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Divatos ruhák
minden alkalomra

Örömet szerezni
önzetlenül, szeretetből
Az NSKI Mikulás-ajándéka megérkezett a nagydobronyi gyermekotthonba

A

z advent legfőképpen az elmélyülés
és a számvetés időszaka, amikor is embertársainkkal együtt az
ellenségeskedés helyett a megértést és a
megegyezést keressük,
hangzott el Beregszász
főterén azon az elmúlt

vasárnapon megtartott
ünnepségen, amelyen
az adventi koszorún
m e g g y ú j t o t t á k a re ményt jelképező második gyertyát. A korábbi években már hagyománnyá vált az ilyen
meghitt alkalom.
Folytatás a 3. oldalon

A beregszászi 6-os iskolában
járt az NSKI Mikulása

A

Nemzetstratégiai Kutatóintézet
(NSKI) 2013 óta
minden évben névre szóló Mikulás-ajándékokkal érkezik Kárpátaljára,
melyek az általuk „örökbe fogadott” Beregszászi
6. Sz. Horváth Anna Ál-

Részletek a 6. oldalon
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talános Iskola tanulóihoz
kerül, illetve a református
és katolikus egyházak közreműködésével számos családhoz, rászoruló gyerekhez
jutnak el. Idén több mint ötszáz csomag talált boldog
gazdára. Bár 2020 sok mindenben más, mint az eddi-

gi évek, hiszen megszorítások, határátkelési korlátozások, személyes kapcsolattartási nehézségek jellemzik, de az NSKI Mikulása idén is eljutott a meglepetésre váró gyermekekhez. Sajnos ezúttal az ajándékozók nem lehettek jelen,

A gyógyító hit
A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által létrehozott
Linner-díj átadásán

az ajándékok és élelmiszercsomagok átadására
a karanténszabályoknak
megfelelően kicsit szűkebb körben, de annál
meghittebb hangulatban
került sor.
Folytatás a 3. oldalon

H

itből fakadó emberszeretet jellemezte a legendás beregszászi
sebészfőorvos, Linner Bertalan munkásságát, aki a
múlt évszázadban évtizedeken át, egészen 1969-ben
bekövetkezett haláláig, több
mint negyvenezer műtétet
elvégezve életek sokaságát
mentette meg, s teremtette
meg a gyógyulás lehetőségét,
hangzott el azon az ünnepségen, amelyen átnyújtották
a Linner-díj emlékplakettjeit az idei év díjazottjainak. A
Pásztor Ferenc Közösségi és
Zarándokházban a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által létrehozott emlékszobában megtartott bensőséges alkalmon
több felszólaló is hangsúlyozta, hogy a koronavírus által okozott mostani veszélyhelyzet miatt orvosaink munkája még inkább felértékelődött.
Folytatás a 4. oldalon
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Belügyminiszter-helyettes: nem
törvényellenes a magyar himnusz
éneklése Ukrajnában

Az ukrán állampolgárok Kanadában, Amerikában szabadon elénekelhetik az ukrán himnuszt,
ha úgy tartja kedvük. A kárpátaljai magyarság sem szegett törvényt azzal, hogy elénekelték a
magyar nemzeti imát a Szürtei
kistérség alakulásakor – nyilatkozta Anton Herascsenko belügyminiszter-helyettes a NEWSONE
politikai vitaműsorában.
Herascsenko provokációnak nevezte a himnuszügyet, melyet szerinte mesterségesen erősített fel a
média.
Az ukrán törvények értelmében az államnak garantálnia kell
a nemzeti kisebbségek számára a
nemzeti-kulturális autonómia jogát. Az ukrajnai nemzetiségek jogairól szóló nyilatkozat (4. cik-

kely) kimondja: minden ukrán állampolgárnak joga van a szabad
vallásgyakorlatra, nemzetiségi
szimbólumainak használatára. A
magyar himnusz egyben nemzeti
imádság is: a Magyar Református
Énekeskönyv 346., a Római Katolikus Népi Énektár 365. éneke.
Azokon a településeken, ahol az
etnikai kisebbségek tömbben élnek, az állami mellett a nemzeti jelképek használatára is lehetőség van. A Szürtei kistérségben
68%-os a magyar lakosság aránya.
A magyar himnusz előtt az ukrán
is elhangzott az ominózus ülésen
és az államnyelven tették le az esküt a képviselők, így semmiképp
nem sértett jogszabályt a nemzeti
imádság elhangzása.

Kárpátalja.ma

Magyarország kijevi nagykövetségének
közleménye

„Az elmúlt napokban az ukrán
sajtóban széles körben nyilvánosságot kapott az a felvétel, amelyen a Kárpátalja megyei Szürte
település önkormányzatának
megválasztott képviselői állítólag
Magyarország himnuszát éneklik
a testület alakuló ülését követően.
A híradás nyomán számos kommentár, indulatosan vagy vis�szafogottabban megfogalmazott
bírálat, támadás érte az önkormányzat képviselőit, a kárpátaljai magyarokat, illetve Magyarországot.
Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy ezen vélemények megfogalmazói, ahogyan a felvételt kritikátlanul közzé tevő sajtó munkatársai sem tájékozódtak kellően a
kérdésben.
Időközben kiderült, hogy a
felvételt készítő és nyilvánvalóan rosszindulattal közzé tevő személy – aki mellesleg a választáson
vereséget szenvedett politikus hozzátartozója – szándékosan elmulasztotta megörökíteni azt, hogy
az ülés végén felcsendült Ukrajna
nemzeti himnusza, majd csak ezt
követően énekelték el a magyarok
több évszázados nemzeti imád-

ságát, amely történetesen valóban
Magyarország nemzeti himnusza
is lett idővel. Ezen imádság a világon bárhol élő magyarság kulturális örökségének és identitásának
része, hasonlóan a magyar nemzeti
színekhez (piros-fehér-zöld). A világszerte élő magyar közösségek
ezeket nem Magyarország, hanem a
magyar nemzethez tartozás szimbólumaként őrzik és használják, ahogyan ezt történik az Ukrajnában élő
magyarok esetében is.
Ukrajna 1992-ben elfogadott
törvénye a nemzeti kisebbségek jogairól 6. cikkelye garantálja a nemzeti szimbólumok használatát ezen
kisebbségek számára. Ezen példamutató és modern jogszabályi rendelkezés nyomán vált lehetővé, és
immár évtizedes gyakorlat az, hogy
a magyarok által lakott településeken láthatóak a magyar nemzeti színek és ünnepi alkalmakkor felcsendül a nemzeti imádság.
Reméljük, hogy a különböző
etnikumok közötti és kisebbségi
identitás iránti tisztelet ezen szép
és nagyra értékelendő hagyománya Ukrajnában zavartalanul folytatódhat.”
2020. december 2.

Kinyitottak az ukrán–szlovák
határátkelőhelyek, de szigorodtak a
belépési szabályok
December 7-től megváltoztak a
Szlovákiába történő beutazás szabályai – tájékoztat a mukachevo.
net internetes hírportál december 7-én.
Ismét működik az ukrán-szlovák határvonalon a Kisszelmenc–
Nagyszelmenc és az Ungvár–

Felsőnémeti határátkelőhely. A
Kisberezna–Ublja ellenőrző pont
is dolgozik, viszont itt a gyalogos
forgalmat megszüntették.
Ugyanakkor a határnyitással
párhuzamosan szigorításokat vezet-

tek be a határátlépésben. A változások nem csak a külföldieket érintik,
hanem azokat a szlovák állampolgárokat is, akik a Kassai járás határ
menti területein élnek, és rendszeresen ingáznak a munkájuk vagy a
tanulmányaik miatt. Ezentúl a napi
szinten utazóknak fel kell mutatniuk egy 14 napnál
nem régebbi negatív PCR-tesztet. Ez
alól csak a 7 év alatti gyerekek kapnak
felmentést. A Szlovákiába való belépéshez az utazóknak rendelkezniük
kell egy 72 óránál
nem régebbi, negatív PCR-teszttel.
Az Ukrajnából
Szlovákiába utazóknak regisztrálniuk kell a korona.
gov.sk weboldalon, majd a határátlépés után házi
karanténba kell vonulniuk az egy
háztartásban élő családtagjaikkal
együtt. A karantén ötödik napján koronavírus-teszt elvégzése
szükséges.
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Kuleba: Ukrajna nem akar politikai harcot
vívni Magyarországgal

Ukrajna nem érdekelt abban,
hogy politikai harcot vívjon
Magyarországgal – jelentette
ki Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter hétfőn az RBKUkrajina hírportálnak. Közben
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) frakciója kivonult a kárpátaljai megyei
tanács hétfői alakuló üléséről.
Az ukrán külügyminiszter
nyilatkozatában kifejtette, hogy
három okból nem akar Ukrajna Magyarországgal politikai ös�szetűzésbe keveredni. „Először is,
mert egy fontos szomszéd ország
Közép-Európában, és mi is részesei vagyunk ennek a térségnek.
Másodszor, mert egy NATO-tagország, és szeretnénk normálisan
együttműködni Magyarországgal
az euroatlanti integráció kérdésében. Harmadszor, mert az Európai Unió tagállama, amelynek
álláspontja szintén fontos számunkra” – hangoztatta. Megjegyezte, hogy Ukrajna kapcsolatai Magyarországgal „nem nézhetők kizárólag egyik vagy másik, magyar érdekekkel szimpatizáló ukrán állampolgár tevékenységének a prizmáján keresztül”.
Hangsúlyozta, hogy mindkét félnek tiszteletben kell tartania egymás jogszabályait és nemzeti érdekeit. „Senki sem akar politikai küzdelmet folytatni Magyarországgal. Ugyanakkor Magyarországnak is tiszteletben kell tartania a mi jogszabályainkat és
nemzeti érdekeinket” – fogalmazott Kuleba.
A miniszter szavai szerint
több konfliktus is van az Ukrajnában élő magyar kisebbség körül,
aminek az az oka, hogy mindkét
országot „traumatizálja a történelmük”. Mindkét fél „nagyon érzékenyen viszonyul minden olyan
kérdéshez, amellyel a történelem
betör a jelenbe, sőt meg akarja határozni a jövőt. Ezek a rejtett traumák érdekütközéseket okoznak.
Ráadásul Magyarország általában
nagyon ambiciózusan viselkedett
az elmúlt években nemcsak az
Ukrajnával fenntartott kapcsola-

tokban, hanem számos más országgal és az Európai Unió egészével
is” – tette hozzá a miniszter.
Hétfőn a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ)
frakciója az utóbbi időben történtek miatt tiltakozásként és az
elnök, Brenzovics László iránti
szolidaritásként nem vett részt
a VIII. összehívású megyei tanács vezetőségének megválasztásában. A „KMKSZ” – UMP színeiben bejutott képviselők felálltak és kivonultak a tanácsterem-

véli, hogy valójában koholt politikai vádak alapján tervszerűen felépített eljárásról van szó,
amelynek célja a magyar szervezetek tevékenységének ellehetetlenítésén túl a kárpátaljai
magyarságnak, valamint vezetőinek a megfélemlítése.
Egy nappal később került
napvilágra, hogy az SZBU
vizsgálatot indított amiatt,
hogy a kárpátaljai Szürte településen az október végén megválasztott magyar nemzetisé-

ből. Távollétükben a képviselők
Olekszij Petrov jelenlegi kormányzót, a Nép Szolgája párt képviselőjét választották meg a megyei tanács elnökének.
A külügyminiszteri nyilatkozat és a KMKSZ-frakció kivonulásának előzménye, hogy november 30-án házkutatást tartott az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) több kárpátaljai magyar intézménynél és Brenzovics
László KMKSZ-elnök lakásán is.
A házkutatások során – a KMKSZ
tájékoztatása szerint – a kelet-ukrajnai zaporizzsjai bíróság egy
korábban szeparatizmus vádjával indított büntetőügyre hivatkozó döntése alapján olyan tevékenységre kerestek bizonyítékokat, amely az ország területi egységének megbontására és a határok erőszakos megváltoztatására, az államnak való károkozásra
irányul. A KMKSZ azonban úgy

gű helyi képviselők az ünnepélyes beiktatási ülésen – még
november 21-én – elénekelték a magyar himnuszt. Ezt
megelőzően, november 24-én
nem engedték be Ukrajnába
Grezsa István miniszteri biztost, arra hivatkozva, hogy a
magyar kormány október végén beavatkozott az ukrajnai
önkormányzati választásokba.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztost három
évre ki is tiltották Ukrajna területéről.
Az elmúlt időszakok történései miatt mindkét külügyminiszter bekérette hivatalába a másik
ország nagykövetét, hogy kifejezze tiltakozását.
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Bocskor Andrea: elfogadhatatlan a nyomásgyakorlás és
a kárpátaljai magyar közösséggel szembeni atrocitás

Elfogadhatatlan a politikai nyomásgyakorlás és a kárpátaljai magyar közösség, valamint
a vezetőivel szembeni atrocitás Ukrajna részéről, ezért határozott állásfogalásra és szankciók kilátásba helyezésére van
szükség – jelentette ki Bocskor
Andrea fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő Brüsszelben, magyar újságíróknak nyilatkozva.
A kárpátaljai magyar EPképviselő hangsúlyozta, a politikai nyomásgyakorlás és az atrocitások eszközeinek használata
megengedhetetlen egy Európai
Unióba igyekvő társult ország
részéről, ezért a Fidesz-KDNP
EP-delegációja úgy gondolja, hogy úgy az Európai Parlamentnek, mint az unió egészének foglalkoznia kell a problémával, „hiszen már számtalanszor szőnyeg alá söpörték a kárpátaljai magyarokat ért jogsértéseket”.
A delegáció véleménye
szerint az Európai Parlament-

nek plenáris ülése témái közé
kell emelnie a kérdést, ugyanis egy EP-vita a legjobb eszköz
ahhoz, hogy a nemzetközi napirenden is megjelenjen a probléma – közölte.
Bocskor Andrea arra hívta fel a figyelmet, hogy mind a
nyomásgyakorlás, mind az atrocitások egy 2017-ben kezdődött
folyamat részei, amely törvényi
szintű jogszűkítések révén oda
vezettek, hogy az ukrán hatóságok már a belügyi szervezeket
is bevetik a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ)
megfélemlítése és ellehetetlenítése céljából. Törvényi szinten korlátozzák a kisebbségi jogokat, médiakampány fest ellenséges képet a kárpátaljai magyar közösségről olyan negatív
folyamatot indítva el, amelynek eredményeképpen többször
fordult elő, hogy ukrán nacionalisták megfélemlítő felvonulást tartottak a régióban, vagy
videóüzeneteket tettek közzé a
világhálón – emlékeztetett.

A képviselő kijelentette: Ukrajna mind az EU társulási egyezmény végrehajtása
során, mind számos más nemzetközi kötelezettsége részeként önként vállalta a kisebbségi jogok védelmének tiszteletben tartását, valamint azt,
hogy a területén élő kisebbségek számára ugyanazokat a
jogokat és szabadságokat biztosítja, amelyekkel az ukrán
nemzeti többség bír. Alkotmányában és az 1992-es nemzetiségi törvényében is rögzítette, hogy minden nemzeti kisebbség kultúrájának és
identitásának megőrzését az
ukrán állam szavatolja – emlékeztetett.
Határozott felszólításra és
szankciók kilátásba helyezésére
van szükség, hogy Ukrajna végre komolyan vegye a kisebbségi
jogok európai elvekhez és elvárásokhoz való tartozását – jelentette ki nyilatkozatában Bocskor Andrea.
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Közélet

Meggyújtották az adventi koszorú második gyertyáját

Az NSKI Mikulás-ajándéka megérkezett a nagydobronyi gyermekotthonba

Örömet szerezni önzetlenül, szeretetből

A Kárpátaljai Református
Egyházkerület közreműködésével idén a csapi, a tiszaújfalui és
a tiszaásványi családok és gyerekek mellett a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon 54 leánynövendékéhez

tója üdvözölte, majd az intézmény
neveltjei adtak szívhez szóló szép
műsort. Zán Fábián Sándor köszöntőjében elismeréssel szólt a gyermekek produkciójáról, bátor kiállásáról, szívből jövő dicsőítő énekléséről. „Áldott legyen az Úr neve értetek” – mondta a püspök. Aki hálát
adott a gyermekekért, az intézmé-

jutott el a névre szóló ajándék,
és valamennyien boldogan fogyasztják majd a konyhára juttatott élelmiszercsomagokból készült finom ételeket is. Az ajándékokat Zán Fábián Sándor püspök és Badó Krisztina, a Püspöki Hivatal irodavezetője adta át.
A családias hangulatú ünnepség résztvevőit Katona Viktória,
a gyermekotthon lelkészigazga-

nyért, ahol szeretet veszi őket körül, s ahol ők megsokszorozva adják azt vissza. Zán Fábián Sándor
arra kérte a lányokat, hogy imáikban egymásért is adjanak hálát,
s Jézus Krisztusért, aki szeretetével megérintett bennünket, s ezt a
krisztusi szeretetet adják is tovább.
A püspök köszönetet mondott az
NSKI munkatársainak, Szász Jenő
elnöknek, akik szívügyüknek tekin-

Elejét lásd az 1. oldalon

Útkeresés, bűnbánat, megértés

tik, hogy örömet szerezzenek a
kárpátaljai gyerekeknek.
Ajándékozni mindig nagyszerű érzés. Miért kap mégis nagyobb hangsúlyt advent időszakában? – tettük fel a kérdést a
meghitt ünnepség végén Zán Fábián Sándornak. A püspök a sajtónak nyilatkozva elmondta: az
adventi időszakban azért kerül
nagyobb hangsúly az ajándékozásra, a szeretetünk ilyetén kifejezésére, mert ez az időszak arról szól, hogy Isten az ő szeretetét nagyon koncentráltan fejezte
ki, éreztette meg az emberekkel:
megszületett a világ megváltója,
Jézus Krisztus. Ez egy felfoghatatlan nagy ajándék az egész emberiség számára. Isten a megváltás csodájában fejezte ki szeretetét. Az emberek, akik ezt a szeretetet megtapasztalták, szintén
szeretnék továbbadni azt. S erről a szeretetről úgy tesznek bizonyságot, hogy megajándékozzák egymást. Főleg karácsonykor, de a Mikulás ünnepe is fontossá vált, mert ez is egy alkalom, hogy bizonyságot tegyünk
a szeretetről: semmit sem várva,
önzetlenül ajándékozzunk. Ez a
mostani is egy ilyen alkalom. A
Nemzetstratégiai Kutatóintézet
munkatársai ezeknek a gyerekeknek, akiknek ez az intézmény az
otthonuk, önzetlenül örömet szereztek. Szeretetből.
Ezt pedig valamennyien gyakorolhatjuk…

Marton Erzsébet

Az EBESZ képviselőivel tárgyaltak a kárpátaljai
magyarok az őket ért fenyegetésekről
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetősége az elmúlt héten fogadta az
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)
képviselőit, akiket tájékoztattak a magyar intézményeknél
folytatott házkutatásokról, és
a kárpátaljai magyarság helyzetéről – adta hírül a Kárpátalja.ma hírportál.
Az EBESZ tagjai az Ukrán
Biztonsági Szolgálat (SZBU) által november 30-án kárpátaljai
magyar intézményeknél – köztük a főiskolánál – végrehajtott házkutatásaival kapcsolatban keresték fel az oktatási intézményt.
Az EBESZ ivanofrankivszki irodájából
december 3-án jelezték
érkezési szándékukat a
főiskolára a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért
Jótékonysági Alapítvány ügyében folytatott nyomozás kapcsán – tájékoztatta a hírportált Csernicskó István, a Rákóczi Főiskola rektora. Elmondta, hogy a megfigyelők elsősorban az iránt érdeklődtek, hogy
mit és milyen alapon kerestek
az SZBU munkatársai az alapítvány irodáiban.
Kérésükre Orosz Ildikó, a főiskola elnöke, Csernicskó István
és Kozák Andrea, a házkutatás
során jelenlévő főiskolai jogász
általános információkkal látta el
a szervezet képviselőit a főiskola és az alapítvány működéséről
és a házkutatás részleteiről. Fel-

hívták a vizsgálóbizottság figyelmét arra a tényre, hogy a nyomozást
egy Kárpátalján kívüli intézmény,
a zaporizsjai bíróság hagyta jóvá,
amelynek – mint mondták – semmilyen kapcsolata nincs az alapítván�nyal. „Ez azt feltételezi, hogy sem
Kárpátalján, sem a szomszédos megyékben nem akadt olyan bíró, aki
aláírt volna ilyen nevetséges vádakon alapuló feltételezést, mint a hazaárulás vagy államellenes cselekmények. A kárpátaljai magyar közösség jogkövető magatartást ta-

núsít, eszében sincs semmiféle államellenes cselekedetek végrehajtására” – idézte a főiskola vezetőinek szavait a hírportál.
Csernicskó István hangsúlyozta
az EBESZ-megfigyelőknek, hogy
az SZBU fegyveres házkutatásai
az épületben hatással vannak a főiskolára mint oktatási intézményre
is, amely rontja az intézmény presztízsét, negatív hatással lehet az intézmény jelenleg folyamatban lévő
akkreditációjára.
A megbeszélés során tágabb
kontextusban is szó esett a kárpátaljai magyarság helyzetéről, a
nyelvi és oktatási jogoktól egé-
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szen a decentralizáció kérdésköréig. Szót ejtettek a szürtei
kistérség helyi képviselői ellen a magyar himnusz eléneklése miatt szintén a héten elindított SZBU-vizsgálatról, valamint a nap folyamán a magyar
konzuli hivatalokhoz, szervezetekhez, sajtóorgánumokhoz és
magánszemélyekhez érkezett fenyegető üzenetről is – tette hozzá Csernicskó István.
A megfigyelők által korlátozott idejű megbeszélésen nem
volt lehetőség arra,
hogy megfelelően kitérjenek minden kárpátaljai magyarságot
érintő témára, ezért a
főiskola vezetősége
angol és ukrán nyelvű
kiadványokat adott át
az EBESZ-küldöttség
tagjainak a kárpátaljai
magyarság állásfoglalásáról a kisebbségpolitikával kapcsolatban
– számolt be a hírportál.
Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter előző nap a
Facebookra feltett videójában közölte: arra kérte az EBESZ elnökségét ellátó Albániát, hogy küldje Kárpátaljára megfigyelőit, ami
meg is történt. Ugyanakkor a speciális megfigyelő kontingens kijevi vezetője elsőre megtiltotta a
misszió tagjainak, hogy az ott élő
magyarokkal kapcsolatba lépjenek, csak azt engedélyezte, hogy
az ukrán titkosszolgálattal beszéljenek, amit a magyar tárcavezető
elfogadhatatlannak nevezett.

MTI

Elejét lásd az 1. oldalon
A Pro Cultura Subcarpathica
civil szervezet a város vezetőségével, a történelmi egyházakkal
és más civil szervezetekkel Közös advent néven a karácsonyt
megelőző vasárnapokon meleg
teával, ünnepi ételekkel, fellépőkkel várta Beregszász lakóit, hogy együtt gyújtsák meg a
hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyáit, hangzott el a be-

vezetőben. Sajnos az idei rendhagyó évben a gyertyagyújtást
csak szűk körben tehetjük meg.
A remény lángjának fellobbanását követően a történelmi egyházak jelen levő képviselői Isten
áldását kérték a közös alkalomra
és a jelenlévők életére.
Rezes Károly a KMKSZ
képviseletében a gyertyagyújtást követő rögtönzött sajtótájékoztatón arról szólt, hogy talán soha nem volt még olyan
nagy szükség az elmélyülésre,
az önmagunkkal való szembenézésre, mint most, a koronavírus okozta rendkívüli helyzet
idején. Amikor is a bezártságból
adódóan rengeteg feszültség és
negatív indulat halmozódott fel.
A politikus kifejezte abbéli reményét, hogy jövőre már ismét
a megszokott módon, felszabadultan ünnepelhetünk.
Az európai keresztény világ
válságos időszakot él át, legkiválóbb gondolkodói keresik azon
értékeket, amelyek a XXI. században is kapaszkodót és biztonságot jelentenek e közösség számára, fogalmazott Sin József, a
KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének az elnöke. Aki a továbbiakban az adventi időszak szellemét idéző

és a Bibliában olvasható gondolatnak megfelelően a következőkre hívta fel a figyelmet:
törekedjünk rá, hogy haraggal
egyetlen nap végén sem térjünk
nyugovóra.
Molnár János, beregszászi
római katolikus plébános pedig úgy fogalmazott, hogy az
ünneplés – öltsön az bármilyen
modern vagy hagyományos formát – csak közösségben lehetséges. Mint ahogy Isten fia is

azért jött közénk és azért vállalt
velünk, gyarló emberekkel közösséget, hogy az Istennel való,
immáron tökéletes közösségbe vezessen mindannyiunkat.
Az adventi időszak útkeresése, az ilyenkor gyakorolt bűnbánat pedig arra jó, hogy segítsen rendbe hozni a közöttünk,
emberek között fennálló nézeteltéréseket.
Szent Miklós napján és a jótevő püspök példáján arra emlékezünk, hogy a krisztusi szeretet
miként tud emberi szeretetté válni, hangsúlyozta Marosi István, az
Ortutay Elemér Görögkatolikus
Kollégium irányítója.
A koronavírus okozta rendkívüli helyzet megtanított bennünket arra, hogy a kis dolgoknak is tudjunk örülni, hangsúlyozta Margitics János, a beregszászi református gyülekezet lelkésze. Emlékezzünk rá,
hányszor kellett elmondanunk
az elmúlt hónapok alatt, hogy
csak a lehetőségek mentén tudunk egy eseményre sort keríteni, egy találkozót megrendezni. Örüljünk tehát minden olyan
alkalomnak, melynek megtartását a mostani rendkívüli helyzet lehetővé tesz.

Kovács Elemér

Külügyek Tanácsa: a kárpátaljai
magyarság védelmében szólalt fel
Szijjártó Péter
Ukrajnában továbbra is kormányzati politika szinten tart
a kárpátaljai magyar közösség
megfélemlítése, jogainak folyamatos megsértése. Ráadásul ez a
jogsértés és megfélemlítés a múlt
héten egy egészen új dimenzióba
lépett – hangsúlyozta Szijjártó
Péter december 7-én Brüsszelben,
a Külügyek Tanácsán. Magyarország külügyminisztere a megbeszélést követően tartott élő bejelentkezést Brüsszelből.
A Külügyek Tanácsában sokszor foglalkozunk különböző közösségeket vagy személyeket
ért diszkriminációkkal több ezer
vagy tízezer kilométerre az Európai Uniótól, ezért felhívtam
a kollégák figyelmét arra, hogy
nem kell ilyen messzire menni:

sajnos az emberei jogok megsértésével a szomszédságban is találkozhatunk – mondta a külügyminiszter, aki az Ukrán Biztonsági Szolgálat múlt heti razziája mellett a KMKSZ pártengedélyének lehetséges beszüntetéséről és a magyarokat ért fenyegetésekről is beszélt.
Azt kértem az EU-s kollégáktól,
hogy ne csak akkor legyünk érzékenyek az emberi jogokra, amikor
azok többezer kilométerre, hanem
akkor is, ha azok a szomszédságunkban sérülnek; amikor egy, állítólag az EU-ba igyekvő ország ily
módon tart támadás alatt egy európai uniós tagországhoz tartozó közösséget – hangsúlyozta a külügyminiszter.

Kárpátalja.ma
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Közösség
A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által létrehozott Linner-díj átadásán

Tiszta szívet teremtsd bennem!

„Szilárdítsd meg lépteimet
ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság.”
(Zsolt 119,133)
Ez a zsoltárvers egy csodálatosan szép ima. A Károli fordítású
Bibliában így hangzik: „Vezéreld
utamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam”. Magam így imádkozom ezt a zsoltárt: a Te igéddel
vezess, Uram, és őrizz meg engem, hogy ne legyek képmutató,
hamis vagy hazug. Ezt elmondjuk Istennek és várunk, hogy majd
megváltozunk, és nem lesz bennünk hamisság.
Azt is elmondhatjuk, hogy
Uram, én félek magamtól, nem
bízom magamban, mert én hamis
vagyok. Szeretném, ha az emberek másnak látnának, mint aki vagyok; nem vagyok szilárd, ingadozom. Utálom a hamisságot, a
hazugságot, gazságot másokban,
de én sem vagyok szilárd és tiszta.
Te vezess, légy mellettem, Uram,
és Te ne engedd, hogy hamis, hazug, képmutató legyek.
Nagyon kemény imádság?
Te nem ilyen vagy? Mindig igazat mondasz a szüleidnek, férjednek, feleségednek, gyermekednek? Például, amikor a tegnapodat meséled, soha nem csúszik be
egy kis felnagyítás? Ha a munkahelyeden beszélgetsz, nem emeled kicsit magasra a családi, otthoni életed szépségét, mert különbnek akarsz látszani, mint az
a „nem sokat érő” munkatársad?
Ma hallottam egy lelkésztől,
hogy nem is olyan régen egy jó
barátja megtért, szívébe fogadta az Úr Jézust. Örült a lelkész és
örült a barátja is. Új élet, új kezdés, új életstílus és új őszinteség.
Egy kora reggel felhívja a barát
a lelkészt, és azt mondja: „Kedves István, már én nem bánom,
ha meg is haragszol rám, de én
megmondom neked most, hogy
én egy utálatos, hazug, csaló voltam, és mindennel becsaptalak téged, a barátomat”. A lelkész nagyon izgult, mi fog ebből a vallomásból kiderülni. Hát az derült ki, hogy az ige rávilágított a
jóbarát életére, hamisságára, gazságára, s nem bírta tovább. Érezte,
ha ő Isten megváltott gyermeke,
akkor neki őszintének és igaznak
kell lennie ezután. Rendbe kell
hozni a múltat is; teljesen félrevezette eddig az ő lelkész barátját. S a barát folytatta a vallomást:
„Kedves István, emlékszel, amikor meséltem neked iskolázottsá-

gomról, s beszéltem a tapasztalataimról, eredményeimről, a kutatásokról, a nagy elismerésekről,
a híres kapcsolataimról, a szép
pénzről, amit ezért kaptam? Ebből semmi sem igaz! Hazudtam.
Akartam, hogy értékelj, csodálj,
felnézz reám, tekintélyem legyen
előtted és a barátságodat megszilárdítsam, hogy másoknak meg
veled dicsekedhessem. Hát ilyen
ócska csaló voltam én. Bocsáss
meg, nem bírtam tovább, én mássá akarok lenni! Most haragszol,
megvetsz, utálsz?”
A lelkész azt mondta: „Dicsőség Neked, Uram, ő már biztosan a Te gyermeked! Köszönöm,
hogy ilyen értékes baráttal áldottál meg engem! Barátom, szeretlek, nagyon köszönöm az őszinteségedet, szeretnék hozzád repülni és megölelni, mert te gazdaggá
tettél engem bűnbánó magaddal!”
A hazudozás, felnagyítás, hamiskodás, tagadás, a dolgok lekicsinyítése szokássá válhat életünkben. Nem is veszi észre az
ember, hogy most nem mondott
igazat, most más színben mutatta be a dolgokat, mint az a valóságban van. Nem is veszik észre
sokan, hogy állandóan manipulálják a többieket. Mert másnak
akarnak tűnni, mint akik a valóságban. Először véletlen, azután
szokás és végül uralkodik az ember élete felett a hamisság, gazság. Vedd észre, ismerd fel és
hívd segítségül Isten Szent Lelkét, hogy segítsen megszabadulni, ne légy a saját hamisságod,
hazudozásod rabszolgája! Semmi
mondanivalód nincs a másik számára? Te igaz vagy? Olvasd, tanulmányozd az Úr igéjét, engedd,
hogy a fény rávilágítson a te hamisságodra! Mondd el a zsoltáríró Dáviddal együtt az Úrnak, és
rendezd le a társaddal is, akinek
hazudtál!
Csak így fogsz egészségesen
fejlődni, növekedni lelkileg. Segítsen meg az Úr! Ha nem tennéd, vigyázz, egyszer lelepleződik hamis életed és az nagy szégyen lesz rád. Eltakarni, szépíteni, nagyítani vagy lekicsinyíteni megtanított a sátán. Uram, ismersz. Tiszta szívet teremts bennem, hogy ne hamiskodjam! Segíts, hogy lépteim szilárdak legyenek, és az igazság útjáról sem
félelemből, sem nagyravágyásból
le ne térjek! Ámen.
(Morzsák 2.)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella
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A gyógyító hit

Fontos, hogy mindennapi küzdelmeikben állhatatosak maradjanak és tetteiket a krisztusi emberszeretet vezérelje.
Idén első ízben két kategóriában – orvosi és ápolói – hirdettek győztest.
Az ünnepség kezdetén
Reményik Sándor Az orvos című

Szilágyi Mátyás, Magyarország
Beregszászi Konzulátusának főkonzulja arra emlékeztetett, hogy a
helyi hagyományok ápolása, helyi
értékeink őrzése, helyi nagyságaink életművének felidézése, ápolása ugyanolyan fontos, mint a nemzet nagyjai munkásságának a megbecsülése. A főkonzul rámutatott,
hogy a Linner-díj egyben annak a
közösségnek a megbecsülése, tevé-

versét hallhattuk Tarpai Zsófia
gimnáziumi tanuló értő tolmácsolásában. Nehéz helyzetbe kerülve
mindnyájan érezzük, hogy a legfőbb gyógyító az egyetlen orvos,
akinek hatalmában van mindnyájunk élete, így annak megmentése is. Az maga Jézus, fogalmazott
Molnár János beregszászi római
katolikus plébános. Valamennyi
doktorunknak arra kell törekednie, hogy Linner Bertalan alázatos szolgálatához hasonlóan a
Megváltó segítségét kérve végezze munkáját.

kenységének elismerése is, ahonnan
maga a díjazott érkezett.
A Linner család leszármazottai nevében Lovas András levélben köszöntötte a díjazottakat, melyet Bárdos István, a KÉSZ alelnöke olvasott fel.
Ezután került levetítésre az a
Gazdag Mihály által elkészített rövidfilm, amely az eddigi díjazottak életútját mutatta be. Dr. Milyó
Péter, a Linner-díj 2017-es kitüntetettje beszédében a legendás sebészprofesszort állította a mostani
orvosgeneráció számára példaképül.

Elejét lásd az 1. oldalon

Ajándék a járványosztály munkatársainak

Angyaloknak angyalt

A koronavírus-járvány sokakat megvisel, de leginkább az
egészségügyi dolgozókat teszi
próbára. Már a pandémia első
hullámában nagyon sok országban az esti órákban az emberek kiálltak az ablakba, az erkélyre, és megtapsolták azokat,
akik minden erejükkel – saját
egészségük kockáztatásával –
azon fáradoznak, hogy meggyógyítsák a betegeket, enyhítsenek fájdalmukon. Kárpátalján
ilyen akcióról nem
hallottam, viszont
arról igen, hogy
gyülekezetek, kisebb-nagyobb közösségek imádkoznak értük. A
Beregszászi Szent
Anna Karitász pedig az elmúlt héten
kedves ajándékkal
lepte meg a kórház
járványosztályának dolgozóit.
– Honnan jött
az ötlet?
– Környezetemben egyre többen betegednek
meg, sokan szorulnak kórházi
kezelésre is, és tőlük hallottam,
milyen önfeláldozó és megfeszített munkát végeznek orvosaink,
ápolóink – mondja Harapkó Marianna, a Beregszászi Szent Anna
Karitász vezetője. – Így, advent

idején, úgy éreztem, hogy egy kis
ajándékkal köszönetet kell nekik
mondanunk ezért. Önkénteseinkkel
ez idő tájt mézeskalácsokat készítünk, hogy azzal ajándékozzuk meg
egymást, a minket támogatókat, az
általunk támogatott rászorulókat,
a hozzánk betérőket. Ezúttal a járványosztály 35 dolgozója számára
is készítettünk mézeskalács angyalkát – angyalokat az angyaloknak –,
amit egy csekély ajándékkal együtt

néhányan személyesen adtunk át.
– A figyelmesség mindenkinek jólesik.
– Mi is azt tapasztaltuk, hogy
valamennyien meghatódtak, amikor
kis csapatunk felsorakozott, mindenki kezében egy angyalkát tartott, és elénekeltük az Áldjon meg

A Linner-díj ápolói kategóriája díjazottjának,
Szibert Hermina műtősnővér laudációját dr. Milyó Péter olvasta fel. A kiváló, munkáját évtizedeken át lelkiismeretesen és nagy-nagy szakmai tudással végző egészségügyi dolgozó tíz éven át segítette Linner doktor munkáját,
több mint ezer műtétnél as�szisztált. Szibert Hermina meleg szavakkal emlékezett meg
a díj névadójáról.
A Linner-díj orvosi
kategóriája idei kitüntetettjének, Oroszi Pálnak a laudációját Jakab
Eleonóra, a beregszászi
KÉSZ elnöke olvasta
fel. A Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ orvosigazgatójának
életútjából kiderült,
hogy munkásságának
két fontos támpillére
van: a kiváló szakmaiság és a keresztény hit.
A díjat megköszönve
Oroszi Pál még egy fontos kritériumra hívta fel
a hallgatóság figyelmét.
Ez pedig a szülőföld
szeretete, az ahhoz való
ragaszkodás. Számára,
aki Észtországban az orvosi
egyetemet kiváló minősítéssel
végezte el, s ezután nyomban
megnyílt előtte az orvosi karrier, a végső döntések meghozatalakor ez volt a döntő. A legelső alkalommal hazajött szülőföldjére.
A meghitt hangulatban zajló
találkozó zárómozzanataként Fekete Dorina, a Beregszászi 4. sz.
Kossuth Lajos Középiskola tanulója elénekelte a Szabadnak születtem c. dalt.

Kovács Elemér

tégedet az Úr és az Éljen soká
énekeket. Molnár János atya pedig megható szavakkal mondott
köszönetet az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért.
Úgy érzem, ezzel is erőt vittünk
nekik, hisz fontos, hogy tartsuk
a lelket azokban, akik a frontvonalban tevékenykednek. A családom is átesett a betegségen, és
hálás vagyok, hogy nem kellett
kórházi kezelést igénybe venni.
Naponta imádkozunk a betegek
gyógyulásáért, azokért az egészségügyi dolgozókért is, akik más
kórházakban, illetve családorvosként gyógyítják betegeiket.
Meg azért is imádkozunk, hogy

legyen végre vége ennek a járványnak, hogy újra félelem nélkül élhessünk, hogy újra közösségben lehessünk, hogy boldogan ölelhessük meg egymást.
– Úgy legyen, és legyen reményteli adventünk!

Kovács Erzsébet
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A beregszászi korzó. Az ifjúság és az aranykor

Mennyire rebellisek a
lázadók?

és elfogadhatónak, sőt örök érvényűnek tartanak. Ilyen értelemben
a „lázadó” jelző pont úgy sajátja az
ifjúságnak, mint az, hogy „felnö-

mindig, minden időben így volt és
így lesz. A Kovács Elemér anyagában érintett beregszászi korzózó ifjúság lelkében aligha volt rebelli-

Az illusztrációt Gogola Zoltán készítette

Személyes érintettség okán is érdeklődéssel olvastam Kovács Elemér kollégám feljegyzéseit a beregszászi korzóról, korzózásról,
amely a múlt század hetvenes-nyolcvanas éviben teljesedett ki és élte
virágkorát. Mivel nem követem folyamatosan a helyi sajtót – tehát
elnézhettem valamit –, de eleddig még nem találkoztam ilyesmivel,
hogy bárki is zsurnalisztikai alapállásból és némi szociológia igén�nyel leírni, értelmezni próbálta volna ezt a tényleg egyedülálló, érdekes jelenséget. Bár előre mondom, a cikk néhány megállapításával kapcsolatban vannak fenntartásaim… De haladjunk sorjában.
A beregszászi korzózás, a korzó az akkori fiatalság közösségi helye, holtbiztos találkozási,
kommunikációs tere volt. Tehát
fontos, érdekes szociális szerepet
is betöltött. E jelenség leírása, értelmezése, megértése – vagyis hát
egy ilyen komoly újságíró kísérlet
minderre – már csak ezért is méltányolandó, üdvös, dicséretes. Le
a kalappal! Hisz minden kétséget
kizáróan vitathatatlan az alapállás, hogy ez „egy kifejezetten beregszászi jelenség” – miként írja
is a szerző rögtön az első cikk bevezetőjében. Mivel egy több részből álló sorozatról van szó, remélem a folytatásból világosan kiderül: miért inkább csak Beregszászban dívott a korzózás úgy
istenigazából, mondjuk, Munkácsra, Ungvárra, Nagyszőlősre
ez már nem volt annyira jellemző? Kétségtelen tény, délutánonként, esténként másutt is csoport-

ba verődtek a fiatalok és bömböltették rádiójukat, magnójukat, ám ez
másutt nem volt annyira látványos
és tömeges, mint a Vérke-parti kisvárosban…  
Miként a bevezetőben is utaltam rá – mindennemű igenlésem,
helyeslésem, elismerésem mellett –
bizonyos fenntartásaim is maradtak
a téma feldolgozása kapcsán. Már
rögtön a címmel is gondjaim vannak.  „Lázadó ifjúság.” Hmm... A
túlzás enyhe leheletét a szerző is
érzi, és sejteti a pontosítás igényét:
„Egyébként hogyan is lázadhatott
ez az ifjúság, melynek tagjai közül
mindenki vagy tanult, vagy dolgozott”. Hát ez az! Bár az egész mégsem ennyire egyértelmű! Hisz a fiatalság egy bizonyos tekintetben
mindig lázadó, számára a szülők által megalkotott rendből, rendszerből szinte semmi se jó, sok mindenbe beleköt, amit az előttük járó
nemzedékek abszolváltak, igaznak

vekvő”, „serdülő” stb. Lenne még
egy jó pár ilyen jelző. Csakhogy ez

sebb, „lázadóbb”, mint az azt megelőző – vagy azt követő – korosz-

Emellett a történelmet is nagyon
szerettem, és régész is szerettem volna lenni. Gyerekként az ember sok
mindent tervez, ami talán nem is va-

– Álmai egy része mégis valóra válhatott…
– Kisgyerekként mindig felvettem édesanyám ruháit, és
azokban játszottam, elképzeltem,
hogy színésznő vagyok – emlékszik vissza. – 1985-ben lehetősége is nyílt jelentkezni a színészi
pályára, akkoriban Schober Ottó
vezette a népszínházat. Csodálatos éveket töltöttem ott később
is. 2018-ig voltak fellépéseink,
olyan darabokban szerepeltem,
mint Örkény Tótékja, Szigligeti

sokan másokkal én is elvesztettem a munkámat. Az évek alatt
otthon nevelgettem a gyermekeimet, valamint a színészi pályának hódoltam. 2014-ben kaptam egy ajánlatot a levéltártól,
hogy nem szeretnék-e itt dolgozni. Erre én boldogan mondtam igent, hiszen, mint mondtam, a történelem is kedves a szívemnek. 2017-től végzek restaurátori munkát, amelyet nagyon
szeretek.
– Milyen feladatai vannak?

lósul meg. Mikor pályát kellett választani, úgy gondoltam, hogy megpróbálom ezt az irányt, ezért is jelentkeztem Ungvárra. Majd, amikor
munkát kaptam, meg is szerettem a
műszaki ágazatot.

Ede Csikósa, vagy Zilahy Lajos
Süt a napja.
– Hogyan lett mégis restaurátor?
– A műszergyár a rendszerváltás időszakában megszűnt,

– Ez egy nagyon összetett
munka, sok odafigyelést és tanulást igényel. Budapest Főváros Levéltárának segítségével
tudtuk korszerűen berendezni
a restauráló műhelyt, különbö-

A színésznőből lett restaurátor

„Állni látszék az idő...”

Történelmünk megismerése fontos feladat, hiszen így kaphatunk
teljesebb képet a ma emberéről, magunkról is. A régi korok felfedezésében – a régészeti kutatások mellett – nagy segítségünkre lehetnek a levéltárak dokumentumanyagai is.
Ezek a – sokszor rossz állapotban lévő – dokumentumok
igazi kincseket rejthetnek. A
szakadozott, tönkrement papírosok helyreállítása pedig egy
jól képzett restaurátor feladata.
Ilyen restaurátor Varga-Orosz
Katalin is, aki a Kárpátaljai
Állami Levéltár beregszászi
osztályán dolgozik. Műhelyébe belépve olyan érzés fog el,
mintha csak megállna az idő.
Nincs makacs vírus, mely rettegésben tartja a világot, csupán a többszázéves iratok, melyek múltunk kézzelfogható bizonyítékai.
– A beregszászi járási Mak
kosj ánosiban születtem, ott is
végeztem az iskoláimat. Ezt követően felvételiztem a Munkácsi
Tanítóképző Főiskolára – kezdi
a beszélgetésünket. – A felvételim sajnos nem sikerült, így jelentkeztem az Ungvári 5. Számú
Szakközépiskolába, műszaki rajz
szakra. A tanulmányaim befejezését követően Beregszászban
egy tervező irodában kaptam állást. Majd a beregszászi Finommechanikai Műszergyárban dolgoztam.
– Mi vezette a műszaki pálya
irányába?
– A korai terveim között ez a
szakma nem szerepelt – mondja beszélgető partnerem. – Fiatal
koromban úgy gondoltam, hogy
óvónő szeretnék lenni, de ez sajnos
nem valósulhatott meg. Majd arról
álmodtam, hogy színésznő leszek.

5

tályok képviselői. Bár őszintén
megvallom, nincs pontos információm arról, hogy miként töltötték szabad idejüket annak a korábbi nemzedéknek a tagjai, akik
a múlt század ötvenes éveinek
elején, közepén voltak fiatalok.
Tény, hogy akkor sokkal komolyabb kihívásokkal kellett szembenéznie annak a korosztálynak.
Hogy mást ne mondjak, az iskolapadból kikerülő fiatal fiúkat fenyegető donbászi kényszermunkát említeném nagyhirtelen, vagy
az ugyancsak sok családot érintő
kuláktalanítási kampánnyal ös�szefüggő pereket...
Amúgy természetesen vannak
további más, apróbb fenntartásaim is. Mint például az, hogy akkor „a fiúk vállig érő hosszú hajat viseltek”.  Hát, voltak sokan
ilyenek is, de például, akik felsőfokú tanintézetekben tanultak – már csak az ott működő átkozott katonai tanszék miatt sem
– nem ereszthettek nagy sérót.
A középszinten is dúlt a pedellusok ádáz harca a srácok hos�szú haja ellen. Hja, mondhatná
a gyárakban keményen dolgozó
munkás ifjúság: valamit valamiért! Minket nem is próbált vegzálni emiatt a hozzánk hasonszőrű komszomoltitkár…
Az ilyen és hasonló észrevételek aligha vonnak le bármit is
a téma, a témaválasztás fontosságából, eredetiségéből, a kidolgozás értékéből, érdekességéből.
Úgyhogy – sok olvasótársam nevében is – érdeklődve várom a
folytatást!

Turányi József

ző oktatóanyagokat kaptunk
tőlük, amelyekből megtanulhattam, hogyan kell megjavítani egy-egy iratot. Nagyon
vigyázni kell ezekre a dokumentumokra, hogy ne rongáljuk még tovább. Az én feladatom, hogy amennyire lehet, helyreállítsam, konzerváljam az iratokat. Első lépésként letisztítom az iratot,
felmérem az állapotát, majd
speciális átlátszó szalaggal ragasztom meg, vigyázva arra,
hogy a rajta lévő szöveget ne
takarjam.
– Milyen érzései vannak,
amikor kézbe vesz egy-egy ilyen
dokumentumot?
– Többszázéves dokumentumaink vannak, amelyek
fennmaradtak az utókor számára. Olyan is akad, amelyen
Mátyás király aláírása található. Ezeket kézbe venni maga
a csoda – meséli csillogó szemekkel.
– Mivel foglalkozik szabadidejében?
– Nagyon szeretek olvasni,
főként történelmi témájú könyveket. Ken Follett történelmi
kalandregényeinek nem tudok
ellenállni, Szabó Magda művei
pedig örök kedvenceknek számítanak. Emellett a kertészkedés sem áll távol tőlem, a virágok gondozása mindig feltölt
energiával.
– További tervek…
– Szeretném a restaurátori munkámat tovább folytatni, minél több régi iratot
helyreállítani, hogy azokat
még sokan a kezükbe tudják
venni. Emellett pedig a családomra koncentrálok, ők a
legfontosabbak számomra.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

Kurmay Anita
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Beszélgetés Bojtos Nyorba Klaudiával

Divatos ruhák minden
alkalomra

–Milyen kínálattal várják a vásárlókat?
– A boltban található férfi és
női ruházat. Nadrágok, blúzok,

lálja a számára megfelelőt. A közösségi oldalon létrehozott csoport máig működik, rendszeresen töltöm fel az új készletről ké-

pulóverek minden méretben, valamint kiegészítők, gyűrűk, fülbevalók, táskák. Emellett kisebb
elektronikai cikkeket is forgalmazunk. Széles kínálattal rendelkezünk, szerettük volna, ha mindenki, aki betér hozzánk, megta-

szült fényképeket, így ott is leadhatják rendelésüket a vásárlók. Igény szerint kiszállítjuk a
környező falvakba vagy Beregszászba a megrendelt termékeket, valamint szívesen postázzuk is azokat.

Az öltözködés régóta fontos önkifejezési eszköznek számít. Persze
nem mindig volt ekkora szabadságunk bemutatni az önmagunkról alkotott képünket, és minden időben más eszközök álltak ehhez rendelkezésre. Viszont az alapvető emberi vágy, hogy megmutassuk másoknak, kik vagyunk, végig jelen volt az idők során. A
19. század végén kevesen hitték volna, hogy a nők valaha is kibújnak a fűzőből, vagy hogy egy napon miniruhát fognak hordani.
Divatirányzatok jönnek,
mennek, és mi megpróbáljuk
követni azokat. Ebben nagy segítségünkre vannak a különböző ruhaboltok vezetői. Széles kínálataikból megtalálhatjuk mindazt, ami a stílusunknak
leginkább megfelel. Ilyen ruhabolt a Kaszonyban található KZ
Shop nevű üzlet is, mely széles
választékkal várja vásárlóit. Vezetőjével, Bojtos Nyorba Klaudiával beszélgettünk sikerekről,
nehézségekről.
– Milyen ötlet indította útjára vállalkozását?
– A férjemmel több éven keresztül dolgoztunk a kaszonyi
termálfürdőben bárpultosként.
Ez idő alatt kedveltem meg a
kereskedelmi szférát, valamint
anyukám is inspirált e téren, mivel ő már negyven éve kereskedelemmel foglalkozik. Négy évvel ezelőtt a közösségi oldalon
indítottam egy csoportot, ahol
elkezdtem forgalmazni a különböző ruhákat. Úgy gondoltam,
hogy ez jó lehetőség a jövedelmem kiegészítésére, azonban a
munkám miatt nem tudtam ele-

gendő időt fordítani erre. Többször
gondoltam azt, hogy fel kellene adnom a kereskedelmet, de férjem unszolására mégis foglalkoztam vele.
Közös döntésként felhagytunk a termálfürdői munkahelyünkkel, és egy
merészet álmodva, nyitottunk egy
saját üzletet.
– Hogyan emlékszik az indulásra?
– Kaszonyban élünk, itt béreljük üzlethelyiségünket, ahol a ruhák
megvásárolhatóak. Azt kell mondanom, hogy nem volt könnyű az indulás, ugyanis az üzletet teljesen fel
kellett újítani úgy a belterét, mint
a külsejét. Ez sok időt, energiát és
anyagi forrást vett igénybe. Szinte minden munkálatot a férjemmel
ketten végeztünk, a festést, a tapétázást, az üzlet berendezését. Rengeteg munkánk van benne, de annál
nagyobb büszkeséggel tölt el minket, hogy láthatjuk, megérte.
– Egyszerű volt a névválasztás,
vagy sokat gondolkodtak rajta?
– Nem kellett sokat gondolkodnunk rajta, szinte adta magát az ötlet. Engem Klaudiának hívnak, a
férjem pedig Zoltán, így KZ Shop
lett a boltunk neve.

A beregszászi 6-os iskolában járt az NSKI Mikulása

„Van zsákodban minden jó”

A koronavírus megfékezésére hozott intézkedések miatt a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) máskor népes küldöttsége idén nem lehetett jelen a Horváth Anna nevét viselő Beregszászi 6. Sz. Általános
Iskola Mikulás-napi ünnepségén. Maga a Nagyszakállú is
csak az elsősökhöz látogatott
el piros zsákjával, hogy aján-

dékokat osszon. A többi osztály csak virtuálisan üdvözölte
a Mikulást és köszönte meg az
ajándékcsomagot. Valamennyi
helyszínen versekkel mondtak
a tanulók köszönetet és közösen énekeltek a várva várt napról, a tél örömeiről. Mindenütt
csillogó gyerekszemekkel találkoztunk.
– Barátságunk a budapesti
székhelyű intézménnyel immáron hat évre nyúlik vissza – tájékoztatott Tóth Edit igazgató-

nő. – Ilyenkor nem csupán személyre szóló édességcsomagot,
de tartós élelmiszereket is kapunk az NSKI munkatársai által
összegyűjtött adománynak köszönhetően. Ez igazán megható. Emellett segítségükkel iskolánkban komoly fejlesztéseket
tudtunk végrehajtani. A mostani tanév elején három tanteremben szerelhettünk fel interaktív

táblákat. Tavaly az NSKI egyet
már finanszírozott. Mivel hasonló fejlesztések a négy alsós osztályban állami finanszírozásból
valósultak meg még korábban,
mostanra már csak egy osztályteremből hiányzik e kétségkívül
nagyon „okos”, sokhasznú berendezés. Reméljük, jövőre nem
osztályonként, hanem újra együtt
ünnepelhetünk az NSKI munkatársaival – fogalmazta meg sokak
kívánságát a tanintézet vezetője.

Kovács Elemér

Teret nyer a datolyaszilva
Egyre népszerűbb délszaki jövevény a datolyaszilva, amely
a jelek szerint nálunk is megtalálja életfeltételeit. Bizonyság erre az a jó néhány fénykép is, amit az évek során olvasóink küldtek a szerkesztőségbe, s amelyeken érett gyümölcsökkel berakott terméses ágakat csodálhatunk meg.
Fajtái – igaz, igen borsos áron
– a faiskolákban rendszeresen kaphatók, de szemzéssel,
oltással, gyökérsarjakról magunk is szaporíthatjuk. Itt jegyezzük meg, hogy az Olaszországból behozott facsemeték sokkal fagyérzékenyebbnek bizonyultak, mint a hazai magról kelt, itthoni fákról oltott növények. A szélsőségesebb, szárazabb termőhelyi viszonyok közé szánt datolyaszilvát Diospyros lotus alanyon szaporítsuk. Fontos tudni, hogy növényünknek létezik maghozó változata is, ami
mellé beporzó, hímvirágos példányt kell ültetni. Viszont általánosak a mag nélküli típusok, amelyek beporzás nélkül
is kötnek termést, a legokosabb
ilyeneket beszerezni.
A datolyaszilva DélkeletÁzsia, Kína és India régi kultúrnövénye. Ősi változatai a szubtrópusi hegyvidékek lakói, és
némileg fagytűrők. Ezekből nemesítették azt a több ezer fajtát, amelyek zömét napjainkban
is termesztik (közöttük vannak
majd félkilós gyümölcsöt hozók is). Növényünk önmagában
is mutatós a bőrszerű fényes sötétzöld levelével, ami ősszel sárgás vagy vöröses árnyalatot kap.
A paradicsomra emlékeztető, narancssárga, ízletes termések is

magukért beszélnek. Lassan nő (viszont több száz évig is elél), felnőtt
korában a 10-15 méteres magasságot is elérheti.
Nyakunkon a fölmelegedés, de
azért a datolyaszilva nem termeszthető akárhol. Csak akkor vállalkozzunk rá, ha van kertünkben napos,
meleg (nem fagyzugos) szélvédett
hely. Jó, ha a talaj homokos, kissé
nyirkos és enyhén savas vagy semleges kémhatású. Fontos a jó vízáteresztés! Telepítésekor 50x50x50

centis ültetőgödröt készítsünk,
töltsük meg tápanyagban gazdag,
morzsalékos földdel. A facsemetét
olyan mélyen tegyük a talajba, hogy
az oltás 20 centire kerüljön a talajszint alá. Így elejét vehetjük, hogy
kifagyjon a nemes rész.
A fiatal oltványokat négyéves
korukig tanácsos télire szalmával
vagy lombbal takarni. A hideg-hatásra az edényben lévő fáknak is
szükségük van, ezért hideg helyen
vagy a szabadban takarva tartsuk
ezeket. A fiatal fákat alakító metszéssel bokor vagy alacsony törzsű
formává alakítsuk.
A datolyaszilva gyümölcse teljes érés előtt (amikor már színes

– A visszatérő vásárlói kört
kialakítani nem könnyű.
– Ez így igaz, ahhoz, hogy
legyenek törzsvásárlóink, jó árban és minőséges termékeket
kell kínálni. Igyekszem ezt mindig teljesíteni is, valamint sokszor kedveskedünk a megrendelőinknek apróságokkal, ajándékokkal, hogy érezzék, nekünk
fontosak ők, bármikor betérhetnek hozzánk. Emellett a megbízhatóság is fontos, hogy tudják, a megrendelt termék időben
megérkezik. Úgy gondolom, ezt
a munkát csak szívvel-lélekkel
lehet végezni.
– Mit jelent személy szerint
önnek a vállalkozása?
– Nagyon szeretek itt dolgozni, feltölt energiával. Büszkeséggel tölt el, hogy megvalósíthattuk az elképzeléseinket. Emellett pedig megélhetési lehetőség,
de az nagyban hozzájárul a pozitív légkör kialakításához, hogy
azzal foglalkozunk, amit igazán
szeretünk. Természetesen a fejlesztéseket, bővítéseket sem hanyagolhatnák el, hiszen így maradhat fenn egy vállalkozás. Mi
is mindig próbálunk újítani, több
stílusú ruhát, kiegészítőt bemutatni, igyekszünk nagyobb választékkal szolgálni.
– Milyen terveik vannak a
jövőre?
– Idővel szeretnénk megvásárolni az üzlethelyiséget, mivel jelenleg béreljük azt. Így már tényleg saját boltunk lehetne. Emellett szeretnénk bővíteni is magát
a helyiséget, valamint a kínálatot is. Reméljük, megvalósíthatjuk elképzeléseinket.
– Úgy legyen!

Kurmay Anita

ugyan, de még kemény) élvezhetetlen a sok csersav miatt, teljes érésben megpuhul, a csersav eltűnik. Ekkor a legtáplálóbb: C-vitaminban, karotinban,
fehérjében és szerves savakban
gazdag. Leginkább nyersen fogyasztjuk, de kiválóan ízesíti
többek között a tej alapú desszerteket, krémeket és turmixokat is.
Nekem jelenleg 6 datolyaszilvám van. Ebből már 3 termő. Fajta szerint 3 fám van. Tavaly az egyik fajtán 23 db. termés volt, idén mintegy 100 darab. Van egy magról vetett, azon
pedig 62 termés volt. Nagyságra

a gyümölcsök felülmúlják a piacon kapható datolyaszilvát. Terveimben szerepel, hogy 50 termő
datolyaszilvám legyen.
Az első két évben ajánlatos
a csemetéket papírzsákkal betakarni, a későbbiekben már kibírja
a mi teleinket még a síkvidéken
is. Ajánlom mindenkinek, hogy
próbálkozzon néhány fát elültetni, bővíteni ezzel is a gyümölcstermők palettáját.
Ami pedig nagy előnye, hogy
eddig semmi ismert betegsége
vagy kártevője nincsen. Ajánlom
mindenkinek kipóbálni.

Bodnár István
kertészmérnök

2020.
december 9.

Gazdaoldal

A zöldhagyma hajtatásáról (1.)

A zöldhagyma egy sokak által
kedvelt zöldségnövény. A fogyasztók számára azért, mert
ez a növény jelenti számukra
a téli és kora tavaszi időszakban az első vitamint, míg a fólia alatti hideghajtatással foglalkozók számára az
első bevételi forrást.
Ezért fontosnak találtuk, hogy megos�szuk olvasóinkkal
ennek a növénynek
a termesztési technológiáját, hogy az
ezzel kapcsolatban
felmerülő kérdésekre választ kaphassanak.
Mielőtt belevágnánk e növény
termesztésébe, tisztában kell lennünk néhány alapvető tudnivalóval. Elsősorban is a növény hő-,
fény-, víz- és tápanyagigényével,
termesztési technológiájával kapcsolatban felmerülő kérdésekre
szeretnénk választ adni.
Mikor ültessünk?
A zöldhagyma előállításához
szükséges hagymafejek lerakását
(gyökereztetését) szeptembertől

ténő gyökereztetés a jellemző. Fűtéssel ellátott létesítményekben november december, míg fűtetlenekben januárban szokták megkezdeni
a hagymafejek lerakását. A vöröshagyma hajtatásának időtartamát
nagyban befolyásolja a hőmérséklet és a fény. A már meggyökeresedett hagymák
20°C körüli hőmérsékleten és kevéske napfény
mellett, akár már 3 hét
alatt is piacképes zöldhagymát nevelhetnek.
Az ennél alacsonyabb
hőmérsékleten nem károsodnak, legfeljebb tenyészidejük nő meg akár 4-6 hétre.
Bizonyos mértékig, még a fagyos
éjszakákat is eltűri különösebb károsodás nélkül. Hőigényét tekintve
a 19 ± 7°C-ot kedvelő, de mégis a
hidegtűrőbb növények közé soroljuk őket. Gazdatapasztalatok alapján elmondható, hogy a 20°C feletti
hőmérséklet kerülendő, mivel a túl
magas hőmérsékleten a hagymaszárak megnyúlnak és károsodhatnak, inkább részesítsük előnybe az
optimálisnál alacsonyabb hőmér-

januárig bármikor megtehetjük.
Figyelembe kell vennünk a piaci
igényeket, és annak megfelelően
visszaszámolva kiválasztanunk a
megfelelő ültetési időt. A piacokon már februártól van igény a
zöldhagymára. Vidékünkre leginkább a novembertől januárig tör-

sékletet, mivel ez által vastagabb,
erősebb, piacképesebb zöldhagymát kapunk.
Milyen hagymát
ültessünk?
A zöldhagyma kineveléséhez
megkülönböztetünk hagymamagról, dughagymáról és vöröshagy-

Mikor metsszünk a háztáji
gyümölcsösökben?

Mivel az időjárási viszonyok ném kezdeni, akiknek gyümölcsrendkívül kedvezőek a gyü- fák vannak a kertjeikben, idejében
mölcsfák metszésére, sokan és szakszerűen végezzék el ezeket
a nagyon fontos munkákérdik tőlem, hogy
latokat. A legfontosabb,
érdemes-e ilyen koamit tudni kell mindenkirán elkezdeni a metnek, hogy csak jó minőszést. Nem lesz-e majd
ségű metszőollóval metnegatív hatása a gyüszünk. Ezzel nemcsak a
mölcsfákra? Igen, a
munkánkat könnyítjük és
kérdés nagyon időszeminőséges munkát végrű és aktuális. Tudom,
Tel.: 2-41-74
zünk. A mostani kedvező
hogy a gazdák szeretidőjárásban legelőször is
nék minél hamarabb
elvégezni a metszést a kertjük- kezdjük az almatermésűek metszében, de ne felejtsük el, hogy sét (alma, körte, birs), a beteg ágakat
még csak a tél elején vagyunk. mindenképpen távolítsuk el! KülöA december és a január eleji nös figyelmet fordítsunk a körtefák
időszak lényegében még nem metszésére, mert a legtöbb körtefajbolygatta meg a fák biológiai tán már megjelent – különösen a taóráját. A rügyek még nem duz- valyi évben – egyik legveszélyesebb
zadtak meg, és ez számunkra és legpusztítóbb karantén betegség,
nagyon szerencsés. Mert még az úgynevezett tűzelhalás, ami ória január és február hónapok- ási károkat okozott már a múlt évban biztos lesznek fagyok, amik ben is a körte és az egyes almafajtáknagy kárt okozhattak volna, ha ban is. Azért a beteg ágakat – amit
megkezdődtek volna a vegetá- úgy lehet megállapítani, hogy a levelek rá vannak száradva és nem
ciós folyamatok.
Mit kell tudnunk a gyümölcs- hullottak le – el kell távolítani. Sajfák metszéséről? Azzal szeret- nos egyes almafajtáink is, méghoz-

ma fejről történő szaporítást. Mindhárom szaporítási mód esetében kapunk zöld hagymaszárat, de a tenyészidejüket tekintve nagy a különbség. Ezek közül a hagymamagról
történő szaporítási mód a leghos�szabb (3-4 hónap), amelyet a hos�szú tenyészideje miatt leginkább

szabadföldön alkalmaznak. A kisméretű dughagymáról történő szaporítási mód is hosszabb a vöröshagymáénál, ezért a novembertől
januárig történő gyökereztetési (lerakási) időszakban a vöröshagyma
fejekről történő szaporítási módot
részesítik előnyben a gazdák. Ebben az időszakban csak vöröshagyma fejekről történik a zöldhagyma
előállítása.
A hajtatható hagymafajtákkal
szembeni követelmények közül lényeges, hogy a szedés időpontjára a hagymafej jól megpuhuljon, és
az értékesítésre kerülő hagymaszárak könnyen kihúzhatóak legyenek.
A másik fontos követelmény még,
hogy csak megbízható helyről hőkezelés nélküli hagymát vásároljunk. Ezt úgy vizsgálhatjuk meg,
hogy amikor anyatőnek szánt vöröshagymát vásárolunk, akkor a zsákban jól megvizsgáljuk a hagymafejeket. Ugyanis, ha a vöröshagyma csúcsi részei nagyon kicsik és
teljesen be vannak száradva, akkor
valószínű, hogy hőkezelésen, vagy
egyéb csíragátló vegyszeres kezelésen esett át. Ha a zsákokat átvizsgáljuk és több helyen is megjelenik
a kis csíra, akkor az ilyen hajtatásra szánt hagymát nyugodtabb szívvel vásárolhatjuk meg.
zá a régiek (pl. Jonatán) is kön�nyen megfertőződnek ezzel a betegséggel. A tünetek ugyanazok,
mint a körtefákon.
Amiről már többször írtam, a
csonthéjasokat (kajszi és őszi barack, nektarin, cseresznye, meggy
és szilva) ajánlatos csak tavasszal
a virágzás kezdetén metszeni, különösen a kajszit, őszibarackot és
nektarint. Azért, mert csak akkor
lehet látni az elfagyott termőágakat és így lehet korrigálni a metszést. A meggyfákról – amelyek
a múlt évben erősen meg voltak
fertőzve moníliával – az elszáradt ágakat és leveleket gondosan
metsszük le. Mert itt van elrejtve
a fertőzés, ami majd tavasszal a
vegetációs időszakban újabb fertőzést fog okozni.
A többi munkálatokról majd a
következő cikkeimben fogok írni,
nagyon sok fog függni az időjárási viszonyoktól. De szeretném már
előre figyelmeztetni a termelőket
és a gazdákat, hogy nagyon gondosan végezzük el a metszéseket
és utána majd kora tavasszal a fa
vegyszeres lemosását is.
Ha felmerülnek kérdések, szívesen válaszolok Önöknek. Tel.
0975166318 vagy 0503723469.

Novák András
a Terra Dei
szaktanácsadója

Fontos még az is, hogy a
megvásárolandó hagymafejekben megfelelő számú főrügy (csíra) legyen. Ennek ellenőrzésére a hajtatásra szánt
v ö r ö s h a g y m a m e g v á s á r l ásakor néhány fejet középtájon kettévágunk és megvizs-
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Hogyan téliesítsük
a kertet?

Nézzük, mi mindenre kell figyelnünk a tél beállta előtt,
hogy megvédjük kertünket és
házunkat a fagytól!
Minden évszaknak van valami varázsos szépsége, de legyünk
őszinték magunkhoz: embertársaink többsége a nyarat örömmel várja, mert ehhez az évszakhoz a vakációt, a szabadságot, az
utazásokat, a napsütést, az édes
gyümölcsöket és a virágos kereteket asszociálja. Ezzel szemben
legtöbbünk a télre aggodalommal készül, mert a hidegre, a fagyos szelekre, a hófúvásos utakra,
a csúszós járdákra gondolunk és
a lekopaszodott kertek látványa
jelenik meg a lelki szemei előtt.
Ezért a téli hónapok viszontagságaira idejében kell felkészülni és
akkor elkerülhetjük, hogy később
költségesebb nehézségekkel kelljen szembe néznünk.
Helyén van minden cserép a
háztetőn?
gáljuk, így a megvásárolanA lakóház gondozójának
dó mennyiségből hozzávetőilyenkor fontos feladata, hogy
legesen megítélhetjük, hogy
megvizsgálja, vagy megvizsgálmilyen eredményre számíthatassa a ház tetőszerkezetét és fötunk. Leggyakoribb a 2-3 csídémét, nehogy a téli hófúvás, az
rát tartalmazó hagyma, ennek
eső és a hólé beázásokat okozzon.
leginkább a kisebb, vagy köGyakori eset, hogy a fák lehulló
zepesebb méretű hagymák felombja feltölti az ereszcsatornát
lelnek meg. Nagyobb méretű
és a víz a ház falán csorog végig,
hagymák esetében előfordul
ezért célszerű ezeket is gondosan
azonban, hogy főrügyekből
átvizsgálni és kitakarítani.
akár 5-6 db is található. Ilyen
Bevetésre készen áll a
nagyszámú csíra megléte nem
hólapát?
kívánatos, mivel az ezekből
A ház előtti járda tisztán tartáfejlődő hagymaszárak túl vésa, a hó és a jégpáncél eltakarítása
konyak lesznek. A legoptimálakossági kötelezettség, ezért fel
lisabb a dió méretű hagyma,
kell készülni hólapátokkal és csúamelyekből 1-3 db. kellő vasszásgátló anyagokkal a téli hónatagságú hagymaszárunk lesz.
pokra. Ez utóbbi azonban ne leEbben a cikkünkben választ
gyen étkezési vagy takarmánysó,
kaphattunk arra, hogy az anyatőmert ez a járda használhatóságát
nek szánt hagymák vásárlása eselehetővé teszi ugyan, de a közeltén mikre kell odafigyelni. Szinben levő fák és bokrok gyökereit
tén megválaszoltuk azt is, hogy
jelentékenyen károsítja.
mikor történjen meg a hagymaFogjuk meg az energiát!
fejek lerakása. A cikkünk követA fűtőanyaggal és árammal
kező részében pedig igyekszünk
takarékoskodás nemcsak anyagi
választ adni a zöldhagyma terkérdés, hanem környezetbarátmesztési technológiájával kapság is. Gyakori tapasztalat, hogy
csolatban felmerülő további kéra lakásokat túlfűtik, pedig ez igen
désekre.
költséges és egészségtelen pas�Nagy Csaba falugazdász,
szió, ezért célszerű volna (jómóPro Agricultura
dú külföldi országok lakosságáCarpatika Alapítvány
nak példáját követve) hozzászokni a réteges öltözködéshez.
A lakások rendszeres szellőztetése feltétlenül szükséges, de érdemes gyors és alapos szellőztetést alkalmazni a nyílászárók hosszasan
résre nyitása helyett. Jelentékeny lehet takarékoskodni a világítással
is, ahogy tréfásan szokták mondani: az utolsó kijövő oltsa el a villanyt!
Keressük a zöldségek társaságát!
Ne takarékoskodjunk viszont a téli hónapokban a vitaminokban
és más egészségvédő anyagokban gazdag zöldségfélék fogyasztásával. A savanyított káposzta, a cékla, a kelbimbó, a fodros kel, a
póréhagyma valóságos „vitaminbomba”, amelyre a fiatal és az idős
szervezetnek egyaránt nagy szüksége van.
Rakjuk kazalba az avart!
A kertben most sok munkát okoz a lehullott fa- és
bokorlevelek összetakarítása, de az avar nem szemét,
hanem érték a kertészkedő ember számára! Fontos
anyaga a komposztnak, a
magaságynak, a hidegre érzékeny növények takarójának, talajtakarónak, ezért érdemes kazalba összerakni és
folyamatosan hasznosítani!
Védjük meg a kert fagyérzékeny pontjait!
Idejében vízteleníteni kell a kerti vízcsapokat, az öntöző berendezés csőhálózatát, a kerti tavacskát, a medencét, a fagyérzékeny
anyaggal burkolt, de télen nem használt utakat pedig vékony homokréteg kiterítésével lehet megvédeni a felfagyás ellen. A fatüzelésű kályhák hamuja értékes (nagy kálium tartalmú) trágyaszer, amit
érdemes összegyűjteni a tavaszi munkák elkezdéséig.
Van-e takaró a fagyérzékeny növényeken?
Még egyszer át kell tekinteni a szabadban telelő, de fagyérzékeny növényeinket, hogy a „télikabátjuk” elég védelmet nyújt-e nekik és szükség esetén még magasabb földkupaccal és lombtakaróval
kell megelőzni a fügebokrok, a gránátalma fácskák, a pampafüvek,
az iszalag bokrok fagykárosodását.

balintgazda.hu/Kárpátinfo
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Heti műsor

Köszöntjük Szilárd nevű olvasóinkat!

Hétfő

December 14.

18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

04:05 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:55 Drága örökösök

19:35 Rex Rómában

13:15 A Konyhafőnök
VIP
15:50 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

23:15 Don Matteo

Magyar filmsor.

Magyar filmsor.

20:40 A Konyhafőnök
VIP
23:15 Barátok közt
23:55 XXI. század – a
legendák velünk
élnek
00:30 RTL Híradó Késő esti kiadás
01:05 CSI: New York-i
helyszínelők
Amerikai krimisor.

02:20 Autogram
03:00 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

Magyar fikciós sor.

12:00 Tények Délben
12:30 Tények Plusz
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 Mintaapák

Magyar fikciós sor.

21:20 Emelt fővel

Am. akció-thriller

23:10 Magánnyomozók
00:15 Csapdába csalva
00:50 911 L.A.
Am. akció-sor.

01:50 911 L.A.

Am. akció-sor.

02:50 Tények Este
03:35 Kegyetlen csillogás
Amerikai filmsor.

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 Roma magazin
07:05 Domovina
07:30 Ridikül
08:25 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 A Vatikáni Múzeum kincsei
14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo

Bűnügyi tévéfilmsor.

16:50 Embermesék
17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó

Köszöntjük Valér nevű olvasóinkat!

Kedd
04:05 Fókusz

Tévéfilmsor.

22:05 Kenó
22:15 Ne ölj! II

Krimisorozat

Olasz tévéfilmsor.

00:20 4 összeesküvő
és 1 temetés

Német bűnügyi tévéfilmsor.

18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában

Szerda

December 16.
Török tévéfilmsor.

Köszöntjük Lázár, Olimpia nevű olvasóinkat!

Csütörtök

19:40 Rex Rómában
04:05 Fókusz

Török filmsor.

Olasz bűnügyi tévé- 04:50 Teleshop
filmsor.

Német bűnügyi té-

17:05 Barátok közt
véfilmsor.
01:10 Új idők, új dalai 18:00 RTL Híradó –
01:15 Új idők, új dalai
Esti kiadás
01:45 Rúzs és selyem
01:45 Rúzs és selyem
18:50 Fókusz
02:10 Fülszöveg:
02:15 Fülszöveg:
19:30 Drága örökösök
WodianerBenyák Zoltán
Magyar filmsor.
Nemessuri Zoltán
02:40 Mesterember
20:40 A Konyhafőnök
02:40 Mesterember
VIP
23:15 Barátok közt
23:55 Házon kívül
05:00 Híradó
00:30 RTL Híradó 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
Késő esti kiadás 05:20 Német nyelvű
05:15 Angol nyelvű hírek
01:05
CSI:
New
York-i
05:20 Német nyelvű
hírek
helyszínelők
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
Am. krimisor.
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek 02:20 Szuperzöld
05:35 Itthon vagy!
03:05
A
zöld
íjász
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
Am. akciófilm-sor.
05:55 Öt kontinens
06:15 Kék bolygó
06:20 Summa
06:40 Magyar gazda
06:40 Család'20
07:10 EtnoKlub
07:10 EtnoKlub
05:05 Családi Titkok 08:55 Élő népzene
08:20 Élő népzene
06:10 Tűsarok - mini 09:25 Jó ebédhez szól
08:45 Élő népzene
a nóta
06:15 MOKKA
09:20 Jó ebédhez szól 06:25 Tények Reggel 09:50 Jó ebédhez szól
a nóta
a nóta
06:55 MOKKA
09:45 Jó ebédhez szól 08:45 MOKKACINO 10:25 Unitárius
a nóta
magazin
09:40 TELESHOP
10:20 Isten kezében
10:50 Evangélikus
11:00 Mintaapák
10:45 Mai hitvallások
riportok
Magy. fikciós sor.
11:10 A sokszínű vallás 12:00 Tények Délben 11:25 Szappanbuborék
Magyar tévéfilm
11:30 Mámi
12:30 Tények Plusz
Filmvígjáték
12:50
V4 híradó
13:30 Walker, a Texas-i
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
kopó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
Am. akciófilm-sor.
13:15 Roma magazin 14:35 Vészhelyzet
13:45 Unser Bildschirm
13:45 Domovina
14:20 Család-barát
Mexikóban
14:15 Család-barát
15:55 Család'20
Mexikói filmsor.
15:50 Divat & dizájn 15:40 Kegyetlen város 16:20 Novum
16:25 Magyar Krónika
16:50 Térkép
Török filmsor.
16:55 Öt kontinens
17:25 Ízőrzők - Takaré16:45 A bosszú
17:25 Ízőrzők - Takarékos konyha
csapdájában
Török filmsor.
kos konyha
17:55 Ízőrzők:
17:55 Ízőrzők: Ecseny 18:00 Tények
Bálványos
18:30 Borbás Marcsi 18:45 Tények Plusz
18:30 Borbás Marcsi
19:50 Mintaapák
szakácskönyve
szakácskönyve
Magy. fikciós sor.
19:00 Jó ebédhez szól
19:00 Jó ebédhez szól
20:35 Mintaapák
a nóta
a nóta
Magy. fikciós sor.
19:25 Jó ebédhez szól
19:25 Jó ebédhez szól
21:20 Tök alsó 2. –
a nóta
a nóta
Európai turné
20:00 Az örökzöld
20:00 Mosoly a javából
Amerikai
vígjáték
örökzöldek
21:00 Híradó
23:15 Magánnyomozók 21:25 V4 híradó
21:00 Híradó
00:15 Csapdába csalva 21:30 Embermesék
21:25 V4 híradó
00:50 911 L.A.
21:30 Embermesék
21:40 Ridikül
Am. akció-sor.
21:40 Ridikül
22:35 Pastorale - a Zug01:50 911 L.A.
22:40 Dokuzóna
lói Filharmónia
Am. akció-sor.
23:35 Hazajáró
családi hang02:50 Tények Este
00:05 Hagyaték
versenysoroza03:35 Kegyetlen csillogás
00:35 Hetedhét kaland
ta a Pesti Vigadó
Am. filmsor.
00:45 M2 matricák –
dísztermében
Baltazár-bazár
23:30 Hazajáró
00:55 Himnusz
00:00 Hagyaték
01:00 Híradó
00:35 Hetedhét kaland
05:55 Hajnali
01:20 Angol nyelvű hírek
00:45 M2 matricák –
gondolatok
01:25 Az örökzöld
Baltazár-bazár
06:00 Híradó
örökzöldek
00:55 Himnusz
06:30 Nemzeti
01:00 Híradó
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
05:15 Vízilabda
07:15 Unser Bildschirm
közvetítés
04:35 Torna Európa07:45 Ridikül
06:30 Sporthíradó
bajnokság
08:35
Alpesi
őrjárat
07:25 Pecatúra
06:30 Sporthíradó
Olasz tévéfilmsor.
08:00 Kosárlabda
07:25 Bringasport
09:35 Isztambuli
közvetítés
07:45 Vízilabda
menyasszony
10:00 Sporthíradó
közvetítés
Török tévéfilmsor.
10:25 Szabadidő
09:00 Kosárlabda
10:25
Család-barát
11:00 Torna Európamagazin
12:00 Déli harangszó
bajnokság
10:00 Sporthíradó
12:00 UEFA Bajnokok 12:01 Híradó
10:25 Jövünk!
Ligája sorsolás 12:35 Nemzeti
10:55 Labdarúgó
Sporthíradó
13:00 Sporthíradó
közvetítés
12:50 A világ egy
13:30 Labdarúgó
13:00 Sporthíradó
terített asztal
közvetítés
15:30 UEFA Bajnokok 13:20 A Vatikáni Múze- 13:25 Kézilabda
magazin
um kincsei
Ligája magazin
14:15 Sorsok útvesztője 14:25 Góóól2
16:00 Kosárlabda
15:25 Boxutca
Török tévéfilmsor.
magazin
15:55 Fradi Tv
15:05 Rex Rómában
17:00 Sporthíradó
Olasz bűnügyi tévé- 17:45 Felvezető műsor:
17:15 Boxutca
filmsor.
Labdarúgás
17:45 Kézilabda
15:55 Don Matteo
18:00 Labdarúgó
magazin
Bűnügyi tévéfilmközvetítés
18:45 Góóól2
sor.
19:45 Értékelő műsor:
19:45 Felvezető műsor:
16:50 Embermesék
Labdarúgás
Labdarúgás
17:05 Ridikül
20:00 Labdarúgó
20:00 Felvezető műsor:
18:00 Híradó
közvetítés
Labdarúgás
21:50 Értékelő műsor: 18:25 Nemzeti
20:15 Labdarúgó
Labdarúgás
Sporthíradó
közvetítés

Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

véfilmsor.

Am. akciófilm-sor.
Török filmsor.

16:45 A bosszú
csapdájában
Török filmsor.

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

Magyar fikciós sor.

20:35 Mintaapák

Magyar fikciós sor.

21:20 Üvegtigris

Magyar vígjáték

23:45 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
07:10 Ecranul nostru
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
13:15 A Vatikáni Múzeum kincsei
14:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:00 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

15:50 Don Matteo

Bűnügyi tévéfilmsor.

16:55 Embermesék
17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Isztambuli
menyasszony

menyasszony

Török filmsor.

19:40 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

20:30 Fábry
21:50 Csak színház
és más semmi
Tévéfilmsor.

22:45 Kenó
22:50 Munkaügyek IrReality Show

Magy. vígjáték-sor.

23:25 Csapd le csacsi!
Magy. filmvígjáték

00:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

17:05 Barátok közt
01:55 4 összeesküvő
18:00 RTL Híradó –
és 1 temetés
Esti kiadás
Német bűnügyi té18:50 Fókusz
véfilmsor.
19:30 Drága örökösök 02:40 Mesterember
Magyar filmsor.
03:10 Magyar Krónika
20:40 A Konyhafőnök
VIP
23:15 Barátok közt
23:50 RTL Híradó 05:00 Híradó
Késő esti kiadás 05:15 Angol nyelvű hírek
00:30 CSI: New York-i 05:20 Német nyelvű
helyszínelők
hírek
Am. krimisor.
05:25 Orosz nyelvű hírek
01:45 Kalandozó
05:30 Kínai nyelvű hírek
02:30 A zöld íjász
05:35 Itthon vagy!
Am. akciófilm-sor. 05:55 Novum
03:35 Amerika legvic- 06:20 Summa
cesebb videói
06:45 Világ
Am. vígjátéksor.
07:10 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
05:05 Családi Titkok 09:15 Jó ebédhez szól
a nóta
06:10 Tűsarok - mini
09:50 Hanuka
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel 10:35 Református
ifjúsági műsor
06:55 MOKKA
10:40
Evangélikus
08:45 MOKKACINO
ifjúsági műsor
09:40 TELESHOP
10:50 Görögkatolikus
11:00 Mintaapák
ifjúsági műsor Magy. fikciós sor.
Úton-útfélen
12:00 Tények Délben
11:05 Álom hava
12:30 Tények Plusz
Magyar tévéfilm
13:30 Walker, a Texas-i
12:50 V4 híradó
kopó
Am. akciófilm-sor. 13:00 Híradó
Tévéfilm
14:35 Walker, a Texas-i 13:15 Rondó
14:20 Család-barát
12:50 V4 híradó
kopó
13:00 Híradó
Am. akciófilm-sor. 15:50 Kék bolygó
13:15 Hrvatska
15:40 Kegyetlen város 16:20 Noé barátai
16:50 Szerelmes földrajz
Kronika
Török filmsor.
17:20 Ízőrzők - Takaré13:45 Ecranul nostru 16:45 A bosszú
kos konyha
14:20 Család-barát
csapdájában
17:50 Ízőrzők:
Török filmsor.
15:55 Magyar gazda
Szepetnek
18:00 Tények
16:15 Mesterember
18:25 Borbás Marcsi
18:45 Tények Plusz
16:45 Hazajáró
szakácskönyve
17:15 Ízőrzők - Takaré- 19:50 Mintaapák
Magyar fikciós sor. 19:00 Jó ebédhez szól
kos konyha
20:35 Mintaapák
a nóta
17:45 Labdarúgó
Magyar fikciós sor. 20:00 Szenes Iván írta
közvetítés
21:20 Üvegtigris 2.
Andreával
20:05 Labdarúgó
Magyar vígjáték
Magy. zenés filmsor.
közvetítés
23:50 Magánnyomozók 21:00 Híradó
22:35 Embermesék
21:25 V4 híradó
22:40 Békéssámson hősei 00:50 911 L.A.
Am. akció-sor.
21:30 Embermesék
23:35 Hazajáró
01:50
911
L.A.
21:40 Ridikül
00:05 Hagyaték
Am. akció-sor.
22:35 Ahonnan elindul00:35 Hetedhét kaland 02:50 Tények Este
tam... Batta
00:45 M2 matricák – 03:35 Kegyetlen csillogás
György
Baltazár-bazár
Am. filmsor.
23:00 Megszabott sor00:55 Himnusz
sok - A kommunis01:00 Híradó
ta állampártok ma01:20 Angol nyelvű hírek
gánéletet befolyáso01:30 Hogy volt?!
05:55 Hajnali
ló tevékenységei
02:25 Néhány első szegondolatok
23:35 Hazajáró
relem története 06:00 Híradó
00:05 Hagyaték
Tévéfilm
06:30 Nemzeti
00:35 Hetedhét kaland
Sporthíradó
00:45 M2 matricák 06:40 Kenó
Lássuk a medvét!
06:45 Rondó
00:55
Himnusz
04:40 Röplabda
07:40 Ridikül
01:00 Híradó
közvetítés
08:30 Alpesi őrjárat
06:30 Sporthíradó
Olasz tévéfilmsor.
07:00 Sporthíradó
09:30 Isztambuli
07:25 Kézilabda
menyasszony
04:50 Szabadidő
magazin
Török tévéfilmsor.
06:30 Sporthíradó
08:25 Bringasport
10:25 Család-barát
10:00 Sporthíradó
12:00 Déli harangszó 07:30 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
10:30 Boxutca
12:01 Híradó
08:00 Labdarúgó
11:00 Labdarúgó
12:35 Nemzeti
közvetítés
közvetítés
Sporthíradó
13:00 Sporthíradó
10:00 Sporthíradó
12:50 A világ egy
13:25 Labdarúgó
10:25 Kerékpártúra
terített asztal
közvetítés
13:20 A Vatikáni Múze- 10:55 Labdarúgó
15:25 Fradi Tv
közvetítés
um kincsei
15:50 Kerékpártúra
14:15 Sorsok útvesztője 13:00 Sporthíradó
17:45 Felvezető műsor:
13:25 Labdarúgó
Török tévéfilmsor.
Labdarúgás
közvetítés
15:05 Rex Rómában
18:00 Labdarúgó
Olasz bűnügyi tévé- 15:25 Góóól
közvetítés
17:50 Pecatúra
filmsor.
19:45 Értékelő műsor: 15:55 Don Matteo
18:25 Felvezető műsor:
Bűnügyi tévéfilmLabdarúgás
Kézilabda
sor.
20:00 Felvezető műsor:
19:00 Kézilabda
16:55 Embermesék
Labdarúgás
közvetítés
17:05 Ridikül
20:15 Labdarúgó
20:30 Értékelő műsor:
18:00 Híradó
közvetítés
Kézilabda
22:00 Értékelő műsor: 18:25 Nemzeti
22:15 Sporthíradó
Sporthíradó
Labdarúgás
22:35 Napos Oldal 18:45 Isztambuli
22:30 Góóól
DVTK

01:20 Új idők, új dalai
01:45 Rúzs és selyem
02:15 Fülszöveg:
Bónizs Róbert
02:45 Mesterember
Magyar filmsor.
03:10 Magyar Krónika
20:40 A Konyhafőnök 03:40 Kárpát-medence
VIP
23:25 Barátok közt
00:00 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:00 Híradó
00:35 Az első millióm 05:15 Angol nyelvű hírek
története
05:20 Német nyelvű
01:50 ÉletmódKalauz
hírek
02:35 HighLife
05:25 Orosz nyelvű hírek
03:25 Amerika legvic- 05:30 Kínai nyelvű hírek
cesebb videói
05:35 Itthon vagy!
Am. vígjátéksor.
05:55 Család'20
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:10 EtnoKlub
05:05 Családi Titkok 08:25 Élő népzene
06:10 Tűsarok - mini 08:50 Élő népzene
06:15 MOKKA
09:25 Jó ebédhez szól
06:25 Tények Reggel
a nóta
06:55 MOKKA
09:55 Jó ebédhez szól
08:45 MOKKACINO
a nóta
09:40 TELESHOP
10:30 Rome Reports 11:00 Mintaapák
Vatikáni híradó
Magy. fikciós sor.
12:00 Tények Délben 10:55 Így szól az Úr!
11:05 Kereszt-Tények
12:30 Tények Plusz
13:30 Walker, a Texas-i 11:10 Vallás és szabadság
11:20 Ő és én: Szita Irén
kopó
Am. akciófilm-sor. 11:25 Biblia és irodalom
14:35 Walker, a Texas-i 11:45 Néhány első szerelem története
kopó
15:40 Kegyetlen város

December 17.
Török tévéfilmsor.

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

20:30 Skandináv Lottó 04:05 Fókusz
04:50 Teleshop
20:45 Hölgyek
05:15 Barátok közt
05:15 Barátok közt
05:15 Barátok közt
paradicsoma
20:30 Önök kérték
06:00 Reggeli
06:00 Reggeli
06:00 Reggeli
Olasz romantikus
21:30 Tízen voltak
09:05 Asztro Klub
09:05 Asztro Klub
tévéfilmsor.
Bűnügyi tévéfilmsor. 09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
10:10 Teleshop
21:45 A mi Kodályunk 10:10 Teleshop
22:15 Kenó
11:55 Drága örökösök 23:15 Kenó
11:55 Drága örökösök 22:25 Pietro szigete
11:55 Drága örökösök
Magyar filmsor.
Magyar filmsor.
Magyar filmsor.
23:25 Don Matteo
Bűnügyi tévéfilmsor.
13:15 A Konyhafőnök
13:15 A Konyhafőnök 23:20 Don Matteo
13:15 A Konyhafőnök
Olasz tévéfilmsor.
VIP
VIP
VIP
00:25 4 összeesküvő
Olasz tévéfilmsor.
15:50 Egy csodálatos
15:50 Egy csodálatos 00:25 4 összeesküvő
15:50 Egy csodálatos
és 1 temetés
asszony
asszony
asszony
Német bűnügyi téés 1 temetés

Olasz bűnügyi tévé- 04:50 Teleshop
filmsor.

20:30 Kékfény
21:25 Diagnózis

December 15.

Köszöntjük Etelka, Aletta nevű olvasóinkat!

Heti műsor

2020.
december 9.

9

09:55 Református
10:30 Itthon vagy!
magazin
10:50 Térkép
10:20 Ő és én: Berei
11:25 Szerelmes
Mózes József
December 18.
December 19.
December 20. 10:25 Jónak lenni jó 11:55 földrajz
Babits - Misztrál
boldogság
19:35 Rex Rómában
05:30 Egy rém rendes 11:00 Római katoli(LemezbemutaFilmvígjáték
Olasz bűnügyi tévécsalád
kus szentmitó koncert)
filmsor.
16:45 Embermesék
Amerikai filmsoMagyar zenés filmse közvetítés a
20:30 Virtuózok V4+ 04:20 KölyökKalauz
rozat
17:00 Gasztroangyal
sorozat
Szent István Ba04:05 Pasik!
04:05 Fókusz
22:35 Kenó
06:00 TV2 MATINÉ
12:20 Babits - Misztrál
Magyar vígjátékzilikából
04:50 Teleshop
04:50 Páratlan páros: 18:00 Híradó
22:45 Karácsonyi álmok
10:00 Fald Fel!
18:25 Nemzeti
sorozat
(Lemezbemuta12:00 Déli harangszó
05:15 Barátok közt
Jól áll neki a
Lengyel játékfilm
10:35 Tűsarok
Sporthíradó
04:35 Karácsonyi
tó koncert)
12:01 Híradó
06:00 Reggeli
halál
00:30 Don Matteo
Magyar zenés film11:05 Életmódi
lidércnyomás
12:35
Nemzeti
Amerikai krimisor. 18:40 SzerencsePerc
09:05 Asztro Klub
Olasz tévéfilmsor.
sorozat
Amerikai animáci- 11:40 Super Car
18:45 Szerencse Szombat
Sporthíradó
06:00
Teleshop
10:10 Teleshop
01:40 4 összeesküvő
ós film
12:50 V4 híradó
12:10 OtthonTrend
19:40 Mary Poppins
12:50
Jó
ebédhez
szól
06:35
Kölyökklub
11:55 Drága örökösök
és 1 temetés
13:00 Híradó
Angol családi víg- 06:05 Teleshop
12:45 Need for Speed
Magyar filmsor.
a nóta
Német bűnügyi té- 08:30 Ninjago Hunted
játék
06:40 Kölyökklub
13:25 Múlt és Jelen
Amerikai-angol13:15 A Konyhafőnök
13:25 Jónak lenni jó
- Az üldözött
véfilmsor.
francia akciófilm
22:00 Holt költők
08:50 Ninjago Hunted
22:05 Tomi, Ervin
Dán
animációs
VIP
14:55
Édes
anya02:30 Fülszöveg:
15:30 47 Ronin
társasága
- Az üldözött
és az iskola
filmsorozat
15:50 Egy csodálatos
nyelvünk
Nemere István
Amerikai fantasztiAngol filmdráma
Dán animációs
23:00 A nagyok
09:00
KölyökKalauz
asszony
15:05
Hogy
volt?!
03:00 Mesterember
kus kalandfilm
filmsorozat
00:05 Kenó
23:30 Angi jelenti
Török filmsor.
16:00 Hatoslottó
03:30 Magyar Krónika 09:35 Teleshop
18:00 Tények
09:20
Teleshop
00:10
Csak
színház
10:25
ÉletmódKalauz
17:05 Barátok közt
sorsolás
18:50 Nicsak, ki va10:15 Édes Otthon
és más semmi
11:10 Autogram
18:00 RTL Híradó –
gyok? - a rejté- 16:10 Jónak lenni jó
Tévéfilmsor.
10:45 Kalandozó
11:50 Glades – Tenger
Esti kiadás
17:25 Borbás Marcsi
lyek színpada
01:05
Fábry
11:20
Szuperzöld
parti gyilkosságok
18:50 Fókusz
szakácskönyve 04:05 Jégkorong
05:00 Híradó
22:30
Lánytesók
02:20
Don
Matteo
12:00
Az
Év
Hotele
közvetítés
Amerikai krimisor.
19:30 Drága örökösök 05:15 Angol nyelvű hírek
18:00
Híradó
Amerikai
vígjáték
Olasz
tévéfilmsor.
12:45 XXI. század – a
06:20 Góóól
13:00 A hírek szerelmesei
Magyar filmsor.
18:25
Nemzeti
03:10 4 összeesküvő
legendák velünk 01:00 Hitman Amerikai film
07:15 Kékek
20:40 A Konyhafőnök 05:20 Német nyelvű
Sporthíradó
A bérgyilkos
és 1 temetés
hírek
élnek
15:45 Mia és a fehér
07:45 Múlt és
VIP
18:45 Családi
Francia-amerikai
Német
bűnügyi
té05:25
Orosz
nyelvű
13:25
Házon
kívül
oroszlán
Jelen
23:15 Barátok közt
akcióvígjáték
kör
véfilmsor.
hírek
13:55 Hókölykök
Francia kalandfilm
08:15 Jövünk!
23:50 RTL Híradó 03:00
A
zöld
sárkány
19:40
Jónak
lenni
jó
Amerikai kaland08:50 Labdarúgó
Késő esti kiadás 05:30 Kínai nyelvű hírek 18:00 RTL Híradó –
gyermekei
20:15 Magyarország
film
Esti kiadás
közvetítés
00:25 CSI: New York-i 05:35 Itthon vagy!
Magyar filmdráma
szeretlek!
15:55
Dennis,
a
komisz
05:55
Multiverzum
19:00 Fókusz Plusz 10:50 Labdarúgó
helyszínelők
21:40
Jónak
lenni
jó
04:05
Ridikül
karácsonya
06:20 Kárpát-medence
Karácsonyi adoAm. krimisor.
közvetítés
22:30 Kenó
Amerikai–kanadai
06:45 Kék bolygó
mánygyűjtő kü- 05:00 Híradó
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Köszöntjük Auguszta nevű olvasóinkat!

Péntek

Köszöntjük Viola nevű olvasóinkat!

Szombat

Köszöntjük Teofil nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Hirdessen nálunk, megéri!
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Mozaik

Ha nem 60 másodpercig mosod az
arcbőrödet, nagy hibát követsz el

Az üde és friss arcbőr nem csak drága krémekkel érthető el, hiszen
az is rengeteget számít, hogy milyen arctisztítási rutint alkalmazol
esténként. Ha például nem mosod minden nap 1 percen át a bőrödet, nem is gondolnád, milyen nagy hibát követsz el.
A 60 másodperces arctisztítási módszer Nayamka RobertsSmith szépségápolási szakember nevéhez kötődik. Ő úgy véli,
hogy a sűrű hétköznapok mellett
nem fordítunk elég időt és figyelmet a bőrünk tisztítására, és átlagosan körülbelül 15 másodpercet

navírus idején. Már azáltal, hogy
kilépsz az utcára, szennyeződések
kerülnek a pórusaidba, de még a
sminkeddel, párnahuzatoddal is
rengeteg baktériumokat juttatsz rá.
Ha a tükörben közelről nézed az
orrodon lévő pórusaidat, valószínűleg látni is fogod, hogy eltömőd-

töltünk arcmosással az esti zuhanyozás után – vagy még ros�szabb, közben. Ez túl kevés ahhoz, hogy valóban megszabaduljunk a (szemmel nem látható)
szennyeződésektől, de szerencsére létezik erre hatékony megoldás! Szerinte egészen megváltozna a bőrünk állapota, ha az arcunkra és a nyakunkra kereken
egy perc figyelmet fordítanánk
lefekvés előtt.
Napi szinten ugyanis rengeteg baktérium kerül fel a bőrödre, hiába figyelsz oda nagyon a
higiéniára, pláne most, a koro-

tek már. A gond, hogy ha az egész
napos rohanás után este alig néhány mozdulatot szentelsz az arctisztításnak, gyorsan megmosod
vízzel, majd törölközővel áttörölgeted, nem hagysz elég lehetőséget magadnak arra, hogy megtisztítsd az arcodat ezektől a kórokozóktól. És itt jön képbe a 60 másodperc! Ha ennyi időn át mosod
gyengéden a bőrödet víz és arctisztító krém segítségével (a szakértő szerint az olajos termékek a
legjobbak erre a célra, de igazából
bármilyen, a bőrödnek megfelelő
tisztítókrém szóba jöhet), néhány

5+1 vadító frizura középkorú
hölgyeknek

A szépség kortalan, az viszont, egyéni arcberendezés és elhatározás kérdése, milyen a frizurád felnőttként vagy időskorban. Tehát
az anyukaként rövidre vágatott frizura sokkal inkább praktikum
kérdése, mintsem kötelező elem.
Rövidre vágva
Sokan választják a rövid fazont, hiszen a jól eltalált frizura
nem igényel sok törődést, gyorsan szárad, könnyen formázható,
ugyanakkor hátránya, hogy havonta el kell látogatni vele a fodrászhoz. A rövid frizura lehet kicsit fiús (pl. pixie), nőiesebb egy
bolond frufruval, vagy egy feltupírozott megoldással.
Ha még sosem volt rövid hajad, egyszer mindenképpen próbáld ki, mert előfordulhat, hogy
imádni fogod. Azonban mielőtt
nekilátnál, kérd ki a fodrászod
véleményét, esetleg próbálkozz
az interneten fellelhető programokkal, hogy lásd, melyik megoldás áll neked a legjobban.
Vállig érő
Nem olyan drasztikus váltás
a hosszú hajú hölgyek számára
a vállig érő középhosszú frizura,
és a manapság is divatos bubi frizura. Ezek a fazonok ugyancsak
nem igényelnek túl sok törődést, a
jó vágásnak köszönhetően hosszú
hetekig tartják formájukat.
Hátrányuk ugyanakkor, hogy
többségükben nem lehet belőlük
kontyot készíteni, így különböző
csatokat kell bevetni a félretűzés

érdekében. Nem rohangálós anyukáknak tökéletes megoldás, ugyanis ezt a fazont könnyű megbolondítani és kezelni.
Hosszú haj
A váll alá érő frizurákat már
hosszúnak tekinthetjük, és mint írtuk, az általános nézettel ellentétben senkinek sem kell megszabadulnia derékig érő tincseitől, csak
mert elmúlt harminc. Egyeseknek
kifejezetten jól áll idősebb korban
is a hosszú haj, főleg azoknak, akiknek göndörek a tincseik, és akár
10-15 centivel rövidebbnek tűnnek
a kunkori szálak.
A hosszú frizura nagy előnye,
hogy bár sok gondoskodást igényel,
villámgyorsan lehet belőle kontyot
vagy lófarkat készíteni, így egyáltalán nem zavaró a nagy hajtömeg.
Bolondítsd meg frufruval!
A jól eltalált frufru sokat fiatalít
viselőjén, ugyanakkor komoly hatást is kelt egyben. Ha valami újra
vágysz, a frufru vágatása a legjobb
megoldás, hiszen teljesen megváltoztatja a külsődet, még akkor is, ha
az eredeti fazonodon ez az egyetlen újdonság.
A jól eltalált frufru nem feltétlenül igényel túl sok munkát, gyakorlatilag öt perc alatt átmoshatod, be-

nap után nem csak puhább lesz,
de egyúttal a pórusokban lévő
szennyeződéseket is eltünteted.
Pozitív hatások sokasága
Az sem mindegy persze,
hogy mivel mosod az arcodat!
Ha szivacsokat, törölközőket
használsz, valójában folyamatos
súroló hatásnak teszed ki az arcodat, és ezáltal megsérted a bőröd felületét. Ránézésre ez nem
látszik, de hosszabb távon vörös foltok, hámlás és érzékenység is jelentkezhet az igénybevétel miatt. Ezért a legjobb, ha
különböző eszközök helyett inkább csak az ujjaiddal mosod
az arcodat, gyengéden, de közben némi nyomást kifejtve; így
ugyanis még frissítő masszázsban is részesíted magad, ami beindítja a vérkeringést, és ezáltal
csökkenti a ráncok megjelenésének mértékét. Teljesen mindegy,
hány éves vagy, ezt a trükköt bármely életkorban saját előnyödre
fordíthatod!
A 60 másodperces technika elterjedése óta többen is kipróbálták már a módszert, és
Twitteren meg is osztották tapasztalataikat. Elmondásuk szerint a miteszerek, eltömődött pórusok száma napról napra fokozatosan csökkenni kezdett, a bőrük pedig lényegesen puhhábbá
és ragyogóbbá vált.
Bár tévedésből gyakran azt
gondoljuk, hogy nyáron több
külső hatásnak tesszük ki a bőrünket, valójában télen is rengeteg szennyeződés éri, kezdve a fűtésből származó füstöktől
egészen a szmogig. Hogy ez se
okozzon problémát az arcodon,
feltétlenül adj egy esélyt a 60 másodperces módszernek.
száríthatod és kivasalhatod frissítés gyanánt. Ha van benne egy
kósza hullám, ami nagyon zavar,
kérj a frufrud területére keratinos hajegyenesítést, így megközelítőleg három hónapra letudod
a problémát.
Festesd rendszeresen
Bár egyénfüggő mikor, idővel mindenki hajában megjelennek az ősz szálak. Ez természetes
folyamat, de ma már rendelkezésünkre áll több modern hajfestési
technika, amikkel érdemes élni.
Ezt illetően nagyon fontos, hogy
kikérd a fodrászod véleményét,
még akkor is, ha nem vele festeted a hajadat.
Egyes színek nagyon rideggé,
sápadttá tehetik az arcodat, márpedig egy tudatos, felnőtt nő nem
engedheti meg magának, hogy
egy rossz színnel elrontsa a megjelenését. Idősebb korban főként
a világos árnyalatok kerülnek domináns szerepbe, ha máshol nem,
az arc körül mindenképpen.
Vedd figyelembe a hajad
állapotát!
Fontos, hogy a fazon és a szín
megválasztásánál a frizurád állapotát, a szálak állagát is figyelembe vedd. Idővel elkerülhetetlenül csökken a hajszálak rugalmassága és a mennyiség is egyre
kevesebb, ezért feleslegesen ragaszkodsz a húszéves korodban
viselt, derékig érő, szögegyenes
frizurádhoz, ha már alig van mit
összefogni a tarkódon.
A tépett frizura és a rövidebb
fazon ilyenkor életmentő lehet, és
az is sokat segít, ha a megviselt,
megritkult hajadat már nem akarod
havonta platinaszőkére festetni.

3 csodatévő sütőtökös
pakolás az őszi fáradt bőrre

Nemcsak finom, hanem nagyon hatásos is a bőrre a sütőtök. Mivel már javában tombol a szezon, itt az ideje, hogy egy kicsit közelebbről megismerd ennek a csodás zöldségnek minden olyan
tulajdonságát, amiért imádni fogod a bőrödön. Ez a mi 3 kedvenc sütőtökös anti-aging kencénk.
Imádjuk krémlevesként, só- kedvenc fotelodban, és pihenj
san, mézesen-fahéjasan sütve, 20 percet! Ezután finom, langyos
püréként, és még ezerfélekép- vízzel óvatosan távolítsd el a papen. A sütőtök az egyik legso- kolást az arcodról!
koldalúbb zöldségünk, mégis ta- Az elhalt hámsejtek ellen –
lán kevéssé ismerjük a bőrünkre Bőrradírra lesz szükséged!
Ahogy említettük, a sütőtök
gyakorolt hatásait.
szuper bőrmegújító, mivel maTudtad?
Tele van béta-karotinnal, ami gas a béta-karotin tartalma. A bőr
az A-vitamin, vagyis a retinol ilyenkor ősszel, télen könnyen kielőanyaga. Amellett, hogy segít szárad, hiszen a levegő páratartala rák kialakulásának megelőzésé- ma alacsonyabb a fűtés miatt. A
ben, szív- és szemproblémák ese- sütőtökös bőrradírunk eltávolíttén is rendkívüli a hatása. Nagyon ja az elhalt hámsejteket, emellett
magas a C-vitamintartalma, így pedig fantasztikusan hidratál is.
Sütőtökös bőrradír a
még az immunrendszer is megtiszta, hidratált bőrért,
hálálja a fogyasztását, valamint
arcra és testre is
a bőrünk is fiatalodik tőle.
Hozzávalók: 20 dkg barnaMit tesz a sütőtök az érett
cukor, 10 dkg sima kristálycukor,
bőrrel?
Minden narancsszínű zöld- 2 evőkanál sütőtökpüré, 2 evőség gazdag béta-karotinban, így kanál olívaolaj vagy jojobaolaj
Süsd meg a sütőtököt, ha kész,
a sütőtök is. Egyetlen csészényi
sült sütőtökben annyi van ebből hagy kihűlni, és pürésítsd! A bőraz anyagból, ami a napi szükség- radírhoz először a kétféle cukrot
letünknél másfélszer több. Se- keverd össze az olívaolajjal (vagy
gít megelőzni a bőr kiszáradását, jojobaolajjal), majd add hozzá a sühámlását és még a pattanások, tőtökpürét is. Miután jól elkeveraknék kialakulását is. A retinol ted, adhatsz a keverékhez a kedszuper anti-aging hatóanyag, ezért venc, 100%-os tisztaságú illóolasok-sok kozmetikum összetevője. jodból is. A legjobb, ha olyat váA benne lévő C-vitamin lasztasz, ami a bőrödre is jótékony
antioxidáns, vagyis elősegíti a hatású, nemcsak az illata szuper.

kollagéntermelést, ami az érett bőrben már jócskán csökken. Segítségével könnyebb harcolni a szabadgyökök ellen, amik felgyorsítják az
öregedési folyamatokat.
Tényleg jó aknés bőrre is?
Az A-vitamin kiváló antioxi
dáns, és ennek köszönhetően
hozzájárul a bőr egészséges fag�gyútermelésének fenntartásához.
Ennek köszönhető, hogy sok
olyan kozmetikumot ajánlanak
felnőtteknek is, amelyek retinolt
tartalmaznak. A sütőtökben emellett a cink is nagyobb mennyiségben van jelen, ami szintén jót tesz
a pattanások ellen.
Ha sok volt a stressz és
fáradt a bőröd – Egy
szuper pakolás kell!
Ugye te is érzed, hogy kicsit
fáradékonyabb vagy, és jobban
igénybe vesznek a hétköznapok
megpróbáltatásai? Ha úgy látod,
hogy a bőröd fénytelen, fáradt és
kevésbé rugalmas, valószínűleg vitaminhiányod van. Ilyenkor érdemes egy kis tuningot végezni belsőleg is, ám a bőröd meghálálja, ha
külsőleg is figyelmet fordítasz rá.
Sütőtökös pakolás a ragyogó bőrért
Hozzávalók 2 adaghoz: 2
evőkanál nyers, reszelt sütőtök,
2 teáskanál citromlé, 1 banán, 1
evőkanál méz, 1 teáskanál kefir
A hozzávalókat egy villa segítségével keverd össze, így a banánt jól össze tudod törni! Kend
fel a pakolást a tiszta bőrödre!
Kényelmesen helyezkedj el a

Ilyen például az édesnarancs, ami
összehúzza a pórusokat, a geránium, ami zsíros bőrre is jó választás, és a levendula. A kész sütőtökös bőrradírt tedd egy jól záródó
befőttesüvegbe, és rakd be a hűtőbe! Hetekig eláll.
Kényeztetés a nap végén –
Testpakolás és egy
kellemes fürdő
Bizonyára neked is ismerős
az érzés, amikor úgy érsz haza,
hogy minden mozdulat nehezedre esik. Ilyenkor jót tesz egy kellemes kádfürdő. Mi megspékelnénk egy szuper testpakolással,
ami a sütőtök fantasztikus tulajdonságait kihasználva kényeztet.
Sütőtökös testpakolás
Hozzávalók: 5 evőkanál sütőtökpüré, 5 evőkanál kristályosabb állagú méz, 100 g natúr joghurt, 20 csepp 100%-os rozmaring illóolaj, 20 csepp 100%-os
levendula illóolaj
Süsd meg a sütőtököt, hagyd
kihűlni és pürésítsd! Ha kész, keverd össze a joghurttal, majd add
hozzá a mézet és az illóolajokat!
Jól masszírozd a bőrödbe a keveréket és merülj egy kád jó meleg vízbe 20 percre! Ha letelt az
idő, egyre hűvösebb vízzel zuhanyozd le magadról a fölösleget!
Akár ősz van, akár tél, ezekkel a szuper kencékkel átvészelheted a nehezebb időszakokat,
amelyek rányomják a bélyegüket a mindennapjaidra. Készítsd el őket és lazulj el egy kicsit, rád fér!
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Öten vesztették életüket egy közúti balesetben
a Munkácsi járásban

Tragikus baleset történt a Munkácsi járásban, Beregleányfalván, ahol egy személyautó és egy kamion ütközött össze.
Az esetben öten vesztették életüket, adja
hírül a mukachevo.net.
A baleset november 30-án történt a
délutáni órákban. A helyszínre azonnal
kiérkezett a rendőrség operatív csoportja,

mely megállapította, hogy a gépkocsi sofőrje áttért a szemközti sávba, s ekkor történt a szerencsétlenség.
Négyen még a helyszínen életüket
vesztették. A mentőosztag a jármű kiskorú utasát kórházba szállíttatta, azonban az
orvosok minden igyekezete ellenére a 13
éves gyermek is elhunyt.

Egy pszichés beteg megszúrta magát

Az eset a Rahói járásban történt. Egy
pszichés betegségben szenvedő férfi ittas állapotban lábon szúrta magát, majd
rövid idő után belehalt sérüléseibe, írja
a 0312.ua.
Erről annak a háznak a tulajdonosa számolt be, ahol közösen alkoholt fo-

gyasztottak. A helyszínre érkező rendőrök megállapították a férfi halálát. A rokonok elmondása szerint az áldozat mentális problémákkal küzdött, és hajlamos
volt az öngyilkosságra.
A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

Négy személy megerőszakolt egy nőt
Kárpátalján

December 6-án reggel nemi erőszakkal
kapcsolatos bejelentés érkezett a hatóságokhoz. A rendőrség azonnal kiérkezett a helyszínre, ahol az áldozat fogadta őket, írja a pmg.ua.
A nő könnyek között mesélte el a történteket. Négy ismeretlen személy berán-

gatta egy autóba, majd elvitték saját házukba, ahol megerőszakolták.
A hatóságok értesítették a mentőszolgálatot, ezt követően pedig elmentek a nő által
közölt címre, ahol letartóztatták a négy tettest,
s megtalálták az áldozat szakadt ruháját is.
Az ügyben tart az eljárás.

Tűzoltás közben égési sérüléseket szenvedett

December 4-ére virradóan tűz ütött ki
egy lakóépületben az Ilosvai járás egyik
településén, számol be a pmg.ua. Dolha
(Dovhe) faluban a tulajdonos ropogást
hallott a második emeletről, ahol felújítás zajlott.
A helyiség fűtésére hordozható fatüzelésű kályhát használtak, amelyből a kipattant szikra a közeli tárgyakra esett. A tüzet a tulajdonos megpróbálta egyedül eloltani. Ez azonban nem sikerült neki, a férfi kezén és lábán I–II. fokú égési sérülé-

seket szenvedett. A lánya nem vesztegette az időt, azonnal mentőt hívott, majd 2
óra 31 perckor értesítette a tűzoltóságot.
A dolhai és az ilosvai tűzoltók 2 óra
47 percre lokalizálták a tüzet, és megakadályozták a tűz átterjedését az egész lakóházra. Végül 3 óra 12 perckor eloltották a tüzet. A lángok egy ajtót, három ablakot és mintegy 10 négyzetméteres területen a nappali falát rongálták meg. A 47
éves sérültet az Ilosvai Járási Kórházban
szállították.

Tűzben vesztette életét egy férfi Ungváron

December 2-án reggel a tűzoltók bejelentést kaptak egy tűzesetről a megyeközpontban, adja hírül a pmg.
ua. A bejelentés 8 óra 15 perckor érkezett.
Mint kiderült, egy elhagyott épületben keletkezett tűz a Párizsi Kommün ut-

cában. Sajnos a tűzoltás során a tűzoltók
egy holttestre bukkantak.
A tűzben mintegy 20 négyzetméteres
területen égett a szemét. A gyulladás okát
vizsgálják. Az oltásban az Ungvári 14.
Számú Állami Tűzoltó- és Mentőegység
két brigádja vett részt.

Jelentős pénzösszeget loptak egy gépkocsiból
Munkácson

A Latorca-parti városban elloptak egy
férfi kézitáskát egy gépkocsiból, írja a
0312.ua. December 4-én 13 óra 30 perc
körül egy munkácsi lakos a rendőrséghez fordult segítségért, mert ismeretlen
személy ellopta a táskáját az autójából.
A rendőrségi nyomozó munkacsoport
azonnal a helyszínre érkezett. Kiderült,
hogy a bejelentést tévő férfi Skoda Octavia
típusú autójából, amellyel a 34 éves károsult egy benzinkút közelében parkolt, elloptak egy 160 000 hrivnya készpénzt tartalmazó táskát. A nyomozók átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, és azonosítottak egy autót, amelyben a tolvajok utaztak.

A rendőrség azt is megállapította, hogy a
férfiak előre egyeztetett séma szerint jártak
el: míg egyikük az áldozatokat figyelte, a
másik ellopta a táskát. Az autót a riasztórendszert leolvasó eszközzel nyitották ki.
A rendőrök a „Biztonságos Kárpátalja”
videómegfigyelő rendszer segítségével néhány perc alatt felmérték az autó részletes útvonalát. Ezt követően a nyomozók megállapították az egyik tolvaj pontos tartózkodási
helyét. A 44 éves, korábban elítélt munkácsi lakost őrizetbe vették Ungváron, egy bérelt lakásban. Bűntársát jelenleg is keresik.
Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított.

Szekérnek hajtott egy gépkocsi a Munkácsi
járásban

A közúti baleset Beregszentmiklóson
(Csinagyijevo) történt. Egy Volkswagen
márkájú autó sofőrje elvesztette uralmát
a jármű felett, és egy lovas szekérnek csapódott, amelyen több roma utazott, számol
be a 0312.ua. Személyi sérülés nem történt.

Az ütközés helyszínére azonnal mintegy száz helyi roma sereglett össze, akik
önbíráskodni akartak és bántalmazni próbálták az autó vezetőjét. A szemtanúk szerint a rendőrök is gyorsan megérkeztek a
baleset helyszínére.

Második világháborús robbanóeszközre
bukkantak a gáti temetőben

December 1-jén a Beregszászi járásban,
Gáton a lakosok egy veszélyes tárgyra bukkantak a helyi temető területén,
adja hírül a mukachevo.net hírportál.
Az Ukrán Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai megyei főosztályán arról számoltak be,

hogy a helyszínre kiérkezett tűzszerészek
a második világháború óta megmaradt 82
mm-es kaliberű aknaként azonosították a
robbanóeszközt. Az eset következtében
szerencsére senki nem sérült meg.
A tűzszerészek az arra kijelölt helyen
megsemmisítették a robbanóeszközt.

Még több információ a karpatinfo.net-en
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A Minajjal hangolt az Interre a Sahtar

A Fradi és a Dinamo is győztes
főpróbát tartott

Az ukrán élvonalbeli labdarúgóbajnokságban a hétvégén az első
kör utolsó előtti, 12. fordulóját rendezték meg. Az újonc Minaj FC a
sahtar Donyeck vendége volt a fővárosban.
Az Internazionale elleni sorsdöntő Bajnokok Ligája találkozóra készülő donyecki alakulat sikeres főpróbát tartott Vaszil Kobin csapata ellen,
hiszen Dopilka öngóljából, Fernando
Pedro, illetve Solomon találataival
már fél óra elteltével eldöntötte a 3
pont sorsát.
A Sahtar mellett a másik BL-csapat,
a Ferencváros ellen hangolódó Dinamo
Kijev is főpróbát tartott, és ugyancsak
sikerrel vette az akadályt. A listavezető
kijeviek Harmas és Cihankov góljaival
már két góllal is vezettek Mariupolban,
a legvégén Topalov kozmetikázott az
eredményen. Mindenesetre, Mircea
Lucescu csapata az élről, tele önbizalommal várhatja a Fradi elleni, lapzártánk után, kedden sorra kerülő Bajnokok Ligája találkozót, amelyen már
egy döntetlen is elegendő a számára az
Európa Ligában való folytatást jelentő
csoportbeli 3. helyhez.
Eredmények: Sahtar Donyeck –
Minaj FC 5-1, FK Mariupol – Dinamo
Kijev 1-2, FK Lviv – Inhulec Petrovo
1-1 (ez volt az Inhulecnek immáron a
8. döntetlenje!...), Olimpik Donyeck
– Ruh Lviv 3-1, Gyeszna Csernyihiv –

Vorszkla Poltava 1-0, Zorja Luhanszk
– Dnyipro 3-1, Kolosz Kovalivka – FK
Olekszandrija 1-1.
A bajnokságban a Dinamo 29 ponttal vezet a 26 pontos Sahtar előtt. A 9
pontjával a veszélyes zónának számító, de még bennmaradást érő 11. helyen álló Minajnak 9 pontja van, és a
hétvégén sorra kerülő 13. fordulóban a
Vorszkla Poltava ellen zárják idei szereplésüket.
***
Az OTP Bank Liga már a 13. játéknapnál tart, és a hétvégi fellépések
után tovább nőtt a Fradi előnye vetélytársai előtt.
Szerhij Rebrov csapata a Diósgyőr vendégeként félgőzzel is magabiztosan nyert, miközben a legnagyobb riválisának számító Mol Fehérvár – utolsó perces góllal – vereséget
szenvedett Pakson.
Az MTK ellen kétgólos előnyből ikszelő Honvéd vezetősége a találkozó után
menesztette posztjáról Bódog Tamást, aki
helyett a jövőben Pisont István lesz a kispestiek trénere.
Eredmények: Diósgyőr – FTC 1-3,
Paks – Mol Fehérvár 1-0, Budafok –
UTE 1-1, ZTE – Mezőkövesd 3-0, Puskás Akadémia – Kisvárda 0-0, Honvéd – MTK 2-2.
AZ FTC 29 ponttal vezet a 22 ponttal második Fehérvár és 21 pontos
Kisvárda előtt.

Néhány sorban

Horvátországtól, a folytatásban viszont 38-26-ra kiütötte az egy nappal korábban a világbajnok Hollandiát 29-25-re legyőző Szerbiát.
A hollandok a második mérkőzésüket is elvesztették 27-25-re az így
már biztosan középdöntős horvátokkal
szemben, így a lapzártánk után, kedden
este sorra kerülő Magyarország elleni
találkozón csak a győzelem adhat reményt számukra a legjobb 12 közé jutáshoz.
A magyar válogatottnak már egy
döntetlen is biztos továbbjutást érne,
de a szerb-horvát meccs végeredményétől függően, még egy esetleges vereség is beleférne a továbbjutást illetően.
A horvátok mellett már biztosan
a középdöntő tagja Dánia, Franciaország, Oroszország, Svédország, Spanyolország, Norvégia, Németország és
Románia.
***
Hétfő este Zürichben kisorsolták a két
év múlva Katarban sorra kerülő labdarúgó világbajnokság európai selejtezőinek
csoportbeosztását.
A sorsolást a magyar válogatott a harmadik, míg az ukrán a második erősségű kalapból várhatta, így még arra is volt
esély, hogy a két válogatott egy csoportba került.
Végül nem így történt, a D-csoportba
kerülő Ukrajnának Franciaország, Finnország, Bosznia-Hercegovina és Kazahsztán
lesznek az ellenfelei.
A magyar együttes hatfős csoportba került, Anglia, Lengyelország, Albánia, Andorra és San Marino társaságában.
A csoportokból az első helyen végző
együttesek jutnak ki egyenes ágon a vb-re,
míg a 2. helyezettek selejtező során biztosíthatják részvételüket a viadalon.

Nem sikerült kiharcolni a legjobb 16
közé kerülést az Ukrán Labdarúgó Kupában a Minaj FC-nek, mivel az egymec�cses nyolcaddöntős párharcban Vaszil
Kobin csapata sima, 3-0 arányú vereséget szenvedett az Olekszandrija vendégeként.
A kupasorozat két legutóbbi kiírásában
a minajiak – akkor még harmad-, majd másodosztályú csapatként – előbb a negyeddöntőig, majd az elődöntőig meneteltek,
ahol mindkét alkalommal a Dinamo Kijev parancsolt álljt a kárpátaljai együttes számára.
***
A z utolsó fordulóban a címvédő otthonában elért döntetlennel biztosította be bajnoki címét a Kárpátaljai Megyei Labdarúgó-bajnokság élvonalában az Ilosvai Buzsora, amely története során először szerzett elsőséget
ezen a szinten.
Az ilosvaiak nagyszőlősi vendégszereplése során az 55. percben hátrányba
kerültek ugyan, de Jurij Viscsak vezető
góljára Ivan Vezsdel negyedórával a vége
előtt válaszolt, beállítván ezzel az 1-1-es
végeredményt.
A bajnoki címre még esélyes Huszti
FC ugyancsak 1-1-es döntetlent ért el az
FK Medvigy Borhalom vendégeként, így
a tabellán 27 ponttal lett második a 30
ponttal bajnok Ilosva előtt. A bronzérem
a legutóbbi bajnok Nagyszőlős csapatának jutott, az ugocsaiak 23 ponttal zárták a tabellát.
***
E lképesztő forgatókönyv szerint zajlanak Dániában a magyar női kézilabda-csapatnak is helyet adó C-csoport
küzdelmei a kézilabda Európa-bajnokságon. Bemutatkozásaként a magyar együttes 24-22-re kikapott a lényegében tartalékcsapatával kiálló

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

Ingatlan
Ház eladó
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi ház, kétemeletes (víz,
gáz bevezetve). Mob.:
099-2393269 (17 óra
után).
Benében, csendes utcában, a Borzsa partján 3 szobás családi ház eladó nyári
konyhával, garázzsal, pincével, melléképületekkel,
vízpartig nyúló nagy kerttel. Tel: +38068-3075680,
+38098-0830842, +36308428559.
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona
István u. 12. szám alatt kertes ház bútorostól, víz, gáz,
háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola, üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha. Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve, a
vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
+38098-8063947.
Beregszászban a Munkácsi
út 24/3. szám alatt közös udvarban eladó egy 73 m2-es jó
állapotban lévő ház. Irányár:
20000 f.e. alkuképes. Mob.:
050-5385374.

Lakás eladó
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.

Egyszobás lakás eladó Beregszászban a kórház közelében, az 5. emeleten. Saját
fűtés, felújítás után. Mob.:
+38063-1751451.

Lakás eladó

Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt
eladó egy cseh építésű
házban háromszobás
lakás az 5. emeleten.
Ár: 20 000 f.e.
Mob.: 066-2910418,
068-2126127.
Egyszobás lakás (32 m2) felújítás után, háztartási gépekkel eladó Beregszászban a
Strand (Plazsna) utcán. Mob.:
099-5240299, 097-2291241.

Lakás kiadó
Lakás kiadó Beregszász
központjában. Mob.: 0952087515, 050-1977011.
Beregszászban a V. Huca u.
3/9. szám alatt egyszobás lakás kiadó vagy eladó. Mob.:
050-2217651.

Ház kiadó
Beregszászban eladó vagy
rövid távra (1 év) kiadó összkomfortos családi ház. Mob.:
095-8450323.

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

Szolgáltatás
Ablakredőny javítását és
új elkészítését, felszerelését vállalom, továbbá rendelhető műanyag ablak és
ajtó is. Mob.: 066-8613811
(egész nap).
Utcáról, kertből, udvarból
fa kivágását vállalom Beregszászban és környékén. Valamint hegesztést, betonozást
és kéménypucolást is. Mob.:
050-1948976.

Munka
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Péterfalván, Bökényben.
Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után:

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Magyarországon állatellátáshoz, lovak, istállói munka ellátásához
veszünk fel dolgozót. A
munkahelyet folyamatosan tudjuk biztosítani.
Megbízható dolgozó jelentkezését várjuk. Fizetés: 250000 Ft/hó + étkeztetés + szállás + útiköltség. Jelentkezni: +36309902535. Jelentkezéskor
a saját telefonszámát minden esetben adja meg.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére
Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesí-

tésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Komárom-Esztergom megyei raklap gyártó vállalkozás munkatársakat keres. Szállás és hazautazás
ingyenes. A munkavégzés
kétműszakos rendben történik. Mob.: +38050-2612802
(Beregszászon a Kálvin írószer bolt).
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Munkatársakat
keresünk
az asztélyi benzintkútra:

benzinkútkezelő, takarító.
Többműszakos munka, versenyképes
fizetés, hivatalos foglalkoztatás.
Mob.: +380 (67) 20 89 093

aluplast-Beregszász Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

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

További ajánlataink:

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

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

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

akció

-20 -40
%!

Mobil: +380 50-507 65 60
Tel.: +3803141-4-33-41
Cím: Beregszász, Zrínyi u. 3.
www.jakisnivikna.ucoz.ua

Magyarországi night
club keres munkatársakat.
Facebookon Attila Király, fehér pólóban. Így megtalálsz.
Mob.: +3670-2136516.
Munkát keresek Beregszászban 8 és 17 óra között.
Mob.: 066-5302098.

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

Építkezés, felújítás
Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.
Alig használt WC kagyló eladó Beregszászban. Ár: 1200 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

Hűtés, fűtés
Többféle tűzifa rendelhető
különböző kivitelben (tölgy,
kőris) házhoz szállítással.
Mob.: 099-5576276.
Használt 5 szekciós fatüzelésű kazán eladó orosz gyártmány, jó állapotban. Mob.:
096-3807006.

Eladó egy autó fa, tüzelésre
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.:
066-3967011, 099-08338.

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

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Traktor utánfutó (pricep)
és búzavetőgép eladó. Mob:
+38050-8614374.
Beregszászban eladó
3/4-es 5/4-es csövek, 5-7
méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron cső.
Mob.: 066-3967011, 0996608338.
Boroshordók eladó 120
és 230 literesek, jó állapotban. Mob.: +380663967011.
Eladó boroshordók: 300
literes, 65 literes. Ugyanitt káposztagyalu, fonott
korsók – 12 és10 literes,
és káposztáshordó, 100
literes. Mob.: +380668243778.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

Támogatókat keresünk!

A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) a 2019–2020-as tanévben is meghirdette a Szent
Margit Programot.
A program célja:
A Szent Margit Program célja, hogy összekösse a
Kárpát-medence, illetve a világ magyarságának jó szándékú támogatóit általános- és középiskolás gyerekekkel,

ezáltal előmozdítsa a támogatott gyerekek tanulmányi
eredményeit, hitbéli életét, valamint a magyar közösség
életében való szerepvállalását.
A támogatás módja:
A programban támogatóként bárki részt vehet, aki vállalja annak kötelezettségét, hogy egy tanéven keresztül
(10 hónap) havi fix 10 euróval támogat egy gyermeket.
A GISZ Kárpátalja szerte egy jelentős adatbázist állított
fel a támogatásra rászoruló gyermekekről. Az adatbázisban szereplő adatok alapján a támogató dönti el, hogy kit
szeretne támogatni. A támogatás összegét lehetőség van
készpénzben, illetve banki átutalás formájában – egy ös�szegben vagy havi rendszerességre lebontva – eljuttatni
a GISZ számára.
● A GISZ ezt az összeget eljuttatja a kiválasztott gyereknek.
● A támogatott egy átvételi elismervény aláírásával
tanúsítja, hogy megkapta az összeget.
● Amennyiben a támogató igényt tart rá – a GISZ-en
keresztül – felveheti a kapcsolatot a támogatottal, levelezés által.
● A program befejezése után a támogató dönt, hogy
tovább szeretné-e támogatni a kiválasztott gyereket.
A 2018-2019-es tanév folyamán 137 gyerek került
támogatásra 76 támogató által.
A következő tanévben szeretnénk ezt a számot kibővíteni, s minél több gyerek számára biztosítani ezt a csekély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com
e-mail címen, illetve a +380 964434906-os telefonszá-

mon lehet jelentkezni.

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

Hirdetések

Súlyosan beteg kisfiúnak
kérnek segítséget!

A kis Moticska Palikánál SMA (Spinális Izomatrófia) betegséget diagnosztizáltak. A szülők
kétségbeesve próbálnak mindent megtenni
a gyógyulása érdekében, hiszen első gyermekük is ebben a betegségben hunyt el.
A kezeléshez szükséges gyógyszer
(Zolgensma) nagyon
drága,
2,125 millió euró.

Hirdessen
a 2019-s árakon!

Egyet fizet, hármat kap!

Kérnek mindenkit, hogy aki bármilyen módon
segítséget tudna nyújtani, az hívja ezt a telefonszámot +380980728704 (Mária).
Amennyiben anyagilag szeretné támogatni a
családot, azt ezen a számlaszámon teheti meg:
5168 7574 0804 6045 (Мотичка Марія
Василівна).

Hirdessen ingyen a

KárpátInfo
.net
apróhirdetés oldalán.

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

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

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések
felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re is.

Újságárusokat
keresünk!

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

E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com
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KÁMME FOTÓMŰHELY:
FOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (továbbiakban: KÁMME vagy rendező) céljai és feladatvállalásai kapcsán létrejötte óta szoros egységben működik alapítója, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
által megfogalmazott célokkal és értékekkel, így központi gondolatnak tekinti a Kárpát-medence keresztény értékeinek megőrzését, bemutatását, a magyar nemzeti egység elősegítését, a
társadalmi és kulturális szerepvállalás révén az értékmentő és
értékteremtő feladatellátást, a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészek támogatását a keresztény magyar kultúra új, maradandó értékeinek létrehozása érdekében. A KÁMME Alapítvány „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” alprojektje keretében, KÁMME Fotóműhely címmel DIGITÁLIS fotópályázatokat hirdet 18. életévét betöltött, határon túli magyar hivatásos és amatőr fotósok részére keresztény
ünnepekhez kapcsolódva, az alábbi kategóriákban: Kárpát-medencei arcok – Önarckép (figyelem: nem szelfi, hanem olyan
önarckép, amely a fotótechnika révén kifejezi a beküldő hitvallását, hogy hol helyezi el magát a világban) 1. Mindenszentek – 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, Kiskarácsony…) 3. Húsvét (a böjt időszaka, böjti elcsendesedés, lelki
folyamatok, kérdésfeltevések, Istenkapcsolatok, még élő vagy
újraélesztett népszokások…) 4. Pünkösd (Szentlélek eljövetelének és a keresztény egyház megalapításának ünnepe, még
élő vagy újraélesztett népszokások, pünkösdi királyválasztás,
búcsú). A pályázatra nem eseményt rögzítő, vagy dokumentáló fotókat várunk, hanem a fotótechnika révén megfogalmazott
művészi ábrázolást. A rendező a beküldött fotók válogatásából
virtuális és hagyományos kiállítást is szervez. A zsűri által legjobbnak választott alkotók meghívást kapnak a 2021-ben megrendezendő fotóművészeti alkotótáborba. A pályázatra olyan
új vagy egy évnél nem régebben készített fotó(ka)t lehet beküldeni, amely(ek) eddig még nem kerültek bemutatásra. A pályázatra egy szerző által beküldhető fényképek száma: legfeljebb 15 (tizenöt). Egy kategóriában beküldhető fényképek száma: legfeljebb 3 (három). Nem kötelező az összes kategóriában
részt venni, azonban az első nevezéskor a Kárpát-medencei arcok – Önarckép kategóriát is teljesíteni kell és minden esetben
elvárt a keresztény tematika. Digitális képek esetén az eredeti mű rövidebb oldala minimum 2500 pixel legyen. A pályázónak rendelkeznie kell az eredeti fotók ,,nyers” (lehetőség szerint RAW formátumú) változatával. A fotó(k) elnevezése tartalmazza a pályázó teljes nevét ékezetek nélkül, ill. alulvonással a kép címét. Például: Nagy Janos_Advent_Erdely. Pályázni a fotopalyazat.kamme@gmail.com email címre beküldött,
digitális formátumú JPG kiterjesztésű képpel lehet, ahol a kép
hosszabbik oldalának 1500-2000 pixelnek kell lennie. Beküldési határidők: 1. kategória: 2020. december 13. 2. kategória: 2021. január 15. 3. kategória: 2021. április 10. 4. kategória: 2021. május 28. A nevezés díjmentes. A nevezés a kitöltött, aláírt, beszkennelt nevezési lap és a fotó(k) egyidejű beküldésével érvényes. A nevezési lap letölthető a www.kamme.
keesz.hu honlapról. A kitöltött, aláírt nevezési lap postán is megküldhető a kategóriák beküldési határidejéig a KÁMME Alapítvány 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 feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. A pályázók pályaműve(i) beküldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek személyiségi jogi engedélyeivel. Pályázni kizárólag olyan fotókkal
lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek
szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel 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 korlátozás nélkül, nevük feltüntetésével: ▪ a kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagába beválogassa és a kiállítás(ok) részeként bemutassa; ▪ a pályázattal, a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet 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; ▪ nyilvánossá tegye a KÁMME és/vagy a KÉSZ honlapján; ▪ a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” alprojekt katalógusába, kiadványába beválogassa és
ott publikálja; ▪ a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” alprojekt elszámolásában, szakmai beszámolójában megjelentesse. A fotók ettől eltérő célokra
való felhasználására a KÁMME csak a pályázóval kötendő külön
írásbeli megállapodás alapján jogosult. A zsűrizés: a zsűri pontozással (1–10) dönt a pályázatra és kiállításra kerülő képekről.
Az elöl végzettek közül a díjazottakat és azok sorrendjét a zsűri külön körben dönti el. A zsűri az értékelt képanyagnak megfelelően dönt a díjak kiadásáról, esetleges visszatartásáról, a kiállításon való részvételről. A pályázatra beküldött fotók nem automatikusan kerülnek kiállításra! A zsűri köteles kizárni a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályaműveket. A zsűri döntése ellen nem lehet fellebbezni. A zsűri tagjai: Dr. Bába Szilvia, a Duna
Palota ügyvezetője, Gedai Csaba fotóművész, Józsa Judit kerámiaszobrász, 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 hivatásos 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 amatőr fotóst díjaz, egyenként bruttó 150.000 Ft értékű (igény szerinti) fotóeszközzel. Minden résztvevő elektronikus emléklapot,
a díjazottak nyomtatott oklevelet kapnak. A pályázók alkotásaik
és a nevezési lap beküldésével elfogadják a részvételi feltételeket. 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.).
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Kos (3. 21.-4. 20.)
Sajnos ezen a héten
azt tapasztalja majd,
hogy a dolgok nem
úgy alakulnak, ahogyan azt Ön szeretné, és ez
nagyon elkeseríti. A legjobb,
amit tehet, hogy érthetőbben és világosabban megfogalmazza azokat a dolgokat,
amik a szívét nyomják és mi
az, ami bántja. Meglátja, a
hét vége felé sokkal nyugodtabbnak és kiegyensúlyozottabbnak fogja érezni magát.

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

Felhívás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
munkatársat keres képgyűjtemények felügyeletére és
művészeti programok szervezésére.
Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik jártasak a művészetekben, esetleg művészeti végzettséggel
rendelkeznek (specialiszt, BSc, MSc).
Alsó korhatár: 25 év.
A pályázathoz csatolja:
1. Kérvény a meghirdetett poszt betöltésére a Főiskolának címezve.
2. Képes szakmai önéletrajz elérhetőséggel (külön
kitérve arra, hogy milyen művészeti előképzettsége
van: intézet és szak megnevezésével, esetleges szervezői tevékenység bemutatása).
3. Végzettséget igazoló oklevél másolata.
A jelentkezés határideje: 2021. január 20., 12:00
(közép európai idő szerint).
A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat elektronikus formában a foiskola@kmf.uz.ua e-mail-címre, nyomtatott formában a következő címre várjuk:
90202 Beregszász, Kossuth tér 6., személyzeti osztály. A levél tárgyaként főiskola-művészeti munkatársa címet jelölje meg!
A beérkezett anyagok kiértékelése után a főiskola vezetősége személyes interjúra hívja be a jelölteket.

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

Kárpátaljai Lelki
Elsősegély Telefonszolgálat

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

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

+380 (66) 285 0 283

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

Részvétnyilvánítás

A Kárpátinfo szerkesztősége őszinte részvétét fejezi
ki a beregújfalui Szabó Mariannának, aki férjét gyászolja. Osztozunk a család fájdalmában.

Részvétnyilvánítás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közössége mély megrendüléssel értesült Benkő György
festőművész, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaság alapító tagja, a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nyugalmazott tanára haláláról. Az intézmény valamennyi részlegének munkatársai együttérzésüket és őszinte részvétüket fejezik ki
a Kulin családnak Benkő György elhunyta miatt. Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.
Загублений атестат про повну загальну середню освіту,
К №187880, виданий 25.06.1982 р. Берегівською
загальноосвітньою школою І-ІІІ ст., № 4 з угорською
мовою навчання і. Л. Кошута на ім я Шін Єлізавета
Золтанівна, вважати недійсним.

Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjel-nappal várjuk hívását!

Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

Ezen a héten nagyon
hálás lesz minden lehetőségért, amit az
élettől kapni fog. Készüljön, hiszen most egy nagyon produktív hétnek néz elébe, ugyanis minden feladatával
rövid időn belül végezni fog és
nagyon jól vesz majd minden
akadályt. Remek egyensúlyt
teremt a munka és a magánélete között, és emiatt egész héten
nagyon kiegyensúlyozottnak
és boldognak érzi majd magát.

Ikrek (5.21.-6.21.)
A héten végre rádöbben, hogy elérte a
céljait, amikért az elmúlt időben olyan keményen dolgozott. Azt veszi észre, hogy sokkal gyorsabban halad a sikerei felé,
mint ahogyan azt megálmodta. Azonban fel kell készülnie
az esetleges pénzügyi nehézségekre, amik a hét folyamán
érhetik, ugyanis ezek kön�nyen beleszólhatnak a terveibe.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Mostanában úgy
érzi, hogy elárasztják
a problémák? Nem
csoda, hiszen az elmúlt napokban rengeteg nehézséget
élt meg. Ahelyett viszont,
hogy beletemetkezne a fájdalmaiba, inkább bátran nézzen szembe velük. Vigyázzon azonban arra, hogy ne
cselekedjen elhamarkodottan a pillanat hevében, hiszen
könnyen kínos helyzetben találhatja magát.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Szűrővizsgálatok a Máltai
Szeretetszolgálatnál

Novemberben kétszer tartottak szűrési napokat a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál a speciális igényű gyermekek számára. Ezeknek köszönhetően összesen
már mintegy 60 gyermek kapott fejlesztési útmutatást és
segítséget a szervezet szakembereitől a program
ideje alatt.
A Health4all!
program keretein
belül megvalósuló szűrési napok
elősegítik a gyermekek további
fejlesztési menetének meghatározását. A szűrővizsgálatot követően a
szakemberek, a gyermekek állapotát figyelembe véve,
javaslatot tesznek az alábbi fejlesztési lehetőségekre:
– beszéd és mozgásfejlesztés
– Pető-módszer
– gyógymasszázs
– neurofeedback terápia.
A jövőben tartandó szűréseken való részvétel regisztrációhoz kötött! Érdeklődni a +380 50 785 8514 számon,
vagy a beregszaszi.maltai@gmail.com email címen lehet.

www.karpatinfo.net

H.T.

Ezen a héten azt fogja tapasztalni, hogy
minden eddigi problémája megoldódik. Ez nem
véletlen, hiszen rengeteg időt
fog tölteni azzal, hogy a személyes kapcsolatait magasabb szintre emelje, hogy ezáltal is harmóniát teremtsen
az életében. Egy baráti tanács
remekül fog jönni a hét során,
hiszen ha ezt megfogadja, elkerülhet egy rendkívül kellemetlen helyzetet.

Szűz (8.24.-9.22.)
Ön nagyszerű hangulatban kezdi ezt a hetet, hiszen remekül vesz minden akadályt, amit az élet Ön elé
sodor, illetve minden lehetőséget meg fog ragadni. Ön harcos
természet, ami nem csak a munkájában, de a magánéletében is
megmutatkozik, hiszen az élete
minden területén folyton küzd
és a legjobbra törekszik. Néhányan azonban az aggodalom jeleit mutatják majd, ha a dolgok
mégsem úgy alakulnak.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ez a hét remek lehetőségeket tartogat mind
a munkája, mind pedig a karrierje terén.
Ön nagyon kiegyensúlyozott
és nyugodt lesz az elkövetkezendő napokban, ami nagyban
segíti abban, hogy áthidaljon
minden lehetséges problémát.
Ugyanakkor azt ajánljuk, hogy
legyen résen, mert egy olyan
emberrel kell majd együttműködnie, aki meglehetősen rideg és arrogáns.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Ez a hét nagyon különleges lesz Önnek,
hiszen ráeszmél arra,
hogy a dolgai pontosan abba az irányba tartanak,
amerre tervezte, és mindig is
szerette volna. Emellett a környezete is nagyon támogató,
ami annyit tesz, hogy mindenben segítik majd Önt, így közösen tudják majd megoldani
a felmerülő nehézségeket. Habár most a munkája kerül majd
a figyelme középpontjába.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
A héten nagyon
nyugtalannak fogja
magát érezni, ezért
nehezére esik oda
koncentrálnia, ahova pedig
fontos lenne. Ez a hozzáállás
megnehezíti, hogy határidőre
végezzen a feladataival, és az
ünnepi készülődés sem kön�nyíti meg. Emellett a párkapcsolatával sem lesz annyira elégedett, ami persze nem
véletlen, hiszen mostanában
egyre többet veszekednek.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Ön nagyon vidám,
játékos kedvében
lesz egész héten és
a boldogság fogja
uralni mindennapjait. Rengeteg időt fog tölteni a családjával és a barátaival, pozitív
kisugárzása miatt pedig mágnesként vonzza majd maga
köré az embereket. Ezen a
héten Ön lesz a bulik lelke,
ebben biztos lehet, a karácsonyi partikon tehát kötelező megjelenni.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
A héten sokkal jobban
fog figyelni a belső önmagára és a másokkal
való kapcsolatára, hiszen tudja,
hogy ezen a területen van még
hova fejlődnie. Ne feledje, az,
hogy valaki határozott és magabiztos, nem egyenlő azzal, hogy
másokkal becsmérlően és lekezelően beszéljen. Azt tanácsoljuk, ne nézzen le másokat csak
azért, hogy erősítse a saját önbizalmát és ne engedje, hogy az
önérzete hozza meg a döntéseit!

Halak (2.21.- 3.20.)
Ezen a héten több időt
tölt majd a családjával és sokkal nagyobb
jelentőséget fog tulajdonítani
a személyes kapcsolatainak.
Itt az ideje, hogy megszervezzen egy családi összejövetelt, tervezzen a szüleivel közösen valamilyen programot,
vagy vegyen nekik valamilyen
ajándékot. Beszéljenek a régi
szép időkről és elevenítsenek
fel minél több, közösen megélt pillanatot.

Mozaik

7 durva étkezési hiba a dietetikusok szerint
Káosz van az étrendedben? Össze-vissza
behabzsolsz minden utadba kerülő finomságot? Az étkezési szakértők óva intenek a
következő táplálkozási szokásoktól!
1. Sok alkoholt iszol

Az étkezési szakértők szerint az egyik legkárosabb
dolog, amit magaddal tehetsz – a dohányzáson és az elhízáson kívül –, hogy alkoholt fogyasztasz. Bár a kutatá-

nem vagy vitaminhiányos, válassz egy komplex hatóanyag
tartalmú tablettát, amivel garantált a folyamatos felszívódás. Mindezek mellett pedig a probiotikumok fogyasztását se hanyagold el!

4. Habzsolsz

Csak pár perced van egy gyors szendvicsre ebéd gyanánt? Néha-néha még belefér, ám a habzsolás olyan következményekhez vezethet, mint a nyelőcső kitágulása, az
ízlelőbimbók érzékeinek romlása, a hasfájás, a hasmenés,
a puffadás és persze a pluszkilók felszedése – hogy csak
néhányat említsünk. Azok, akik viszont lassabban esznek,
és jól megrágják a falatokat, kevesebb ételt kívánnak, mint
akik ész nélkül befalnak mindent.

5. Egyik napról a másikra változtatod
meg a diétádat

A cukor, a fehér liszt és a feldolgozott ételek elhagyása
nem egyik pillanatról a másikra történik. A dietetikusok több
hetes, „folyamatosan rászoktató” menüt ajánlanak azoknak,
akik meg szeretnék változtatni az étrendjüket – a drasztikus
megvonást senkinek sem javasolják. A túlhamarkodott változtatások vitamin- és tápanyaghiányt válthatnak ki a szervezetből, fogyókúra a lelki nehézségeiről nem is beszélve.

6. Gyümölcsöt csak az üdítőkből látsz

sok kimutatták, hogy a vörösbornak kifejezetten jótékony
hatásai vannak, még így sem éri meg rászokni a napzáró
iszogatásra: egy 12%-os alkoholtartalmú üveg bor például 550 kalóriát tartalmaz!

2. Kevés fehérjét eszel

Protein nélkül a szervezet egyszerűen nem képes a napi
feladatait ellátni: a gondolkozásban, az izomépítésben, az
energiában és az anyagcserében is fontos szerepet játszik,
ezért ne spórolj vele! A fehérjét viszont ne túlzott tejtermékfogyasztással vidd be a szervezetedbe: a szárnyasokat,
a halakat és az olajos magvakat építsd be az étrendedbe!

3. Össze-vissza szeded a vitaminokat

Külön tablettában szeded be a C-, a D-, a B- és a többi női vitaminjaidat? Nem csoda, hogy egyik sem hat! Ha

A 100%-os gyümölcslevek többsége koncentrátumból
készül, nem igazi gyümölcsből – ezt sajnos kevesen tudják.
Épp ezért sokan „kifizetődőbbnek” látják egy üdítő megvásárlását, mint a nyers gyümölcsét, amit aztán még meg
kell mosni, hámozni stb. Te ne ess ebbe a hibába! Rengeteg értékes ásványi anyagtól és vitamintól esel el, ha nem
fogyasztasz rendszeresen gyümölcsöket!

7. Kevés házi kosztot eszel

Sokkal egyszerűbb felemelni a telefont és rendelni valami finomat, mint megtanulni főzni – azonban a testednek
is jót teszel ezzel? A kifőzdékben és az éttermekben kapható adagok tele vannak sóval és pluszkalóriákkal – arról
nem is beszélve, hogy a legtöbbször silány alapanyagokból, ízfokozókkal felturbózva készítik az ételeket. Amilyen
gyakran csak teheted, főzz magadnak, igazi élmény lesz!

5 étel, mellyel gyorsabban fogyhatsz
A hideg időben könnyen megnőhet az étvágyunk, mégsem kell, hogy pluszkilókkal várjuk a tavaszt. Ha rendszeresen kerül a tányérunkra a következő ételekből,
könnyebben megőrizhetjük a vonalainkat.
Kelbimbó
A kelbimbó a leginkább megosztó növények közé tartozik, sok rajongója mellett szép számmal akadnak olyanok

aszalt szilva a tökéletes választás. Magas rosttartalmának
köszönhetően javítja az anyagcserét, és hatékony megoldás lehet székrekedésre. A benne található rostok körülbelül fele oldhatatlan rost, mely segít abban, hogy az étel
gyorsabban haladjon az emésztőrendszerben. A másik felet kitevő, lassabban mozgó, oldható rostok pedig fokozzák a telítettségérzést, csökkentik a koleszterin- és szabályozzák a vércukorszintet.

Tökspagetti

A rosszkedvű, borús napokon talán jobban kívánjuk
az olyan kalóriadús, vigasztaló ételeket, mint a tésztafélék. Ezeknek is találhatunk azonban egészségesebb és
alakkímélőbb alternatívát, például a tökből készült spagetti formájában. Így nemcsak üres kalóriákkal tápláljuk
magunkat, hanem rostokkal és vitaminokkal is. A spagettit bármilyen tökféléből, például cukkiniből is készíthetjük, de létezik egy különleges, úgynevezett spagettitök

is, akik messziről elkerülik a káposztafélék családjába tartozó zöldséget. Pedig a kelbimbóval több okból is érdemes
megbarátkoznunk: nagy mennyiségű C- és K-vitamint, valamint rostot tartalmaz, a benne található, glükózból származó, kén és nitrogén tartalmú glükozinolát vegyületek pedig méregtelenítő, rákmegelőző hatással bírnak. A kelbimbót sokféleképpen fogyaszthatjuk, az egyik legnépszerűbb
változat a fűszerekkel sütve vagy párolva készített.

Cékla

A cékla a kelbimbónál valamivel nagyobb népszerűségnek örvend, különösen télen, és hála az egyre újabb
és újabb, különleges céklás recepteknek, azok is kön�nyen becsempészhetik az étrendjükbe ezt a vitaminbombát, akik egyébként nincsenek oda az ízéért. A céklát ehetjük hummuszba, brownie-ba, palacsintatésztába „rejtve”,
és annál is inkább érdemes kísérleteznünk vele, mivel magas víz- és oldhatatlan rost-tartalma gyorsítja az anyagcserét és segít abban, hogy kevesebb kalóriával is jóllakottnak érezzük magunkat.

Aszalt szilva

Ha egy kis édességre vágyunk a fogyókúra közben, az

is, melynek húsa hőkezelés hatására szálakra szedhető.
Ennek a fajtának kiemelkedően magas a kálium, mangán,
folsav, C-vitamin, B6-vitamin, A-vitamin és béta-karotin tartalma.

Kivi

Ez a kicsi, édes gyümölcs nagy mennyiségű aktinidint
tartalmaz, vagyis olyan, természetes enzimet, amely a fehérjék lebontását segíti. A kivi emellett prebiotikus rostokban is gazdag, amelyek szintén az emésztést segítik, a
kutatások szerint már napi egy kivi javítja a bélmozgást.
A gyümölcs emellett gazdag kálium-, magnézium- és kalciumforrás.
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A diéta egyik alapja a megfelelő étkezés. Fontos, hogy olyan élelmiszereket
válassz, melyek egészségesek és eltelítenek, így megakadályozhatod az esetleges túlevést.
A másik okos húzás, hogy olyanokat válassz, melyek
felgyorsítják az anyagcserédet, így gyorsabban tudnak
rólad leperegni a kilók. Megmutatjuk mik azok, melyek
mindkét tulajdonsággal rendelkeznek.

Görög joghurt

A joghurt egy jó találmány, de abból se mindegy, melyiket választod. A görög joghurt kétszer annyi fehérjét
tartalmaz normál társánál, és kb. fele annyi cukrot, így ez
az ideális választás. Márpedig akik növelik a fehérjebevitelüket, azok számottevően kevesebb kalóriát vesznek
magukhoz egy nap alatt, mint akik erre nem ügyelnek.

Zöld és oolong tea

Ha koffeinnel indítod a napod, akkor válaszd ezeket a teákat, melyek nemcsak élénkítő koffeint, hanem olyan vegyületeket is tartalmaznak, melyek serkentik az anyagcserét. Mivel
a tea nem tartalmaz kalóriát, így egész nap szürcsölgetheted.

Bogyós gyümölcsök

Az áfonya, eper és a málna, édes ízük ellenére, meglepően kevés kalóriát tartalmaznak, viszont annál több
rostot. Valamint flavonidoikban is gazdagok, melyek
elősegítik a zsírégetést elősegítő hormonok termelését.

Tojás

Kiváló választás reggelire, mivel egy tojás csak 70
kalóriát tartalmaz viszont fehérjében gazdag, pont optimális, hogy ne éhesen, hanem kevesebb kalóriával, de
mégis energikus vágj neki a napnak.

Hántolatlan pisztácia

30 szem hántolatlan pisztácia mindössze 100 kalóriát
tartalmaz és emellett 6 gramm fehérjét. Fontos, hogy ne
előre hámozottat válassz, mivel a héja gazdag tápanyagokban, és hosszú időre eltelít.

Ez az egyik legjobb
fogyasztó tea
Ha minden nap oolong teát iszol, emberek millióinak
csoportjához csatlakozol, akik már korábban felfedezték ennek a remek teának az egészségi előnyeit. A
tudomány élvonala kezdi megfejteni, hogy miért hat
ez a tea remekül a DNS-re is.
A teagyártók szerint az oolong termelés jelenti a legnagyobb kihívást, mert rendkívül jól képzett szakembereket és a teamestereket igényel. Ez azért van, mert amíg a
zöld teát hevítik, a fekete teát pedig oxidálják, az oolong
gyártása valahol a kettő között helyezkedik el, elkészítése nagyon sok precíz, apró lépést igényel.
Az oolong tea előállítása során kézműves, ügyes munkafolyamatokat kell végrehajtani, a termelése igazi művészet. Az előállításához 36-48 órányi munkaigényes folyamat szükségeltetik. Ez az egyedülálló feldolgozási folyamat adja meg az oolong tea különleges polifenol tartalmát. A feldolgozás során újabb és újabb polifenolok
jelennek meg a teában, s ezek közül igazán sok nyújt remek egészségi hatásokat.
Az első érv az oolong fogyasztás mellett, hogy bizonyos fajtái segítik a diétádat és meggátolják, hogy a zsír
elraktározódjon a szervezetben. Kifejezetten a zsigeri vagy
„hasi zsír” szintjét képes hatékonyan csökkenteni a tea.
Az oolong katekinben gazdag, ami meggátolja, hogy a
gyomor és a hasnyálmirigy a zsírt a bélből zsírszövetként
raktározza el. Ez pedig azt jelenti, hogy kevesebb zsír rakódik rád. A katekinnek emellett rákellenes hatása is van,
mert gátolja a daganatot ellátó véredények kialakulását.
A másik fontos pozitív hatása az oolong teának, hogy
előnyös irányba mozdítja a mikróbák állapotát, ezzel is csökkentve a rendellenes hízási folyamatokat. A másik fontos dolog, hogy így csökken a testben fellépő gyulladások szintje,
meggátolja a gyomor-bél-perforáció kialakulását. A szervezetben hosszútávon fennálló krónikus gyulladások akár komoly egészségi panaszokhoz vezetnek, mindenképpen érdemes minden lehetséges módon fellépni ellenük.
A hamradik érv az oolong tea mellett pedig igazán egyedülálló. A mindennapi fogyasztással ugyanis csökkenthető
az oxidatív stressz szintje anélkül, hogy extra kalóriákat kellene bevinned. Nem tudunk egyéb olyan ételről vagy italról, ami ezen feltételek mellett lenne képes csökkenteni az
oxidatív stressz szintjét. Mindemellett egy remek élvezeti
forrás is lehet az oolong, mert finom és ízletes.

16

2020.
december 9.

A rejtvényt Balázsi
EGY VICCES
GONDOLAT

POGÁNY
LÁZADÓ,
TAKSONY
UNOKÁJA

Rejtvények
L03.xls

Csaba készítette.

MÁKSZEM !
A VALÓSÁGTÓL
ELVONATKOZTATOTT

INDONÉZ
SZIGET

NITROGÉN

TROMF

HELYSÉG AZ
UNGVÁRI
JÁRÁSBAN

ÁSVÁNYI
FŰSZER

KÉTJEGYŰ BETŰ GABONANEMŰ

KIS PATAK

LENMAG !

NEWTON
MŰANYAG
… JASZUHIRO VOLT JAPÁN
MIN.ELNÖK

BÓR
CSATAMEZŐ

SZLOVÁK
HELYSÉG,
MAGYARUL
BENEDEKFALVA

B

1
BEJGLI JELZŐJE
LEHET

BECÉZETT
ABIGÉL

TÖLTÖTT
CSOKOLÁDÉBONBON
EVICKE (TÁJSZÓ)

... TAYLOR SZÍNÉSZNŐ
ELŐADÓ
RÖVIDÍTÉSE

PÁRATLAN
ELMÉK !

ABLAKTÁBLÁS

FESTŐ (IGNÁC)
KAPNI
SZERETNE

RUBIDIUM
HARMADVÁGÁS

BECÉZETT
UZSONNA
TÖKMAG !

KÉTJEGYŰ BETŰ

HÍM SERTÉS

FÉNYSŰRŰSÉG
EGYSÉGE

BOLGÁR
KARMESTER

ÍRÓ (KÁROLY)

AZ ENSZ ELSŐ
FŐTITKÁRA

HÁZSÁRTOSKODÁS

… MESTER MAGYAR FESTŐ

KASSZITERIT

VÉS
VARR

2

FÉLBE !
ILJUSIN
TERVEZTE
REPÜLŐ JELE
SZIBÉRIAI
FOLYAM

CSELGÁNCSFOKOZAT
ÁTMÉRŐ

TÖLGYFA
FORMÁTLAN
TERMÉSE

TEHERGÉPKOCSI
RÖVIDÍTÉSE

BUDAPESTI
NEMZETKÖZI
VÁSÁR
HELYSÉG VAS
MEGYÉBEN

NORVÉGIA
FŐVÁROSA
HATÁRRAG
RÉSZBEN
ODAFELE !
… GARUGA JAPÁN MITIKUS
LÉNY RAJZA

ISIT ELŐZI MEG
LITER

GRAMM

LAPULÁS

A

A négy megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
A piros lámpánál lefékez egy motor, majd eldől.
– Segíthetek, uram? – kérdezi egy járókelő.
– Köszönöm, nem szükséges. Csak a feleségem hagyott el nemrégiben.
– Az még nem ok arra, hogy a piros lámpánál felboruljon.
– Dehogyisnem! …

Plusz egy vicc
Kétbetűsek: AÁ, AP,
AS, AZ, ÁM, EL, HÁ, LÁ,
LO, MÓ, ÓN, PG, PP.
Hárombetűsek: ALE,
ALO, ATA, LIA, OAR, SAV,
SÜT, TŐR.
Négybetűsek: ÉRIK,
IKSZ, ILÓK, MAKK,
NÓRA, ODÁZ, OTTI,
OVÁL, REST, SRÁC.
Ötbetűsek: AGÁMA,
ALATT, AROMO, ATALI,
CANON, COSTA, DAKKA,
ELÁSÓ,EMITT,ILIKE,INOTA,
KELIM, LORIN, MINAP, NÁDAS, NOSKÓ, ODIKA, RÁGÁS, REZES, ROLNI, VÁRAT,
VITTE, VONÓS.
Hatbetűsek: DADOGÓ, FAGOMB, KARIMA,
KENTER, KIIRTÓ, MATINÉ, NYALÁB, RÁLÁTÓ,
ZÁNKAI, ZSINEG.
Hétbetűsek: EKEKAPA, ELEKTRA, HÁTASLÓ, MAGÁVAL, ODALÁ-

TÓ, PARALEL, VÉGIGÉL.
Nyolcbetűsek: ACÉLIPAR, ALÁMERÜL, ARATÓDAL, CORONITA, LAZARETT, PITYERGŐ, RAKOTTAS.
Tizenegy betűsek: OLDALKOCSIT, SIPOS FERENC, SZÁZTIZENÖT.
Tizennégy betűsek: PÓLÓVÁLOGATOTT, SZALONKÉPTELEN.

2020. 49. szám meg
fejtése: Mindig is
néptáncos akartam
lenni. De rájöttem,
ahogy én táncolok,
olyan nép nincs.

Plusz e gy vicc: –
Semmit, segítenek
elhozni az ezredes úr
zongoráját.

Amiért egyél savanyú
káposztát

Ősszel és télen edd minél
gyakrabban a savanyú
káposztát, megéri!
A savanyú káposzta, és
annak leve tele van vitaminokkal és hasznos ásványi
anyagokkal. Kipucolja a
bélrendszert, segít fogyni
és a daganatos sejtek szaporodását is meggátolja.
De nézzük, mit érdemes
még tudni erről az olcsó, de
laktató finomságról!
1. Igazi multivitamin
A savanyú káposzta a
fejeskáposztából készül, az
erjesztést sóval, vagy sós
vízzel és kovásszal végzik általában 10-90 napig.
Nagy előnye, hogy tele van
C-vitaminnal, amit sem a
savanyítás, se a főzés során nem veszít el. A C-vitaminon kívül B1-vitamin,
E- és K-vitamin tartalma
magas, sőt még kalciumban és vasban is gazdag.
Kiválóan erősíti az immunrendszert, és víztartalma is

magas, tehát még a napi folyadékszükségletedhez is
hozzájárul.
2. Védi a bélrendszert
Az emésztőrendszert
támogatja azáltal, hogy
nagy mennyiségű ként
tartalmaz, amely egyúttal
sejtjeink alkotóeleme. Ezt
a kedvező hatást a benne lévő jód és klór tovább
erősíti. Éppen ezért legelőnyösebb, ha a savanyú káposzta és leve nyersen kerül elfogyasztásra. A savanyú káposzta levének enyhén hashajtó hatása van,
így megakadályozza a szorulás kialakulását, vagy
a már kialakult székrekedést is megszűnteti. Egyfajta természetes béltisztító program elvégzését vi-

Olvassa a
Naplopót!

Zágrádi túrós rétes

kocka

Hozzávalók a rétestésztához: 30 dkg liszt, 1 tojás, 1,2
dl langyos víz, 1 evőkanál olaj, ½ teáskanál só;
A töltelékhez: 50 dkg tehéntúró, 10 dkg tejföl, 2 tojás,
2-3 evőkanál cukor, csipetnyi só;
Egyéb hozzávalók: kevés liszt és olaj, 10 dkg olvasztott vaj, 3 dl tejszín, porcukor.
Elkészítése: A tojást felverjük a sóval, hozzáadjuk az
olajat meg a vizet, összekavarjuk, majd beledolgozzuk a lisztet. Puha, de rugalmas tésztát kell kapjunk, melyet fóliával letakarunk, 10 percig pihenni hagyjuk. A töltelékhez a túrót villával összetörjük, belekavarjuk a tojást, a tejfölt, a cukrot meg
a sót. Az asztalra egy abroszt terítünk, megszórjuk liszttel, közepére tesszük a tésztát, enyhén megszórjuk liszttel, majd kb.
50x50 cm-es nagyságúra kinyújtjuk, utána pedig alányúlunk
és körbe vékony réteslappá kihúzzuk. Megspricceljük az olvasztott vajjal (a tetejére is hagyunk), egyik szélére csíkban
ráhalmozzuk a töltelék felét, majd az abrosz segítségével félig feltekerjük mint a rétest. A tekercs mentén a réteslapot elvágjuk, majd egy tányér szélével a tekercset 6-7 cm-es darabokba vágjuk és olajjal kikent tepsibe egymás mellé tesszük.
A megmaradt fél réteslappal hasonló módon járunk el. A réteseket a tepsiben lekenjük a megmaradt olvasztott vajjal, ráöntjük a tejszínt, majd 180 fokon addig sütjük, míg a teteje rózsaszínű lesz. Melegen, porcukorral megszórva tálaljuk.

szi véghez, mivel tejsavtartalma vetekszik a joghurtéval. A tejsav azon kívül, hogy megakadályozza
magának az élelmiszernek
a rothadását, számos jótékony hatással is rendelkezik a bélrendszerre: igazi
kipucolást végez és megszünteti a káros salakanyagok felhalmozódását.
3. Szabályozza a koleszterinszintet
A koleszterinszint a káposzta kén-aminósav elemének hatására csökkenést mutat. A savanyú káposzta erjedésekor tejsavbaktériumok jönnek létre, amik kedvezően befolyásolják az epeműködést,
s így csökkentik a vér koleszterinszintjét. Fogyasztása kedvezően hat cukorbetegség esetén is.
4. Segíti a fogyást
Ha másról nem is, a káposztaleves-diétáról már
biztosan hallottál. Nem véletlen, hogy ilyen meghatározó szerepe van a
zöldségnek a diétában. A
savanyú káposzta energiatartalma alacsony:
100 grammja csupán 20
kilokalóriát tartalmaz,
viszont rendkívül laktató. A fogyni vágyók számára ideális a megfelelő
súlyvesztés elérése érdekében, természetesen csak akkor, ha elkerülöd a hozzáadott kalóriadús alapanyagokat.
5. Nyugtatja az
idegeket
Ideje megjegyezni,
hogy idegesség, nyugtalanság ellen is bevethető
a savanyú káposzta! Segít
ugyanis csillapítani az idegességet, enyhíti a túlzott
aggodalmat, megszűnteti
a depresszív és szorongásos állapotot, de még az alvászavarokat is képes megszüntetni. Ha a savanyúság
mégsem nyerte el a tetszésedet, akkor a nyers káposzta levét is ihatod, a
hatása ebben az esetben
ugyancsak nyugtató lesz.

Fizessen elő a
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hetilapra a postán!
Index: 37381.

18. évfolyam

Halas menü
karácsonyra

Ára 8,00 hr

Műholdas TV-műsor
December 14 ‒ 20.

Horoszkóp
Még több rejtvény!

Bár az év 364 napjában alig
eszünk halat, szenteste szerencsére sokaknál terítékre
kerül előétel, leves vagy főfogás formájában.

7. oldal

Advent harmadik vasárnapja:
2020. december 13.
Házi szemránckrémek, amiket
gyerekjáték összeütni

Nem kell mélyen a zsebedbe nyúlnod, hogy elodázd a
szemkörnyéki szarkalábak
és barázdák megjelenését.
Ezek a házi szemránckrémek szuper előnyökkel harcolnak a ráncok ellen, az
elkészítésük ráadásul nem
igényel nagy időráfordítást.
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