány házi praktikát, hogy a bőrünk és a frizuránk
is szép maradjon – olvasható a házipatika.com-on.
Olívaolaj
Jó a kiszáradt körömágyra,
érdes sarokra és könyökre, nyugtatja és táplálja a bőrt, és olyan-

rém módon száraz a bőrünk, akkor
a szokásos testápolónk előtt is bekenhetjük magunkat vele.
Joghurt és sütőtök

kor is bevethetjük, ha épp kifogytunk a sminklemosóból. A lényeg, hogy mindig az extra szűz
változatot használjuk. Ha ext-

A joghurt gyengéden eltávolítja az elhalt hámsejteket, és táplálja is a bőrt. Testre és arcra is használható. A görög joghurt különö-

sen hatásos – csak kenjük fel,
hagyjuk hatni pár percet, majd
öblítsük le!
Ha maszkot készítünk egy
csésze sütőtökpüréből és fél teáskanál fahéjból, attól sokat szépülhet az arcunk, testünk – 5-15
perces hatóidő után kell lemosni.
Házi mézes radír
Azonos mennyiségű barna
cukrot és olívaolajat keverjünk
el, és adjunk hozzá legalább egy
teáskanál mézet és egy kis citromlevelet – nagyszerű illatú,
bőrszépítő és tápláló testradírt
kapunk. Dörzsöljük át vele körkörös mozdulatokkal a testet,
majd öblítsük le. A méz a kiszáradt ajkakra is jó – csak kenjük
be vele a szánkat. A lényeg, hogy
meg tudjuk állni, hogy lenyalogassuk. Érdes sarokra és könyökre is kiváló gyógyír.
Tojás
A tojás a száraz hajat segíthet rendbe tenni. Egy tojás
sárgáját keverjük el egy evőkanál kókusz- vagy olívaolajjal, és hagyjuk a nedves hajunkon pakolásként negyed órát,
majd mossunk hajat a szokásos módon. Ugyanezt a módszert avokádóval is kipróbálhatjuk: az eljárás azonos, a maszkhoz egy fél, összetört avokádót
keverjünk ki egy evőkanál olíva- vagy ricinusolajjal.

Csodakrémek helyett inkább ezeket vesd
be a narancsbőr ellen

A narancsbőr manapság igen fontos kérdés lett a nők esetében. De
hogy lehet, hogy régen szinte alig voltak narancsbőrösek az emberek, de legalábbis messze nem ez volt az általános probléma? Ezt
semmiképpen sem magyarázza a genetika, vagy éppen az új krémek, kezelések, amiknek sokkal inkább a mi oldalunkra kellene
dönteniük a mérleget.
Természetesen nem azt állítjuk, hogy néhány évtizeddel, évszázaddal ezelőtt nem volt senki narancsbőrös, túlsúly mellett
mondhatni elengedhetetlen, hogy
megjelenjen ez a „bőrhiba”. Ennek oka az, hogy a narancsbőr tulajdonképpen a kötőszöveten áttüremkedő zsír. A zsírsejtek számát bizonyos kor felett már nem
igazán tudjuk befolyásolni, méretüket viszont igen. Minél nagyobbak a sejtek, annál több zsírt
és méreganyagot raktároznak, és
annál nagyobb eséllyel jelenik
meg a narancsbőr.
A nők pedig azért érintettebbek a kérdést illetően, mert nekik
sokkal rugalmasabb a kötőszövetük. Ennek valójában egy csodálatos, evolúciós oka van: ha nem
lenne ilyen a felépítésünk, nem
tudnánk kihordani a gyermekeinket, bőrünk, testünk nem tudna
alkalmazkodni a változásokhoz.
Persze, ez sovány vigasz azoknak,
akik minden erejükkel küzdenek
a narancsbőr ellen, gyakran csak
kisebb eredményekkel. De mi lehet a megoldás?
Krémek, kezelések, vagy
valami más?
Szinte minden házi praktikának, krémnek és kezelésnek van
létjogosultsága, tehát mindegyik
használ valamennyit. Éppúgy jó
tud lenni a váltózuhany, a mas�százs, mint a mezoterápia, de
ezek legfeljebb ideiglenesen segítenek, és nem is 100%-osak.
Ennek egyszerű oka az, hogy
nem a valódi problémát szüntetik meg, hanem annak csak egy
részét kezelik – több, kevesebb
hatékonysággal. Vékony nőkön
is megjelenhet a narancsbőr, de
esetükben sokkal kevésbé látványos, és ugyanez igaz azokra,

akik sokat dolgoznak a szép izmokért, formákért.
Az első és legfontosabb teendő
tehát a felesleg ledolgozása, ami
szó szerint értendő: sokkal jobb, ha
narancsbőr ellen inkább a mozgást,
semmint egy kínzó diétát vetsz be.
A zsírsejtekben a méreganyagok is
felhalmozódnak, és azoktól szintén könnyebben megszabadulhatsz,
ha izzasztó edzéseken veszel részt,
amikkel egyúttal izmosodsz is. Így
két legyet ütsz egy csapásra! Rengeteget tud javítani a közérzeten és
a narancsbőr állapotán is a rendszeres edzés, amit persze összevonhatsz a nagyobb hatékonyság
érdekében gépi kezelésekkel (pl.
ilyen a hypoxi is), vagy akár olyan
kiegészítéssel, mint a testtekercselés, a szaunázás.
Az étkezés fog megváltoztatni mindent
A legdrágább kezeléseknél és a
legkeményebb edzéseknél is többet
ér az, ha megváltoztatod az étkezésedet. Először is ejtsünk szót a „női
hormonról”, az ösztrogénról. Ez a
hormon számtalan fontos és hasznos folyamatot biztosít a szervezetünkben, de ha túlsúlyba kerül, akkor
kockázati tényezőként kell tekintenünk rá. Egyes kutatások szerint növeli a daganatképződés esélyét, különösen a mellrákra való hajlamot, a
miómák, ciszták gyakoriságát, pajzsmirigy problémákhoz és egyéb hormonális elváltozásokhoz vezethet.
A szépségedre is káros hatást
gyakorol: visszatartja a vizet (amitől jobban kirajzolódik a narancsbőr), puffadást okoz, és hízást is kiválthat, többek között azzal, hogy
állandó édesség utáni sóvárgást
okoz. Sajnos az ösztrogénszint felborulását eredményezheti olyan
egyszerű dolog is, mint a gyakori
stressz, de az étkezéssel rengeteget

ronthatunk saját állapotunkon.
Külön meg kell említenünk a
fogamzásgátló tablettákat, amik
beleavatkoznak a szervezet működésébe, és így változtatnak az
ösztrogénszinten is.
Az ételek, italok közül – negatív hatásukat tekintve – kiemelendőek a tejtermékek, amik nem
csak növekedési faktorokban, hanem hormonokban, többek között ösztrogénben is gazdagok.
Ha sok tejet iszol, gyakran eszel
tejterméket, már azzal is óriási változásokat érhetsz el, hogy
elhagyod, vagy minimalizálod
ezeknek a fogyasztását.
Rengeteget számít az is,
mennyire emészthető ételeket
fogyasztasz. Ha olyanokat részesítesz előnyben, amiket nem dolgoz fel könnyen a szervezeted,
akkor értelemszerűen lassítod az
anyagcserédet, elősegíted a hízás
folyamatát, és növeled a betegségek megjelenésének esélyét. A
vörös és füstölt húsok, a tipikusan
„magyaros” ételek sajnos mes�sze nem sorolhatóak a könnyen
emészthető fogások közé. A nagymértékű só- és cukorfogyasztás is
hozzájárul a gödrök súlyosbodásához, akárcsak minden, ami félkész és előrecsomagolt.
Talán úgy érzed, ha szép bőrt
szeretnél, már szinte semmit sem
ehetsz, de ez nem igaz. Minden
jöhet, ami friss, tápláló, lédús és
rostokban gazdag. Ilyenek a teljes
kiőrlésű gabonák, a gyümölcsök
és a zöldségek, valamint az ezekből az alapanyagokból készült
ételek. Mindez nem azt jelenti,
hogy csak és kizárólag ezeket fogyaszthatod, de minél inkább az
említett alapanyagok kerülnek a
tányérodra, annál nagyobb esél�lyel javul hatalmasat a bőröd állapota. Ha változtatsz, még jobban ügyelj a megfelelő folyadékpótlásra, hiszen a sok rost emésztéséhez több vízre lesz szükséged
– ez utóbbi egyébként a narancsbőr elleni küzdelem egyik leghatásosabb ellenszere is.

5 szokás a japán nőktől, amit a magyar
nők is bátran eltanulhatnának

Minden kultúrának vannak sajátosságai, és minden kultúrában
van valami, amiből tanulhatunk. A japán nőktől érdemes például tanulnunk, hiszen nem csak sokáig élnek, de legendás szépségük is hosszú-hosszú ideig kitart. De vajon hogyan csinálják?
Fényvédelem
A legtöbb ázsiai kultúrában a
fehér bőrnek szinte kultusza van
– ennek a gondolatnak az átvételét persze egyáltalán nem szorgalmazzuk, de az ebből (is) táplálkozó nagyon erős fényvédelmi gyakorlatot már annál inkább! A napsütés UV-sugarai ugyanis elősegítik a bőr idő előtti öregedését,
pigmentációját, arról nem is beszélve, hogy a bőrrák kialakulásában is nagy szerepük van.
Míg a japán nők az erős napsütésben ki sem mozdulnak napernyő, minden porcikájukat fedő,
könnyű ruha, napszemüveg és kalap nélkül, ha te nem is öltözöl be
tetőtől talpig a nyár összes napján, a forróbb napokon semmiképpen se hagyd otthon a napszemüvegedet, szerezz be egy
széles karimájú kalapot, és soha
ne mozdulj ki fényvédő alkalmazása nélkül!
Bőrápolás
A bőr alapos megtisztítása
és ápolása szintén fontos a japán
nők szépségrutinjában, és ehhez
nem csak a vicces arcmaszkokat
használják – sőt, ez utóbbi nyilván újabb keletű hóbort.
A komenuka vagy rizskorpa
áldásos hatása azonban évszázadok óta ismert a szigetország-

Kiegyensúlyozott diéta
Nem is kétséges, hogy a japán nők hosszú életéhez és persze a szépségük megőrzéséhez
is hozzájárul a kiegyensúlyozott
diéta: a kultúra része, hogy egy
étkezés sokáig és sok kisebb fogásból áll, rengeteg friss, tengeri halat esznek, emellett az alga,
a tofu is gyakori eleme az étrendjüknek.
A kiegyensúlyozott, változatos étkezés olyasmi, amiről
itthon lenne mit tanulnunk, és
bár a tengeri hal valóban egészséges, talán ennél is fontosabb,
hogy helyit, szezonálisat és frisset együnk.
Zöld tea
A gyulladáscsökkentő, anti
bakteriális és antioxidánsokban
gazdag zöld teát a japán nők
nem csak isszák – bár kétségtelen, hogy úgy is jót tesz –, de
nagyon sokféleképpen használják még fel.
A zöld tea leveleiből tesznek
a fürdővízbe, porából készítenek
bőrápolót, hajpakolást, de a zöld
teás arclemosók is igen népszerűek. A zöld tealevél őrölt formája,
a matcha, a katechin-polifenolok
magas koncentrációjából ismert,
amelyek számtalan hatással bírnak mind az egészségügy, mind

ban: a természetes, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag anyagot bőrradírokban, pakolásokban, krémekben használják, hogy a bőrt egyenletesebbé,
frissebbé, feszesebbé és tónusosabbá tegyék.
A komenuka ma már itthon
is beszerezhető, de könnyen el
is készítheted magadnak: egy
kis edényben forralj fel három
nagy evőkanál rizst néhány percig, vagy amíg a víz enyhén zavarossá válik.
1. Szűrd le a rizst, de ne öntsd
ki a vizet, mert erre is szükség lesz!
2. Adj egy evőkanál tejet a
rizshez, és alaposan keverd ös�sze, majd dolgozz hozzá egy evőkanál mézet is!
3. A keveréknek elég ragacsosnak kell lennie, hogy az arcodon maradjon, amikor felkened.
4. Vidd fel a rizsmaszkot a
tiszta, száraz bőrre, és hagyd
megszáradni!
5. A félretett rizsvízzel mosd
le az arcodat!
Ez nem csak segít a bőr hidratálásában, hanem javítja a vérkeringést is. A rizsvíz elősegítheti a sötét foltok vagy napkárosodások halványítását is.

a szépségápolás terén.
A tanninokról szintén ismert,
hogy elősegítik a bőr feszességét, és ezekből is bőven van a
matchában. A zöld teapor kiküszöböli az UV sugarak okozta károkat, újraaktiválja a haldokló bőrsejteket, csökkentheti a gyulladásokat (különösen a
pattanásokra hajlamos bőr esetén), és elősegíti a bőr tónusának
egyensúlyát.
Belső szépség
Az elképzelés, hogy az igazi
szépség belülről fakad, sok kultúrában létezik. Japánban úgy nevezik, „mienai oshare”, azaz láthatatlan szépség.
A kifejezés azt sugallja, hogy
a szépséget nem kell fizikailag
látni vagy demonstrálni ahhoz,
hogy megértsék vagy felismerjék. A szépség a nyugalomból és
a magabiztosságból fakad, amelyet egyetlen drága termék sem
vásárolhat meg.
A béke magaddal, a tanulás,
a szeretet mások iránt olyasmi,
amin a japán nők minden nap
dolgoznak – és nem csak azért,
hogy ez kívülről is meglátszódjon rajtuk.
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Megölte falubelijét egy férfi

Február 6-án az éjjeli órákban a rendőrség bejelentést kapott arról, hogy egy
személyt súlyos sérülésekkel szállítottak
kórházba a Munkácsi járásban. Az orvosok arról számoltak be, hogy a férfinak szúrt seb van a mellkasán, adja hírül a pmg.ua.
A Munkácsi Járási Rendőrség munkatársai azonnal a bűncselekmény helyszínére, Felsőviznicére (Verhnya Viznyica)
siettek. A nyomozás során kiderült, hogy
az áldozat este meglátogatta ismerősét, és

alkoholt fogyasztottak. A férfiak között
nézeteltérés történt. A veszekedés során
a 37 éves házigazda kést ragadott az asztalról és hátba szúrta falubelijét. Az áldozatot mentővel azonnal kórházba szállították, azóta a járási kórház intenzív osztályán kezelik.
Alig egy óra alatt a bűnügyi rendőrség
munkatársai a járőrökkel együtt megtalálták az elkövetőt. A férfit őrizetbe vették.
A rendőrség megállapította, hogy mindkét férfi büntetett előéletű.

Migránsokat szállító autót állítottak meg a
megye határán

A kárpátaljai járőrök Alsóvereckén
(Nizsnij Vorota) megállítottak egy mikrobuszt, amelyben okmány nélküli külföldiek utaztak, írja a karpataljalap.
net a 0312.ua hírportáltra hivatkozva.
Szombaton, körülbelül 16 órakor a
járőrrendészet munkatársai megállítottak
egy Fiat Scudo típusú kisbuszt. A járműben a sofőr és hat utas – mint később kiderült, iráni állampolgár – tartózkodott. A

rendőrök megkezdték az iratok ellenőrzését, amikor észrevették, hogy a sofőr gyanúsan viselkedik.
Az ellenőrzés során a járőrök megállapították, hogy 4 ember illegálisan tartózkodott Ukrajna területén. A rendfenntartók azonnal értesítették a Volóci Rendőrség nyomozóit és a megyei rendőrség emberkereskedelem ellen küzdő osztályának
munkatársait.
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A Fradi vitrinjében készíthetik
a helyet…

Az FTC férfi labdarúgó-csapatának a
vitrinjében lassan készíthetik a helyet
az újabb, immáron 32. aranyéremnek,
mivel Szerhij Rebrov csapata 13. fordulóval a bajnokság vége előtt 16 pontosra növelte előnyét legközelebbi riválisaival szemben.
A mögöttünk maradt héten az OTP
Bank Ligában lebonyolított két fordulóban a Fradi előbb 4-0-ra nyert a derbin az Újpest vendégeként, majd hazai
környezetben 2-0-ra diadalmaskodott a
legfőbb riválisának számító Mol Fehérvárral szemben. Eközben a Vidi ottho-

nában ikszelt (0-0) a Mezőkövesd ellenében, és persze az FTC ellen is gólképtelen maradt.
A fehérváriaknak közben még a második helyért is harcolniuk kell, amelyre
bejelentkezett az utóbbi hetekben remekül
teljesítő Puskás Akadémia. A felcsútiak
előbb a Diósgyőrt győzték le 2-0-ra, majd
Zalaegerszegen nyertek 2-1-re.
Mindenesetre, a bajnoki tabellát 49
ponttal vezető FTC mögött a Puskásnak és
a Mol Fehérvárnak is egyformán 33 pontja van, így az idei elsőség kérdése már nagyon eldőlni látszik.

FTC: egyre közelebb a 32. bajnoki címhez…

Háromméteres földréteg temetett maga alá
egy férfit Rahón

A szörnyű esetről – mely február 5-én
17 óra 10 perckor történt Rahón – a
mukachevo.net hírportál számol be.
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata Kárpátaljai Kirendeltségének információja szerint a tragédia földmunkálatok
végzése közben történt. Egy markológép-

pel egy 3 méter mély és 5 méter hosszú árkot ástak, amikor földomlás történt. A beomlott föld maga alá temetett egy munkást.
A katasztrófavédelmi dolgozók kiásták a férfit, de az már nem adott életjeleket magáról. Az áldozat egy 1991-ben született helyi lakos.

Halálos balesetnél helyszínelő rendőrautóba
hajtott egy férfi

A szokatlan közúti baleset Ilosva határában történt. Egy külföldi rendszámú
gépkocsi egy álló rendőrautóba hajtott.
Az esetről elsőként a szemtanúk tettek
közzé információt a közösségi oldalaikon, és a mukachevo.net hírportál is
beszámolt róla.
Az előzetes információk szerint a baleset szombaton éjfél körül történt Ilosván
az Illara éjszakai klub közelében. Olena
Mudra a Facebook-oldalán megjegyzi,

hogy a baleset egy korábbi halálos baleset körülményeit vizsgáló helyszínelés
során történt.
A hivatalos adatok szerint egy lengyel
rendszámú Vokswagen márkájú autó sofőrje hajtott bele egy rendőrautóba, amely
a helyszínelés miatt állt ott. A rendőrautó megkülönböztető fényjelzései be voltak kapcsolva. A rendőrség később közölte, hogy a balesetben egy rendőr is
megsérült.

Az Egyesült Királyság területén ellopott
gépkocsit fedeztek fel Kárpátalján

Február 4-ére virradóan az akna
szlatinai ukrán-román határátkelőhelyen a Munkácsi Határőrség emberei
egy, az Interpol által körözött 2015-ös
kibocsátású Audi A4 típusú gépkocsit
fedeztek fel.
A körözött járművel egy 32 éves román férfi akarta átlépni a határt, azonban az ellenőrzés során működésbe
lépett az Interpol adatbázisa. Az eset

tisztázása során a határőrök megállapították, hogy az említett autót 2021
januárja óta az Egyesült Királyságban körözik.
Az eset további ellenőrzése céljából az
autót átadták a Nemzeti Rendőrség képviselőinek – írja a karpatinfo.net hírportál az Ukrán Állami Határszolgálat Nyugati Régiójának Facebook-oldalán közzétett hírek alapján.

Gyilkosság a Szolyvai járásban

Szörnyű gyilkosság történt a szolyvai
járási Hársfalván (Неліпинo).
A történtekről egy hónapon át hallgattak. A gyilkosság még az újév előtti napon
történt – írja a PMG.ua internetes kiadvány a Pershij Kabelynij nyomán.
Az információk szerint egy helyi lakos kegyetlenül meggyilkolt egy 27 éves

polenai (Поляна) fiatalembert. A történtek szemtanúja a 22 éves Tetyana volt csupán, akire a szörnyű eset után háromszor
is rátámadtak.
A tettes állítólag a lány volt szerelme, akivel több mint 3 éve kapcsolatban volt, és aki féltékenységből támadt
az áldozatra.

Indiai migránsokat fogtak el Asztélynál

Február 2-án a Munkácsi Határőrség asztélyi osztagának emberei indiai
migránsokat tartóztattak le, számol be
a karpatinfo.net.
Járőrözés során a katonák 100 méterre
az ukrán-magyar államhatártól letartóztattak két ismeretlen férfit. Az ismeretlenek
India állampolgárainak vallották magukat,
de semmilyen személyt igazoló okmányt
nem tudtak felmutatni. Az eset tisztázása
érdekében a migránsokat az asztélyi határ-

őrosztagra szállították. Kihallgatásuk során kiderült, hogy a külföldi férfiak 2020.
decemberében legálisan érkeztek Ukrajna
területére, s most illegálisan akartak bejutni az Európai Unió országaiba.
Az illegális határátlépési kísérlet miatt az indiai állampolgárokat adminisztratív felelősségre vonják. További sorsukról
a bíróság dönt majd – olvashatjuk az Ukrán Állami Határszolgálat Nyugati Régiójának Facebook-oldalán.

Még több információ a karpatinfo.net-en

Néhány sorban

Az ukrán bajnokságon való győzelmét
követően nemzetközi szintéren is nagyot
alakított Dancsa-Csundák Annamária.
Az immáron negyedik olimpiájára
készülő kiváló ungvári snoawbordosunk
a svájci Lenzerheideben rendezett Európa-kupán szerezte meg az elsőséget, miután két svájci versenyzőt is maga mögé
utasított.
Annamária párhuzamos lesiklásban
240 ponttal végzett az élen a 192 pontot
gyűjtő Larissa Gasser, valamint a 144.
ponttal a dobogó harmadik fokára állható,
ugyancsak svájci Xenia Spoerri előtt.
***
A hétvégén a 14. fordulóval folytatódik
a 14 csapatos ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnokság küzdelemsorozata.
A 10 pontjával a még bennmaradást
érő 11. helyen álló Minaj FC labdarúgócsapata egy nem túl sikeresnek nevezhető törökországi edzőtáborozáson hangolt
a folytatásra, hiszen az Antalyában eltöltött két hét során az időjárási viszonyok
nem éppen voltak ideálisak a felkészülésre, ráadásul a lejátszott edzőmeccseken sem született sok minaji sikerélmény.
A kárpátaljai együttes mindössze
egyetlen találkozóját tudta megnyerni: az
észak-macedón bajnokság harmadik helyezettje ellen 2-1-re nyert Vaszil Kobin
együttese.
A 14. fordulóban a bennmaradás szempontjából sorsdöntő mérkőzésre kerül sor,
hiszen a minajiak a 9 ponttal 13. helyezett
FK Lviv gárdáját látják vendégül a kárpátaljai megyeszékhelyen.
A bajnoki elsőségért minden bizonnyal
a 30 pontjával listavezető Dinamo Kijev
harcol majd a 29 ponttal másodikként telelő címvédő Sahtar Donyeckkel.
***
Nem sikerült a bravúr az Ungvári Kárpáti számára az élvonalbeli női kézilabda-bajnokság legutóbbi fordulójában, ami
azt jelenti, hogy Viktor Csernov együttese papírforma vereségeket szenvedett a
címvédő és listavezető Halicsanka Lviv
vendégeként.

Az első találkozón különösen nagy
verést kapott a Kárpáti, amiről a 35-18
arányú hazai győzelem is tanúskodik.
A másnapi visszavágón már jobban
tartotta magát a kárpátaljai együttes,
ezen a 60 percen a lembergiek 28-20ra győztek.
A második helyért zajló párharcban a
Dnyiprjanka Herszon és a Real Mikolajiv
is kettős győzelmet aratott a szerényebb
játékerőt képviselő két kijevi csapat ellen, így lépéselőnybe kerültek a Kárpátival szemben.
A hibátlan mérleggel 32 ponttal vezető Halicsanka mögött a Dnyiprjanka
20, míg a Real 19 ponttal áll a dobogón. Igaz, a 17 ponttal negyedik Kárpátinak két elmaradott mérkőzése is
van még.
***
Nagyszerű hetet tudhatnak maguk mögött a női kézilabda Bajnokok Ligájában
érdekelt magyar csapatok.
A címvédő Győri Audi ETO a horvát Podravka Koprivnica elleni idegenbeli találkozóját 33-15-re nyerte
meg, így amennyiben az utolsó csoportmeccsen hazai pályán legyőzi a jelenleg még vezető CSZKA Moszkvát,
úgy Danyi Gábor csapata végez csoportja élén.
Az FTC kettős győzelemmel abszolválta a norvég Vipers Kristiansand elleni két elmaradt találkozóját. Elek Gábor csapata szombaton 30-28-ra, majd
hétfőn 31-26-ra győzte le egyik riválisát, így megőrizte az esélyét arra, hogy
csoportjában akár az első három között
végezzen.
Nem sikerült ilyen jól a magyar férfi
csapatok BL-fellépése, mivel a Telekom
Veszprém hazai környezetben szenvedett 37-34 arányú vereséget a Barcelonától, míg a Mol Pick Szeged ugyancsak
otthonában maradt alul 32-29-re a Paris
SG. gárdájától.
A Veszprém minden bizonnyal második lesz majd csoportjában, de a szegedieknek nem sok esélye maradt az első négy
közé kerüléshez.

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

Ingatlan
Ház eladó
Beregszászban csendes, nyugodt környezetben, a Szilvás
utcában családi ház eladó, kerttel, gyümölcsfákkal. Gáz, saját
víz, garázs is van. Csere is érdekel. Mob.: 099-0212849.
Beregszászban a BúcsúProjektna u. 21. szám alatt eladó egy kétszintes családi ház:
víz, gáz, kút, melléképületek,
nagy kert, privatizált föld. 4
szoba, 2 konyha, fürdőszoba, garázs. Csere is érdekel 3
szobás felújított lakásra. Tel.:
+38050-0596146.
Feketeardóban (Szőlősi járás) eladó egy 240 m2-es
összkomfortos családi ház,
kétemeletes (víz, gáz bevezetve). Mob.: 099-2393269
(17 óra után).

Sürgősen eladó Beregszászban
(Búcsú) a Geleji Katona István
u. 12. szám alatt kertes ház bútorostól, víz, gáz, háromfázisú
elektromos hálózat. Ára: 50000
f.e. Mob.: 099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház
eladó jó állapotban. Mob.: 0663967011.
Beregrákoson 95 m2-es, magasföldszintes, összkomfortos családi ház eladó az országúttól 50 méterre. Akár
két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron
egy másik, 50 m2-es ház is
található. Irányár: 35 000
f.e. Viber: 050-8065087.

Bátyúban nagyon jó helyen –
közel a középiskola, üzletek,
vasútállomás – eladó egy régi
építésű ház, benne két szoba és
egy konyha. Tartozik hozzá 13
ár földterület. A földgáz bevezetve, a vízvezeték a ház előtt.
Ár megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.
Beregszászban a Bátori Béla
u. 54. szám alatt eladó egy
összkomfortos fél ház. Irányár: 10000 f.e. Mob.: +380666999515.
Beregszászban, a Muzsalyi
úton ház eladó. Felújított, bútorozott, akár 2 család számára vagy bármi elképzelésre
kialakítható. Tel: +380951145791.

Ház kiadó
Beregszászban a város központjában egy kis csendes utcában, nem a frontra nyíló, kertes, bútorozott felújított családi
ház (64 m2) kiadó, csak hos�szú távra. 1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, benti külön
WC. Riasztóval, nagy sebességű internettel, a legmoder-

nebb energiatakarékos gázfűtési
rendszerrel ellátva. Igényes illető vagy házaspár részére. Mob.:
066-0060133.

Lakás eladó

Lakás eladó

Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt
eladó egy cseh építésű
házban háromszobás
lakás az 5. emeleten.
Ár: 18 000 f.e.
Mob.: 066-2910418,
068-2126127.
Egyszobás lakás eladó bútorral és technikával Beregszászban a kórház közelében, az 5.
emeleten. Saját gázfűtés, felújítás után. Irányár: 15 000 f.e.
Mob.: +38063-1751451.
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa. Önálló fűtés, internet. Mob.:
098-7050320.

Lakás eladó (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.

Lakás kiadó
Beregszászban egyszobás lakás kiadó a B. Hmelnickij
u. 152/3. szám alatt bútorral
együtt. Mob.: 095-1758137.

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

Gumi, felni, dísztárcsa
Continental C típusú autóbuszabroncs (4 db, nyári) eladó Beregszászban. Mob.:
050-8589288.

Technika
Háztartási gép
Beregszászban eladó egy használt hűtő. Ára 1000 hr. Mob.:
095-1758137.

Laptop, Notebook
Aspire 3 laptop (garancia, egér,
táska, fülhallgató) eladó Be-

regszászban. Mob.: +380508589288.

Szolgáltatás
Kútfúrást és pincéből talaj
vízelvezetést vállalok, minőséges magyar PVC csővel. Mob.:
050-8589288.
Szemeskukorica szárítását
vállalom nagyobb tételben (10
tonnától), valamint talaj előkészítési munkálatokat K-700
(Kirovec) traktorral. Ár megegyezés szerint. Mob.: 0509667397, 096-7003545.
Logopédus vállal beszédhibás
gyerekeket 4 éves kortól. Mob.:
066-9956567.
Különórákat adok magyar,
ukrán és angol nyelven Beregszászban. Mob.: 066-9076358.

Munka
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok
kézbesítésére Péterfalván,
Bökényben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott
lap után: 1.5 hrivnya. Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth
tér 2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Egy nő meg szeretne tanulni magyarul, ezért magyar nyelvű magántanárnőt
vagy társalkodónőt keres
Beregszászból. Lehetőség
van Skype-n beszélni. Mob.:
+38050-9130826.

Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint
(1.5 hrivnya/db). Jelentkezni lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér 2.
Mob.: +380662850283. E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo és
a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5 hrivnya.
Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth
tér 2. Mob.: +38066-2850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Budapesti varrodába varrót, varrónőt keresünk! Jó
kereseti lehetőség, teljesítményarányos bérezés. Szállást, folyamatos munkát
és munkavállalást biztosítunk. E-mail: brezsnyikn@
gmail.com. Mob.: +36309703358, +38066-6805200
(Viber).

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

Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo és
a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden
eladott lap után: 1.5 hrivnya.
Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth
tér 2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo és
a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden
eladott lap után: 1.5 hrivnya.
Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth
tér 2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Magyarországra keresünk
megbízható ács és asztalos
munkatársakat hosszú távra.
Szállást biztosítunk. Jogosítvány előnyt jelent. Kereseti
lehetőség 250.000-300.000
Ft, a ledolgozott órától függően. Mob.: +3670-3293399
(Gál József).
Szőlészetbe-borászatba
(Közép-Magyarország) fizikai munkára munkatársakat
keresünk, jöhet házaspár is.
Magyar adó- és tajkártyával
rendelkezők jelentkezését
várjuk! Szállást biztosítunk!
Mob.: +3630-7981568.

Két nő keres házi munkát
(takarítás, idősek felügyelete stb.) Beregszászban. Mob.:
096-8101351.

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

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

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

Szállásfelügyelőket
keresünk Zalaegerszegre!

Ukrán, magyar nyelv ismerete,
számítógépes tudás,
jogosítvány kötelező
Szállás, szolgálati autó biztosítva!
Részletes információ:

Mobil/Viber: +380 (67) 100 46 38

Magyarországi fuvarozó
cég keres TGK-vezetőt HVEV viszonylatra. Érd: 0996063990, +3620-2056264.
Magyarországra, Zalaegerszegre szakképzett pékeket, cukrászokat és kisegítő munkásokat keresünk.
Szállást ingyen biztosítunk!
További információkért a
következő telefonszámon
lehet érdeklődni: Viber:
095-1134206.
Magyarországra, Zalaegerszegre autószerelőket keresünk. Szállást ingyen biztosítunk! További információkért a következő telefonszámon lehet érdeklődni:
Viber: 095-1134206.

Hosszú távú munkára keres
építőiparban jártas szakembereket osztrák munkaközvetítő cég! A munkavégzés helye
Ausztria (Bécs). Nyelvtudás
nem feltétel, de mindenképpen előny! Bejelentett hivatalos osztrák munkaszerződéssel
heti 40 óra + túlóra pénz. A bérezés szakirányú és szaktudástól függő! Átlag 1600-2000 €
alap nettó + túlóra pénz. A túlórával együtt akár havi 22002800 € nettó összeget is meg
lehet keresni! A szállás biztosított, nagyobb részben a mun-

káltató által támogatott! Építőipari keresett szakmák, elsősorban: zsaluzóács, vasbetonszerelő, kőműves, ács, tetőfedő-bádogos, villanyszerelő, fűtés-vízvezetékszerelő, szigetelő! Ugyanez a cég
a későbbiekben majd munkát
hirdet: betanított szalagmunkás, raktári kisegítő munkás,
segédmunkás, és különböző gyári alkalmazottak részére is! Jelentkezésnél kérném
mindenképpen jelölje meg a
szakma iránti érdeklődését!
Válaszadás 48-órán belül! A
jelentkezéseket önéletrajzzal,
telefonszámmal erre az e-mail címre várom: ausztria.munka2021@gmail.com.
Magyarországra keresünk
faipari mérnököt, technikust, ács és asztalos munkatársakat hosszú távra. Szállást biztosítunk, jogosítvány
előnyt jelent. Mob: +36703293399 (Gál József).

Egy cég építőipari munkásokat
keres Belgiumba magas fizetéssel. Lehetőleg EU-s útlevéllel.
Mob.: 050-8845827.

Hirdessen!
066-2850283

Dolgozz közel a határhoz!

Állatgondozói
munkalehetőség
Személyes tájékoztató, felvételi

2021.02.16-án kedden és 2021.02.18-án
csütörtökön 11:00-kor Beregszászban, találkozó a Gabi Bár melletti leány kollégiumban!

Érdeklődhetsz a következő mobilszámon

+380 (66) 534 6605 hétköznap 9:00-17:00-ig

Gyere el és beszéljünk
személyesen a munkáról!
Ellátandó feladatok:
Állatok gondozása

- tehenek felhajtása a fejőgéphez
- fejőgép felrakása az állatokra
- istállók tisztán tartása modern
technológiai eszközökkel

Az ideális jelölt:

• Vállalja a 8 órás munkavégzést.
• Automata gépek kezelése, tisztán tartása.
• Nem okoz gondot az állatok gondozása.
• Nem okoz gondot mobil telefon kezelése.

Egyéb információk a munkáról:

• Fizetés havonta 170 000 Ft-tól
• Plusz túlórázási lehetőség.
• Havi ingyenes hazautazás.
• Ingyenes szállás (rezsit sem kell fizetni)

A munkavégzés helye: Magyarország,
Hajdúböszörmény. Debrecentől 20 km-re

Mit kell tenned, ha felkeltette az
érdeklődésedet a hirdetésünk?

• Gyere el a személyes tájékoztatónkra, ahol
további információkat megtudhatsz!
• Érdeklődj a +380 66 534 6605-ös
telefonszámon a kárpátaljai kollégánknál!
• Jelentkezz privát üzenetben vagy
Viberen +380 66 534 66 05!

Válaszd a megbízhatóságot,
válaszd a HUMÁNIÁT!

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

Hirdetések

Otthon
Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő kulcsok. Mob.: +38099-6608338,
+38066-3967011.

Építkezés, felújítás
Beregszászban újszerű állapotban faajtó eladó tok
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.:
066-2910418, 068-2126127.
Alig használt WC kagyló
eladó Beregszászban. Ár:
1000 hrivnya. Mob.: 0662910418, 068-2126127.

Hűtés, fűtés
Beregszászban brikett és antracit szén eladó. Mob.: 0663967011,
Eladó 2 darab 50-es konvektor.
Mob.: 099-4548537.

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

Háztáji

Szőlőprés, szőlődaráló és 220as terménydaráló eladó. Mob.:
+38066-8088251.
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek,
armatúra vasak, 3-4 méteresek,
deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron cső. Mob.:
066-3967011, 099-6608338.
Boroshordók eladók, 120 és
230 literesek, jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Eladó traktorhoz külső kerék
2 darab, 5 kerekes szénagereblye, górévágó (saját készítésű).
Mob.: 099-4548537.
Eladó kitűnő állapotban lévő
SZPCS-6 román gyártmányú vetőgép, hozzávaló 6-soros kultivátor, továbbá 8 köldökös eke K-700-as traktorhoz, Quivogne-6 méteres nehéz tárcsa. Ár megegyezés
szerint. Tel: 050-9667397,
096-7003545.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.
Benzines kapálógép eladó
Nagyberegen, Kentaur 2070
BM2, jó állapotban, gyári felszereltséggel. Irányár: 6000
hrivnya. Mob.: 095-8792097.
Eladó fejőgép kompresszor
nélkül. Mob.: 099-4548537.
Fejőgép eladó. Mob.: 0666904867.

Haszonállat

Mezőgazdasági eszköz

Kárpáti borzderes tehén eladó Beregszászban. Mob.:
095-4144731.

Felhívás

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

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

ОГОЛОШЕННЯ

Великоберезька сільська територіальна виборча комісія провела 24 січня 2021 року
повторні вибори з депутатів до Великоберезької сільської ради. Вибори відбулися по багатомандатному виборчому окрузі
№1. По результатам голосування депутатом
стає Боднар Бейла Бейлович.
Голова Великоберезкої сільської територіальної виборчої комісії
Віра Сароз

Felvételi hirdetés

A Péterfalvai Református Líceum felvételt hirdet a következő, 2021–2022-es tanévre. Jelentkezhet
minden diák, aki 2021 júniusáig befejezi az általános
iskola 4., 5., 6, 7., 8. vagy 9. osztályát. A kisebbek számára, 7. osztályig, a környező településekről, adott útvonalakon való beutazásról gondoskodik a líceum, 8.
osztálytól kezdve
a végzősökig, az
intézmény minden diák számára kollégiumot és
teljes ellátást biztosít. Végzőseink
elsöprő többsége
tovább folytatja
tanulmányait elsősorban kárpátaljai és anyaországi felsőfokú intézményekben.
A felvételi vizsgára a jelentkezőknek 2021. április 17-én, szombaton fél 8-ig kell megérkezni. Február 20-tól szombatonként, reggel 9 órától előkészítő tanfolyamot tartunk magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából a 8., 9. és 10. osztályba jelentkezők számára. Az 5. 6. és 7. osztályba jelentkező diákok önállóan készülhetnek a felvételire,
amely számukra – a szóbeli ismerkedés mellett – magyar nyelvű tollbamondás lesz és néhány egyszerű,
alapvető matematika feladat.
Személyes érdeklődésre bővebb felvilágosítást és
jelentkezési lapot szívesen adunk a líceumban a február 13-án 10 órakor megrendezésre kerülő nyílt napon, vagy bármely más időpontban.
Hű az, aki elhívott titeket, és Ő meg is cselekszi azt.
1Thessz. 5: 24

Felvételi hirdetés

A Nagydobronyi Református Líceum felvételt
hirdet a 2021/2022-es tanévre
Szeretnél továbbtanulni, de még nem döntötted
el, hogy hol?! Szeretnél időtálló, használható tudást
szerezni?! Szeretnél egy jó közösség részévé válni és
egy jól felszerelt európai színvonalú iskolában tanulni anyanyelveden?!
Akkor vár rád a Nagydobronyi Református Líceum! Iskolánk a református értékeket és használható
tudást modern formában adja át a tanulni vágyó fiataloknak.
A felvételi időpontja: 2021. május 1. (szombat)
délelőtt 9:00 óra.
Idén az 5. és 10. osztályokba várjuk a felvételizni
vágyó diákokat.
Az 5. osztályba jelentkezők tesztet írnak matematikából és tollbamondást magyar nyelvből.
A 10. osztályba jelentkezőknek felvételi vizsgát kell
tenniük bibliaismeretből, egyháztörténelemből, magyar
nyelvből és matematikából, valamint egy szóbeli ismerkedésre kerül sor iskolánk vezetőségével.
A felvételi vizsgát előkészítő foglalkozások előzik
meg szombatonként: március 20-án és 27-én, április
10-én és 17-én 9:00 órai kezdettel
Amennyiben szeretnél jobban megismerkedni iskolánk életével várunk téged és szüleidet nyílt napunkra
március 5-én, pénteken 9:00 órára
Jelentkezési határidő: április 26.
A felvételiről bővebb információt találsz és letöltheted a jelentkezési lapot iskolánk honlapján http://
ndreflic.hu/kezdolap/letoltheto-anyagok/

Újságárusokat
keresünk!

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

E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com

2021.
február 10.

Felvételi hirdetés

13

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 elmélyülten, emelt óraszámban tanulhatják – a középiskolai osztályokban humán-reál irányultság szerint –, művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, mis�sziói munkákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndíjakban részesülhetnek. Az érettségizők számára személyre szabott
tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről,
segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.
2021. február 6. és április 17. között, szombatonként, online előkészítő foglalkozásokat tartunk a felvételi tárgyakból: magyar nyelvből és irodalomból, matematikából és bibliaismeretből.
2021. március 13-án, szombaton, 10 órai kezdettel nyílt napot tartunk, amely során az érdeklődők megismerkedhetnek az intézménnyel és részletes felvilágosítást kaphatnak a felvételi vizsgákról és a szerezhető
többletpontokról.
A felvételire és az előkészítő foglalkozásokra való
jelentkezés online regisztráció útján történik, ami intézményünk honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhető el 2021. január 26. és április 22. között.
A felvételi vizsga napjáig benyújtandó dokumentumok: a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban
csatolt ajánlólevele, a születési bizonyítvány és a kódszám 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 intézmény weboldalát, a www.nbrl.com.ua internetes címen vagy érdeklődjön a +380 (99) 423 41 45-ös telefonszámon, illetve személyesen a líceumban (90242
Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.).
Szeretettel várja az érdeklődőket
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!
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Kaleidoszkóp

Tiszaújlakon február 10-én ünnepelte 60. születésnapját

Rácz Judit.

Ebből az alkalomból sok szeretettel köszönti őt édesanyja,
férje, fiai, menyei, unokái, Milán, Alex és a nászok.
„60 év elszállt, mint a legszebb álom, a küzdés nem
könnyű, de szíved sose fájjon. Sohase bánkódj,
ha múlnak az évek, helyedbe gyermekeid és unokáid lépnek. Isten járjon veled és őrizze léptedet,
hogy sokáig élvezhesd az elkövetkező éveket. Áldásban, örömben ne legyen hiányod, nagyon sok
boldog születésnapot kívánunk.”

Kilencedik Magyar Konyha Hete

2021. május 13–16.
A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács szervezésében 2021. május 13–16. között kerül megrendezésre a
Magyar Konyha Hete. A rendezvény keretében a résztvevő kárpátaljai éttermek jelentős árengedménnyel kínálják a magyar tradicionális konyha remekeit. Az előre
meghirdetett ételekre „torkos csütörtökön”, 2021. május
13-án 50%-os, május 14.,15.,16-án 25%-os kedvezmén�nyel várják a vendégeket.
Olyan kárpátaljai vendéglátóhelyek (étterem, kávézó, falusi vendégház, borosgazda és más vendéglátó
egység) csatlakozását várjuk az akcióhoz, akik népszerűsíteni szeretnék szolgáltatásaikat a turisztikai piacon.
Jelentkezési határidő: 2021. március 14.
Jelentkezni a turisztikaitanacs@gmail.com e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámokon lehet:
+380662474720 vagy +380996035767
Szeretettel várunk minden kedves jelentkezőt!

Egy gyermek érkezése a legnagyobb boldogság a család életében.
Arra biztatjuk a büszke szülőket,
nagyszülőket, küldjenek nekünk egy
hagyományos vagy digitális képet az
új családtagról (legfeljebb egyéves korig), mellékelve hozzá a legfontosabb
információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és telefonszámát.
Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyenesen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.
A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail
címre vagy a szerkesztőség címére
(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Ikrek (5.21.-6.21.)
Ezen a héten remek ötletei lesznek.
Mindemellett őszintén elmondja majd a véleményét anélkül, hogy ezzel megbántaná mások érzelmeit. A vállalkozása és a
projektjei is remekül haladnak előre, és semmilyen hiba
nem fogja ebben megakadályozni. Az élete sokkal egyszerűbb lesz, ha az otthoni
problémáit végre képes lesz
megoldani.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Ez egy remek hét lesz,
amit érdemes majd kihasználnia, ugyanis
a szerettei társaságában végre maximális megértésre talál.
Emellett az energiáinak és a kemény munkájának köszönhetően bármit el tud majd érni, amire csak vágyik. Valamint mind
a párkapcsolata, mind pedig
a baráti kapcsolatai virágozni
fognak, és ettől a mély, szoros
köteléktől nagyon nyugodt lelkiállapotba kerül.

Kellene egy kis mellékes?
Részvétnyilvánítás

keres!

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

Ezen a héten egy bizonyos félreértés miatt lehet, hogy rossz döntést
hoz majd. Sajnos Ön
olykor hajlamos mindenben
csak a hibákat keresni, de ezzel mindenkit frusztrál a környezetében. Azt ajánljuk, intézze el a fontos teendőit, és ha
szükséges, kérje ehhez a családja segítségét is. Ha változtat
a viselkedésén, az megalapozza
mind az Ön, mind pedig a családja lelki boldogságát.
Ez a hét nagyon vegyes érzelmeket kelt
majd Önben, és az
élete rengeteg váratlan fordulatot vesz. Szakmailag ez egy nagyon sikeres
időszak is lehet, azonban a
zsúfolt időbeosztását sajnos
a magánélete foga megszenvedni. Lehet, hogy a napokban egy családi veszekedés is
kezdetét veszi, de ezt elkerülheti azzal, ha nyíltan és őszintén kifejezi a véleményét.

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

lapterjesztőket

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

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

Elindult a Határtalanul
középiskolai vetélkedő
2020/2021

A Kárpátinfo hetilap

hirkereso.hu

A Kárpátaljai Állami Levéltár munkatársai őszinte
részvétüket fejezik ki Kutassy Ilonának, a levéltár igazgatóhelyettesének bátyja elhunyta miatt.
Втрачене тимчасове посвідчення військовообов’язаного
видане Берегівським РВК Закарпатської обл. на ім’я
Деяк Ярослови Тіборівни, вважати недійсним.
Втрачено державний акт на право власності на
земельну ділянку серії III-3К № 039329 від 07.04.2000
виданий на ім’я Лейвої Карл Юліовича вважати
недійсним.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ezen a héten lelki támogatást nyújt majd
egy szerettének, aki
nagy érzelmi válságon
ment át az elmúlt időszakban.
Legyen ezért nagyon megértő
és segítőkész vele szemben.
Valamint érdemes több időt
töltenie a többi szerettével és
családtagjaival is, hiszen ezáltal nem csak, hogy végre kipihenheti magát, de mindemellett megláthatja a világot az ő
nézőpontjukból is.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Ez a hét csodásnak
ígérkezik, hiszen Ön
egész végig nagyon
vidám és izgatott lesz,
és semmi sem ronthatja el a
hangulatát. Lehet, hogy nem
is veszi észre, de a pozitív kisugárzása visszatükröződik a
munkájában és az élete minden egyéb területén is. A hétvégén minden esély megvan
rá, hogy egy olyan családi kirándulásban lesz része, ami
még inkább feltölti energiával.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Remek hét vár Önre,
ugyanis az élete minden területén komoly
sikerekre számíthat.
Emellett sem a magánéletében, sem pedig a munkahelyén nem kerül majd szembe
akadályokkal, így egész héten meg tudja őrizni a lelkesedését és a belső békéjét, amire az utóbbi időben
csak nagyon ritkán került
sor. Tartsa nyitva a szemét
és használja ki a lehetőségeit!

Bak (12. 22.-1. 20.)
Ezen a héten an�nyira önzetlen lesz,
hogy a családja érdekeit a sajátja elé
fogja helyezni. Ha azonban
akadályokba ütközne a magánéletében vagy a munkahelyén, ne adja fel egykön�nyen. Ha mégis így tesz, azzal csak még inkább ront a
helyzeten. Inkább tegyen
meg mindent annak érdekében, hogy mielőbb megtalálja a megoldást.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

Kapcsolódjon ki ezen
a héten, hiszen már
nagyon megérdemli. Ön nagyon nehéz időszakon ment keresztül az utóbbi időben, de meglátja, idővel
minden rendben lesz. Legyen
büszke arra, amit elért, hiszen
mindent megtett annak érdekében, hogy boldog élete legyen. Ha most nem pihen,
akkor mikor tenné? Használja ki ezt a hetet és menjen
el kirándulni a szeretteivel.

A napokban sok érzelmi változáson megy
majd keresztül, hiszen sokkal komolyabban
vesz bizonyos dolgokat, és
ezek nagyban befolyásolják
a gondolkodását. Ez a hét kifejezetten kellemesen alakul,
hiszen könnyedén megoldja a
problémáit, és elkerüli a kellemetlen szituációkat. Ha Ön
jelenleg tanul, az elkövetkező
napokban egy váratlan meglepetésre számíthat.

Szűz (8.24.-9.22.)
Jó, ha előre felkészül
arra, hogy ez a hét rendkívül pozitívan alakul
az élete számos területén. Minden nehézség, amik az elmúlt
hetekben gyötörték, most véglegesen megoldódni látszanak.
Emellett a pénzügyi helyzete is
jelentős javulást mutat, hiszen
a múltbeli megtakarításai végre
meghozzák a várva várt eredményt. Ön nagyon határozottan
hozza meg a döntéseit, hiszen
nincs oka a félelemre.

Halak (2.21.- 3.20.)
Ezen a héten olyan
váratlan dolgok érhetik, ami miatt nagyon sebezhetőnek és bizonytalannak érzi majd magét. Ám szerencsére nagyon
optimista, így bármilyen nehézséggel képes lesz megküzdeni, ami az útját állja.
Ezek mellett nagyon boldog
lesz attól a tudattól, hogy viszonylag sok időt tölthet a
családjával az elkövetkező
napokban.

Egészségvédelem

5 baljós jel, hogy nagyon kevés a
D-vitamin a szervezetedben

Egészségesen táplálkozol, sportolsz és
odafigyelsz a vitaminpótlásra is? Mégis
többször érzed magad lehangoltnak és fáradtnak? Nagyon valószínű, hogy D-vitamin hiányban szenvedsz. A helyzet az, hogy
a probléma világméretű. Lássunk most 5
gyakori jelet, ami a hiányára hívhatja fel
a figyelmünket – olvasható a bien.hu.n.
Fokozott izzadás
Ez furcsán hangozhat, mégis az egyik legjellemzőbb
tünet a D-vitamin hiányban szenvedőknél. Ha nyugalmi

ugyanis bebizonyították, hogy a 60 év körüliek körében
20 százalékkal csökkent az izmok gyengesége a megfelelő D-vitamin mennyiség bevitele mellett.
A táplálék kiegészítő rendszeres szedése ugyanis már
akár hat hónapon belül képes leszámolni az izmok állandó gyengeségével.

Törékeny csontok

30 éves korunk tájékán sajnos megáll a szervezet csontépítő folyamata, a D-vitamin hiány pedig felgyorsíthatja a
csontritkulás tüneteit.
Ezért fontos, hogy gondoskodj a D-vitamin megfelelő
pótlásáról, ám sajnos ez csupán élelmiszerekből nem fedezhető, még akkor sem, ha te a lehető legegészségesebben étkezel. A megfelelő bevitelt érdemes három oldalról
megközelíteni: napozás, táplálék kiegészítők alkalmazása
és D-vitaminban gazdag ételek fogyasztása.

Krónikus fájdalmak

állapotban vagy kisebb, minimális mértékű fizikai terhelés során is erős izzadást tapasztalsz, akkor mindenképpen
kezdj el gyanakodni.
Ilyenkor érdemes lehet megnézetned, hogy megfelelő-e
a D-vitamin szinted és amennyiben az a normális mérték
alá csökkent, úgy fontos, hogy gondoskodj a pótlásáról.

Állandó gyengeség érzet

A D-vitamin hiány sajnos hosszú távon folyamatos kimerültséghez vezethet, még akkor is, ha te napi szinten 6-8
órákat alszol. A megfelelő D-vitamin mennyiség ugyanis
fenntartja a szervezet erejét kortól és nemtől függetlenül.
Egyes kutatások például szoros összefüggést mutatnak a D-vitamin mennyisége és az izmok erőssége között,

A csontokban jelentkező szűnni nem akaró fájdalom oka
sok esetben nem más, mint a csontlágyulás. A betegségben
szenvedők körében egyértelműen kimutatták a D-vitamin
hiány jeleit, ez pedig azt jelenti, hogy az elégtelen, kevés
bevitel folyamatos fájdalmat generál az ízületekben, illetve az izmokban.
Ha a kellemetlen, fájó tünetek hetek óta tartanak, akkor
fontos lehet felkeresned a háziorvosod és megtudakolnod,
hogy nem-e D-vitamin hiány áll a háttérben.
Tudtad? A megfelelő D-vitamin bevitel képes megelőzni az edzés utáni izomlázat is, sőt a csontok regenerációs idejét is csökkenti, szóval már csak ezért is megéri alkalmazni!

Lehangoltság érzés

Biztos te is érezted már úgy, hogy a világ összeesküdött ellened. De mi van, ha csak a szervezeted így kiált segítségért? Tudnod kell, hogy a folyamatos lehangoltság érzés, a depresszió szoros összefüggésbe hozható a krónikus
D-vitamin hiánnyal.
Ha nem jutsz megfelelő tápanyagokhoz és vitaminokhoz (kiemeltképp D-vitaminhoz), akkor az jelentős hatással lehet a közérzetedre és persze hosszútávon az egészségi állapotodra is. Még nem késő februárban sem gondoskodni magadról, hisz a májusi napos időkig sok van még…
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Azonnal elálmosít, ha ezeket
nasizod este
Veled is megesik, hogy épp lefekvés előtt
fél órával tör rád az éhség? Hogy ilyenkor
mit eszel, nagyon sokat számít nem csak
az elalvás gyorsaságában, de az éjszakai
pihenés minőségében is! Ha szeretnél jót
aludni, este inkább ezeket válaszd!
1. Füge
A füge nagyon gazdag magnéziumban, kalciumban,
vasban és káliumban. Ezek az ásványi anyagok segítik a
megfelelő vérkeringést és az izmok működését, amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hogy kellemesen el tudj aludni.
Hozzádobhatod a saláta-vacsorádhoz, de az is jó ötlet, ha az esti órákban megeszel egy-két darabot, hiszen
a bennük lévő rost hamar eltelít, édes ízük pedig a cukor
iránti sóvárgást csökkenti.

2. Édesburgonya

A klasszikus krumpli nem túl ideális választás, de az
édesburgonya annál jobb lesz az esti órákban! Olaj nélkül süsd meg a szeleteket, szórj rájuk egy kevés sót (vagy
akár kenj rájuk mogyoróvajat), és biztos, hogy nem leszel éhes elalvásnál.
Az édesburgonya segít ellazulni is, hiszen akárcsak
a füge, úgy ez is sok magnéziumot, kalciumot és káliumot tartalmaz.

3. Pisztácia

Ha gyorsan szeretnél elaludni este, egyél lefekvés
előtt egy kevés pisztáciát! Ez a jolly joker azoknak, akik
nehezen tudnak álomba merülni, hiszen tele van fehérjével, B6 vitaminnal és magnéziummal, amelyek mind a
jobb alvást segítik. Azonban ennél nagyon fontos, hogy
ne egyél belőle sokat, hiszen egy bizonyos kalóriaszint
felett épp ellenkező hatást érsz el vele!

4. Cseresznye

Bár most még nincs szezonja, a nyári időszakban a
cseresznye is szuper esti nasi lesz! Azt mondják ugyanis,
hogy a pihentető alvásért fontos növelni a tested melatoninszintjét, amire ez a gyümölcs is képes (akárcsak egyébként a zab és a különböző magvak, így például a mandula).
Ha nem csak egy-egy alkalommal eszed, hanem megpróbálod beépíteni az étrendedbe, az alvási ciklusodat is segíted.

Hat nagyszerű D-vitamin forrás, amire most
szükséged van
Köztudott, hogy szervezetünk leginkább
nyáron, a napfény hatására jut D-vitaminhoz. Nem kell azonban aggódni télen sem,
hiszen néhány étel fogyasztásával biztosíthatjuk testünknek a kellő mennyiséget.
Tej

talmaz megfelelő mennyiségű D-vitamint. Ha változatosabbá szeretnénk tenni étkezésünket, de közben a kellő vitaminbevitelt is biztosítani szeretnénk,
akkor válasszunk például csirke-vagy sertésmájat is
az étlapra.

Halak

Ha szeretjük a füstölt angolnát vagy akár a laza-

A tej- és tejtermékek fogyasztásával biztosíthatjuk
szervezetünk számára a kellő D-vitamin bevitelt. Különösen azért hasznos a tej fogyasztása, mert a D-vitamin mellett még nagy arányban tartalmaz kalciumot
is, ami csontunk egészségéért felelős.

Ez a gyümölcs nagyon gazdag káliumban és magnéziumban, amelyek egyébként ellazítják az idegeket,
és pihentetik az izmokat is. Arról nem is beszélve, hogy
megtalálható benne a B6 vitamin, ami szerotoninná alakítja át a testedben lévő triptofán aminosavat, így pedig könnyebb lesz fizikailag és mentálisan is ellazulni.

Halmáj

7. Pulykahús

Tojás

Margarin

Ha margarint fogyasztunk, akkor az egészséges táplálkozás mellett egyben D-vitamint is juttatunk a szervezetünkbe. Télen különösen érdemes ellenőrizni a dobozon a
vitamintartalmat, és olyat választani, amit akár dúsítottak
is D-vitaminnal.

Máj

Nem csak a halmáj, de az egyéb állati máj is tar-

Nem szabad túlzásokba esni, de egy-két kocka
étcsoki valójában jót tesz a szervezetednek! Ez a finomság ugyanis beindítja a szervezeted szerotonin-tartalmát,
amit másnéven boldogsághormonnak hívnak, ezáltal pedig segít ellazítani a tested és az elmédet is.
Ha épp azért tudsz nehezen álomba merülni, mert
folyton jár valamin a eszed, érdemes enni ebből egy keveset, és máris könnyebb lesz relaxálni.

6. Banán

A halmájnak kifejezetten magas a D-vitamin tartalma, ezért télen különösen ajánlott a fogyasztása. Kiváló választás például, ha reggelire a pirítós és a vaj mellé
elfogyasztunk egy adag tőkehalmájat. Ha gondoljuk, a
megmaradt olajat később felhasználhatjuk.
Télen érdemes odafigyelnünk arra, hogy rendszeresen fogyasszunk tojást, vagy tojás felhasználásával készült ételeket. Bármilyen formában fogyasztjuk, D-vitamint mindenképpen juttatunk a szervezetünkbe. Ne vigyük túlzásba, fogyasszunk rendszeresen, de keveset belőle.

5. Étcsokoládé

cot, akkor érdemes az ezekből készített ételekkel változatosabbá tenni a téli napok étkezéseit. Rengeteg
pozitív hatásuk van szervezetünkre a D-vitamin pótlásán kívül is.

Túladagolás

Megoszlanak a vélemények, hogy lehetséges-e túladagolni a D-vitamint. Annyi biztos, hogy szervezetünknek
nincs óriási mennyiségre szüksége, és mivel zsírban oldódik, ezért nem is kell naponta bevinnünk. Ha mégis hányingert, hányást, hasmenést tapasztalunk, inkább forduljunk szakemberhez.

Bár ezen a téren a szakértők véleménye megoszlik, sokan úgy vélik, hogy a pulykahús is szuper választás lefekvés
előttre. Ez a finomság ugyanis magas triptofán tartalommal
bír, ami – ahogy a banán esetében is – szerotoninná alakul át
a szervezetedben, ráadásul segíti a melatonin termelését is.
Persze ennél különösen fontos, hogy keveset egyél
belőle, és fehér kenyér helyett szigorúan teljes kiőrlésű
finomságokkal fogyaszd!

+1. Gyógynövényteák

Bár ez nem étel, de attól még nem szerettük volna kihagyni a listánkról a gyógynövényteákat sem! Ezek ugyanis nagyban hozzájárulhatnak a minőségi pihenéshez, és
gyorsítják magát az elalvás folyamatát. A legjobb választás lefekvés előtt a kamilla tea, ami idegnyugtató hatással rendelkezik, ráadásul hidratálja a testedet, de ha ezért
nem rajongsz, a gyömbértea is ideális lesz erre a célra!

16

2021.
február 10.

A rejtvényt Balázsi
BÖDŐCS
TIBORIDÉZET

2

Rejtvények
m12.xls

Csaba készítette.

FÉLSZ !
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LÚD
EGYETEMI
DOLGOZAT

RÉSZBEN
HELYESBÍT !
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LABDARÚGÓ
(PLAMEN)
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ZABSZEM !
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A tíz megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Étteremben.
– Remek ez a hely, főúr!
– Igazán köszönöm. És mi nyerte meg a tetszését?
– A zene. Olyan hagosan szólt, …

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: AK, AM,
AZ, CA, EC, GM, KE, RR,
RS, SD, TI, UÓ, YL.
Hárombetűsek: AGA,
AKÓ, ALU, BAR, BEC,
DOH, EBE, EGY, IMI, KIA,
NEO, RUN, SEM, THE.
Négybetűsek: AMIT,
E S T I , G Y N T, H O G Y,
KLÁN, LÁZI, LORA,
NEMO, RASZ, RÁZÓ,
SEPP, SILÓ, SZÓT, TÁRA,
TÉRD, TUSA, VATA.
Ötbetűsek: AARAU,
ABBÓL, ATOLL, ÁLLAT,
CÍMER, CSENG, DISCO,

EGYÉB, FOGAN, KIÁZÓ,
LISZT, NEKIK, NEURO,
UTÁLT, VELED, VOLGA,
ZÁNKA.
Hatbetűsek: ANGYAL,
CSERFA, DUÁLIS, KUTATÓ, REPETA, SZIÁMI,
TOSZKA, VAKOGÓ.
Hétbetűsek: ANYÓSOM, DESPOTA, ETIKETT,
KAUTZKY, LORENZO,
MONDOTT, MUTOGAT,
SZLOGEN.
Nyolcbetűsek:
CONVERSE, ÉRTETTEM,
INGADOZÓ, KALEVALA,
LAKTANYA, SÍPCSONT,
VISONGÁS.
Kilencbetűsek: BAKKECSKE, DRÓTOS TÓT.
Tizenegy betűsek: AKNATALÁLAT, BÁDOGKULACS, STAROPRAMEN,
VERSKRITIKA

2021. 5. szám meg
fejtése: Gondoljon

rólam bárki bármit,
az nem tartozik rám.

Plusz e gy vicc: ...
Igaz, egyszer két hé
tig beteg voltam.

Citromos mignon

kocka

Piskóta: 3 tojás, 3 evőkanál cukor, pici sütőpor, 3 evőkanál liszt;
Krém: 2 csomag tejszín ízű pudingpor, 6 evőkanál cukor, 5
dl tej, 40 dkg teavaj, porcukor (ízlés szerint), citrom héja, leve;
Bevonat: 50 dkg kristálycukor, pár csepp ecet, 2 dl víz,
sárga ételfesték.
Elkészítése: A tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját a cukorral és a sütőporral fehéredésik keverjük. Beledolgozzuk a lisztet, és a fehérjéből vert kemény habbal fellazítjuk. Egy 25 x 25
cm-es, négyzet alakú formába simítjuk a tésztát és 170 °C-ra
előmelegített sütőben körülbelül 8 perc alatt megsütjük. Még
két ilyen lapot sütünk, szintén 3 tojásból. A krémhez a pudingokat a cukorral és a tejjel sűrűre főzzük és kihűtjük. A teavajat ízlés szerint porcukorral kihabosítjuk, és belereszelünk egy
nagy citrom héját és levét. Kanalanként a kihűlt pudingot belekeverjük robotgéppel. A kihűlt lapokat megtöltjük a krémmel és betesszük a hűtőbe. A bevonathoz a kristálycukrot pár
csepp ecettel és a vízzel lassú tűzön, folyamatosan kevergetve,
megolvasztjuk és a forrástól számítva, 2 percig főzzük. Sárga
ételfestéket adunk hozzá, és kevergetve hűtjük míg sűrűsödni nem kezd. A süteményeket 5 x 5 cm-es kockákra vágjuk és
egyenként bevonjuk a fondanttal. A tetejét étcsokival díszítjük.

8 hatékony anyagcsere-pörgető tipp,
amivel leadhatod a plusz kilókat

Minél gyorsabb az anyagcserénk, annál sikeresebb
a fogyókúránk, mivel sokkal kevesebb zsír raktározódik el ezáltal. Lássuk, melyek azok az ételek és italok, melyek kedvezően befolyásolják ezt a folyamatot!
ellenes csodaszer is, főleg,
Többször együnk
ha párolva fogyasztjuk.
keveset
Csili
Hogy az anyagcseréd
Téves az az elképzelés,
és az emésztésed tökéletesen működjön, elen- miszerint az erős fűszerek
gedhetetlen, hogy ne vonj csakis negatív hatással lehetmeg magadtól tápláléko- nek a szervezetünkre! A csili
kat, pláne ne hagyj ki ét- ugyanis az egyik legjobb
kezéseket! Ekkor ugyanis anyagcsere serkentő, a bena szükséges élettani folya- ne található kapszaicinnak
mataid lelassulnak, ezért a köszönhetően.
Kitűnő zsírégető és étszervezeted elkezd egyre
csak raktározni, persze fe- vágycsökkentő hírében áll,
lesleges kilók formájában. ezért a legtöbb fogyókúrás
Az igazán karcsú nők kapszulában megtalálha– és nem a jojozók – titka, tó. Ha lehet, saját termeszhogy sokszor csipegetnek tésű csilit válasszunk, mert
valamit. Természetesen a legtöbb boltihoz rengenem chipset és csokit (bár teg sót és egyéb kemikáolykor-olykor az is meg- liát adnak, ami csak rontengedett), hanem inkább ja a hatását.
Reggelizz
rostban és vitaminokban
Nagyon fontos, hogy
gazdag ételeket.
sose hagyjuk ki a reggeSzauna
A szaunázás egy na- lit, bármennyire is sietős a
gyon jó módszer arra, napnak ez a része! Ha behogy felturbózd az anyag- kapsz ekkor pár falatot, becserédet és méregteleníts indítod az emésztésed, így

is egyben! Ha maximális hatást szeretnél elérni,
akkor egy héten legalább
egyszer iktass be egy kis
izzadást!
Amennyiben időd,
vagy pénztárcád nem engedi, készíthetsz magadnak
otthon gőzfürdőt is, igaz,
nem ugyanolyan hatású,
viszont több a semminél!
Grapefruit
A gyümölcsök közül
talán a grapefruit az, amelyet a legjobb anyagcsere
gyorsítónak és emésztésserkentőnek tartanak! Elvileg, ha minden étkezésed után megeszel belőle egy-egy darabot, több
kilótól is megszabadulhatsz egy hónap alatt, mivel a benne lévő enzimek
és gyümölcssavak rekord
idő alatt elégetik a felesleges zsírokat.
Emellett hamar teltségérzetet is okoz, így
nem leszel két étkezés között éhes, és kevesebbet is
fogsz kívánni a következő
adagnál.
Brokkoli
A brokkoli az egészséges életmód híveinek
egyik kedvenc csemegéje,
mivel meglehetősen kevés
kalóriát tartalmaz. Rengeteg C-vitaminban, kalciumban és rostban bővelkedik, melyek köztudottan
szoros összefüggésben állnak az anyagcserével.
Viszont nemcsak az
alakunkra van jó hatással
ez a zöldség, ugyanis kiváló immunerősítő és rák-

az utána elfogyasztott táplálék lényegesen gyorsabban fog lebomlani, mintha
akkor ennél először. Ráadásul, ha reggelizel, sokkal kevesebb nassolni valót fogsz kívánni, és nem
leszel egész nap éhes!
Víz
Az ember több mint
70%-ba vízből áll, ezért a
szükséges élettani folyamatokhoz elengedhetetlen a napi kb. 2 liter víz
fogyasztása. Anélkül az
anyagcsere és a vérkeringés lelassul, illetve fáradtabbak, ingerlékenyebbek
is leszünk.
Fontos tudni, hogy
minden sejtünk csak megfelelő hidratáltsággal tud
zavartalanul működni. Ez
különösképp akkor fontos,
ha sok húst és édességet fogyasztunk, mivel víz segítségével gyorsabban megszabadulhatunk az általuk
bevitt káros anyagoktól.
B-vitamin
Kevés figyelmet kap,
pedig sok fogyókúra azért
vall kudarcot, mert nincs
meg hozzá a kellő B-vitamin szint, ami az anyagcsere és az emésztés megfelelő működéséhez szükséges lenne.
Hozzájuthatunk táp
lálékkiegészítők formájában, de a legjobb, ha hüvelyesekkel, valamint teljes kiőrlésű gabonákkal
próbáljuk meg pótolni, így
egészségünk mellett hozzájárulhatunk a könnyebb
súlycsökkenéshez is!

