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Folytatás a 6. oldalon

Elemi érdekünk, hogy 
mindannyian be-

tartsuk a koronavírus 
visszaszorítására hozott 
óvintézkedéseket, mind-
azonáltal a szépség kul-
tuszát még az ilyen rend-
kívüli körülmények kö-
zött is fenn kell tartani. 
A világ amúgy is értel-
mezhetetlen művészet 
nélkül, hangzott el Tóth 
Róbert festőművész ki-
állításának megnyitó-
ján. Az alkalomra Ma-
gyarország Beregszászi 
Konzulátusa kiállító-
termében, a Munkácsy 
Mihály Galériában ke-
rült sor. A megjelente-
ket Beke Mihály András 
első beosztott konzul kö-
szöntötte. 

Szilágyi Mátyás fő-
konzul megnyitó beszé-
dében Tóth Róbert mun-
kásságának sajátos voná-
saira hívta fel a figyelmet.

Tóth Róbert kiállítása a beregszászi konzulátuson

Részletek a 4. oldalon

„Az alkotás feltölt 
energiával”  

Beköszöntött az ad-
vent, amely két-
ezer év óta a vára-

kozás, a csönd és az elmé-
lyülés időszaka. A korona-
vírus okozta veszélyhely-
zet miatt a világ zaja el-
halkult, így külsőségek-
től mentesen várhatjuk a 
Megváltó eljövetelét, s fi-

gyelhetünk belső énünk rez-
düléseire. Az egyház ilyen-
kor arra ösztönzi a híveket, 
hogy cselekedeteik közép-
pontjában az irgalmasság, 
a segítőkészség és az önzet-
lenség álljon. Ezek a gondo-
latok a Beregszász központ-
jában elhelyezett adventi 
koszorú első gyertyájának 

meggyújtása után hangzot-
tak el, rögtönzött sajtótá-
jékoztató keretében. A Pro 
Cultura Subcarpathica ci-
vil szervezet immár ötödik 
éve szervezi ezeket a meg-
hitt alkalmakat. A törté-
nelmi egyházak jelen lévő 
képviselői a gyertyagyúj-
tás után azért fohászkod-

tak, hogy mihamarabb 
múljon el a veszélyhely-
zet, s hogy a mostani 
megpróbáltatások segít-
senek bennünket abban, 
hogy a krisztusi lelkület 
mind mélyebben érintsen 
meg bennünket. 

Beregszászon az adventi koszorún meggyújtották az első gyertyát

Arra már valameny-
nyi  környékbel i 

vadász felkapta a fe-
jét, amikor híre ment, 
hogy a  Badalói  Va-
dásztársaság az elmúlt 
vasárnap 24 nyulat 
hozott terítékre. Hisz 
N imród  i t t en i  u tó -
dai úgy könyvelték el, 
hogy a 2020-as eszten-
dő a maga szélsőséges 

időjárásával abszolút 
nem kedvezett az ap-
róvad elszaporodásá-
nak. Ez alól persze le-
hetnek kivételek, pél-
dául a jelentős határ-
zónás területekkel ren-
delkező Badaló. Egye-
sek főként ezzel magya-
rázzák a múlt vasárna-
pi gazdag zsákmányt. 

Tájgler Kamilla ünnepi dekorációi
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Az Ukrán Biztonsági Szolgálat 
(SzBU) razziát tartott hétfő reg-
geltől a Brenzovics Lászlóhoz, a 
KMKSZ elnökéhez köthető intéz-
ményekben. Fegyveresek érkez-
tek a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola, az Egán 
Ede Kárpátaljai Gazdaságfej-
lesztési Központ Jótékonysá-
gi Alapítvány épületébe, a Kár-
pátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség ungvári székházához és 
Brenzovics László lakásához is.

Vitalij Glagola újságíró szerint 
magyarországi támogatásból meg-
valósuló fiktív szerződések megkö-
tésével, kettős könyveléssel, pénz-
mosással vádolják a kárpátaljai ma-
gyarság képviselőjét.

Összehangolt támadás a KMKSZ 
elnöke ellen

A magyarellenes cikkeiről is-
mert madyar.info nem kevesebbel, 
mint hazaárulással és kárpátaljai au-
tonómiatörekvéssel vádolja a politi-
kust. Azt írják, hogy a rendvédelmi 
szerveknek vitathatatlan bizonyí-
tékuk van Brenzovics László Ma-
gyarország javára történő ukránel-
lenes tevékenységére. A korrektsé-
get hírből sem ismerő portál koráb-
bi lejárató cikkeket, kommenteket 
hoz fel a „megalapozott gyanú” alá-
támasztásaként.

Az SZBU korábban indított 
büntetőeljárást az Egán Ede prog-
ram kapcsán, mert szeparatizmust 
véltek felfedezni a megye gazda-
sági fellendítését célzó projektben, 
írja a karpatalja.ma hírportál.

Az ukrán határőrök nem en-
gedték be az elmúlt héten az or-
szágba Grezsa István miniszte-
ri biztost, arra hivatkozva, hogy 
a magyar kormány október vé-
gén beavatkozott az ukrajnai 

önkormányzati választások-
ba – jelentette a Jevropejszka 
Pravda hírportál, és ezt később 
az ukrán külügyminisztérium is 
megerősítette.

Az ukrán hírportál informá-
ciója szerint a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye és Kárpátalja együtt-
működésének fejlesztéséért és a 
Kárpát-medencei óvodafejleszté-
si program koordinálásáért felelős 
miniszteri biztos a Beregsurány-
Luzsanka határátkelőnél próbált 
belépni Ukrajnába, ahol az ukrán 
határőrök tájékoztatták arról, hogy 
számára tiltott a beutazás, és nem 
engedték át a határon.

A hírportál értesülése szerint 
az ukrán fél tudott a miniszte-
ri biztos tervezett látogatásáról, 

Nem engedték be Ukrajnába Grezsa István 
miniszteri biztost

ugyanis Budapest előző nap diplo-
máciai jegyzékben tájékoztatta er-
ről. Magyarországon viszont nem 
hivatalos forrásokból tudták, hogy 
Grezsának megtiltották az Ukraj-
nába való beutazást, így a magyar 

fél feltételezhette, hogy nem fogják 
átengedni a határon – tette hozzá a 
Jevropejszka Pravda.

A hírportál szerint a miniszteri 
biztos körülbelül egyórás várako-
zás után visszatért a határról Ma-
gyarországra.

Az ukrán külügyminisztérium 
szóvivői irodája később kiadott 
közleményében arról tájékozta-
tott, hogy Grezsa István esetében 
„olyan tényeket rögzítettek”, ame-
lyek alapján megsértette azon uk-
rán jogszabályokat, amelyek tilt-
ják, hogy külföldi személy agitáci-
ót folytasson bármely ukrajnai po-
litikai erő (ez esetben a Kárpátal-
jai Magyar Kulturális Szövetség, 
KMKSZ) mellett. „Az elfogadott 
határozat nem érinti az államközi 

kapcsolatokat. A beutazási tila-
lom kizárólag egy adott állam-
polgár azon cselekedeteihez kap-
csolódnak, amelyek bűncselek-
ményre utalnak” – szögezte le 
a külügyi szóvivő. Hozzátette, 
hogy a kialakult eljárásnak meg-
felelően az Ukrajnába való beuta-
zás tilalmáról szóló határozatot 
az államhatáron lévő ellenőrző 
ponton közlik a külföldi állam-
polgárral, azaz Ukrajna jogsza-
bályai nem biztosítanak lehető-
séget arra, hogy előzetesen tájé-
koztassák az illetőt az ellene ho-
zott beutazási tilalomról.

Az ukrán külügyminisz-
ter október 26-án az Interfax-
Ukrajina hírügynökségnek nyi-
latkozva jelentette be, hogy Uk-
rajna megtiltotta a beutazást terü-
letére két – általa nem megneve-
zett – magas rangú magyar tiszt-
ségviselőnek az ukrajnai helyha-
tósági választások alatt folytatott 
kárpátaljai agitációjuk miatt. Egy 
október végi sajtótájékoztatóján 
kijelentette: Ukrajna ennek el-
lenére készen áll a konstruktív 
együttműködés folytatására Ma-
gyarországgal. Hozzátette, hogy 
bármely más országgal szemben 
ugyanilyen kemény válaszreak-
ciójuk lett volna hasonló esetben.

November 6-án Kuleba tele-
fonon beszélt Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszterrel, 
és megállapodtak arról, hogy „új 
fejezetet nyitnak” a helyhatósá-
gi választásokon történtek után, 
és folytatják a két ország közötti 
konstruktív párbeszédet.

Kár, hogy a valóság mást 
mutat.

MTI/Kárpátinfo

A Kárpátaljai Magyar Kulturá-
lis Szövetség Ukrajna eddigi tör-
ténetében példátlannak tartja azt 
a durva beavatkozást, amelynek 
keretében a titkosszolgálat fegy-
veres kommandósai megszállták 
Brenzovics László, a KMKSZ 
elnökének lakását, a KMKSZ 
ungvári központi székházát, az 
„Egán Ede” Kárpátaljai Gaz-
daságfejlesztési Központ” és a 
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért 
Jótékonysági Alapítvány székhe-
lyét, házkutatás céljából.

A zaporizzsjei bíróság egy ré-
gebben szeparatizmus vádjával 
megnyitott büntetőügyre hivatko-
zó döntése alapján végrehajtott ak-
ció során olyan tevékenységre ke-
restek bizonyítékokat, amely az or-
szág területi egységének megbontá-
sára és a határok erőszakos megvál-
toztatására, az államnak való kár-
okozásra irányul.

A KMKSZ úgy véli, hogy való-

A KMKSZ nyilatkozata a szövetség 
különböző intézményeinek vegzálása kapcsán

jában koholt politikai vádak alapján 
tervszerűen felépített eljárásról van 
szó, amelynek célja a magyar szer-
vezetek tevékenységének ellehetet-
lenítésén túl, a kárpátaljai magyar-
ság és vezetőinek megfélemlítése.

A szövetség ezért felszólítja az 
ukrajnai illetékes szerveket, hogy 
haladéktalanul vessenek véget a 
KMKSZ és a kárpátaljai magya-
rok egyéb szervezetei ellen folyta-
tott boszorkányüldözésnek. Egyben 
felhívja Magyarország és a nemzet-
közi szervezetek figyelmét az el-
lenünk állambiztonsági eszközök-
kel folytatott politikai nyomásgya-
korlásra.

Úgy véljük, hogy ezek a cselek-
mények károsan hatnak nemcsak az 
ukrajnai magyar kisebbségre, de az 
ország nemzetközi megítélésére is, 
s nagyban hátráltatják Ukrajna és 
Magyarország jószomszédi viszo-
nyának helyreállítását.

A KMKSZ elnöksége

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat 
razziát tartott a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola (II. RF KMF) épületében 
november 30-án 8 óra 30 perctől. 
Az intézményt teljesen lezárták. A 
céljuk a Kárpátaljai Magyar Fő-
iskoláért Jótékonysági Alapítvány 
átvizsgálása volt. A kapuknál kö-
rülbelül 15 fő jelent meg, közü-
lük négyen teljes fegyverzetben.

Az átvizsgálás helyszínein, a jó-
tékonysági alapítvány igazgatói és 
munkatársainak irodáiban az intéz-
mény részéről öt fő jelenhetett meg: 
Farkas-Kordonec Gabriella és Ko-
zák Andrea jogtanácsosok, Vajdics 
Jároszláv, ügyvéd, Kohut Attila, 
gazdasági rektorhelyettes és Hiába 
Krisztina, az alapítvány munkatársa.

Az SZBU katonái házkutatá-
si paranccsal érkeztek, mely doku-
mentumot a zaporizzsjei bíróság 

A Kárpátaljai Magyar Főiskoláért 
Jótékonysági Alapítvány elleni 

vizsgálatról
Zsovtnevi kerülete adott ki novem-
ber 23-án. Megjegyzendő, hogy a 
jogszabályok szerint csak akkor ad-
hat ki más megye ilyen típusú do-
kumentumot, amennyiben az érin-
tett intézmény, vagy annak vala-
mely munkatársa zaporizzsjei ille-
tékességgel rendelkezik, vagy va-
lami okból oda köthető. A jogta-
nácsosok szerint ez a feltétel nem 
adott, ezért ez esetben valószínű-
síthető a politikai indíttatás. Érthe-
tetlenül állnak a tények előtt, hogy 
hogyan kerülhetett az ügy egy Kár-
pátalján kívüli bírósághoz.

Az egész napos házkutatás so-
rán a jótékonysági alapítvány szo-
báit, irodáit vizsgálták át tüzete-
sen. Az ellenőrzés során a számuk-
ra fontos dokumentumokat és a me-
revlemezeket lefoglalták.

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola

Ukrajnában a kormány ter-
ve i  s zer in t  december 24 . 
és január 15. között szigorú 
karanténintézkedéseket vezet-
nének be a koronavírus világjár-
vány miatt – közölte a Facebook 
közösségi oldalon Olekszandr 
Dubinszkij, a Nép Szolgája Párt 
parlamenti képviselője, akit a 
korrespondent.net idéz.

Korábban David Arahamija, 
a Nép Szolgája frakcióvezetője a 
lockdownként emlegetett totális 
karantén bevezetésének valószínű-
ségét 90 százalékosra becsülte az 
Ukrajina 24 tévécsatorna műsorá-
ban. „Megvan az esélye, hogy sze-

Karácsonytól jöhet a szigorú karantén
rencsénk lesz, de eddig minden arra 
vall, hogy a valószínűsége igen ma-
gas (a zárlatnak – a szerk.)” – idéz-
te Arahamiát az Interfax – Ukrajina 
hírügynökség november 29-én. A 
frakcióvezető megjegyezte, hogy 
a kormány „intellektuális zárlatot” 
készít elő, vagyis nem olyan szigo-
rút, mint amilyen tavasszal volt Uk-
rajnában, hanem a regionális adott-
ságokhoz igazítottat.

A politikus nem zárta ki, hogy 
az újévi ünnepek idejére leáll a tö-
megközlekedés. Elismerte, hogy egy 
ilyen intézkedés tönkretenné az ün-
nepeket, viszont szerinte nem jelen-
tene akkora csapást a gazdaságra.

Minden nemzetközi fronton ki-
áll a kormány a kárpátaljai ma-
gyarokért, ezért Szijjártó Pé-
ter a NATO külügyminisztere-
inek keddi ülésén fel fogja vet-
ni a kárpátaljai magyar intéz-
ményeknél hétfőn tartott ház-
kutatások ügyét.

A külgazdasági és külügy-
miniszer hétfőn a Face book-
oldalán közzétett videóban azt 
mondta, hogy „az elmúlt időszak 
ígérgetései, az idézőjeles békülési 
törekvések” ellenére Ukrajnában 
továbbra is kormányzati politika 
maradt a magyar közösség meg-
félemlítése és a magyarellenesség.

A hétfői házkutatásokkal kap-
csolatban a kormány kifejezte til-
takozását az ukrajnai külügymi-
nisztériumban, és Budapestben 
bekérették a magyarországi uk-
rán nagykövetet – tudatta.

Szijjártó: a kormány minden nemzetközi 
fronton kiáll a kárpátaljai magyarokért

A miniszter elfogadhatatlan-
nak tartja, hogy miközben egy or-
szág a transzatlanti közösség része 
akar lenni, egy NATO-tagország-

hoz tartozó kisebbséget „folyama-
tosan megfélemlít és nyomás alatt 
tart”. A kormány ezért hangot fog 

adni azon követelésének, hogy 
„Ukrajna állítsa le a magyar 
nemzeti közösség elleni inzul-
tusokat és a közösség folyama-

tos megfélemlítését” – mondta 
Szijjártó Péter.

MTI/Kárpátinfo

2020. december 1-jétől Uk-
rajnában megnő a létmini-
mum. A szociális és munka-
ügyi ellátások is a létmini-
mum nagyságától függenek, 
többek között a minimális 
nyugdíj, a tartásdíj és a ma-
ximális munkanélküli-ellá-
tás is.

Mi változik december elsejétől 
Ukrajnában?

A vonatkozó normákat Ukraj-
na 2020-ra szóló költségvetéséről 
szóló törvény tartalmazza – írja 
az RBC.ua hírportál. Többek kö-
zött a munkaképességüket vesztett 
emberek létminimumát emelik. Ez 
azt jelenti, hogy a minimális nyug-
díj 57 hrivnyával, 1712 hrivnyáról 
1769 hrivnyára emelkedik. 

Az egyik szülő által ga-
rantált tartásdíj a gyermek 
életkorától függ, és a lét-
min imum összegének  f e -
lét  teszi  ki .  Tehát a gyer-
mek 6 éves koráig a minimá-
lis kifizetés összege 960,5 
hrivnyát, 6-18 évig 1197,5 
hrivnyát tesz ki.

A 2020. évi állami költségve-
tésről szóló törvény 2020. janu-
ár 1-jétől a létminimum havon-
ta fejenként 2027 hrivnyát, júli-
us 1-jétől 2118 hrivnyát, decem-
ber 1-jétől pedig 2189 hrivnyát 
tesz ki.
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Elejét lásd az 1. oldalon

Várakozás, csönd, elmélyülés
Beregszászon az adventi koszorún meggyújtották az első gyertyát

Orosz Ildikó, a Rákóczi Fő-
iskola elnöke, a Pro Cultura 
Subcarpathica irányítója arra 
emlékeztetett, hogy a nyuga-
ti keresztény kultúrkörben ad-
vent első vasárnapja egybeesik 

az egyházi év kezdetével: vala-
mennyien várjuk a fény megje-
lenését, a Megváltó megszületé-
sét. Számunkra ugyanis ő jelenti 
a fényt. Az öt évvel ezelőtti kez-
deményezéssel, amikor is adven-
ti vásárral, betlehemes találkozó-
val, egyházi kórusok fellépésé-
vel tették emlékezetessé ezeket 
a napokat, csatlakoztunk az eu-
rópai városok régi hagyománya-
ihoz. Mindezt sajnos most nem 
élhetjük át, marad a csend, ami 
jó alkalmat teremt az önvizsgá-
latra, mutatott rá Orosz Ildikó. 

Látványokban ezúttal nem bő-
velkedik majd az adventi időszak, 
ám arra maximális lehetőségünk 
van, hogy mélyebben foglalkoz-
zunk önmagunkkal, s jobban fi-
gyeljünk a velünk együtt élő csa-
ládtagokra, hangsúlyozta Babják 
Zoltán, Beregszász polgármeste-

re, aki köszönetét fejezte ki a vá-
ros azon lakóinak, akik fegyelme-
zetten és következetesen betartják 
a járvány megfékezésére hozott in-
tézkedéseket. 

Rácz István benei római kato-
likus plébános a világhálón elér-
hető misékre hívta fel a figyelmet, 
s arra, hogy a bűnbánat mellett fo-
kozatosan a csöndes örvendezésnek 
is át kell hatni a lelkünket, hisz kö-
zel van az Úr.

A mostani advent a felfoko-
zott várakozás időszaka, fogalma-
zott Taracközi Ferenc, a beregszá-

szi református gyülekezet veze-
tő lelkésze. Emberileg nagyon 
is érthető, hogy valamennyien 
tudni szeretnénk, mikor ér vé-
get a koronavírus által okozott 
veszélyhelyzet és az általa oko-
zott nagy-nagy felfordulás. Ám 
ne feledjük, hogy a mostani pró-
batételek arra is jók, hogy job-
ban odafigyeljünk az Isten sza-
vára, s elinduljunk a Krisztushoz 
vezető úton.

A görögkatolikus egyház ad-
venti koszorúját hat gyertya dí-
szíti, mivel a görögkatolikus hí-
vek számára november 15-től 
kezdődik a karácsonyi böjti idő-
szak, tájékoztatott Marosi István 
áldozópap, az Ortutay Elemér ne-
vét viselő görögkatolikus kollégi-
um igazgatója. Az imádságokon 
és a szent liturgiákon keresztül 
mind több karácsnyi énekkel ké-
szülnek a gyülekezetek a Meg-
váltó születésére. A hívő embert 
az elcsendesedés és az önvizs-
gálat mellett egyfajta aktivitás 
is jellemzi ebben az időszakban, 
hisz csak így tudunk megszaba-
dulni a rossz szokásainktól, be-
idegződéseinktől, így vagyunk 
képesek felkészíteni magunkat 
Krisztus urunk világra jövetelé-
nek méltó megünneplésére.  

Molnár László, a KMKSZ 
kulturális titkára felelevenítette, 
mi módon sikerült megteremte-
ni az adventi vásárok, a betlehe-
mes találkozók és az egyházi kó-
rusok fellépésének nemes hagyo-
mányát, s annak a reményének 
adott hangot, hogy ezek a nagy-
szerű és meghitt alkalmak a jövő-
ben újra megszínesítik az adven-
ti várakozás időszakát. 

Kovács Elemér

A 2020-as esztendőre erősen rá-
nyomta szomorú bélyegét a ko-
ronavírus-járvány. A legtöbb 
embernek mára már elege van 
a Covid-hírekből, a megszo-
rításokból, a távoktatásból, a 
pandémia miatt a határon ki-
alakult tarthatatlan helyzet-
ből, a karanténból. Sokaknak 
megélhetési gondjai lettek, hisz 
nem tudtak visszamenni kül-
földi munkahelyeikre, a keres-
kedők is kisebb bevételre tet-
tek szert, és bizony a gazdál-
kodóknak sem úgy sikerült a 
szezon, ahogy tervezték. Meg 
aztán mindannyiunknak hiá-
nyoznak a közösségek, az em-
beri kapcsolatok, szinte már fáj 
a távolszakadt családtagok hi-
ánya. De az itthon lévőket sem 
igazán ölelhetjük meg, ahogy 
azt szoktuk máskor. És a híre-
ket figyelve az sem biztos, hogy 
karácsonykor együtt ünnepel-
hetünk, hisz arra az időszak-
ra szigorú karantént ígérnek…

Mégis, mi ez ahhoz képest, 
hogy sokan gyászolnak, mert a 
járvány családtag életét követel-

te! Vannak, akik erre azt mond-
ják: ugyan, többségük idős em-
ber, akik egyéb betegségben is 
szenvedtek. Vajon eszükbe jut, 
hogy édesanyákról, édesapák-
ról, szerető nagymamákról, nagy-
apákról beszélnek? Akiknek el-
vesztése fáj a gyermeknek, az 
unokának! Akik még sok boldog 
együtt töltött évnek örvendezhet-
tek volna…

Maszkban kell járnunk, hogy 
megakadályozzuk a vírus terjedé-
sét. A szakemberek nap mint nap 
felhívják a figyelmet, hogy ha va-
laki észleli magán a betegség je-
leit, vonuljon önként karanténba. 
Szomorú, hogy sokan félvállról 
veszik az egészet. Merthogy szin-
te alig észlelik a tüneteket. Így hát 
titkolják, hogy ne kelljen bezárni 
a szolgáltató egységet, az üzletet, 
hogy ne essen ki a munkából, mert 
szükség van a keresetre… Közben 
megfertőz másokat, köztük olya-
nokat – s nem csupán idősekről 
van szó! –, akiknél nehezebb le-
folyású a betegség…

Októberben – munkámból 
kifolyólag – nagyon sok ese-
ményen voltam, akárcsak a fér-
jem. Nem tudjuk, hol fertőződ-
hettünk meg. A választások után 
a Magyarországon élő lányom 
jelezte elsőként (férjével haza-
jött szavazni), hogy észlelték a 
tüneteket, már jelezték a család-
orvosnak is, és azonnal önkén-
tes karanténba vonultak. Más-
nap már férjemmel mi is beláza-
sodtunk, fájt minden porcikánk. 
Természetesen mi is otthon ma-
radtunk, elzárkóztunk a külvi-
lágtól. Pár nap múlva a lányunk 

Koronavírus testközelből

Felelősek vagyunk egymásért
szólt: pozitív lett a tesztje. Akkor 
már mi is bejelentkeztünk a csa-
ládorvosnál. A teszt pozitív lett. 
A röntgen tüdőgyulladást mu-
tatott, így azonnal megkezdték 
a kezelést itthon. Nagyon lelki-
ismeretes doktorunk van: mivel 
a környezetünkben nincs ápoló, 
aki beadta volna az injekciót, es-
ténként maga jött ki hozzánk (ő 
már korábban átesett a betegsé-
gen). Az állapotom viszont egy-
re rosszabb lett, egyik este már a 
szaturációm (ez a szó is most ke-
rült be a szótárunkba) is nagyon 
alacsony volt, így az orvosunk 
kórházba szállított. Azonnal in-
fúzió, és tíz nap oxigénmaszk éj-
jel-nappal… Néha úgy éreztem, 
megfulladok, nem kapok elég 
oxigént még a gép segítségével 
sem… Kemény küzdelem volt… 
Közben aggódsz és imádkozol az 
otthon lábadozó párodért, meg 
az unokádat váró lányodért. (A 
férje, hála Istennek, szinte tü-
netmentesen átvészelte.) Tudod, 
ők meg miattad izgulnak. Aztán 
két hét múlva fellélegzünk: vég-
re újra segítség nélkül jutok elég 

oxigénhez, folytathatom a lába-
dozást otthon. Hála mindezért 
elsősorban Istennek, köszönet a 
lelkiismeretes, odaadó orvosok-
nak, ápolóknak. 

Nehéz időszakon vagyunk 
túl, ami sok mindenre meg is ta-
nított. Elsősorban arra, hogy erő-
sebben kell hinni, merni kell az 
Úrra bízni magunkat, mert ő tud-
ja mi a terve velünk, és nem rom-
lást tervez, megsebez, de be is 
kötöz. És imameghallgató Iste-
nünk van. A szeretteim mellett 
rokonok, testvérek barátok, is-
merősök imádkoztak értem, s ezt 
a kórházi ágyon éreztem is, erőt 
kaptam, amikor elcsüggedtem. 
A bajban ismerszik meg az em-
ber – tartja a mondás. Nos, ezút-
tal is meggyőződtem róla, meny-
nyi sok jóakaratú ember vesz kö-
rül. Akik nem csupán rám gon-
doltak, nem csupán nekem küld-
tek be friss ebédet vagy vacsorát, 
de a férjemről is gondoskodtak, 
bevásároltak neki is. Hála és kö-
szönet mindenkinek!

Nem öncélúan osztottam 
meg most történetünket. Re-
mélni szeretném, hogy ez is fi-
gyelmeztet: vigyázzunk job-
ban egymásra! Viseljük a masz-
kot, tartsuk be a szükséges tá-
volságot, ne ölelkezzünk, ne 
puszilkozzunk, még ha ez oly-
kor nehéz is, ha már rég nem lát-
tuk egymást szeretteinkkel. S a 
másik, amiért leírtam mindezt, 
hogy elmondjam: mindig van 
remény. S erre most, ebben a 
járvánnyal terhelt adventben 
még inkább szükségünk van. 

Kovács Erzsébet

Makszim Sztepanov már janu-
árra ígérte az egészségügyi dol-
gozók fizetésének emelését, de 
az Egészségügyi Minisz-
térium javaslatai nem 
kerültek be a költség-
vetésbe. Ezt november 
30-án, hétfőn jelentette 
be Makszim Sztepanov 
egészségügyi miniszter 
– írja a Korrespondent.
net hírportál.

A jövő évi költség-
vetésben nem vették fi-
gyelembe az Egészség-
ügyi Minisztérium az 
egészségügyi dolgozók fizeté-
sének emelésére tett javasla-
tát, így attól tartanak, hogy ez 
a szakemberek elvándorlásához 
vezet. Az Egészségügyi Minisz-

Mégsem emelik meg jövőre 
az orvosok fizetését?

térium azt javasolta, hogy a költ-
ségvetésbe foglalják be a 23 ezer 
hrivnya összegű orvosi fizetést, 

valamint az ápolónők 17 ezer, és 
a fiatal egészségügyi személyzet 
számára a 12 ezer hrivnya fizetést. 
„A költségvetés azon változatá-
ban, amelyet a Miniszteri Kabinet 

a Legfelső Tanács elé terjesztett 
szavazás céljából, a bérek ilyen 
mértékű emelésére nem bizto-
sítottak forrásokat. Ezért mint 
egészségügyi miniszter nem sza-
vaztam erre a költségvetésre, és 
nem is támogattam azt” – mond-
ta Sztepanov.

Az orvosok alacsony fi-
zetésének példaként 
Zsitomir várost hoz-
ta fel, amelyet előző 
nap látogatott meg. Ott 
egy akut agyi stroke-os 
betegekkel foglalko-
zó orvos 5800-6000 
hrivnyát kap. „Bár-
mely más európai or-
szág 5-6 ezer eurót fizet 
ilyen munkáért, vagyis 
30-szor többet” – tet-
te hozzá Sztepanov. 

Aki megígérte, hogy „a végső-
kig küzd” az orvosok magasabb 
fizetéséért. Ellenkező esetben, a 
szakképzett orvosok továbbra is 
el fogják hagyni Ukrajnát.

A Jobb Szektor egyik aktivis-
tája fenyegette meg halálosan 
a kárpátaljai magyarságot egy 
YouTube-ra pár napja feltöl-
tött – szerb nyelvű címmel el-
látott – videóban.

A felvételt Beregszász név-
táblájánál vették fel, háttérben a 
Jobb Szektor zászlajával. „Uk-
rán földön éltek, mind tudjuk, 
hogy kik vagytok” – mondta a 
szélsőjobboldali. Ezután tovább 
fenyegetőzött, mondván, hogy 
„mi tudjuk, hol dolgoztok, hol él-

Szélsőjobboldali aktivista 
fenyegetőzött Beregszászban

tek, hol vannak a gyermekeitek”. 
Mondandója végén ultimátumot 
ad: ha a magyarok nem monda-
nak le az autonómiához fűzött re-
ményeikről, ők eljönnek a magya-
rok gyermekeiért.

A férfi, aki arcát nem vállal-
ta fel, a videót náci karlendítés-
sel zárta.

A videót idő közben gyűlö-
letkeltés miatt eltávolították. A 
Jobb Szektor hivatalos oldala-
in nem reagált az esetre, írja a 
karpatalja.ma.

Az Ukrán Nemzeti Bank sze-
rint december 1-jén gyengül-
ni fog a hrivnya – adta hírül 
az UNIAN hírügynökség

A dollár 3 kopijkával, az 
euró 19 kopijkával fog erősöd-
ni az ukrán valutához képest. 
Hétfőn 1 dollárért 28 hrivnya 47 
kopijkát, 1 euróért 33 hrivnya 95 
kopijkát fizettek a valutaváltók.

A Nemzeti Bank előrejel-
zése szerint kedden, azaz de-
cember 1-jén az árfolyamok a 
következőképpen alakulnak: 1 
USD – 28,50 UAH, 1 EUR – 
34,14 UAH.

A hrivnya 
árfolyamának 

gyengülése várható

Illusztráció
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Bajban, kétségben hívjon minket!
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Elejét lásd az 1. oldalon

„Jobb nekem a te törvényed, 
mint ezernyi arany és ezüst” 
(Zsolt 119, 72)

Dávid király idejében az arany 
és ezüst számított a legnagyobb 
értéknek. A királynak bőven volt 
aranya, ezüstje, s mégis az Úr sza-
va, törvénye az ő számára minden 
kincsnél értékesebb volt.

Mennyit álmodoznak az em-
berek a gazdagságról, mennyit 
törik magukat a kincsekért! Per-
sze kinek-kinek más az értékrend-
je: van, aki csak egy lakásról ál-
modozik, van, aki emeletes há-
zért töri kezét-lábát, van, akinek 
a külföldi utazás az álma, vágya... 
Megfigyeltem, hogy amíg a fiata-
lok törik magukat a gazdagságért, 
az álmaik és elképzeléseik meg-
valósításáért, addig az idős ember 
azért küzd, hogy meg tudja tarta-
ni azt, amije van. Aki meg már a 
vége felé jár élete útjának, és el-
fáradt a nagy küzdelemben – kö-
zömbössé és lemondóvá válik, és 
engedi, hogy kezéből, mint a ho-
mok, kiperegjen a kincs.

A hívő ember számára mi szá-
mít kincsnek? A ház, a vagyon, a 
takarékbetét, a külföldi utazás? A 
gazdagság nem bűn, ha sok pén-
zed van, az még nem baj. Az a kér-
dés, mihez van közelebb a szíved?

Megrendítő hír volt a nagy tö-
rökországi földrengés, ahol pilla-
natok alatt ezrek és ezrek haltak 
meg a romok alatt. Semmivé lett 
a ház, a vagyon, a város. Ameriká-
ban több hurrikán pusztított. Ha-
talmas területet elborított a tenger 
vize, a temetőkben a koporsókat 
kimosta a víz, pusztult a vagyon, 
a kincs, és nem tudták megállí-
tani a pusztulást. Pedig milyen 
nagy technikai tudással rendel-
keznek már az emberek! A mete-
orológusok előre jelezték a hur-
rikán érkezését, pontosan tudták, 
hogy hol tart, mikor éri el Ame-
rika partjait, milyen a szél sebes-
sége, ereje – de a pusztítását nem 
tudták megakadályozni.

Az ember gyűjt, harácsol és 
közben megfeledkezik Teremtő-
jéről, Istenéről. Megfeledkezik az 
Ő törvényéről akkor, amikor már 
a háznak, az autónak, a takarék-
betétnek, a külföldi utazásnak hó-
dol. Feláldozza születendő gyer-
mekét, mert előbb még vagyont 
kell gyűjtenie. 

A hívő ember hogyan viszo-
nyul ehhez a kérdéshez? Gondo-
latát, szívét, érzéseit mi foglal-
koztatja, mi tölti be? Isten törvé-
nyeiben gyönyörködik, szívében 
őrzi az Ő beszédét, álmatlan éj-
szakákon Isten Igéjén elmélke-
dik? Vagy izgatottan tervezgeti 
az eljövendő jó vásár, üzleti szer-
ződés lehetőségét? A hívő ember 
sem szabad a földi élet csábítása-
itól. Nagy kegyelem, ha idejében 
ráébredünk életünk lehúzó, meg-

Az Úrnak gondja van reád
kötöző nyomorúságára, ha idő-
ben keressük a szabadulást ara-
nyainktól, kincseinktől. Tapasz-
taltam, hogy nem érzem ma-
gam szabadabbnak akkor, ami-
kor pénzem van. Sőt, a bizton-
ságtudat, mármint, hogy meg-
van az e havi lakbérre való – ál-
mossá, tompulttá tesz. Milyen 
aktívan keresem az Úrral való 
kapcsolatot olyankor, amikor a 
pénztárcám üres! Jaj, hogy tudok 
olyankor fohászkodni: Uram, tu-
dom, hogy megadod, kirendeled 
a szükségemet, mert a múlt hó-
napban is megadtad, de kérlek, 
tekints rám most is, és ne hagyd, 
hogy szükségben maradjak!

Szégyen, hogy oly gyakran 
megfeledkezem az Ő ígéretéről: 
Neki gondja van reám. A kis-
gyermek pontosan tudja, hogy 
reggel felöltözteti majd az édes-
anyja, ezért eszébe sem jut, hogy 
aggódjon, izguljon, lesz-e cipő-
je. Miért nem tudok kisgyermek-
ként belesimulni Isten atyai te-
nyerébe? Mindenáron be akar-
juk biztosítani magunkat, és nem 
vesszük eléggé komolyan az Úr 
ígéretét, szavát, Igéjét. Akkor va-
gyunk nyugodtak, ha az arany és 
ezüst, a lakbér és a kenyérre való, 
meg a villanyszámla ára a pénz-
tárcánkban van? Ó, de szeretnék 
már végre közömbös lenni a föl-
di vonzásoktól! Szeretnék gyö-
nyörködő életet élni az Úr köze-
lében! A madarak nem vetnek és 
nem aratnak, s mégis van enni-
valójuk, noha nem tárolják elő-
re a hűtőszekrényben. A mező 
kis virágai nem szőnek és nem 
vásárolnak a legmodernebb di-
vat szerint, s mégis pompáznak 
színben és formában, Isten di-
csőségére. Dolgozni kell, és ál-
dás, ha valaki képes megkeresni 
azt, amire szüksége van, és ami a 
családnak kell. A tragédia az, ha 
nem ismerjük a mértéket, a ha-
tárt, és nem a létezésért dolgo-
zunk örömmel, hanem feláldoz-
zuk erőnket, békességünket, az 
Istennel és a családunkkal való 
szeretetközösséget a „kincsért”. 

Szeretnék szabad lenni, sze-
retnék szívemmel, gondolata-
immal is Megváltóm közelében 
maradni! Mert Neki gondja van 
reám. Semmi sem biztosabb, mint 
az Ő törvényében való gyönyör-
ködés, a Neki átadott élet. Ben-
ned még soha nem veszítettem el 
semmit. Benned csak gazdaggá, 
boldoggá lett az életem. Köszö-
nöm, Uram, hogy te gondoskodó 
szeretettel vettél körül. Szolgál-
ni vágylak, szabadon, aggódás 
és félelem nélkül. Segíts ebben, 
Uram! Dicsőség és hála legyen 
a Te jóságodért! Ámen.

(Morzsák 2.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Tudatosság és spontanelitás
Tóth Róbert kiállítása a beregszászi konzulátuson

 A művész – aki 2007-től tag-
ja a Kárpátaljai Magyar Kép-
ző- és Iparművészek Társa-

ságának – képi világára erő-
sen hat a természet. Ezúttal is 
a posztimresszionista felfogást 
tükröző alkotásaiból kap ízelí-
tőt a tárlat közönsége. Kétségte-

len, hogy Tóth Róbert érett művész, 
alkotói stílusát a merész színhasz-
nálat, az évszakok és a napszakok 
sajátos hangulatát visszaadó kom-
pozíciók, tájképek jellemzik. Az 

itt látható alkotások mindegyike a 
szabad ég alatt (plein-air festészet) 
készültek. A művész a táj által ki-
váltott ingerekre a pillanat erejével 
reagál. Képeiben egyszerre van je-

len a tudatosság és spontanelitás. 
Hogy a tudatosság vagy a mű-
vész lelkületéből hirtelen feltö-
rő érzelmek határozzák meg vé-
gül is, hogy mi és mi módon ke-
rül a vászonra, érdemes végig-
gondolni, hogy mit mond az al-
kotás folyamatáról maga a mű-
vész. „Közelről megvizsgálva 
a munkákat, akár egy absztrakt 
színmezőként is értelmezhetünk 
egy-egy képet, de ha teszünk 
egy lépést hátra, akkor áll igazán 
össze a kép, és válnak a színfol- 
tok tájleíróképi eszközzé. A ké-
peim felülete ezért nem sima, 
minden ecsetvonásnak megvan 
a maga karaktere, súlya és hú-
zása – mintha domborművé vál-
na a vászon. Ezekből a felületek-
ből épül fel a kép, és annak réte-
geit nyithatja fel és járhatja be a 
figyelmes néző.” Tehát minden 
ecsetvonásnak megvan a maga 
fontos szerepe.

A kiállítás megnyitóját Pősze 
Attila, a Beregszászi Művészeti 
Iskola tanárának szaxofonjátéka 
tette még emlékezetesebbé. 

A konzulátus munkatársa-
itól azt a tájékoztatást kaptuk, 
hogy a kiállítást munkana-
pokon 10 és 12 óra között elő-
zetes bejelentkezés után bárki 
megtekintheti. 

Kovács Elemér

A karácsonyi ünnepek köze-
ledtével lelkünk díszbe öltö-
zik. Emellett otthonunkat, kör-
nyezetünket is szeretnénk még 
hangulatosabbá tenni. Ilyen-
kor kerülnek előtérbe a kará-
csonyi dekorációk: egy-egy aj-
tókopogtató, havas tájat idéző 
asztaldísz, és talán a legfonto-
sabb, az adventi koszorú. A kre-
ativitással és kézügyességgel 
megáldottak akár egyedül is 
elkészíthetik, de ha híján va-
gyunk ennek, vagy nincsenek 
megfelelő eszközeink, szak-
emberek segítségét is kér-
hetjük.

A Bótrágyonn élő Tájgler 
Kamilla kezei közül számta-
lan egyedi készítésű dekoráció 
került már ki, amely akár ün-
nepi asztalainkat is díszítheti. 
Sokan nem tudják róla, hogy 
nagy álma volt a medikusi pá-
lyára lépni és az egészen kicsi-
ken segíteni. Ismerjük meg őt!

– Meséljen magáról! Mi 
vezette az egészségügybe?

– A beregszászi járási 
Bótrágy községben szület-
tem, elemi tanulmányaimat a 
Bótrágyi Általános Iskolában 
végeztem, majd pedig a Be-
regszászi Ukrán Gimnázium-
ban folytattam tovább az álta-
lános iskolát. Ezt követően fel-
vételiztem a Beregszászi Egész-
ségügyi Koledzsbe, ahol több év 
tanulás után sikeresen felcse-
ri diplomát szereztem. A legna-
gyobb példaképem mindig is a 
nagymamám volt, aki 45 éven 
keresztül dolgozott szülésznő-
ként Bótrágyon. Gyermekko-
romban több olyan alkalom is 
volt, amikor nagymamámmal 
mehettem, láthattam őt munka 
közben, így sokat tanulhattam 
tőle. Az ő és a családom támo-
gatásának köszönhetően indul-
tam el én is ezen a pályán. Az 
egészségügyi koledzs befejezése 
után a Beregszászi Járási Kórház 
gyermekosztályán kaptam mun-
kát, ahol közel egy évet dolgoz-
tam. Nagyon meghatározó él-
mény volt ez számomra.

Tájgler Kamilla ünnepi dekorációi

„Az alkotás feltölt energiával”  
– Milyen tapasztalatokkal gazda-

godott az ott töltött idő alatt?
– Nagyon sok tapasztalatot sze-

reztem arról, hogyan kell bánni a gye-
rekekkel, illetve arról, hogy hogyan 
kell az általános szakmai tudást gya-
korlatban is megvalósítani. Nagyon 
szerettem ott dolgozni, azonban ki-
merített a 24 órás műszak, nem érez-
tem azt, hogy ott kell maradnom, nem 

beszélve arról, hogy a fizetésem a be-
utazásomra volt elég. Így fel kellett 
adnom ezt a hivatást.

– Majd jött a kézzel készített de-
korációk ötlete.

– Először saját magamnak ké-
szítettem egy őszi kopogtatót, amit 
megosztottam a Facebook közös-
ségi oldalon, ahol nagyon sok po-
zitív visszajelzést kaptam. A csa-
ládom biztatására elkezdtem ren-
delésre is készíteni a dekorációkat 
(őszi/téli kopogtatókat, asztali dí-
szeket, adventi koszorúkat). Inter-
netes oldalakat, videókat nézeget-
tem, onnan fejlesztettem a techni-
kámat. Bár kellenek az inspiráció, 
én valahogy mégsem tudom lemá-
solni a már kész munkákat. Álta-
lában mindig a fejemben szület-
nek meg az ötletek arról, hogyan 
is kellene valami újat alkotni. Volt 

úgy, hogy főzés közben jött az 
ihlet, hogy hova és miként kel-
lene elhelyezni egy-egy díszt, 
így az egyik kezemmel főztem, 
míg a másikkal megpróbáltam 
gyorsan megvalósítani az elkép-
zelésemet.

– Milyen kéréssel keresik 
meg a legtöbben?

– Tudni kell, hogy általában 
évszakokhoz kötöm a kézzel ké-
szített dekorációkat, így amikor 
ősszel elkezdtem foglalkozni ez-
zel, akkor az évszakhoz megfele-
lő kopogtatókat és asztali dísze-
ket készítettem. A karácsony kö-

zeledtével leginkább adven-
ti koszorúkat kérnek. Termé-
szetesen minden munkám-
ba elegendő energiát fek-
tetek, hogy az tökéletes le-
gyen számomra és a meg-
rendelő számára is. Általá-
ban kopogtatókat szeretek 
jobban készíteni, hiszen ez-
zel indult el minden.

– Hogyan találhatják 
meg a vásárlók?

– A Facebookon létre-
hoztam egy oldalt, amely-
nek neve KamiDecor. Itt 
mindig megosztom az ak-
tuális munkáimat, így akit 
érdekel, az üzenetjelzéssel 
bátran rendelhet tőlem. Az 
Instagramon is megtalálható 
vagyok, így általában onnan 
is érkeznek megkeresések. 
Ha valakinek nem megold-
ható, hogy személyesen át-
vegye az elkészült dekoráci-

ókat, akkor rugalmas vagyok, és 
igyekszem eljuttatni a megrende-
lőhöz a kért terméket.

– Milyen érzései vannak al-
kotás közben?

– Vegyes érzéseim vannak. 
Egyrészt nagyon boldog vagyok, 
hogy van lehetőségem alkotni 
és kibontakozni, másrészt min-
dig izgulok, hogy vajon tetszeni 
fog-e a megrendelőnek.

– További tervek…
– A jövőre nézve szeretném 

folytatni ezt a foglalkozást. Már 
vannak is terveim a tavaszi deko-
rációkkal kapcsolatban. Nem tar-
tom kizártnak, hogy a kínálatom 
bővülni fog a későbbiekben (pl. 
esküvői dekorációkkal).

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita



2020. 
december 2. 5Közösség

A fiúk vállig érő hajáról egy 
jellemző történet jut az eszem-
be. Amely falubelimről, Lengyel 
Sándor barátunkról szól, akit 
a hozzá közel állók halk szavú 
természete miatt csak Csendes-
ként emlegettek, mivel napokon 
át nem lehetett a szavát hallani. 
Nos, Sándor tizenhat éves korá-

Egy lokálpatrióta feljegyzései

A beregszászi korzó. 
Lázadó ifjúság (3.)

Cikksorozatunk korábbi részeiben arról a sajátos jelenségről ír-
tunk, hogy a beregszászi és a környező települések ifjúsága a múlt 
század hatvanas éveinek közepétől kezdődően délutánonként hatal-
mas tömegben verődött össze a Vérke-parti város sétálóutcáján, s a 
vállukon hordott rádiómagnókat, rádiókat bömböltetve órákon át 
sétált fel s alá. A hanghordozókból természetesen a nyugati rádió-
adók által közvetített slágerek szóltak. Írásainkban jeleztük azt is, 
hogy a kordivatnak megfelelően a fiúk és a lányok egyaránt trapéz-
nadrágot hordtak. A szerencsésebbek pedig már akkor márkás far-
merben – Super Rifle, Wrangler, Lee – feszítettek. Közel négy évti-
zeddel az események után már csak mosolyogni tudunk azon, hogy 
akkoriban milyen áhítattal ejtettük ki ezeket a márkaneveket. De 
ennek oka volt. A korabeli fáma úgy szólt, hogy este, lefekvés előtt 
levetted a farmernadrágodat és beállítottad az ágyad mellé, mint 
valami hosszú szárú lovaglócsizmát, és reggeli ébredéskor boldogan 
úgy rántottad magadra. Természetesen a bőrszerkó – ez többnyi-
re hasított barna bőrből készült – ugyanolyan menő cuccnak szá-
mított. Mindezzel óvatosan arra próbálunk utalni, hogy a sok-sok 
vállig érő hajat viselő fiatal nem éppen a korabeli mainstreamet, 
a komszomol ideált szemléltette, melyet, ha jellemezni szeretnénk, 
igazából csak a szürke jelző jut eszünkbe. Kissé előre szaladva az 
időben – már a nyolcvanas évek végén járunk –, felnőtt fejjel döb-
benten tapasztaltam, hogy mennyire egysíkú a pártfunkcionári-
usok öltözéke. Kivétel nélkül valamennyien szürke szövetkabátot, 
s ugyanilyen színű, egy fazonú kalapot hordtak, kék inget, vörös 
nyakkendőt és kékesszürke öltönyt... 

ra vállig érő hosszú hajat növesz-
tett, és mindenki tudta róla, hogy 
azért szegődött el a közeli farm-
ra állatgondozónak, hogy egy or-
sós magnót vegyen. Aminek az ára 
akkoriban negyedévi fizetését tet-
te ki. Ám most nem is ez a lényeg, 
hanem az, hogy az iskolából ha-
zafelé jövet három-négy osztály-

társammal úgy harmincöt-negy-
ven méter távolságból a követke-
ző jelenetnek lehettünk a szemta-

núi. Balszerencséjére Csendes az 
utcán a helyi körzeti megbízottal 
futott össze. Ilyen távolból a közöt-
tük lezajlott beszélgetést nem hall-
hattuk, csak annyit láttunk, amint 
a milicista barátunk vállig érő ha-
ját mintegy körbe rajzolva megmu-
tatta, hogy azt mihamarabb milyen 
rövidnek szeretné látni. 

Ebből az esetből sokunk számá-
ra világossá vált, hogy igenis a ko-
rabeli hatalom lázadásnak tekinti a 
farmernadrág viselését ugyanúgy, 
mint a bőrszerkót vagy lásd éppen 
a hosszú hajat. Mindezt persze nem 
lázadásként fogalmaztuk meg, ha-
nem úgy, hogy ez a viselkedés nem 
tetszik a fontosabb funkciót betöltő 
felnőtteknek. 

Az egyik magyarországi nép-
szerű együttes frontembere a mi-
nap egy ilyen kijelentést tett. A 

kommunizmusnak a legnagyobb el-
lensége a rockzene volt. Istenem, 
gondoltam végig. Akkor az öre-

geknek a sztálini lágerekben átélt 
megpróbáltatásairól, a kuláküldö-

zésekről, a padláslesöprésekről, 
a beszolgáltatásokról szóló tör-
ténetei a rendszer megdöntésé-
hez csupán harmad-negyedrendű 
adalékként szolgáltak?! Az érett 
szocializmus, ahogy a kommu-
nista propagandisták a mi kor-
szakunknak nevezték, sírásói 
voltaképpen a nyugati divatos 
zene sztárjai voltak?! És nem 
azok az idősebb férfiak, akik, ha 
csak módjukban állt, mindannyi-
szor meggyőződéssel mondogat-
ták: ez a rendszer a saját zsírjá-
ban fog megsülni. Ami az akko-
ri olvasatunkban nagyjából any-
nyit jelentett, hogy miközben a 
gyári munkásság százszámra in-
gyen lakáshoz jut és elfogadha-
tó fizetést vihet haza, aközben a 
kolhozzselléreket még mindig 
éhbérért dolgoztatják. 

(Folytatjuk.)
Kovács Elemér

Az élőzene mindig is különle-
ges hangulatot varázsolt és va-
rázsol egy-egy eseménynek. Es-
küvők elengedhetetlen kelléke, 
de ma már születésnapok, sza-
lagavatók, leánykérések alkal-
mával is kérhetünk élőzenét.

Ennek a műfajnak egyik kép-
viselője a Stereo Együttes. A for-
máció igencsak újnak számít a 
zenekarok világában, de annál 
nagyobb lelkesedéssel vetik bele 
magukat a munkába. Az együt-
tes alapító tagjával, Héder La-
jossal beszélgettünk kihívások-
ról, sikerekről.

–  Hogyan került kapcsolat-
ba a zenei pályával?

– Sok esetben a gyermekek-
nek a szüleik választanak életpá-
lyát. Nálam is ez történt. Édes-
anyámék szerették volna, ha 
nagybátyám nyomdokaiba lépek, 
hiszen ő is zenész volt. Így nyolc-
éves koromban beírattak a Be-
regszászi Művészeti Iskola har-
monika szakára. A képzést sike-
resen be is fejeztem, majd felvé-
teliztem az Ungvári Művészeti 
és Közművelődési Szakközépis-
kolába. Ott 1997-ben szereztem 
zenetanári és harmonikaoktató 
diplomát. 

– A pedagógusi pályát azóta 
sem hagyta el.

– Így igaz, huszonegy éves 
pedagógiai múltam van. Elsőként 
a szülőfalumban, a Sárosoroszi 
Általános Iskolában kaptam ál-
lást mint ének-zenetanár és szer-
vező pedagógus. Majd 2004-ben 
a Mezővári Művészeti Iskolába 
kerültem, ott tizennégy évig dol-
goztam hangszeres oktatóként. 
Ma pedig a Verbőci Középisko-
lában vagyok ének-zeneoktató. 
Nagyon szeretem ezt a munkát, 
nagyon jól lehet a gyermekekkel 

Bemutatjuk a Stereo Együttest

Egy valóra vált álom
dolgozni. Fontosnak tartom, hogy 
a kicsik megismerjék nemzetüket, 
kultúrájukat, néphagyományaikat, 
népdalaikat, hiszen gazdag múltra 
tekinthetünk vissza. Ennek érde-
kében az iskolai oktatáson túl ze-
nei szakkört is indítottunk, ahol a 
gyerekek kipróbálhatják magukat, 
ének-zene tudásukat. 

– Emellett több zenekarnak is 
tagja volt.

– Nagyon megszerettem a 
zenélést, besegítettem egy-egy 
néptánccsoport próbáján, két 
évet zenéltem az eszenyi Ritmus 
Néptáncegyüttesben is. Időköz-
ben jött az ötlet, hogy jó lenne egy 
együttest alapítani, vagy csatlakoz-
ni egy zenekarhoz. 2004-ben sike-
rült is egy olyan csapathoz szegőd-
nöm, ahol épp billentyűst kerestek. 
Az évek alatt még két másik együt-
tes tagja lehettem, akiknél nagyon 
sok tapasztalattal gazdagodhattam. 
Emellett megtanultam több hang-
szeren is játszani.

– Az álma pedig valóra vál-
hatott, hiszen megalapította saját 
együttesét.

– A zenekarunkat 2018-ban ala-
pítottuk. Én billentyűsként és éne-
kesként vagyok jelen az együttes-
ben. Két női tagunk is van: egyi-
kük a lányom, Héder Bianka, va-
lamint Sipos Judit, ők gyönyörű 
hangjukkal gazdagítják a formáci-
ót. A lányomat már gyermekkora 
óta a zene irányába tereljük, sze-
retnénk, ha minél jobban ki tud-
na bontakozni. Sipos Judit pedig 
a szomszédunk, a helyi iskolába 
járt, ismertem már régóta, tudtam, 
hogy milyen tehetséges, így meg-
kértem, hogy csatlakozzon hoz-
zánk. Az együttes nevének kivá-
lasztása nagy feladat volt, szeret-
tük volna, ha könnyen megjegyez-
hető, mégis minket tükröző név-

vel állhatnánk elő. A Stereo a fele-
ségem ötlete volt, maga a szó is két 
hangot, egy női és egy férfihangot 
jelöl, így erre esett a választásunk. 

Számunkra ez nem csak egy hobbi, 
hanem komoly munka, szívünk-lel-
künk beletesszük minden próbába.

– Milyen repertoárral rendel-
keznek?

– Igyekszünk minden felkérés-
nek eleget tenni. Játszottunk már 
esküvőn, leánykérésen, bálon, na-
gyon szeretjük az itthoni közönsé-
get. Az én szívemhez a mulatós és 
a népzene áll közel, a lányok emel-
lett a popzene kedvelői is. Reperto-
árunkban magyar, angol, ukrán ze-

nék egyaránt szerepelnek. Igaz az 
a mondás, hogy minden rosszban 
van valami jó. A karantén intézke-
dések miatt szinte minden fellépés 

törölve vagy csúsztatva lett. Azon-
ban akadnak olyanok is, akik így 
sem szerették volna zenés köszön-
tő nélkül hagyni szeretteiket. Fel-
kéréseket kaptunk arra, hogy a kö-
zösségi oldalon egy-egy dallal kö-
szöntsünk fel egy születésnapost. 
Eleinte ódzkodva tettünk eleget 
ennek a kérésnek, de ma már mi 
is nagyon szeretjük az ilyen meg-
lepetéseket.  

– Új együttesként hogyan lehet 
betörni a piacra s megmaradni ott?

– A zene terén közel húsz-
éves múltam van, sokakat isme-
rek, sok zenésszel jó barátságot 
ápolok, de Stereo Együttesként 
tényleg frissek vagyunk. Célunk 
az, hogy a közönség is megsze-
ressen bennünket, elismerjenek 
minket is. Számunkra ez nem 
csak egy munka, hanem az itt-
hon maradásunk feltétele. Fon-
tos, hogy legyenek felkéréseink, 
hiszen így tudunk megmaradni, 
így tudunk továbbra is Kárpátal-
ján érvényesülni. 

– Emellett vőfélyeskedik is.
– Tíz évvel ezelőtt nősült 

egy ismerősöm, aki megkért, 
hogy tanuljam meg a menyasz-
szony kikéréséhez szükséges 
szöveget, és pár verset, majd 
improvizáljak. Nagyon jól si-
került az az este, én is élvez-
tem, hogy belekóstolhattam 
ebbe a szakmába. Az évek alatt 
több lehetőségem is volt fej-
leszteni ez irányú tudásomat, 
részt vehettem esküvőkön vő-
félyként. Az együttes megala-
kulása után úgy döntöttünk, 
hogy ötvözzük a két szolgál-
tatást, hiszen, mikor a zene-
kar játszik, a vőfélynek nincs 
dolga, mikor a vőfély dolgo-
zik, akkor a zenekar pihen. Így 
egyrészt koordinálom az eskü-
vők menetét, másrészt jó han-
gulatot biztosítunk a násznép-
nek. Hatalmas munka, renge-
teg koncertrációt és odafigye-
lést igényel, de én nagyon él-
vezem minden percét.

– Milyen tervei vannak a jö-
vőre nézve?

– Szeretnénk továbbra is itt-
hon megmaradni, szeretnénk, ha 
a lányunk is itt találná meg bol-
dogulásának útját, hiszen a gyö-
kerek, a család, az emlékek, min-
den ide köt minket. Emellett sze-
retnénk az együttessel minél több 
felkérést vállalni, és a közönség 
örömét látni.

– Úgy legyen!
Kurmay Anita

Az illusztrációkat Gogola Zoltán készítette
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Fogjunk össze az avarégetés 
ellen! 
PHYLAZONIT KOMPOSZ-

TÁLÁSI PROGRAM
A PHYLAZONIT Ukrajna 

Kft. komposztálási program-
jának célja, hogy avarégetés he-
lyett inkább komposztáljunk. Ez-
zel nem csupán a környezetünket 
és az embertársaink egészségét 
kíméljük, de nagyon értékes, ter-
mészetes tápanyagot kaphatunk.  
A program keretein belül lehető-
ség nyílik Phylazonit Tarlóbon-
tó készítményhez jutni INGYEN.

A részvétel egyszerű:
1. Telefonos jelentkezés a 

következő számon: +380 99 
082 96 60

2.  Adategyeztetés
3. Időpont-egyeztetés a ké-

szítmény átvételével kapcsolatban
A programba 2020. decem-

ber 15-ig van lehetőség jelent-
kezni.

MIÉRT ÉRDEMES 
KOMPOSZTÁLNI?

Mindenki találkozott már 
az őszi és a tavaszi levélégetés 
kellemetlen füstjével, mellyel 
nemcsak a környezetet szeny-
nyezzük, hanem értékes szerves 
anyagokat is elégetünk. Az erdő-
ben senki sem szedi össze a fale-
velet vagy az avart abból a cél-
ból, hogy elégesse, hanem ezt a 
folyamatot a természet oldja meg 
(évmilliók óta kitűnően): az avar 

Égetés helyett komposztáljuk a falevelet! 

elbomlik (komposztálódik), ezáltal 
biztosítva a humuszban gazdag ta-
lajt a növények számára.

 Komposztálással a kertes há-
zaknál keletkező „felesleges” nö-
vényi maradványokat (összege-
reblyézett falevelet, levágott fü-
vet, gallyakat stb.) EGYSZERŰ-
EN hasznosíthatjuk. 

 A káros égetés egyik oka ép-
pen a diófalevéllel kapcsolatos. Egy 
svájci tanulmány szerint egy na-
gyobb kupac avar, falevél 6 órás 
égésével annyi szállópor keletkezik, 
mintha 250 autóbusz 24 órán át fo-
lyamatosan közlekedne! Majdnem 
minden kertben található a gyü-
mölcsfák között diófa is. Sokan 
nem merik a komposztba tenni a 
levelét. A lehullott levelek közül a 
dió komposztálása váltja ki a leg-
nagyobb vitát. Erről tanúskodnak 
a diólevél komposztálásával kap-
csolatban különböző internetes fó-
rumok eltérő hozzászólásai is. Ezen 
fórumokon – 1-2 kivétellel – nem 
tanácsolják a diólevél komposztba 
helyezését. Viszont a tudomány-
nak hála mára rendelkezésre áll-
nak különböző segítő-bontó készít-
mények (baktériumok), amelyek 
használatával bátran komposztál-
hatunk diófalevelet is. Ezen készít-
mények közé tartozik a Phylazonit 
Tarlóbontó is.
HOGYAN KEZDJÜNK BELE?

Nem kell mást tennünk, csak 
a kert sarkában kijelölni egy 1-1,5 

m2-es területet, illetve beszerezni 4 
darab raklapot. A raklapokat négy-
zetesen összeilleszteni, egymáshoz 
szögelni vagy csavarozni, s máris 
kész a saját komposztálónk. Krea-
tivitás kérdése az egész. Az így el-
készített komposztálóba rétegezve 
lehet hordani a növénymaradvá-
nyokat. A rétegezés során falevél, 
faág darabok, szalma, fűnyesedék, 
konyhai maradványok (pl.: tojás-

héj, almacsutka, banánhéj, burgo-
nyahéj, csomagolópapír) is elfér a 
komposztálóban.

1. A haszonállati ürülék (nyúl, 
szárnyas stb.) is kiválóan haszno-
sítható, sőt ezek a melléktermé-
kek gazdag tápanyagforrást is tar-
talmaznak.

2. A rétegezéskor mindenkép-
pen szórjunk némi földet a rétegek 
közé, hogy életteret adjunk a talaj-
lakó szervezeteknek.

3. Öntözzük rá baktériumké-
szítményeket, hogy gyorsabban 
menjenek majd végbe a bomlá-
si folyamatok! A végterméket már 
néhány hónap elteltével tudjuk is 
hasznosítani, így nem kell az erdő-
be menni virágföldért.

4. A rétegezést a következőkép-
pen végezzük: 1 réteg lehet 10-20 
cm vastagságban falevél, vagy bár-
mi a felsorolt maradványokból, az-

tán 2-3 cm földréteg, majd ezt meg-
öntözzük baktériumkészítménnyel. 
Következő rétegekként már variál-
hatjuk a maradványokat keletkezé-
sük sorrendjében, de mindenkép-
pen takarjuk némi földréteggel és 
gyorsítsuk meg a lebomlást bakté-
riumok segítségével.

5. Az öntözési arány lehet 1-5 
dl készítmény/10 liter víz, ará-
nyosan a rétegek nagyságához 
mérten.

 TARLÓBONTÁS
Sokunknak nem elég 1-2 

négyzetméter a komposztálásra. 
A fóliás zöldségtermesztők kö-
zül többen is kipróbálták már a 
készítményt erre a célra, ők hely-
ben komposztálnak. A letermett 
növényeket helyben szétzúzva, 
Phylazonit Tarlóbontóval kezel-
ve beforgatják a talajba. Több 
gazdaságban használták példá-
ul a káposzta, paprika stb. ma-
radványokra, amit lekezeltek ta-
lajbaktériummal, majd beforgat-
ták a földbe.

Előfordul néha, hogy a gaz-
dák nem tudnak beszerezni 
„érett” istállótrágyát, ezért a 
többségük friss, éretlen, trá-
gyát kénytelen alkalmazni a fó-
liák tápanyaggal való feltöltésé-
re. A friss trágya azonban még 
nem biztosít a korai növények-
nek tápanyagot, ezért fel kellene 
tárni a benne lévő hatóanyago-
kat. A Phylazonit Tarlóbontó eb-
ben a helyzetben is megoldást kí-
nál. A lekezelt trágya rövid időn 
belül már alkalmas a növények 
táplálására.

A gyümölcsösökben a le-
hullott falevelet is lekezelhet-
jük, majd beforgatjuk a talajba, 
mert 1-2 hektáron már nem le-
het összeszedni s komposztáló-
ba gyűjteni. A beforgatott lomb 
így tápanyagként újrahasznosul, 
s nem kell tartani a fertőző beteg-
ségektől sem, mert a készítmény 
hasznos baktériumtörzsei meg-
gátolják a gombás fertőzések ter-
jedését. Az sem mellékes, hogy 
a készítmény 100%-ban környe-
zetbarát, ezért bátran használható 
a biotermelésben egyaránt.

– Jellemző az utóbbi évek 
késő őszi, tél eleji időjárására, 
hogy a föld 20-30 cm-es mélység-
ben egyszerűen nem fagy át. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a legtöbb 
gyümölcsfa újév beköszöntéig 
bátran ültethető – magyarázza ál-
landó szakírónk, Bodnár István 
okleveles kertészmérnök. – Azt 

tudjuk: alapvető elvárás, hogy az 
ültetőgödröt a fa telepítése előtt jó 
néhány nappal elő kell készíteni. 
Nos, ha az ültetőgödör földje ez 
idő alatt nem fagyott át, akkor a 
telepítéshez bátran hozzálátha-
tunk. Addig a korábban megvá-
sárolt csemetét a pincében, ned-
ves homokban tároljuk. 

– Persze vannak kivételek – 
folytatja a szakember. – A két 
legkényesebb gyümölcsünk eb-
ben a tekintetben (is) az őszi- és 
a kajszibarack. Ezeket továbbra 
is tavasszal ajánljuk kiültetésre. A 
többi fa – alma, körte, cseresznye, 
szilva – esetében azért is ajánlott 
az őszi kihelyezés, mivel az eny-
he, késő őszi, tél eleji napok so-

Mikor ültessünk gyümölcsfát? 

Bogyósok: vegyszer nélkül
A globális felmelegedésnek immáron számtalan jelét tapasztaljuk a 
hétköznapok során. Az egyik legkirívóbb példa, hogy az utóbbi évek-
ben eltűnt a tél, s vele együtt – a gyerekek legnagyobb bánatára – a hó 
is. De ezzel együtt azt is látni kell, hogy a klímaváltozásnak nyertesei is 
vannak. Például azok, akik a nálunk eddig ritka növények – kivi, da-
tolyaszilva, füge stb. – termesztésébe fogtak. Ám az egyszerű kiskert-
tulajdonos egyelőre csupán azt szeretné tudni, hogy ilyenkor, novem-
ber december elején sikeresen ültethető-e még gyümölcsfa. 

rán ezek hajszálgyökereket eresz-
tenek, s tavasszal már úgymond 
helyzeti előnyből intenzív fejlő-
désnek tudnak indulni. 

– Több évtizedes tapasztalat-
tal a háta mögött mit figyelt meg: 
a kiskerttulajdonosok mely gyü-
mölcsfákkal bánnak ez idő tájt 
mostohán? 

– Az utóbbi időben 
háttérbe szorultak a bo-
gyós gyümölcsök, jele-
sül a fekete és a piros ri-
bizli, pedig vitaminok-
ban mindkettő nagyon 
gazdag. Emellett meg-
feledkeztünk a vörös 
berkenyéről, a nemes 
galagonyáról, a csip-
kebogyóról, a kökény-
ről. Ezek olyan vitamin-

bombák, amelyek vegyszer nélkül 
is előállíthatók. Akárcsak a tüske 
nélküli szeder. Továbbá egyre ke-
vesebb birsalmát látok a háztáji 
kertekben, holott igen sokhasznú 
gyümölcs. Csak azt tudom aján-
lani, hogy a cikk elején felsorolt 
délszaki növényekkel való kísér-
letezés mellett – ezek természete-
sen igen sok izgalmat rejtenek ma-
gukban – inkább a hagyományos 
gyümölcsfélék, illetve azoknak az 
utóbbi időben nemesített változa-
taira helyezzük a hangsúlyt. Higy-
gyék el, tapasztalatból mondom, 
ha így cselekszünk, akkor igen 
sok sikerélményben lesz részünk 
az elkövetkező években. 

Eszenyi Gábor

Tudatos vadgazdálkodás
Badaló: egy vasárnap huszonnégy nyúl terítéken

– Bátran állíthatom, hogy a 
mostani eredmény is főként a ko-
rábbi építkező munkánk hozadé-
ka és nem a helyi esetleges ked-
vező adottságoknak a következ-
ménye – vallja Székely József, 
aki több mint tíz éve áll a Badalói 
Vadásztársaság élén. – Büszke va-
gyok rá, hogy a csapat az első pil-
lanattól kezdve támogatta azt a 
programot, amit a kezdetek kez-
detén meghirdettem. Ez pedig 

egyszerű számításokon alapul. 
Ha a nyúlvadászati idény végén, a 
téli vadszámláláskor mondjuk 50 
nyulat írtunk össze, akkor anyán-
ként négy szaporulattal számolva 
őszre nagyjából 250 nyulunk lesz. 
Ha hozzávesszük, hogy egy nyúl-
vadászati idényben hat-hétszeri 
kivonulás engedélyezett, s mi va-
dászok vagyunk huszonöten, ak-
kor bizony kiderül, hogy éppen 
csak hogy megvan az egy főre 
jutó mennyiség minden alkalom-
kor. Megjegyzem, ehhez a fialás-
hoz és a neveléshez ideális körül-
mények szükségesek. Tehát nem 
olyan aszályos április és esős jú-
nius, mint azt tapasztalhattuk va-

lamennyien a lassan mögöttünk ha-
gyott évben. No és eddig nem vettük 
számításba a nyulak legfőbb termé-
szetes ellenségének a kártékony te-
vékenységét.

– Gondolom, a rókáról van szó, 
amelynek egyedszáma vidékün-
kön mindenütt jóval meghaladja 
az ideálisat. 

– Így igaz. A mi vadászterüle-
tünk közel kétezer hektáros, s mi-
vel tudományosan bizonyított tény, 
hogy elegendő 500 hektárra egyetlen 
ilyen kis ragadozó, a meglevő 35-40 

főre becsült rókaállomány négy-öt-
szörös túlterhelést jelent vadászte-
rületünkre, és komoly veszélyt első-
sorban a nyúlra, a fácánra, a fogoly-
ra. Pedig évek óta kíméletlen harcot 
folytatunk a Vuk-nemzetség tagja-
ival szemben. Három évvel ezelőtt 
egy szezonban 240 vörösbundás ke-
rült terítékre, a járásban talán a leg-
több. Tavaly 220 darabot ejtettünk 
el. A kívülálló egyszerűen el nem 
tudja képzelni, mi pusztítást végez 
a nyúl- a fácánfiak között ez a raga-
dozó. A cikk elején említettük a ha-
tár közelségét mint lehetséges pozi-
tívumot. Az igazság viszont az, hogy 
Magyarországon más elbírálás alá 
esnek a rókák, így ott ellenük kevés-

bé szigorúan lépnek fel. Készség-
gel elismerem, hogy a Tisza ártere 
kiváló vadbúvó és -nevelő hely, de 
csak akkor, ha a szaporodási idő-
szakban nem önt ki a folyó. Ám 
ez az utóbbi években többször is 
megtörtént. Egyébként azt tapasz-
taltuk, hogy a nyúl kevésbé érzé-
keny az időjárásra, mint például a 
fácán. Ez meglátszik az idei állo-
mány nagyságán is. 

– Visszatérve a múlt vasárna-
pi gazdag terítékre. Valaki mond-
hatná, hogy ez szerencse dolga. 

– Ez így igaz, ám a korábbi 
évek nyúlvadászatain is hason-
ló eredmények születtek, s járva 
a határt, igencsak biztató kép fo-
gadott. Az elmúlt vasárnap négy 
hajtást terveztünk be, de kettő is 

elegendőnek bizonyult ahhoz, 
hogy minden vadászunk zsák-
mánnyal térjen haza. És ami na-
gyon fontos és nem lehet elégszer 
hangsúlyozni: dicséret illeti a va-
dászkollektívát, mivel annak tag-
jai nem csupán a vadászatok al-
kalmával jeleskednek, hanem ak-
kor is, amikor össze kell gyűjteni 
a vadjaink megsegítéséhez szük-
séges terménymennyiséget, s azt 
az etetők körül rendszeresen el 
kell helyezni. Szóval az eredmé-
nyek nem maguktól születnek, 
hanem csak akkor, ha hosszú táv-
ra szóló tudatos vadgazdálkodást 
folytatunk. 

Szépreményi Kristóf

Tarlóbontó – ingyen!
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Szeretném felhívni a kedves 
termelők figyelmét: azok, akik 
a közeljövőben jó és minőséges 
termékeket szeretné-
nek termelni és jöve-
delmezővé tenni a ter-
mesztést, akkor csak 
egy reális kiút van, 
függetlenül attól, mi-
lyen kultúrával fog-
lalkozik: az agrotech-
nikai követelménye-
ket be kell tartanunk.

Konkrétan miről is van szó. 
Vegyük például nálunk, Kárpát-
alján az őszi kalászosok, kukori-
ca termesztését. Felmerül a kér-
dés: egyes gazdáknál miért éri 
el a terméshozam a magas szin-
tet (például őszi kalászosok-
ból 50-60 mázsa hektáronként, 
a kukorica terméshozama eléri 
a 10-12 tonnát), másoknál meg 
nem? A lehetőségek ugyanazok, 
csak más a hozzáállás. Ez jellem-
ző volt az elmúlt két évre, külö-
nösen az ideire. Tudom, hogy 
egy ilyen terméshozam elérésé-
hez nagy ráfordításra van szük-
ség. De egy magas terméshozam 
ezt kompenzálja és jövedelme-
zővé teszi. 

Mit is értek az agrotechnikai 
alapokon?

Legelőször is a magas ter-
méshozam eléréséhez három 

A jó termés záloga az agrotechnikai 
követelmények betartása

alapvető tényezőre van szükség. Az 
első tényező a kellő fajták és hib-
ridek megválasztása és kiváló mi-

nőségű vetőmag haszná-
lata. A kukoricánál külö-
nösen a magas termés-
hozamú hibridek vetése. 
De ezek a hibridek csak 
akkor tudják a saját ter-
mőképességüket megva-
lósítani a gyakorlatban, 
ha jó talajt biztosítunk a 
számukra. 

A második tényező, ami lénye-
gesen növeli a terméshozam meny-
nyiségét és minőségét – ez a helyes, 
szakszerű tápanyagellátás és után-
pótlás, pontosabban a kellő műtrá-
gyák használata (a kukoricánál a 
nitrogéntartalmú műtrágyák szak-
szerű használata). A közeljövőben 
az a tendencia fog megvalósulni, 
hogy a szilárd komplex műtrágyá-
kat, amelyek nehezen oldódnak fel 
a talajban, és emiatt nehezen veszik 
fel a növények is, folyékony komp-
lex műtrágyákkal fogják helyette-
síteni, amelyeknek a hatóanyagát 
könnyebben felveszik a növények 
gyökerei.

A harmadik tényező – a vegy-
szerek és terméshozamnövelő sze-
rek használata. A mai kultúráknál 
ez már nélkülözhetetlen a jó minő-
ségű terméshozam eléréséhez. Kü-
lönös figyelmet szeretnék fordíta-

ni a kórokozók (betegségek) el-
leni védekezésre az őszi kalászo-
soknál. E nélkül nem lehet elér-
ni magas terméshozamot, ezt be-
bizonyította a 2020-es eszten-
dő is. A kukoricánál különös fi-
gyelmet kell fordítani a vegysze-
res gyomirtásra, mert ez döntően 
befolyásolja a kukorica fejlődé-
sét az egész vegetációs időszak-
ban (például a parlagfű elleni vé-
dekezés).

Az utóbbi időben a szakiro-
dalomban sokat írnak az úgyne-
vezett termésnövelő (Humifild, 
Amalgerol) és más szerek hasz-
nálatáról. Ezek a bioserkentők lé-
nyegesen befolyásolják a növé-
nyek fejlődési folyamatait, ezzel 
növelve a termés mennyiségét és 
mutatóit (kb. 10%-kal).

Nem utolsó sorban, amiről 
már többször is írtam a cikke-
imben, a biotrágyák haszná-
lata. Ami nélkülözhetetlen a 
mai mezőgazdasági termesz-
tési technológiában. Mert csak 
ez az egyetlen útja van a talaj 
minőségi mutatóinak növelé-
sére (humusztartalom). Ahogy 
mondják: ha nincsen jó talaj, 
nem lehet várni jó termést. 
Az általam felsorolt módsze-
reket minden termelőnek reá-
lis lehetősége van alkalmaz-
ni a gyakorlatban, csak akar-
nia kell.

Kérdéseikre szívesen vála-
szolok, hívjanak bátran mobil-te-
lefonszámom: 0503723469.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Ez a viszonylag új termesztési 
technológia leginkább az öko-
lógiai, biológiai gazdálkodást 
és a kis földterületen történő 
kertművelést előny-
ben részesítők szá-
mára kínál hatékony 
megoldást. Ennek a 
technológiának a ki-
dolgozása dr. Gyu-
lai Iván ökológus ne-
véhez fűződik, akit 
az erdő „önmegmű-
velése” ihletett eme 
kertészeti módszer 
kifejlesztésére. Amikor is az 
erdő ősszel a lehullatott lom-
bozatával betakarja a talaj fel-
színét, megvédve azt a fagytól, 
a kiszáradástól, az eróziótól, és 
nem mellesleg az idő elmúltá-
val a lehullott levelek elkorhad-
va humuszt képeznek, tápanya-
got és védelmet biztosítva ezzel 
a növényeknek, a hasznos élő-
lényeknek és a parányi mikro-
organizmusoknak. Ezek a pa-
rányi élőlények azok, melyek 
fontos szerepet játszanak a ké-
sőbbiekben az egészséges talaj 
kialakításában és megtartásá-
ban. Ebben a cikkünkben ezt a 
kertművelési módot szeretnénk 
bemutatni olvasóinknak.

Mi is az a mélymulcs?
A mulcsozásról már sok min-

denki hallott, nem új keletű dolog. 
Mulcsozáskor takarjuk (védjük) 
a talaj felszínét különböző szer-
ves anyagokkal. Vannak módsze-
rek, amelyek különböző rétegek-
kel (szalma-mulcs, zöld-mulcs, 
föld-mulcs, faapríték-mulcs) takar-
ják a talajfelszínt. A szalma eseté-
ben szalmával vagy szénával, a 
zöld mulcs esetében a kertbe ki-
kerülő zöld növényzet maradvá-
nyaival, a föld esetében humusszal 
vagy komposzttal, míg a faapríték 

A mélymulcsozásos 
növénytermesztésről

esetében forgáccsal, kéreggel vagy 
faaprítékkal takarjuk a talaj felszínét.

A hagyományos mulcsozás során 
lerakott takaró legtöbbször nem felel 

meg a komposztálódás-
hoz szükséges feltételek-
nek. Nincs meg a takaró-
ban a komposztálódáshoz 
szükséges nitrogén-szén 
(1N:35C) arány, a takaró 
túl laza, vagy túl tömörö-
dött, túl nedves, vagy túl 
száraz, túl vékony vagy 
túl vastag és gondok van-
nak a levegőztetéssel is. A 

mélymulcs kialakításánál ezeket a hi-
bákat küszöböljük ki.

A mélymulcs módszer nem 
más, mint talajforgatás (ásás, szán-
tás) és talajmozgatás (kapálás) nél-
küli, talajfelszínen történő kom-
posztálás, ahol nem felfelé, hanem 
szélességben és hosszúságban nö-
vesztünk egy komposztdombot, 
amelyben a későbbiek folyamán 
termesztjük növényeinket. A lera-
kott takaró vastagsága első évben 
50-60 cm. A takarót ősszel a fa-
gyok beállta előtt alakítjuk ki, és 
minden ősszel megújítjuk. A taka-
rást addig ismételjük, amíg 25-30 
cm vastag humuszrétegünk ki nem 
alakul, majd az ezt követő években 
már csak a helyszínen keletkezett 
zöld tömeggel takarunk.

Humuszképző anyagok
Vannak a nyers humuszkép-

zők, mint a levágott gyep, kitépett 
gyomok, friss trágya, amelyek ele-
gendő mennyiségű tápanyagot tar-
talmaznak, és vannak a rostos hu-
muszképzők, mint a faágak, faké-
reg, fűrészpor, faforgács, szalma, 
széna, tőzeg, amelyek lassan bont-
hatóak, mert cellulózban gazda-
gok. Önmagában sem a nyers, sem 
a rostos humuszképzők nem alkal-
masak a humuszréteg kialakításá-
ra, ezért célszerű ezek megfelelő 

egyedarány keverékének és a nitro-
gén-szén 1:35 arányának a beállítá-
sa. A legoptimálisabb nitrogén-szén 
arány a lehullott lombozatban és a 
szalmás trágyában található meg.

Fontos még megjegyezni, hogy 
nem egy rothadásos, hanem egy 
korhadásos folyamatot szeret-
nénk elérni, amelyhez elengedhe-
tetlen a megfelelő nedvességtarta-
lom (40-60%), és a kellő mennyi-
ségű oxigén.

A mélymulcs kialakítása
A mélymulcs kialakítása kétfé-

leképpen történhet. Az első esetben 
olyan kevert anyagból építjük meg, 
amelyben a nitrogén-szén arány op-
timális. Ilyen a friss istálló alom. Ha 
nincs optimális összetételű taka-
rónk, akkor mi magunk keverhetjük 
meg a nyers és a rostos humuszkép-
zők megfelelő vegyítésével.

A másik eset, amikor rétege-
zünk, vagyis a rostos és nyers hu-
muszképzőket egymásra rétegezzük. 
Ennél az eljárásnál pl. először a föld 
felszínére laza szerkezetű rostos hu-
muszképző réteget rakunk (20 cm 
szalma), majd ezt nyers humuszkép-
zővel takarjuk (25 cm zöld növényi 
rész, vagy erősen trágyás alom), és 
a felső rétegben újra rostos humusz-
réteg (10 cm szalma) kerül. Ebben 
az esetben mindig ügyeljünk arra, 
hogy a réteg ne tömörödhessen be.

Mi történik a mélymulccsal?
Az ősszel lerakott mélymulcs 

takaró télen feltöltődik nedvesség-
gel, a rostos humuszképzők nit-
rogénben gazdagodnak és lassan 
korhadásnak indulnak. Tavasszal 
már észlelhető a némi hőképződés-
sel járó komposztálódás. Ez nagy 
előny a hagyományos mulcsozással 
szemben, mivel ezek a talajok ha-
marabb elérik a csírázáshoz szük-
séges hőmérsékletet. A nyers hu-
muszképződés jó esetben már má-
jus végére be is fejeződik. 

A mélymulcs előnyei
A mélymulcs a tél során meg-

akadályozza, hogy a talaj megfagy-
jon és a talajélet aktivitása lelassul-
jon. A mélymulcs alatt történő élet-
tevékenységeknek köszönhetően 
tavaszra a talaj minden talajlazí-

tás nélkül felpuhul és alkalmassá 
válik az ültetésre és veteménye-
zésre. Ezen kívül a mélymulcs 
megtartja a talajban a nedvessé-
get, megakadályozza a talajfel-
szín esőcseppek által okozott tö-
mörödését. Megvédi a növények 
gyökérzetét a napi hőingadozá-
soktól. 20 %-ra csökkenti a gyo-
mosodási hajlamot, amely gyo-
mokat sokkal könnyebben lehet 
eltávolítani a laza talajszerkezet-
nek köszönhetően.
A mélymulcs használata a nö-

vénytermesztésben
Direkt ültetés a mély mulcs-

ba. Ezzel a módszerrel gumókat, 
palántákat, vegetatív módon sza-
porítandó hajtásokat, gyökereket 
ültetünk el, amelyeket tavasszal, 
közvetlenül a mélymulcsba vas-
villával széthúzott árkokba he-
lyezünk el.

Talajba ültetés. Ebben az 
esetben a talaj felszínéig húzzuk 
szét a mulcsunkat, a felszínre el-
szórjuk a magvakat, vagy beül-
tetjük a palántákat, gumókat és 
szükség szerinti vastagságban 
(3-5 cm) visszahúzzuk a mulcsot.

Komposzt bakhátakba való 
ültetés. A mélylaza talajt kedvelő 
növényfajokat komposztból ké-
szített bakhátakba ültetjük. Fon-
tos, hogy a bakhátak közét min-
dig töltsük fel mulccsal a bakhá-
tak tetejéig, különben a bakhátak 
erodálódnak, kiszáradnak.

A mélymulcsos technológia 
nem csupán előnyöket csillogta-
tó módszer. Türelmes emberek-
nek való, akik képesek legalább 
négy éven keresztül következe-
tesen kitartani, amíg a rendszer 
önszabályzóvá nem válik. A gaz-
dálkodó nem fogja megtapasztal-
ni azt a gyors növekedést, amit 
tápoldatokkal, műtrágyákkal le-
het biztosítani. A komposzt las-
san adja le a tápanyagokat, a nö-
vekedési erély később nő meg, ha 
türelmesek vagyunk, akkor meg-
várjuk a végeredményt.

Nagy Csaba falugazdász, 
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Ősz végén, amikor befejeződött 
a betakarítás, eljön a zöldsé-
gek és gyümölcsök téli betáro-
lásának ideje. Rengeteg olyan 
faj van, amely akár hónapo-
kig is eláll a hidegebb időszak-
ban, ehhez azonban elenged-
hetetlenek a megfelelő tárolá-
si körülmények. Ahhoz ugyan-
is, hogy akár márciusig kitart-
son az eltett készlet, nem mind-
egy, hogy mikor takarítjuk be 
a terméseket, milyen a minősé-
gük, valamint hogy hogyan és 
hol tároljuk őket. Összegyűjtöt-
tük a legfontosabb praktikákat 
a raktározás szerelmeseinek.

Gyakran előfordulhat, hogy 
az ősz végi betakarítás végezté-
vel olyan nagy mennyiségű ter-
mésünk lesz, hogy abból télire is 
jut. Ha megfelelően tároljuk a kü-
lönböző zöldségeket és gyümöl-
csöket, akkor a készletünk akár 
márciusig is kitarthat. A hosszú 
tárolhatóság egyik titka a meg-
felelő időben végzett betakarítás, 
így a legjobb, ha száraz napot vá-
lasztunk, ilyenkor a gyökérzöld-
ségek könnyedén kihúzhatók a 
földből, és a föld feletti részeken 
sem ül meg a pára vagy a ned-
vesség. Arra mindig vigyázzunk, 
hogy szedéskor a hasznos részek 
ne nyomódjanak meg, illetve ne 
sérüljenek, a tárolás előtt pedig 
soha ne mossunk meg semmit. 
Mielőtt elraktározzuk a termé-
seket, nézzük meg, hogy nincs-e 
rajtuk kártevő vagy kórokozó, és 
a zúzódott, elszíneződött darabo-
kat mindig válogassuk ki.

A burgonyánál mindig ügyel-
jünk arra, hogy az elraktározott 
termések között ne legyen vá-
gott, penészes vagy rothadt, mert 
ezek a szomszédjukban levőket is 
megfertőzik. Tárolására a 10-12 
fokos helység a legalkalmasabb 
– mint például a pince, de a fa-
gyoktól mindig óvjuk őket. 

Zöldség- és gyümölcs-
tárolási útmutató: 

mit és hogyan?

A sárgarépa, a petrezselyemgyökér, a téli retek, a torma tárolásá-
ra is a pince a legalkalmasabb helyiség, és fagypont közeli hőmér-
sékleten tárolhatók. A vöröshagymát inkább a padláson, a kamrában 
vagy a spájzban tároljuk, ugyanakkor a fagyra sem érzékeny. A fok-
hagyma ennél könnyebben tárolható, mivel szinte bárhol eláll, csak 
arra ügyeljünk, hogy ép legyen, füzérbe vagy csokorba kötve a kam-
rában akár hónapokig is eláll.

A zöldségtárolás során az ideális páratartalom fontos szempont, 
mert túl magas páratartalom esetén a zöldségek rothadásnak indul-
nak, túl alacsonynál pedig összezsugorodhatnak, kiszáradhatnak. 
Ha pincében vagy kamrában tároljuk a zöldségeket, akkor feltétle-
nül szükséges gondoskodni a szellőztetésről és az egyenletes pára-
tartalomról is, ezt általában egy kis ablak vagy ventilátor megoldja. 
Figyeljünk arra, hogy a burgonyát és a hagymát mindig érje levegő, 
és érdemesebb őket inkább sötétben tárolni. 

A gyümölcsöknél csak azt a termést ajánlott elraktározni, amely 
nincs megnyomódva, megütődve, sérülésmentes, féregmentes, va-
lamint tökéletesen ép. Ha almát rakunk el télire, akkor jó, ha tudjuk, 
hogy a közepes vagy kisebb méretűek jobban elállnak, mint a nagy, 
ugyanakkor a már beérett, vagy túlérett alma tárolásra nem alkalmas. 
Az almát – ha tehetjük – földes helyiségben, száraz, szellős pincé-
ben vagy kamrában, rácson vagy ládákban tároljuk. A legjobb, ha 4 
fokos hőmérsékleten tartjuk, de a páratartalomra is figyeljünk oda. 
A ládában levő almát havonta egyszer válogassuk át és a hibásakat 
vagy a túléretteket mindig távolítsuk el. Ha nincs pincénk, akkor az 
erkély is megfelelő lehet az alma tárolására, de csak akkor, ha meg 
tudjuk védeni a fagytól.

A körtét a tárolás előtt ugyanúgy át kell válogatni, mint az almát, 
és szintén csak a hibátlan téli körte alkalmas tárolásra. A körte táro-
lásánál azonban a 6-8 fokos hőmérséklet is megengedett. A körtét 
ugyanakkor nem ládában, hanem egy vagy két sorosan polcon vagy 
nyitott papírdobozban kell tárolni.

A dió, mogyoró és mandula szellősen szétterítve vagy vászon-
zsákban tartható el sokáig. Arra mindig ügyeljünk, hogy ősszel a 
diót és a mandulát is szárítsuk meg a szedés után, különben megpe-
nészedik. Zsákban, esetleg több helyen is kilyukasztott papírzacs-
kóban vagy hálóban felakasztva évekig is elállnak.

Akár zöldségről, akár gyümölcsről van szó, az elrakott termé-
nyeket mindig rendszeresen ellenőrizzük, és ha mutatkoznak rajtuk 
a romlás jelei, akkor dobjuk ki őket, illetve a hibás foltos darabokat 
is mindig távolítsuk el. 

agrarszektor.hu



Csütörtök December 10.

Köszöntjük Judit nevű olvasóinkat!

Hétfő December 7.

Köszöntjük Ambrus nevű olvasóinkat!

Kedd December 8.

Köszöntjük Mária nevű olvasóinkat!

Szerda December 9.

Köszöntjük Natália nevű olvasóinkat!

2020. 
december 2.8 Heti műsor

04:05 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
12:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:20 A Konyhafőnök

 VIP
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök 

VIP
23:10 Barátok közt
23:55 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

00:25 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

01:05 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am. krimisor.

02:15 Autogram
03:00 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.

04:45 Lazíts, Kevin!
Am. vígjáték-sor.

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
11:00 Mintaapák

Magy. fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Mintaapák

Magy. fikciós sor.
20:35 Farm VIP
22:05 Farm, ahol éltünk
22:40 Újratervezés
23:40 Magánnyomozók
00:50 911 L.A.

Am. akció-sor.
01:50 911 L.A.

Am. akció-sor.
02:50 Tények Este
03:35 Kegyetlen csillogás

Am. filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:35 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 A párizsi Notre-

Dame - Az épí-
tőmesterek kora

14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Kékfény
21:25 Diagnózis

Tévéfilmsor.
22:10 Ne ölj! II

Krimisor.
23:05 Kenó
23:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:15 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:05 Új idők, új dalai
01:40 Rúzs és selyem
02:05 Fülszöveg: 

Ugron Zsolna
02:35 Mesterember

04:25 Kincsesládánk
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'20
07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Isten kezében
10:55 Baptista magazin
11:25 Rozmaring

Magy. romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:15 Család-barát
15:50 Divat & dizájn
16:20 Magyar Krónika
16:50 Öt kontinens
17:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:55 Ízőrzők: Penyige
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Az örökzöld 

örökzöldek
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Az örökzöld

 örökzöldek

04:50 Kézilabda 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:25 Labdarúgó 

közvetítés
09:30 Kékek
10:00 Sporthíradó
10:30 Vízilabda 

közvetítés
11:45 Forma-2
13:00 Sporthíradó
13:25 Labdarúgó 

közvetítés
15:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 Boxutca
17:45 Góóól2
19:00 Góóól2
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:00 Kézilabda magazin

04:05 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
12:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:20 A Konyhafőnök 

VIP
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök

 VIP
23:10 Barátok közt
23:50 Házon kívül
00:25 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
01:00 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:10 Szuperzöld
02:55 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.

04:40 Lazíts, Kevin!
Am. vígjáték-sor.

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
11:00 Mintaapák

Magy. fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Mintaapák

Magy. fikciós sor.
20:35 Farm VIP
22:05 Farm, ahol éltünk
22:40 Újratervezés
23:40 Magánnyomozók
00:50 911 L.A.

Am. akció-sor.
01:50 911 L.A.

Am. akció-sor.
02:50 Tények Este
03:35 Kegyetlen csillogás

Am. filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Ridikül
08:35 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 A párizsi Notre-

Dame - Az építő-
mesterek kora

14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 Tízen voltak

Bűnügyi tévéfilmsor.
22:15 Kenó
22:25 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:30 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:30 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:20 Új idők, új dalai
01:50 Rúzs és selyem

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:10 EtnoKlub
08:15 Élő népzene
08:40 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Református 

magazin
10:40 Evangélikus 

riportok
11:10 Biblia és irodalom
11:25 Szerelmes sznobok

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:20 Család-barát
15:55 Család'20
16:25 Novum
16:55 Térkép
17:30 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
18:00 Ízőrzők: Noszvaj
18:40 Borbás Marcsi

szakácskönyve
19:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:45 Kabarémúzeum
20:25 Kabarémúzeum
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Klasszikusok 

délidőben
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Kabarémúzeum

04:50 Vízilabda 
közvetítés

06:00 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:30 Labdarúgó 

közvetítés
09:30 Szabadidő
10:00 Sporthíradó
10:25 Jövünk!
10:55 Boxutca
11:30 Kosárlabda 

magazin
12:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 Labdarúgó 

közvetítés
15:30 Kézilabda 

magazin
16:25 Fradi Tv
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Jégkorong
17:30 Jégkorong 

közvetítés
19:35 Értékelő műsor:

Jégkorong
20:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája

04:05 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
12:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:20 A Konyhafőnök

 VIP
15:55 Egy csodálatos

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök 

VIP
23:10 Barátok közt
23:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:25 Az első millióm 

története
01:10 ÉletmódKalauz
01:55 HighLife
02:45 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
11:00 Mintaapák

Magy. fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Mintaapák

Magy. fikciós sor.
20:35 Farm VIP
22:05 Farm, ahol éltünk
22:40 Újratervezés
23:40 Magánnyomozók
00:50 911 L.A.

Am. akció-sor.
01:50 911 L.A.

Am. akció-sor.
02:50 Tények Este
03:35 Kegyetlen csillogás

Am. filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:40 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Bébi csimpánzok 

megmentése
14:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:45 A választás 
szabadsága
Bűnügyi tévéfilm

23:30 Kenó
23:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:40 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:25 Új idők, új dalai
01:55 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg: Toót-

Holló Tamás

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'20
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:55 Kérdések a 

Bibliában
11:05 Így szól az Úr!
11:15 A sokszínű vallás
11:45 Fortélyos 

asszonyok
Tévéfilm

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

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:50 Magyar gazda
16:15 Mesterember
16:45 Hazajáró
17:20 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:50 Ízőrzők
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Vasgyökerek
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Hogy volt?!

04:25 Fradi Tv
04:55 Kézilabda 

közvetítés
06:30 Sporthíradó
07:25 Labdarúgó 

közvetítés
09:25 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
09:30 Úszó Országos 

Bajnokság
11:30 Értékelő műsor:

Kosárlabda
11:55 Kosárlabda 

magazin
13:00 Sporthíradó
13:25 Kézilabda 

magazin
14:25 Fradi Tv
15:00 UEFA Bajnokok

Ligája
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
17:45 Aranyoroszlánok
18:15 Úszó Országos 

Bajnokság
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás

04:05 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
12:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:20 A Konyhafőnök 

VIP
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök

 VIP
23:10 Barátok közt
23:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:25 Brandmánia
01:15 Kalandozó
02:00 Édesítő
02:45 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
11:00 Mintaapák

Magy. fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:35 Farm VIP
22:05 Farm, ahol éltünk
22:40 Újratervezés
23:40 Propaganda
00:20 Road Movie 

Guide Tillával
00:50 911 L.A.

Am. akció-sor.
01:50 911 L.A.

Am. akció-sor.
02:50 Tények Este
03:35 Kegyetlen csillogás

Am. filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Slovenski Utrinki
07:10 Alpok-Duna-

Adria
07:40 Ridikül
08:35 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Bébi csimpánzok 

megmentése
14:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

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

Sporthíradó

18:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:30 Csak színház 
és más semmi
Tévéfilmsor.

22:20 Kenó
22:30 Munkaügyek - 

IrReality Show
Magy. vígjáték- sor.

23:05 Cserepek
Magyar játékfilm

00:40 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

01:45 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:45 Világ
07:10 EtnoKlub
08:30 Élő népzene
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Új nemzedék
10:50 Útmutató
11:20 Gúnyos mosoly

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:45 Alpok-Duna-

Adria
14:15 Család-barát
15:55 Kék bolygó
16:20 Noé barátai
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:55 Ízőrzők: Szólád
18:30 Borbás Marcsi

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával
Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:30 Embermesék
21:40 Ridikül
22:35 Örkény lovas tábor
23:30 Örkény lovas tábor
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta

Andreával
Magy. zenés filmsor.

02:25 Gúnyos mosoly
Tévéfilm

04:40 Úszó Országos
Bajnokság

06:30 Sporthíradó
07:25 UEFA Bajnokok 

Ligája
09:25 Felvezető műsor
09:30 Úszó Országos

Bajnokság
10:45 Értékelő műsor
13:00 Sporthíradó
13:25 UEFA Bajnokok 

Ligája
15:30 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
15:55 Pecatúra
16:25 DVSC Tv
17:00 Sporthíradó
17:10 Skipper
17:45 Felvezető műsor:

Röplabda
18:00 Röplabda 

közvetítés
19:45 Értékelő műsor: 

Röplabda
20:15 Úszó Országos 

Bajnokság
21:30 Sporthíradó
21:50 Sportlövészet
22:25 UEFA Bajnokok 

Ligája



Szombat December 12.

Köszöntjük Gabriella nevű olvasóinkat!

Vasárnap December 13.

Köszöntjük Luca, Otília nevű olvasóinkat!

Péntek December 11.

Köszöntjük Árpád nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2020. 
december 2. 9Heti műsor

04:05 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
12:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:20 A Konyhafőnök 

VIP
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök 

VIP
23:10 Barátok közt
23:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:25 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:40 Az Év Hotele
02:25 Édes Otthon
03:10 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.

04:40 Lazíts, Kevin!
Am. vígjáték-sor.

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
11:00 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:35 Farm VIP
22:05 Farm, ahol éltünk
22:40 Újratervezés
23:40 Magánnyomozók
00:50 911 L.A.

Am. akció-sor.
01:50 911 L.A.

Am. akció-sor.
02:50 Tények Este
03:35 Kegyetlen csillogás

Am. filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:40 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Bébi csimpánzok 

megmentése
14:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:05 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Bűnügyi tévéfilmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Virtuózok V4+
22:35 Kenó
22:45 Karácsonyi álmok

Lengyel romanti-
kus film

00:45 Partitúra
01:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
02:45 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

03:30 Magyar Krónika

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:45 Kék bolygó
07:10 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Katolikus krónika
10:45 Tanúságtevők
11:10 Biblia és irodalom
11:30 A labda

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:45 Öt kontinens
14:20 Család-barát
15:55 Püspökkenyér
16:25 Multiverzum
16:55 Kárpát-medence
17:20 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:50 Ízőrzők: 

Magyaregregy
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:30 Embermesék
21:40 Ridikül
22:35 Megújulások - 

Utazások Cseke 
Péterrel - MMA 
portré

23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték

05:00 Bringasport
05:20 Úszó Országos

Bajnokság
06:30 Sporthíradó
07:20 Pecatúra
07:55 Röplabda 

közvetítés
09:55 Forma-1 - 

szabadedzés 1
11:40 Úszó Országos 

Bajnokság
13:00 Sporthíradó
13:20 Skipper
13:55 Forma-1 - 

szabadedzés 2
15:45 Boxutca
16:15 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
17:30 Vízilabda 

közvetítés
18:30 Értékelő műsor:

Vízilabda
18:45 Bajnokok Klubja
19:30 Péntek Esti Foci
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:45 Péntek Esti Foci
22:15 Sporthíradó

04:20 KölyökKalauz
04:50 Páratlan páros

Am. krimisor.
06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:00 Ninjago Hunted 

- Az üldözött
Dán animációs 
filmsor.

09:30 KölyökKalauz
10:00 Teleshop
10:55 Brandmánia
11:30 ÉletmódKalauz
12:10 Autogram
12:50 Életünk története

Sztárpárok jö-
vőutazása

14:15 Glades – Tenger-
parti gyilkosságok
Amerikai krimisor.

15:25 ZseniKém - Az 
ügynök haláli
Amerikai akcióvíg-
játék

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz Plusz
20:00 Az Igazság Ligája

Amerikai akciófilm
22:30 Szupercella 3.: 

Az Ördögverem
Amerikai akciófilm

00:35 Mortdecai
Angol-amerikai ak-
cióvígjáték

03:00 A zöld íjász
Amerikai akció-
film-sor.

04:40 Lazíts, Kevin!
Am. vígjáték-sor.

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 MATINÉ
10:25 Trendmánia
10:55 Az alkotók - egy 

ház átalakításá-
nak története

11:30 Poggyász
12:00 Adris Kitchen
12:35 Az Építkezők
13:05 Nagy Vagy! - 

Hungarikumok 
Kupa

13:40 Álljon meg a 
nászmenet!
Amerikai vígjáték

15:55 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Dancing with 

the Stars – Min-
denki táncol
Élő táncos 
show-műsor

23:10 Magic Mike
Amerikai vígjáték

01:40 A csodálatos 
Pókember
Amerikai sci-fi ka-
landfilm

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

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Magyar Krónika
07:15 Szerelmes földrajz
07:50 Térkép
08:20 Noé barátai
08:50 Divat & dizájn
09:20 A világörökség

kincsei
09:45 Botcsinálta boszi

Angol gyerekfilm 
sorozat

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

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők: Dozmat
13:20 Csendes Don

Tévéfilmsorozat
14:10 Partitúra: 

Balatonfüred
15:05 Déryné

Magy. életrajzi film
16:50 Embermesék

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:40 Vágta

Angol filmdráma
22:05 Amerikai szépség

Angol játékfilm
00:00 Kenó
00:10 Bagi Nacsa 

Orfeuma
01:05 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsorozat

02:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmso-
rozat

02:55 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsorozat

03:40 Család'20

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:10 Opera Café
07:40 Püspökkenyér
08:05 Evangélium
08:35 Hogy volt?!
09:30 Gasztroangyal
10:25 Rejtélyes 

XX. század
10:55 Öt kontinens
11:30 Két lány az uccán

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:00 Embermesék
22:10 Bagi Nacsa 

Orfeuma
23:05 Virtuózok-

válogatás
23:15 Virtuózok-

válogatás
23:35 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Gasztroangyal
02:15 Déryné

Magyar életraj-
zi film

04:15 Sportlövészet
04:40 Női labdarúgó 

magazin
05:25 Úszó Országos 

Bajnokság
06:50 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
07:35 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
08:25 Szabadidő
08:55 Építők
09:25 Felvezető műsor
09:30 Úszó Országos 

Bajnokság
10:55 Forma-1 - 

szabadedzés 3
12:15 Bajnokok Klubja
13:05 Boxutca
13:45 M4 Sport: Forma-1
14:00 Forma-1 - 

Időmérő edzés
15:15 M4 Sport: Forma-1
15:30 Torna Európa-

bajnokság
16:30 Felvezető műsor:

Labdarúgás
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
18:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 Labdarúgó 

közvetítés
21:20 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:45 Góóól
22:45 Labdarúgó 

közvetítés
00:40 Úszó Országos 

Bajnokság
02:30 Torna Európa-

bajnokság

04:00 Fókusz Plusz
05:00 Páratlan páros:

Exek és sóhajok
Amerikai krimiso-
rozat

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:15 Ninjago Hunted 

- Az üldözött
Dán animációs 
filmsorozat

09:45 HighLife
10:20 Teleshop
11:15 Édes Otthon
11:55 Kalandozó
12:35 Szuperzöld
13:20 Az Év Hotele
14:05 Anyák gyöngye

Amerikai vígjáték-
sorozat

14:35 XXI. század – a 
legendák velünk 
élnek

15:10 Házon kívül
15:45 Elnökcsemete

Amerikai vígjáték
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
19:00 Bosszúállók:

Végjáték
Amerikai akciófilm

22:50 Kurszk
Belga akciófilm

01:25 Portré
02:15 A zöld íjász

Amerikai akció-
film-sorozat

03:20 Amerika legvic-
cesebb videói
Amerikai vígjáték-
sorozat

04:30 LA to Vegas - 
A jackpotjárat
Am. vígjáték-sor.

05:00 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmso-
rozat

05:30 Egy rém rendes
család
Amerikai filmso-
rozat

06:00 TV2 MATINÉ
09:30 Fald Fel!
10:05 Tűsarok
10:35 Több mint

TestŐr
11:10 Super Car
11:40 Életmódi
12:15 Bitter magazin
12:50 Forrest Gump

Amerikai filmdráma
15:55 A Fantasztikus

Négyes és az 
Ezüst Utazó
Amerikai-angol-
német sci-fi akciófilm

18:00 Tények
18:50 Nicsak, ki va-

gyok? - a rejté-
lyek színpada

22:30 Rossz tanár
Amerikai vígjáték

00:30 Mike és Dave es-
küvőhöz csajt 
keres
Amerikai vígjáték

02:45 Morgen
Magyar-román-
francia filmdráma

04:00 Esély
04:20 Himnusz
04:25 Megújulások -

Utazások Cseke 
Péterrel - MMA 
portré

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Családi kör
07:55 Isten kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:30 Katolikus krónika
08:55 Vallás és 

szabadság
09:00 Így szól az Úr!
09:10 Református 

ifjúsági műsor
09:15 Evangélikus 

ifjúsági műsor

09:25 Görögkatolikus 
ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

09:30 Unitárius 
magazin

10:00 Ortodox örömhír
10:25 Mai hitvallások
10:50 Ő és én: 

Szita Irén
11:00 Római katoli-

kus szentmi-
se közvetítés a 
Szent István Ba-
zilikából

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:15 Édes anyanyelvünk
13:30 Valamit visz a víz

Magyar játékfilm
15:05 Hogy volt?!
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:10 Hanuka
16:55 Embermesék
17:00 Mozogj otthon!
17:10 Mozogj otthon!
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:15 Egy zsaru

Bűnügyi film
22:50 Kenó
23:00 Nobel végakarata

Filmdráma

04:00 Két lány az uccán
Magyar játékfilm

05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:40 Esély
07:00 Világ
07:25 Multiverzum
07:50 Mesterember

08:20 Noé barátai
08:50 Novum
09:20 Önök kérték
10:15 Ízőrzők: Dozmat
10:50 Térkép
11:20 Hazajáró
11:50 Kincsesládánk
12:20 Kincsesládánk
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:00 Embermesék
22:05 Az élet vendége 

- Csoma-
legendárium

23:30 A nagyok

04:15 Pecatúra
04:40 Bringasport
05:00 Szabadidő
05:30 Labdarúgó 

közvetítés
07:25 Múlt és 

Jelen
08:00 Jövünk!
08:30 Labdarúgó 

közvetítés
10:30 Góóól
11:30 Forma-1 - 

Időmérő edzés
12:55 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:30 M4 Sport: 

Forma-1
14:10 Forma-1 - 

Nagydíj futam
16:10 M4 Sport: 

Forma-1
16:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
18:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:45 Labdarúgó 

közvetítés
21:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:55 Torna Európa-

bajnokság
23:55 Labdarúgó 

közvetítés
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Puffadt szemre hideg krém! 10 szokatlan, 
de annál hatásosabb makeup-tipp

A Youtube és az Instagram tele van olyan videókkal, amelyekből 
megtudjuk, hogyan lehet profin sminkelni, de a sztárok sminkese-
inek is vannak olyan szokatlan tippjei, melyekkel még jobban ki-
hangsúlyozhatjuk előnyös vonásainkat.

Tartós pír
Ha extra tartós pirosítóra 

vágysz, amely egész nap ragyo-
gó marad, nem púder, hanem fo-
lyékony alapú formulát használj, 
melyet bronzer vagy arcpúder 
alá viszel fel. Így olyan lesz  ha-
tás, mintha belülről ragyogna a 

rózsás arc és nem utolsósorban 
egész nap tartani is fog.

Puffadt szem ellen
Ha hajlamos vagy arra, hogy 

puffadt szemekkel ébredj, de 
nincs időd arra, hogy minden 
reggel percekig jegeld, tarts a 
hűtőben egy kis szem- vagy arc-
krémet és hidegen vidd fel az ar-
codra mosakodás után! A hűvös 
krém hatékonyan és gyorsan vi-
szi le a duzzanatot.

Tökéletes szín a szájon
Ha rúzsozás előtt felviszel 

egy kis korrektort a szádra, job-
ban fog érvényesülni a rúzs szí-
ne. Tegyél egy kis korrektort 
az ujjbegyedre és apró, ütögető 

mozdulatokkal vidd fel ajkaidra a 
neutrális színt, amely semlegesíti 
a saját szád színét! Így az nem fog 
átsejleni a rúzs alatt és engedi érvé-
nyesülni a színét. 

Tartós alapozó
Sokkal tartósabb lesz az alapo-

zód, ha egy kicsit sűrűbbé varázso-

lod, mégpedig azzal, hogy hozzáte-
szel egy kis laza porpúdert. Vigyázz, 
hogy fokozatosan adagold és próbál-
gasd az állagot, mert ha túl sűrű lesz, 
meg fog ülni a kis ráncokban. Főleg 
a nyári melegben hasznos ez a tipp, 
illetve akkor is, ha zsíros a bőröd.

Optikailag telt száj
Minden nő teltebb ajkakról ál-

modik, és ehhez nem kell feltétlenül 
plasztikai sebészhez szaladnunk, 
elég egy kis optikai tuning. Fogj 
egy bőrszínedhez közeli árnyalatú 
korrektor-ceruzát és rajzold körbe a 
felső ajkad. Ez egyrészt segít majd 
abban, hogy a rúzsod ne folyjon el, 
illetve a szín-kontraszt teltebbnek 
is mutatja a szád.

Alapozó olajos bőrre
Ha zsíros a bőröd, gyakran ta-

pasztalhatod, hogy hiába a pri-
mer (sminkalap) vagy a sűrű ala-
pozó, pár óra múlva szinte lefolyik 
a smink arcodról, főleg a T-vonal-
ban, ahol a legzsírosabb a bőr. Ezt 
segít megelőzni, ha még sminke-
lés előtt – de már az elmaradhatat-
lan hidratálóval bekrémezett bőr-
re – felviszel ecsettel egy kis por-
púdert a T-vonalra, vagy oda, ahol 
még olajossá szokott válni az arcod. 
Ez a kis réted púder segít a helyén 
tartani a korrektort és az alapozót.

Természetes arcpír
Nyugodtan keverj egy kis fo-

lyékony pirosítót a hidratáló kré-
medbe és úgy vidd fel az arcod-
ra, így természetesen rózsás or-
cát kapsz!
A tökéletes szemöldök titka

Ha szemöldököd nem elég 
dús, viszont természetes ha-
tást szeretnél elérni, két szemöl-
dök ceruzára lesz szükséged. Az 
egyik lehet tompább, azzal add 
meg a „háttérszínt”, a másikat vi-
szont mindig hegyezd jó hegyes-
re, hogy azzal élethűen rajzol-
hasd be a hiányzó szőrszálakat.

Tökéletes szemhéjfesték 
egész napra

A primert, azaz sminkalapot 
nemcsak az orcákra és a homlok-
ra lehet felvinni. Ha igazán tartós 
szemhéjfestékre vágysz, nyugod-
tan vidd fel a szemhéjadra egészen 
a szemöldöködig, remek alapot fog 
képezni mind a folyékony, mind a 
por-alapú szemhéjfestékhez.

Belső ragyogás
Minden nő célja a sugárzóan 

szép arcbőr, mely nem fakó, ha-
nem szinte kicsattan az egészség-
től. Ha alapozódba egy kis arany 
vagy gyöngyház színű szemhéjpú-
dert keversz, olyan csodás arcbő-
röd lesz, mintha belülről ragyognál.

5+1 frizura baki, amitől 
sokkal idősebbnek nézel ki

A lényeg a részletekben rejlik, ez az életnek szinte minden terü-
letére igaz. Így nem kivétel ez alól a külsőd sem: sokszor egyetlen 
apróság is képes elrontani az összképet. Például gondoltad volna, 
hogy sokan elkövetik az alábbi frizura-bakikat, amelyek miatt idő-
sebbnek néznek ki a koruknál?

Túl sötét hajszín
Kevés ember mondhatja el 

magáról, hogy a nagyon sötét 
hajszín jól áll neki. Az emberek 
többségét ugyanis ezek az árnya-
latok öregítik, méghozzá több 
okból kifolyólag is.

Például egy nagyon sötét bar-
na, szinte már fekete frizuránál 
az ősz hajszálak rögtön látható-
vá válnak, így elég, ha csak egy 
mm-t nőtt a hajad az utolsó fes-
tést óta. Másodszor pedig, ameny-
nyiben világos bőröd van, ez a haj 
kiemeli az összes apró kis rán-
cot, anyajegyet, amelynek hatá-
sára még feltűnőbbé válnak ezek.

A legjobb megoldás, ha egy 
kevésbé sötét árnyalatot válasz-
tasz, vagy legalább melírra esik a 
választásod; így biztos, hogy fia-
talodni fogsz jó pár évet!
A szőke árnyalata is számít

Ha meleg bőrtónusod van, az 
sem mindegy, hogy a szőkének 
pontosan melyik árnyalatát vá-
lasztod. Például egy ezüstös sző-
ke, platina szín nagyon sápaszta-
ni fog, és ugyancsak kiemeli az 
arcod hibáit.

A legjobb megoldás ilyen-

kor, ha egy kicsit melegebb árnya-
latokra evezel át: például egy kara-
mell, mézszőke vagy aranyszőke 
szín nagyon jól passzolna hozzád 
ebben az esetben.

A hideg árnyalatokkal viszont 
épp az a baj, hogy öregebb hatást 
adnak az arcodnak is. Ezeken az ap-
róságokon is sok múlhat!

Hátrafésült frizura
Bármennyire is jól áll egyes hí-

rességeknek az úgynevezett ,,hátra-
nyalt” frizura, a hétköznapokban ez 
mégsem mutat túl jól.

Azáltal ugyanis, hogy hátrafé-
sülöd a hajad, felhívod a figyelmet 
a homlokodra és a hajvonaladra. Az 
évek során viszont utóbbi folyama-
tosan hátrább kerül, mivel hullik a 
hajunk, és átalakul a szervezetünk is.

Ezért a fodrászok inkább azt ja-
vasolják, hogy olyan frizurát vá-
lassz, ami keretbe foglalja az arcod, 
vagy akár egy frufrut, ami segít el-
rejteni az apróbb hibákat.

Lapos, hosszú haj
Az évek során a hajban található 

összetevők már nem lesznek olyan 
rugalmasak, így míg egykor dús 
frizurád volt, könnyen lehet, hogy 
most már nagyon lelapul a hajad.

Ez viszont ront az összképen, 
így fodrászok szerint egy bizonyos 
idő után érdemes vágatni a hajadból.

Persze szó sincs arról, hogy 
fiús, rövid frizurát kell választa-
nod; mindössze arra kell figyel-
ned, hogy olyan hosszúságúak le-
gyenek a tincseid, hogy ne lapul-
jon le a hajad a súlytól.
Ugyanaz a hajszín évek óta

Sokan gondolják úgy, hogy mi-
után megtalálták a tökéletes haj-
színt, kár lenne mást kipróbálni.

Az igazság viszont az, hogy 
az az árnyalat, ami a húszas éve-
idben jól állt az akkori bőrszíned-
hez és arcformádhoz, egyáltalán 
nem biztos, hogy ugyanolyan jól 
mutat 40 éves korodban is.

A bőrszíned, az arcod, a kül-
sőd ugyanis folyamatosan átala-
kul, így könnyen meglehet, hogy 
egy világosabb vagy sötétebb szín 
áll a legjobban évekkel később.

Ne félj időnként kísérletezni!
A választék

A középen elválasztott frizu-
ra csak ideig-óráig áll jól minden-
kinek; amikor a kollagén terme-
lés lelassul a szervezetedben, az 
azt jelenti, hogy az arcod is ki-
csit aránytalanul kezd átalakulni.

Ezzel semmi baj nincs, ter-
mészetes folyamat, és egyáltalán 
nem jelenti azt, hogy nem fogsz 
jól kinézni! Azonban a hajvona-
ladra nagyon oda kell figyelned, 
a középső választék ugyanis fel-
hívja erre a figyelmet.

A fodrászok azt javasolják, 
hogy oldalsó választékot próbálj 
ki, ez ugyanis szinte biztos, hogy 
jól fog állni neked is.

5+1 tuti tipp a lapos hasért
Vedd fel a harcot a makacs hasi 
zsírpárnák ellen!

Ki az, aki sose vágyott lapos, 
kockás hasra? Nem véletlen, ha 
neked is ez a fő cél lebeg a sze-
med előtt, amikor a fogyásról 
van szó, a hasi zsírtól ugyanis az 
egyik legnehezebb megszabadul-
ni. Ráadásul korántsem csak esz-
tétikai probléma, hiszen a zsigeri 
zsír körülveszi a belső szerveket, 
ezáltal olyan súlyos egészségügyi 
problémákat is előidézhet, mint a 

szív- vagy épp a cukorbetegség.
Ha a kockahas elérése nem is 

feltétlenül reális cél, az egészsé-
ged érdekében az alábbi tippek-
kel búcsút inthetsz a makacs hasi 
zsírnak.

Mozogj sokat!
A hasi zsír lefaragásához, a 

tévhittel ellentétben, nem napi 
100 felülést vagy éppen hasprést 
kell elvégezni, sokkal inkább in-
tenzív mozgásformát választa-
ni. Bármi megfelel a célnak, ami 
felpörgeti a pulzust és jól meg-
izzaszt, lehet ez a futás, a bicik-
lizés, vagy épp a HIIT tréning. 
Utóbbit azért is célszerű beiktat-
ni az edzéstervedbe, mivel a kuta-
tások bebizonyították, hogy nem-
csak edzés közben éget el sok ka-
lóriát, hanem még utána is. Rá-
adásul segít, hogy a zsír helyett 
izmot pakolj magadra.

Aludj többet!
Jó ötletnek tűnhet az alváson 

spórolni időt az edzésre, azon-
ban a kutatások szerint az al-
váshiány jelentősen felelősségre 
vonható az elhízásért. Egy kuta-
tás során azt találták, hogy azok-

nak, akik éjszaka 6 órát alsza-
nak, átlagosan 3 cm-rel szélesebb 
derékkörfogatuk, mint akik 8-9 
órát fordítanak alvásra. Egy tava-
lyi kutatás pedig egyenesen arra 
jutott, hogy már egyetlenegy éj-
szaka, amikor nem alszol eleget, 
megzavarja az anyagcsere műkö-
dését. Érdemes tehát a pihenés-
re ugyanúgy koncentrálni, mint 
a testmozgásra.

Egyél sok fehérjét!
A lapos has eléréséhez a meg-

emelt fehérjebevitelről sem feled-
kezhetsz meg. A szervezet korral 
egyre több inzulint termel, mivel 
az izom- és a zsírsejtek már nem 
válaszolnak rá megfelelően. Az 
inzulinrezisztencia néven ismert 
jelenség következtében a szerve-

zet elkezd zsírt raktározni, külö-
nösen a test középső részére. Itt 
jönnek képbe a fehérjék, ugyanis 
a proteinben dús étkezés véd az 
inzulinrezisztencia ellen. A szár-
nyasokat és a halakat célszerű nö-
vényi fehérjékkel is gazdagítani, 
mint a bab és a lencse, amelyek 
tele vannak rosttal és egészséges 
szénhidrátokkal is.
Az egészséges zsírok se hiá-
nyozzanak az étrendedből!

A telített zsírok fogyasztásá-

val sokkal több zsigeri zsírt hal-
moz fel a szervezet, mint a telí-
tetlen zsírokéval, derült ki egy 
kutatás során. Azok, akik telített 
pálmaolajat vittek be a szerveze-
tükbe, sokkal több zsigeri zsírt 
szedtek magukra, mint akik in-
kább a telítetlen napraforgóolajat 
részesítették előnyben. Voksolj 
te is az olyan egészséges zsírok-
ra, mint az olívaolaj, a magvak 
és a halak. A telítetlen zsírok fo-
gyasztásával jóllakottabb is le-
szel, így elkerülheted a túlevést. 
Azonban nem szabad elfelejteni, 
hogy minden zsír rengeteg kaló-
riát tartalmaz, így a telítetlen zsí-
rok fogyasztása is csak mérték-
kel javasolt.

Ne hagyd ki a rostdús 
ételeket!

A rostok nemcsak az egészsé-
ges emésztésről gondoskodnak, 
hanem a teltségérzetről is. A ma-
gas rosttartalmú ételek lelassít-
ják az emésztés folyamatát, ez-
által elkerülhetők az éhségroha-
mok. Növeld meg napi rostbevi-
teled 10 g-mal, hogy elkerüld a 
zsigeri zsírok lerakódását!

Találd meg az egyensúlyt!
A hasi zsírral folytatott ádáz 

küzdelemben semmiképp se ess 
át a ló másik oldalára, túl szigo-
rú diétával vagy koplalással! Az 
étkezéssel kapcsolatban elkö-
vetheted azt a hibát is, hogy ki-
zárólag végletekben gondolko-
zol, egyes ételekre csodaszer-
ként, míg másokra bűnözésként 
vagy csaló kajaként tekintesz. A 
kiegyensúlyozott diéta főleg a 
kalóriák és az adagok kontroll-
ját jelenti. A lapos has elérésé-
hez természetesen kalóriadefi-
citet kell elérni, de sose éhez-
tesd magad. Figyelj arra, hogy 
a mindennapi teendőkhöz ele-
gendő energiát vigyél be a szer-
vezetedbe!
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Tűz keletkezett Nagyszőlősön novem-
ber 27-én, a Partizán utcában.

A tűzoltókat informálták, miszerint 
egy holttestre bukkantak az említett utcá-
ban, ahol egy faépületben keletkezett tűz. 

Holttestre bukkantak egy tűzeset során 
Nagyszőlősön

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgá-
latának (DSZNSZ) egységei az oltásban 
nem vettek részt.

Az elhunyt személyazonosságát még 
nem sikerült kideríteni, írja a mukachevo.net.

November 27 este 17 óra körül a rend-
őrség bejelentést kapott egy Nagysző-
lős és Onok község között történt halá-
los kimenetelű autóbalesetről, számol 
be a pmg.ua hírportál.

A Kárpátaljai Rendőrségi Nyomo-
zó Osztályának rendőrei a helyszí-
nen megállapították, hogy az előzetes 
adatok szerint egy Mercedes Sprinter 
mikrobusz 45 éves sofőrje Nagysző-

Ismét halálos baleset történt
lős felől Onok irányába haladva el-
ütött egy vele azonos irányban haladó 
kerékpárost. A 64 éves helyi lakos a 
baleset helyszínén meghalt. A gépjár-
mű vezetője, a rahói járási Középapsa 
(Szerednye Vogyane) falu lakója jó-
zan volt. Az ügyben számos vizsgá-
latot rendeltek el, amelynek során a 
rendőrök megállapítják a baleset kö-
rülményeit és pontos okát.

A hatóságok letartóztattak egy férfit a 
Munkácsi járásban, aki egy program 
segítségével pénzt tulajdonított el áldo-
zataitól, írja a zak.depo.ua hírportál.

A rendőrség házkutatást tartott a gya-
núsítottnál, mely során lefoglaltak egy szá-

Hackert buktattak le Kárpátalján
mítógépet és számos más tárgyi bizonyí-
tékot: mobiltelefonokat, SIM-kártyákat, 
bankkártyákat, köztük külföldieket is.

Az ügyben megkezdődött a bírósá-
got megelőző nyomozás, a vizsgálatok 
folynak.

Felakasztotta magát a napokban egy 23 
éves fiatal a Perecsenyi járásban, adja hí-
rül a mukachevo.net hírportál. A hatóságo-
kat november 25-én értesítették az esetről.

A tragédia Újszemerén történt, azon-

23 éves fiatal akasztotta fel magát a Perecsenyi 
járásban

ban a rendőrség etikai okokból nem közöl 
részleteket az 1997-es születésű fiatalem-
ber halálával kapcsolatban.

Az eset pontos körülményeit még 
vizsgálják.

A Kárpátaljai Rendőrség informáci-
ója szerint egy nő bement egy üzlet-
be, ahol ellopták a pénztárcáját, mely-
ben 46 600 hrivnya volt, számol be a 
mukachevo.net. 

Az asszony elmondta a rendőrség-
nek, hogy a család a kiskorú gyerme-
ke műtétjére gyűjtötte a pénzt, s miu-
tán felvette az operációra szánt pénzt 

Gyermek műtétjére gyűjtött pénzt lopott el 
egy 12 éves lány

a bankautomatából, bement vásárol-
ni a boltba.

A rendőrök, miután átnézték a tér-
figyelő kamerák felvételeit, azonosítot-
ták a tolvajt. Kiderült, hogy egy 12 éves 
lány lopta el a nő pénztárcáját, s már 600 
hrivnyát érkezett el is költeni, a maradék 
összeget a rendőrök lefoglalták és vissza-
adták a családnak.

November 25-ére virradóan éjfél után 
a rendőrség közlekedési balesetről ka-
pott értesítést a Técsői járásban, olvas-
ható a pmg.ua hírportálon.

A nyomozók megállapították, hogy 
a baleset Nyéresháza (Neresznica) fa-
luban, az Ivan Franko utcában történt, 
ahol egy Volkswagen Passat CC típu-
sú gépkocsit vezető 26 éves helyi so-
főr elütött egy embert. A 46 éves he-
lyi nő kiszállt egy kisbuszból és ép-

Végzetes baleset: egy autó elgázolta az úttesten 
átkelő nőt

pen haladt át az úton. Az áldozat a 
baleset következtében elszenvedett 
súlyos sérülések miatt a helyszínen 
életét vesztette.

Ukrajna büntető törvénykönyve 286. 
cikkének 2. része alapján eljárást indí-
tottak a közlekedésbiztonsági szabályok 
megsértése miatt, ami az áldozat halálá-
hoz vezetett. A sofőr józan volt. A jármű-
vet a rendőrség büntetőparkolójában he-
lyezték el.

Letartóztattak Munkácson egy férfit, 
akit több bűncselekmény elkövetésével 
is gyanúsítanak, írja a zak.depo.ua. A 23 
éves fiatalember állítólag több támadá-
sos bűncselekmény részese volt, továb-
bá egy járművet is megrongált.

A fiatalember egy munkácsi hölgy 
Volkswagen Jetta típusú járművében 

Baltával rongált meg egy autót egy férfi 
Munkácson

tett jelentős károkat egy baltával, ezt 
követően megtámadta a nőt és eltulaj-
donította telefonját. Ezenkívül továb-
bi két támadással gyanúsítják, melyek 
közben fizikailag bántalmazott egy nőt 
és egy férfit.

Az ügyben tart a nyomozás, a tettest 
előzetes letartóztatásba helyezték.

November 24-én a rendőrség bejelen-
tést kapott egy mentőautóból orvosi esz-
köz eltulajdonításának kísérletéről. Az 
eset a Técsői járásban történt, adja hí-
rül a pmg.ua.

Taracköz (Tereszva) faluban egy is-
meretlen férfi behatolt a mentőautóba, 
akit a sofőr időben észrevett. A mentős 
az autó hátuljából furcsa zajokat hal-
lott, kiszállt a volán mögül és felhív-
ta a rendőrséget. A telefonhívásra kiér-

Orvosi felszerelést próbált ellopni egy 
mentőautóból

kezett nyomozó csoport megállapítot-
ta, hogy a korábban vagyon elleni bűn-
cselekmények miatt elítélt 32 éves helyi 
férfi orvosi felszereléseket és egy autó-
rádiót próbált meg ellopni a mentőau-
tóból, ám az egészségügyi személyzet 
megakadályozta a bűncselekmény be-
fejezésében.

Lopási kísérlet miatt a rendőrkapitány-
ság büntetőeljárást indított, az ügyben tart 
a nyomozás.

Az országos élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokságban a Minaj FC az otthoni kör-
nyezetnek számító ungvári Avangard 
stadionban az Európa Ligában szerep-
lő, és ott az AEK Athén elleni idegen-
beli sikerélménnyel Kárpátaljára ér-
kező Zorja Luhanszkot látta vendégül.

Vaszil Kobin együttese közel egy órán 
keresztül viszonylag jól tartotta magát, de 

azt követően a vendégek 10 perc alatt el-
döntötték a három pont sorsát.

A luhanszkiak Kocserhin révén sze-
rezték meg a vezetést az 53. percben, nem 
sokkal később pedig Ivaniszenya talála-
tával már kettővel mentek a vendégek. A 
60. percben Hladkij állította be a 3-0-ás 
Zorja-győzelmet jelentő végeredményt. 

A FTC-vel egy BL-csoportban szerep-
lő Dinamo Kijev a Barcelona elleni hazai 
vereség után a Vorszkla Poltava legyőzé-
sével hangolt a szerdai Juventus elleni to-
rinói összecsapásra. A vírusfertőzése után 
először bevethető Cihankov (a képen) már 
a 14. percben megszerezte a vezetést, majd 
a 36. percben Verbics a végeredményt is 
beállította.

A másik ukrán BL-együttes, a bajnoki 
címvédő Sahtar Donyeck csak Tetének a 
88. percben esett találatával tudott győz-
ni a Dnyipro ellenében, így tartani tudta a 
lépést a tabellán a fővárosiakkal.

A 11. forduló eredményei: Minaj FC 
– Zorja Luhanszk 0-3, Dinamo Kijev – 
Vorszkla Poltava 2-0, Dnyipro – Sahtar 
Donyeck 0-1, FK Lviv – FK Mariupol 1-3, 

A Fradi nyerte az örökrangadót

A Zorja tíz perc alatt elintézte a 
Minajt Ungváron

Kolosz Kovalivka – Gyeszna Csernyihiv 
1-1, Inhulec Petrovo – Olimpik Donyeck 
2-1, FK Olekszandrija – Ruh Lviv 0-0.

A bajnokságban a Dinamo Kijev áll az 
élen 26 ponttal a 23 pontos Sahtar és a 19 
ponttal harmadik Vorszkla előtt. A 11. he-
lyen álló 9 pontos Minaj a hétvégén sorra 
kerülő 12. fordulóban a Sahtar Donyeck 
vendége lesz.

***
Az OTP Bank Liga mezőnye a 12. for-

dulóval már bele is fordult a 2020-2021-es 
pontvadászat második harmadába.

Tovább tartja veretlenségét a címvé-
dő és listavezető Ferencváros, amely a 
Juventus elleni idegenbeli, hajszál híján 
pontszerzéssel álló fellépése után, most 
az MTK elleni örökrangadót is magabiz-
tosan nyerte.

A Fradi legnagyobb konkurensének 
számító Fehérvár szintén nem hibázott a 
ZTE elleni kötelezőnek számító győze-
lem szállításával. A tabella utolsó helyé-
re a pályaválasztóként a Puskás Akadémia 
ellen az utolsó percben a meccsét elvesz-
tő Honvéd csúszott vissza.

Eredmények: UTE – Paks 1-1, Kisvárda 
– Budafok 0-0, Fehérvár – ZTE 2-0, FTC 
– MTK 2-0, Mezőkövesd – Diósgyőr 2-1, 
Honvéd – Puskás Akadémia 0-1.

Az FTC úgy vezeti 26 ponttal a ta-
bellát, hogy a mögötte álló 22 pon-
tos Fehérvárhoz és 20 ponttal harmadik 
Kisvárdához képest egy mérkőzéssel ke-
vesebbet játszott.

Néhány sorban
Az utolsó előtti, 13. fordulót bonyolítot-
ták le a hétvégén a Kárpátaljai Megyei 
Labdarúgó-bajnokság élvonalában.

A listavezető Ilosvai Buzsora a 
Szerednye elleni magabiztos győzelmé-
vel tett újabb lépést a most már majdnem 
biztos bajnoki elsősége felé, míg a fordu-
ló rangadóján az üldöző Huszt 3-3-ra men-
tette a hazai mérkőzését a címvédő Nagy-
szőlős ellen.

Eredmények: Ilosvai Buzsora – 
Szerednye 3-0, Huszt – Nagyszőlős 3-3, 
Irhóc – FK Medvigy Borhalom 2-1. A 
Polenai FC – Rahó mérkőzést később pó-
tolják.

Az utolsó, 14. forduló előtt Ilosva 
29 ponttal vezet a tabellát a 23 pontos, 
de egy meccsel kevesebbet játszó Huszt 
előtt. A harmadik helyen Nagyszőlős áll 
19 ponttal.

***
Az országos harmadosztályú labdarú-
gó-bajnokság nyugati zónájának számí-
tó A-csoportjában az Ungvári FC a 10. 
fordulóból elhalasztott mérkőzését pótol-
ta a Rubikon Kijev elleni idegenbeli ta-
lálkozóval, amelyen magabiztos győzel-
met aratott.

Volodimir Vaszjutik csapatában 
Szkotenko és Mastalir is duplázni tudott, 
míg az ellenfélnél Tiscsenko csak a szé-
pítést jelentő találatra volt képes. A 4-1-es 
ungvári siker azt jelenti, hogy a kárpátal-

jai gárda 22 ponttal a tabella 4. helyére 
lépett előre.

***
A labdarúgó Bajnokok Ligája G-csoport-
jában az FTC nagyon közel állt ahhoz, 
hogy döntetlenre végezzen Torinóban a 
Juventus ellen. Az első félidőben Uzuni 
góljára Cristiano Ronaldo válaszolt, majd a 
92. percben a csereként beálló Morata sze-
rezte a győztes találatot a hazaiak számára.

A csoport másik meccsén a Barcelona 
4-0-ra nyert Kijevben.

A B-csoportban a Sahtar Donyeck 
ugyanilyen arányú vereséget szenvedett a 
Borussia Mönchengladbach vendégeként.

***
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája 8. for-
dulójában először tudott nyerni a Mol Pick 
Szeged, amely a norvég Elverumot győz-
te le 36-27-re. A másik magyar induló, a 
Telekom Veszprém kellemetlen veresé-
get szenvedett hazai környezetben a dán 
Aalborg ellen 32-30-ra.

***
A héten kezdődik Dániában a női kézi-
labda Európa-bajnokság, amelyen a ma-
gyar válogatott sorrendben Horvátország-
gal, Szerbiával és Hollandiával mérkőzik 
meg a csoportküzdelmek során.

Az Eb-re való főpróba meglehetősen 
felemásra sikeredett, mivel előkészületi 
mérkőzésen Svédországban előbb 28-
27-re nyertek a magyarok, majd 31-25-ös 
svéd győzelem született.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

Szolgáltatás

Munka

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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.: 0662910418,                   
          068-2126127. 

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Többműszakos munka, versenyképes 
fizetés, hivatalos foglalkoztatás.

az asztélyi benzintkútra:

benzinkút kezelő, takarító. 

Mob.: +380 (67) 20 89 093

Munkatársakat 
keresünk

Ház eladó

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

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

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

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

Beregszászban a Munkácsi 
út 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Irányár: 
20000 f.e. alkuképes. Mob.: 
050-5385374. 

Ház kiadó

Beregszászban a város köz-
pontjában egy kis csendes 
utcában, nem a frontra nyí-
ló, kertes, bútorozott felújí-
tott családi ház (64 m2) ki-
adó, csak hosszú távra. 1 szo-
ba, konyha, előszoba, fürdő-
szoba, benti külön WC. Ri-
asztóval, nagy sebességű 
internettel, a legmodernebb 

energiatakarékos gázfűtési 
rendszerrel ellátva. Igényes 
illető vagy házaspár részére. 
Mob.: 066-0060133. 
B e re g s z á s z b a n  k i a d ó 
vagy eladó rövid távra (1 
év) összkomfortos csa-
ládi ház. Mob.: +38095-
8450323. 

Lakás eladó

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

Egyszobás lakás eladó Be-
regszászban a kórház köze-
lében, az 5. emeleten. Saját 
fűtés, felújítás után. Mob.: 
+38063-1751451. 

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás Be-
regszászban a Lónyai ut-
cában. Új típusú fa nyí-
lászárók, balkon, lodzsa. 
Önálló fűtés, internet. 
Mob.: 098-7050320. 

Egyszobás lakás (32 m2) 
felújítás után, háztartási gé-
pekkel eladó Beregszász-
ban a Strand (Plazsna) ut-
cán. Mob.: 099-5240299, 
097-2291241. 

Lakás kiadó

Kiadó Beregszászban egy 2 
szobás lakás a Korjatovics 
utcában. Ár megegyezés 
szerint.  Mob.: +38050-
5325602. 

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

Beregszászban, a Kor-
jatovics utcában kiadó egy 
kétszobás lakás, az uszo-
da környékén, csak csa-
lád részére. Tel: +38050-
8094680. 
Beregszászban a V. Huca u. 
3/9. szám alatt egyszobás la-
kás kiadó vagy eladó. Mob.: 
050-2217651. 

Autóalkatrész, tartozék

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

Ablakredőny javítását és 
új elkészítését, felszerelé-
sét vállalom, továbbá ren-
delhető műanyag ablak és 
ajtó is. Mob.: 066-8613811 
(egész nap). 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását vállalom Bereg-
szászban és környékén. Vala-
mint hegesztést, betonozást 
és kéménypucolást is. Mob.: 
050-1948976. 

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

Magyarországon állat-
ellátáshoz, lovak, istál-
lói munka ellátásához 
veszünk fel dolgozót. A 
munkahelyet folyama-
tosan tudjuk biztosíta-
ni. Megbízható dolgo-
zó jelentkezését várjuk. 
Fizetés: 250000 Ft/hó 
+ étkeztetés + szállás + 
útiköltség. Jelentkezni: 
+3630-9902535. Jelent-
kezéskor a saját telefon-
számát minden esetben 
adja meg. 

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 Csetfalván. Fizetés 
teljesítmény szerint (1.5 
hrivnya/db). Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 

2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@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 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 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni le-
het a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo 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.
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Tiszaújlakon. Fi-
zetés teljesítmény sze-
rint. Minden eladott lap 
után: 1.5 hrivnya. Je-
lentkezni lehet a szer-
kesz tőségben:  Bereg -
szász ,  Kossuth  tér 2 . 
Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.he-
tilap@gmail.com. 

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

Komárom-Esztergom me-
gyei raklap gyártó vállal-
kozás munkatársakat ke-
res. Szállás és hazautazás 
ingyenes. A munkavégzés 
kétműszakos rendben törté-
nik. Mob.: +38050-2612802 
(Beregszászon a Kálvin író-
szer bolt). 
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. 

Idősgondozó/házveze-
tőnő kerestetik Szege-
den ottlakással. Előny: 
orosz (vagy más szláv) 
nyelvtudás, idősgondo-
zás terén szerzett tapaszta-
lat. Kedves, emberséges, 
rendszerető hölgy jelent-
kezését várom. Dohány-
zás, italozás kizáró körül-
mény. Bér: lakhatás, teljes 
körű ellátás + 100.000-ft/
hó dr. Deilinger Viktória 
+3630-4878265 deilinger.
viktoria@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 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. 
Gyógyszertárba (patiká-
ba) végzettséggel rendelke-
ző munkatársat keresünk Me-
zőváriba. Munkaidő: 8-tól 
3-ig hétfőtől szombatig. Érd.: 
099-7532903. 
Magyarországi night club 
keres munkatársakat. 
Facebookon Attila Király, 
fehér pólóban. Így megta-
lálsz. Mob.: +3670-2136516. 
Munkát keresek Bereg-
szászban 8 és 17 között. 
Mob.: 066-5302098. 

Barkács, szerszám

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

Építkezés, felújítás

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

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

Hűtés, fűtés

Többféle tűzifa rendelhe-
tő különböző kivitelben 
(tölgy, kőris) házhoz szál-
lítással. Mob.: +38099-
5576276. 
Eladó egy autó fa, tüzelésre 
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.: 
066-3967011, 099-08338. 

Bútor

Beregszászban eladó egy 
jó állapotban lévő sa-
rokülő, fotelek nélkül. 
Ára: 7000 hr. Mob.: 099-
2725331, 097-9621454. 

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Boroshordók eladó 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Eladó boroshordók: 300 li-
teres, 65 literes. Ugyanitt ká-
posztagyalu, fonott korsók 
– 12 és10 literes, és káposz-
táshordó, 100 literes. Mob.: 
066-8243778. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

Szabadidő, hobbi

Keresem az alábbi magyar 
zenekarok eredeti kiadvá-
nyait LP (Vynil/bakelit le-
mez), CD, MC formátumok-
ban: OSSIAN, Omen, Po-
kolgép, Moby Dick, Akela, 
Beatrice, STRESS, Mis-
sió, Remorse, Lady Mac-
beth… stb., lemez, CD, 
könyv, poszter, koncert-
jegy, ereklye, bármi érde-
kelhet. Ajánlatokat, képe-
ket emailben/facebookon, 
viberen várok. Hibátlan álla-
potú, karcmentes LP-k, CD-
k, előnyben. Minden aján-
lat érdekel. Elérhetősége-
im: kristik.pistik97@gmail.
com Facebook: Karpinecz 
Krisztián. Tel./Viber: 066-
9792680. 

Társkeresés

45 éves sportos, romanti-
kus férfi keres vékony, mo-
solygós, tüzes, szenvedé-
lyes hölgyet. Facebookon 
Attila Király, fehér póló-
ban. Így megtalálsz. Mob.: 
+3670-2136516.
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Ön megtalálta már a 
legkedvezőbb ajánlatot?
Keresse a Karpatinfo.net 

oldalunkon is!

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

Egyet fizet, hármat kap!

HIRDESSEn 
A 2019-S ÁRAKOn!

HA nÁLunK HIRDET,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

ÉRDEKLőDnI LEHET:
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2.
Mob.: +380 (66) 285 0 283
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések 

felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re is.

Súlyosan beteg kisfiúnak 
kérnek segítséget!

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

A kezeléshez szük-
séges gyógyszer 

(Zolgensma) nagyon 
drága,  

2,125 millió euró.

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

számot +380980728704 (Mária).

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

5168 7574 0804 6045 (Мотичка Марія 
Василівна).

KÁMME FOTÓMŰHELY: 
FOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Ala-
pítvány (továbbiakban: KÁMME vagy rendező) céljai és fel-
adatvállalásai kapcsán létrejötte óta szoros egységben műkö-
dik alapítója, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) 
által megfogalmazott célokkal és értékekkel, így központi gon-
dolatnak tekinti a Kárpát-medence keresztény értékeinek meg-
őrzését, bemutatását, a magyar nemzeti egység elősegítését, a 
társadalmi és kulturális szerepvállalás révén az értékmentő és 
értékteremtő feladatellátást, a Kárpát-medencei keresztény al-
kotóművészek támogatását a keresztény magyar kultúra új, ma-
radandó értékeinek létrehozása érdekében. A KÁMME Alapít-
vány „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatá-
sa” alprojektje keretében, KÁMME Fotóműhely címmel DI-
GITÁLIS fotópályázatokat hirdet 18. életévét betöltött, hatá-
ron túli magyar hivatásos és amatőr fotósok részére keresztény 
ünnepekhez kapcsolódva, az alábbi kategóriákban: Kárpát-me-
dencei arcok – Önarckép (figyelem: nem szelfi, hanem olyan 
önarckép, amely a fotótechnika révén kifejezi a beküldő hitval-
lását, hogy hol helyezi el magát a világban) 1. Mindenszen-
tek – Halottak napja – Advent (népszokások, a várakozás, 
a lelki felkészülés művészi ábrázolása) 2. Karácsony (még 
élő vagy újraélesztett népszokások, betlehemezés, kántálás, 
Jézus születésének ünnepe, Szent Család ünnepe, Kiskará-
csony…) 3. Húsvét (a böjt időszaka, böjti elcsendesedés, lelki 
folyamatok, kérdésfeltevések, Istenkapcsolatok, még élő vagy 
újraélesztett népszokások…) 4. Pünkösd (Szentlélek eljövete- 
lének és a keresztény egyház megalapításának ünnepe, még 
élő vagy újraélesztett népszokások, pünkösdi királyválasztás, 
búcsú). A pályázatra nem eseményt rögzítő, vagy dokumentá-
ló fotókat várunk, hanem a fotótechnika révén megfogalmazott 
művészi ábrázolást. A rendező a beküldött fotók válogatásából 
virtuális és hagyományos kiállítást is szervez. A zsűri által leg-
jobbnak választott alkotók meghívást kapnak a 2021-ben meg-
rendezendő fotóművészeti alkotótáborba. A pályázatra olyan 
új vagy egy évnél nem régebben készített fotó(ka)t lehet be-
küldeni, amely(ek) eddig még nem kerültek bemutatásra. A pá-
lyázatra egy szerző által beküldhető fényképek száma: legfel-
jebb 15 (tizenöt). Egy kategóriában beküldhető fényképek szá-
ma: legfeljebb 3 (három). Nem kötelező az összes kategóriában 
részt venni, azonban az első nevezéskor a Kárpát-medencei ar-
cok – Önarckép kategóriát is teljesíteni kell és minden esetben 
elvárt a keresztény tematika. Digitális képek esetén az erede-
ti mű rövidebb oldala minimum 2500 pixel legyen. A pályázó-
nak rendelkeznie kell az eredeti fotók ,,nyers” (lehetőség sze-
rint RAW formátumú) változatával. A fotó(k) elnevezése tar-
talmazza a pályázó teljes nevét ékezetek nélkül, ill. alulvonás-
sal a kép címét. Például: Nagy Janos_Advent_Erdely. Pályáz-
ni a fotopalyazat.kamme@gmail.com email címre beküldött, 
digitális formátumú JPG kiterjesztésű képpel lehet, ahol a kép 
hosszabbik oldalának 1500-2000 pixelnek kell lennie. Bekül-
dési határidők: 1. kategória: 2020. december 13. 2. kategó-
ria: 2021. január 15. 3. kategória: 2021. április 10. 4. kate-
gória: 2021. május 28. A nevezés díjmentes. A nevezés a ki-
töltött, aláírt, beszkennelt nevezési lap és a fotó(k) egyidejű be-
küldésével érvényes. A nevezési lap letölthető a www.kamme.
keesz.hu honlapról. A kitöltött, aláírt nevezési lap postán is meg-
küldhető a kategóriák beküldési határidejéig a KÁMME Ala-
pítvány címére (1016 Budapest Aladár u. 17). A nevezés csak a 
határidőkig megérkezett fotó(k) és nevezési lap esetén érvényes. 
A pályázó a pályázata és a nevezési lap beküldésével hozzájárul 
személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltéte-
lek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcso-
latos nyilvánosságra hozatalához. A pályázók pályaműve(i) be-
küldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek sze-
mélyiségi jogi engedélyeivel. Pályázni kizárólag olyan fotókkal 
lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, to-
vábbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő joga-
it. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek 
szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fa-
kadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelős-
séggel tartozik és köteles a KÁMME-t mindennemű jogi igény 
érvényesítése alól mentesíteni. A pályázók a pályaműve(i)k és 
az aláírt nevezési lap beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a rendező a beküldött pályaműve(ke)t térítésmentesen, szerzői 
jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, földrajzi és időbeli kor-
látozás nélkül, nevük feltüntetésével: ▪ a kiállítás és/vagy kiállí-
tás-sorozat anyagába beválogassa és a kiállítás(ok) részeként be-
mutassa; ▪ a pályázattal, a „Kárpát-medencei keresztény alkotó-
művészet támogatása” alprojekttel és a kiállítással kapcsolatos 
on-line és nyomtatott publikációkban felhasználja; ▪ a pályázat 
és a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” 
alprojekt online és nyomtatott archívumában megőrizze; ▪ nyil-
vánossá tegye a KÁMME és/vagy a KÉSZ honlapján; ▪ a pályá-
zat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet tá-
mogatása” alprojekt katalógusába, kiadványába beválogassa és 
ott publikálja; ▪ a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresz-
tény alkotóművészet támogatása” alprojekt elszámolásában, szak-
mai beszámolójában megjelentesse. A fotók ettől eltérő célokra 
való felhasználására a KÁMME csak a pályázóval kötendő külön 
írásbeli megállapodás alapján jogosult. A zsűrizés: a zsűri pon-
tozással (1–10) dönt a pályázatra és kiállításra kerülő képekről. 
Az elöl végzettek közül a díjazottakat és azok sorrendjét a zsű-
ri külön körben dönti el. A zsűri az értékelt képanyagnak megfe-
lelően dönt a díjak kiadásáról, esetleges visszatartásáról, a kiál-
lításon való részvételről. A pályázatra beküldött fotók nem auto-
matikusan kerülnek kiállításra! A zsűri köteles kizárni a pályáza-
ti feltételeknek nem megfelelő pályaműveket. A zsűri döntése el-
len nem lehet fellebbezni. A zsűri tagjai: Dr. Bába Szilvia, a Duna 
Palota ügyvezetője, Gedai Csaba fotóművész, Józsa Judit kerá-
miaszobrász, művészettörténész, Keresztes Dénes, a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese, Madarassy István 
Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész Molnár János festő- és 
grafikusművész. Díjazás: a rendező kategóriánként egy hivatá-
sos és egy amatőr fotóst díjaz, egyenként bruttó 50.000 Ft értékű 
(igény szerinti) fotóeszközzel. Azok közül a pályázók közül, akik 
valamennyi kategóriájában részt vettek, egy hivatásos és egy ama-
tőr fotóst díjaz, egyenként bruttó 150.000 Ft értékű (igény sze-
rinti) fotóeszközzel. Minden résztvevő elektronikus emléklapot, 
a díjazottak nyomtatott oklevelet kapnak. A pályázók alkotásaik 
és a nevezési lap beküldésével elfogadják a részvételi feltétele-
ket. További információ: kamme.alapitvany@gmail.com vagy + 
36-1-328-0164. Értesítés az eredményről a KÁMME honlapján, 
facebook-oldalán és email-ben. Kiállítás megnyitója és díjátadó: 
2021 nyara, Józsa Judit Galéria (1053 Budapest, Városház u. 1.).

apróhirdetés oldalán.

Hirdessen ingyen a
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KOS (3. 21.4. 20.)

BIKA (4. 21.5. 20.)

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

OROSzLÁn (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.9.22.)

MérleG (9.23.-10.23.)

SKORpIó (10.24.11.22.)

nyILAS (11.23.-12. 21.)

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

VízönTő (1. 21.- 2.20.)

HAlAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Kárpátaljai Lelki 
Elsősegély Telefonszolgálat

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

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

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

Felhívás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

munkatársat keres képgyűjtemények felügyeletére és 
művészeti programok szervezésére.

Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik járta-
sak a művészetekben, esetleg művészeti végzettséggel 
rendelkeznek (specialiszt, BSc, MSc).

Alsó korhatár: 25 év.
A pályázathoz csatolja:
1. Kérvény a meghirdetett poszt betöltésére a Fő-

iskolának címezve.
2. Képes szakmai önéletrajz elérhetőséggel (külön 

kitérve arra, hogy milyen művészeti előképzettsége 
van: intézet és szak megnevezésével, esetleges szer-
vezői tevékenység bemutatása).

3. Végzettséget igazoló oklevél másolata.
A jelentkezés határideje: 2021. január 20., 12:00 

(közép európai idő szerint).
A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat elek-

tronikus formában a foiskola@kmf.uz.ua e-mail-cím-
re, nyomtatott formában a következő címre várjuk: 
90202 Beregszász, Kossuth tér 6., személyzeti osz-
tály. A levél tárgyaként főiskola-művészeti munkatár-
sa címet jelölje meg!

A beérkezett anyagok kiértékelése után a főisko-
la vezetősége személyes interjúra hívja be a jelölteket.

Szavazz Te is kedvenc 
pedagógusodra!

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) 
keretén belül Kiss Gyula tanár által létrehozott „Kárpát-
aljai Magyar Kultúráért Alap” Kedvenc tanárom címmel 
honlapot hozott létre abból a célból, hogy díjazza a sza-
vazás alapján kiválasztott pedagógusokat.

A honlap címe: www.kedvenctanarom.org.ua.
Az az óvónő, tanító és tanár nyer, aki 2020. decem-

ber 6. 24.00 óráig a legtöbb szavazatot kapja. A verseny 
nyílt, mindenki javasolhatja kedvenc pedagógusát, és joga 
van a benevezettekre egy szavazatot leadni.

A nyertes pedagógusok díjazásra számíthatnak, vala-
mint az erre a díjazásra beérkezett céladományok összegét 
is egyenlően osztjuk el a három nyertes között.  A verseny 
keretén belül lehetőség lesz határon inneni és túli anyagi 
felajánlások révén növelni a díjazásra szánt alapösszeget.

Budapest, 2020. november 4.
Kacsó András s.k. a KFMA elnöke

SZENT MARGIT 
PROGRAM 

 2019-2020-AS ÉV – ÖSSZESÍTŐ
    Hatodik éve, hogy útnak indítottuk a Szent Margit 

Programot. Isten kegyelméből évről évre egyre sikere-
sebb a kezdeményezés. Külön öröm, hogy ebben a jár-
vány sújtotta évben is növekedni tudott a program. 

Az előző évben 85 támogató 169 gyereket támogatott. 
A segítség többnyire Magyarországról érkezik, de van-

nak támogatók Er-
délyből, Felvidék-
ről, Németország-
ból, Belgiumból, 
Kanadából. Sőt, 
egyre többen van-
nak Kárpátaljáról, 
akik felismerik, 
hogy abból, amit a 
Jóisten számukra 

bőséggel adott, szeretettel adhatnak másoknak is. Rend-
szeres havi támogatásokon keresztül 6 112 707 forintot, 
egyszeri támogatásokkal további 1 335 400 forintot tud-
tunk kiosztani. Ez a 7 448 107 forint azoknak az önkénte-
seknek is az érdeme, akik rendszeresen, saját idejüket és 
energiájukat nem kímélve, mozgatói ennek a munkának. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatóknak 
és az önkénteseknek, hogy önzetlenségükkel sok örömöt 
szereztek a gyerekek számára! A Jóisten a maga bölcses-
ségével jutalmazza a munkájukat.

 GISZ

Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно від 21 вересня 2011 року, на квартиру яка 
знаходиться за адресою с. В. Бакта, пр. Свободи 
(вул. Леніна) № 7 квартира 21 дійсно належить на 
праві спільної часткової власности гр. Шаш Надія 
Олександрівна, Біро Лілла Рейка, Шаш Надія 
Василівна, Шаш Олександр Михайлович, Шаш 
Василь Олександрович, Біро Ноемі Ремень по 1/6 
частині, рахувати недійсним.

Remek hangulatban 
kezdi a hetet, ugyanis 
az elkövetkező napok-
ban az élete minden te-

rületén sikerekre számíthat. A 
dolgai úgy fognak alakulni, 
ahogyan azt Ön eltervezte, és 
a szerettei is támogatni fogják 
mindenben, amit csak tesz. A 
munkájában előreláthatóan na-
gyon könnyen fogja teljesíte-
ni az Önre bízott feladatokat. 
Emellett a magánélete is re-
mek fordulatokat hoz majd.

Ezen a héten minden-
képpen kérje ki a csa-
ládja véleményét, mi-
előtt bármilyen fontos 

döntést meghozna. Különösen 
az idősebb rokonainak tanácsa 
lehet nagyon nagy segítségére, 
hiszen az ő bölcsességük és élet-
tapasztalatuk utat mutathat akár 
a nehéz helyzetekben is. Emel-
lett nagyon vigyáznia kell, mert 
lehet, hogy az elkövetkező na-
pokban valaki az ismerősei kö-
zül zsarolni próbálja majd.

Ezen a héten olyan for-
dulatok következnek 
be a mindennapi éle-

tében, amikre már régóta vá-
gyott. Előfordulhat, hogy a kö-
vetkező napokban fontos szak-
mai döntéseket kell majd meg-
hoznia a munkája során, amik 
nagy hatással lesznek a jövőjé-
re. Legyen elővigyázatos a ki-
adásaival kapcsolatban, mert 
előfordulhat, hogy ezen a hé-
ten többet fog költekezni, mint 
ahogyan azt eredetileg tervezte.

Ön egész héten na-
gyon gondoskodó és 
törődő lesz másokkal. 

Emellett lehetséges, hogy az el-
következendő napokban sokkal 
spirituálisabb és energikusabb 
lesz. Számítson arra, hogy sok 
embernek fel fog tűnni, hogy az 
utóbbi időben mennyire meg-
változott a kisugárzása és sok-
kal boldogabb és kiegyensúlyo-
zottabb lett. Ami a karrierjét il-
leti, semmi nagyobb probléma 
nem fogja érni ezen a területen.

Ez a hét remek lehe-
tőség lesz arra, ked-
ves Oroszlán, hogy 

rendezze a családját érin-
tő problémákat. Egy család-
tagjának ugyanis most nagy 
segítségre lesz szüksége, és 
fontos számára, hogy Ön ele-
gendő időt és figyelmet for-
dítson rá. Ami a munkáját il-
leti, ezen a héten a munkálta-
tói észreveszik, hogy milyen 
keményen és odaadóan vég-
zi az Önre bízott feladatokat.

Ezen a héten rengeteg 
változás elé néz majd, 
különösen, ami a karri-

erjét illeti. Nagy meglepetések 
érik majd egy olyan vállalko-
zással kapcsolatban, amihez ere-
detileg nem fűzött sok reményt, 
most viszont mégis nagyon ígé-
retesnek látszik. A személyes 
problémái azonban megnehezí-
tik az élet számos területén. Job-
ban teszi, ha nem hagyja, hogy 
ezek a negatív érzelmek elural-
kodjanak az elméjében.

Ez a hét minden szem-
pontból nagyon elő-
nyösnek ígérkezik az 
Ön számára. Szeren-

csére végre megoldódni lát-
szik minden olyan problé-
ma, amik az elmúlt hetekben 
aggasztották. Emellett a pénz-
ügyi helyzete is jelentős javu-
lást mutat, ami leginkább an-
nak köszönhető, hogy nagyon 
jó befektetéseket tett az elmúlt 
időszakban. Ön nagyon nagy-
lelkű a családtagjaival.

Ezen a héten azt ta-
nácsoljuk, hogy ke-
rülje a felesleges vi-
tákat, ugyanis eze-

ket most különösen stresz-
szesnek élheti meg. Emellett 
érdemes jobban összponto-
sítania a munkájára, hiszen 
csak így juthat fentebb azon 
a bizonyos ranglétrán. Ami a 
magánéletét illeti, lehet, hogy 
egy régi barátjával magasabb 
szintekre emelik majd a kap-
csolatukat.

Ezen a héten előfor-
dulhat, hogy nehéz 
helyzetben találja 
majd magát. Emellett 

lehet, hogy kisebb nézeteltéré-
sei lesznek egy olyan ember-
rel, aki nagyon fontos szerepet 
játszik az életében, és emiatt 
kissé rosszul fogja érezni ma-
gát. Ne aggódjon, mert a sze-
rettei mindig a segítségére si-
etnek, amikor csak szüksége 
van rájuk. Azt tanácsoljuk, le-
gyen sokkal derűlátóbb.

Ön egy rendkívül 
sikeres hét elé néz, 
kedves Bak, hiszen 

nagyon keményen dolgozik, 
és ez a kitartó munka most 
busásan meg fog térülni, ezért 
learathatja végre a babérokat. 
Azt fogja tapasztalni, sokkal 
gyorsabb léptekben halad a 
céljai felé, mint ahogy azt 
gondolta volna. Néhány Bak 
csillagjegyűnek sajnos anyagi 
nehézségekkel is szembe kell 
majd néznie a héten.

Ezen a héten jól látható-
an megerősíti a kapcso-
latát egy közeli barátjá-

val. Önök remekül fogják érezni 
magukat egymás társaságában, 
és nagyon egy hullámhosszon 
lesznek. Fontos, hogy vigyáz-
zanak erre a baráti kötelékre, hi-
szen így bármikor számíthatnak 
majd egymásra és emellett cso-
dálatos emlékekkel is gazdagod-
hatnak. Remek közös program 
lehet, ha a karácsonyi ajándék-
vásárlásokat közösen ejtik meg.

Mivel előző héten 
nagyon sok teendő-
je volt és rendkívül 

nagy volt Önön a nyomás, 
most végre békére és nyuga-
lomra találhat. Ez abban is 
megnyilvánul, hogy több időt 
tud majd a családjával tölte-
ni. Emellett végre, hosszú idő 
után ismét találkozhat a bará-
taival, ami nagy örömmel töl-
ti majd el. Rá fog jönni arra, 
hogy mennyire jól érzi magát 
a szerettei társaságában.
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Aki sok tésztát fogyaszt, egészségesebb 

A fáradtságod nyomában: ez állhat az 
állandó kimerültséged hátterében  

A 6 legegészségesebb 
téli gyümölcs

Vannak az ember életében olyan idősza-
kok, amikor minden összejön, és nem tudja 
rendesen kipihenni magát – ilyenkor tiszta 
az oka annak, hogy miért vagy mindig fá-
radt. Ha azonban nem tudod megmagya-
rázni, mitől fáradsz el, mégis folyamatosan 
kimerült vagy, érdemes lehet elgondolkozni 
azon, nem állnak-e orvosi okok a háttérben.

Vérszegénység
Az egyik leggyakoribb oka a látszólag ok nélküli fá-

radtságnak a vérszegénység vagy anémia, ami akkor je-

lentkezik, ha a keringő vérben alacsony az oxigént szál-
lító hemoglobin szintje. Az anémia következtében keve-
sebb a sejtekhez jutó oxigén mennyisége, vagyis oxigén-
hiányos állapot léphet fel. A vérszegénység tüneteit nem 
mindig egyszerű beazonosítani, mert gyakran lassan ala-
kulnak ki. Gyanakvásra adhat okot a gyakori fáradtság ér-
zése, szédülés, sápadt bőr, fejfájás, ingerlékenység, köröm-
repedezés, fülzúgás és hajhullás.

Magnéziumhiány
Az okok leggyakrabban a legegyszerűbb magyarázat 

felé vezetnek. Könnyen előfordulhat, hogy semmilyen ko-
molyabb problémád nincs, egész egyszerűen nem adod meg 
a szervezetednek azt a vitamin- és ásványianyag-mennyi-
séget, amire szüksége van. Az átmeneti fáradtságot okoz-
hatja például magnéziumhiány is.

A magnézium a metabolizmus nélkülözhetetlen eleme. 
A kémiai energiát raktározó ATP csak magnézium só formá-
jában képes az energiatermelő folyamatba belépni, amely 
folyamatot katalizáló enzim kofaktora szintén a magnézi-
um. A szervezet energiatermelő képessége és magnézium-
szintje tehát szorosan összefüggnek. Ha a fáradtság mel-

lett stressztűrő képességünk csökkenését, ingerlékenysé-
get és izomgörcsöket is tapasztalunk, magnéziumhiány-
ra gyanakodhatunk.

Alvási apnoé
Akik ettől szenvednek, azok nem csoda, hogy nem tud-

ják kialudni magukat: az alvási apnoé azt takarja, hogy a 
torok összeszűkül, vagy be is zárul alvás közben, ami meg-
zavarja a légzést, és felébreszti az embert. Ez is azzal jár, 
hogy a vérben található oxigén szintje lecsökken. A közép-
korú férfiaknál elég gyakori jelenség lehet, és rosszabbít-
hatja a sok alkohol, valamint a dohányzás is.

Pajzsmirigy-alulműködés
Ha kevés tiroxin, azaz a pajzsmirigy által termelt hor-

mon kerül a szervezetedbe, nem működik megfelelően a 
pajzsmirigyed. Más tünetei is vannak a problémának: jel-
lemzően száraz bőrrel, súlynövekedéssel és fájó izomzat-
tal jár. Sokkal gyakoribb probléma a nőknél, és nő az elő-
fordulásának esélye, ahogy öregszik az ember. Ez a prob-
léma egyszerű vérteszttel felfedezhető egyébként.

Lisztérzékenység
A lisztérzékenység egy életre szóló probléma, amit a 

szervezet gluténra adott válasza okoz. Nagyon sokan nem 
is tudják, hogy ebben szenvednek, mert legtöbbször nem 
okoz különösebben durva tüneteket. Hasmenés, puffadás, 
valamint súlyvesztés járhat még a fáradékonysággal, de 
egyébként ennek is vannak különböző erősségi fokozatai, 
így nagyon nehéz megmondani, hogy tulajdonképpen mi-
kor érdemes orvoshoz fordulni. Ezt is egyszerű vérteszt ki-
derítheti egyébként.

Krónikus fáradékonyság
Bár a mostani stresszes helyzetek és folyamatos szo-

rongás miatt egyre többen gondoljuk úgy, hogy króni-
kus fáradékonyságtól szenvedünk, valójában tényleg van 
egy ilyen rendellenesség. Azt nevezzük így (vagy szak-
nevén myalgic encephalomyelitisnek), ami hosszan, leg-
alább négy hónapon keresztül tartó fáradtságot takar. Jö-
het mellé még izom- és ízületi fáradtság, valamint folya-
matos rosszkedv is.

Depresszió
A fáradtságnak nem kizárólag testi okai lehetnek, 

ugyanúgy okozhatja lelki probléma is: a depresszió egyik 
jellemző tünete például a folyamatos fáradtság, ami abból 
eredhet, hogy nem tudsz eleget aludni, vagy azzal is járhat, 
hogy túl sokat alszol, és már azért vagy kimerült. Ha nem 
ismersz magadra egyik fizikai problémánál sem, de motivá-
latlannak, gyengének és céltalannak érzed magad, akkor ér-
demes lehet a mentális egészségedre is vetni egy pillantást.

Ha szereted az olasz kaját, nagyon jó hírünk van: 
egy friss kutatás szerint összességében jobb mi-
nőségű az étrendje annak, aki tésztát is fogyaszt 
rendszeresen. A szakértők több tízezer gyerek ada-
tait átnézve jutottak erre a következtetésre.

Ha a tésztára gondolunk, legtöbbünknek nem az egész-
séges étkezés jut az eszünkbe. A szénhidrátot, sajnos, leg-
többször démonizáljuk, ráadásul a hagyományos tészta-
félék tényleg nem tartoznak a legajánlottabb ételek közé, 
főleg nem rendszeresen. Egy friss kutatás azonban rácáfol 
az előítéletekre. A Nutritional Strategies Inc. által végzett 
metaanalízis szerint több vitamint és ásványi anyagot visz 
be a szervezetébe az a gyerek, aki rendszeresen eszik tésztát.

A kutatók a tanulmányukhoz több tízezer amerikai 
gyerek adatait nézték át, amelyeket a Nemzeti Egés-
zségmegfigyelő Kérdőívből nyertek ki. Megállapították, 
hogy  azok a gyerekek, akik rendszeresen ettek tésztát, sok-
kal több vitamint és ásványi anyagot vittek be, mint azok, 
akik nem fogyasztottak rendszeresen ebből az ételből. Kü-
lön érdekes, hogy ez kifejezetten igaz volt azon tápanya- 
gokra, amelyekben az emberek, főleg a gyerekek, sokszor 
hiányt szenvednek. A vas, folát, magnézium és rost érté-
kekben például komolyabb javulást lehetett felfedezni.

Más pozitív eredményeket is találtak a kutatók. A tészta-
fogyasztók például kevesebb rossz zsírt és cukrot vittek be 
a szervezetükbe. Utóbbit azért, mert sokkal egészségesebb 
szénhidrátokra hagyatkoztak az energiabevitelnél. Az ered-
mények egyébként nem meglepők. A sokszor mumusnak ki-
kiáltott tészta fogyasztását már korábbi kutatások is egész-
ségesnek találták, mivel alacsony a nátriumtartalma, kevés 
benne a koleszterin, és alacsony a glikémiás indexe. Egy ko-
rábbi olasz kutatás azt is kimutatta, hogy a tésztafogyasztás 
összefüggésbe hozható az alacsonyabb testtömegindexszel.

Csak óvatosan!
Az eredmények nagyon jól hangzanak, de hozzá kell 

tennünk, hogy a kutatást a Nemzeti Tésztatársaság finan-
szírozta, ami azért felvet némi kérdést az eredmények hite-
lességével kapcsolatban. A tudományos kutatásoknál min-
dig érdemes megfigyelni, hogy kik rendelték meg és fizet-
ték ki őket. Bár eredményeket konkrétan ritkán hamisíta-
nak kutatók – az értelmezésben és a konklúziókban lehet-

nek csúsztatások. Ez a kutatás sem hibátlan. Egyrészt nem 
különbözteti meg a különböző életkori és egyéb demográ-
fiai csoportokat, másrészt nem kategorizálja azt sem, hogy 
az alanyok milyen gyakran fogyasztanak tésztát (a rend-
szeresen nem számít tudományosan elfogadható viszony-
számnak). A kutatás továbbá feltételezi, hogy a résztvevők 
teljes kiőrlésű, tojásmentes tésztát fogyasztanak, ami való-
színűleg az esetek nagy részében nem így van.

Ennek ellenére a tésztáról tényleg korábban is kiderült már, 
hogy nem ördögtől való. Nagyon jó energiaforrás, és egészsé-
gesen is el lehet készíteni vele az ételeket. A mostani eredmény 
is megmutatja, hogy milyen fontosak a gabonafélék az étren-
dünkben. Hacsak nem vagyunk valamiért allergiások vagy ér-
zékenyek rájuk, érdemes őket rendszeresen fogyasztani.

A hideg évszakban is gondoskodj a vita-
minraktárjaid természetes feltöltéséről.

A tél nem éppen az egészséges táplálkozás évszaka. 
Valld be, hogy te is jobban kívánod ilyenkor a zsíros le-
vest, a kenyérlángost és a csirkepörköltet, mint a salátát 
vagy épp a gyümölcsöket. Bár a gyümölcsök kétségte-
lenül nem melegítenek fel, és hazánkban szinte alig te-
rem ilyenkor friss vitaminforrás, mégis kiemelten fon-
tos, hogy a megfázásos, vírusos időszakban megfelelően 
gondoskodj az immunrendszered erősségéről. Az alábbi 
téli gyümölcsök garantáltan feltöltik a szervezeted C-vi-
taminnal és más fontos tápanyagokkal!

Körte
A körte hazánkban is szezonálisan elérhető, igen ked-

velt őszi és téli gyümölcs. A rostdús finomság gondos-
kodik az egészséges immunrendszerről és emésztésről 
is. Érdekesség, hogy még az almánál is jelentősen több 
rost található meg benne.

Szezonja: augusztustól egészen kora tavaszig (fajtá-
tól függően).

Tápanyagtartalom egy közepes darabban: 84 kcal, 0 g 
zsír, 23 g szénhidrát, ebből 14 g cukor, 0 g fehérje, 5 g rost.

Áfonya
Az áfonya több mint gyümölcs, hihetetlen erejű szu-

perélelmiszerként tartják számon. Nem véletlenül, hiszen 
számtalan jótékony tulajdonsággal rendelkezik, többek 
között erősíti az immunrendszert, csökkenti a gyulladást, 
a koleszterinszintet, sőt még a cukorbetegség kialakulá-
sának az esélyét is. Ráadásul fogyókúrázók is nyugod-
tan fogyaszthatják, hiszen igen alacsony mind a kalória-, 
mind a cukortartalma.

Szezonja: októbertől decemberig.
Tápanyagtartalom egycsészényiben: 46 kcal, 0 g zsír, 

12 g szénhidrát, ebből 4 g cukor, 0 g fehérje, 4 g rost.

Gránátalma
A gránátalma igazi antioxidánsbomba, amely védi a 

szervezetet a szabadgyökök károsító hatásaival szemben. 

Ezáltal késlelteti az öregedés folyamatát is. Ráadásul tele 
van rosttal és káliummal, sőt még boldogsághormonként 
is hat, hiszen megemeli a szerotonin szintjét az agyban.

Szezonja: októbertől januárig.
Tápanyagtartalom félcsészényiben: 72 kcal, 1 g zsír, 

16 g szénhidrát, ebből 12 g cukor, 1 g fehérje, 4 g rost.

Narancs
A narancsot te is inkább folyadékként fogyasztod? 

Ezentúl felejtsd el a narancslevet, különösen a boltit, és 
eszegesd inkább a gerezdeket! Ezáltal elkerülheted az ext-
ra cukorbevitelt, viszont sokkal több rostot és immunerő-
sítő C-vitamint juttathatsz be a szervezetedbe. A kutatá-
sok szerint a flavonoidokban gazdag déli gyümölcs ráadá-
sul segíti megelőzni az időskori makula-degenerációt is.

Szezonja: decembertől májusig.
Tápanyagtartalom egy közepes darabban: 62 kcal, 0 g 

zsír, 15 g szénhidrát, ebből 12 g cukor, 1 g fehérje, 3 g rost.

Grapefruit
A grapefruit tele van A-, C-vitaminnal, likopinnal és 

rosttal, emiatt kiváló alternatívája lehet a narancsnak, ha 
különlegesebb, fanyarabb ízre vágysz. Mielőtt elkezde-
néd fogyasztani, azonban feltétlenül konzultálj háziorvo-
soddal, mivel sok gyógyszer hatását jelentősen módosítja.

Szezonja: januártól májusig.
Tápanyagtartalom egy közepes darabban: 103 kcal, 0,3 g 

zsír, 26 g szénhidrát, ebből 19 g cukor, 2 g fehérje, 4 g rost.

Datolyaszilva
A kakiszilva, vagy más néven datolyaszilva nemcsak 

mézédes, de tele van vitaminokkal és ásványi anyagok-
kal is. Nem véletlen, hogy a legjobb téli immunerősí-
tő gyümölcsök között tartják számon. Emellett hatéko-
nyan őrzi a szív egészségét, csökkenti a vérnyomást, a 
szívroham kockázatát és a szívbetegségek kialakulását 
is megakadályozhatja. Viszonylag magas kalória- és cu-
kortartalmát azonban fogyókúra esetén mindenképp fi-
gyelembe kell venni.

Szezonja: októbertől januárig.
Tápanyagtartalom egy közepes darabban: 118 kcal, 0 g 

zsír, 31 g szénhidrát, ebből 21 g cukor, 1 g fehérje, 6 g rost.
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Plusz egy vicc

2020. 48. szám meg   
fej   tése:  A tudás 
olyan, mint a köröm-
lakk. Az alkohol le
mossa.     

plusz    egy vicc: – Mert 
nem kaptam csíkos 
festéket. 

Meggyes csokoládés 
kocka

Tészta: 20 dkg margarin, 20 dkg porcukor, 1 tasak va-
níliás cukor, 4 tojás, 10 dkg liszt, 3 dkg kakaópor, 6 g sütő-
por, 1 evőkanál rumaroma, 1 csipet só, 2 evőkanál tejföl, 
1 üveg meggybefőtt.

Tetejére: 2 dl habtejszín, 20 dkg étcsokoládé, 1 evő-
kanál porcukor.

Díszítés: meggyszemek, reszelt csokoládé.
Elkészítése: A meggyet lecsepegtetjük, a sütőt 180 

°C-ra melegítjük, egy körülbelül 20x30 cm-es tepsi aljába 
sütőpapírt fektetünk.

A vajat a cukrokkal kihabosítjuk, majd egyesével hozzá-
dolgozzuk a tojásokat, ezután hozzáadjuk a tejfölt, a rumot és 
a sütőporral, sóval vegyített, kakaós lisztet. A masszát a tepsi-
be rakjuk, elsimítjuk és kirakjuk a tetejét meggyel – enyhén a 
masszába nyomkodva. Kb. 25–30 perc alatt – tűpróbáig sütjük. 

A tejszínt a cukorral felforrósítjuk – nem forraljuk – 
majd ráöntjük az apróra tördelt csokoládéra és simára ke-
verjük. A krémet teljesen kihűtjük, majd egy kézi mixer-
rel habbá verjük és rákenjük a tészta tetejére. Hűtőben 2-3 
órán át dermesztjük, majd felszeletelve meggyszemek és 
reszelt csokoládéval díszítve kínáljuk.

Ez a szeretethiányos 
ember 8 ismertetőjegye

A szeretethiányos emberek sok lelki problémával küz-
denek, mivel folyton azt érzik (talán jogosan is), hogy 
nincs mellettük senki, miközben pedig nagyon igé-
nyelnék és vágynak rá. Sajnos, aki gyerekkorában 
nem kapja meg azt a feltétel nélküli szeretetet, melyet 
csak egy szülő adhat igazán, annak felnőttkorában kell 
megtanulnia, hogyan is kell szeretni és szeretve lenni.

Manipulál
A szeretethiányos em-

berek nagyon jól értenek 
ahhoz, hogyan manipulál-
janak másokat és keltsenek 
bűntudatot bennük.

Szinte mindig megsér-
tődnek, ha valami nem úgy 
alakul, ahogy ők eltervez-
ték és képesek elérni, hogy 
a másik fél rosszul érezze 
magát csak azért, mert nem 
felelt meg az elvárásainak.

Általában egy ilyen 
ember soha nem ismeri el, 
ha hibázott, viszont remek 
képessége van a bűnbakok 
kereséséhez.

Birtokolni akar
Nem elég, ha együtt 

töltitek az egész hétvégét, 
neked mindig ott kell len-

ned mellette, amikor szük-
sége van rád, hiszen őt sen-
ki nem szereti rajtad kívül, 
és rögtön bűntudatot kelt 
benned, ha még te is „ké-
pes vagy elhanyagolni”.

Sokszor követelőző és 
nem szereti, ha másokkal 
is foglalkozol rajta kívül, 
mivel úgy érzi, ő érdemli 
a legtöbb figyelmet.

A szeretet koldusa
Szinte szomjazik az el-

ismerésre, ezért gyakran 
hallhatsz olyan mondatokat 
a szájából, hogy: „ Annyira 
rosszul nézek ki ma”, vagy 
„Biztos nem tetszem neki”, 
miközben persze tudja, 
hogy mindkét esetben ép-
pen az ellenkezője az igaz.

Ez egyszerű öniga-
zolás, amiben követel-
mény, hogy partner le-
gyél. Próbáld ki, hogy egy-
szer egyetértesz vele, ami-
kor kritizálja magát. Élete 
legnagyobb meglepetése 
lesz tőled.

Nincsenek állandó 
emberek az életében

Legalábbis hosszú ide-
ig biztos nem.

Mindig van egy aktu-
ális legjobb barátja, akin 
pillanatok alatt tovább is 
adna, ha éppen már nem 
felelne meg neki.

Fél a magánytól és at-
tól, hogy egyedül marad, 
de valahogy mindig képes 
arra, hogy eltaszítsa maga 
mellől azokat a személye-
ket, akik egyébként igazán 
szeretik őt.

Minden róla szól
Néha meghallgatja a 

másik fél véleményét, mert 
tudja, hogy egy kisebb 
csontot nekik is dobnia 
kell, de azért nem erőlte-
ti meg magát.

Mindig, minden róla 
szól. Ha már volt dolgod 
ilyen emberrel, akkor tu-
dod, hogy miről beszélünk.

Igazán soha nem érdek-
lődött felőled, és amikor azt 
hitted, hogy igen, az is csak 
a színjáték része volt, mert 
belül csak önmagával volt 
elfoglalva.

Semmi nem elég
Igaziból bármennyi-

re megerőltetheted magad, 
soha nem leszel neki elég 
jó. Úgy ad, hogy a többszö-
rösét veszi vissza.

A társaságában gyakran 
érezheted magad fáradtnak, 
kimerültnek, mivel az ösz-
szes energiádat elszívja és 
belőled táplálkozik.

Korántsem kölcsönös 

a köztetek lévő kapcsolat, 
viszont ő folyton úgy érzi, 
hogy ő sokkal többet ad ne-
ked, mint te neki.

Téged nem emel
Mivel ez egy egyirányú 

kapcsolat, ezért te semmit 
nem kapsz tőle, ami által 
több lehetnél.

A barátságok vagy sze-
relmek pont arról szólnak, 
hogy egymást emelitek, ad-
tok valami olyan pluszt a 
másiknak, amiben hiánya 
van. Egy szeretethiányos 
embertől viszont ne várj 
semmi hasonlót, mert csa-
lódni fogsz.
Folyton panaszkodik

Amiért neked persze ku-
tya kötelességed sajnálni őt. 
Ha nem, akkor nem is sze-
reted igazán. Elvárja tőled, 
hogy megoldd az élete ösz-
szes problémáját, miközben 
ő nagy ívben tesz a tieidre.

Ha éppen hív, akkor tu-
dod, hogy két óra panasz-
kodás következik, ami so-
rán kiderül, hogy mennyi 
rossz dolog érte és neked 
fogalmad sincs arról, hogy 
ő miken ment keresztül.

Hogyan kezeld?
El kell fogadnod, hogy 

nem tudsz mindenkit meg-
menteni, vagy megváltoz-
tatni. A szeretethiányos em-
bereknek, bár jóval nehe-
zebb dolguk van, igenis meg 
kell tanulniuk, hogy milyen 
a feltétel nélküli szeretet.

Ebben persze lehetsz 
társ, de figyelj, hogy ne ál-
dozat legyél a végére. Ha 
úgy érzed, hogy már a köz-
érzetedre is negatív hatás-
sal van egy ilyen ember tár-
sasága, akkor a legjobb, ha 
elengeded és hagyod, hogy 
megtanulja a leckét… de 
már nélküled.

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

– Lépjenek ki, akik szeretik a zenét! – üvölt az őr-
mester a felsorakozott katonáknak.

Öten kilépnek a sorból.
– Mit kell énekelni? – kérdi az egyik.
– …

Kétbetűsek: AE, AZ, 
BS, EB, GŐ, IL, KŐ, LA, 
LE, LÜ, LY, NI, SÁ, SS, 
ÚR, YÁ.

Hárombetűsek: ALE, 
ELV, MTA, PEZ, PÓZ, SZO.

Négybetűsek: AGYŐ, 
AKSI ,  ATYA,  BAKU, 
ELÁN,  ÉREM,  FESS, 
FILA, HEKI, KERT, LEAR, 
OLGA, ORKA, RALF, 
RÁNT, TOLL.

Ötbetűsek:  BRIGI , 
CERKA, CSELE, DYLAN, 
ENIKE, HEIDI, IRONS, 
KERÜL, LEEJT, LIMAI, 
LOREN, MAYER, MÁZSA, 
MIENK, OLASZ, PERLŐ, 
TEPSI, ZSELÉ.

Hatbetűsek: APÁTIA, 
ÁTESIK, ÁTÍRÁS, KEZDÉS, 
LENYEL, OKSÁGI, RE-
DŐNY, SEMMIT, SZÓLAL.

Hétbetűsek:  BENÁ-
DAL, ELHOZNI, EZRE-
DES, RÉSZLEG, TÁRÁ-
ZÁS, VIRÁGZÓ.

Nyolcbetűsek: BER-
K E N Y E ,  E S Z E T L E N , 
LAKÓTÁRS, LETERE-
LŐ, ÓLOMATOM, TU-
LIPÁNT.

Kilencbetűsek: ARANY-
LAKK, DAJKAMESE, FOR-
SZÍROZ, NAGYMOSÁS, 
SEGÍTENEK.

Tízbetűsek: ALÁBB-
HAGYÓ, TÉSZTAGYÁR, 
ZONGORÁJÁT.

Tizennégy betűsek: AL-
KOHOLELLENES, ASZ-
TALOSMESTER.
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GRAMM A TÁRGY RAGJA VESZTEGLŐ TILTÁS HÍRT VITAT ☼
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