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

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Folytatás a 3. oldalon

Bort, búzát, békességet!

Folytatás az 5. oldalon

A kárpátaljai magyar 
földműves, s tegyük 

hozzá gyorsan, a vele 
sorsközösségben élő ru-
szin gazda karácsony tá-
ján akkor is vágott hízót, 
amikor ezt rendelettel 
tiltotta a hatalom. Mert 
a Sztálin nevével fémjel-
zett érában bizony vol-
tak olyan évek, amikor a 
beszolgáltatás kényszere 
miatt a család nem tehet-
te meg, hogy csak úgy, a 
maga kedvére, és termé-
szetesen a maga számára 
levágjon és feldolgozzon 
egy egész sertést. Szeren-
csére már a mai nyugdíjas 
generáció tagjai sem erre 
a szomorú időszakra em-
lékeznek, hanem a múlt 
század hetvenes-nyolc-
vanas éveire, amikor is 
december közepétől kez-
dődően a megyében egé-
szen január végéig tartott 
a disznóvágások évada. 

Disznóvágások évada

Lehetünk ugyan 
elfogultak, de be 
kell vallanunk, 

hogy a szépen alliterá-
ló újévi köszöntésben – 
Bort, búzát, békességet! 
– messze nem a bor a leg-
fontosabb. Hirtelen ötlet-

től vezérelve próbáltam fel-
cserélni a szavakat, ám jól 
sejtettem, a többi variáció 
nem azt adja, amit vártam.

Maradjunk tehát a sző-
lőnél és a bornál. Ezek Kár-
pátalján egyre jelentősebb 
szerephez jutnak. A cseme-

geszőlő termesztése és ér-
tékesítése látszólag megol-
dott, azzal nem is nagyon kell 
foglalkoznunk. Ám a borral, 
mégpedig az igénytelen Iza-
bella fajtákkal, meg a ná-
lunk Kadarkának mondott 
Bakonyi1-es néven jegyzett, 

ugyancsak magántermő 
fajtával igencsak komoly 
gondok vannak. Mélyre-
pülésük tovább tart: még a 
2018-as készletekből is van 
bőven a pincék mélyén. 

Presbiterbeiktatás 
Badalóban

Újévi gondolatok a kárpátaljai szőlészet és borászat jövőjével kapcsolatban

Részletek a 3. oldalon

Maradjon meg közösségi élménynek
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A december 13-18. között 
2017 résztvevővel végzett felmé-
résben a megkérdezettek 43 szá-
zalék válaszolta azt, hogy a je-
lenlegi vezetés jobb az előzőnél, 
míg 34 százalék szerint semmiben 
sem különbözik és csupán 13 szá-
zalék vélekedett úgy, hogy rosz-
szabb a korábbinál.

A megkérdezettek nagy több-
sége szerint a közeljövőben nem 
várhatók tömeges demonstráci-
ók. Negyven százalék szerint en-
nek igen kicsi a valószínűsége, 34 
százalék biztos abban, hogy nem 
lesznek tüntetések. Ezzel szem-
ben 16 százalék valószínűnek 
nevezte, hogy a nagyvárosokban 
lesznek tömeges tiltakozó meg-
mozdulások, közülük három szá-
zaléknak meggyőződése, hogy 
biztosan lesznek. A résztvevők 16 
százaléka kész lenne részt venni 
demonstrációkon, de csak négy 
százalékuk választotta azt a vá-
laszt, hogy „mindenképpen ott a 
helye”. Ugyanakkor 71 százalék 
kijelentette, hogy nem kíván részt 
venni tüntetéseken.

Volodimir Zelenszkij jelen-
legi elnököt 46 százalék nevez-
te az „év politikusának”. Mögöt-
te jelentősen lemaradva a máso-
dik helyen végzett hivatali előd-
je, Petro Porosenko volt állam-
fő, akit a válaszadóknak csupán 
a 7,5 százaléka nevezett meg az 
„év emberének”. Egy évvel ko-

Az ukránok relatív többsége szerint az ország 
jelenlegi vezetése jobb az előzőnél

Az ukránok relatív többsége szerint az ország jelenlegi politikai ve-
zetése jobb, mint az előző ciklusban volt, Volodimir Zelenszkij el-
nök magasan a legnépszerűbb politikus, és az emberek alapvetően 
derűlátóan tekintenek a jövő évre – derült ki két neves ukrán szo-
ciológiai intézet, az Ilka Kucseriva Alapítvány és a Razumkov Köz-
pont által végzett felmérésből.

rábban Porosenko egy ugyanilyen 
felmérésben még 16 százalékos 
eredményt ért el. A harmadik Julija 
Timosenko volt kormányfő, az el-

lenzéki Haza párt vezetője lett 3,3 
százalékos eredménnyel, 2,8 szá-
zalékot kapott Dmitro Razumkov 
házelnök, és 2,7-et Jurij Bojko, a 
Moszkva-barát Ellenzéki Platform 
– Életért párt vezetője. A megkérde-
zettek 24 százaléka nem tudott egy 
politikust sem megnevezni.    

Az idei év fő politikai esemé-
nyének 57,8 százalék az elnök- és 
parlamenti választásokat nevez-
te meg, 8,1 százalék a szeptem-
beri ukrán-orosz fogolycserét és 
5,2 százalék a „normandiai né-
gyek”, azaz Ukrajna, Oroszország, 
Franciaország és Németország de-
cember 9-én Párizsban megtartott 
csúcstalálkozóját. 16 százalék nem 

tudott a kérdésre válaszolni.
A jövő évre meglehetősen 

derűlátóan tekintenek az ukrá-
nok: 51 százalék reméli, hogy 
2020-ban több jó fog történni, 
mint rossz. Húsz százalékuk pe-
dig egyenesen biztosra veszi, 
hogy a következő év jobb lesz 
az ideinél, és csupán 16 százalék 
gondolja ennek az ellenkezőjét. 
A többségük bízik a nemzeti va-

luta, a hrivnya erősödésében, de 
nem tartják valószínűnek, hogy 
sikerül visszafogni a korrupciót, 
biztosítani a tisztességes igazság-
szolgáltatást, csökkenteni a bű-
nözést, a rezsiköltségeket. Túl-
nyomó többségük nem gondol-
ja, hogy bármilyen – elnök- vagy 
parlamenti – előrehozott válasz-
tás, illetve kormányváltás lenne 
jövőre. A megkérdezettek nagy-
jából fele-fele arányban voltak 
megosztottak a Donyec-meden-
cei fegyveres konfliktus rende-
zésének esélyét, az életminőség 
és az üzleti körülmények javulá-
sát illetően.
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A fogalmazók azután csökken-
tették az üzemanyagok kiske-
reskedelmi árát, hogy az ukrán 
monopolellenes bizottság fel-
szólította őket erre – közölte a 
Korrespondent.net.

Az elmúlt hétvégén átlago-
san 0,20 hrivnyával lett olcsóbb 
a benzin és a gázolaj literenkén-
ti ára a nagyobb kúthálózatok-
nál, mint az OKKO, a WOG, a 
Amic és az Avtoport – jelentet-
te az A-95 tanácsadó csoport. 
A közlemény szerint a 92-es ok-
tánszámú benzin 28,49, a 95-ös 
29,49 hrivnyába kerül az OKKO 
és a WOG töltőállomásain. A 

Csökkent az üzemanyagok ára
legnagyobb árcsökkenés az Ukr-
Petrolnál figyelhető meg, a cég 
0,30 hrivnyával csökkentette az 
92-es és a 95-ös benzin literen-
kénti árát.

Míg a benzin ára esett, addig az 
autógázé nőtt. 0,14 hrivnyával drá-
gult és elérte a 13,67 hrivnyát az 
LPG a SOCAR kútjain.

Korábban az ukrán monopolel-
lenes bizottság felszólította a WOG, 
az OKKO, az Ukrnafta, az AMIC, 
a Shell, a SOCAR, az UPG és a 
Glusco benzinkutjait üzemeltető 
cégeket, hogy mérsékeljék üzem-
anyagáraikat, a piaci viszonyoknak 
megfelelően.

Hivatalosan is megkezdte műkö-
dését az IceLand műjégpálya Be-
regszász központjában. Decem-
ber 26-tól bárki igénybe veheti a 
szolgáltatást.

A pálya középeurópai idő sze-
rint reggel 9 órától este 22 óráig 
várja az érdeklődőket. A jegy ára 
60 hrivnya, ez 45 perc korcsolyá-
zást fedez. Ünnepnapokon és hét-
végén 70 hrivnya a tarifa. Kor-

Megnyílt a műjégpálya Beregszászban
csolyát is lehet bérelni, ez 40 
hrivnyába kerül.

A korábbiakhoz hasonlóan ez 
alkalommal is egy szociális prog-
rammal kötötték egybe a pálya 
használatát. Ennek keretében január 
2-tól a beregszászi iskolák tanulói 
– előzetes egyeztetés után ingyen 
használhatják a pályát a megálla-
podásnak megfelelő időszakban.

Kárpátalja.ma

Az ukrán elnöki hivatal köz-
lése szerint 76 ukrán állampolgár 
nyerte vissza szabadságát, akiket 
a Donyec-medencei szakadár te-
rületeken tartottak fogságban. 
Szerhij Szivoho, az ukrán Nem-

zetbiztonsági és Védelmi Tanács 
(RNBO) titkárának tanácsadó-
ja az Ukrajinszka Pravda hírpor-
tál szerint elmondta, hogy cseré-
be az ukrán fél 127 embert adott 
át a szakadároknak. Hozzátette: 
Kijev kész lett volna 141 embert 
átadni, de 14-en közülük maguk 
utasították el, hogy átadják őket. 
Szavai szerint négyen az ukrán 
listán szereplők közül nem tértek 
vissza a szakadár területről arra 
hivatkozva, hogy a családtagja-
ik ott élnek.

Befejeződött a fogolycsere Kijev és a 
donyec-medencei szakadárok között

Újabb fogolycserét hajtottak végre vasárnap a kijevi kormány és a 
Donyec-medencei szakadárok a kelet-ukrajnai frontvonal mentén 
lévő Majorszke ellenőrző pontnál.

Ukrán sajtóhírek szerint Kijev 
átadta a szakadároknak a felosz-
latott Berkut rohamrendőri osz-
tagnak azt a volt öt tagját is, akik 
ellen eljárást indítottak az euró-
pai integrációt és hatalomvál-

tást követelő 2014-es kijevi Maj-
dan-tüntetéseken a fegyvertelen 
tüntetők agyonlövése ügyében. 
A volt berkutosok átadása meg-
osztja a közvéleményt Ukrajná-
ban, elsősorban a nacionalista 
érzelmű réteg ellenezte a lépést. 
Szintén átadta Kijev azt a brazil 
férfit is, aki korábban harci tevé-
kenységben vett részt a szakadá-
rok oldalán.

Visszanyerte viszont a szabad-
ságát Sztanyiszlav Aszejev ukrán 
újságíró, aki még 2017 nyarán tűnt 

el a szakadár területeken. Az uk-
rán hadsereg javára folytatott 
kémkedéssel vádolták meg, és 
idén ősszel az önhatalmúlag ki-
kiáltott donyecki „népköztársa-
ságban” 15 év börtönre ítélték.

Egy újabb Donyec-medencei 
fogolycserének még az év végé-
ig történő végrehajtásáról a „nor-
mandiai négyek” vagyis Ukraj-
na, Oroszország, Franciaország 
és Németország december 9-i pá-
rizsi csúcstalálkozóján született 
megállapodás. Ezt követően a ke-
let-ukrajnai válság rendezésével 
foglalkozó háromoldalú, azaz Ki-
jev, Moszkva és az EBESZ kép-
viselőiből álló minszki összekö-
tő csoport hétfőn egyezett meg a 
fogolycsere feltételeiről.

Kijev és a kelet-ukrajnai 
szakadárok között legutóbb 
2017 decemberében volt na-
gyobb fogolycsere, akkor a sza-
kadár területeken fogva tartot-
tak közül 73-an nyerték vissza 
szabadságukat, cserébe értük 
233 szakadárt adtak át az uk-
rán hatóságok.

Ukrajna és Oroszország leg-
utóbb szeptember 7-én cserélt ki 
foglyokat, akkor térhettek visz-
sza Ukrajnába többekkel együtt 
a tavaly novemberi ukrán–orosz 
fekete-tengeri incidens során be-
börtönzött ukrán haditengerészek 
és hazaengedték Oleh Szencov 
Szaharov-díjas ukrán filmren-
dezőt is.
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A kormány elfogadta a hatá-
rozatot, melynek értelmében 
2020 januárjától megemelik 
a szociális támogatás összegét 
az árva, a szülői gondozás nél-
kül maradt és azon mozgáskor-
látozott gyermekek számára, 

A kormány megemelte a szociális 
támogatást

akik családi típusú gyermek-
otthonokban vagy nevelőszü-
lőknél élnek.

A hírt Olekszij Honcsaruk mi-
niszterelnök jelentette be Teleg-
ram-csatornáján – olvashatjuk a 
pmg.ua hírportálon.

A Kercsi-szoros két partját össze-
kötő Krími híd vasútpályájának 
felavatása Ukrajna önállóságá-
nak és területi egységének újabb 
megsértését jelenti – jelentette ki 
az Európai Unió (EU) külügyi 
szolgálata (EEAS) hétfőn.

Hétfőn Vlagyimir Putyin orosz 
elnök felavatta a Kercsi-szoros két 
partját összekötő Krími híd vasút-
pályáját.

Az uniós külügyi szolgálat nyi-
latkozatában hangsúlyozta, hogy a 
vasúti összeköttetés újabb lépés az 

illegálisan annektált félsziget kény-
szerű orosz integrációja felé, amely 
hozzájárul a területileg Ukrajnához 
tartozó Krím elszigeteltségéhez. A 
híd emellett korlátozza a hajók át-
jutását a Kercsi-szoroson keresz-
tül az Azovi-tengeren található uk-
rán kikötőkbe.

Az Európai Unió elvárja, hogy 
Oroszország a nemzetközi joggal 
összhangban biztosítsa az akadály-
talan és szabad áthaladás lehetősé-

Ukrajna területi egységének újabb megsértése
Felavatták a Krími híd vasútpályáját

gét a Kercsi-szoroson. Az unió to-
vábbra is teljes mértékben támogat-
ja Ukrajna függetlenségét, önállósá-
gát és területi egységét a nemzetkö-
zileg elismert határain belül, ugyan-
akkor nem ismeri el a Krím-félszi-
get illegális orosz annektálását – tet-
ték hozzá.

A Krími híd közúti felének a 
személyforgalom számára meg-
épített részét 2018 májusában 
avatták fel Putyin részvételé-
vel. A presztízsberuházásként 
kezelt, Moszkva által Ukrajná-

tól 2014-ben elcsatolt félszige-
tet az orosz gazdaságba integrá-
ló híd a leghosszabb ilyen átke-
lő Európában. A Kercsi-szoros 
két partját összekötő, 19 ki-
lométer hosszú létesítményen 
napi 40 ezer gépkocsi és 47 vo-
nat haladhat majd át. A híd éves 
utasforgalma becslések szerint 
13 millió fő, teherforgalma 13 
millió tonna lesz.

MTI/Kárpátinfo
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Elejét lásd az 1. oldalon

Bort, búzát, békességet!
Újévi gondolatok a kárpátaljai szőlészet és borászat jövőjével kapcsolatban

Annak ellenére, hogy a me-
gyénkben egyre inkább élénkebb 
turistaforgalomnak köszönhető-
en ezekből a fajtákból is jelentős 
tételeket sikerült eladni. A túlter-
melés jelei a magántermő fajták-
ból továbbra is szemmel látható-
ak. Ám ha így megy még néhány 
évig, akkor a nálunk számon tar-
tott mintegy 8-10 Izabella fajta – 

Bányai-, Nádor-, Rózsaszín- stb. 
– szintén keresett termékké válik 
azon egyszerű oknál fogva, hogy 
senki sem lesz hajlandó azokat 
megtermelni potom áron. Igen-
csak jól jellemzi az egész hely-
zetet, hogy az ősszel több porta-
tulajdonosa is felajánlotta roko-
nainak, jóbarátainak, ismerőse-
inek, hogy szedjék le az udva-
ron álló lugas termését és vigyék 
haza – természetesen ingyen – és 
használják azt belátásuk szerint. 

Mert azzal ezen a vidéken 
mindenki tisztában van, hogy a 
szőlő és a bor – még az Izabel-
lából készült is – kényes porté-
ka, igényli a megfelelő feldolgo-
zást, tárolást és a további gon-
doskodást.

Érdekes, hogy a grúzok, akik 
legalább háromezer éve készíte-
nek bort, mit tartanak minder-
ről. A legfinomabb bor termé-
szetes módon készül, állítják a 
büszke kaukázusi nép fiai. Ők a 
kipréselt mustot a hatalmas fe-
dett présházban az erre a célra 
kiásott gödrökben álló hatalmas 
cserép amforákba öntik, azt lefe-
dik, az edény száját sárral beke-

nik, s majd csak tavasszal bontják 
fel. Mert, mint mondottuk, a legfi-
nomabb bor természetes módon ké-
szül... De mára megszületett a bölcs 
megállapítás folytatása is. Tehát a 
teljes mondat most már így hang-
zik: a legfinomabb bor természe-
tes módon készül – ám így készül 
a legrondább itóka is... 

Ha a XXI. század harmadik év-
tizedének elején kellene megfogal-
mazni a borászokkal szembeni leg-

fontosabb elvárást, az valószínűleg 
így hangzana: a tudatosság minde-
nekelőtt. Sem a napsugár, sem a 
szél, sem a talaj, de még a szőlőtő-
ke sem tudja, hogy milyen termést 
akar, állítja egy bölcs mondás. Ez-
zel csak a gazda van tisztában. De 
ő aztán nagyon! Éppen ezért metszi 
úgy a bokrokat, végzi a hajtás- és 
fürtválogatást, határozza meg a per-
metezések, majd a szüret időpont-
ját, hogy az elképzelése szerinti bor 
elkészítését ily sokoldalúan meg-
alapozza. Mint mondottuk, a sző-
lőtermesztésben és a borkészítés-
ben egyre inkább a konkrét elkép-
zelések határozzák meg a termelő 
döntéseit. 

A Krím elcsatolása után Kár-
pátalja turisztikai szerepe felérté-
kelődött, szoktuk mondani. Pedig 
nekünk nincs is tengerünk, csak 
néhány termálfürdővel rendelke-
zünk, igaz, azok egész évben üze-
melnek. De tévedés lenne azt hin-
ni, hogy a Krím elvesztésével me-
gyénk szőlészeti-borászati nagyha-
talommá vált. Nézzük, valójában 
mi is a helyzet. Az elcsatolt félszi-
geten több mint 44 ezer hektáron 
termesztenek szőlőt, míg Odessza 

megyében ennél jóval kisebb te-
rületen, 27 ezer hektáron. Nagy-
ságrendben Herszon megye foly-
tatja a sort a maga 5,8 ezer hek-
tárjával, őt követi Mikolajiv me-
gye ötezerrel. Az utolsó helyen 
áll Kárpátalja, ahol 3,7 ezer hek-
tár szőlőültetvényt jegyeznek. 
A legnagyobb optimizmussal 
mondhatjuk, hogy meglehet, a 
magántermő fajtákkal együtt van 
is ennyi, ám jól tájékozott sző-
lész-borász kollégáinkkal vég-
zett felmérés szerint az európai 
fajtákkal beültetett terület nagy-
sága nálunk összességében sem 
éri el az ezer hektárt. Hatvan má-
zsájával számolva ez még min-
dig tetemes mennyiséget, nagy-
jából 450-500 ezer liter bort je-
lent évente. 

De talán nem is a számok a 
leglényegesebbek. Hanem az, 
hogy van egy 45-50 fős, főleg 
magyarokból álló csapat, amely-
nek tagjai keményen dolgoznak 
azon, hogy a kárpátaljai borok-
nak ismét komoly nevet sze-
rezzenek. Tanfolyamok, tanul-
mányutak, képzések és termé-
szetesen különböző megméret-
tetések – ezek jelzik a borász-
csapat tevékenységét, amely 
jelentős részben olyan krea-
tív fiatalokból áll, akik nyitot-
tak minden újdonságra, amit a 
szőlész-borász szakma Euró-
pában és azon túl felmutat. Ám 
hogy kiélezett versenyhelyzet-
ben kell helytállniuk és bizonyí-
taniuk, azt mi sem jelzi jobban, 
mint hogy a három évvel ezelőtt 
elfogadott új ukrán bortörvény 
alapján engedélyezett egyéni 
borászatok közül az első hiva-
talosan bejegyzett ilyen vállal-
kozás nem Kárpátalján, hanem 
Herszon környékén jött létre. 
Merthogy a szőlőtermesztésben 
és a borkészítésben már azokon 
a helyeken is látnak fantáziát, 
ahol eddig családi ültetvények 
és pincészetek sohasem léteztek. 

Persze tudjuk, ahhoz, hogy 
valaki kiváló bort készítsen, ren-
geteg tapasztalatra, hosszú évek 
munkájára van szükség. Ez a mi 
versenyelőnyünk, meg az, hogy a 
kárpátaljai boroknak Ukrajnában 
meglehetősen jó a hírük. Arra van 
szükség tehát, hogy szőlészeink-
ben, borászainkban legyen ele-
gendő elszántság, hit, kreativitás 
és tudásvágy. A többit remélhető-
en a Mindenható megadja. 

Kovács Elemér

Az egybegyűlteket az emlí-
tett egyházak elöljárói köszöntöt-
ték: Molnár János római katoli-
kus esperes-plébános, Taracközi 
Ferenc református lelkész, Ma-
rosi István és Szabó Viktor 
görögkatolikus lelkészek. Beszé-
dükben rávilágítottak a karácso-
nyi esemény csodájának és misz-
tériumának, valamint Jézus befo-
gadásának fontosságára.

Molnár János atya, a koncert 
kezdeményezője, megálmodója 
és egyben házigazdája a rendez-
vény ökumenikus voltát hang-
súlyozta ünnepi köszöntőjében: 
„Amikor családjaink megünnep-
lik a karácsonyt, akkor el szoktak 
látogatni egymáshoz, megoszt-
ják egymással az ünnep örömét. 
Mi, egyházközségek, egy-egy 
családot képviselünk, egy-egy 
családként élünk. Nagyon kö-
szönöm, hogy vendégeink el-
fogadták meghívásunkat, és így 
együtt köszönthetjük a karácso-
nyi Krisztust. Mindannyian saját 
hagyományainknak megfelelően 
ezekben a napokban ünnepeljük 
Jézus születését, de egy hiányér-
zet volt bennem. Éreztem, hogy 
ezt az örömet egymással is meg 

Ökumenikus karácsonyi 
koncert Beregszászban

Beregszász három történelmi egyházának kórusai adtak műsort 
december 26-án a római katolikus egyházközség hagyományos 
karácsonyi koncertjén.

kell osztanunk, hiszen ugyanazt 
a Krisztust ünnepeljük, ugyanah-
hoz az Istenhez imádkozunk. Ez 
az este azért van, hogy megosz-
szuk egymással, testvéreinkkel a 
hitnek az örömét.”

A koncertet a Beregszászi 
Görögkatolikus Egyházközség 
Ifjúsági Kórusa kezdte, akik uk-
rán és magyar nyelvű karácso-
nyi énekekkel kedveskedtek a kö-

zönségnek. Ezt követően Krajnik 
Irén vezetésével a római katoli-
kus Szent Kereszt Kórus fokoz-
ta az ünnepi hangulatot. Többek 
közt elénekelték a Csodálatos 
fényben tündöklik az ég, az El-
jött a nap, mit vártunk és a Gye-
re el a jászolhoz című dalokat. 
Végül a Beregszászi Reformá-
tus Egyházközség Kamarakóru-
sának dalai csendültek fel, me-
lyek a zene szárnyán elrepítették 
a hallgatóságot Jézus születésé-
nek légkörébe.

A koncert végén a három kó-
rus és a közönség együtt énekel-
te el a Mennyből az angyal című 
karácsonyi dalt, mely melegség-
gel töltötte el a szíveket.

Bunda Fehér Rita 
Kárpátalja.ma

A badalói református gyüleke-
zetben még az ősz folyamán el-
indult a presbiterválasztás fo-
lyamata. Megtörténtek a jelö-
lések, nyilvánosságra került a 
jelölőlista, majd megválasztás-
ra került a 12 fős presbitérium.

Karácsony második napján 
ünnepi istentisztelet keretében 
került sor a presbiterek fogada-
lomtételére és beiktatására.

 Igehirdetésében Sápi Zsolt 
református lelkipásztor az Ézsa-
iás próféta könyvének 9. fejeze-
téből vett idézettel – ,,Mert egy 
gyermek születik nékünk, és így 
fogják nevezni: csodálatos taná-
csos”… – arról beszélt, hogy ma-
napság annyiféle tanácsot kap az 
ember, hogy nehéz eligazodni 
azokban. Éppen ezért egyedül az 
Úr Jézustól jövő tanácsokat kell 
komolyan venni és megfogadni 
azokat, mert ezáltal a gyülekezet 
elöljáróivá választott presbiterek 
is jó, helyes és Istenre figyelő ta-

Presbiterbeiktatás Badalóban
nácsokkal tudják ellátni a rájuk bí-
zott nyájat. Azoknak az emberek-
nek, akiket Isten tisztségbe állít, fe-
lelősségük és küldetésük van a gyü-
lekezetük irányában.

Az igehirdetést követően az 
újonnan megválasztott presbitérium 

tagjai – Bíró Tivadar, Bíró Csaba, 
Botos István, Dzsezsenyák Mi-
hály, Ferenci Attila, Hadady Jó-
zsef, Jakab Lajos, Kopócs Károly, 
Nagy Szabolcs, Szabó István, 
Székely Ádám, Székely Csa-
ba – az úrasztala köré állva fo-
gadalomtétellel letették a pres-
biteri esküt. Isten áldása legyen 
szolgálatukon. 

(jéel)

Életének 56. évében elhunyt Csuprik Etelka kárpátaljai szárma-
zású zongoraművész, számos rangos nemzetközi díj kitüntetett-
je – közölték ukrán hírportálok.

A Mikola Liszenko nevét viselő lembergi (Lviv) zeneakadémia 
közleménye szerint Csuprik Etelka Lembergben halt meg decem-
ber 25-én.

Csuprik Etelka ge-
nerációja egyik legki-
emelkedőbb zongoris-
tája volt. 1964-ben ma-
gyar roma családban 
született a kárpátaljai 
Nagyszőlősön, sokgyer-
mekes családban. Há-
roméves korában kez-
dett zongorázni, ötéve-
sen adta első koncert-
jét Schubert és Chopin 
műveiből.

Az ungvári zenemű-
vészeti szakközépisko-

lában, majd a lembergi, illetve a moszkvai zeneakadémián folytatta 
tanulmányait. A lembergi zeneakadémia docense lett, de az oktatás 
mellett rendszeresen koncertezett európai városokban. Megkapta az 
Ukrajna Érdemes Művésze kitüntetést.

Több nemzetközi zongoraverseny díjazottja volt, így 1991-
ben harmadik díjat nyert a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Zon-
goraversenyen.

Számos CD-felvételt készített, rendkívül gazdag repertoárjában 
háromszáznál több szólómű és húsznál több versenymű szerepelt, 
Bachtól és Mozarttól egészen Liszt Ferencig, Bartók Béláig és Ko-
dály Zoltánig. 

Előadta koncertjein Bach teljes Das Wohltemperierte Klavier cik-
lusát, de játszotta Mozart és Beethoven összes zongoraszonátáját is.

MTI

Elhunyt Csuprik Etelka 
zongoraművész
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„Ha lehetséges, amennyire raj-
tatok áll, minden emberrel bé-
kességesen éljetek.” (Róm 12, 18)

A legkisebb, de a legszoro-
sabb, legfontosabb, legáldozatké-
szebb, legjobban szerető kis kö-
zösség a család. Van-e békesség 
a családokban? Nincs. 

Tudja ezt jól a gonosz, ezért 
éppen ebben a legfontosabb kö-
zösségben igyekszik megrontani 
a szeretetet, az egységet, a békes-
séget, az összetartozást. Mennyit 
szenvedünk a családi békétlenség 
és háborúk miatt!

Mi a mi feladatunk a család-
ban? Őrizni a békességet! De ho-
gyan, mikor ez is, meg az is?!...

Igen, magyarázni, indokol-
ni tudunk, de az ige figyelmez-
tet: éljetek hétfőn és pénteken is, 
és tavasszal és ősszel is, éljetek, 
tegyétek a dolgotokat, békesség-
ben! Nem nehéz a kerítésen átkö-
szönni a szomszédnak békesség-
gel. Nem nehéz levelet írni néha-
napján és békességet kívánni az 
angyalok dicséretével. Kin mú-
lik a békesség? Nem rajta, meg 
rajta, meg őrajta! A békesség raj-
tam múlik! Megtettem-e mindent 
a család békességéért? A felelős-
ség az én vállamon van, a tüzet, 
amit a Sátán rakott az otthonunk-
ban, nekem kell eloltanom. 

De hogyan fog sikerülni, hi-
szen már mindent megpróbáltam, 
és nem megy, nem sikerül. 

A saját erőd valóban kevés, 
emberi erőlködésed nem elég a 
békekötéshez. Krisztus békessé-
gére van szükséged. „Békességet 
hagyok néktek, az én békessége-
met adom néktek.” (Jn 14,27) Ezt 
ígérte az Úr Jézus. Hiszem, hogy 
az Ő szeretete, ereje, békessége 
kioltja a Sátán minden tüzét. Ki-
próbáltad-e már? 

Olyan könnyen tudunk se-
bezni. Ha a szavaiddal meg-
szúrtál, megsebeztél valakit, 
ne várj, amíg elmérgesedik és 
nagyra nő a seb! Amint észre-
vetted a hibád, kérj bocsánatot! 
Sokszor bosszantunk, megszo-

Békességre van szükségünk
morítunk valakit figyelmetlen-
ségből. Ne várj! Amint lehet, 
amilyen hamar csak teheted, 
javítsd ki egy kis figyelemrá-
adással a hibádat! Olyan ne-
héz tűrni a bántást, a megalá-
zást, a hamis vádakat, a szere-
tetlenséget! Könnyebb lesz, ha 
kérsz a Krisztus békességéből 
szívedbe. Takarózz be az Ő tü-
relmével, és ne emlékezz töb-
bet a fájdalomra! A magad ere-
je valóban nem elég. De itt van 
a tartalék erő, az Úr itt hagyta 
neked, nekem, éljünk hát vele. 
A békesség mirajtunk múlik, 
tegyünk meg mindent érte.

Szoktál-e imádkozni ellensé-
gedért, rosszakaródért? A szeretet 
erősebb, mint a harag, gyűlölkö-
dés. Ne hidd, hogy a békétlenség 
és harag tüze kiolthatatlan. Pró-
bálj meg szeretetben, megbocsá-
tásban, imádságban élni. 

A békességnek viszont ára van! 
Áldozni kell érte! Mit? Szolgálj 
alázattal! Szeress még akkor is, ha 
nem látod az eredményt! Légy tü-
relmes és viseld el a lehetetlen ma-
gatartást! Ne követelj – adj! Ha-
jolj le, és ha kell, légy te is poros 
vagy sáros, de mosd meg Júdásod 
lábait, úgy, mint ahogy Jézus tet-
te! Érints, ölelj, beszélj, közeledj! 
Ha Pétered megtagad, ne vádold, 
imádkozz érte! Nem hisz neked Ta-
másod, nehéz bizonygatni? Várj és 
szeress, mint Jézus tette! Oszd meg 
a kenyered, oszd meg magad! Ne 
mérd az erőt, árat, időt, adj abból, 
amit ingyen kaptál az Úrtól: szere-
tetet, békességet! 

Úgy vágyom a szeretet és bé-
kesség után! Add nekem a Te bé-
kességedet, Úr Jézusom! Segíts, 
hogy mindenkivel békességben 
éljek! Tudom, hogy nagyon sok 
múlik az én türelmemen, szere-
tetemen, békességemen, adj Te 
nekem, Megváltóm. Az én erőm 
gyenge és kevés, Szent Lélek Úr 
Isten, segíts nekem! Imádlak, Bé-
kesség Királya. Ámen.

Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

– Milyen céllal indították ezt 
a programot és hogyan zajlik?

– A projekt általános célja, 
hogy az érintett célcsoportoknál 
az identitáskeresés folyamatá-
ban a magyarságtudat- és szülő-
földjükhöz való ragaszkodás el-
mélyítését felkészült és tapasz-
talt csoportvezetők közreműkö-
désével segítsük. A stábunk által 
kidolgozott foglalkozásvázlatok 
arra is nagy hangsúlyt fektetnek, 
hogy a gyerekek szorongás-, una-
lom- és apátiaszintje csökkenjen, 
közelebb kerüljenek saját maguk-
hoz és egymáshoz, megtanulják 
felismerni és kifejezni érzéseiket 

és szükségleteiket, gyakorolják 
a nyílt és őszinte kommunikáci-
ót és azt, hogyan lehet kilépni az 
áldozat és az agresszor szerepből. 
Ennek során 8 kárpátaljai magyar 
tannyelvű középiskola ötödik és 
kilencedik osztályos tanulóinak 
tartanak mentálhigiénés jellegű, 
játékos foglalkozásokat Kárpát-
alján élő, mentálhigiénés segítő 
szakemberek. A program időtar-
tama 8 hónap, iskolánként havi 
egy-egy foglalkozás zajlik le az 
adott évfolyamokon. Ez azt jelen-
ti, hogy a 2019/20-as tanévben a 
kiválasztott iskolákban számsze-
rűleg 16 alkalom lesz megtartva, 
a nyolc iskolában együttesen pe-
dig 128. A stáb (a foglalkozásve-
zetők és a programfelelős) egy-
mással kölcsönös együttműkö-
désben dolgozik, nem csupán idő-
közi tapasztalatcsere útján, ha-
nem rendszeres kapcsolattartás-
sal, visszajelzések, esetleges el-
akadások közlésével, esetmeg-
beszélésekkel.

– Hol tartják ezeket a foglal
kozásokat? 

– Nyolc szakember vezeté-
sével nyolc helyszínen zajlanak 
a programok. Így a Beregszászi 
4. Számú Kossuth Lajos Közép-
iskolában, a Beregszászi 6. Szá-
mú Horváth Anna Általános Is-
kolában, a Nagyszőlősi 3. Számú 
Perényi Zsigmond Középiskolá-
ban, a Mezőkaszonyi Középisko-
lában, a Beregsomi Általános Is-
kolában, a Sárosoroszi Általános 
Iskolában, a Bótrágyi Általános 
Iskolában és a Munkácsi 3. Szá-
mú II. Rákóczi Ferenc Középis-
kolában. 

– Milyen a program fogad
tatása?

– Erről „beszéljen” itt né-

Játékos mentálhigiénés foglalkozások kárpátaljai magyar iskolákban

Elfogadás, hitelesség, empátia
A külhoni magyar gyerekek éve (2019) programsorozat keretében 
a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) 
szervezésében, Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága és 
a Bethlen Gábor Alap támogatásával a 2019/20-as tanév kezdete 
óta zajlik a Játékos mentálhigiénés foglalkozások kárpátaljai ma
gyar iskolákban című program. Ennek részleteiről beszélgettünk 
Kurmai-Ráti Szilvia programfelelőssel.

hány foglalkozásvezető visszajel-
zése: „Ma tartottam az ötödikesek-
kel az első foglalkozást. Nagyon 
várták, mert az osztályfőnök elő-
re jelezte az alkalmat. Előbb nehéz 
volt velük, izgatottak voltak, min-
denki egyszerre beszélt, ha kér-
deztem, egymást sem hallgatták 
végig. Ugyanakkor várták a játé-
kokat. A végére kiforrott a dolog. 
„Havonta egyszer, az kevés!” – je-
lezték, s azt kérték, legyen min-
den héten egyszer legalább. Csa-
patban jól dolgoztak, egyesek csa-
patkapitányok lettek (ők még so-
hasem voltak előtte), mások olyan 
csapatba kerültek, akikkel még so-

hasem működtek együtt. Jól meg-
birkóztak az új helyzettel, és kö-
zösen dolgoztak. Várják a követ-
kező alkalmat.” (Mezőkaszony) 
„A csapat kicsi, 5 lány és 5 fiú 
van. Jó volt a hangulat, senki 
nem vonta ki magát, minden-
ki aktív volt, illetve az osztály-
főnök motiválta őket. Másnap az 
volt a visszajelzés, hogy várják 

a következő alkalmat, és lehetne 
minden héten.” (Mezőkaszony) 
„Nehezen ment a gyerekeknek az, 
hogy magukról beszéljenek, az ér-
zéseiket felismerjék.” (Beregsom) 
„Kevés volt az idő. Sokan külön-
órákra szaladnak, vagy csak ösztö-
nösen mennének, ha szól a csengő. 
Viszont nagy igényük van arra, hogy 
hallhassák a hangjukat, hogy ki-
mondhassanak dolgokat. Nekem és 

sokaknak nagy élmény volt, an-
nak ellenére, hogy nem minden a 
terv szerint alakult.” (Munkács) 
„Aranyosak, félszegek, pi-
cit szemtelenek voltak. Jó él-
mény volt nekem.” (Beregszász) 
„Azt vettem észre, hogy elkezd-
tek partnerként kezelni, amikor 
pozitív dolgokat mondtam ve-
lük kapcsolatban (pl. nincsen 
rossz válasz, nekem tetszik, amit 
mondtál, ez érdekes meglátás 
stb.). Azt szűrtem le, hogy ez a 
társaság ki van éhezve a szere-
tetre és az elismerésre.”  (Be-
regszász)

„Korábbról is ismertem már 
ezeket a gyerekeket. De amikor 
megtartottam velük az első fog-
lalkozást, azt tapasztaltam, hogy 
megváltozott a kapcsolatunk. 
Másként köszöntek nekem a fo-
lyosón, másként néztek a sze-
membe.” (Bótrágy)

– Ezek a vélemények is iga
zolják, hogy a gyerekeknek 
szükségük van a szorosabb 
kapcsolatokra, arra, hogy le
gyen valaki a környezetükben, 

aki meghallgatja őket, akinek 
elmondhatják problémáikat…  

– Ez így van. Fontos minden 
szülőnek, nagyszülőnek, felnőtt-
nek tudatosítani, hogy az egyik 
legveszélyesebb dolog, ami a 
gyerekekkel történhet, az az el-
hanyagolás. Az a szemléletmód 
pedig, amelyet a foglalkozás-
vezetők képviselnek, az elfoga-

dást, a hiteles megnyilvánulást, 
az empátiás hozzáállást helyezi 
előtérbe. A gyerekekre nem a hi-
erarchia csúcsáról néznek le, ha-
nem olyan egyenrangú emberek-
ként tekintenek rájuk, akiknek 
kora és megküzdési stratégiái-
nak fejletlen tárháza végett van 
szükségük szeretetteljes odafi-
gyelésre. 

Kósa Eszter

Életének 82. évében elhunyt Bendász Dániel (1938. november 6. – 
Nagyszőlős, 2019. december 25.) görögkatolikus nyugalmazott 

esperes.
Bendász Dániel életét a szolgálat, 

a papi munka mellett a görögkatolikus 
egyházmegye történetének további fel-
gyűjtésére, megírására tette fel. 1993-
ban Ungváron elvégezte a dr. Ortutay 
Elemér teológus által illegálisan ve-
zetett papi szemináriumot, 1993. au-
gusztus 29-én Szemedi János mun-
kácsi megyéspüspök szentelte pappá 
Nagyszőlősön. Fontos egyházi funk-
ciókat töltött be, többek között a Mun-

kácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi 
Kerületének espereseként, majd főespereseként 1996–2011 között a 
magyar papok, a magyar hívek bátor szószólója volt. A rá bízott ma-
gyar esperesi kerület 52 egyházközség irányítását látta el. Egyház-
történetet oktatott az ungvári Romzsa Tódor Görögkatolikus Hit-
tudományi Akadémián. Egyik alapítója és lelkes támogatója volt a 
Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumnak. Hozzálá-
tott a görögkatolikus papi szeminárium történetének a megírásához, 
illetve az elítélt, meghurcolt mártírpapok boldoggá avatásához gyűj-
tött Róma számára anyagokat.

Édesapja, Bendász István görögkatolikus áldozópap, egyháztörté-
nész, egykori GULÁG-rab nyomdokait követve több egyháztörténe-
ti közleményt, tanulmányt és könyvet írt. Többek között a GULÁG-ra 
elhurcolt kárpátaljai hitvalló, görögkatolikus papokról forrásértékű 
munkákat jelentetett meg. 1994-ben a meghurcolt papokról megírt a 
Helytállás és tanúságtétel című könyvét lefordította ukrán nyelvre is. 
2008-ban a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozatának 
egyik kitüntetettje lett. 2011-ben egyháztörténeti kutatásaiért, valamint 
a külhoni magyarság érdekében végzett munkája elismeréseként a Ma-
gyar Köztársaság Ezüst érdemrend érdemkereszt kitüntetését vette át.                          

Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük!

Elhunyt Bendász Dániel 
görögkatolikus nyugalmazott esperes
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Disznóvágások évada
Maradjon meg közösségi élménynek

Szerény elvárások jellemez-
ték ezt a kort, amikor is minden-
kinek csak egy lábbeli, egy kabát 

jutott, meg annak kompenzálá-
saként a ráérős nyugalom. Amit 
most irigyelhetünk az elődöktől. 

Sajnos az akkor téli disznó-
vágások, disznótorok hangulata 
ma már csak a mai hatvanasok, 
hetvenesek emlékeiben él. Ami-
kor például a nagyszülői háznál 
összesereglett nyolc-tíz, vagy 
még annál is több unoka reg-

geltől estig ott nyüzsgött, ahol ép-
pen a legérdekesebb dolgok zajlot-
tak. Reggel a levágott hízót szal-
mával perzselő férfiak körül a pu-
lyahad nyársszerű botjaival maga 

is élesztgette a gyorsan elhamva-
dó tüzet. De ott voltak a kolbász, 
a hurka töltésénél, s legfőképpen a 
fánksütésnél, meg nagymama sor-
ra bontott befőttjeinek a kóstolásá-
nál. A vacsoránál kínált fogásokból 
az egész napi trakta után, meglehet, 
már csak a csigatésztával tálalt or-
jalevesből kanalaztak egy keveset.

Átalakult a világ. Jó ideje a hízó 

levágása már egy jól szervezett 
logisztikai művelet, melynek az 
a célja, hogy a sertés különböző 
darabjai mihamarabb a megfele-
lő helyre kerüljenek. Egy részük 
a sóba, nagyobb hányaduk a fa-
gyasztóba, a kolbász a füstölőbe, 
a tányérokba kimert kocsonya a 
hűvös kamrába.

Kérdem, a nyájas olvasót, ki-
hagytam volna valamit?

Hja, igen: a hurka a nagyma-
ma csak erre a célra meghagyott 
kopott gyúrótáblájára, meg a ki-
porciózott kóstoló a család jó em-
bereinek. 

Jogos a kérdés: mi maradt 
akkor a régmúlt, falusi disz-
nótorok sajátos hangulatá-
ból? Kedveseim, csupán any-
nyi, amennyit mi magunk fon-
tosnak érzünk megőrizni belő-
le, mondta a minap egy 82 éves, 
sok ilyen élményt átélt nagyma-
ma. Például azzal, hogy a haj-
nali szúrásra összecsődítjük a 
szomszédokat, reggelire hagy-
más vért vagy hagymás-tojá-
sos velőt készítünk, délben pe-
dig toros hús kerül az asztalra. 

Ami biztató. Időről időre 
mostanság is megtapasztaljuk, 
hogy a mai nemzedék sok tagja 
kiválóan érzi magát mind egy-
más, mind az idősek társaságában 
a húsok szétszedésekor, a hurká-
nak, a kolbásznak valók ledarálá-
sakor, azok megtöltésekor.

Egy szó mint száz: a téli hízót 
ma is nagyszerű hangulatban tud-
juk feldolgozni. Adjunk hát ma-
gunknak erre lehetőséget!

Szépreményi Kristóf

Elejét lásd az 1. oldalon

Az ananász eredetileg Brazí-
liából származik, de ma már 
majdnem minden trópusi ország-
ban termesztik. Az ananászültet-
vény távolról épp olyan, mint 
a káposzta föld, és aki azt hitte, 
hogy ez a gyümölcs fán terem, az 
alaposan meglepődik. Bota nikai 
neve (Ananas comosus) utal a 
gyümölcs alakjára, a comosus 
ugyanis dúsat, tö möttet jelent. 
Angol nevét – pineapple – a gyü-
mölcs fenyőtobozhoz hasonló 
alakja miatt kapta.

Állítólag Kolumbusz hozta a 
spanyol udvarba, más for rások 
szerint portugál hajó sok terjesz-
tették el a föld me leg égövi ré-
szein, ahol ked vező feltételeket 
találva, ha mar meghonosodott. 
De Angliában, sőt, Magyarorszá-
gon is meghódította a bota nika 
iránt érdeklődő főura kat. Mint 
Velich István „Ná lunk is meg-
terem” c. könyvé ben olvashat-

juk – az Esterhá zyak kismarto-
ni üvegházai ban évente 400 gyü-
mölcsöt szüreteltek.

Az ananász a broméliafé-
lék családjába tartozik, és a 
szobanövényként ismert ro kon 
fajokra (Aechmea, Billbergia, 
Guzmania) nagyon hasonlít. 
Ugyanúgy levélró zsába rende-
ződnek a leve lei, mint az emlí-
tettek, és tölcséres közepük arra 
szol gál, hogy a vizet és a táp-
anyagot tárolják. Apró fehér és 
ibolyaszínű virágai nak sokasága 
füzért alkotva képződik a tölcsér-
ből ki emelkedő vaskos szár csú-
csán. Megtermékenyülés után las-
san alakul ki a to bozforma, amely 
a hónapok múltával mind hasa-
sabb lesz. A termés csúcsán új 
le vélrózsa fejlődik, azzal együtt 
vásároljuk meg a boltban. A 12-
18 hónapig (!) tartó fejlődés so-
rán elő ször a szárhoz közeli rész 
kezd színesedni, majd fokozato-
san az egész gyümölcs aranysár-
ga vagy pirosas színt ölt. Belseje 
a fajtától függő en lehet fehér és 
sárga húsú.

Mit kell hát tennie annak, aki 
lakásában ananászneve lésre adja 
a fejét?

Az ananász nem, vagy csak 
nagyon ritkán hoz magot, ezért 
ivartalan úton kell sza porítani, a 
gyümölcs csúcsán fejlődő levél-
rózsa sarját kell meggyökereztet-
ni. Olykor több sarjat is találunk 
egy gyümölcsön.

Vágjuk le a zöld rozettát úgy, 
hogy 2-3 cm gyümölcs hús marad-
jon rajta. Azt a húst körkörö sen 
faragjuk le annyira, hogy dugó 
alakú torzsa keletkez zék. Azu-
tán a levélrózsa alsó leveleit tá-
volítsuk el egyen ként, de bán-
junk vele óvato san. A levelek 
tövén apró, fe hér gyökérkezde-
mények van nak, azok nem sé-
rülhetnek. Ültetés előtt egy-két 
napig szellős helyen szikkasz-
szuk az így előkészített sarjat. 

Neveljünk ananászt!
Könnyű ezt mondani! – sóhajt fel a kedves Olvasó. – De hogyan? 
Erre is rátérünk, előbb azonban ismerkedjünk meg ezzel a tá-
volról jött növénnyel, amelynek gyümölcsét frissen vagy feldol-
gozva már mindenki megkóstolta.

Kever jünk össze egyenlő arány-
ban érett komposztföldet (vagy 
tápdús ültetőföldet), homo kot 
és tőzeget, azzal töltsük meg a 
szaporítóládát vagy cserepet. 
Öntözzük be, majd nyomkodjuk 
le a földet, hogy a felesleges víz 
kifolyjon. Tűz zük bele a sarj fe-
hér, levéltelen részét és tömörít-
sük körülötte a földet. Nem árt, 
ha a földbe kerülő részt előbb 
faszénporba vagy gyökerez tető 
hormonba mártjuk. Több sarjat 
is tehetünk egy cserépbe. Az egy 
hónapig tartó gyökeresedés so-
rán egyenletes, 25-300C-os me-
legre van szüksége. A nyári hó-
napokban végzett szaporításhoz 
nem kell nagy meleg, elegendő 
világos – de tűző naptól men-
tes – ablak párkány.

Ahhoz, hogy a növény kö rül 
párás maradjon a környe zet, fed-
jük átlátszó műanyag búrával, és 
gyakran perme tezzük a levele-

ket állott eső vízzel vagy lágyí-
tott vízzel. Öntözéskor a levél-
rózsába juttassuk a vizet és ne a 
föld be, mert könnyen rothadás-
nak indulhat a rostos torzsa és a 
gyökérkezdemények.

Amikor a csúcson új levelek 
fejlődnek, már általában ele-
gendő gyökérzettel rendelke zik 
a növény ahhoz, hogy átültet-
hessük. Ehhez használjuk a gyö-
kereztető földet, de kever jünk 
hozzá kevés agyagot. Le hetőleg 
nagy agyagcserépbe ültessük 
át, mert az egyre vas kosabb és 
hosszabb levelek miatt a köny-
nyű műanyag cserép felborul-
hat. A cserép aljára tegyünk ka-
vicsot, vagy cserépdarabokat, a 
jó vízelve zetést segítendő. A fo-
lyamatos páraellátásról a leve-
lekre jut tatott vízpermeten kívül 
még úgy is gondoskodhatunk, 
hogy a növényt cserepestől kas-
póba helyezzük, és a két edény 
közötti helyet nedves tőzeggel 
töltjük ki. A jól be gyökeresedett 
ananásznö vényt most már bát-
rabban ön tözzük, a vizet első-
sorban a levélrózsa tölcséré-
be, illetve a levélnyelekbe önt-
ve. A nyári hónapokban nyom-
elemeket tartalmazó tápoldatot 
is rend szeresen adjunk és ekkor 
kite hetjük a tűző napra. Amint 
ősszel a hőmérséklet 150C alá 
süllyed, vigyük be a lakásba és vi-
lágos helyen, a fűtőtest fölött ne-
veljük tovább. A türelmes és gon-
dos ápolást végül siker koronáz-
za, megjelenik a levélrózsa köze-
pében, 10-30 cm-es száron a virág-
zat, majd a gyü mölcs hízni kezd. 
Hogy mikor tekinthető érettnek, 
mikor lehet levágni az ananász 
gyümölcsét, erre nincs általános 
válasz. Minél érettebb, annál aro-
másabb és illatosabb. Az érett ana-
nászban sok az A- és C-vitamin, 
valamint a kalcium és a foszfor.

Bodnár István 
kertészménök

Divatirányzatok jönnek, 
mennek, és mi megpróbáljuk 
követni azokat. Ebben nagy se-
gítségünkre vannak a különböző 
ruhaboltok vezetői. Szé-
les kínálataikból megta-
lálhatjuk mindazt, ami a 
stílusunknak leginkább 
megfelelő. Ilyen ruhabolt 
a Beregszász központjá-
ban lévő Kurázs üzlet is. 
Vezetőjével, Papp Viktó-
riával beszélgettünk si-
kerekről, nehézségekről.

– Mikor indult a vál
lalkozása?

– 2000-ben az Astra 
üzletházban ajándéktár-
gyak eladásával kezd-
tem foglalkozni. Ezt kö-
vetően fehérnemű osz-
tályt nyitottunk, majd 
2002-ben elindítottuk a 
Kurázs boltot. Az idei 
évben pedig megnyílt a 
King’s Man nevű férfi-
ruhaboltunk.

– Hogy emlékszik a 
kezdetekre?

– Könnyen indultunk, hála 
Istennek. Fejlesztettünk, voltak 
vásárlóink, akik szívesen visz-
szatértek hozzánk. A nehézségek 
akkor kezdődtek, amikor minél 
többen kezdtek külföldi munkát 
vállalni. Ez megérződik az ittho-
ni vállalkozói életben, plusz az 
árfolyamingadozás is kiszámít-
hatatlanná teszi az üzletet.

– Ön szerint könnyű-e vál
lalkozást indítani Ukrajnában?

– Úgy gondolom, igen. Tal-
pon maradni, működtetni viszont 
nagyon nehéz. Egy boltot a vá-
sárlók töltik meg élettel. Ez egy 
családi vállalkozás, és sokat kell 

Beszélgetés Papp Viktória vállalkozóval

„A stílus örök”
„A divat változik, a stílus örök” – mondta évtizedekkel koráb-
ban Coco Chanel, a francia elegancia nagy ikonja. Ezt ma is 
így gondoljuk.

harcolnunk azért, hogy meg is ma-
radhassunk.

– Milyen kínálattal várják vá
sárlóikat?

– Túlnyomórészt női és férfi ru-
házat található nálunk. Emellett fel-
nőtt- és gyermek lábbelik, sapkák, 
sálak, kesztyűk, kiegészítők várják 
az érdeklődőket. 

– Hogy próbálnak lépést tar
tani a vásárlói igény kielégíté
sével?

– A divat mindig változik, így 
természetesen nekünk is újítanunk 
kell, más stílusú ruhákat kell aján-
lanunk. Az utóbbi időben kissé vál-
toztattunk stratégiánkon. Eddig a fi-
atalos divatot követtük, nekik ked-
veztünk, most pedig a középosztály 
felé nyitottunk, az ő igényeiket pró-
báljuk kielégíteni.

– Milyen elképzelései vannak 

a vállalkozás fejlesztésével kap
csolatban?

– Az egyik nagy fejlesztésün-
ket most fejeztük be. Megnyi-
tottuk a King’s Man boltunkat, 
amely férfiruházatot kínál. Ingek, 
nadrágok, cipők, kiegészítők vár-
nak gazdára. Így most ennek a fej-
lesztésnek örülünk.

– Immáron törzsvásárlóik 
vannak, s aki ide betér elége
detten távozik. Hogyan sikerült 
ezt elérni?

– Szívből, örömmel visszük a 

boltot, igyekszünk megfelelni a 
piac követelményeinek. És hogy 
ennyi idő után is megmaradtunk 
az egyre növekvő konkurencia el-
lenére, úgy gondolom, ez annak 
köszönhető, hogy vásárlóink mi-
nőségi ruhákat találnak nálunk, és 
megbízhatnak bennünk.

– Milyen tanácsokkal látna 
el egy kezdő vállalkozót?

– A nehézségek ellenére sem 
szabad feladni, küzdeni kell. 
Hosszú távra tervezzünk, és elő-
fordulhat, hogy a befektetéseink 
nem térülnek meg azonnal, de ha 
kitartóak vagyunk, akkor sikere-
ink is lesznek.

Kurmay Anita
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Az elmúlt év néhány emlékezetes pillanata

A hegynek tüzes leve...

Agyagozás a mesterrel...

Betyárok és a lecsó

Cseresznye- és eperfesztivál Akliban

Csomai lecsófesztivál

Életkép

Fesztiváli hangulat

Értékőrzés
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Az elmúlt év néhány emlékezetes pillanata

Hidi Endre keramikus és munkái

Hódít a kárpátaljai kürtőskalács

Kárpátaljai gasztrokalauz...

Katyó Aknaszlatináról most is kerékpáron hozta el a sót Nagydobronyba 
a Magyarok Kenyeréhez 

Kolbászból fonjuk a kerítést!

Lecsófesztiváli fánk Borzsován

Perdül a szoknya

Perecfesztivál Asztélyban



Csütörtök Január 9.

Köszöntjük Marcell nevű olvasóinkat!

Hétfő Január 6.

Köszöntjük Boldizsár, Gáspár nevű olvasóinkat!

Kedd Január 7.

Köszöntjük Attila, Ramóna nevű olvasóinkat!

Szerda Január 8.

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

Török filmsor.
10:05 Top Shop
12:30 Fókusz
13:25 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:40 Bátrak földje

Magyar filmsor.
15:55 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:45 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:00 Bátrak földje

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

legendák velünk 
élnek

23:25 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:50 Dakar-rali 2020
00:30 Autogram
01:15 Foglalkozásuk:

amerikai
Am. akcióthriller-sor.

02:30 Foglalkozásuk:
amerikai
Am. akcióthriller-sor.

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Victoria
Mexikói filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 Mintaapák

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

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:00 Téli csodavilág
05:50 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:50 Roma magazin
07:20 Domovina
07:50 Ridikül
08:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:35 Mária Terézia 

– Egy uralkodó-
nő hagyatéka

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Gyalogszerrel
14:20 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:05 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.

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

20:30 Virágbolti rejté-
lyek - Különös 
krizantémok
Bűnügyi tévéfilm

22:00 Elveszettek
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

23:10 Rejtélyek asszonya
Bűnügyi tévéfilmsor.

00:40 Hogy volt?!
01:40 Rúzs és selyem
02:10 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember

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

hírek
08:30 Orosz nyelvű hírek
08:35 Kínai nyelvű hírek
08:50 Útmutató
09:15 Mai hitvallások
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Dokuzóna
11:15 Angol nyelvű hírek
11:30 Zápor

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:10 Roma magazin
13:40 Domovina
14:10 Család-barát
15:45 Mesterember
16:45 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Itthon vagy!
18:50 Nótacsokor
19:05 Szenes Iván 

szilveszter
Koncertfilm

19:55 Szenes Iván 
szilveszter
Koncertfilm

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
00:00 Határtalanul 

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

Szó-nyomozó
00:46 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván 

szilveszter
Koncertfilm

02:20 Szenes Iván 
szilveszter
Koncertfilm

02:50 Ridikül
03:40 Zápor

Magyar játékfilm

05:30 Jégkorong magazin
06:00 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:30 Tollaslabda
08:25 Kézilabda 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:30 UTE Tv
12:00 Szabadidő
12:30 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
13:30 3x8
14:00 Kosárlabda 

közvetítés
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 A Nation's Story 

- Az USA női 
labdarúgó vá-
logatott 4 vb-cí-
mének története

17:45 Felvezető műsor: 
Jégkorong

18:00 Jégkorong 
közvetítés

20:05 Értékelő műsor: 
Jégkorong

20:45 Kézilabda 
magazin

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

Török filmsor.
10:05 Top Shop
12:30 Fókusz
13:25 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:40 Bátrak földje

Magyar filmsor.
15:55 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:45 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:00 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:10 Barátok közt
22:50 Házon kívül
23:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:45 Dakar-rali 2020
00:20 Pokoli feltámadás

Angol thriller
02:25 Graceland – 

Ügynökjátszma
Am. akciófilm-sor.

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Victoria
Mexikói filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 Mintaapák

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

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschrim
08:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:30 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Gyalogszerrel
14:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

21:30 Kihantolt bűnök
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

22:25 Velvet Divatház IV
Spanyol tévéfilmsor.

23:15 Virágbolti rej-
télyek - A fekete 
rózsa esete
Bűnügyi tévéfilm

00:45 Hogy volt?!
01:40 Rúzs és selyem
02:10 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:10 Magyar Krónika

05:25 M5 Híradó
05:50 Esély
06:15 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:15 Nótacsokor
07:35 Nótacsokor
07:55 Nótacsokor
08:25 Német nyelvű

hírek
08:30 Orosz nyelvű hírek
08:40 Kínai nyelvű hírek
08:50 Isten kezében
09:20 Új nemzedék
09:45 A sokszínű vallás
10:00 Mindenki 

Akadémiája
11:25 Angol nyelvű hírek
11:40 Csillagűzött szerető

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:10 Srpski ekran
13:40 Unser Bildschrim
14:10 Család-barát
15:45 Család'20
16:40 Térkép
17:10 Útravaló
17:25 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:10 Nótacsokor
19:30 Nótacsokor
20:00 Üdítő
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:35 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

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

Szó-nyomozó
00:50 M2 matricák –

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Üdítő
02:25 Csillagűzött 

szerető
Tévéjáték

03:35 Nyitott stúdió

05:00 Múlt és Jelen
05:30 Tollaslabda
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
08:00 Kosárlabda 

magazin
09:00 Kézilabda 

magazin
10:00 Sporthíradó
10:20 Kézilabda 

közvetítés
12:00 Jövünk!
12:30 3x8
13:00 Sporthíradó
13:25 Kosárlabda 

magazin
14:20 Bringasport 

magazin
14:40 Jégkorong 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:15 Asztalitenisz 

magazin
17:45 Hajime
18:15 Fradi Tv
18:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
19:00 Kézilabda 

közvetítés
20:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
21:15 Sporthíradó
21:50 Kosárlabda 

közvetítés
23:45 Jégkorong 

közvetítés
01:55 Tollaslabda
02:50 Asztalitenisz 

magazin
03:20 Kézilabda 

közvetítés

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

Török filmsor.
10:05 Top Shop
12:30 Fókusz
13:25 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:40 Bátrak földje

Magyar filmsor.
15:55 Az én kis családom

Török filmsor.
17:05 Barátok közt

Magyar filmsor.
18:00 RTL Híradó –

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:45 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:00 Bátrak földje

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

Késő esti kiadás
23:25 Castle

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

Amerikai krimisor.
02:20 Rejtjelek

Amerikai krimisor.
03:25 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.
15:40 Victoria
Mexikói filmsor.
16:45 Remények földje

Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 Mintaapák

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

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

04:00 Család'20
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Időjárás-jelentés
06:41 Hrvatska 

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

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

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

terített asztal
13:20 Gyalogszerrel
14:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:05 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:40 Anna Karenina
Tévéfilmsor.

21:30 A bűn művészete
Bűnügyi tévéfilmsor.

22:35 Szívem tiéd
Angol zenés film

00:20 Szabadság tér ́ 89
01:05 Új idők, új dalai
01:35 Rúzs és selyem
02:05 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:05 Magyar Krónika

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Család'20
06:10 Élő egyház
06:40 Kárpát expressz
07:10 Nótacsokor
07:25 Nótacsokor
07:45 Nótacsokor
08:20 Német nyelvű 

hírek
08:25 Orosz nyelvű hírek
08:35 Kínai nyelvű hírek
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:10 Kérdések a 

Bibliában
09:25 A sokszínű vallás
09:40 A sokszínű vallás
10:00 Mindenki 

Akadémiája
11:25 Angol nyelvű hírek
11:40 Átmenő forgalom

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:10 Hrvatska 

Kronika
13:40 Ecranul nostru
14:10 Család-barát
15:45 Magyar gazda
17:15 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Itthon vagy!
19:00 Nótacsokor
19:20 Nótacsokor
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:35 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:05 Határtalanul 

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

Szó-nyomozó
00:50 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
02:25 Átmenő forgalom

Tévéfilm
03:40 Nyitott stúdió

05:30 Jövünk!
06:00 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
08:00 Fradi Tv
08:25 Kézilabda 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:30 Kosárlabda 

közvetítés
12:25 Hajime
13:00 Sporthíradó
13:25 Tollaslabda
14:25 Asztalitenisz 

magazin
14:50 A Nation's Story 

- Az USA női 
labdarúgó vá-
logatott 4 vb-cí-
mének története

15:20 Kézilabda 
közvetítés

17:00 Sporthíradó
17:10 Pecatúra
17:40 Fradi Tv
18:15 Aranyoroszlánok
18:45 Felvezető műsor
19:00 Kézilabda 

közvetítés
20:30 Értékelő műsor
21:15 Sporthíradó
21:50 Kézilabda 

közvetítés

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

Török filmsor.
10:05 Top Shop
12:30 Fókusz
13:25 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:40 Bátrak földje

Magyar filmsor.
15:55 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:45 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:00 Bátrak földje

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

Késő esti kiadás
23:30 Castle

Am. krimisor.
00:40 Dakar-rali 2020
01:15 Skalpvadászat

Am. akciófilm
03:20 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Victoria
Mexikói filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 Mintaapák

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

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

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

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Slovenski Utrinki
07:10 Alpok-Duna-

Adria
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

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

terített asztal
13:15 Gyalogszerrel
14:10 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:30 Az iker
Filmvígjáték

22:25 Nő előttem, nő
utánam
Romantikus vígjáték

00:05 A ház emlékei
Magyar játékfilm

01:40 Rúzs és selyem
02:05 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:35 Magyar gazda

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

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:30 Református 

magazin
09:00 Vallás és 

szabadság
09:01 Így szól az Úr!
09:05 Kereszt-Tények
09:25 A sokszínű vallás
09:40 Mindenki 

Akadémiája
11:10 Angol nyelvű hírek
11:25 Uborkafa
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:10 Slovenski Utrinki
13:40 Alpok-Duna-

Adria
14:10 Család-barát
15:45 Kék bolygó
17:15 Ízőrzők
17:50 Ízőrzők
18:30 Itthon vagy!
19:00 Nótacsokor
19:15 Nótacsokor
19:35 Nótacsokor
20:00 Szenes Iván Em-

lékkoncert 2019
Koncertfilm

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

egy van
00:00 Határtalanul 

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

Szó-nyomozó
00:50 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván Em-

lékkoncert 2019
Koncertfilm

02:20 Uborkafa
03:40 Világörökség

Portugáliában

05:00 Hajime
05:30 Tollaslabda
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
08:15 Kézilabda 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:25 Jégkorong 

közvetítés
12:40 Bringasport 

magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 Kézilabda 

közvetítés
15:15 Kézilabda 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:10 Skipper
17:40 Pecatúra
18:15 Felvezető műsor:

Röplabda
18:30 Röplabda 

közvetítés
20:15 Értékelő műsor: 

Röplabda
21:15 Sporthíradó
21:45 Aranyoroszlánok
22:20 Kézilabda 

közvetítés
23:55 Röplabda 

közvetítés
01:50 Pecatúra



Szombat Január 11.

Köszöntjük Ágota, Baltazár nevű olvasóinkat!

Vasárnap Január 12.

Köszöntjük Ernő, Cézár nevű olvasóinkat!

Péntek Január 10.

Köszöntjük Melánia, Vilmos nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladása, 
vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FizETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg
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04:00 Győzike
04:50 Top Shop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Az én kis családom

Török filmsor.
10:05 Top Shop
12:30 Fókusz
13:25 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:40 Bátrak földje

Magyar filmsor.
15:55 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:45 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:00 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:10 Barátok közt
22:55 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:30 Castle

Amerikai krimisor.
00:30 Dakar-rali 2020
01:05 Az Év Hotele
01:50 A megölhetetlen

Am. akciófilm

04:05 Magánnyomozók
04:50 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Csapdába csalva
13:00 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

14:00 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:10 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 Mintaapák
Magyar fikciós sor.
20:00 Exatlon Hungary
22:00 Drágám, add az

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

04:00 Kék bolygó
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Életkerék
07:10 Öt kontinens
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:20 Don Matteo

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

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

terített asztal
13:20 Gyalogszerrel
14:15 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
15:05 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
16:05 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:30 Leány gyöngy
fülbevalóval
Angol életrajzi film

22:15 Halál sekély vízben
Magyar játékfilm

00:05 Hogy volt?!
01:05 Új idők, új dalai
01:35 Rúzs és selyem
02:05 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:35 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:30 Élő egyház

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Multiverzum
06:20 Kárpát expressz
06:45 Kék bolygó
07:10 Nótacsokor
07:30 Nótacsokor
07:50 Nótacsokor
08:05 Német nyelvű

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:30 Katolikus krónika
08:55 Ortodox örömhír
09:20 A sokszínű vallás
09:40 Mindenki 

Akadémiája
11:05 Angol nyelvű hírek
11:20 Saroküzlet

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:10 Időjárás-jelentés
13:11 Öt kontinens
13:40 Életkerék
14:15 Család-barát
15:50 Püspökkenyér
16:20 Multiverzum
16:55 Kárpát expressz
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Itthon vagy!
19:00 Nótacsokor
19:20 Nótacsokor
19:40 Nótacsokor
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:35 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:50 M2 matricák - 

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

Tévéjáték

05:00 Tollaslabda
06:00 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Bringasport 

magazin
08:20 Kézilabda 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:30 Röplabda 

közvetítés
12:30 Asztalitenisz 

magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 Bringasport 

magazin
13:50 Kézilabda 

közvetítés
15:25 Skipper
16:00 Ifjúsági Téli 

Olimpiai Játékok
17:00 Sporthíradó
17:15 Fradi Tv
17:45 Aranyoroszlánok
18:15 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
18:30 Kosárlabda 

közvetítés
20:15 Értékelő műsor:

Kosárlabda
21:00 Sporthíradó
21:35 Gyorskorcsolya 

Európa-bajnokság
22:40 Röplabda 

közvetítés
00:35 Kézilabda 

közvetítés
02:10 Bringasport 

magazin
02:30 Jégkorong 

közvetítés

04:05 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:10 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

06:10 Top Shop
06:40 Kölyökklub
09:05 Bakugan

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

09:35 Top Shop
10:35 Muppet Show

Am. animációs víg-
játéksor.

11:15 Autogram
12:00 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:35 Kevin, a minden6ó
Amerikai sor.

13:45 Belle bűvös világa
Am. animációs ka-
landvígjáték

15:50 Scooby Doo 2.
Am. kalandvígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

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

Magyar vígjátéksor.
21:00 Kilenc élet

Fr.–am. vígjáték
22:45 Menyasszony 

kerestetik
Am. vígjáték

00:45 Dakar-rali 2020
01:20 Briliáns meló

Am. akcióthriller
03:30 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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

család
Amerikai filmsor.

05:50 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

06:20 TV2 ANIMÁCIÓ
10:45 Trendmánia
11:20 Autószerelők, 

avagy minden új 
egyszer régi lesz!

11:50 Poggyász
12:20 Hungarikumokkal 

a világ körül
12:55 #KandászMamik

- Szülőszoba és 
minden, ami család

13:25 A mag
Am.-angol akció 
sci-fi

16:20 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Amerikába jöttem

Amerikai vígjáték
22:25 Django elszabadul

Am. western
02:00 Mr. Brooks

Am. thriller

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

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:55 Magyar Krónika
07:30 Szerelmes 

földrajz
08:05 Térkép
08:35 Noé barátai
09:20 Divat és dizájn
09:50 Nálatok, laknak 

állatok?
Német családi film-
sor.

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

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

a nóta
13:25 A kalandor és a lady

Angol 
kalandfilmsor.

14:10 Doc Martin
Angol tévéfilmsor.

15:05 Meisenthal, az 
üveg próbája

15:35 Egy szoknya, egy 
nadrág

Magyar filmvígjáték
17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
19:30 T.S. Spivet külö-

nös utazása
Angol családi film

21:20 Minden áldott 
reggel
Filmdráma

23:15 Ragyogás
Játékfilm

01:20 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:10 Magyar Krónika

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:50 Magyar gazda
06:15 Unió28
06:40 Itthon vagy!
07:10 Hogy volt?!
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű 

hírek
08:20 Kínai nyelvű 

hírek
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:30 Öt kontinens
11:00 Angol nyelvű 

hírek
11:20 Eltüsszentett 

birodalom
Magyar mesefilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
14:10 Család-barát
15:50 Hagyaték
16:20 Színe-java
17:20 Most a Buday!
17:50 Családi kör
18:50 Térkép
19:20 Ízőrzők
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Érzékeny búcsú 

a fejedelemtől
Magyar játékfilm

23:15 M5 Híradó
23:50 Opera Café
00:20 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
02:20 Egy szoknya, egy 

nadrág
Magyar filmvígjáték

03:35 Eltüsszentett 
birodalom
Magyar mesefilm

04:30 Hajime
05:00 Pecatúra
07:10 Skipper
08:10 Szabadidő
08:40 Kosárlabda 

közvetítés
10:30 Kézilabda 

közvetítés
12:10 Aranyoroszlánok
12:40 Hajime
13:05 Kézilabda 

közvetítés
14:45 Ifjúsági Téli 

Olimpiai Játé-
kok

15:45 Felvezető műsor: 
Kézilabda

16:00 Kézilabda 
közvetítés

17:30 Értékelő műsor: 
Kézilabda

17:45 Felvezető műsor:
Kosárlabda

18:00 Kosárlabda 
közvetítés

19:50 Értékelő műsor:
Kosárlabda

20:05 Gyorskorcsolya 
Európa-bajnok-
ság

21:30 Kézilabda 
közvetítés

23:15 Kosárlabda 
közvetítés

01:05 Röplabda 
közvetítés

02:55 Tollaslabda
03:50 Kézilabda 

közvetítés

04:00 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:05 Fókusz Plusz
06:00 Top Shop
06:30 Kölyökklub
08:50 Star Wars: 

Lázadók
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:20 Top Shop
10:15 A Muzsika TV

bemutatja!
10:45 Az Év Hotele
11:20 Házon kívül
11:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
13:05 Bátrak földje

Magyar filmsor.
14:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
15:25 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:40 Bátrak földje

Magyar filmsor.
18:00 RTL Híradó –

Esti kiadás
19:00 A varázslótanonc

Am. akciófilm
21:25 Szupercella

Am. akciófilm
23:45 Dakar-rali 2020
00:20 Portré
01:10 Téli mese

Am. romantikus ka-
landfilm

04:10 A törvény embere
Am. kalandfilm-sor.

05:00 Írjunk történelmet!
Amerikai sor.

05:25 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

05:50 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

06:20 TV2 ANIMÁCIÓ
10:10 Nagy Vagy, 

Auchan kupa!
10:45 Több mint TestŐr
11:15 Super Car

11:50 Adris Kitchen
12:20 Az Építkezők
12:55 Csapdába csalva
13:25 Csapdába csalva
13:55 9 és 1 randi

Magyar romantikus 
vígjáték

16:00 Mr. Popper 
pingvinjei
Amerikai vígjáték

18:00 Tények
18:50 Az orosz ara ára

Orosz romantikus 
vígjáték

21:00 Mission: Im -
possible - Fan-
tom protokoll
Am. akciófilm

23:55 Részeges 
karatemester
Hongkongi akció-
vígjáték

02:30 Hunky Blues

04:20 Himnusz
04:25 „…Hogy gazdag 

múltunkból 
építsünk jövőt!” 
- Portré Stoller 
Antal koreográ-
fusról

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
07:00 Családi kör
08:00 Isten kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:30 Katolikus krónika
09:00 Így szól az Úr!
09:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:30 Útmutató
09:55 Református 

ifjúsági műsor
10:00 Evangélikus 

ifjúsági műsor
10:10 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

10:20 Vallás és 
szabadság

10:25 Biblia és irodalom
10:35 Unitárius magazin
11:00 Evangélikus 

riportok
11:25 Tanúságtevők
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

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

a nóta
13:30 Egy Habsburg 

Mallorcán – Lajos 
Szalvátor és a va-
rázslatos tenger
Német portréfilm

14:35 Pénz áll a házhoz
Magyar filmvígjáték

16:00 Hatoslottó sorsolás
17:00 Ízőrzők
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
19:45 Magyarország 

szeretlek!
21:20 Moliere két 

keréken
Francia játékfilm

23:10 Tajtékos napok
Francia játékfilm

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:10 Világ
07:35 Multiverzum
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
09:25 Mindenki 

Akadémiája
09:55 Ízőrzők
10:30 Térkép
11:00 Angol nyelvű hírek
11:20 Ártatlan 

gyilkosok
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:10 Visszanéző... - 

Portréfilm 
Ferenczes István 
költőről

14:10 A nagyok
14:40 A szeretet mint

tőke - Szepsy 
István portréja

15:35 Hagyaték
16:05 Színe-java
17:00 Most a Buday!
17:30 Divat & dizájn
18:25 Divat és dizájn
18:55 Öt kontinens
19:30 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Asszonyok 

lázadása
Magyar dokumen-
tumfilm

23:35 M5 Híradó

05:25 Pecatúra
05:55 Röplabda 

közvetítés
07:55 Asztalitenisz 

magazin
08:25 Múlt és Jelen
08:55 Jövünk!
09:25 Kosárlabda 

közvetítés
11:20 Kézilabda 

közvetítés
13:00 Aranyoroszlánok
13:25 Ifjúsági Téli 

Olimpiai Játékok
14:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
15:45 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Felvezető műsor: 

Vízilabda
17:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
18:40 Értékelő műsor:

Vízilabda
19:00 Felvezető műsor:

Vízilabda
19:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
20:40 Értékelő műsor:

Vízilabda
21:00 Gyorskorcsolya 

Európa-bajnokság
22:25 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
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Tel.: 2-41-74

Mit kell tudnunk a gyü-
mölcsfák metszé-
séről? Azzal sze-
r e t n é m  k e z d e n i , 
akinek gyümölcs-
fák vannak a kert-
jében, idejében és 
szakszerűen végez-
ze el ezeket a na-
gyon fontos mun-
kálatokat .  A leg-

Mikor célszerű elvégezni a metszést a 
háztáji gyümölcsösökben?

Mivel az időjárás rendkívül kedvező a gyümölcsfák metszésére, 
sokan kérdik tőlem, érdemes-e ilyen korán elkezdeni a metszést. 
Nem lesz-e majd negatív hatása a gyümölcsfákra? Igen, a kérdés 
nagyon időszerű és aktuális. Tudom, hogy a gazdák szeretnék mi-
nél hamarabb elvégezni a metszést a kertjükben, de ne felejtsük 
el, hogy még csak a tél elején vagyunk. A december és a január ele-
ji időszak lényegében még nem hozta előre a vegetációs időszakot. 
A rügyek, hála a jó Istennek, még nem duzzadtak meg, és ez szá-
munkra nagyon szerencsés. Mert januárban és februárban biztos 
lesznek fagyok, amik nagy kárt okozhattak volna, ha elkezdődik 
a vegetációs folyamat. 

fontosabb, amit tudni kell min-
denkinek, hogy csak jó 
minőségű metszőolló-
val metsszünk! Ezzel a 
munkánkat könnyítjük 
meg és minőséges mun-
kát végzünk. Ha kedve-
ző az időjárás, legelő-
ször is kezdjük az al-
matermésűek metszé-
sét (alma, körte, birs). 

Különös figyelmet fordítsunk 
a beteg (rákos) ágak eltávolítá-
sára. Ügyeljünk a körtefák met-
szésére, mert a legtöbb körtefaj-
tán már megjelent az egyik leg-
veszélyesebb és legpusztítóbb 
karantén betegség, az úgyneve-
zett tűzelhalás. Ami óriási káro-
kat okozott már a múlt évben is 
a körte és az egyes alma fajták-
ban is. Azért a beteg ágakat tá-
volítsuk el. Ezt úgy lehet megál-
lapítani, hogy a levelek rá van-
nak száradva és nem hullottak 
le. Sajnos egyes alma fajtáink 
is, méghozzá a régiek – Jonatán 
– is meg voltak fertőzve ezzel a 
betegséggel. A tünetek ugyan-
azok, mint a körténél. Amiről 
már többször írtam, a csonthéja-
sokat (kajszi és őszi barack, nek-
tarin, cseresznye, meggy, szilva) 
ajánlatos csak tavasszal, virág-

zás kezdetén metszeni, különö-
sen a kajszit, őszibarackot és 
nektarint. Azért, mert csak ak-
kor lehet látni az elfagyott ter-
mőágakat, és így lehet korrigál-
ni a metszést. A múlt évben mo-
níliával erősen fertőzött meggy-
fákról az elszáradt ágakat és le-
veleket gondosan metsszük le. 
Mert itt van elrejtve a fertőzés, 
ami majd tavasszal a vegetáci-
ós időszakban újabb fertőzést 
fog okozni. 

A több i  munká la tokró l 
majd a következő cikkeimben 
fogok írni, nagyon sok fog füg-
geni az időjárási viszonyoktól. 
De szeretném már előre figyel-
meztetni a termelőket és a gaz-
dákat, hogy nagyon gondosan 
végezzék el a metszést, és utá-
na majd kora tavasszal a fák le-
mosását.

Ha felmerülnek kérdések, 
szívesen válaszolok Önök-
nek. Tel. 0975166318 vagy 
0503723469. 

Novák András, 
a Terra Dei Alapítvány 

szaktanácsadója

Nem túl igényes
A sóska környezeti igényei 

nem specifikusak, könnyen ki-
elégíthetőek a már meglévő, nem 
túl korszerű fűtetlen fóliasátrak-
ban is. Szinte minden olyan ta-
lajtípuson megterem, amelyen 
az uborka vagy paradicsom ter-
meszthető. Mint minden levél-
zöldség, a sóska is igényes a fo-
lyamatos vízellátásra, de mivel 
az őszi-téli időszakról 
van szó, a felhasznált 
vízmennyiség nem 
túl nagy. Mivel zöld 
lombtömeg előállítá-
sa a cél, ezért a meg-
felelő nitrogén-után-
pótlás is elengedhe-
tetlen. Viszonylag hi-
degtűrő növény, akár 
mínusz 10-150C-ot is 
elvisel, de az ez alatti hőmérsék-
leten elfagyhat. A fejlődési op-
timuma plusz 160C, túl magas 
hőmérséklet esetén magszárba 
megy, ezért a tavaszi időszakban 
oda kell figyelni a szellőztetésre.

Helyrevetés, vagy 
palántázás?

Bár, a szakirodalom szerint 
mindkét módszer eredménye-
sen alkalmazható, Dercenben 
és környékén a helyrevetés ter-
jedt el. A vetés optimális ide-
je augusztus vége, szeptember 
legeleje. Az ilyen korai vetést 
az indokolja, hogy a tél beálltá-
ra már jól fejlett állományt kap-
junk, amelyről nagyobb mennyi-
ségű termést tudunk betakaríta-
ni. Mivel nagyon sok gazdánál a 
fóliasátorban a főnövény ilyen-
kor még termésben van, érdemes 
lenne elgondolkodni a palántáról 
történő szaporítás preferálásán.  
Több termelő úgy oldja meg ezt 
a problémát, hogy a sóskát amo-
lyan köztes növényként veti el a 
még termő uborka, vagy paradi-
csom állomány alá.  A palánta-
nevelésre való áttérést az is in-
dokolná, hogy biztonságosabb 
lenne a kelés, és egyenletesebb 

A sóska téli hajtatásáról
A hideghajtatással foglalkozó kertészek folyamatosan keresik azo-
kat a növényeket, amelyeket a téli időszakban is sikerrel termeszt-
hetnek fűtetlen fóliasátrakban. Nyilvánvaló, hogy erre a célra első 
sorban a különböző hidegtűrő levélzöldségek jöhetnek számítás-
ba. A közismert, nagyüzemi termesztésben is elterjedt ilyen típu-
sú növények (saláta stb.) mellett érdemes elgondolkodnunk egy 
kevésbé ismert zöldségféle termesztésén is, mint például a sóska. 
Mivel a munkácsi nagybani piacon már kialakult egy stabil keres-
let e zöldségre, nem véletlen, hogy elsősorban a derceni és fornosi 
fóliáskertészek foglakoznak inkább a sóska hajtatásával.

az állomány. Ugyanis a nyárvégi–
koraőszi időszakban még viszony-
lag magas a hőmérséklet, könnyen 
kiszárad a talaj felső rétege. Mivel 
a sóska fényen csírázó növény, ezért 
csak nagyon sekélyen szabad vetni. 
Gyakran előfordul, hogy a gyenge 
kelés miatt a teljes állományt újra 
kell vetni.

A talaj előkészítésénél ügyelni 
kell a megfelelő aprómorzsás ta-

lajszerkezet kialakítá-
sa mellet a terület tel-
jes gyommentességé-
re. Ezt elsősorban az 
előnövények gyommen-
tesen tartásával érhetjük 
el, hisz így minimálisra 
csökken a gyomnyomás 
(kevesebb gyommag ke-
rül a földbe, és fog ki-
kelni).

A helyrevetés esetén 15-20 cm 
sortávolsággal, valamint 5 cm-es 
tőtávolsággal számolunk, s min-
den 5-7 sor után hagyunk egy mű-
velő utat. A gyakorlatban egy kicsit 
sűrűbbre vetünk, amit aztán a kelés 
után szükség esetén megritkítunk, a 
kihúzott palántákkal az üres helye-
ket pótoljuk.  Ezt a beosztást hívjuk 
szalagos ágyaknak. Mint már emlí-
tettük, a sóskát nem szabad mélyre 
vetni, a vetési mélység nem halad-
hatja meg a 1,5-2 cm-t.

Amennyiben a palántaneveléses 
módszert alkalmazzuk, lényegesen 
korábbi, és nagyobb termésre szá-
míthatunk. Ilyenkor hidegágyban 
neveljük a szabadgyökerű palántá-
kat, a sejttálcás palántanevelés mi-
felénk nem terjedt el. Az előnevelt, 
kb. 4 hetes palánták alkalmasak a 
kiültetésre, de ügyelni kell a kisze-
déskor a gyökérzet épségére. Sé-
rült, kiszáradt gyökérzetű palánták 
nagyon nehezen fogannak meg, ki-
sebb tövek fejlődnek belőlük.

Az ültetetési sűrűség ennél a 
módszernél 15-20 cm-es sortávol-
ság és kb. 10 cm-es tőtávolság. Az 
ágyások is szélesebbek, hisz ele-
gendő minden 8-10 sor után műve-
lő utat hagyni.

A kiültetés után mindenképpen 
el kell végeznünk az alapos beisza-
poló öntözést, hogy biztosítva le-
gyen a megfelelő eredés. Azonban 
ennek az öntözésnek „kíméletes-
nek” kell lennie, óvni kell a gyenge 
palántákat. Erre a legmegfelelőbb 
a szórófejes öntözés, a vízsugaras 
slangos öntözést kerüljük.

Ápolási munkálatok, 
betegségek, kártevők.

A sóska ápolási munkája a fent 
említett gyommentesen tartás mel-
lett elsősorban megfelelő öntözés, 
valamint a szellőztetés. Mint min-
den növénynél, a sóskánál is folya-
matosan biztosítanunk kell a meg-
felelő talajnedvességet a gyökérzó-
nában. Az alkalmankénti öntözési 
vízadag a talajtípustól függően kb. 
15-25 liter/m2, amely biztosítja a 
teljes gyökérzóna megfelelő átned-
vesedését. Az öntözések gyakorisá-
gát nagyban befolyásolja az időjá-
rás. A kora-őszi időszakban sűrűb-
ben, akár 5-7 naponta is öntöznünk 

kell, a talaj kiszáradásától függően, 
míg a későőszi–téli időszakban ele-
gendő 2-3 hetente öntözni. Nagyon 
fontos rendszeresen ellenőrizni a ta-
laj nedvességét 10-15 cm mélyen 
is, ugyanis a fóliaborításról lecse-
pegő víz a talaj felső 3-5 cm-es ré-
tegét nedvesen tarthatja ugyan, vi-
szont gyakran megesik, hogy a gyö-
kérzóna lentebbi része száraz, por-
lik. Az öntözéseket a délelőtti órák-
ban végezzük, nyitott szellőztetők-

nél, hogy a lombozat minél ha-
marabb megszáradjon. A megfe-
lelő szellőztetésre máskor is oda 
kell figyelni, ideálisnak számít a 
70-80%-os páratartalom. Az en-
nél sokkal szárazabb levegő ter-
méskiesést okozhat, míg a maga-
sabb páratartalom esetén a gom-
bás betegségek léphetnek fel. A 
sóskánál az alábbi három gom-
babetegség fellépésére lehet szá-
mítani: a sóskalisztharmatra, a 
sóskarozsdára, valamint a sóska 
ovuláris levélfoltosságára. Ezek 
a betegségek a terméskiesés mel-
lett jelentősen csökkentik a ter-
més eladhatóságát és árát. Kár-
tevők is előfordulhatnak a sóska 
állományon, de gazdasági kárt ta-
lán csak a meztelen csigák tudnak 
okozni benne.

A sóskalevelek betakarításánál 
ügyeljünk arra, hogy csak a nagy 
és kifejlett leveleket szedjük le, 
5-10 cm-es levélszárral, valamint 
hogy a fiatal leveket ne sértsük 

meg. A kézi szedés esetén 1,5-2,5 
kg/m2 termésre lehet számítanunk.

A katalógusokban több sós-
kafajtát is ajánlanak a hajtatásra. 
Vidékünkön a Pallagi nagylevelű 
terjedt el, amely világoszöld szí-
nű, nagy levélhozamú, erőteljes 
növekedésű fajta.

Kukri Róbert 
falugazdász,

Pro Agricultura 
Carpatika Alapítvány

Az ünnepek múltán egyre több-
ször gondolunk arra, hogy mi-
ként is szervezzük meg a tava-
szi és a nyári munkákat?

Hogyan tervezzünk?
M i t  é r d e m e s  t e r m e l n i 

most, amikor a műtrágyák, a 
növényvédőszerek, a vetőmagok 
beszerzése igen költséges dolog? 
Bizony érdemes ezeket a kérdé-
seket alaposan elemezni a helyi 
adottságokat figyelembe véve, hi-
szen a megoldások teljesen egye-
diek, függenek a talaj- és környe-
zeti viszonyoktól éppen úgy, mint 
a család fogyasztási igényeitől és 
szokásaitól.

Mit termesszünk?
Az teljesen egyértelmű, hogy 

csak azokat a kerti növényeket ér-
demes termelni, amelyek az adott 
körülmények között jól fejlődnek és 
szép, értékes termést hoznak! Bár-
mennyire szeretnénk például áfo-
nyát termelni a meszes talajú bu-
dai vagy balatoni dombvidéken, ez-
zel nem érdemes kísérletezni. Mint 
ahogy nem célszerű vízivilágot te-
lepíteni a Bükk fennsíkjára és szik-
lakertet építeni a bugaci homokvi-
dékre sem. Minden növényt ott a 
leggazdaságosabb termelni, ahol 
kedvezőek az életfeltételei, ezért 
új kerttulajdonosoknak azt ajánlom, 
hogy mielőtt hozzáfognának a biro-
dalmuk benépesítéséhez, nézzenek 
alaposan körül, hogy mit termesz-
tenek a szomszédok és a környe-
zetükben tevékenykedő kertészek 
és kövessék az ő példájukat. Ami 
persze egyáltalán nem jelenti azt, 
hogy nem lehet és nem érdemes új 
növények, eddig ismeretlen fajták 
meghonosításával kísérletezni. Ez 
azonban a kerti program második 
fejezete legyen!

Tegyünk rendet!
A következő időszakban so-

kan fognak hozzálátni a kiörege-
dett, nem megfelelő fajtájú és ki-
pusztult gyümölcs-és díszfák ki-
vágásához. Először célszerű a fa 
tövét körülásni és a talaj felszíné-
hez közel elhelyezkedő gyökere-
ket elvágni. Ezután gallyazzuk le 
a fát, fűrészeljük le a korona ág-
rendszerét. Ezután ajánlatos meg-
próbálni (két-három ember kö-
zös erejével) kidönteni a fát. Ha 
ez nem sikerül, akkor a talaj fel-
színén fűrészelje el a törzset, de 
a fa tönkje nem maradhat a föld-
ben: azt feltétlenül ki kell ásni! 
És nemcsak azért, mert a hely-
re szükség van, hanem azért is, 
mert a talajban maradt gyökerek 
penészgombákkal fertőzik a ta-
lajt. Ezért nem szabad takarékos-
kodni a munkával és a kivágott fa 
minden vastagabb gyökerét ki kell 
szedni a földből!

A törzs – felaprítva – alkalmas 
a kerti hajlék tűzhelyének táplá-
lására, az ágakat azonban ma-
radéktalanul el kell égetni, mert 
rajtuk sokféle betegség és kárte-
vő szaporítóképlete telel át és je-
lent fertőző forrást a vegetációs 
időszakban.

A kivágott fa helyére két-há-
rom évig ne ültessen facsemetét és 
semmi esetre se ültessen ugyan-
olyan növényfajt, mint amilyen 
a kivágott volt. Őszibarackfa he-
lyére ne kerüljön ismét ősziba-
rack-csemete.

Vizsgáljuk át a telelőben levő 
edényes növényeinket és ha a 
földjük kiszáradt, akkor öntözzük 
meg őket. Vannak olyan növények 
ugyanis (például a fuksziabokrok, 
a rozmaringbokrok, a babérfák 
stb.), amelyek számára a földlab-
da egyszeri kiszáradása is tragi-
kus következményekkel jár. Per-
sze az sem kívánatos, hogy a nö-
vények vízben álljanak, mert ettől 
a gyökerek megpenészedhetnek.

Fagymentes időben a teleltető 
helyiség alapos szellőztetése fel-
üdíti a növényeket.

balintgazda.hu

Itt az új év, 
kezdődhet a tervezés!
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A labdarúgó európai kupákban elkészí-
tették az egyenes kieséses szakasz pár-
harcainak sorsolását, és már a február-
ban sorra kerülő találkozók közül is szá-
mos csúcstalálkozóra kerül sor.

Kezdjük a Bajnokok Ligájával, ahol a 
nyolcaddöntők közül kiemelkedik a Real 
Madrid – Manchester City párharc. A ha-
zája bajnokságában egyformán a máso-
dik helyen álló két együttes közül mosta-
ni formája alapján talán a City számít esé-
lyesebbnek, de a legrangosabb kupasoro-
zat legsikeresebb gárdájának számító ki-
rályi gárda az ilyen összecsapásokra azért 
mindig fel szokta magát szívni.

Egy másik spanyol-angol párharc is 
izgalmas csatát ígér, mégpedig a címvé-
dő Liverpoolnak az Atletico Madrid elleni 
találkozója. Az angol bajnokság listaveze-
tője csak a csoportküzdelmek utolsó for-
dulójában tudta bebiztosítani továbbjutá-
sát, és minden bizonnyal nehéz dolga lesz 
a nagyon masszívan küzdő Atletico ellen.

További érdekesebb párharcok: 
Borussia Dortmund – Paris S.G., Chelsea 
– Bayern München, Leipzig – Tottenham 
Hotspur. A két magyar válogatottat, 
Gulácsit és Orbánt foglalkoztató lipcseiek 
alighanem kemény csatára késztetik majd 
a legutóbbi döntős Tottenhamot, amely-
nek kispadját immáron Jose Mourinho 
foglalja el.

A Benficán keresztül vezet a Sahtar útja a nyolcaddöntőbe

Real Madrid – Manchester City 
csúcstalálkozó a BL-ben

***
Ami az Európa Ligát illeti, itt már 

csak a Sahtar Donyecknek szurkolha-
tunk, mivel az ukrán klubok közül az 
Olekszandrija és a Dinamo Kijev is el-
búcsúzott a további küzdelmektől, arra 
pedig fájóan emlékezhetünk, hogy a Fe-
rencvárosnak milyen kevésen múlott a 
legjobb 32 közé kerülése.

Ha már a Fradit szóba ejtettük, ak-
kor mindenképpen említésre érdemes, 
hogy a zöld-fehéreket elbúcsúztató 
Ludogorecnek nem lesz könnyű dolga 
az olasz Internazionale ellenében, és a 
másik csoportbéli ellenfél, az Espanyol 
sem számíthat könnyű menetre az angol 
Wolverhampton ellen.

A Sahtar Donyeck a portugál Benfica 
ellen bizonyíthatja, hogy akár a BL-ben 
is helye lenne.

Itt is van egy magyar érdekeltségű csa-
pat, mégpedig a Szoboszlai Dominiket 
foglalkoztató Salzburg, amely a német 
Eintracht Frankfurt személyében igazán 
komoly ellenfelet kapott a nyolcaddöntőbe 
kerülésért vívandó párharcban.

Két mérkőzést emelnénk még ki a vá-
lasztékból: Getafe – Ajax, Olympiakosz 
– Arsenal, egyszóval az Európa Ligában 
sem számíthat egyik csapat sem könnyű 
sétagaloppra, amelyik ott akar majd lenni 
a végelszámolásnál.

Néhány sorban
Bejelentette visszavonulását az elmúlt 
két évtized legsikeresebb magyar labda-
rúgó-játékvezető-
je, Kassai Viktor.

A sípmester 
pályafutása so-
rán vezetett töb-
bek között olimpi-
ai bajnoki döntőt, 
Bajnokok Ligája 
döntőt, vb-elődön-
tőt, és számos ran-
gos nemzetközi 
találkozót, 2011-
ben pedig a világ 
legjobb játékve-
zetőjének válasz-
tották.

Kassai a ha-
zai fronton is ma-
radandót alkotott: 
322 élvonalbeli ta-
lálkozón fújta a sípot, amivel a hazai me-
zőnyben jelenleg ő a legtöbb NB-I-es mér-
kőzésen közreműködő játékvezető.

***
Egygólos vendégsikert hozott a magyar 
élvonalbeli női kézilabda-bajnokság va-
sárnapi rangadója, amelyen a bajnokság 
két élcsapata találkozott egymással.

Az FTC – Győri Audi ETO párharc 
első félidejét követően egygólos Fradi-
előnnyel vonulhattak pihenőre a csapa-
tok, majd a második játékrész első felé-
ben is a vendéglátó zöld-fehérek játszot-
tak jobban, és már 5 góllal is vezettek el-
lenfelükkel szemben. 

A hajrában aztán a Győr feltámadt, fo-
kozatosan dolgozta le a hátrányát, és vé-
gül egyetlen találattal, 28-27-re megnyer-
te a találkozót.

Összességében a világbajnokságot 
követő első bajnoki mérkőzés sok hibá-
val tarkított 60 percet hozott, amelyben a 
bajnoki címvédő követett el kevesebb hi-
bát, és kis szerencsével ugyan, de meg-
nyerte a párharcot.

A bajnokságban ezzel a győriek nagy 
lépést tettek a címvédés felé, az FTC pe-
dig rosszabb gólkülönbségének köszönhe-
tően visszacsúszott a 4. helyre.

***
Vécsei Bálint (a képen) lett az FTC labda-
rúgó-csapatának első téli igazolása.

A kétszeres válogatott középpályás 

2010 és 2015 között a Honvédban futbal-
lozott, majd nem túl sikeres külföldi kité-
rő következett számára az olasz Bologná-
hoz és a Leccéhez, legutóbb pedig a sváj-

ci Luganóban szerepelt, és tagja volt az 
Európa Ligában is szereplő együttesnek.

***
Alig két héttel az őszi idényzárást köve-
tően máris megvan a magyar NB-I újabb 
edzőváltása.

A bajnokságban nem túl acélosan sze-
replő Debrecen kispadjáról Herczeg And-
rás állt fel, aki más funkcióban tovább ma-
rad a Loki alkalmazásában.

Utódját lapzártánkig még nem jelöl-
ték ki, de a Nemzeti Sport információi 
szerint erre a posztra a legnagyobb esély-
lyel Vitelki Zoltán pályázhat, aki jelen-
leg a Mezőkövesd második számú együt-
tesét irányítja.

Korábban Mészöly Géza és Supka 
Attila neve is felmerült a lehetséges je-
löltek között, végleges döntés a napok-
ban várható.

***
Az angol Premier League idei utolsó, 
összességében 20. fordulójának rangadó-
ján a Chelsea 2-1-re nyert az Arsenal ott-
honában.

További érdekesebb eredmények: 
Manchester City – Sheffield United 2-0, 
Liverpool – Wolverhampton 1-0, West 
Ham – Leicester City 1-2.

A tabellát a Liverpool vezeti 55 
ponttal a Leicester és a Manchester 
City előtt.

A Munkácsi Járási Központi Kórház-
ba december 25-én este 19 óra 25 perc-
kor golyósérüléssel szállított be a men-
tő egy férfit. Az orvosok értesítették az 
esetről a rendőrséget.

A rendőrség kiderítette, hogy a sérült 
egy 1978-as születésű munkácsi lakos. Az 

Fejbe lőttek egy férfit a saját lakásában
előzetes információ szerint a férfi saját la-
kásában sérült meg: veszekedés közben is-
merőse lőtte fejen, aki ezután ismeretlen 
irányba elmenekült.

A férfi állapota nem életveszélyes. A 
rendőrség keresi a lőtt fejsérülést oko-
zó férfit.

Egy ungvári lakos egy női holttestre 
bukkant Csap határában. A halott nő 
kiléte egyelőre nem ismert. 

A rendőrség a helyszíni vizsgálat so-
rán nem talált erőszakos halálra utaló je-
leket, viszont a 35–40 év körüli nő ke-
zén horzsolások vannak. A gesztenye-

Női holttestet találtak Csap környékén
barna színű hajú nő dzseki és lábbeli 
nélkül feküdt, és nem volt nála semmi-
lyen okmány.

A rendőrség nyomozást indított az 
ügyben. A szakemberek vizsgálják a ha-
lál okát és körülményeit, valamint az ál-
dozat személyazonosságát.

Súlyos baleset történt a napokban a Ki-
jev–Csap autóúton, a Volóci járás terü-
letén. Egy Daewoo Sens típusú személy-
gépkocsi Szolyva irányába haladva át-
tért a szemközti sávba és összeütközött 
egy kamionnal.

Az ütközés következtében a Daewoo 

Hármas baleset a Volóci járásban
tovább sodródott az úttesten, nekiütközött 
még egy tehergépjárműnek, majd az árok-
ban landolt. A balesetben a személygép-
kocsi sofőrje és utasa sérült meg, az utast 
az intenzív osztályon kezelik.

Az ügyben eljárás indult, a baleset 
pontos körülményeit vizsgálják.

December 23-án hajnali 1 óra táján 
tűzoltók szirénáira lettek figyelmesek 
Beregszász lakói. A Derceni Egyhá-
zi Önkéntes Tűzoltóság közleménye 
szerint a Munkácsi út 144. szám alat-
ti lakóházban ütött ki tűz. Az önkén-
tes tűzoltókat a járási tűzoltóság hív-
ta segítségül.

„A helyszínre érkezve két sugárral és 
két gyorsbeavatkozó eszközzel azonnal 
megkezdtük a kb. 200 négyzetméteres la-
kóház oltását, melyet nehezített, hogy az 

Súlyos tűzeset Beregszászban
épület fele farönkből épült. A lángok visz-
szaszorítása közben 3 darab 40 kilogram-
mos gázpalackot hoztunk ki az épületből, 
melyek közül az egyik korábban felrob-
bant. Az oltást több mint három óra mun-
ka után tudtuk teljesen befejezni a be-
regszászi tűzoltókkal karöltve. A mun-
kálatban 20 önkéntesünk és 4 járművünk 
vett részt. A mentők a lakók közül a hely-
színről két sérültet a kórházba szállítot-
tak” – olvashatjuk az önkéntes tűzoltóság 
Facebook-oldalán.

December 20-án a munkácsi rendőrka-
pitányságra bejelentés érkezett, misze-
rint a város egyik utcáján két személy 
is sérülést szenvedett.

A helyszínre azonnal kiérkeztek a ha-
tóságok, azonosították az áldozatokat, akik 
23 és 46 éves helyi lakosok. Mint kiderült, 
az áldozatok és az elkövető között vita ala-

Késelés történt Munkácson
kult ki, miközben a tettes késsel támadt rá-
juk. Az idősebb férfit mellkason, fiát pe-
dig lábán szúrta meg.

A támadót szintén sikerült beazono-
sítani, aki egy 41 éves büntetett előéletű 
férfi. Az ügyben eljárást indítottak, a fér-
fira öttől nyolc évig terjedő szabadság-
vesztés is várhat.

Az információk szerint a tűz, mely-
ben a nyugdíjas megsérült, gondatlan-
ságból ütött ki. Az eset a rahói járási 
Középapsán történt.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kiren-
deltségét az ügyeletes egészségügyi dol-

Egy 80 éves nyugdíjas testének 40 %-a 
megégett

gozók értesítették az esetről. Elmon-
dásuk szerint az 1939-es születésű fér-
fi testének 40%-a égett meg: fején, tör-
zsén és kezén szerzett égési sérüléseket. 
A tűz kitörésének pontos okát és az álta-
la okozott kár értékét még vizsgálják a 
DSZNSZ szakértői.

December 28-án az Ukrán Biztonsági 
Szolgálat (SZBU) munkatársai vizsgá-
latokat tartottak megyénk illegálisan 
működő üzemanyagtöltő-állomásain.

A főügyészség közleménye szerint 
Kárpátalja 9 megyéjében összesen 33 tör-
vénytelenül működő benzinkutat lepleztek 
le. Az állomásokon kétes eredetű és mi-
nőségű üzemanyagokat adtak el, maguk 

33 illegális benzinkutat lepleztek le 
megyénkben

a kutak pedig megfelelő engedélyek nél-
kül és a biztonsági szabályok erős meg-
sértésével működtek. A megtett intézke-
dések eredményeként 8 tonna dízelolajat 
és 8 tonna A–95-ös jelölésű benzint fog-
laltak le, melynek körülbelüli értéke 580 
ezer hrivnya.

Az ügyben eljárás indult, a bíróságot 
megelőző tárgyalások jelenleg is folynak.

Drogot találtak december 23-ára virra-
dóra egy autóban Bilkén (Ilosvai járás).

A Mukachevo.net hírportál úgy tudja, 
hogy a rendőrök igazoltatás céljából meg-
állítottak egy Honda típusú gépkocsit. Az 
információk szerint a járműben a sofőr és 
egy utas tartózkodott.

A volán mögött egy 25 éves dolhai 
(Ilosvai járás) lakos ült, utasa pedig 
egy 38 éves szinten dolhai lakos volt. 
A jármű felülvizsgálata során a tisztvi-

Fegyvert és drogot találtak egy autóban a 
rendőrök

selők egy traumatikus fegyvert és lő-
szereket, ezenkívül közel 10 gramm 
metamfetaminra hasonló fehér kristá-
lyos anyagot is találtak.

Az utas elmondta, hogy a drog és a 
fegyver saját tulajdonában van, de a pisz-
tolyra nincs engedélye.

A tisztviselők lefoglalták a fegyvert 
és a drogot, a járművet pedig a rendőrség 
büntetőparkolójába szállították el. Az ügy-
ben még tart a nyomozás.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
Folytatás a 13. oldalon

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

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

akció
-20 -40 

%!

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

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

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

Ha nálunk hirdet, 
hirdetése megjelenik a 

KÁRPÁTAPRO.NET 
portálon is. 

Keretes hirdetése 
KIEMELTEN jelenik meg.

Válaszd a megbízhatóságot, 
                       válaszd a HUMÁNiÁT!

2020-ban várjuk párok jelentkezé-
sét magasabb bérrel!

Csomagoló operátori 
munkalehetőség pároknak is!

Egészségügyi segédeszközök gyár-
tásához keressük új kollégáinkat Ma-

gyarországra, 3 műszakos, 8 órás 
munkavégzésre, tiszta térbe.

Személyes tájékoztató, felvételi 
2020.01.04. szombat, 12:00  Beregszász, 
találkozó a Gabi Bár melletti kollégiumnál.

Beszéljünk személyesen a lehetőségekről!

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

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

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

▪ napi ingyenes bejárást biztosítunk 
a szállás és munkahely közt

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

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

▪ teljes körűen segítjük a szükséges 
papírok elintézését

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

személyes találkozónkra.

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

Ház kiadó

Nagybaktán összkomfor-
tos kertes házban 3 szo-
ba kiadó diákok, egyedülál-
lók vagy turisták részére, rö-
vid vagy hosszú távra. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 
Beregszászban kertes csa-
ládi ház kiadó, csak hosz-
szú távra (3 szoba, konyha, 
2 fürdőszoba, 2 WC, folyo-
só, előszoba). Az udvaron 
nagy garázs, térfigyelő ka-
mera és riasztó. A ház nem 
frontra nyíló, központi fűté-
ses, összkomfortos, újonnan 
bútorozott, elektronikai be-
rendezésekkel ellátva. Mob.: 
066-0060133. 

Ház eladó

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

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

Sürgősen eladó emeletes, 
összkomfortos családi ház 
Gát központjában, a Fő út 
75. szám alatt. Mob.: +3630-
4307088. 
Beregszászban (Búcsú) a 
Geleji Katona István u. 12. 
szám alatt kertes ház eladó 
bútorostól, víz, gáz, 3 fázisos 
villany. Mob.: 099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Mezőváriban családi ház el-
adó. Ára: 18000 f.e. Mob.: 
+3670-6660418. 

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

Telek, föld eladó

Nagybaktán két privati-
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő gyü-
mölcsfával és 300 db lugas 
csemegeszőlővel eladó. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 

Lakás kiadó

Beregszászban kiadó egy 
összkomfortos 2 szobás la-
kás az 5. emeleten, minimum 
fél évre. Mob.: 050-2170843, 
066-6866036. 
Eladó Beregszászban a V. 
Huca utcában egy 2 szobás 
lakás (52 m2) az 5. emele-

ten, konvektoros fűtéssel, fel-
újított állapotban. Vagy cse-
rélhető házra, hozzáfizetés-
sel. Ára: 15000 f.e. Mob.: 
066-2030917. 

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

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

Lakás eladó

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

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

Beregszászban a Muzsalyi 
úton 2 szobás lakás eladó az 
5. emeleten, új tetővel. Ár 
megegyezés szerint. E-mail: 
serbanne1977@gmail.com. 
Mob.: +3620-2333062 (ér-
deklődni délután 4 órától). 
Beregszászban kétszobás la-
kás eladó a Batthyány utca 
4/8. szám alatt. Tel: 066-
5166607. 

Kétszobás lakás eladó Be-
regszászban a Sevcsenko u. 
39.a szám alatt, a városi ter-
málfürdővel szemben. Új aj-
tók és ablakok, kazán. Mob.: 
050-4126033 (Jevgenyij). 
Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. eme-
leti 2 szobás, felújított, bú-
torozott lakás eladó. Tel: 
050-6491429. 

Autó

Eladó egy 31105-ös Volga 
személygépkocsi, 2004-es 
kibocsátású, jó állapotban, 
injektoros, 11 liter fogyasz-
tással. Ára: 2300 f.e. Mob.: 
066-2030917. 

Televízió

Samsung televízió távirányí-
tóval eladó. Mob.: +38095-
3260426. 

Háztartási gép

Beregszászban eladó egy 
német asztali varrógép jó 
állapotban. Mob.: +38066-
3967011. 

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

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

Fák kivágása, darabolása, 
hasogatása. Árkok, udvarok, 
kertek kaszálása, takarítása, 

gyomirtása. Bozótok irtása, 
kertek ásása Beregszászban 
és környékén. Mob.: 066-
5148589. 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását vállalom Bereg-
szászban és környékén. Vala-
mint hegesztést, betonozást 
és kéménypucolást is. Mob.: 
050-1948976. 
Kertek őszi szántását, gyü-
mölcsfák metszését, őszi le-
mosó permetezését vállaljuk 
Beregszászon és környékén. 
Mob.: 066-5148589. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó heti-
lapok kézbesítésére Péter
falván, Bökényben. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
rész munkaidőben a Kár-

pátinfo és a Naplopó heti-
lapok kézbesítésére Cset
falván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kár pátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo hetilap kézbesí-
tésére Gáton. Minden el-
adott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szer-
kesztőségben: Beregszász, 
Kossuth tér 2 .  Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kár pátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Budapesti építőipari 
cég keres folyamatos 
munkákhoz kőműves 
kollégákat, kőműves 
brigádokat, gipszkar-
tonost, festőket, burko-
lókat. Szállást díjmen-
tesen biztosítunk (nem 
munkásszálló),  havi 
egyszeri hazautazási 
költségtérítés. Kiemel-
kedő fizetés, heti elszá-
molás. Mob.: +3620-
4657656. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Tisztelt Munkavállaló! 
Magyarországi szarvasmar-
ha telepre keresünk mun-
kavállalókat. A szükséges 
képzést helyben elvégez-
zük. Szállást, versenyké-
pes jövedelmet biztosítunk. 
Mob.: +3620-5692722 (Ko-
vács András). 
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hIrdetéseK

Válaszd a megbízhatóságot, 
                       válaszd a HUMÁNiÁT!

Személyes tájékoztató, felvételi 
2020.01.04. szombat, 12:00  Beregszász, 

gyülekező a Gabi Bár előtt.

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

►Férfiak, nők és párok 
jelentkezését várjuk!

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

▪ havi egyszeri hazautazás költsége 
100%-ban térített

▪ béren kívüli juttatások
▪ alapjövedelem átlagosan 
nettó 180.000 forinttól

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

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

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

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

 Kezdd a 2020-at egy biztos alappal!
Jelentkezz a 

neked tetsző gyári munkánkra!

Újságárusokat 
keresünk!

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

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

Építőipari tevékenységgel 
foglalkozó beregszászi vál-
lalat ügyintéző irodavezető 
munkatársat keres. Könyve-
lői végzettség szükséges. Tel: 
066-5453897. Önéletrajzokat 
a beregimunka@gmail.com 
email címre várjuk. 
Csehországi munkalehe-
tőség élelmiszergyárba. 
Nappali és éjszakai mű-
szak, heti 5 nap 12 órá-
ban. Betegbiztosítás és 
szállás ingyenes. Korhatár: 
25-40 év körüli nők jelent-
kezését várjuk. Több infó 
viberen 050-8522775 tele-
fonszámon. 

Cégünk orosz-magyar 
tolmácsot, valamint oro-
szul és magyarul beszé-
lő szakképzett könyve-
lőt keres. Angol nyelv-
tudás előny. Érdeklőd-
ni a következő e-ma-
il címen lehet: info@
ffbcompany.hu. 

Építkezés, felújítás

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

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

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

Barkács, szerszám

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

Hűtés, fűtés

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

Eladó egy használt, olasz 
gyártmányú Fondital Bali 
RTN E60 kéményes gázka-
zán Beregszászban. Irány-
ár: 8000 hr. Mob.: +38050-
7499975. 

Használt 5 szekciós fatü-
zelésű kazán eladó. Mob.: 
096-3807006. 

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

Bútor

Nagybaktán bútor (kétaj-
tós szekrény, háromajtós 
szekrény, dupla ágy, nyolc-
személyes asztal) eladó. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 

Lakásdekoráció

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

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban termény 
raktározására vasláda eladó 
(1,80 cm hosszú, 0,75 cm 
széles, 0,75 cm magas). Ára 
1500 hrivnya. Mob.: 066-
3967011. 
Jó állapotban lévő 300 és 
100 literes szőlőszedő hordó 
eladó, azonnali használatra. 
Mob.: 066-3967011. 
Nagy kabinú JuMZ traktor 
eladó, új gumikkal. Alkatré-
szek JuMZ traktorhoz (hen-
gerfej, üzemanyagpumpa). 
Mob.: 099-4548537. 
Kétsoros, puttonyos ten-
geritörő eladó. Tel: 098-
8525556. 

Haszonállat

Hús jellegű csemege házi 
disznó eladó Nagy mu-
zsalyban, 100-130 kg kö-
zött. Ár: 70 hr/kg. Mob.: 
095-0045835. 
Beregszászban hízó sertés 
eladó. Ár: 60 hr/kg élősúly. 
Tel: 050-7688154. 

Növény

Gyümölcsfa, szőlőoltványok 
és konténeres dísznövények 
és diófaoltványok nagy faj-
taválasztékban eladók. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 

Baba, gyerek

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

Társkeresés

Komoly kapcsolat céljából 
46 éves férfi megismerked-
ne korban hozzá illő hölgy-
gyel 38-46 éves korig. Mob.: 
+38096-3807006. 

Közlemények

Elveszett a 4 hónapos fe-
hér-veres Husky kutyánk 
december 10-én Bereg-
szászban. Utoljára a Szé-
chenyi utcában látták. Aki 
látta, hívjon bizalommal 
+38099-16011601.

apróhirdetés oldalán.

Hirdessen ingyen a

KárpátInfo
.net

A Kárpátinfóban
megjelent hirdetései 

felkerülnek az
INTERNETre.

Hívja a +38066-2850283 számot! www.karpatinfo.net

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!
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KoS (3. 21.-4. 20.)

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

iKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

oRoSzLÁN (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.-9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKoRpió (10.24.-11.22.)

NyiLAS (11.23.-12. 21.)

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

VízöNTŐ (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!Felhívás: Zenevarázslat 
képzés és hangverseny

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2020 ta-
vaszán első alkalommal szervezi meg a „ZENEVA-
RÁZSLAT” című képzést és hangversenyt az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért 
és Esélyteremtésért Felelős Helyettes Államtitkárság 
támogatásával.

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

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

A programra a zeneiskolák jelentkezését várjuk. El-
sősorban olyan gyermekek jelentkezésére számítunk, 
akik 8–16 év közöttiek és legalább 1 év zongoratanulás 
van már a hátuk mögött. A növendékek zenetanárukkal 
együtt is érkezhetnek a tehetséggondozásra, hiszen na-
gyon fontos, hogy a programvezető és a zenetanár kö-
zösen egyeztessen a növendék zenei múltjáról, oktatá-
si módszereiről és arról, milyen szinten tart a zeneta-
nulásban a fiatal.

Jelentkezhet minden olyan 8–16 év közötti fiatal, 
aki legalább 1 éve részt vesz zongoraoktatában. A je-
lentkezettek egy előválogatón vesznek részt, amelyet 
követően kiválasztásra kerül majd 18 szerencsés fi-
atal, akikkel személyesen foglalkozik majd Várnagy 
Andrea egy képzés keretein belül. A 4 alkalmas fog-
lalkozássorozat hangversennyel zárul, ahol bemuta-
tásra kerülnek a tanult ismeretek. A legkiválóbb há-
rom ifjú zongorista bemutatkozik a „GENIUS” Jóté-
konysági Alapítvány által 2019. június 6-án szerve-
zendő Tehetségnapon is.

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

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

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

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

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

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

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

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

Támogatókat keresünk!
A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szer-

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

A program 
célja: 

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

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

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

● A GISZ ezt az összeget eljuttatja a kiválasztott 
gyereknek.

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

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

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

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

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

kély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com 

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

Kárpátaljai Lelki 
Elsősegély Telefonszolgálat

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

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

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

Втрачений тимчасовий військовий квіток № 2119371 
від 23 березня 2000 р. виданий Берегівським РВК 
Закарпатської обл. на ім’я Субота Михайло Іванович, 
вважати недійсним.

Valahol egy kicsit vár-
ta már, hogy ismét 
dolgozzon, mert sze-
reti a munkahelyét, il-

letve néhány kollégáját, akik-
kel csak úgy repül az idő. A 
napokban már sikereket ér-
het el a munkahelyén, ám ha 
inkább szeretne állást váltani, 
ideje beadnia a jelentkezését 
a potenciális helyekre. A na-
pokban maga mellé pártol a 
szerencse és óriási lépéseket 
tehet vágyai irányába.

Már az év első heté-
ben több lehetősége 
is adódik arra, hogy 
munkát vagy szakmát 

váltson. Már tudja, mit akar, 
éppen ezért kezdjen el szép 
lassan abba az irányba halad-
ni, és ne csak a csodát várja, 
vagy azt, hogy valaki besegít 
Önnek. Akármilyen megva-
lósítandó tervei is legyenek, 
aktivizálja magát és valósít-
sa meg őket, mert a héten a 
csillagok támogatását élvezi.

A legtöbb kollégá-
ja még azt sem tudja, 
hol áll a feje, semmi 

kedvük dolgozni, maga vi-
szont pörög, és a maximumot 
nyújtja. Ezzel sikeresen meg-
lepi a környezetét és főnökei 
is értékelni fogják. Már az 
első héten is eredményes le-
het, de azért igyekezzen nem 
esni túlzásokba, hanem ossza 
be okosan az idejét és energi-
áját, hogy ne fáradhasson ki 
már az év elején.

Nyögvenyelősen 
kez dődnek meg az 
év első napjai a mun-

kahelyén. Fáradt, energiátlan 
és nincs is kedve dolgozni. 
Ám olyan jó a társaság, hogy 
megjöhet a kedve a munká-
hoz és mivel már az első na-
pokban érik apróbb sikerek, 
így tovább nő a munkaked-
ve. Ugyanakkor már az első 
héten találkozhat olyanok-
kal, akik megtudják támogat-
ni vágyai elérésben.

Lelkesen veti bele 
magát a munkába. 
Azért ne essen túlzás-

ba, nem kell már az első hé-
ten túlszárnyalnia magát. Mi-
vel kiváló a kapcsolata a kol-
légáival, érdemes inkább csa-
patban dolgoznia, legalább 
az első héten, hogy ne élje 
fel máris az energiatartalé-
kait. Viszont tartsa nyitva a 
füleit, mert sok új informá-
ció juthat a birtokába, ami-
ket később hasznosítani tud.

Tele van tenni vá-
gyással és van egy 
hosszú listája, hogy 

mi mindent szeretne elintéz-
ni. Amellett, hogy saját vál-
lalkozásának indítását tervezi 
vagy üzletének bővítését, fi-
gyeljen oda arra, hogy pontot 
tegyen függőben lévő ügyei-
re és elrendezze a pénzügye-
it is. Az új tervek megvaló-
sítása előtt előbb a régieket 
kellene befejeznie és az ége-
tő gondjait orvosolnia.

Lehetősége adódik 
arra, hogy munkahe-
lyet váltson, de arra 
is, hogy tovább ké-

pezze magát. Mielőtt min-
denre igent mond, azért fon-
tolja meg őket és igyekezzen 
már nem az év elején túlvál-
lalnia magát. Éppen ezért ne is 
kezdjen őrült módjára hajtani 
a héten. Érthető, hogy vonzza 
annak a lehetősége, hogy töb-
bet keressen, de ne felejtse el 
szilveszteri fogadalmát!

Már az év első hetében 
sikerülhet darázsfészek-
be nyúlnia. Akaratlanul 
is olyat mondhat vagy 

tehet, amivel vitát válhat ki a fe-
lettesei, vagy kollégái körében. 
Márpedig még mindig nem kell 
Önt félteni, felveszi a kesztyűt és 
harcolni fog. Legyen ezzel óva-
tos, mert kockára teheti az ál-
lását, de az is lehet, hogy pont 
erre van szüksége, hogy végre 
meghozza a nagy döntést, hogy 
munkahelyet vált.

Ha már a munkához 
nincs túl sok kedve, 
de a kollégáihoz leg-

alább igen. Együtt könnyen 
átvészelhetik az első hetet. A 
közös szomorkodás a munka 
miatt összehozza Önöket és 
jobb kedvre deríti a csapatot. 
A jó társaságban pedig csak 
úgy repülni fog a munkaidő. 
Ugyanakkor az se utolsó, 
hogy szerencsére nem lesz túl 
sok munkája, laza hét elé néz.

Lassúnak és nyögve-
nyelősnek fogja érez-
ni az első munkanap-
jait, mintha csak rák-

lábakon járna az idő. Próbál-
ja meg egy picit nagyobb lel-
kesedéssel végezni a felada-
tait, ha meg pont az a baj, 
hogy alig van dolga, akkor 
keressen magának valami el-
foglaltságot. Például képez-
ze magát önszorgalomból, 
de azon is elgondolkodhat-
na, hogy továbbtanul!

Sikeresen összevesz-
het az egyik kollégá-
jával. Eleve nem sok 

hangulata van a munkához, 
de igyekszik ellátnia a saját 
teendőit. Erre valaki megpró-
bálja a feladatát magára sóz-
ni vagy miatta nem tud ha-
ladni és persze erre felhívja 
a figyelmét. Figyeljen oda, 
milyen szavakkal teszi, de 
így is meg van az esélye an-
nak, hogy hajba kapnak, mert 
mindketten feszültek.

Már az első héten si-
kert érhet el karrier 
tekintetében. Min-

den esély megvan arra, hogy 
előléptessék vagy megemel-
jék a fizetését. Mindenkép-
pen pozitív fordulatra számít-
hat. Ez meg is hozza a kedvét 
ahhoz, hogy dolgozzon, mert 
egyébként meglehetősen fá-
sultan és kedvetlenül indul-
hatnak az első munkanapjai, 
hiszen nehezére esik vissza-
állnia a hétköznapokba.

Köszönetnyilvánítás
A Beregi Református Egyházmegye köszönetét feje-

zi ki a BGA Zrt.-nek, hogy 2019-ben támogatta az éves 
programokat, az ifjúsági nyári táborokat, és az esperesi 
hivatal fejlesztését!

***
A Derceni Református Egyházközség köszönetét fe-

jezi ki a BGA Zrt.-nek, hogy 2019-ben támogatta az éves 
hitéleti és közösségi programok és a családi nap megva-
lósítását, illetve a szociális konyha működését!

***
A Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság köszönetét 

fejezi ki a BGA Zrt.-nek, hogy 2019-ben is támogatta a 
szervezet működését és a fejlesztését!
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11 tuti zsírégető tipp

Ezért kell télen is sok folyadékot inni

Fő a nyugalom – stesszoldó, 
idegnyugtató módszerek

Lelki egészségünk nagyban függ at-
tól, hogyan kezeljük a stresszt, milyen 
stresszoldó, idegnyugtató módszereket 
alkalmazunk a zűrös hétköznapokban. A 
stressz forrását felismerni olykor nagyon 
nehéz, de tüneteivel folyamatosan szem-
besülni még ennél is nehezebb.

Mindenekelőtt a változtatás (problémamegoldás), 
vagy az elfogadás közül kell választanunk és az utób-
bihoz bizony különféle stresszoldó technikákra lesz 
szükségünk.

Stresszoldó technikák
● A sport talán az egyik legjobb stresszoldás, semmi-

képpen sem szabad kihagyni.
● Kerülni kell az olyan helyzeteket, amiben csapdá-

ban érezhetjük magunkat.
● Sokat segíthet a helyes időgazdálkodás, például a 

fontossági sorrend kialakítása.
● Tanuljunk meg nem-et mondani.
● Az alkotás, alkotótevékenység és az ezzel együtt 

járó flow hatás remek módszer.
● Szánjunk elég időt kikapcsolódásra és relaxációra, 

aminek az egyik legjobb módja a wellness, amit a leg-
több termálfürdőben komplexen elérhetünk.

● Használjunk idegnyugtatásra gyógynövényeket, il-
letve erre a célra szánt étrendkiegészítőket, például CBD-t 
a szintetikus, hozzászokást okozó pirulák helyett.

A sport stresszoldó hatását nem kell megmagyaráz-
ni, nyilván a legfontosabb az, hogy olyan mozgásformát 
válasszunk, amiben jól érezzük magunkat.

A problémát okozó helyzetek elkerüléséről, a helyes 
időgazdálkodás technikájáról, a visszautasítás képessé-
géről és a flow hatásról értékes és komoly szakirodal-
makat, gyakorlatias könyveket találunk a könyvesbolt-
okban és az interneten, érdemes valóban hiteles forrás-
ból tudást meríteni, amelyek egyenként is nagy változá-
sokat hozhatnak életünkben.

A wellness és a gyógynövények nyugta-
tó hatása

A fürdő nyugtat, oldja a stresszt és csökkenti a szoron-
gást. A szauna hőhatása az egész szervezetünkre erőteljes 
hatással van. Bár először fokozza a vérkeringést, gyor-
sítja a szívverést, de a visszahűlés után csodás nyugalom 
árad szét bennünk, ellazulunk, kellemes fáradtságot ér-
zünk, alvásproblémáink jelentősen csökkenhetnek általa.

Egyes gyógynövények nyugtató hatásai már régóta 
ismertek, ilyen például a kamilla, a citromfű, a leven-
dula vagy az orbáncfű és a komló. Sokan nem ismerik 
viszont a hazánkban még csak rövid ideje forgalmazott 
étrendkiegészítőket, ilyen például a CBD olaj és kapszula.

A CBD nyugtató hatása
A CBD jó hatással van a szorongásos problémákban, 

depresszióban szenvedő, stresszes életmódot folytató 
egyének problémáira. Ez egy olyan fitokannabinoid mo-
lekula, amit a kannabisz növényből vonnak ki. A CBD 
nem pszichoaktív, bódulatot nem okoz és fontos szere-
pet játszik az egészségmegőrzésben.

A kannabisz terápiás potenciálja lenyűgöző, hasz-
nálják a gyógyászatban – mint orvosi kannabisz –, az 
élelmezésben és a kozmetikában is. 400 féle aktív ve-
gyületének az egyike a CBD, ami talán a legjelentősebb 
fitokannabinoid. Szervezetünk rendelkezik receptorok-
kal, melyekhez a fitokannabinoid molekulák kapcsolód-
nak és olyan változásokat idéznek elő sejtjeinkben, me-
lyek számos folyamatot pozitívan befolyásolnak, ily mó-
don hatnak jótékonyan idegrendszerünk működésére is.

A funkciók hozzájárulnak a homeosztázishoz, így 
helyre áll testünk egyensúlya. A kutatások, vizsgálatok 
folyamatosan zajlanak, miközben sokan már rendszeres 
CBD fogyasztókká váltak és egyre többen számolnak be 
pozitív hatásairól.

Termalfurdo.hu

Ha szeretnél megszabadulni néhány plusz 
kilótól és felpörgetnéd az anyagcseréd, ak-
kor ezek a tippek most neked szólnak!

Reggelizz tojást
Egy kutatás szerint azok a túlsúlyos felnőt-

tek, akik reggelire két tojást fogyasztottak el, 
65 százalékkal több súlyt vesztettek, mint azok, 
akik valamilyen péksüteményt ettek. Egy má-
sik kutatás eredményei pedig azt mutatják, hogy 
azok, akik tojást reggeliznek, naponta 300 ka-
lóriával kevesebbet vesznek magukhoz, ezzel 
havonta 1-2 kilótól is megszabadulnak. A tojás 
ugyanis segít megfelelően szinten tartani a vér-
cukorszintet, valamint tele van tápanyagokkal, 
és energiát biztosító proteinekkel.

Nyerj erőt savanyúból
A savanyú káposzta amellett, hogy tele van 

C-vitaminnal, rengeteg jótékony baktériumot is 
tartalmaz. Ezek a baktériumok a káposzta erje-
dése során keletkeznek, és fokozzák az emész-
tést, és serkentik a belek működését, ezzel hozzájárulnak 
a gyorsabb fogyáshoz.

Ne olajban süss krumplit
Az olajban sütött burgonya helyett próbáld ki a sütőben, 

fóliában megsütött krumplit. Így megmarad a tápanyag-, 
rost- és fehérjetartalma, de kevesebb kalóriát viszel be vele, 
mint az olajban sütött verzió elfogyasztása esetén.

Vegyél görögöt

Gazdag íz, krémes állag – ez a görög joghurt. Ha egész-
séges reggelire vágysz, vagy nem tudsz lemondani az éj-
szakai nassolásról, egyél görög joghurtot, abból is a zsír-
szegény változatot. A joghurt gazdag kalciumban, fehér-
jében, emellett pedig rengeteg pre- és probiotikumot tar-
talmaz, melyek segítenek fenntartani az emésztőrendszer 
egészséges működését.

Kóstold meg a quinoa-t
A magas rosttartalmú, gazdag fehérjetartalmú gabo-

naféle kitűnő választás. Semleges ízű, könnyen főzhe-

tő mag, gazdag rostban, B- és E-vitamin, foszfor, mag-
nézium, kalcium és vas is található benne. Jó hír, hogy 
gluténmentes.

Articsókával a rostokért
Az articsóka rosttartalma igen magas, így könnyen 

telít, ugyanakkor segíti az emésztést, kalóriatartalma 
csekély, ám több mint 10 g fehérjét, sok kalciumot és 
folsavat tartalmaz.

Vissza az árpához
Magas rosttartalmával járul hozzá a fogyáshoz és a 

megfelelő bélműködéshez az árpa. Lassan szívódik fel, 
így hosszú időre biztosítja a teltségérzetet, ezáltal segít 
megelőzni a fölösleges táplálkozást és a túlevést is. Az 

árpát már 2500 évvel ezelőtt is fogyasztották, 
érdemes ma is enni.

Babot a hús helyett
A bab gazdag antioxidánsokban, segít sza-

bályozni a vércukorszintet, valamint megaka-
dályozza a sóvárgást és a túlevést. A bab tö-
kéletes rost-, energia- és fehérjeforrás, vi-
szont kevesebb kalóriát és zsírt tartalmaz, 
mint a hús,.

Legyen egészséges a tésztaszósz
A tészta szósszal az igazi, de válassz egészsé-

ges hozzávalókból készült feltétet. A paradicsom-
püré remek súlycsökkentő élelmiszer, mivel rost-
ban és antioxidánsokban gazdag, ám zsírszegény 
energiaforrás.

Lenmag, a jolly joker
A lenmagban található nagy mennyiségű rost 

szabályosan kipucolja a beleket, és segíti az emésztőrend-
szer megfelelő működését. Szórj két evőkanállal minden 
reggel a joghurtodba vagy a müzlidbe.

Nassolj mandulát
A mandulával nem lőhetsz mellé, ha nasiról van szó: 

gazdag rostban, egészséges zsírokat tartalmaz, emellett 
fehérje is található benne. Délután nyugodtan rágcsálj el 
10-15 szem mandulát.

wellandfit.hu

Nemcsak nyáron, amikor állandó izzadás-
nak és fokozott hőtermelésnek vagyunk ki-
téve, hanem télen is sok folyadékra van 
szüksége a szervezetünknek. Hogy miért? 

Az ételek és az italok a  szervezetünk energiaszol-
gáltatói: nélkülük jobban fázunk, legyengül az immun-
rendszerünk, nagyobb teret engedünk a gyulladást és be-
tegséget okozó baktériumoknak, vírusoknak – ez pedig 
senkinek sem hiányzik!

A legyengült immunrendszerhez pedig nemcsak 
a hűvös idő, hanem a vitaminokban és ásványi anya-
gokban gazdag gyümölcsök, zöldségek hiánya, va-
lamint a napsütés és a vele járó D-vitamin hiánya 
is megviseli a szervezetet, amit ilyenkor meleg te-
ával, gyógyvizekkel, ásványvizekkel tudunk a leg-
jobban pótolni!

Annál is inkább, mert a szakértők szerint a dehidra-
táció télen jobban veszélyeztethet minket, mint nyáron! 
A szervezet kiemelkedő energiát fordít a test melegen 
tartásra és belső hőmérsékletének kiegyenlítésére, az el-
vesztegetett folyadéktartalékainkat pedig nem pótolhat-
juk sem forró csokival, sem meleg kávéval, mert azok 
nem minősülnek folyadékforrásnak!

A test dehidratációjához ráadásul szeles idő is hozzá-
járul, mert a bőr hamarabb elveszíti a nedvességtartalmát, 

emiatt a kezünk és az arcunk bőre hamarabb kiszárad és 
berepedezik, amit csak hidratáló krémek segítségével tu-
dunk orvosolni. A megfelelő folyadékbevitellel viszont a 
szél által károsított bőr is helyrehozható, ezért ne bagatel-
lizáljuk el a vízfogyasztást télen sem!

Ha pedig az átlagosnál több időt töltesz a szabadban 

és a hideg, szeles időben, vigyél magaddal forró teát vagy 
az átlagosnál melegebb hőmérsékletű vizet – jól fog esni, 
meglátod!

wellandfit.hu
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Tűzdelt karaj tormás 
krumplipogácsával 

Plusz egy vicc

2019. 52. szám meg   -
fej  tése: A hatalom 
olyan, mint Kirké: ál-
lattá változtatja az 
embereket.   
plusz    egy vicc: – És 
akkor hogy fognak 
mostantól hívni en-
gem?

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

Két indián találkozik, az egyiknek be van kötve 
a feje.

– Hát neked mivel törték így be a fejedet? – kér-
dezi a másik.

– …

Kétbetűsek: AB, AV, 
ÁT, BŐ, DÚ, IN, NÍ, SZ, 
TS, ZA.

Hárombetűsek: ALI, 
ANG, DZÉ, EGO, EGY, 
ERA, ITT, PEZ, SZÓ.

Négybetűsek: ADÉL, 
AKAR, AKOL, ELEM, 
ENYV,  ÉRIK,  GÓRÉ, 
HOLT, LEÁS, LISI, NANÁ, 
TULA.

Ötbetűsek: AROMO, 
BATLA, BOLEK, HÍREK, 
LERAK, OLLÓS, OPERA, 
PLÁZA, TAKAR, VEZÍR.

Hatbetűsek: ALSÓBB, 
B A R I K A ,  G R E G O R , 
G R I P E N ,  P O R O L Ó , 
RÉTSÁG, SZALAD, SZÍ-
REK, TÁBORI, VIPERA.

Hétbetűsek:  ALAP-
IGE, ARIZONA, BARI-
TON, ÉLETUNT, ÉNEK-
ÓRA, ISZKIRI, KIMU-
TAT, KORONDI, LEKÉ-
RÉS, ODALENT, RASZ-
TER, TALABÉR, TELE-
MER, TÍZÓRÁS.

Nyolcbetűsek: CSAPÓ-
VAS, CSERESOR, IRIGY-
LÉS, KARATÉKA, LE-
R Á G O T T,  P R I M I T Í V, 
RÁTAPINT, SZÍNÉSZI, 
TABURETT, ÚTRAKELŐ.

Tizenegy betűsek: BÉ-
KEPIPÁVAL, KABALA-
ÁLLAT, KERESZTKOMA.

Hozzávalók 4 személyre: 80 dkg sertéskaraj, 1 kisebb 
piros paprika, 2-3 szelet sajt, 2 szelet füstölt sonka, só, bors, 
5-6 cikk fokhagyma, 3 krumpli, 2 nyers tojás, 2 főtt tojás, 
2 evőkanál liszt, 1 evőkanál reszelt torma, 1 evőkanál vá-
gott petrezselyemzöld, prézli, olaj.

Elkészítése: A karajt lehártyázzuk, hosszában 3 he-
lyen bevágjuk, úgy, hogy ne vágjuk át teljesen a húst. Sóz-
zuk, borsózzuk.

A húst sütőpapírra fektetjük, 4 helyen madzagot teszünk 
alája. A sajtot, a sonkát meg a paprikát csíkokra vágjuk, 
majd a hús vágásaiba tömjük.

A karajt átkötjük a madzagokkal, rátesszük a fokhagy-
mát, meglocsoljuk olajjal, majd belecsomagoljuk a sütő-
papírba. Tepsibe helyezzük, 180 fokon, 35-40 percig süt-
jük, a végén kibontjuk és rápirítunk.

A főtt krumplit a kis lyukú reszelőn, a főtt tojásokat a nagy 
lyukún lereszeljük. Hozzáadjuk a petrezselyemzöldet, a tormát, a 
lisztet meg a tojásokat, sózzuk, borsózzuk, majd összedolgozzuk.

Kisebb tojásnyi gombócokat formázunk, tenyérrel óva-
tosan lelapítjuk, majd prézlibe mártjuk. Kevés olajon, mér-
sékelt lángon pirosra sütjük.
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Aki szaunázik, 
lassabban öregszik

A rendszeres szaunázás segíthet csökkenteni az idős-
kori elbutulás és az Alzheimer-kór kialakulásának, 
valamint a szívbetegségek okozta halálozás kockáza-
tát – sugallják egy finn tanulmány eredményei.

Meglepő módszer 
öregedés ellen

A Kelet-Finnországi 
Egyetem kutatói koráb-
ban több mint 2300 kö-
zépkorú finn férfi egészsé-
gét követték nyomon csak-
nem 20 éven át. Az ered-
mények szerint a hetente 
négy-hét alkalommal sza-

unázó férfiaknál 66 szá-
zalékkal kisebb valószí-
nűséggel diagnosztizáltak 
demenciát és 65 százalék-
kal kisebb valószínűséggel 
Alzheimer-kórt az érintett 
időszakban, mint azoknál 
a társaiknál, akik heten-
te mindössze egyszer sza-
unáztak.

Egyéb életmódbeli té-
nyezőket, úgy mint a fizi-
kai aktivitást és a társadal-
mi-gazdasági hátteret is 
számításba vettük. A sza-
unázásnak azonban mind-
ezektől független szere-
pe van a kapott eredmé-
nyekben – mondta Jari 
Laukkanen, az intézmény 
munkatársa.
A szívnek és a vérnyomás-

nak is jót tesz a szauna
Az Age and Ageing 

című folyóiratban közölt 
tanulmány szerint a heten-
te hétszer szaunázó férfi-
ak kisebb valószínűséggel 
haltak meg szívproblémák 
miatt a vizsgált időszak-
ban, mint azok a társaik, 
akik hetente egyszer sza-
unáztak.

A szaunában növek-

szik a pulzusszám és elkez-
dünk izzadni. Olyan ez egy 
picit, mint a testmozgás 
– magyarázta Laukkonen. 
Mint hozzátette: szauná-
zás után az embernek ala-
csonyabb lehet a vérnyo-
másuk. A vérnyomás pedig 
fontos kockázati tényezője 
a szív- és érrendszeri, va-
lamint a memóriával ösz-
szefüggő betegségeknek. 
Ez lehet az egyik lehetsé-
ges magyarázat az eredmé-
nyeinkre.

A szakember ugyanak-
kor elismerte, hogy továb-
bi – különböző korcsopor-
tok, nemzetiségek és nők 
bevonásával készülő – ta-
nulmányokra van szükség 
az eredmények megerősí-
téséhez.

Hazipatika.com

Ennyi mindenre jó a 
kamilla

A kamilla, illetve a kamillatea nagyon sok háztartás-
ban megtalálható, de legtöbben csak akkor veszik 
elő, ha megfáznak. Pedig ez a növény jóval sokolda-
lúbb, és rengetegféle betegség, probléma kezelésére 
használható.

Segít megnyugodni
Több kutatás is igazol-

ja, hogy a kamilla hatékony 
szorongásoldó. Akár kamil-
lateát iszunk, akár illóola-
ját párologtatjuk, sokkal 
jobb lesz a közérzetünk, és 
kevésbé leszünk feszültek. 
Fürdővizünkbe is tehetünk 
szárított kamillát.
Jót tesz az emésztőrend-

szernek
A kamillakivonat, il-

letve a szárított növény jól 
jöhet fekély kezelésekor, 
nyugtatja a gyomrot, és 
enyhítheti az irritábilis bél 
szindróma tüneteit is. Ke-
vesen tudják, de a kamil-
la virága frissen szedve is 
fogyasztható, keverhetünk 
belőle például salátákba is.

Fényesebb lesz tőle a 
hajunk

Ha kamillateával öblít-
jük le a hajunkat, tincseink 
szebbek, egészségesebbek 
és fényesebbek lesznek. Ez 
a módszer különösen sző-

ke hajon működik jól – ter-
mészetes szőkék, de mes-
terségesen szőkített hajúak 
is jól teszik, ha kamillaki-
vonatot tartalmazó termé-
keket használnak.

Nyugtatja a bőrt
A kamillában gyulla-

dáscsökkentő hatású anya-
gok találhatóak, ezért a 
kamillakivontatot tartal-
mazó krémek nagyon jót 
tesznek szinte minden bőr-
problémának. Különösen a 
száraz bőrűeknek és az ek-
cémásoknak érdemes pró-
bálkozniuk vele.
Csillapítja a fájdalmat

A kamillaolaj bőrre 
kenve segít enyhíteni a 
migrén tüneteit, és csök-
kentheti az ízületi fájdal-
makat is – csak arra kell 
figyelnünk, hogy minden-
képpen hígítsuk fel vala-
milyen vivőolajjal. A ka-
millatea fogyasztása pedig 
menstruációs fájdalmak 
csökkentésében segíthet.


