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Egy családi vállalkozás
megtartó ereje

Az örömláng üzenete
Beregszászban meggyújtották az adventi koszorún a harmadik gyertyát

T

öbb lábon állni most a kor szigorú parancsa, vallja
Szanyi Km Ferenc, aki
Nagydobronyban gazdálkodik népes családjával.
Többféle kultúrával foglalkozni eddig is megérte, mivel ha az egyik mind
hozam, mind jövedelem
szempontjából gyengébben sikerült, akkor kisegített bennünket a másik.
Majd így folytatja a megkezdett gondolatait a fia-

tal gazda: sokan sokféle
várakozással tekintenek
a jövőbe, ám egyben biztosak lehetünk, hogy valamennyi zöldségféléből
kevesebb fogy majd, mint
a koronavírus előtti időkben. Ez részben a lakosság
elszegényedésével magyarázható, részben pedig azzal, hogy sokan ismét külföldön dolgoznak, így tehát kevesebb a potenciális vásárló.
Folytatás a 6. oldalon

Kárpátalja lánglelkű
nedűi

Különleges borok a Sass családi pincészettől

Részletek az 5. oldalon
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Beregszász főterén álló adventi
koszorún meggyújtották a harmadik
gyertyát, mely örömláng hordozójaként él a
köztudatban. S azt üzeni, hogy örüljetek szüntelenül az Úrban, aki

egyre közeleg. Az öröm
eltölti szívünket, s nem
csupán az Istennel való
kapcsolatunkat rendezzük, tesszük szorosabbá,
hanem az embertársainkhoz való viszonyunkat
is felülvizsgáljuk, igyekszünk azt megjavítani,

bűnbánatot gyakorlunk.
A gyertya meggyújtása
után a történelmi egyházak képviselői áldást kértek a közös alkalomra, a
város valamennyi lakójának életére.
Advent idején nemcsak
valamire – természetes mó-

Keresd az igazat, a jobbat,
az emberibbet!
Bellyei-emléktáblát avattak Beregszászon

don a karácsony eljövetelére –, hanem valakire is várunk, mondta a gyertyagyújtást követő rögtönzött sajtótájékoztatón Szabó Viktor
görögkatolikus parókus.
Folytatás a 4. oldalon

A

ki megfeledkezik a
múltjáról, annak a
jövője is bizonytalanná
válik. A múltunkhoz, a
gyökerekhez való kötődés különösen a kisebbségi létben nagyon fontos, mivel ebben a helyzetben számos olyan kihívással kell szembenéznünk, amelyek identitásunkat, a magyarsághoz
való tartozásunkat gyengítik, hangzott el azon az
ünnepségen, amelyen felavatták dr. Bellyei László író, újságíró, kritikus,
főiskolai tanár emléktábláját, aki a Beregszászi Állami Reálgimnázium, majd a Beregszászi Magyar Királyi Állami Gimnázium tanára és
igazgatóhelyettese volt. A
meghitt alkalomra a Beregszászi Bethlen Gábor
Magyar Gimnázium udvarán került sor.
Folytatás a 4. oldalon
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Híreink

A Chizay borászati vállalat
igazgatóját nevezték ki Kárpátalja új
kormányzójává

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kinevezte Kárpátalja új kormányzójává Anatolij Poloszkovot,
a beregszászi székhelyű Chateau
Chizay borászati vállalat igazgatóját.
    Zelenszkij egyúttal felmentette hivatalából Poloszkov elődjét,
Olekszij Petrovot, akit előző nap a
Kárpátaljai Megyei Tanács megválasztott elnökének. Petrov még az
október végi helyhatósági választások előtt kérte felmentését, hogy

indulhasson képviselőjelöltként az
államfő mögött álló Nép Szolgája
párt színeiben a megyei tanácsválasztáson.
Poloszkov az Ukrajinszka Pravda hírportál írása szerint 1968-ban
született, 1997-ben jogi diplomát
szerzett. Ezt követően a bankszektorban töltött be különböző tisztségeket, illetve vállalkozói tevékenységet folytatott. A borászati vállalatnak 2011 óta az igazgatója.
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Sztepanov: Ukrajnában a tervek
szerint mindenkit ingyenesen oltanak
be koronavírus ellen

A tárcavezető az Ukrajina 24 tévécsatornának nyilatkozva elmondta, hogy kezdetben az egészségügyi szakmai és orvosi rizikócsoportokba tartozó személyeket

oltják be koronavírus elleni vakcinával. Ebbe a körbe 20 millió személy tartozik – tette hozzá. Ezeknél az embereknél a legsúlyosabb
a betegség lefolyása, ők kerülnek
a legsúlyosabb állapotba a fertőzés után – jegyezte meg.

Sztepanov kiemelte, hogy az
idősek korosztályába tartozók teszik ki az elhalálozottak oroszlánrészét, ezért nekik kell elsősorban
megkapniuk a védőoltást. „Jelen-

leg vizsgáljuk, és ezt az elnök is
hangsúlyozta, hogy mindenkinek
kizárólagosan ingyenesen, az állam terhére kell biztosítani a vakcinát” – hangoztatta az egészségügyi miniszter.

karpat.in.ua

Az új népszámlálás időpontját 2023-ra
tűzte ki a kormány
Hatodszori halasztás után 2023ra tűzte ki a kormány az újabb
népszámlálás időpontját, az ös�szeírásra 7,26 milliárd hrivnyát
irányoznak majd elő – adta hírül az rbc.ua hírportál
A tudósítás szerint az előző népszámlálás után 22 évvel lefolytatandó összeírás dokumentációját
az Állami Statisztikai Szolgálat állította össze. Az előzetes számítások szerint a népességösszeírás
előkészítésére és megvalósítására
a 2020–2023-as időszakban 7,26
milliárd hrivnyára lesz szükség. A

költségek 70 százalékát az ideiglenes népszámláló személyzet fizetése teszi ki. A népszámlálás előkészítésébe és lefolytatásába a tervek
szerint 98 ezer időszaki munkatársat és biztost kell majd bevonni.
A legutóbbi népszámlálást
2001-ben tartották Ukrajnában.
Az azóta eltelt időszakban jelentős gazdasági, demográfiai változások és migrációs folyamatok mentek végbe, amelyek lényeges befolyással voltak a lakosság mennyiségi és minőségi összetételére.

karpat.in.ua

Szombattól újabb korlátozások jönnek!
Ukrajnában december 19től az eddigiek mellé újabb
karanténintézkedéseket léptetnek életbe.

A miniszteri kabinet rendelete
értelmében, tilos:
– az oktatási intézményekben
rendezvényeket, koncerteket, előadásokat tartani több mint egy osztály és kívülállók részvételével;
– a szórakozóhelyeken, a köz-

étkeztetési intézményekben ünnepségeket, mesterkurzusokat, banketteket, nyilvános rendezvényeket
szervezni;
– a múzeumokban, kiállításokon, galériákban több látogatót fogadni, ha 10
négyzetméterenként
egynél több ember
van jelen;
– a közétkeztetési
intézmények működése kijevi 23:00 és
7:00 óra között. Az elszámolást 22:00 óráig
kell megejteni. A december 31-ről január
1-re virradó éjjel az
éttermek és kávézók működése kijevi 01:00 óráig engedélyezett;
– egyházi alkalmak: négyzetméterenként 1 ember engedélyezett;
nyílt terepen kötelező az 1,5 méter
szociális távolság.

KISZó/Korrespondent.net

A KMKSZ elítéli a kárpátaljai képviselők
ellen hazaárulás címén indított eljárást

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) hétfőn
nyilatkozatban ítélte el azt, hogy
hazaárulás címén és még további vádpontokban indított büntetőeljárást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a kárpátaljai Szürte település helyi képviselői ellen, amiért az ünnepélyes
beiktatási ülésen elénekelték a
magyar himnuszt.
„A KMKSZ mélységesen felháborítónak tartja a kárpátaljai
szürtei kistérségi képviselők minden törvényi alapot nélkülöző vegzálását. A magyar nemzeti imádság
eléneklése kapcsán ellenük indított eljárás és a hazaárulással való
megvádolás példátlan eset a független Ukrajna eddigi történetében. A nemzetiségi szimbólumok,
a nemzeti trikolor, a himnusz, a címer használatát a kulturális autonómia keretén belül Ukrajna alkotmánya és az 1992-es nemzetiségi
törvény is biztosítja” – írta a szervezet az MTI-hez eljuttatott közleményében.
A KMKSZ közölte: a szövetség úgy véli, hogy a szürtei eset
is annak a koholt politikai vádak
alapján tervszerűen felépített eljárásnak a része, amelynek célja
a magyar szervezetek tevékenységének ellehetetlenítésén túl a
kárpátaljai magyarság és vezetőinek megfélemlítése.
„A szövetség ismételten felhívja Magyarország és a nemzetközi
szervezetek figyelmét az ellenünk

állambiztonsági eszközökkel folytatott politikai nyomásgyakorlásra, és
felszólítja az ukrajnai illetékes szerveket, hogy haladéktalanul vessenek véget a kárpátaljai magyarok ellen folytatott koncepciós eljárásoknak” – emelte ki a KMKSZ.
Az Ukrajinszki Novini hírportál
szombaton hozta nyilvánosságra az
SZBU hivatalos válaszát az általuk

a hatóságnak írásban elküldött kérdésre. Ebben az SZBU megerősítette, hogy hazaárulás, továbbá Ukrajna területi integritásának megsértése és dokumentumhamisítás címén
eljárást indítottak szürtei kistérségi képviselők ellen. További részleteket nem közöltek, arra hivatkozva, hogy a vizsgálat folyamatban van. Így azt sem hozták nyilvánosságra, kihallgatták-e az érintett képviselőket.
A kárpátaljai Szürte településen
az október végén megválasztott magyar nemzetiségű helyi képviselők

az ünnepélyes beiktatási ülésen –
még november 21-én – elénekelték a magyar himnuszt, az esetről titokban készített videofelvétel azonban jóval később került
napvilágra. Az SZBU december
1-jén közölte, hogy megindította a vizsgálatot annak kiderítésére, jogszabályba ütköző volt-e
a magyar himnusz eléneklése az
ülésen. Még aznap a Volodimir
Zelenszkij ukrán elnök mögött
álló Nép Szolgája parlamenti frakciójának két tagja, Vitalij
Bezhin és a párt frakcióvezetője, Olekszandr Kornyijenko nyilvánosságra hozta, hogy ők fordultak ez ügyben az SZBU-hoz.
Közben a kárpátaljai
Péterfalván az egyik épület falán egy újabb, magyarokat fenyegető üzenet jelent meg hétfőre virradóan, amelyről a község a Facebook-oldalán tett
közzé fotót. „Kárpátalja Ukrajna! Eljövünk értetek! Jobboldali
Szektor” – áll az ukránul írt üzenetben. Később az Ukrajinszka
Pravda hírportál rendőrségi forrásokra hivatkozva jelentette,
hogy a kárpátaljai megyei rendőrség büntetőeljárást indított
nemzetiségi alapon való megkülönböztetéssel elkövetett jogsértés címén, és nyomozni kezdett
az elkövetők felkutatására. Az
említett vádpont alapján pénzbírságtól akár három évig terjedő
szabadságvesztés is kiszabható.
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Bocskor Andrea fideszes EU-képviselő
felkerült az ukrán Mirotvorec honlapra

Felkerült az „Ukrajna ellenségeit” listázó Mirotvorec (Béketeremtő) ukrán nacionalista
szervezet honlapjára Bocskor
Andrea fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő.
A képviselőről szombaton a
honlapon a személyes adatoknál
nevét, születési dátumát és helyét
jelölték meg, utóbbinál Kárpátalját, azon belül Beregszászt.
Indokként, hogy miért tették ki a honlapra, azt írták, hogy
megsértette az ukrán jogszabályokat a kettős, magyar-ukrán állampolgárság megszerzésével, továbbá vádolják Ukrajna szuverenitása és területi integritása megbontásának kísérletével és hivatali hatáskörök
túllépésével.  

A Mirotvorec honlap a kezdetekben még csak azoknak a személyeknek az adatait tette közzé, akik közvetlenül szerepet játszottak a Krím félsziget Oroszország által 2014-ben végrehajtott elcsatolásában, továbbá akik
fegyveresen részt vesznek a Donyec-medencei konfliktusban az
ukrán hadsereggel szemben, vagy
együttműködnek a szakadár fegyveres erőkkel. Később már más
olyan személyek adatait is elkezdték az oldalon közzétenni, akik a
szervezet értékelése szerint „Ukrajna szuverenitását és területei egységét sértő bűntett, illetve
jogsértés jegyeit hordozó” cselekményt követtek el.
2018-ban a szervezet a kettős,
magyar-ukrán állampolgársággal

rendelkező kárpátaljai magyarok nevét és címét is elkezdte feltölteni nyilvános adatbázisába. Október elejére a listára felkerült több mint háromszáz kárpátaljai magyar neve,
és néhány napra rá több vezető beosztású, magyar nemzetiségű közalkalmazott nyújtotta be felmondását a Beregszászi járásban.
Adatbázisukba bekerült
Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter neve is. Róla
azt állították, hogy „támadást
intézett Ukrajna szuverenitása
és területi épsége ellen”, beavatkozott az ország belügyeibe, szította és támogatta a szakadár törekvéseket Ukrajnában.

MTI

A Fidesz-KDNP az EP elnökéhez fordult
Bocskor megfenyegetése miatt

A Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP) képviselőcsoportja levélben fordult a testület
elnökéhez, David Sassolihoz,
amiatt, hogy Bocskor Andrea
fideszes EP-képviselő felkerült
az „Ukrajna ellenségeit” listázó Mirotvorec (Béketeremtő)
ukrán nacionalista szervezet
honlapjára.
Az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében, a frakció
felháborodásának és aggodalmának adott hangot Bocskor Andrea nyílt és durva megfenyegetése miatt. A közlemény szerint

Deutsch Tamás, a képviselőcsoport vezetője levelében arra is felhívta Sassoli elnök figyelmét, hogy
Bocskor Andrea kárpátaljai magyarként az Ukrajnában élő magyar kisebbségeket is képviseli,
és gyakran szóvá teszi az őket érő
jogkorlátozásokat.  
Példaként említette, hogy a képviselő a kisebbségi szervezetekre
gyakorolt politikai nyomásgyakorlásnak és megfélemlítésnek minősítette azt a legutóbbi esetet, amikor az Ukrán Biztonsági Szolgálat
(SZBU) mondvacsinált okokra hivatkozva, durva támadásokat inté-

zett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és annak vezetője, illetve más kárpátaljai magyar szervezetek ellen.
A delegáció képviselői arra
kérik David Sassolit, hogy az EP
nevében fejezze ki szolidaritását
a megtámadott képviselővel, illetve szólítsa fel az ukrán hatóságokat, hogy akadályozzanak
meg mindenfajta fenyegetést,
uszítást és gyűlöletkeltést az európai parlamenti képviselők, valamint az ukrajnai magyar közösség tagjai ellen.
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Közösség
Látogatóban a Beregszászi Szent Anna Karitásznál

lyezni, mert ezt kívánták meg a
körülményei…
– Úgy tudom, ingyenes orvosi konzultációra is lehetőség nyílik önöknél.
– Hála Istennek, vannak önzetlen, segítőkész embe-

tőségének. Hála Istennek, néhány
éve sikerült is beindítani. Jelenleg
hetente háromszor főzünk s juttatunk el – általában két napra elegendő – meleg ételt 37 embernek,
a kapacitásunk maximum 50 fő ellátását engedi meg. Szakácsnőnk,

rek. Prof. dr. Szircsák Erzsébet
gasztroenterológus Ungvárról havi
rendszerességgel utazik le hozzánk,
s tart konzultációt. Vérnyomás- és
vércukorszint-mérésre egyébként
bármikor lehetőség van nálunk.
És próbálunk pályázati úton némi
anyagi segítséget is nyújtani komoly betegségek, műtétek esetén. A pályázatokat Bródi Katalin
munkatársam fogadja, s azokat a
Munkácsi Szent Márton Karitász
orvoscsoportja bírálja el.
– És immáron ingyenkonyhát
is üzemeltetnek…
– Régi vágya volt ez az egyházközségnek s a Karitász veze-

Medve Ibolya az önkéntes segítőkkel igencsak változatos menüvel kedveskedik, amibe rendszeresen belefér például az amúgy elég
munkaigényes fánk, bukta elkészítése is. Idős gondozottjainknak
igencsak jólesik ez az odafigyelés.
Idén egyébként olyan igénnyel is
fordultak hozzánk, hogy nehéz sorba került családok gyermekinek iskolai étkeztetéséhez járuljunk hozzá. Decemberben három gyermeknek tudtuk befizetni az ebédjét, de
igény többre lenne. A kereteink viszont szűkösek.
– Egy karitatív szervezet akkor
tud segíteni, ha maga is ehhez támo-

embertársunk életébe, íróink, költőink, képzőművészeink értelmezni fogják, s ez hozzájárul világunk
mélyebb megismeréséhez.
A lap fennállásának közel két
évtizedes történetéről, annak elődjéről, az ungvári magyar egyetemisták által a hatvanas évek közepén
szerkesztett irodalmi szamizdatról,
a folyóirat szerkesztési elveiről Vári

rendszeresen jelennek meg műveik
a Kárpát-medence különböző térségeiben működő rangos irodalmi periodikákban. Elmondhatjuk, hogy a
kárpátaljai alkotók hozzájárulnak az
egységes Kárpát-medencei irodalmi
tér kialakításához. Mindegyik lapszám emellett azt bizonyítja, hogy
a magyar irodalom él, s remélhetőleg még hosszú ideig élni fog Kárpátalján.
Dupka György felelős kiadó,
lapigazgató beszámolt róla: annak érdekében, hogy a lapban közölt írások mind szélesebb olvasóközönséghez jussanak el, azok
felkerülnek a Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet honlapjára, s
emellett az Országos Széchenyi

ban, melynek középpontjában a
második világháború végén Kárpátaljáról a gulágra hurcolt nők
küzdelmes élete áll.
Az irodalmi délutánon Shrek
Tímea felolvasta Százhatvannál lassítunk című novelláját.
A továbbiakban elhangzott, Sz.
Kárpáthy Kata Pulyaszedő c.
írása a szerző tolmácsolásában.
Nagy Tamás és Marcsák Gergely az Együtt legutóbbi számaiban megjelent verseikből olvastak fel. E sorok írója a közönségnek elmondta, hogy mi késztette
a Vasfüggöny alulnézetből című
tanulmány megírására, amely arról szól, hogy ebben a régióban
milyen erősen befolyásolják az

Fábián László, a szerkesztőbizottság elnöke beszélt. Kiemelte, hogy
legfontosabb küldetésük az irodalom iránt érdeklődő, az irodalmi
műfajokban magukat kipróbálni
szándékozó fiatalok összegyűjtése, számukra publikálási lehetőség
biztosítása, tehetségük kibontakoztatásának elősegítése. Örvendetes
módon több olyan fiatalnak, akik
az Együtt-ben kezdtek publikálni,

Könyvtár honlapján is megtalálhatók. A visszajelzésekből kitűnik, hogy ezek a művek keresettek
és népszerűek az olvasók körében.
Az elnök felhívta a figyelmet arra
is, hogy az idén megjelent lapszámot az Összetartozás évének szentelték. Dupka György saját publikációiról szólva elmondta, hogy
folyamatosan történelmi-szociográfiai sorozatot jelentet meg a lap-

emberek mindennapi életét a korábban meghúzott határok. Vári
Fábián László Koponyámban a
gyertya című, nemrég megjelent
válogatott verseinek gyűjteményéből olvasta fel a Madáristen
fia című költeményét.
Az Irodalmi kilátót Marcsák
Gergely gitárkísérettel előadott
versei foglalták keretbe.

Mézeskalácsillatú szeretet

Kárpátalján soha nem volt könnyű a megélhetés, a mostani koronavírus-helyzet viszont még inkább megnehezíti azt. Egyre több a
rászoruló, az egyedülálló idős, beteg ember. Ez ugyan nem újkeletű,
hisz a külföldi munkavállalási lehetőséget kihasználva a fiatalok, a
középkorúak nagy része már korábban elment más országba keresni a boldogulást. Viszont közülük sokan most nem tudtak vis�szamenni, többeknek a munkahelye is megszűnt. Vagy éppen külföldön, és a karantén miatt ritkán jönnek haza, hogy segítsék itthon maradt idős, beteg szeretteiket. Örvendetes, hogy vannak olyan
szociális és karitatív szervezetek, melyek odafigyelnek rájuk, s lehetőségükhöz mérten igyekeznek segíteni a nehéz körülmények közé
kerülteket. Közéjük tartozik a Beregszászi Szent Anna Karitász,
ahová advent időszakában látogattunk el.
A Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházba belépve
karácsonyt idéző illatok fogadnak. Egy hosszú asztal körül as�szonykezek szorgoskodnak: mézeskalácsot készítenek. Szeretettel, szeretetből.
– Az adventi időszakban, karácsonykor mindenkinek jólesik
a figyelmesség, bármilyen csekély is az – kezdi beszélgetésünket Harapkó Marianna, aki augusztus óta vezeti a Szent Anna
Karitászt. – Mi az önkéntes as�szonyainkkal mézeskalácsot készítünk, hogy azzal szerezzünk
örömet sokaknak. Ebbe belesütjük szívünk szeretetét is. Egyébként úgy tervezzük, hogy a jövőben a mézeskalács-akciónkat
nem csupán decemberre időzítenénk. Úgy vélem, hogy azzal
gazdagíthatnánk az esperesi kerület templombúcsúit is, a bevétellel pedig támogatnánk a karitatív munkát.

– Mióta működik a Szent Anna
Karitász?
– Ez egy viszonylag fiatal szervezet, 2011-ben alakult Michels
Antal atya kezdeményezésére,
aki abban az évben került Beregszászba.
– Milyen tevékenységet végeznek?
– Mint minden karitatív szervezet, mi is a legrászorultabbakat próbáljuk megkeresni és lehetőség szerint támogatni őket.
Igyekszünk segíteni a tűzifa beszerzésében, rezsi- vagy gyógyszertámogatást nyújtunk, illetve
segélycsomagot juttatunk el számukra, rendszeresen látogatjuk az
egyedülálló, nehéz sorban élő betegeket. Odafigyelünk rájuk, körülményeikre. Van, ahová önkénteseink takarítani mennek el, vagy
éppen tűzifát hasogatni/behordani, udvart rendbe tenni. Nemrég
egyik idős gondozottunkat segítettünk öregek otthonában elhe-

Irodalmi kilátó Magyarország Beregszászi Konzulátusán

Együtt: hagyomány,
folytonosság, újszerűség

Igazán imponáló teljesítményt
tud felmutatni Kárpátalja
egyetlen irodalmi folyóirata, az
Együtt. Fennállásának 18 éve
alatt kétszáz, jelentős részben
kárpátaljai szerző írását publikálta. A szépirodalmi művek
mellett jelentős helyet foglal el
az értekező próza, és folyamatosan kerülnek bemutatásra a
megye képzőművészeinek alkotásai. Újabban pedig a szerkesztők nyitottak a humán tudományok felé. Ez lehetőséget teremt egyetemi, főiskolai
tanárainknak arra, hogy tudományos dolgozataikat, az
azokban felvetett kérdéseket,
problémákat, melyek jelentős
része befolyással bír mindennapjainkra, a lap olvasói megismerhessék. Mindez a Magyarország Beregszászi Konzulátusán szervezett Együtt
irodalmi kilátón hangzott el,
melyet az online közvetítésnek
köszönhetően több száz érdeklődő követhetett.
Köszöntőjében Beke Mihály
András első beosztott konzul annak a reményének adott hangot,
hogy a következő ilyen jellegű
találkozóra már a szokott módon, népes közönség részvételével kerül sor. Szilágyi Mátyás
főkonzul pedig arról szólt, hogy
a karanténnal kapcsolatos intézkedések nehéz helyzetbe hozták
az alkotókat is, ám abban is biztosak lehetünk, hogy a mostani hónapokat, amelyek sok drámai fordulatot hoztak jónéhány

Kovács Elemér
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gatást kap. A Szent Anna Karitász
milyen forrásokból tud működni?
– Igyekszünk pályázati forrásokat találni, ám elsősorban az egyházközség segíti a karitász működését, illetve az egyházmegyei
Szent Márton Karitász. Örvendetes, hogy szép számmal érkeznek egyéni
anyagi felajánlások,
de segítenek konyhai alapanyagokkal,
konzervekkel is. A
templomban ki van
téve egy Szent Antal persely, amelybe a
karitász munkájának
támogatására szánt
összeget helyezhetik
el a hívek. Sajnos a
karanténhelyzet miatt
ez a forrás kiapadt. Az
egyházközség évente Erzsébet-napi jótékonysági bált szervez,
s annak bevételével segítik a munkánkat. Általában ebből állítottuk össze a Szent Anna
Karitász által támogatott rászorulók számára a karácsonyi csomagokat. Idén sajnos ezt az
eseményt sem lehetett megtartani,
viszont nagyon kreatívan online
Jótékonysági Szent Erzsébet Árverést kezdeményeztek, melyhez
igen sok jószándékú ember csatlakozott – huszonegy felajánló kínált
fel licitálásra összesen 67 értéktárgyat vagy szolgáltatást –, s az árverésen 16 ezer hrivnya gyűlt össze
a karitász számára. Ezúttal is köszönjük minden jószándékú ember segítségét, s áldott karácsonyt
kívánunk támogatóknak, támogatottaknak egyaránt.

Kovács Erzsébet

A termékek 25%-a
,,
,,szürke import

Ukrajnában a piacok különböző
szegmenseiben kapható áruk körülbelül egynegyede,,az úgynevezett ,,szürke import .
Erre a következtetésre szakértők és elemzők jutottak az importőrök és exportőrök minden évben
végzett felmérése alapján – közli a
FBC.net.ua hírportál.
A válaszadók közül csaknem
20% gondolja úgy, hogy ez a piaci
helyzet a vámhatóságok és a tisztviselők körében előforduló korrupció miatt alakult ki.
Az is érdekes, hogy a válaszadók csaknem fele úgy véli, hogy
Ukrajnában a sikeres üzleti tevékenység kulcsa a ,,barátok” jelenléte a hatalom különböző szintjeiben.
És itt szintén a vámhivatalban, adóhivatalban dolgozó ,,barát” a nyerő.
Az importőrök úgy vélik, hogy
ha kapcsolataik vannak a hatalom
tagjai között, képesek lesznek megvédeni vállalkozásukat.
Az exportőrök az ukrajnai üzleti tevékenység egyszerűsítését is remélik, mivel úgy vélik, hogy a kormányban dolgozó ,,barátok” elősegítik az üzletépítést.
Mint kiderült, idén az Ukrán Állami Vámszolgálat 5 millió hrivnya
értékű csempészárut foglalt le.
Ukrajnában a jövőben az
Adó- és a Vámhivatal közös
elektronikus adatbázist hoz
majd létre. Az ilyen adatcsere
fő célja az, hogy egyszerűsítse
a vámhatóságok nyilvántartásának vezetését azokról a személyekről, akik árukkal tranzakciókat hajtanak végre, és akik
a vám egységes automatizált
információs rendszerének részét képezik.
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Közösség
Beregszászban meggyújtották az adventi koszorún a harmadik gyertyát

Az örömláng üzenete

Vizsgáld meg szíved!

„Ne koholj rosszat embertársad ellen, aki gyanútlanul lakik melletted! Ne pörölj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt rosszul veled!”
(Péld 3, 29–30)
Néha semmiségek miatt is megsértődnek az emberek, haragra gerjednek egymás ellen. Azután a haragot tartósítják magukban. Sokan, akik
régóta haragszanak, már nem is emlékeznek haragjuk igazi okára – haragszanak valakire, csak úgy. Igen ám, de
a harag olyan, mint egy fel nem robbant bomba. Nem tudni, milyen hatásra, milyen alkalomból robban és
öl, pusztít. De nemcsak az ellenséget
pusztítja, hanem elpusztítja azt is, aki
a haragot tartósította magában.
Újból gyilkosságsorozat volt egy
amerika iskolában. Egy gyermek lelőtte ártatlan tanárait és diáktársait,
végül önmagát. A nyomozás kiderítette, hogy a fiatal legényke már régen
kesereg, mert nem kapott jó osztályzatot, mert a diákok nem jó szemmel
nézik az ostoba öltözködési szokásait, cifra hajviseletét stb. Ezért azután
bosszút forralt magában, és a rettenetes harag, bosszú egyszer, mint a
bomba, rombolt, pusztított, ártatlan
diákokat, tanárokat ölt meg, végül önmagát is elpusztította. Mindez miért?
Mert a harag, a gyűlölet nőttön nőtt,
erősödött a szívben és egyszer elszabadult a pokol.
Egy másik fiatalember egy
templomba ment be golyószóróval. Éppen ifjúsági órát tartottak és
az énekkar gyakorolt egy új éneket.
Először hangosan káromkodott, szidalmazta Istent, a vallást, a keresztényeket és utána tüzet nyitott. Rettenetes lehetett ez a sátáni harc: hét
fiatal azonnal meghalt, 18 személy
súlyosan megsebesült, és a végén
önmagát is fejbe lőtte ez a szerencsétlen ember. Megtalálták a naplóját, amelyben leírta keserűségét,
dühét, amit az váltott ki, hogy a fiatalok mindig mennek a templomba, jó kedvűek és énekelnek és mindenki szereti őket. Ő, mivel a szülei meghaltak, nem tartozott senkihez, nem voltak barátai sem, és
emiatt haragudott az egész világra.
Haragja gyűlöletté vált és a gyűlöletből gyilkosság lett. Ha lett volna
valaki, akinek panaszkodott volna,
ha lett volna valaki, akinek őszintén elmondhatta volna a bánatát, sérelmét, akkor nem történt volna ez
a tragédia.

„Ne koholj rosszat embertársad
ellen, aki gyanútlanul lakik melletted.” A gyanútlan, áldozatul esett fiatalok biztosan szerették volna ezt
a keserű szívű embert, ha ismerték
volna. Nem kell messzire menned,
nézz magad köré – mindenkit szeretsz? Nem őrzöl keserűséget a szívedben a férjed, feleséged, sógorod,
apósod, szomszédod iránt? Milyen
aknát rejtegetsz? Nem kell feltétlenül golyószórót használni, meg lehet ölni az örömöt, a békességet, a
hitet, a reménységet, az álmokat a
családodban, a munkahelyeden, a társadban egy gonosz kijelentéssel, egy
hamis gyanúsítással, váddal. Milyen
rosszat koholsz titokban szívedben,
miközben gyanútlanul melletted él
vagy dolgozik egy ártatlan munkatárs, gyermek, feleség szomszéd vagy
szülő? Állj meg! Most még megfordíthatod a fegyvert, még nem robbant
a koholt rossz. Ne engedd szabadjára magadban az indulatokat. Most
még van idő, bocsáss meg, légy engedékeny, próbálj meg szeretni, tűrni, megbocsátani. Most, amíg még
fékezhető a keserűséged, haragod,
most állj meg és nézz fel a keresztre!
Jézus, Isten fia megbocsátott azoknak, akik Őt ártatlanul megfeszítették. Megbocsátott neked is. Meghalt
helyetted is. Fogadd el az Ő szeretetét, add át szívedet Neki, és békességet kapsz, nyugalmad lesz és másként
fogod látni körülötted az embereket,
akik ellen most gonoszt forralsz! Ne
engedd, hogy a Sátán kezedbe adja
a gyilkos fegyvert! Ne várj, még ma
köss békét Istennel és meglátod, hogy
más emberré leszel. Int, figyelmeztet, kérlel az ige: Ne tedd! Ne tedd!
Vizsgáld meg magad: mit hordozol,
mit tervezel, koholsz a gyanútlan és
ártatlan emberek ellen? Vizsgáld meg
szívedet Isten igéjének fényében! Legyen szabad a szíved Isten számára,
legyen szabad a szíved a békesség, a
szeretet és a boldogság számára! Rajtad múlik, hogy mit engedsz meg magadnak, mit tűrsz meg magadban. Istenem, ó de remeg a szívem, ha belenézek az ige tükrébe! Tisztíts meg
engem minden gonosz indulattól,
szeretetlenségtől! Itt a szívem, tölts
be Szent Lelkeddel minden helyet!
Tégy egészen szabaddá a szeretetre,
az örömre! Ámen.
(Morzsák 2.)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Adventi alkotóműhely a
máltaiaknál

Szokatlanul telik az idei év
szerte a világon a koronavírusjárvány miatt hozott korlátozó
intézkedések miatt. Az adventi
időszak mégis elhozta az örömteli várakozás csodáját a Beregszászi Járási Máltai Szeretet-

szolgálat épületébe. December
11-én délután az ünnepre hangolódhatott a gyermekek szíve
és lelke egyaránt.
A szeretetszolgálat munkatársai – a karantén-intézkedések betartásával – alkotóműhelyt szerveztek a Health4all! programban

Várjuk, hogy megszülessen Jézus Krisztus. Az ünnep pedig
akkor válik teljessé, ha őt befogadjuk a szívünkbe, családunkba, egész életünkbe.
Molnár János római katolikus plébános arra emlékez-

gyógyult a betegségéből. Természetesen fontosak ezek az örömök is, annál is inkább, mivel
Isten saját képmására teremtett
bennünket. Ám az adventi koszorú harmadik gyertyája más örömet közvetít. Arról szól, hogy a
Mindenható gyermekei vagyunk
mindannyian, és csak a vele való

tetett, hogy az öröm szó hallatán önkéntelenül is a hétköznapi örömeink jutnak eszünkbe,
amikor sikeresen elvégeztünk
egy feladatot, gyerekünk sikeresen leérettségizett, felvételizett, az egyik barátunk, szomszédunk vagy ismerősünk fel-

közösségben tud kiteljesedni az
életünk.
Az adventi időszak a várakozás
mellett a bizalomról is szól, fogalmazott Cserniga Gyula, a beregszászi református gyülekezet beosztott
lelkésze. Arról, hogy közelebb kerülünk a Megváltóhoz, hogy ő szól

Elejét lásd az 1. oldalon

résztvevő gyermekek számára,
ahol különböző karácsonyi képeslapot, karácsonyfadíszt, ajándékcsomagot készíthettek. A termet átjárta a csodálatos mézeskalácsillat, melyeket a gyermekek díszítettek különböző színes

és vidám figurákkal. A foglalkozás végén pedig mindenki egy
apró kis csomagot kapott.
A halk karácsonyi zeneszó
mellett örömteli, csillogó gyerekszemek és édes mosolyok jellemezték az alkalmat.

H.T.

Bellyei-emléktáblát avattak Beregszászon

Keresd az igazat, a jobbat, az
emberibbet!
Elejét lásd az 1. oldalon

A jelenlevők először részleteket hallhattak Bellyei László Ébredés című művéből Rajkó Anna
gimnáziumi tanuló tolmácsolásában. Szabó Árpád, a gimnázium
igazgatója megnyitó beszédében
azt hangsúlyozta, hogy jöhetnek
ránk bármilyen nehéz idők, azokra, akik sokat tettek közösségük
megmaradása, fejlődése érdekében, kötelességünk emlékezni: kimagasló teljesítményükből, kitartásukból, önzetlen tetteikből mi is
erőt meríthetünk.
Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja köszöntőjében annak az örömének adott hangot, hogy a koronavírus-járvány okozta nehéz
helyzet ellenére a kárpátaljai magyarság rengeteg életjelet ad magáról, s ez a jövőt illetően igencsak biztató. A fiatalokról szólva a diplomata arra emlékeztetett, hogy a mai modern korban is
szükség van példaképekre, olyanokra, akik személyes karrierjük
építése mellett akarnak és tudnak is tenni azért a közösségért,
ahol élnek.
Dalmay Árpád, az emléktáblát ajándékozó Beregszászért
Alapítvány kuratóriumának elnöke – aki rajta kívül álló okok
miatt sajnos nem tudott részt
venni az emléktábla avatóján –
levélben köszöntötte az egybegyűlteket, amelyet Szoboszlai
Kamilla tanuló olvasott fel. Nagy
öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a gimnáziumunk hagyományait és ismert személyiségeinek emlékét példamutató hűséggel őrző Bethlen Gábor Gimnázium újabb emléktáblát avat, kezdte írását a beregszászi lokálpatrióta. Aki a továbbiakban szólt az

általa vezetett alapítvány legfontosabb céljairól, sokirányú tevékenységéről. Aztán részletesen elemezte a most ünnepelt Bellyei László munkásságát. Az irodalomtörténész, kritikus, publicista, író és
költő Zapf Lászlóként született Beregszászban 1910. február 25-én. A
Bellyei nevet 1938-ban vette fel.
A Beregszászi Állami Reálgimnáziumban érettségizett 1928-ban,

majd Pozsonyban és Zürichben
folytatott egyetemi tanulmányokat, végül a prágai Károly Egyetemen magyar–német szakos tanári diplomát szerzett 1933-ban. Hazatérve szülővárosába újságíróként
és íróként tevékenykedett, 1934-től
1944-ig az állami reálgimnázium,
Beregszász visszatérése után a Beregszászi Magyar Királyi Állami
Gimnázium tanára, majd 1939-től
igazgatóhelyettese volt. Tanítványai, akik között nagy tekintélynek örvendett, így jellemezték oktatójukat: „Egyéniségét a humanitás, embertársainak tisztelete, a
kitartó, magas színvonalú munka,
nyíltság jellemezte. Minden gesztusában, megnyilatkozásában jelen volt a másokért érzett felelős-

hozzám, szól mindannyiunkhoz,
hogy felkészüljünk az Istennel
való találkozásra. A Szentírás pedig arra figyelmeztet, hogy eljött
az idő, készítsük az Istenhez vezető egyenes utat.
Csernicskó István, a Rákóczi
Főiskola rektora annak a véleményének adott hangot, hogy a mostani, a szokásosnál jóval csendesebb adventi készülődésben talán
jobban el tudunk mélyülni, szembenézni önmagunkkal, hibáinkkal
és erényeinkkel, mint akkor, amikor számos zajos esemény színesíti a várakozás időszakát. Az
ilyen meghitt együttlétek, mint a
mostani gyertyagyújtás, további
erőt adnak azoknak a problémáknak a leküzdéséhez, amelyekkel a
jövőben nekünk magunknak és az
itteni magyar közösségnek szembe kell néznie.
Valljuk meg őszintén: a lassan mögöttünk hagyott 2020-as
esztendőben kevés örömben volt
része a kárpátaljai magyarságnak,
emlékeztetett rá Darcsi Karolina,
a Beregszászi Tanács KMKSZ
frakciójának a vezetője. A korábbi vasárnapokon meggyújtottuk a
hit és a remény gyertyáját, jelezve, hogy az itteni magyar nemzetrész tagjai bíznak a Megváltóban,
aki hamarosan elhozza számunkra a békét és a teljes egyetértést a
többségi nemzet tagjaival.

Eszenyi Gábor

ség, őszinteség és szerénység.
Mindig az igazat, a jobbat, az
emberibbet kereste. Bölcs magatartására, nyugodt, átgondolt
megoldásaira mindenki példaként tekintett.”
A Bellyei család nevében
dr. Bellyei Árpád professzor,
a Pécsi Tudományegyetem kinevezett nagykövete levélben köszöntötte az emléktábla-avató résztvevőit, amelyet
Tihor Fanni olvasott fel. „Szüleim számára a gyönyörű és
termékeny beregszászi évek a
legszebb emlékek közé tartoztak, és azt a különleges szellemi légkört a nehéz ötvenes évek
után is sikerült fenntartaniuk és
továbbadni gyerekeik és uno-

káik számára. Édesapám, édesanyám, jómagam és két testvérem Beregszászban születtünk,
és 1945-ben a háborús események miatt költöztünk Kaposvárra”. A levélből az is kiderül,
hogy jónéhány évvel ezelőtt a
beregszászi kórházzal együttműködési szerződést kötöttek,
melynek keretében nemzetközi orvoscsoport vezetőjeként
több alkalommal vett részt szülővárosa kórházának gyógyító
munkájában.
Az emléktáblát Szabó Árpád
és Beke Mihály András leplezte
le. Az emlékjel domborműve a
nyíregyházi Lengyel Tibor szobrászművész alkotása.

Kovács Elemér
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Egy lokálpatrióta feljegyzései

A beregszászi korzó.
Lázadó ifjúság (4.)

Cikksorozatunk korábbi részeiben arról a sajátos jelenségről írtunk, hogy a beregszászi és a környező települések ifjúsága a múlt
század hatvanas éveinek közepétől kezdődően délutánonként hatalmas tömegben verődött össze a Vérke-parti város sétálóutcáján, s a
vállukon hordott rádiómagnókat, rádiókat bömböltetve órákon át
sétált fel s alá. A hanghordozókból természetesen a nyugati rádióadók által közvetített slágerek szóltak. Írásainkban jeleztük azt is,
hogy a kordivatnak megfelelően a fiúk és a lányok egyaránt trapéznadrágot hordtak. A szerencsésebbek pedig már akkor márkás farmerben – Super Rifle, Wrangler, Lee – feszítettek. A fiúk legtöbbje hosszú hajat viselt és sem az általuk favorizált zene, sem a szerkójuk nem az akkor kívánatos komszomolideált testesítette meg:
mindezekről azt a következtetést vontuk le, hogy fiataljaink részéről ez egyfajta lázadásnak is felfogható. Ez a megállapítás igencsak
elgondolkodtató annak fényében, hogy Gorbacsovnak, a Szovjetunió utolsó párttitkárának tulajdonítják azt a kijelentést, miszerint a kommunizmusnak a legnagyobb ellensége a rockzene volt.
Kortársaim a sorozatot olvasva jelezték, hogy akkoriban
estefelé Kárpátalja többi városában is összeverődtek a fiatalok.
Ilyen alkalmakkor ott is többnyire
rock- és popzene szólt, ugyancsak
hangosan. Ungvár központjában a
Kulcsocska (Kljucsik) elnevezésű
népszerű kávézó környékét akkoriban Maflasarokként emlegették,
bizonyára azért, mert itt gyűlt ös�sze a legtöbb bámészkodó tinédzser, illetve egyetemista.
De maradva a Vérke-parti város sétálóutcájánál, ahol, mint ko-

rábban említettük, ezeket a pihenőhelyeket Majomszigetnek nevezték.
Túlságosan egysíkú lenne a kép, ha
csak a rádiójukat hangosra tekerő,
korabeli frizurát és öltözéket viselő, ráérősen sétáló és beszélgető fiatalokról szólnánk. Mert bizony Beregszász kínált más programokat is.
A központi Vérke-híd alatt működő Halászcsárdába be lehetett térni
egy adag sült halra – volt fagyasztott
hek és frissen pucolt ponty – s az itt
készült halászlé kellemesen csípősnek bizonyult. Ezt az ételt akkoriban csak kevés helyen lehetett kapni

Különleges borok a Sass családi pincészettől

Kárpátalja lánglelkű nedűi

Kárpátalján az évszázadok folyamán mindig is jelentős volt
a bortermelés. A legfontosabb
fajták között tartották számon a Furmintot, a Bakatort,
a Szerémi zöldet, a Hárslevelűt, a Királyleánykát, a Traminit. Az első és második világháborút követően háttérbe szorult
a szőlőtermesztés vidékünkön,
ezzel együtt a minőségi borok
is eltűntek a boltok polcairól.
Ukrajna függetlenné válását
követően a helyi szőlőtermelők,
boros gazdák ismét összefogtak
annak érdekében, hogy újratelepítsék a hagyományos szőlőfajtákat, illetve népszerűsítsék a kulturált borfogyasztást. Vallják: egy
finom ital is jó társaságban élvezhető leginkább.
A kárpátaljai borvidék egyik
jelentős szőlőtermesztője a kígyósi
Sass család, kiknek célja továbbéltetni a beregvidéki borászok ősi
hagyományait. A következőkben
Sass Krisztiánnal beszélgetünk
kezdetekről, kihívásokról.
– Tősgyökeres kígyósi vagyok, konzervatív, református,
beregvidéki családban születtem.
Tizenöt éves koromig éltem itt, a
Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 5. osztályának
elvégzése után felvételiztem Budafokra, a Soós István Borászati
Szakközépiskolába. Itt is érettségiztem. Ezt követően pedig felvételt nyertem az akkori Corvinus
Egyetem szőlész-borász mérnök
szakára. Időközben átalakítás történt az egyetemen, így a Szent
István Egyetemhez csatoltak
minket. Az alapképzés elvégzése után maradtam a campuson és
elvégeztem a növényorvos mesterképzést is. A szívem azonban
haza húzott. Jelenleg újra szülőfalumban élem a mindennapjaimat, a szakmámban dolgozom,
tehát szőlőtermesztéssel, a szőlő

növényvédelmével és borkészítéssel foglalkozom.
– Miért épp ezt a mesterséget
választotta?
– Sokan azt hiszik, hogy ha
ebbe születik az ember, akkor
ezt is szeretné csinálni. Először nem voltam benne biztos, hogy ezzel a szakmával
szeretnék foglalkozni. Érdekelt az orvostudomány, a biológia, a kémia, gondolkodtam
a vegyészmérnökin is. A szakközépiskolában nagyon jó kémia tanárom volt, megszerettem ezt a tantárgyat, amiből
emelt szintű érettségit is tettem.
Ahogy egyre mélyebben beleástam magam a borkémiába, a
készítés technológiájában, rájöttem, hogy milyen széleskörű
természettudományos háttérrel
bír, így egyre jobban kezdett érdekelni. A végső döntést pedig
az első borom elkészítése után
hoztam. 2012-ben készítettem
egy Irsai Olivért, amit nagyon
kedveltek, egy budafoki borversenyen pedig aranyérmet
kapott. Ez volt az első boros
sikerélményem, ami megerősített, hogy ezt a szakmát válasszam.
– Mit tudhatunk a családi
pincészetről?
– Vidékünkön általános, hogy
szinte minden háznál terem egy
kis szőlő vagy a kertben, vagy az
udvar lugasán. Mondhatni, hogy
a beregvidéki ember az anyatejjel
szívja magába a szőlőtermesztést és
a borkészítést. Az én őseim is úgy
anyai, mint apai ágról termesztettek
szőlőt, készítettek bort. A Sass pincészetet apai nagyapám, Sass Károly alapította. Persze előtte is készített nagyapa és édesapám bort,
de a fő profillá válás, mikor már
turistákat is tudtak fogadni, az a
2000-es évek elejére tehető. Tehát
ebbe születtem, de a szakmai tu-

egész Kárpátalján. A környező éttermekben – Fehér kő, Kárpáti, Barátság, Nyárikert – a legmenőbb fogás
a vékony bélbe töltött sült kolbász,
a (kupáti) volt, melyet többnyire
burgonyapürével tálaltak. A Kárpáti étteremben legtöbbször cseh sört
mértek, oda azért tódult a tömeg. A

hogy a vendéglátóhelyeket, a központtól távolabbra eső Fácán, Pacsirta, Csalogány éttermeket sem a
szovjet mintára – Szputnyik, Szojuz, Koszmosz, Zvezda – nevezték
el. Utánanéztem, milyen előzménye
volt annak, hogy a Vérke-parti városban különböző madarak nevét ad-

Az illusztrációt Gogola Zoltán készítette

Nyárikertben tavasztól késő őszig
cigányzene szólt. Ma már megmosolyogni való dolog, de sokan állítják, hogy a Fehér kő étterem – amely
a ma is álló épület második szintjén
működött – ablakai azért voltak mindig megnyitva, hogy a lent ácsingózók, akik néha száznál is többen voltak, élvezzék azt a zenét, amit éppen
a zenekar játszott. Tudni kell, hogy
éttermeink a hetvenes-nyolcvanas
években olyan nagy népszerűségnek
örvendtek, hogy az asztalfoglalást,
különösen a hétvégeken, egy-két
nappal korábban kellett megejteni.
Számomra üde színfolt az is,

ják az ilyen létesítményeknek. Nos,
1943-ban már működött egy, a város
tulajdonában lévő Rigófészek borozó.
Hétköznapi esetnek számított, hogy
Munkácsról egy nagyobb társaság leutazott a Barátság étterembe (a névválasztásnál talán ez volt az egyetlen
kivétel), hogy megvacsorázzon és
meghallgassa az ottani élő zenét. A
zenekar repertoárjában a kordivatnak
megfelelő könnyűzenei számokat találunk, többnyire magyar nyelvűeket.
Ekkoriban a magyar életérzés
egyébként a városban lépten-nyomon tetten érhető. Igaz, az üzleteken nincs magyar felirat, ám a mo-

dás megszerzése egy összetett folyamat. A technológiát, a tudományos hátterét, a „finomhangolásokat” Budapesten tanultam. Majd
tapasztalatszerzés céljából nagyon sok borvidéket bejártam Tokajtól Rusztig. Az egyetem mellett elvégeztem a Wine and Spirit
Education Trust borszakértői képzését, ahol elsajátíthattam a megfelelő kóstolástechnikát, illetve meg-

leányka, az Ottonel muskotály, a
Chasselas, a Fűszeres Tramini, az
Olaszrizling és a Cserszegi fűszeres. Természetesen vörösborokat is
készítünk, termesztünk Cabernet
sauvignon-t, Merlot-t és Saperavit.
– Hol találkozhatunk termékeikkel?
– Pincészetünk vendégfogadója
Kígyóson található. Itt lehet megvásárolni a borainkat, illetve előzetes
bejelentkezés alapján borkóstolót is tartunk. Lehetőség van
még postán keresztül rendelni az aktuális kínálatból. Mivel a családunkból négyen is
tagjai vagyunk a Beregszászi
Szent Vencel Borlovagrendnek, ezért minden alkalommal
részt veszünk Beregszászon a
tavaszi nemzetközi borfesztiválon, illetve az őszi Mártonnapi újborfesztiválon. Sajnos
ez utóbbi idén a járványhelyzet miatt elmaradt. Ezeken kívül kiállítunk a Munkácsi Vörösbor fesztiválon is januárban, illetve idén a Kárpátaljai
Magyar Borászok Egyesületével Lembergben is bemutattuk a Beregvidék nedűit. Természetesen az anyaországban
is szoktunk kóstoltatni, sajnos
forgalmazni még egyelőre nem
tudjuk ott a tételeinket, de szívesen bemutatjuk őket, illetve
reméljük, hogy az ottani borkedvelő közönség minél szélesebb körben ellátogat hozzánk.
– Mint mindent, a borászatot is fejleszteni szükséges.
– Jelenleg hét hektár termőültetvényen és két hektár új ültetésű területen gazdálkodunk. Ez számomra fontos, mert úgy gondolom,
hogy a szőlő adja az alapot a minőségi bornak. Első sorban ezen kell
fejlesztenünk. A hét hektár termőültetvény nagyobb része öreg tőkékből áll, egyre több pusztul ki, ezért
folyamatos pótlást végzünk. A két
hektár beültetését pedig az Egán
Ede pályázati programnak köszönhetjük. Még egy hektár szőlőt szeretnék ültetni, úgy gondolom, hogy
ez az a nagyságú terület, amire maximálisan oda tudok figyelni. Ter-

ismerkedhettem a világ boraival,
párlataival.
– Milyen fajta borokat kínálnak vásárlóiknak?
– Nagyon széles aszortiment,
főleg fehérbort adó szőlőfajtákkal foglalkozunk, ami a klimatikus
adottságainknak köszönhető. Felkaroltuk a régi magyar szőlőfajtákat, és ezekből ültetünk folyamatosan, illetve már készítünk is belőlük borokat. Ilyen a Szerémi zöld, a
Fehér Bakator, a Hárslevelű, a Furmint, és visszatelepítettünk egy vidékünkről már eltűnt fajtát, a Piros
Bakatort. Ezeken kívül megtalálható még kínálatunkban a Király-
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ziban magyar nyelven vetítik az
akkor forgalmazott filmeket, az
Az arany embert, az Egri csillagokat, Az oroszlán ugrani készül és
más alkotásokat. Ki hinné, hogy
már a múlt század hetvenes éveinek elején tapsolhatott a beregszászi közönség olyan nagyszerű magyarországi színészeknek,
mint Kazal László, Kabos László. Az ide „leránduló” budapesti
művészek népszerű kabaréjeleneteket és tréfákat adtak elő, gondosan ügyelve arra, hogy azokba
még véletlenül se kerüljön bele
semmiféle politikum. Ennek ellenére ezek az előadások spontán
módon oly nagy lelkesedést váltottak ki a nézőkből, ami egyértelművé tette: húzhatnak közénk
bármiféle vasfüggönyt, mi akkor is a magyar nemzet része vagyunk. Ezt jelezte az előadások
végén hosszú perceken át zúgó
taps és a kitörő éljenzés. Ezek
után képzeljük el, hogy mi történt
Kovács Kati, Koós János vagy a
Generál együttes itteni koncertjén! Merthogy akkor főként nem
idősebbek és középkorúak, hanem elsöprő többségben fiatalok
ültek a nézőtéren, s a koncert végén tombolva köszönték meg a
nem mindennapi, nagyszerű élményt. Aki nem szokott hozzá
ehhez a fergeteges tetszésnyilvánításhoz, az bizony egyfajta lázadásként élte meg az eseményt.
De hát, mint mondottuk, a fiatalságnak az a dolga, hogy lázadjon.
(Folytatjuk)

Kovács Elemér

mészetesen a borászatot is folyamatosan fejlesztjük úgy önerőből, mint pályázat segítségével.
Új tartályokat, fahordókat, a feldolgozáshoz szükséges korszerű eszközöket szereztünk be az
utóbbi években, hogy minél jobb
minőséget tudjunk nyújtani a fogyasztóknak.
– Több elismerésben is részesültek az évek során.
– Az első aranyérmem – mint
említettem, a 2012-es Irsai Olivéremmel nyertem – a legemlékezetesebb. De nagyon sok egyéb díjat
kapunk szerte a Kárpát-medencében. Jelenleg a 2018-as évjáratú
Karlot borunkra vagyok a legbüszkébb, amit már több éve készítünk,
nagypapám nevezte el, és ő készítette el először, én már csak finomítottam rajta. Ez egy Cabernet
sauvignon és Merlot cuvée, amit új
tölgyfahordóban érleltem. A Kárpát-medencei borversenyen Kárpátaljáról egyedüliként ez a tétel
kapott aranyérmet, Szolnokon a
Bereczki Máté Gazdakör borversenyén szintén aranyérmet kapott.
Munkácson a vörösbor fesztiválon
és Beregszászon is aranyérmet ítélt
neki a zsűri. Illetve van egy kiadvány, a „Винний Гід України”,
aminek a 2020-as számában a Kárpátaljáról nevezett borok közül a
legmagasabb pontszámot kapta, de
egész Ukrajnát tekintve is kiemelkedő eredményt ért el.
– További tervek…
– Szeretnék minél jobb borokat készíteni. Az a vágyam, hogy
borvidékünk újra visszanyerje régi
presztízsét. Ehhez csúcsborokat
kell készíteni, amihez kiváló minőségű szőlőfajták szükségesek.
Nagyon sok munka áll még előttünk. Ki kell tapasztalnunk, hogy
melyek azok a technológiák, amelyekkel a legjobbat tudjuk kihozni a szőlőfajtákból. Ezen kívül
meg kell céloznunk egy komoly
és értő közönséget, amely értékeli
a komolyabb tételeket. Remélem,
hogy egyszer felkerülünk a világ
bortérképére, de ehhez még nagy
utat kell megtennünk.

Kurmay Anita
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Egyre népszerűbb a Praktik hotel és étterem

Egy családi vállalkozás
megtartó ereje

Egy családi vállalkozás történetének megismerése mindig
örömmel tölt el. Egyik jó példája ez annak, hogy közösségünkben is van élet, van megmaradás, tenni akarás. Magyarságunk még a nehezebb időkben
is kész bebizonyítani, hogy kitartással bármit elérhet.
A beregszászi Rácz család
még a ’90-es évek végén indította útjára vállalkozását. Elsőként famegmunkálással, építészeti kellékek árusításával foglalkoztak. Majd fejlesztettek, bővítettek, hotelt nyitottak, az idei
évtől pedig borospince éttermük
is látogatható. Ifjabb Rácz Sándorral beszélgetünk történetükről, jövőbeli terveikről.
– Milyen ötlet indította útjára vállalkozásukat?
– Édesapám 1999-ben indította el vállalkozását, ahol akkor még faipari tevékenységgel,
famegmunkálással foglalkozott.
Ezek a független Ukrajna első
évei voltak, amikor is nagy hiány volt építőipari cikkekből. Így
döntöttek amellett, hogy a famegmunkálás mellett elindítanak egy

boltot, ahol ilyen jellegű termékeket lehet megvásárolni. Egyre többet fejlesztettek, egyre nagyobb lett a bolt. Emellett megjelent az igény arra, hogy szálláshelyet is tudjunk biztosítani a városunkat látogató vendégeknek.
Az évek során megtapasztaltuk,
hogy a nálunk elszállásolt vendégek részéről nagy igény mutatkozott egy állandóan működő étteremre, így ennek eleget téve az
idei évben megnyithattuk borospince éttermünket.
– Hogyan emlékszik az indulás éveire?
– Nem volt egyszerű, ezt be
kell vallani. Mint említettem, a
rendszerváltás utáni években indult útjára a vállalkozásunk, amikor bizonytalan idők jártak. Szüleim rengeteg munkát és energiát
fektettek be, hogy sikeresek tudjanak maradni. Mai napig aktív
részesei a bolt és a szálloda mindennapi működésének. Úgy gondolom, hogy egy jól működő vállalkozás alapja, hogy mindig jelen legyünk, figyeljünk rá, tudásunk legjavával tudjuk megoldani a felmerülő problémákat.
– Automatikusan jött az ötlet, hogy csatlakozzon a családi
vállalkozáshoz?
– Gyermekkorom óta szemlélem a vállalkozás menetét, mindig is érdekelt, hogy hogyan lehet jól működtetni egy boltot,
egy szállodát. Szerencsés helyzetben vagyok, mivel pályaválasztáskor nem kellett sokat gondolkodnom azon, hogy mivel is szeretnék foglalkozni. Hamar eldöntöttem, hogy szeretném gyarapítani a vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos tudásomat, így Budapesten tanultam tovább. A Budapesti
Corvinus Egyetem gazdálkodási

és menedzsment szakirányán végeztem az alapképzést, majd vállalkozásfejlesztés ágazatban szereztem elmélyültebb tudást. Természetesen édesapám útmutatásai
is sokat segítenek abban, hogy jól
tudjam működtetni az újonnan indított borospince éttermet.
– Milyen kínálattal várják
vásárlóikat/vendégeiket?
– Szaküzletünkben az építőipari cikkek széles skálája megtalálható. Az például, aki felújítana, külső vagy belső munkálatokat végezne, nagy választékban
találhat csavarokat és különböző kötőelemeket, villanyszerelési
kellékeket, víz-, gáz- és fűtésszerelési anyagokat, külső és belső
festékeket, laminált padlókat, tapétákat, csempéket és fürdőszobai kellékeket. Hotel részlegünkben több, mint 40 szoba található,
amelyekben kényelembe helyezhetik magukat a megfáradt utazók.
Éttermünkben pedig a magyar és
az ukrán konyha mellett az olasz
gasztronómia remekeit szolgáljuk fel. Étlapunkon megtalálható a
bográcsgulyás, a csirkepaprikás, a
borscsleves éppúgy, mint például

a frutti di mare. Italkínálatunkkal
pedig a frissítő koktélok mellett
igyekszünk a kárpátaljai borkülönlegességeket is népszerűsíteni.
– A visszatérő megrendelői kör kialakítása nem egyszerű feladat.
– Egy vállalkozást csak szívvel-lélekkel, nagyfokú odaadással lehet jól működtetni. Emellett a megbízhatóság is kulcsa
a sikernek. A vásárlóink tudják,
hogy jó minőségű árut kínálunk
nekik szaküzletünkben. A szállóvendégeink pedig megtapasztalják, hogy mindig finom étellel
várjuk őket. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy pozitív hírünket vigyék magukkal, majd pedig
örömmel térjenek vissza hozzánk.
– Hogyan hatott önökre a karantén időszaka?
– Azt szokták mondani, hogy
minden rosszban van valami jó,
amit mi meg is találtunk. A tavaszi karantén alatt volt időnk arra,
hogy átgondoljuk működésünket, új stratégiákat dolgozzunk
ki, amelyeknek köszönhetően
gördülékenyebben folyhatnak a
munkálatok. A borospince éttermünket augusztusban nyitottuk
meg, amikor már lazítottak a korlátozásokon. Mint mindenki más,
mi is próbáltuk meglátni a pozitívumokat ebben a helyzetben.
– Milyen tervekkel vágnak
neki a jövő évnek?
– Terveink sokfélék és szerteágazóak. A borospince és az
új szállodarész között kialakítanánk egy tágasabb éttermet,
ahol nagyobb létszámú esküvő lebonyolítására is lenne lehetőségünk.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

Kurmay Anita

Év végi összegzés

Több lábon

Elejét lásd az 1. oldalon
Beszélgetés közben leértünk
a kert alsó részében álló egyik
fóliához, ahol már a többiek vártak ránk. A feleség, Katalin, a
19 éves nagylány, Evelin, a 14
éves Ferike és a nyolcadik életévét nemrég betöltő Georgina. A
kislány – inkább csak a fénykép
kedvéért – odaállt a többiekhez,
és hozzálátott a fóliaház talajának elegyengetéséhez. Ugyanúgy, ahogy a többiektől látta.
A talaj elegyengetését, vízszintbe hozását a Szanyi család ugyanolyan fontosnak tartja, mint a hajtatótér termőrétegének bő vízzel való átmosatását. Teszik ezt azért, hogy tavasszal ideális körülmények között fejlődhessen a szezonkezdet
első növénye, a hónapos retek.
Amely az utóbbi négy-öt évben
stabil jövedelmet biztosított, ám
idén ennek a primőrnek az értékesítése – a koronavírus visszaszorítására hozott központi intézkedések – miatt nem ment olyan
egyszerűen. Szerencsére a felvásárlók között akadtak régi ismerősök is, akik, ha a szokottnál jóval alacsonyabb áron is, de mindig átvették a felszedett mennyiséget és a hágón túli partnereik
segítségével eljuttatták egyenesen az ottani élelmiszerboltokba.
Merthogy a nagybani zöldségpiacokat a hatóság bezáratta, csak
a termelők és a kereskedők óriási felháborodása és kemény tiltakozó akcióik után nyíltak meg
egy hónap múlva ezek a helyek.
– Idén is a retekkel kezdjük, melynek a magvát február
folyamán vetjük el – veszi át a
szót Katalin. – Hogy pontosan

mikor, az nagyban függ az utolsó
téli hónap időjárásától. Már majdnem egy éve együtt élünk a járván�nyal, hol szigorodtak, hol enyhültek a karanténszabályok, ám a zöldség- és gyümölcspiacok bezárására azóta nem került sor. Reméljük,
így is marad.
– A retek után mely növényeknek szavaztak bizalmat?

– Szerintem jól döntöttünk, amikor az egyik fóliasátorban csemegekukoricát termesztettünk, melyet a
koraiság elérése céljából sejttálcán neveltünk és úgy palántáztuk
ki – hangzik a válasz. – A másik
fóliába pedig uborka került. Mindkét kultúra szép termést hozott. És
ezeket a terményeket már megfelelő áron, minden nehézség nélkül sikerült értékesíteni.
Szanyiék emellett újburgonyát
és télikáposztát is termesztettek a
határban található földparcellájukon. A krumpli jól jövedelmezett, a
káposzta kevésbé, mivel a kedvező
időjárásnak köszönhetően termett
belőle minden gazdának bőségesen.
– Úgy gondolom, hogy eljött

Télen is fogyaszthatunk friss „zöldet”

Metélőhagymát az ablakba!

A metélőhagyma vékony, hengeres levelei kellemes ízűek,
nem csípősek és illatuk is jóval visszafogottabb, mint a
többi hagymáé. Érdemes tehát a konyhaablakban, verandán néhány tövet télen is hajtatni. Azokról mindig csak az
éppen szükséges mennyiségben
vágjuk le a leveleket és aprítsuk a vajas kenyérre, vagy keverjük a körözöttbe.
Ha van kertünk, akkor több
évre megoldódik a metélőhagyma-utánpótlásunk, a növény
ugyanis évelő, és tőosztással jól
szaporítható. Tavasszal elvetjük
a magokat és az abból fejlődő
növényeket télen már hajtathatjuk is. Ha jó erős töveket szeretnénk, akkor az első évben hagyjuk a növényeket a helyükön és a
leveleiből se vágjunk. Utána viszont nyáron a kertben fejlődött
növények, télen pedig a hajtatott
tövek szolgáltatják az ízletes csemegét. A metélőhagyma, vagy
ahogyan sokan ismerik, a snidling, a Földközi-tenger mellékéről származik, ennek ellenére nagyon jól tűri a száraz, hideg teleket is. A szárazság sem okoz kárt
benne, csak kissé durvább szerkezetű leveleket fejleszt. Laza
és kötött talajokon egyaránt szépen díszlik. Kis túlzással azt is
mondhatjuk, hogy mindent elvisel. Talán ezért is érdemes a
kertben metélőhagymát nevelni.
Dús, tömött lombja, lilásró-

zsaszín gömb virágzata mutatós,
szép dísz. A vetés utáni második
évben hoz először virágot, utána
azonban minden nyáron nyílik. Jól
gondoljuk meg, hogy hová szórjuk
a magját, hiszen hosszú ideig azonos helyen marad. Célszerű ágyások szegélyében, vagy utak mentén
nevelni, ott nem akadályozza a tavaszi és őszi kerti munkákat.
A metélőhagyma levelei nagy
mennyiségű C-vitamint tartalmaznak. Fogyasztása tehát jó szolgálatot tesz szervezetünk téli vitaminellátásában. További előnye, hogy
néhány károsítót riaszt, emiatt a
megfigyelések szerint ajánlott sárgarépa, pasztinák és szamóca közelében nevelni. A snidling júliusban hoz magot, azt újból elvethetjük. Az egyévesnél öregebb magok
azonban nem csíráznak jól, ezért
mindig a frissen szedett magokat
vessük tavasszal. A vetőmagtasakot is jól nézzük meg, nem járt-e
már le a szaporítóanyag jótállása!
Tőosztással tavasszal és ősszel
is szaporítható a metélőhagyma, az
utóbbi biztonságosabb. Az idősebb
tövek általában vézna levelekből
álló ritka lombot nevelnek, ezért
mindenképpen osszuk szét őket. A
hajtatásra szánt töveket a tőosztással egyidőben szedjük föl, és hűvös helyen tároljuk, amíg nem kerülnek a konyhaablakba. A télen is
a szabadban maradó növények hidegtől lankadó lombját távolítsuk
el, hogy energiájuk visszahúzódjon a tövekbe, és nagyobb lendü-

az ideje a megérdemelt pihenésnek…
– Újévig valóban semmilyen
komolyabb munkát nem tervezünk – így a családfő. – A vetőmagvak, a vegyszerek, a műtrágya jelentős részét megrendeltem,
illetve gazdatársaimmal egyeztetek, hogy a továbbiakban mit hol
érdemes még beszerezni. Szerencsére ezen a téren tavasszal sem
volt nagyobb fennakadás, bár növényvédő szerekből a választék a
szokásosnál kisebb volt. Az új esztendő első napjaiban aztán hozzálátunk egy, a mostaninál jóval na-

gyobb palántanevelő építéséhez.
Ezzel régi tervünk válik valóra. A
tapasztalt zöldségtermesztők tudják, hogy egy tágas hajtatóközeg
nincs annyira kitéve az időjárás
szeszélyének, különösen a nagy
hőingadozásoknak, így a fiatal növényi sarjak kiegyensúlyozott fejlődéséhez sokkal egyszerűbb megteremteni a körülményeket. A magas légterű fóliasátrakhoz, melyeket jobbára mi magunk építettünk, egy megfelelő
nagyságú palántanevelő megléte jogos elvárás – hangsúlyozza a
házigazda. Extrém körülmények,
karanténhelyzet ide vagy oda, haladni kell a korral.

Kovács Elemér

lettel indulhasson meg a levelek
képzése tavasszal.
Az idősebb tövek hajtatásakor a lomb a vágás után két-háromszor megújul a tél folyamán,
a fiatalabb tövekről viszont egészen tavaszig szedhetünk. A vágással mindig várjuk meg, amíg
a levelek 12-15 cm hosszúra nőnek, és csak annyival kurtítsuk,
amennyi ízesítőre éppen szükségünk van. A növényeket rendszeresen öntözzük, a túl sok víztől azonban kipusztulhatnak a
tövek. A díszes edényekbe ültetett tövek a konyhában is jól
mutatnak.
Friss zeller a konyhaablakból
A zeller felszedését követően vágjuk le a gumókról a gyökereket és a zöld részeket, majd a
vágási felületeket szárítsuk meg.
A zeller a burgonyához hasonlóan fagymentes, hűvös helyen, ládákban, homokba vagy tőzegbe
ágyazva tárolható.
A húsleves télen sem képzelhető el zellerzöld nélkül. A kamrában
vagy pincében tárolt alvó gumók
hamar varázsütésre életre kelnek,
és friss zöldet kínálnak a vasárnapi ebédhez. A zeller hajtatásához
válasszunk ki egy gumót, és vágjunk le a tetejéből 3-5 cm nagyságú darabot! A vágási felületet
hagyjuk kissé megszáradni, majd
helyezzük a levágott részt földdel teli cserépbe úgy, hogy a felső kétharmad szabadon maradjon.
A cserepet állítsuk a konyhaablakba, és a rendszeres öntözés mellett
nincs is más dolgunk, mint figyelni, ahogy néhány nap múlva megjelenik az első zöld hajtás.

Bodnár István
kertészmérnök
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Gazdaoldal
Gázáremelés után…

A családi házak hőszigeteléséről
Cikksorozatunk előző részeiben azzal foglakoztunk, hogyan lehetne csökkenteni a családi házunk fűtéséhez szükséges hőenergia önköltségét a lehető legolcsóbb fűtőanyag kiválasztásával, vagy a fűtési
rendszer hatékonyságának növelésével. Felmerül a logikus kérdés, hogy
nem kellene-e azzal is foglalkozni,
hogy miképp tudnánk csökkenteni a házak hőigényét, energiafelhasználását,
hiszen a jól ismert szlogen szerint: „a legolcsóbb energia az,
amit nem használunk el”. De
tényleg így van?
Hová megy a hőenergia?
A családi házunk fűtésére felhasznált hőenergia különböző
utakon hagyja el az épületet. Az,
hogy hol és mennyi hőenergia
szökik meg, az házanként változik. Hisz egy vékony téglafal jobban hűl, mint egy vastag vályogfal, a cseréptető jobban szellőzik, mint az azbeszt hullámpala.
Azonban a számításokhoz, pontosabban a becslésekhez jó alapot nyújthatnak a képen feltüntetett átlagértékek. Természetesen, amikor a falak hőszigetelését reklámozzák, akkor a falak
hőveszteségére jóval nagyobb
becslést ad a kivitelező cég, míg
az ablakokat árusító cégek szerint a nyílászárókon keresztül
történik a legtöbb hőveszteség...
Milyen sorrendben
hőszigeteljünk?
A gazdák többségénél az első
lépést az ablakok és ajtók cseréje jelenti. A nagyon rossz állapotban lévő, rosszul záródó nyílászárók esetében ez talán érzékelhető eredményeket is hozhat, különösen a lakatlan, fűtetlen szobákban, helyiségekben. De azokban
a helyiségekben, ahol sokat tartózkodunk, ott kötelező a megfelelő szellőzés biztosítása. Ez a

gyakorlatban a friss, de hideg levegő beengedését, és a meleg elhasznált levegő kiengedését jelenti. Ennek elmulasztása rossz közérzethez,
betegségekhez, súlyosabb esetben
akár szénmonoxid-mérgezéshez is vezethet.
Ezen kívül ezekben a helyiségekben megemelkedik a levegő páratartalma
is, ami a falak penészedéséhez vezethet. A nyílászárók cseréjét ezért
feltétlenül össze kell kötni egy hővisszanyerős
szellőzőrendszer kiépítésével, s a
homlokzati falak hőszigetelésével
egyszerre, vagy csak ezt követően
kell elvégezni.
A ház falának külső hőszigetelését érdemes
kiegészíteni a fundamentumok hőszigetelésével a
földfelszín alatt is! E nélkül olyan, mintha téli kabátban, de mezítláb állnánk a fagyos földön. A
legjobb, ha ezen túl elszigeteljük a falat a fundamentumtól, hogy megakadályozzuk az úgynevezett
„hőhidak” kialakulását. A
homlokzati hőszigetelésnél figyelembe kell venni,
hogy kb. 10 cm vastagságú szigetelést kell választanunk. Az ennél vékonyabb
nem elég hatékony, miközben alig kerül kevesebbe.
Például az 5 cm vastagságú szigetelés kivitelezése
alig 10%-kal olcsóbb, miközben
alig fele annyi energiát takarít meg,
mint a 10 centiméter vastagságú hőszigetelés. E fölé (12-15 cm) csak
a nagyon vékony falak esetén érdemes menni, mert a normál vastagságú falak esetén már alig jár plusz
energiamegtakarítással.
A plafonon keresztül távozó hő
legalább annyi, mint a falakon át
távozó energia. Amennyiben nincs
beépítve és lakterületként használva a tetőtér, érdemes ennek a szigetelésével kezdeni. A hagyomá-

Bioalma-termesztés
Kárpátalján

Őrdarmán a Naturalma Kft. és nálták ezt a technológiát és jó ereda Holland Plant Ukrajna szer- ményeket értek el. Abban az időben
vezésében néhány évvel ezelőtt bizony még vegyszermentes almát
egy nagyon hasznos és
fogyasztottunk. Most
tanulságos szemináriegy új helyzet állt elő.
umra került sor, amiA nagy technikai fejlettnek a fő témája a naség ahhoz vezetett, hogy
túr alma termesztése
ha jó eredményeket akavolt nemcsak nálunk,
runk elérni a gyümölcsKárpátalján, hanem
termesztésben, 15-20,
egész Ukrajnában,
vagy még több permeTel.: 2-41-74
azért is minden régiótezést kell elvégeznünk,
ból voltak résztvevők.
hogy megvédjük a gyüA találkozó célja az volt, mölcsöseinket a kórokozóktól és a
hogy minden termelőt részlete- kártevőktől.
sen megismertessen egy új, moAzért felmerül a kérdés: medern termesztési technológiával, lyik úton akarunk járni? Úgy gonamivel lényegesen csökkenthet- dolom, hogy a közeljövőben a
jük a vegyszerek használatát az bioalma programnak van perspekalmatermesztésben, ami valójá- tívája, mert lényegesen csökkentban forradalmasíthatja a mai al- hetjük a vegyszerek használatát,
matermesztést. Nagyon sok ér- ezzel csökkentjük a termelési öndekes és hasznos dolgot tanul- költséget, és ami nagyon lényeges,
hatott meg mindenki, és minden védjük a környezetet. A bioalma
termelő rájött arra, hogy van kiút program csak 4-6 permetezést jaa zsákutcából, különösen nálunk, vasol. Így felmerül a kérdés, hogy
ahol ideálisak az ökológiai vi- min is alapszik ez a módszer? Előszonyok a bioalma termesztésé- ször is azon, hogy új, ellenálló (rere, csak változtatni kell a szem- zisztens) almafajták jelentek meg a
léleten. Már nagyapáink is – tu- piacon, amelyek minőségileg semdatosan vagy tudatlanul – hasz- mivel sem rosszabbak az eddigi faj-

nyos, gerendás szerkezet esetén a
gerendák közötti hézagot töltjük ki
hőszigetelő anyaggal. Beton födém
esetén két megoldás van: megfelelő belmagasság esetén alulról szigetelhetünk a beton-födém és az
álmennyezet között, vagy felülről
a padlástérben.
A tapasztalatok szerint a plafon
hőszigetelése kivitelezhető a legolcsóbban, miközben arányaiban a
legtöbb energiát így takaríthatjuk
meg. Érdemes tehát ezzel kezdeni.
Ezután következik a homlokzati falak hőszigetelése, majd a nyílászárók cseréje hővisszanyerő szellőztető rendszer kiépítésével.
Megéri-e?
Amennyiben elég gazdagok vagyunk és elég „zöldek”, azaz környezetbarátok, akkor feltétlenül.
Svájcban, Németországban stb.
ez nem kérdés, sőt, építési engedélyt csak maximálisan hőszigetelt
épületekre adnak ki. A kárpátaljai

magyar gazda azonban kénytelen
előbb mérlegelni. Az első kérdés
az, hogy mennyibe is kerül? Nos,
a konkrét költségek igen tág határok között változnak, a családi ház
méretétől, alakjától, a felhasznált
anyagok minőségétől és árától, a
kialkudott munkadíjtól függően. A
saját családi házunk esetében elvégeztem egy becslést, s elég érdekes
eredményre jutottam. A plafon hőszigetelését viszonylag olcsón, kb.
1000 USD-ból meg lehet oldani. A
falak külső hőszigetelése a fundatáktól. Ízre kitűnőek, lényegében
hagyományos körülmények között egész tavaszig jól tárolhatók.
Ezekhez a fajtákhoz tartoznak
például a piros színű Rozella és
Red Topáz, a sárga színű Sirius,
Luna, Orion.
Amire különösen felfigyelt
mindenki a szemináriumon, amikor megtekintettük a faiskolát,
aki még nem is szakember, az is
észrevette az ideális rendet, amit
ott láttunk. Lényegében körülbelül 600 ezer csemetét termelnek
évente, zöme almacsemete annak nagy része is rezisztens fajta, de meg lehet találni régebbi
fajtákat is. Ezen kívül a 10%-át
csonthéjas csemeték teszik ki
(cseresznye, meggy, kajszi, őszibarack és szilva).
Befejezéssül szeretném felhívni minden termelőnek a figyelmét (akár kistermelő, akár
nagytermelő): a bioalma programnak van csak igazi jövője.
Mindenki elmehet Őrdarmára,
ahol ingyen hasznos tanácsokat
fog kapni, de szeretnék adni egy
pár elérhetőséget is: 0503725574
vagy 0503728550.
Ha kérdések merülnének fel,
kérem hívjanak telefonon és szívesen válaszolok Önöknek. Tel.
0975166318 vagy a 0503723469.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója

mentum hőszigetelésével együtt
kb. 4500 USD, míg a nyílászárók teljes cseréje a hővisszanyerő
szellőztető rendszer kiépítésével
együtt szintén nagyságrendileg
4500 USD-ba kerülne. Tehát ös�szesen mintegy 10000 USD-t kellene ráköltenem a családi házunk
hőszigetelésére. Természetesen
új építésű házak esetében ezek a
plusz költségek valamelyest alacsonyabbak lehetnek, hisz nem a
teljes költséget kell számolnunk,
hanem csak azt, amennyivel drágább az energiahatékony megoldás a „hagyományosnál”. Például nekem újra kellene vakoltatnom a házunk homlokzatát a hőszigetelés után, ami plusz költséget jelent, míg az új építésű házak
esetében ezt nem számítjuk be,
hisz így is, úgy is ki kell vakolni
a homlokzatot. Itt plusz költséget
csak a szigetelőanyag megvásárlása és felhelyezése jelent.
A következő kérdés az, hogy mikorra
térül meg? Mivel ez a
beruházás kb. negyedére csökkentené a fűtőanyag szükségletünket, ez a földgáz esetében évente 850 USD
(24000 hrivnya) megtakarítást eredményezne, míg tűzifával való
fűtés esetén 500 USD-t
(14000 hrivnyát). Tehát, a megtérülési idő
kb. 12-20 év, ami nem
túl biztató, hisz az
ilyen jellegű befektetéseknek 5 éven belül
meg kellene térülniük. Jó hír, hogy több
európai országhoz hasonlóan már Ukrajnában is lehetőség van államilag
támogatott, hosszú lejáratú, alacsony kamatozású hitelek felvételére a házak energiahatékonyságának javítására. Ezek az úgynevezett «теплі кредити», aminek a kamata ugyan megközelíti a 20%-ot évente, de az állam megtérítheti a teljes költség akár 35%-át is! Legalábbis
egyeseknek...

		

Gál István,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány
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Növényápolás
télen: nem
mindegy, hogyan!

A melegigényes, fagyérzékeny,
cserepes növények már a teleltetőben, védett, fagymentes helyen vannak. Időnként azért
vizsgáljuk át őket, és ha a talajuk kiszáradt, akkor az öntözés
is szükségessé válhat. Ha a teleltetőben igen sok növény van ös�szezsúfolva, akkor fagymentes
órákban egy rövid szellőztetés is
igen előnyös beavatkozás lehet.
A szobanövények is telelnek
A szobanövények élettevékenysége is lelassul a hosszú, sötét éjszakák következtében. Ezért
ezeket is ritkábban, és csak kis
vízmennyiséggel kell öntözni.
Nagyon kedvező, ha az elsárgult,
elszáradt leveleket és az elnyílt
virágokat idejében eltávolítjuk,
de március elejéig semmi esetre
se ültessük át, metsszük meg és
ne is serkentsük gyorsabb növekedésre vagy virágzásra a növényeket tápoldatozás útján!
Irány a kert
A csendes, napos órákban bizonyára jól esik a kertészkedőknek egy kis mozgás a szabad levegőn. El lehet kezdeni az idős
gyümölcsfák tisztogatását, a törzsek és vastagabb ágak kaparását, de ne feledkezzünk meg a keletkezett kéregtörmelék azonnali elégetéséről. Ha a kertben van
még felásatlan terület, azt a fagymentes időben ássuk fel!
Készüljünk a jövő évre
Ha a hosszú, téli estéken vis�szatekintünk az elmúlóban levő
esztendőre, akkor már kezdhetjük
összeállítani a jövő évi vetési és
növényvédelmi tervünket. Ez talán
ötleteket is ad ahhoz, hogy közeli
ismerőseinket, rokonainkat milyen
karácsonyi ajándékkal örvendeztethetjük meg! Érdemes ilyenkor
több időt fordítani a szakkönyvek,
a folyóiratok forgatására.
Most szívesen összegezzük
a kertben elért sikereinket és
megfogadjuk, hogy okulunk az
elszenvedett kudarcokból, egyszóval még örömtelibb és sikeresebb esztendő elé nézünk. Amihez szívből kívánunk boldog karácsonyt és békés új esztendőt!

A jukka levelei sárgulnak és
lehullanak. Mi lehet ennek az oka?

A jukka (Yucca elephantipes, óriás pálmaliliom) hatalmas men�nyiségű vizet képes raktározni a törzsében, ezért elővigyázatosan kell öntözni.
Nyáron – amikor napos, meleg helyen tartjuk – igen sok vizet párologtat el és ezt bőséges öntözéssel kell pótolni, sőt két-három hetenként tápoldattal is meg kell öntözni.
Egész más a helyzet azonban télen, amikor kevés a fény! Ilyenkor a növény a törzsében tárolt nedvességből él és a talajból nem
vesz fel vizet, tehát igen mérsékelt öntözést igényel.
Ha a cserépben levő talaj állandóan nedves, a gyökerek könnyen
elrothadnak és a súlyos növény kifordul a cserépből.

Miért kopaszodik fel a szobafenyő?

A szobafenyő (Araucaria heterophylla) Ausztráliában őshonos
fenyőféle, amely erdőt alkot és idős egyedei a 20 méter magasságot is elérhetik.
Nálunk előszeretettel nevelik szobában; itt – kedvező
körülmények között – a 3-4
méter magasságot is elérhetik.
A szobafenyő a világos,
de nem napos helyet kedveli.
Nyáron a kertben, árnyékos
helyen érzi magát a legjobban, de az idő hűvösre fordulásakor a szobába kell állítani, mert igen fagyérzékeny.
A túlfűtött, száraz levegőjű helyet se kedveli, ezért a
téli hónapokban fűtetlen szobában kellene tartani, megelégszik 5 °C átlaghőmérséklettel is. A vegetációs időben rendszeresen, kis vízadagokkal kell ellátni és a víz feltétlenül lágy, mészmentes legyen!
balintgazda.hu/Kárpátinfo
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2020.
december 16.

Heti műsor

Köszöntjük Tamás, Izidor nevű olvasóinkat!

Hétfő

December 21.

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Isztambuli
menyasszony

Köszöntjük Zénó, Anikó nevű olvasóinkat!

Kedd

December 22.

Köszöntjük Viktória nevű olvasóinkat!

Szerda

Karácsonyi kekszek Európából
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
04:10 Pasik!
04:10 Fókusz
04:10 Pasik!
Magy. vígjátéksor.
Sporthíradó
Magy. vígjátéksor.
04:50 Teleshop
Török tévéfilmsor.
04:50 Teleshop
18:45 Isztambuli
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
19:40 Rex Rómában
05:15 Barátok közt
menyasszony
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
Olasz bűnügyi tévé- 06:00 Reggeli
Török tévéfilmsor.
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
filmsor.
19:35 Rex Rómában
09:05 Asztro Klub
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
20:30
Kékfény
Olasz bűnügyi tévé- 10:10 Teleshop
10:10 Teleshop
12:00 Amerika legvic21:25 Diagnózis
filmsor.
11:45 Gorilla bácsi
11:55 Glades – Tengercesebb videói
Tévéfilmsor.
20:30 Önök kérték
Am. vígjáték
Am. vígjátéksor.
parti gyilkos22:05 Kenó
13:40 Drága örökösök 21:30 Tízen voltak
12:30 KölyökKalauz
ságok
22:15
Ne
ölj!
II
Bűnügyi
tévéfilmsor.
Magy. filmsor.
Amerikai krimisor.
13:15 Drága örökösök
Krimisorozat
22:20
Kenó
15:00 A maszk
Magyar filmsor.
13:05 Drága örökösök
23:15
Don
Matteo
22:30 Pietro szigete
Amerikai vígjáték
Magyar filmsor.
14:35 A Konyhafőnök
Olasz tévéfilmsor.
Bűnügyi tévéfilmsor. 14:25 Marvel kapitány
17:05 Barátok közt
VIP
00:20 4 összeesküvő
23:25 Don Matteo
18:00 RTL Híradó –
Am. akciófilm
17:05 Barátok közt
és 1 temetés
Olasz tévéfilmsor.
Esti kiadás
17:05
Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Német bűnügyi té00:50 4 összeesküvő
18:50 Fókusz
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
véfilmsor.
és
1
temetés
Drága örökösök
Esti kiadás
18:50 Fókusz
01:10 Új idők új dalai 20:25 Magyar
Német bűnügyi téfilmsor.
18:50 Fókusz
20:25 Drága örökösök 01:45 Rúzs és selyem
véfilmsor.
21:35 Apácashow 2. Drága örökösök
Magyar filmsor.
02:10 Fülszöveg:
01:40 Rúzs és selyem 20:25 Magyar
Újra virul a fifilmsor.
21:35 Két hét múlva
Benkő László
02:10
Fülszöveg:
tyula
21:45 Barátom,
örökké
Gyulai
Líviusz
Amerikai vígjáték
Róbert Gida
Amerikai vígjáték
02:40 Mesterember
23:50 Barátok közt
Angol-amerikai
23:50 Barátok közt
családi kalandfilm
00:35 Házon kívül
00:30 XXI. század – a 05:00 Híradó
00:20 Barátok közt
legendák velünk 05:15 Angol nyelvű hírek 01:10 RTL Híradó 01:05 RTL Híradó Késő esti kiadás
élnek
05:20 Német nyelvű
05:15 Angol nyelvű hírek
Késő esti kiadás
01:45 Szuperzöld
01:05 RTL Híradó hírek
05:20 Német nyelvű
01:45 Kalandozó
02:30 Édes Otthon
Késő esti kiadás 05:25 Orosz nyelvű
hírek
02:30 Az Év Hotele
03:15 A zöld íjász
01:40 CSI: New York-i
hírek
Am. akciófilm-sor. 05:25 Orosz nyelvű hírek 03:15 ÉletmódKalauz
helyszínelők
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
Am. krimisor.
05:35
Itthon
vagy!
05:35 Itthon vagy!
02:50 Autogram
05:55 Esély
03:25 Amerika legvic- 05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
05:00 Családi Titkok 06:15 Kék bolygó
05:05 Családi Titkok
cesebb videói
06:40 Család'20
06:10 Tűsarok - mini 06:40 Magyar gazda
06:10 Tűsarok - mini
Am. vígjátéksor.
07:10 EtnoKlub
07:10 EtnoKlub
06:15 MOKKA
06:15 MOKKA
08:15 Élő népzene
06:25 Tények Reggel 08:30 Élő népzene
06:25 Tények Reggel
08:40 Élő népzene
08:55 Élő népzene
06:55 MOKKA
06:55 MOKKA
05:05 Családi Titkok 09:10 Jó ebédhez szól 08:45 MOKKACINO 09:30 Jó ebédhez szól 08:45 MOKKACINO
a nóta
a nóta
09:40 Mintaapák
09:40 Mintaapák
06:10 Tűsarok - mini
09:35 Jó ebédhez szól
Magyar fikciós sor. 10:30 Református
Magyar fikciós sor.
06:15 MOKKA
a nóta
magazin
10:25 Mintaapák
10:25 Mintaapák
06:25 Tények Reggel
10:00 Római katoliMagyar fikciós sor. 10:55 Isten kezében
Magyar fikciós sor.
06:55 MOKKA
kus szentmi11:20 Mintaapák
11:30 Csontváry-avagy 11:20 Mintaapák
08:45 MOKKACINO
Magyar fikciós sor.
Magyar fikciós sor.
se közvetítés a
a világhódító hun
09:40 Mintaapák
Tévéjáték
12:00 Tények Délben
Szent István Ba- 12:00 Tények Délben
Magyar fikciós sor.
12:30 Tények Plusz
12:50 V4 híradó
12:30 Tények Plusz
zilikából
10:25 Mintaapák
13:30 Walker, a Texas-i 13:00 Híradó
13:30 Walker, a Texas-i
Magyar fikciós sor. 11:05 Rákóczi nótája
kopó
13:15 Srpski ekran
kopó
12:50 V4 híradó
11:20 Mintaapák
Am. akciófilm-sor. 13:45 Unser Bildschirm
Am. akciófilm-sor.
Magyar fikciós sor. 13:00 Híradó
14:35 Walker, a Texas-i
12:00 Tények Délben 13:15 Roma magazin 14:35 Walker, a Texas-i 14:15 Család-barát
kopó
kopó
15:50 Család'20
13:45 Domovina
12:30 Tények Plusz
Am. akciófilm-sor. 16:15 Novum
Am. akciófilm-sor.
13:30 Walker, a Texas-i 14:10 Család-barát
15:40 Kegyetlen város
15:45 Divat & dizájn 15:40 Kegyetlen város 16:45 Térkép
kopó
Török filmsor.
Török filmsor.
17:15 Ízőrzők - TakaréAm. akciófilm-sor. 16:15 Magyar Krónika
16:45 Kegyetlen város
16:45 Kegyetlen város
kos konyha
14:35 Walker, a Texas-i 16:50 Öt kontinens
Török filmsor.
Török filmsorozat
17:50 Ízőrzők: Deszk
kopó
17:20 Ízőrzők - Takaré- 18:00 Tények
Am. akciófilm-sor.
18:30 Borbás Marcsi 18:00 Tények
kos konyha
18:45 Tények Plusz
15:40 Kegyetlen város 17:55 Ízőrzők: Szigliget 18:45 Tények Plusz
szakácskönyve
19:50 Mintaapák
19:50 Mintaapák
Török filmsor.
19:00
Jó
ebédhez
szól
18:30 Borbás Marcsi
Magyar fikciós sor.
Magyar fikciós sor.
16:45 Kegyetlen város
a nóta
szakácskönyve
20:35 Mintaapák
20:35 Mintaapák
Török filmsor.
19:00 Jó ebédhez szól
Magyar fikciós sor. 20:00 Mosoly a javából
Magyar fikciós sor.
18:00 Tények
a nóta
21:20
A Fantasztikus 21:00 Híradó
21:20 Taxi 2.
18:45 Tények Plusz
21:25
V4
híradó
20:00 Az örökzöld
Fr. akcióvígjáték
Négyes
19:50 Mintaapák
örökzöldek
Am.-német-kanadai 21:35 Abigél
23:15 Az 5. hullám
Magyar fikciós sor.
Tévéfilm
21:00 Híradó
sci-fi akciófilm
Am. sci-fi thriller
20:35 Mintaapák
23:30 Men In Black – 22:45 Pastorale - a Zug- 01:30 Magánnyomozók
Magyar fikciós sor. 21:25 V4 híradó
lói Filharmónia 02:40 Tények Este
21:35 Abigél
Sötét zsaruk 2.
21:20 Herkules
családi hangTévéfilm
Am. sci-fi-vígjáték
03:30 LA to Vegas Am. akció-kalandfilm
versenysoroza23:00
Dokuzóna
01:25
Magánnyomozók
A jackpotjárat
23:25 Nyomd, Bébi,
ta a Pesti Vigadó
00:00 Hazajáró
02:40 Tények Este
Am. vígjáték-sor.
nyomd!
dísztermében
00:35 Hetedhét kaland 03:30 Kegyetlen csillogás
Am.-angol akcióAmerikai filmsor.
23:40 Hazajáró
00:45 M2 matricák vígjáték
00:10 Hagyaték
Lássuk a medvét!
01:55 Magánnyomozók
00:35 Hetedhét kaland 05:55 Hajnali
00:55 Himnusz
03:10 Tények Este
00:45 M2 matricák 01:00 Híradó
gondolatok
Lássuk a medvét! 06:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek 05:55 Hajnali
gondolatok
00:55 Himnusz
01:20 Az örökzöld
06:30 Nemzeti
06:00 Híradó
01:00 Híradó
örökzöldek
Sporthíradó
05:55 Hajnali
06:30 Nemzeti
06:40 Kenó
gondolatok
Sporthíradó
06:45 Hrvatska
06:00 Híradó
06:40 Kenó
Kronika
06:30 Nemzeti
04:30 Pecatúra
06:45 Srpski ekran
04:50 Kézilabda
07:10 Ecranul nostru
Sporthíradó
07:15 Unser Bildschirm 05:00 Szabadidő
közvetítés
07:40 Ridikül
06:40 Kenó
05:30 Jövünk!
07:45 Ridikül
08:35 Alpesi őrjárat
06:45 Roma magazin 06:30 Szabadidő
06:00 Múlt és Jelen
08:35 Alpesi őrjárat
07:00 Jövünk!
Olasz tévéfilmsor.
07:10 Domovina
Olasz tévéfilmsor.
06:30 Jégkorong
07:30 Kékek
09:30 A hegyi doktor
07:40 Ridikül
09:35 A hegyi doktor
Német családi filmsor.
közvetítés
07:55 Labdarúgó
08:35 Alpesi őrjárat
Német családi film- 08:50 Labdarúgó
10:25 Család-barát
közvetítés
Olasz tévéfilmsor.
sor.
közvetítés
12:00 Déli harangszó
09:55 Torna Európa09:30 Isztambuli
10:25 Család-barát
10:50 Labdarúgó
12:01 Híradó
bajnokság
menyasszony
közvetítés
12:35 Nemzeti
11:20 Torna Európa- 12:00 Déli harangszó
Török tévéfilmsor.
12:35 Kosárlabda
12:01 Híradó
Sporthíradó
bajnokság
10:25 Család-barát
közvetítés
12:35 Nemzeti
12:50 Jamie olasz
12:00 Déli harangszó 12:45 Labdarúgó
14:40 Labdarúgó
Sporthíradó
közvetítés
karácsonya
12:01 Híradó
közvetítés
12:55 Művészet és
14:45 Labdarúgó
13:40 Hiúzok között
12:35 Nemzeti
gasztronómia - A 16:45 Kézilabda
közvetítés
14:35 Sorsok útvesztője
Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
magazin
16:45 Kosárlabda
lascaux-i barlang12:50 Vigyázz, jön a
15:20 Rex Rómában
17:40 Kosárlabda
magazin
rajzok és a körlisztkukac! - A
magazin
Olasz bűnügyi tévényék ínyencségei
jövő élelmiszerei? 17:45 Kézilabda
18:45 Felvezető műsor:
filmsor.
magazin
13:30 Hiúzok között
13:35 Téli csodavilág
Kosárlabda
16:15 Brown atya
14:30 Sorsok útvesztője
14:30 Sorsok útvesztője 19:45 Kosárlabda
Bűnügyi tévéfilmsor.
19:00 Kosárlabda
Török tévéfilmsor.
közvetítés
Török tévéfilmsor.
17:05 Univerzum - Utaközvetítés
15:20 Rex Rómában
21:45 Labdarúgó
15:20 Rex Rómában
zás a mézeskaOlasz bűnügyi tévé- 20:50 Értékelő műsor:
közvetítés
Olasz bűnügyi tévélács nyomában
Kosárlabda
filmsor.
23:45 Kosárlabda
filmsor.
18:00 Híradó
21:05 Fradi Tv
16:15 Brown atya
magazin
16:05 Brown atya
Bűnügyi tévéfilmsor. 22:35 Röplabda
Bűnügyi tévéfilmsor. 00:45 Kézilabda
18:25 Nemzeti
17:05 Univerzum - Va
17:00 Univerzum - A
Sporthíradó
közvetítés
magazin
nília, fahéj és da- 00:40 Kosárlabda
kuglóf - A kalá- 02:40 Sziklaugrás 18:45 Isztambuli
rált mandula közvetítés
csok királya
menyasszony
Riválisok

December 23.
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex Rómában

Köszöntjük Ádám, Éva nevű olvasóinkat!

Csütörtök

December 24.
15:25 Télapu

Angol családi film

17:05 Univerzum - A
karácsonyfadí04:05 Kölyökklub
20:30 Skandináv Lottó 04:40 Karácsonyi
szek kultúrtör20:45 Hölgyek
ténete - Üvegtörténet 2.
paradicsoma
gömb, csillagAm.-kanadai vígjáték
Olasz romantikus
dísz és lametta
06:00
Teleshop
tévéfilmsor.
18:00 Híradó
06:35
Kölyökklub
21:50 A világ súlya
18:25 Nemzeti
08:40 Dzsungela vállamon
Sporthíradó
mentőakció
Tévéfilm
18:40 Végtelen történet 1
Fr. animációs ka23:30 Kenó
Angol fantasztilandvígjáték
00:25 Don Matteo
kus film
10:40
Karácsony
az
elOlasz tévéfilmsor.
20:10 Önök kérték
varázsolt
erdőben
01:25 4 összeesküvő
21:10 Don Bosco - A
Am. családi film
és 1 temetés
szeretet küldetése
12:20 Dennis, a komisz
Német bűnügyi téJátékfilm
karácsonya
véfilmsor.
22:50 Kenó
Am.–kanadai víg02:10 Fülszöveg:
játék
23:40 Változatok egy
Győrffy Ákos
14:05 Karácsonyi
karácsonyi dal
kutyabalhé 2.
témájára
Am. kalandfilm
00:00 Éjféli római ka15:55 Aladdin
tolikus szentmi05:00 Híradó
Am. animációs kase közvetítése a
05:15 Angol nyelvű hírek
landvígjáték
Váci Székesegy05:20 Német nyelvű
18:00 RTL Híradó –
házból
hírek
Esti kiadás
05:25 Orosz nyelvű hírek 18:50 A diótörő és a
05:30 Kínai nyelvű hírek
négy birodalom
05:35 Itthon vagy!
Amerikai családi
05:00 Híradó
kalandfilm
05:55 Család'20
05:15 Angol nyelvű hírek
20:45
A
szépség
és
a
06:15 Élő egyház
05:20 Német nyelvű
szörnyeteg
06:40 Kárpát-medence
hírek
Am. családi film
07:10 EtnoKlub
23:05 Derült égből apu 05:25 Orosz nyelvű hírek
08:30 Élő népzene
05:30 Kínai nyelvű hírek
Am.-mexikói víg08:55 Élő népzene
05:35 Itthon vagy!
játék
09:30 Jó ebédhez szól
01:45 A sors kegyeltje 05:55 Novum
a nóta
Am. vígjáték
06:20 Summa
10:25 Rome Reports 06:45 Világ
Vatikáni híradó
07:10 EtnoKlub
10:50 Így szól az Úr!
08:25 Élő népzene
10:55 Kereszt-Tények 04:30 Lazíts, Kevin!
08:50 Élő népzene
11:05 Ő és én: Berei
Am. vígjáték-sor.
09:25 Jó ebédhez szól
Mózes József
05:00 Szerelem a végzeten
a nóta
11:10 A sokszínű vallás
Am. romantikus
09:50 Jó ebédhez szól
11:25 Biblia és irodalom
vígjáték
a nóta
11:40 Csata a hóban
06:55 Dirty Dancing - 10:20 Új nemzedék
Tévéjáték
Piszkos tánc
10:45 Tanúságtevők
12:50 V4 híradó
Am. romantikus
11:20 Béketárgyalás
13:00 Híradó
filmdráma
avagy az évszá13:15 Hrvatska
09:15 Kettőn áll a vásár
zad csütörtökig
Am. családi vígjáték
Kronika
tart...
13:45 Ecranul nostru 11:25 Pixel
Játékfilm
Am. sci-fi-vígjáték
14:15 Család-barát
12:50 V4 híradó
13:45 Sissi
15:50 Magyar gazda
Osztrák történelmi- 13:00 Híradó
16:15 Mesterember
13:15 Slovenski Utrinki
életrajzi filmsor.
16:45 Hazajáró
13:50 Alpok-DunaShrek
17:20 Ízőrzők - Takaré- 16:10 Am.
animációs vígAdria
kos konyha
játék
14:25 Illényi Katica Ju17:50 Ízőrzők:
18:00 Tények
bileumi Koncert
Pusztamérges
18:45 Tények Plusz
15:25 Kék bolygó
18:25 Borbás Marcsi
19:00 Jumanji: Vár
15:50 Noé barátai
szakácskönyve
a dzsungel
16:25 Szerelmes földrajz
19:00 Jó ebédhez szól
Am. kalandfilm-víg- 17:00 Ízőrzők - Takaréa nóta
játék
kos konyha
20:00 Hogy volt?!
21:05 Reszkessetek,
18:15 Borbás Marcsi
21:00 Híradó
betörők!
szakácskönyve
21:25 V4 híradó
Am. családi vígjáték
18:45
Bennünk
21:35 Abigél
23:00 Káosz
fénylő csillag
Tévéfilm
karácsonyra
19:30 Szellem a
22:50 „Uram, te volAmerikai vígjáték
palackból...
tál nékünk haj- 01:25 A dilemma
20:00 Szenes Iván emAmerikai vígjáték
lékunk nemlékkoncert 2020
03:55 LA to Vegas zedékről nemA jackpotjárat 21:00 Ferenc pápa éjzedékre” - 120
szakai miséjéAm. vígjáték-sor.
éves a Kolozsvánek közvetítése
ri Protestáns TeRómából
ológiai Intézet
22:45 Abigél
23:40 Hazajáró
Tévéfilm
05:55 Hajnali
00:10 Hagyaték
00:00 Hazajáró
gondolatok
00:40 Hetedhét kaland
00:30 Hagyaték
06:00 Híradó
00:50 M2 matricák 00:55 Himnusz
Lássuk a medvét! 06:30 Nemzeti
01:00 Híradó
Sporthíradó
00:55 Himnusz
01:15 Angol nyelvű hírek
06:40 Kenó
01:00 Híradó
06:41 Slovenski Utrinki
07:10 Alpok-DunaAdria
04:30 Múlt és Jelen
05:05 UEFA Bajnokok 07:35 Ridikül
05:00 Fradi Tv
08:30
Univerzum
VaLigája magazin
nília, fahéj és da- 05:30 Torna Európa05:55 Labdarúgó
bajnokság
rált mandula közvetítés
Karácsonyi kek- 06:50 Labdarúgó
07:35 Röplabda
közvetítés
szek Európából
közvetítés
09:15 Pixy, a karácso- 08:50 Labdarúgó
09:35 Labdarúgó
közvetítés
nyi manó
közvetítés
10:50 Pecatúra
Dán családi film
11:35 Kosárlabda
11:25 Vívás magazin
10:45 Mikulás
magazin
11:55 UEFA Labdarúkarácsonyra
12:35 Kézilabda
gó Bajnokok LiNorvég családi vígmagazin
játék
gája-selejtező
14:40 Kosárlabda
12:00 Déli harangszó 14:00 Forma-2
közvetítés
12:01 Híradó
15:10 Forma-1 16:40 Fradi Tv
Nagydíj futam
17:10 Aranyoroszlánok 12:35 Nemzeti
Sporthíradó
17:15 Műkorcsolya
17:45 Felvezető műsor:
12:55 A világ egy teríGrand Prix
Labdarúgás
tett asztal
21:00 Vízilabda Euró18:00 Labdarúgó
13:25 Hét világ,
közvetítés
pa-bajnokság
egy bolygó
19:45 Értékelő műsor:
22:30 UEFA Labdarú14:30 Univerzum - A
Labdarúgás
gó Nemzetek Liszamár, az ökör
20:00 Felvezető műsor:
gája
és a Kisded Labdarúgás
00:30 Forma-2
Betlehemi jászol 01:30 Műkorcsolya
20:15 Labdarúgó
közvetítés
Európában
Grand Prix
Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

2020.
december 16.

Heti műsor
Köszöntjük Eugénia nevű olvasóinkat!

Péntek
04:00 Kölyökklub
04:15 Barátom,
Róbert Gida

Angol-am. családi
kalandfilm

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:05 Aladdin

Am. animációs kalandvígjáték

11:05 A szépség és
a szörnyeteg

Am. családi film

13:35 Heidi

Német kalandfilm

15:55 Agymanók

Am. animációs vígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Jégvarázs

Am. animációs kalandfilm

20:45 Dumbó

Am. családi kalandfilm

December 25.

17:05 Univerzum Karácsonyi
édességek Európában - Torták, Stollen és
Pandoro
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Szaffi
Magyar rajzfilm

Szombat
04:00 Kölyökklub
04:25 Fél lábbal a
paradicsomban
Olasz vígjáték

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:20 Agymanók

Amerikai animáci-

Életrajzi film

23:45 Kenó
23:55 Télapu 2.

Angol családi vígjáték

01:40 Univerzum Karácsonyi
édességek Európában - Torták, Stollen és
Pandoro
02:25 Hogy volt?!
03:20 Új idők új dalai

Am. romantikus film

Am. romantikus film 05:00 Híradó
03:15 Apja, fia, unokája 05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
Am. vígjátéksor.
hírek
05:25 Orosz nyelvű
hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
04:25 LA to Vegas 05:35 Itthon vagy!
A jackpotjárat
Am. vígjáték-sor.
05:55 Multiverzum
04:55 Casper
06:20 Kárpát-medence
Am. családi vígjáték 06:45 Kék bolygó
06:55 Tucatjával olcsóbb 07:10 EtnoKlub
Am. családi víg08:25 Élő népzene
játék
08:50 Élő népzene
09:00 Bunyó karácsonyig 09:20 Jó ebédhez szól
Olasz-németa nóta
amerikai vígjáték
10:20 Katolikus krónika
11:25 Sissi
10:50 Mai hitvallások
13:50 Reszkessetek,
11:15 Biblia és irodalom
betörők!
11:35 Hatholdas
Amerikai családi
rózsakert
vígjáték
Tévéfilm
16:10 Shrek 2.
Amerikai animációs 12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
vígjáték
13:15 P'amende
18:00 Tények
13:50 Öt kontinens
18:45 Tények Plusz
14:20 Illényi Katica Ju19:00 Instant család
Amerikai vígjáték
bileumi Koncert
21:05 Reszkessetek,
15:40 Püspökkenyér
betörők! 2.
16:15 Multiverzum
Amerikai családi
16:45 Kárpát-medence
vígjáték
17:10 Ízőrzők - Takaré23:25 Kizárólag
kos konyha
öttől hétig
17:45 Ízőrzők:
Amerikai romantiMesztegnyő
kus kalandfilm
18:25 Borbás Marcsi
01:30 Jack Ryan:
szakácskönyve
Árnyékügynök 19:00 Jó ebédhez szól
Amerikai-orosz aka nóta
cióvígjáték
20:00 Önök kérték
03:50 LA to Vegas 21:00 Híradó
A jackpotjárat
21:25 V4 híradó
Am. vígjáték-sor.
23:00 Ha majd egyszer
visszanézel - Portréfilm Szarvas József színművész04:30 Pixy, a karácsoről - MMA portré
nyi manó
00:00 Hazajáró
Dán családi film
00:30 Határtalanul
05:55 Hajnali
magyar
gondolatok
00:55 Himnusz
06:00 Híradó
01:00 Híradó
06:30 Nemzeti
01:20 Angol nyelvű hírek
Sporthíradó
01:30 Önök kérték
06:45 Kenó
06:50 P'amende
07:25 Öt kontinens
07:50 Angyalmuzsika
08:40 Univerzum - Uta- 04:00 Pecatúra
04:25 Vívás magazin
zás a mézeskalács nyomában 04:55 UEFA Labdarúgó Bajnokok Li09:30 Pixy, a karácsogája-selejtező
nyi manó vis�06:50 Kézilabda
szatér
közvetítés
Dán családi film
11:00 Karácsonyi evan- 08:30 Tour de Hongrie
gélikus istentisz- 10:35 UEFA Bajnokok
Ligéja selejtező
telet Óbudáról
12:30 Futsal magazin
12:00 Ferenc pápa
13:05 Golf magazin
„Urbi et Orbi”
13:35 Puskás Akadémia
áldásának közvetítése Rómából 14:10 Forma-2
12:01 Déli harangszó 15:30 Forma-1 Magyar
Nagydíj
12:40 Ízőrzők - Temati17:35 UEFA Labdakus epizódok
rúgó Nemzetek
13:20 Magyarország
Ligája 2020
finom
19:45 Műkorcsolya és
13:35 Hét világ,
Jégtánc Euróegy bolygó
pa-bajnokság
14:45 Karácsony
22:10 UEFA Bajnokok
zeneszóval
Ligája selejtező
15:15 Télapu 2.
Angol családi víg- 00:10 Forma-2
02:05 Puskás Akadémia
játék

December 26.

Köszöntjük János nevű olvasóinkat!

Vasárnap

12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:55 Ízőrzők: Kakasd
13:35 Magyarország
04:05 Kölyökklub
finom
04:20 Vadnyugati
13:55 Fekete gyémántok
Casanova
Magyar romantikus film

15:20 Télapu 3. A szánbitorló

Angol családi film

Amerikai családi
vígjáték

Magyar romantikus film

16:10 Harmadik Shrek 12:50 V4 híradó
Amerikai animációs 13:00 Híradó
vígjáték
13:25 Múlt és Jelen
18:00 Tények
22:05 Indul a
18:45 Tények Plusz
bakterház
19:00 Igazából szerelem
Tévéfilm
Angol-amerikai ro- 23:20 Dokuzóna
mantikus vígjáték
00:20 Térkép
21:30 Reszkessetek,
00:55 Himnusz
betörők! 3.
01:00 Híradó
Amerikai családi
01:20 Angol nyelvű
vígjáték
hírek
23:20 Csak most
01:30 Gasztroangyal
kezdődik
Amerikai akcióvíg- 02:25 Önök kérték
03:20 Magyar Elsők
játék
01:20 Lajkó - Cigány 03:35 A királyné
huszárja
az űrben
Magyar vígjáték

03:40 LA to Vegas A jackpotjárat
Amerikai vígjáték-sorozat

Magyar romantikus film

05:00 UEFA Bajnokok
Ligája selejtező
06:55 Vízilabda Európa-bajnokság
04:30 Pixy, a karácso08:25 Bringasport
nyi manó vis�08:45 Építők
szatér
09:15 Szabadidő
Dán családi film
09:45 UEFA Bajnokok
05:55 Hajnali
Ligája
gondolatok
11:45 UEFA Bajnokok
06:00 Híradó
Ligája
06:30 Nemzeti
13:45 Forma-2
Sporthíradó
14:50 Forma-1 06:45 Kenó
Nagydíj futam
06:50 Szerelmes
16:55 Forma-2
földrajz
17:45 Felvezető műsor:
07:25 Térkép
Jégkorong
07:55 Mont Saint
Michel, a csoda 18:00 Jégkorong
közvetítés
szkennelése
20:10 Értékelő műsor:
08:45 Karácsonykor
Jégkorong
magába száll
minden lélek
20:35 UEFA Labda09:10 Botcsinálta boszi
rúgó Nemzetek
Angol gyerekfilm
Ligája 2020
sorozat
22:40 Jégkorong
09:45 EBU - Bécsi Fil
közvetítés
harmonikusok
01:00 Építők
Koncertjei 2020 01:30 Szabadidő
12:00 Déli harangszó 01:55 Jégkorong
12:01 Híradó
közvetítés

December 27.

11:15 Énekelj!

Amerikai családi
animációs film

13:25 Instant család

Amerikai vígjáték

16:10 Shrek a vége,
fuss el véle!
Olasz–francia–spaAmerikai animácinyol akcióvígjáték

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:25 Teleshop
10:15 Micimackó

17:00 Főmenü
18:00 Híradó
Amerikai animáci18:25 Nemzeti
ós kalandvígjáték
Sporthíradó
11:40 Dumbó
kalandfilm
Amerikai családi
18:40 SzerencsePerc
kalandfilm
12:10 Jégvarázs
18:45 Szerencse Szombat
Amerikai animációs 19:40 Kelekótya
14:00 Csaó, Lizzie!
kalandfilm
Amerikai vígjáték
karácsony
14:05 HamupipőkeAngol családi víg- 15:55 Egy bogár élete
Amerikai animácitörténet
játék
ós kalandvígjáték
Amerikai romanti- 21:25 Karácsonyi
kus vígjáték
18:00 RTL Híradó –
álmok 3
15:55 Az őserdő hőse
Esti kiadás
Lengyel játékfilm
Amerikai kaland18:50 Ralph lezúzza
23:05 Kenó
vígjáték
a netet
23:15 Hajrá, Boldogság!
18:00 RTL Híradó –
Amerikai animáciAngol romantikus
Esti kiadás
ós kalandvígjáték
vígjáték
18:50 Zootropolis - Ál- 01:15 Télapu 3.
21:00 Neveletlen
lati nagy balhé
hercegnő
Angol családi film
Amerikai animációs 02:45 Új idők új dalai
Amerikai vígjáték
krimivígjáték
23:15 Űrcowboyok
03:10 Mesterember
21:00 Rossz anyák
Amerikai akcióvíg03:40 Magyar Krónika
játék
karácsonya
03:41 Család'20
Amerikai vígjáték
01:10 Cápák éjszakája
Amerikai horror
22:50 Carla új élete
Amerikai vígjáték
02:50 A zöld íjász
Amerikai akció01:25 Két hét múlva
04:30 Hagyaték
film-sorozat
örökké
05:00 Híradó
03:35 Amerika legvicAmerikai vígjáték
cesebb videói
03:25 Apja, fia, unokája 05:15 Angol nyelvű
hírek
Amerikai vígjátékAmerikai vígjáték05:20 Német nyelvű
sorozat
sorozat
hírek
05:25 Orosz nyelvű
hírek
05:30 Kínai nyelvű
04:10 LA to Vegas 04:20 LA to Vegas hírek
A jackpotjárat
A jackpotjárat
Amerikai vígjáAmerikai vígjá05:35 Itthon vagy!
ték-sorozat
ték-sorozat
05:55 Magyar gazda
04:40 Sissi
04:50 Columbo
06:20 Unió27
Osztrák történelmiAmerikai krimi
06:45 Itthon vagy!
életrajzi filmsor.
06:50 Kettőn áll a vásár 07:05 Opera Café
06:55 Apafej
Amerikai családi
07:35 Püspökkenyér
Amerikai vígjáték
vígjáték
08:05 Evangélium
08:55 Reszkessetek,
09:10 Sherlock Gnomes 08:35 Hogy volt?!
betörők! 3.
Amerikai-angol csaAmerikai családi
ládi animációs film 09:30 Gasztroangyal
vígjáték
10:30 Rejtélyes
10:55 Sissi
XX. század
Osztrák történelmi11:00 Öt kontinens
életrajzi filmsor.
11:30 A királyné
13:25 Reszkessetek,
huszárja
betörők! 2.

ós vígjáték
20:10 Don Bosco - A
szeretet küldetése 10:10 A diótörő és a
Játékfilm
négy birodalom
Amerikai családi
21:55 A csend zenéje

22:55 Szerelmünk lapjai
01:20 A szerelem arca

Köszöntjük István nevű olvasóinkat!

ós vígjáték

18:00 Tények
18:55 Taxi 3.

Francia akcióvígjáték

20:30 Álommeló

Amerikai romantikus vígjáték

22:15 G.I. Joe Megtorlás

10:00 Református
ifjúsági műsor
10:05 Baptista
ifjúsági műsor
10:15 Unitárius
ifjúsági műsor
10:20 Vallás és
szabadság
10:30 Evangélikus
magazin
10:55 Az utódok
reménysége
11:20 Önkéntesek
11:45 Ő és én: Biró Csaba
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól
a nóta
13:20 Fekete gyémántok

9

08:20 Noé barátai
08:55 Novum
09:25 Önök kérték
10:20 Ízőrzők: Kakasd
10:50 Térkép
11:20 Hazajáró
11:50 Babits - Misztrál
(Lemezbemutató koncert)
Magyar zenés filmsorozat

12:15 Balázs Elemér 50
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Ének a fák
tetejéből
23:00 A nagyok
23:30 Angi jelenti

Magyar romantikus film

04:00 Futsal magazin
00:40 Riddick – A sötét- 14:30 Édes anyanyelvünk 04:30 Golf magazin
04:55 UEFA Labdaség krónikája
14:40 Csalódás
Amerikai akció
Magyar romantirúgó Nemzetek
sci-fi
kus film
Ligája 2020
03:10 LA to Vegas 16:00 Hatoslottó sorsolás 06:50 Vízilabda
A jackpotjárat
16:05 Hogy volt?!
közvetítés
Amerikai vígjá17:00 Mozogj otthon! 08:25 Múlt és
ték-sorozat
17:10 Mozogj otthon!
Jelen
03:40 LA to Vegas 17:25 Borbás Marcsi 08:55 Jövünk!
A jackpotjárat
szakácskönyve
09:25 UEFA LabdaAmerikai vígjá18:00 Híradó
rúgó Nemzetek
ték-sorozat
18:25 Nemzeti
Ligája 2020
Sporthíradó
11:35 UEFA Bajnokok
18:45 Magyarország
Ligája
szeretlek!
13:35 Forma-1 04:00 Esély
20:20 Aladdin legújabb
Nagydíj futam
04:20 Himnusz
kalandjai
15:45 Felvezető műsor:
04:25 Ha majd egyszer
Játékfilm
Kosárlabda
visszanézel - Port- 22:10 Haszonélvezők
16:00 Kosárlabda
réfilm Szarvas JóAngol filmvígjáték
közvetítés
zsef színművész- 23:50 Kenó
17:45 Értékelő műsor:
ről - MMA portré
Kosárlabda
05:25 Borbás Marcsi
18:00 Felvezető műsor:
szakácskönyve
Kosárlabda
05:50 Hajnali
05:00 Híradó
18:15 Kosárlabda
gondolatok
05:15 Angol nyelvű hírek
közvetítés
06:00 Híradó
05:20 Német nyelvű
20:00 Értékelő műsor:
06:30 Nemzeti
hírek
Kosárlabda
Sporthíradó
05:25 Orosz nyelvű
20:20 Forma-2
06:45 Kenó
hírek
22:40 Vízilabda
07:00 Családi kör
05:30 Kínai nyelvű hírek
közvetítés
08:00 Isten kezében
23:55 Jégkorong
08:30 Kereszt-Tények 05:35 Itthon vagy!
közvetítés
08:35 Katolikus krónika 05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
09:00 Így szól az Úr!
A műsor és a kezdési
09:10 Rome Reports - 06:40 Esély
időpont megváltoztatáVatikáni híradó 07:05 Világ
sának jogát minden
09:30 Református
07:25 Multiverzum
tévéadó fenntartja!
riportok
07:50 Mesterember
Amerikai akciófilm

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

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

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

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

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

Egyéb hirdetések:

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

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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Megpattant hajszálerek az arcon?
5+1 tipp, amivel eltüntetheted

A társadalom több mint 10 százalékának keseríti meg életét a
rosacea és a couperosa. Ez a két bőrbetegség – amely kipirosodott
arccal és feszülő, égő érzéssel jár – főleg a szőke, kékszemű, fehér
bőrű embereket érinti és a nőket nagyobb számban, mint a férfiakat. Az alábbi hat tipp segít eltüntetni a kellemetlen bőrpírt.
Levendulaolaj
A levendulából kivont illóolajat számtalan kozmetikai
termékben találhatjuk meg. A
növény illata lazító hatású, de
nemcsak izmainkat és lelkün-

is az olajalapú termékek eltömíthetik a pórusokat és megterhelhetik az
amúgy is érzékeny bőrt. Egy gél állagú alapozót sokkal jobban visel a
gyulladásban levő, kipirosodott arc,
mert könnyebb textúrájú.

ket, még a bőrünket is nyugtatja.
Az irritált, viszkető bőrre azonnali gyógyír – ahogy a gombás
fertőzésekre is –, de horzsolások, sebek gyógyulását is hatékonyan segíti elő, közben a heg
kialakulásának esélyét is csökkentve. Használhatod úgy, hogy
az arckrémedbe teszel pár csepp
levendulaolajat, de akár kókusz
vagy olívaolajba is keverheted.
Kb. 5 cseppet használj egy teáskanálnyi mennyiséghez és a levendulás olívát vagy kókuszzsírt
egy vattapamacs segítségével
kend finoman a bőrödre!
Használj olajmentes
alapozót
A rosacea és couperosa okozta vörös foltokat a legtöbb nő alapozóval tünteti el, ami olykor még
ronthat is a helyzeten, ugyan-

Zabpehely maszk
Ki gondolná, hogy a zabpehely
nemcsak az egészséges reggelibe
való, hanem az arcbőrrel is csodát
tesz? Ráadásul olcsó és természetes alapanyag, amit bárhol beszerezhetünk. Megakadályozza a bőr vízveszteségét – ami nagyon hasznos,
hiszen a bőrszárazság mindig rontja a rosacea állapotát – és a viszketés érzését is csökkenti.
A legegyszerűbb maszk is remekül működik – amikor két evőkanálnyi zabpelyhet keversz vízbe és azt
teszed az arcodra –, mert a zabból
kifolyó tejszerű lé (zabtej) gyengéden tisztítja és egyben táplálja a bőrt.
Ha még hatásosabb elegyet szeretnél, akkor tegyél hozzá – lehetőleg organikus – mézet, ami hatékony gyulladáscsökkentő is. Ebben
az esetben a zabpelyhet zabliszt is

5+1 szépség trend, amit a nők
imádnak, de a pasik ki nem állhatják

A pasik kritikusak, ezt mindannyian tudjuk. Azonban léteznek
olyan szépségtrendek, amiket mi, csajok imádunk, a srácoknak
azonban a hajuk égnek áll tőle. Persze ez nem feltétlenül jelenti
azt, hogy innentől kezdve tiltólistára kell küldenünk mindent, amit
szeretünk, mégis érdemes odafigyelni, hogy melyek azok a trendek,
amiket a párunk nem preferál vagy egyenesen kiábrándítónak tart.
Hiszen mi nők az álcázás
nagymesterei vagyunk: műszempilla, alapozó a tökéletes tónusokért és még sorolhatnánk, azonban a srácok sok esetben inkább a
természetességre buknak. Éppen
ezért hoztunk most néhány olyan
szépségrendet, amit a fiúk abszolút riasztónak találnak.
1. Vörös ajkak
Bár furcsa lehet, de sajnos
igaz. A legtöbb férfi nem túlságosan kedveli a vörös rúzst, ugyanis a piros szín állítólag az édesanyjukat idézi valamiért vis�sza. Persze ez nem azt jelenti,
hogy innentől kezdve soha ne viselj vörös rúzst, de talán az első
randira választhatsz valamilyen
visszafogottabb árnyalatot.
A srácok eleve a rúzstól ódzkodnak, mert azt gondolják,
hogy maszatol és elkenődik.
Azonban bátran megnyugtathatod őket, hogy a mai szuper rúzsok már egyáltalán nem kenődnek, bár ehhez az is kell, hogy te
magad beruházz egy minőségibb

darabra, ami nem ábrándítja ki szíved választottját sem.
2. Másnapos szemek
Na, jó, szerintünk ezt nem is kell
túlragozni. A panda szemek, vagyis
a több rétegben felvitt fekete szemfesték kimondottan taszító lehet a
férfiak számára, pláne, ha az ember
lánya úgy ébred, hogy csupa fekete borítja az arcát és a kispárnáját.
A srácok elmondása szerint annál rosszabb élmény nincs, mint
hogy a barátnőjük úgy ébred, hogy
este nem mosta le a sminket az arcáról az pedig mindenfelé elkenődik.
Arról pedig nem beszélve, hogy egy
ilyen akció után a párnahuzat is garantáltan a mosásban landol.
3. Kék szemhéjfesték
Bár a kék szemhéjfesték még
valamikor 1980-ban kiment a divatból, mégis van néhány vállalkozó szellemű leány, aki szeretné újra
felvirágoztatni ezt a trendet.
A srácok szerint azonban erre egyáltalán nincs szükség, mert a legtöbbjüket egyenesen kirázza tőle a hideg. Persze a kéknek is vannak különböző ár-

helyettesítheti. Húsz perc ebben
a csodás maszkban és a bőröd
teljesen megnyugszik.
Aloe Vera
Az aloét már az ókorban
használták a gyógyászatban és
kivonatait napjainkban is széleskörűen alkalmazzák a kozmetikai iparban és az alternatív
gyógyászatban, megnyugtató, fiatalító hatásának köszönhetően.
A növény belső levelében található zselé rendkívül jó hidratáló,
de nemcsak az arcra kenve hatásos, teaként is fogyaszd bátran.
Szivacs helyett ecsetet
használj
A gyulladt, érzékeny bőr
esetében még fontosabb, hogy
a sminkeszközök mindig tiszták legyenek, így hetente, de
minimum kéthetente alaposan
mosd ki őket szappanos vízzel!
Amennyiben a – lehetőleg nem
olaj alapú – alapozót szivac�csal viszed fel, ideje, hogy inkább ecsetre válts. A szivacsban
ugyanis több baktérium ülhet
meg és kitisztítani is nehezebb,
mint egy ecsetet. Mindig finom,
minőségi darabokat válassz, így
a finom pamacs még gyengédebb lesz a bőrödhöz, mintha a
szivaccsal nyomkodnád.
Napfényvédelem és
hypoallergén termékek
A napfény nagyon könnyen
„előcsalogatja” az arc pirosságát
– és ugyan mindenkinek kötelező lenne az év 365 napján fényvédőt használni –, de a couperosára
és rosaceára hajlamos személyeknek még inkább ajánlott kerülni
az erős napsütést. Amennyiben a
krém irritálja a bőrt, ajánlott olyat
kipróbálni, ami csak titánium
vagy cink oxidot tartalmaz. Arcápolásnál az illatosított és alkohol tartalmú termékeket ajánlott
elhagyni, mert ezek is okozhatnak bőrszárazságot és irritációt.

nyalatai, amiket hozzá passzoló színnel kombinálva bátran viselhetsz,
azonban ügyelj rá, hogy semmiképpen se keltsd papagáj benyomását!
4. Szikrázó neon körmök
A neon színek rendre visszatérnek, és mi nők imádjuk őket, pláne a nyári szezonban. A fiúk azonban kiábrándítónak tartják ezeket.
Lehet, hogy a fiatalabb generáció számára még nyerő választás ez a trend, de a pasik szerint
egy felnőtt nő már ne fesse a körmét vibráló színekkel és ne fluoreszkáljon a sötétben.
5. Barnítókrém
A srácok az agyonszolizott lányokat sem szeretik, de ezt a békát még talán valahogy lenyelik,
a barnítókrémtől azonban egyenesen a falnak mennek.
Elmondásuk szerint a legnagyobb gondot az okozza, hogy a
krém mindenhol nyomot hagy,
ráadásul sok lány túlzásokba esik
a barnító tekintetében, ami cseppet sem természetes látvány, ráadásul a fiúk gyakran úgy néznek ki mellettük, mint egy albínó.
+1. Műszempilla
Ez igazán rossz hír lehet a
műszempillát kedvelő csajok számára, de sajnos a srácok nem igazán vannak oda érte.
Persze itt is a mértékletességen
van a hangsúly, ugyanis egy igényesen felhelyezett műszempilla
kelthet teljesen természetes hatást,
de tény, ha háromszorosára növekszik néhány óra alatt a pillánk, arról
nehezen hihető el, hogy a sajátunk.

5+1 trükk, ami a nyakon levő
vonalakat elhalványítja
Sajnos az évek elteltével megjelennek a nyakunkon az idegesítő,
vízszintes vonalak, és minél később kezdünk foglalkozni velük,
annál nehezebb halványítani rajtuk. Épp ezért fontos, hogy minél előbb bevesd ezt a 6 hatékony praktikát!
Mi okozza a vonalakat?
A nyakvonalak mélységét
az életkorunk és a genetikánk
is befolyásolja, ez ellen pedig
nem sokat tehetünk. De jó hír,
hogy nem csak ez a két tényező számít abban, hogy mennyire erőteljesek ezek a ráncok. A
napsugárzás például rengeteget
ront a helyzeten, sokan ugyanis elfelejtik naptejjel lekenni
a nyakukat a hétköznapokban,
ami a korai ráncok megjelenését
okozza. De a folyamatosan ismétlődő mozgások sem segítenek a helyzeten. Ha például túl
gyakran nézel lefelé vagy oldalra, ezek a vonalak csak még inkább elmélyülnek.
Megelőzés és kezelés
1. Ahogy írtuk is, a folyama-

abban, hogy a ráncaink mértékét csökkenteni tudd, erre
pedig télen és nyáron figyelni
kell. Azaz azon túl, hogy rengeteg vizet iszol, kövesd ezt a
módszert: reggel C-vitaminos
szérummal kend be a nyakad
(és a mellkasodat is, mert ez
a testrészünk is gyorsan ráncosodik), este pedig retinolos
vagy hialuronsavas terméket
használj!
4. Ne feledkezz meg a
hámlasztásról, bőrradírozásról sem! Az elhalt hámsejtektől nemcsak az arcodon, hanem a nyakadon is meg kell
szabadulni, ezek a termékek
pedig segítenek felfrissíteni a
bőr felső rétegét, és kitisztítják
a szemmel nem látható szen�-

tosan ismétlődő mozgások rontanak a helyzeten. Ezek közül
a leggyakoribb pedig az, hogy
folyton lefelé nézünk a telefonunkra, laptopunkra. Ezt szakértők ma már „text neck” szindrómának hívják, hiszen a technológiai fejlődés hatására rengeteg időt töltünk ebben a pózban, és akkor erre még rájön az,
hogy könyvet olvasunk, tévét
nézünk, sütünk-főzünk, mindig
lefelé nézve. Épp ezért fontos,
hogy az első lépés az odafigyelés legyen; mostantól próbáld
meg többször egyenesen tartani a fejed.
2. A C-vitaminos krémek és
szérumok használata sem utolsó szempont! Ez az antioxidáns
ugyanis nagyon pozitív hatással van a bőrünkre, így azon túl,
hogy táplálékkiegészítő formájában fogyasztod, figyelj, hogy
a krémedben is helyet kapjon. Egy kutatás szerint például azok, akik 12 hétig használtak C-vitaminos krémeket, 3
hónap után javulást tapasztaltak magukon.
3. De nem csak a C-vitamint tartalmazó szérumok számítanak hosszú távon. A hidratálás az elsődleges szempont

nyeződéseket. A rugalmas és
fiatalos bőrön a ráncok is később jelennek meg, úgyhogy
arra kell törekedni, hogy elérd
ezt az állapotot.
5. A parfümödet te is mindig a nyakadra fújod? Mostantól hagyj fel ezzel a szokásoddal, ugyanis bizonyos alkoholos termékek kiszáríthatják a bőrödet. Ez persze neked nem tűnik fel használat
közben, hiszen nem is mindig látható a hatás, azonban a
ráncok idővel mélyebbé válhatnak, és még több lehet belőlük, anélkül, hogy tudnád,
mi váltotta ki őket. Inkább a
füled mögé fújj a parfümből,
így még az illata is tovább
megmarad!
+1. A vérkeringés stimulálására is oda kell figyelni, ha szeretnéd, hogy rugalmas maradjon a bőröd. Naponta egyszer
masszírozd meg a nyakadat és a
mellkasodat (sőt, akár az arcodat is), hogy beinduljon a vérkeringésed, és halványulni kezdjenek a ráncok. Szintén jó ötlet,
ha elkezdesz kollagént szedni,
ami ugyancsak a bőr feszesítésében segít.
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Halálos baleset az Ilosvai járásban

Szombaton este 20 óra 20 perckor
tragikus baleset történt a Munkács–
Rohatin gépkocsiút ilosvai járási szakaszán, számol be a pmg.ua hírportál. Beregkisfalud (Szilce) község és
Beregkövesd (Kamjanszke) között egy
Skoda Octavia és egy Ford Escort típusú autó ütközött.
A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy a Skoda 35 éves ungvári
sofőrje elvesztette uralmát a jármű felett

és a szemközti sávba hajtott, ahol összeütközött a Forddal. Az utóbbit egy 26 éves
szajkófalvai (Oszij) férfi vezette. Ő a balesetben halálos sérülést szenvedett. Rajta kívül 3 utas tartózkodott az autóban, a
mentősök valamennyiüket különböző fokozatú sérülésekkel kórházba szállították.
A Skoda sofőrje ittas volt, 0,7 ezrelék véralkoholszintet mértek nála. A férfit
őrizetbe vették, és előzetes letartóztatásba helyezték. Az ügyben tart a nyomozás.

Kínozta anyját egy férfi a Nagybereznai
járásban

Elítélte a nagybereznai járási bíróság
azt a 37 éves alsórosztokai férfit, akit
édesanyja kínzásával gyanúsítottak,
adja hírül a karpat.in.ua.
A nyomozás során kiderült, hogy a
tettes több ütést is leadott idős édesany-

jára, ezt követően pedig egy ágyhoz láncolta, ahol tovább bántalmazta. Az áldozat csak akkor tudott elmenekülni a házból, mikor fia elaludt.
A bíróság két év szabadságvesztésre
ítélte a gyanúsítottat.

Késsel fenyegette a járókelőket egy férfi
Ungváron

Pénteken délután a közrend megsértéséről érkezett bejelentés az ungvári járőrökhöz, írja a pmg.ua.
Egy férfi járókelőkre támadt, s késsel
fenyegetőzött. Az eset az Ivan Vas utcában
történt. A helyszínre érkezve a rendőrök

azonnal meglátták a szabálysértőt. A bolttól nem messze a férfi nem adekvát módon viselkedett, hangosan káromkodott,
emberekre támadt és késsel fenyegetőzött.
A járőrök őrizetbe vették az illető személyt s átadták a nyomozóknak.

Nyugdíjas szomszédjánál váltotta valódi
pénzre a hamis bankjegyet

A felháborító eset Munkácson történt.
A megyei rendőrség közleménye szerint egy 36 éves férfi visszaélt idős szomszédasszonya bizalmával, és hamis 1000
hrivnyás bankjegyet váltott fel nála,
számol be a mukachevo.net.
Miután a 77 éves munkácsi nő megtudta, hogy a pénz hamis, azonnal a rend-

őrséghez fordult. A szakvizsgálat után a
bűnüldöző szervek munkatársai a hamis
pénz előállításának, tárolásának vagy forgalomba hozásának ténye miatt büntetőeljárást indítottak az elkövető férfi ellen.
A rendőrök vizsgálják a hamis pénz
eredetét és értékesítésük egyéb lehetséges eseteit is. Tart a nyomozás.
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Véget ért a Fradi nemzetközi kupakalandja

Az Európa Ligában folytathatja a
Dinamo és a Sahtar

A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában az Európa Ligában való részvétel volt a tétje a
Dinamo Kijev – FTC záró mérkőzésnek.
Bár a találkozón a bátran játszó vendégek álltak közelebb a győzelemhez,
mégis egy jól sikerült kijevi támadás végén esett Popov találat döntött Mircea
Lucescu csapata javára, így a Dinamo
Kijev folytathatja szereplését februárban az Európa Ligában.
A csoport másik mérkőzésén a Juventus
3-0-ra nyert a Barcelona vendégeként, így
Ronaldóék szerezték meg a csoportgyőzelmet.
A B-csoportban a még a BL-ben való
továbbjutásra is esélyes Sahtar Donyeck

gól nélküli döntetlenre végzett az Inter
vendégeként, így a donyeckiek is az Európa Ligában folytathatják.
Hétfőn elkészítették a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének sorsolását. A
címvédő Bayern München a Lazioval
találkozik, míg a slágermérkőzésnek a
Barcelona és a Paris SG. párharca ígérkezik. Az RB Leipzig – Gulácsi Péter,
Willi Orban (és valószínűleg Szoboszlai
Dominik) csapata – a Liverpoollal szemben kísérelheti meg a legjobb nyolc közé
kerülést.
Az Európa Ligában a legjobb 16 közé
jutásért a Dinamo Kijev a belga FC Bruges
ellenfele lesz, míg a Sahtar Donyeck az
izraeli Maccabi Tel-Avivvel találkozik.

Negatív magyar mérleg a kézilabda
Eb-én

A lapzártánk után, kedden este sorra
kerülő középdöntős záró forduló előtt
szinte biztosra vehető, hogy a magyar
női kézilabda-válogatott negatív mérleggel zárja majd a vasárnap befejeződő kontinensbajnokságot.
A Dániában, természetesen zárt lelá-

radva, 32-25-re alulmaradtak ellenfelükkel szemben.
Hétfőn, két pont nélkül álló csapat csatájából, a kevesebbet hibázó magyar együttes 26-24-re legyőzte Romániát, így biztossá vált, hogy csoportjában az 5. helyen végez majd, és az Európa-bajnokságon a 9.,

tók előtt sorra kerülő viadalon az Elek Gábor és Danyi Gábor által irányított magyar
együttes a csoportmérkőzések során a torna meglepetéscsapatának számító Horvátországtól, illetve a világbajnok Hollandiától is vereséget szenvedett, egyedül a kieső Szerbiát sikerült legyőznie.
A középdöntőt pont nélkül kezdő magyarok sokáig tartották ugyan a lépést Németországgal, de a hajrában teljesen elfá-

vagy 10. helyet szerzi meg. Ez attól is függ,
hogy Kovacsicsék kedd este milyen eredménnyel zárják a már biztosan elődöntős,
és a végső győzelemre legesélyesebbnek
tartott Norvégia elleni párharcot.
A magyarok csoportjában a horvát-német találkozó dönt majd a másik elődöntős
hely kilétéről, míg a másik ágon Oroszország, Franciaország és a rendező Dánia
közül kerül ki a két elődöntős.

Vonat alá került egy jármű Királyházán

Vonatbaleset történt a nagyszőlősi járási Királyházán december 10-én, írja
a mukachevo.net.
Egy helyi lakos figyelmen kívül hagyta a sorompót, ráhajtott a sínekre, s össze-

ütközött az épp ott elhaladó vonattal. A
VAZ–2106 típusú jármű sofőrje nem sérült
meg, s elmenekült a helyszínről.
Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak, a baleset pontos körülményeit vizsgálják.

Holttestre bukkantak Munkácson

A Podhering (Pidhorjani) lakónegyedben pénteken reggel egy halott
férfit találtak a járókelők, adja hírül
a pmg.ua.
Natalija Masiko, a megyei rendőrség
sajtószóvivője elmondta, hogy a rendőrség
reggel 7.20-kor kapott egy életjelek nélküli férfiról szóló bejelentést. A telefoná-

ló közölte, hogy a Zakarpatszka utcában
a kereskedelmi egységek mellett találták
meg a holttestet.
A rendőrség megvizsgálta a helyszínt,
s az elsődleges információ szerint nem találtak erőszakos halálra utaló jeleket a férfi testén. Az elhunyt személyének tisztázása folyamatban van.

Járőrök mentették meg egy férfi életét
Munkácson

A járőrök kedden 16 óra körül a vasútállomás területén épp a karantén
szabályok betartását ellenőrizték, amikor egy férfi hirtelen összeesett a váróteremben, számol be a pmg.ua.
A két rendőr, Ihor Ruscsak és Jurij

Kohan azonnal odaszaladtak hozzá, és mivel
látták, hogy a férfinak epilepsziás rohamra
hasonlító tünetei vannak, elsősegélyben részesítették, s utána értesítették a mentőket.
A bajba jutott katonatiszt magához tért,
de további kórházi ellátásra szorult.

Kamion és kisbusz ütközött az Ungvári
járásban

A közúti baleset szerdán reggel 5
óra körül történt az ungvári járási
Tiszasalamon közelében, írja a pmg.ua.
A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy a Mercedes Benz típusú furgon sofőrje nem adta meg az elsőbbséget egy DAF márkájú kamionnak,

amely vele azonos irányban haladt. Az
okmányok ellenőrzése közben a rendőrök felfigyeltek a vétkes járművezető
viselkedésére, aki nagy valószínűséggel
ittas volt. A sofőr az alkoholszintmérést
megtagadta.
A rendőrök jegyzőkönyvezték az esetet.

Police Control Ukraine: meg akarták
mérgezni Beregszász ivóvízhálózatát?

A Police Control Ukraine nevű
Facebook-oldal szerint fiatalok egy
csoportja ciánnal akarta megmérgezni
Beregszász ivóvízhálózatát, adta hírül
számos kárpátaljai hírportál.
A website szerint az SZBU-nak sikerült feltörnie a titkos Telegram-csatorná-

jukat, melyben arról írtak, hogy meg akarják tisztítani Kárpátalját a szeparatistáktól,
Beregszászt pedig a magyaroktól. A bejegyzés szerint öten voltak, kettőjüket elfogták, hármójukat keresik. A lefoglalt
port tartalmazó csomagokat Ungvárra és
Kijevbe küldték.

Még több információ a karpatinfo.net-en

A Fradi és a Dinamo telel az élen

A 14. fordulóval folytatódott az OTP
Bank liga küzdelemsorozata. A 20202021-es idényből a héten még két játéknapot rendeznek meg, de már most biztossá vált, hogy a címvédő Ferencváros
telel majd az élen.
A Dinamo Kijev elleni balszerencsés
kupameccs után a Fradi több mint egy órán
keresztül nehezen bírt a Zalaegerszeggel, de a hajrában előbb Laidouni, majd
Baturina is betalált, így Szerhij Rebrov
csapata tovább folytatja veretlen szériáját.
Így aztán hiába nyert szintén magabiztosan a Mol Fehérvár is a Budafok ellen,
a székesfehérváriak a hátralévő két fordulóban már nem tudják megelőzni a Fradit.
Eredmények: FTC – ZTE 2-0, Mol Fehérvár – Budafok 4-1, UTE – Puskás Akadémia 1-2, Kisvárda – Honvéd 0-0, Mezőkövesd – Paks 4-3, MTK – Diósgyőr 1-0.
Az első helyen álló FTC 32 ponttal vezeti a tabellát a 25 ponttal második Mol
Fehérvár előtt.
***
Az ukrán élvonalban a 13. forduló jelentette az első kör és az idei esztendő utolsó játéknapját.
A forduló meglepetését a Dinamo Kijev hazai pontvesztése jelentette a Kolosz
Kovalivka ellen. A 2-2-es végeredményt

hozó találkozón 9 sárga, illetve két piros
lap is kiosztásra került. A váratlan döntetlen ellenére is a fővárosiak telelhetnek
majd a tabella élén.
A Minaj FC bravúros 1-1-es döntetlent ért el a Vorszkla Poltava otthonában.
Nurijev szerzett vezetést a vendégek számára a 14. percben, amit Kravcsuk a második félidő közepén egalizált.
Az Inhulec Petrovo – Sahtar Donyeck
találkozó a pálya használhatatlansága miatt maradt el.
Eredmények: Dinamo Kijev – Kolosz
Kovalivka 2-2, Vorszkla Poltava – Minaj
FC 1-1, Olimpik Donyeck – FK Lviv
1-1, Ruh Lviv – Dnyipro 4-1, Gyeszna
Csernyihiv – FK Mariupol 2-0, FK
Olekszandrija – Zorja Luhanszk 0-2.
A Dinamo Kijev 30 ponttal telel a tabella élén, míg az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó 26 pontos Sahtar nagy valószínűség szerint megkapja majd az Inhulec
elleni elmaradt találkozó három pontját.
A Minaj FC 12 mérkőzésből szerzett 10 pontja a még bennmaradást érő
11. helyhez elég, de a kárpátaljai együttes mindössze egyetlen ponttal előzi meg
a két lembergi alakulatot, illetve a 8 ponttal sereghajtó Dnyiprót.

Rovatvezető: Jakab Lajos

12

2020.
december 16.

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.: 0992393269 (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, +380980830842, +3630-8428559.
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.:
098-8063947.
Családi ház (1990-ben épült,
központi fűtés, 50 ár kert)
eladó állattartásra alkalmas
helyiségekkel Balazséron.
Mob.: +38096-6095090.

Lakás eladó
Egyszobás lakás eladó Beregszászban a kórház közelében, az 5. emeleten. Saját
fűtés, felújítás után. Mob.:
+38063-1751451.
Egyszobás lakás (32 m 2)
felújítás után, háztartási gépekkel eladó Beregszászban a Strand (Plazsna) utcában. Mob.: 099-5240299,
097-2291241.

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

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.

Bérlés
Beregszász 5-10 km-es körzetében keresek hosszú távra bérelhető bekerített területet, farmot (víz- és áramellátás szükséges). Mob.:
+38067-1102169, +380988696619.

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).

Munka
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére
Péterfalván, Bökényben. Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után:
1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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.

Használt 5 szekciós fatüzelésű kazán eladó orosz gyártmány, jó állapotban. Mob.:
096-3807006.

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

Bútor

Boroshordók eladók, 120 és
230 literesek, jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.

Egy nő meg szeretne tanulni magyarul, ezért
magyar nyelvű magántanárnőt vagy társalkodónőt keres Beregszászból.
Lehetőség van Skype-n
beszélni. Mob.: +380509130826.

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.

Beregszászban eladó egy
jó állapotban lévő sarokülő, fotelek nélkül.
Ára: 6000 hr. Mob.: 0992725331, 097-9621454.

Eladó boroshordók: 300 literes, 65 literes. Ugyanitt káposztagyalu, fonott korsók
– 12 és10 literes, és káposztáshordó, 100 literes. Mob.:
066-8243778.

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

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.
Magyarországi night club
k eres mu n k atá rs ak a t.
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.:
+38099-6608338, +380663967011.

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

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.

Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.

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:
+3630-9902535. Jelentkezéskor a saját telefonszámát minden esetben
adja meg.

akció

-20 -40
%!

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

Eladó egy autó fa, tüzelésre
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.:
+38066-3967011, +3809908338.

Háztáji

Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

Mezőgazdasági eszköz

Növény

Traktor utánfutó (pricep)
és búzavetőgép eladó. Mob:
+38050-8614374.

Diófát vásárolnék. Mob.:
+38050-2013161.

Szakírói kurzus

Felhívás felsőoktatási intézmények hallgatói részére
A Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: PIÜ) Szakírói kurzus címmel – a PIM Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetének (a továbbiakban: OSZMI) szakmai közreműködésével –10 hónapos programot hirdet, amelyre szeretettel várja a színház
és a cirkusz világának megismerésére, annak bemutatására kedvet, elhivatottságot érző fiatalokat.
A kurzus célja, hogy a tollforgató hajlamú jelentkezők belülről szemlélve ismerkedjenek meg azzal a közeggel, amelyről majd tudósítanak és véleményt formálnak a médiában; bepillantást nyerjenek a színház és cirkusz munkájába, az előkészületi és a próbafolyamatokba. A program keretében kiemelt figyelem irányul a határainkon kívül dolgozó magyar társulatok alkotásaira,
az előadásnéző turnékra, fesztiválokra.
Célcsoport: a felhívás keretében a magyarországi felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban
álló fiatalok jelentkezését várjuk. A programban résztvevők várható száma 10 fő.
A program keretében:
Elméleti és stílusgyakorlati képzésen vesznek részt a
kiválasztott jelentkezők az OSZMI-ban.
Lehetőségük nyílik a vidéki és határon túli színházak
közös látogatására.
Szemléző, elemző-értékelő, kritikai publicisztikát,
művészportrékat, interjúkat írhatnak; készíthetnek színházi és cirkuszi próbákról, előadásokról képriportokat,
videoklipeket vagy egyéb audiovizuális sajtóterméket.
A kurzus végén a legjobb írásokat a PIÜ nyomtatott
vagy online kiadványaiban megjelentetheti. A felhasználás részleteit a PIÜ a szerzővel kötött külön megállapodásban rendezi.
A program eredményes teljesítést követően ajánló
igazolást állítunk ki.
A pandémiára tekintettel, az elméleti képzés online
formában való megvalósításának feltételei biztosítottak.
A kiválasztott jelentkezők a program ideje alatt havi
bruttó 300 000 Ft ösztöndíjban részesülnek, amennyiben
eleget tesznek a felhívásban és a velük kötött szerződésben foglalt kötelezettségeiknek.
A szakírói kurzus várható kezdő időpontja: 2021.02.15.
A jelentkezés beadási határideje: 2020.12.21. éjfél
A programról, valamint a jelentkezés feltételeiről és
menetéről bővebb információ: https://pim.hu/hu/hirek/
szakiroi-kurzus

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

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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„A MI KARÁCSONYUNK”
GYERMEKRAJZPÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért
Alapítvány célja a Kárpát-medence keresztény értékeinek megőrzése, bemutatása, a magyar nemzeti egység
elősegítése, a társadalmi és kulturális szerepvállalás révén az értékmentő és értékteremtő feladatellátás, a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészek támogatása a
keresztény magyar kultúra új, maradandó értékeinek létrehozása érdekében. A „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt keretében az alapítvány GYERMEKRAJZPÁLYÁZATOT hirdet 3 és 14
év közötti, határon túli magyar gyermekek részére karácsonyhoz kapcsolódva. Megkérjük az óvónőket és tanárokat, hogy segítsék ezen rajzpályázat eredményes létrejöttét, a gyermekek minél nagyobb létszámú részvételét. Tanítványaikat serkentsék a rajzolásra. Segítsék a
gyermekek munkálkodását és adjanak tág teret az alkotó ösztönösségnek.
Kedves Gyermekek! A szeretetet, az összetartozást elsőként a családban élitek, éljük meg. Szenteste maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja. Szeretnénk, ha megosztanátok velünk, hogyan élitek meg a karácsonyt a családotok körében, milyen népszokásokat tartotok, mit
jelent számotokra Jézus születésének ünnepe, a Szent
család ünnepe.
Készíthettek rajzot, festményt, A/4-es és A/3-as méretben.
A rendező a beküldött gyermekrajzok válogatásából
virtuális és hagyományos kiállítást is szervez. Három
kategóriát különböztetünk meg: 3-6 év, 7-10 év, 11-14
év közötti gyermekek. A zsűri mindhárom kategóriában
3-3 nyertest hirdet, összesen 9 főt, akik ajándékcsomagot kapnak.
Beküldési határidő: 2021. január 25. A nevezés
díjmentes. A nevezés a kitöltött, aláírt, nevezési lap
és a gyermekrajz(ok) egyidejű beküldésével érvényes a KÁMME Alapítvány címére (1016 Budapest
Aladár u. 17). A nevezés csak a határidőkig megérkezett gyermekrajz(ok) és nevezési lap esetén érvényes.
A nevezési lap letölthető a www.kamme.keesz.hu
honlapról.
A kitöltött, aláírt nevezési lap postán is megküldhető
a kategóriák beküldési határidejéig. A 18. életévét be nem
töltött pályázó törvényes képviselője a pályázat és a nevezési lap beküldésével hozzájárul a gyermek és a saját
személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá a gyermek nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. A 18. életévét be nem töltött pályázó törvényes képviselője a gyermekrajz(ok) beküldésével nyilatkozik arról, hogy azt a gyermeke készítette. A 18. életévét be nem
töltött pályázó törvényes képviselője a gyermekrajz(ok)
és az aláírt nevezési lap beküldésével hozzájárul ahhoz,
hogy a rendező a beküldött gyermekrajz(oka)-t térítésmentesen, szerzői jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, földrajzi és időbeli korlátozás nélkül, a gyermek nevének feltüntetésével:
• a kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagába beválogassa és a kiállítás(ok) részeként bemutassa;
• a pályázattal, a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekttel és a kiállítással kapcsolatos on-line és nyomtatott publikációkban felhasználja;
• a pályázat és a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt online és nyomtatott archívumában megőrizze;
• nyilvánossá tegye a KÁMME és/vagy a KÉSZ honlapján;
• a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény
alkotóművészet támogatása” projekt katalógusába, kiadványába beválogassa és ott publikálja;
• a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény
alkotóművészet támogatása” projekt elszámolásában,
szakmai beszámolójában megjelentesse.
A gyermekrajz(ok) ettől eltérő célokra való felhasználására a KÁMME csak a 18. életévét be nem töltött
pályázó törvényes képviselőjével kötendő külön írásbeli megállapodás alapján jogosult.
A zsűrizés: A zsűri pontozással (1–10) dönt a pályázatra és kiállításra kerülő gyermekrajzokról. A pályázatra
beküldött gyermekrajz(ok) nem automatikusan kerülnek
kiállításra! 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.
Minden résztvevő elektronikus emléklapot, a díjazottak nyomtatott oklevelet és ajándékcsomagot kapnak. A
18. életévét be nem töltött pályázó törvényes képviselője a gyermekrajz(ok) és a nevezési lap beküldésével
elfogadja 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 várható helyszíne: Józsa Judit Galéria (1053 Budapest, Városház u. 1.).
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Kaleidoszkóp

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Ezen a héten könnyen
találhatja magát egy
kellemetlen szituáció
kellős közepén, ezért
fontos, hogy türelmes maradjon és megőrizze a nyugalmát,
hogy minél hamarabb túl jusson a kellemetlenségeken.
Habár ez a bizonyos probléma nem Ön miatt alakul ki,
mégis nagyban befolyásolja
majd a mindennapjait. Álljon
ki saját magáért és tisztázza a
nevét minél hamarabb!

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

A hét babája
Gőczi Réka

Született:
2020. május 2-án.
Édesanyja:
Gőczi Erika.
Édesapja:
Gőczi János.
Lakcím: Beregrákos.

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.

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)

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

Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

Legyen Ön is a partnerünk!
+380 (66) 285 0 283

Eladó háza, lakása?
Ha nálunk hirdet,

aprója megjelenik:

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім'ї на
ім'я Колосовський Едуард Зіновійович, вважати
недійсним.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Ezen a héten legyen
nagyon óvatos, és figyeljen arra, hogy kinek és mit mond. Ha ugyanis
mégis meggondolatlanul fogalmaz meg bizonyos dolgokat, azzal könnyen megbánthatja az Önhöz közelállók érzéseit. Ennek ellenére a családjával való kapcsolata nagyon kiegyensúlyozottnak és
örömtelinek ígérkezik, ami
egész héten pozitív érzésekkel tölti majd el.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Ezen a héten fel kell
készülnie az Önt érő
kritikákra és a váratlan veszekedésekre. Azt tanácsoljuk, ha már így alakult
a helyzet, használja a belőle
nyert tapasztalatot arra, hogy
levonja belőle a megfelelő
konzekvenciát, ezzel is fejlesztve önmagát. Fontos, hogy
a héten kifejezze a családja és a
szerettei iránti érzéseit, és azt,
hogy milyen fontos szerepet
töltenek be az életében.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Önre egy rendkívül
erős, érzelmekkel teli
időszak vár az elkövetkezendő napokban,
ugyanis lehet, hogy újra találkozni fog egy barátjával,
vagy egy múltbeli szerelmével, akivel felelevenítik
a közösen megélt régi szép
időket. Emellett új kapcsolatokra is szert tehet a napokban, hiszen egyre népszerűbbé válik az ismeretségi körében.

Szűz (8.24.-9.22.)

Втрачене посвідчення батьків багатодітної сім'ї на
ім'я Капушинська Лариса Степанівна вважати
недійсним.
Втрачене посвідчення батьків багатодітної сім'ї
№ 049804 на ім'я Яно Лівія Юліанівна вважати
недійсним.

Ezen a héten nagyon
sokat fog költeni látszólag felesleges dolgokra, de nincs oka
aggodalomra, mert ez a váratlan pénzkiadás nem lesz komoly befolyással az anyagi
helyzetére. Az elkövetkezendő
napokban ugyanis többet fog
keresni annál, mint amennyit
elköltött. Előfordulhat, hogy
a főnöke nem lesz túlzottan
megelégedve a munkájával, és
ezt szóvá is teszi majd.

www.karpatinfo.net

Ezen a héten a szokásosnál jóval többet fog
költekezni, és rengeteg
pénzt ad majd ki olyan dolgokra is, amelyek feleslegesek. Ön
karácsonyi ajándékvásárlásnak nevezi a helyzetet, valójában azonban pontosan tudja,
hogy sem az ajándékozott nem
fogja értékelni az adott holmit,
sem pedig Ön. Most csak a vásárlás lázában ég, és ezért találja annyira fontosnak és tetszőnek a dolgot.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ezen a héten számos
jelentős változásra számíthat az élete valamennyi területén. Lehet, hogy egy fontos döntést
kell majd meghoznia, ami
akár a munkahelyével, vagy
akár egy lehetséges költözéssel kapcsolatos. Emellett lehet,
hogy többletkiadásokkal is
számolnia kell, ugyanis nagy
valószínűséggel többet költ
majd a karácsonyi ünnepek
miatt, mint amennyit tervezett.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Ezen a héten minden eddigi problémája megoldódni látszik,
ami azt jelenti, hogy
végre nem kell idegeskednie
miattuk. Fontos azonban, hogy
most a személyes kapcsolataiban ismét kölcsönös megértésre találjon és visszahozza a harmóniát az életébe. Egy barátja
tanácsa remekül fog jönni a napokban, és ha meg is fogadja,
könnyen el tud kerülni egy bizonyos kellemetlen helyzetet.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
A héten Ön mellé szegődik a szerencse, így
képes lesz mindent
elérni, amire csak vágyik. Emellett a szerettei segítségére is bármikor számíthat, mert minden döntésében
támogatni fogják. Mivel nagyon sok munkája lesz az elkövetkező napokban, ezért
előfordulhat, hogy kissé levertnek és fáradtnak érzi majd
magát. Figyeljen arra, hogy
megtalálja az egyensúlyt.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Ezen a héten az élete
minden területén nagy
sikereket könyvelhet
el, és remek hangulatban telnek a napjai. Végre felszínre kerülnek vezetői készségei, amik minden munkatársát
és a főnöket is lenyűgözik majd.
Előfordulhat, hogy a napokban
egy kicsit túlvállalja magát, de
nem feltétlenül a munkahelyén.
Így, a karácsonyi ünnepek előtt
néhány nappal nem nehéz többlet terhet cipelni.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Az elmúlt hetek nagyon megterhelők voltak az Ön számára, és
már hatalmas szüksége volna
a pihenésre. Ám ezzel még egy
kicsit várnia kell, ugyanis most
még az utolsó hajrában van, de
higgye el, nemsokára meglátja
a fényt az alagút végén. Érthető, hogy ilyenkor ingerültebb és
kissé türelmetlen, de próbálja
meg elkerülni a felesleges vitákat és legyen nagyon türelmes
a családtagjaival!

Halak (2.21.- 3.20.)
A héten azt tapasztalja, hogy sokkal kön�nyebben tud majd a
feladataira összpontosítani és
könnyedén eléri a kitűzött céljait. Emellett rengeteg változást
tapasztalhat a magánéletében.
Aggodalomra azonban semmi
oka, ugyanis ezek a változások
nagyrészt pozitívak, így Önnek
tényleg csak arra kell már gondot fordítania, hogy az ünnepi
előkészületekkel minden rendben legyen.

Mozaik

7+1 egészséges téli nasi, amihez akár
naponta nyúlhatsz

Jól jönne egy-két télies hangulatú nasi otthonra, ami az alakodra nézve sem káros?
Akkor jó helyen jársz, mert most mutatunk néhányat, amelyek kifejezetten egészségesek!
1. Mézeskalács egészségesen
A mézeskalácsnak ma már számtalan elkészítési módja
van, és szerencsére azoknak sem kell lemondaniuk erről a
finomságról, akik épp diétáznak. Minden csak alapanyagok kérdése! A megszokott receptben használj inkább teljes kiőrlésű lisztet, cukor helyett xilitet, zsíradéknak kókuszzsírt, a díszítéshez pedig aszalt gyümölcsöt vagy mogyoróféléket. Így nemcsak egészséges, de isteni finom mézeskalácsot ehetsz nasi gyanánt!

2. Pörkölt magvak

A különféle magvak évszaktól függetlenül ideális
snackek, de télen a pörkölt változat garantáltan nagy siker
lesz! Legyen az tökmag, lenmag, mogyoró vagy dió, megéri
fogyasztani ezeket a finomságokat, akár kávé mellé, akár
szimplán csak önmagában. A bennük található omega-3
zsírsav jót tesz a szervezetnek, úgyhogy este nyugodtan
egyél néhány szemet!

3. Sült alma

Az alma a téli időszak kedvenc gyümölcse, és már az
illatától átjár minket az ünnepi hangulat! A sült alma nem

4. Zöldségchips

A chips nem túl egészséges nasi, de a zöldségchips már
egy másik kategóriába tartozik! Jó hír, hogy ebben a finomságban általában sok A- és C-vitamin van, ráadásul magas
a rosttartalma, így az egészségedre nézve pozitív hatásokkal bír. A boltban kapható termékek mellett pedig akár te is
készíthetsz otthon sárgarépa, cukorrépa és paszternák felhasználásával: szeld őket vékony szeleketre, majd önts rájuk egy kevés olívaolajat, sót, borsot, és sütőpapíron süsd
őket, míg elég roppanóssá nem válnak!

5. Sütőtökös finomságok

A demencia, vagyis időskori mentális
leépülés nem válogat, de sokat tehetsz
azért, hogy minél később, és minél enyhébb mértékben érintsen.
A legjobb módszer a megelőzés, de egy friss kutatás
most azt igazolta, hogy a már megkezdődött demencia
jelei is enyhíthetőek egyetlen egyszerű trükkel is.

Napi két pohár narancslé, és érkezik a javulás

Napi két pohár narancslé segíthet az idősek agyának
a jobb működésben, a változás pedig akár már két hónap elteltével is tapasztalható: akár 10 százalékkal is ja-

A sütőtök inkább az őszi szezon alapanyaga, de ki
mondta, hogy télen ne használhatnád fel? Ennek segítségével ugyanis kifejezetten egészséges, de közben mégis
ízletes finomságokat készíthetsz. Legyen az diétás keksz,
muffin, egy isteni kávé vagy akár krémleves, a sütőtökkel
télen biztosan nem lőhetsz mellé! Ha pedig igazán egyszerű és gyors nasit akarsz, szimplán szeld fel a sütőtököt 2
ujjnyi szeletekre, rakd őket sütőpapírral bélelt tepsibe, és
süsd őket 1 órán keresztül. A végén nyugodtan szórd meg
gyömbérrel!

6. Sült édesburgonya

Az édesburgonya a diétázók kedvenc fogása, hiszen
alacsony kalóriás, isteni finom, és még egészséges is! Hasonló elven készíthetsz belőle sült krumplit, mint a klas�szikus burgonyából: mosd meg, vágd vékony szeletekre,
majd némi olívaolajjal meglocsolva tedd őket sütőpapírra. A sütőben 180°-on süsd, míg kellően roppanóssá nem
válik, a végén pedig sózd egy kicsit a plusz ízért. Arra figyelj csak, hogy a sütőpapíron ne kerüljenek egymásra a
szeletek, mert úgy nem tudnak kellően átsülni!

7. Banános toast

Ha kicsit többre vágysz a szimpla nasinál, de nem akarsz
teljes adagot enni, a banános toast tökéletes választás lesz!
Mindössze egy szelet teljes kiőrlésű toastkenyérre lesz
szükséged, egy kis banánra, valamint mogyoróvajra. A kenyérből készíts pirítóst, közben pedig szeld fel kisebb szeletekre a banánt! Ha kész, kend meg vékonyan mogyoróvajjal a kenyeret, majd helyezz rá a gyümölcsből!

+1. Chai tea

véletlenül olyan népszerű ebben a hónapban, hiszen azon
túl, hogy nagyon finom, még egészséges is, és gyorsan elkészül. Egyszerűen csak hámozd meg az almákat, szedd ki
a magházukat úgy, hogy üreges legyen a gyümölcs belseje,
és tetszőleges töltelékkel töltsd meg (de ha nincs ilyen, önmagában is szuper). Ezután csak tedd őket a sütőbe 200°-on,
és fél óra elteltével már kész is a sült alma, amit nyugodtan
megszórhatsz fahéjjal vagy különféle magvakkal!
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Télen imádunk teázni, a klasszikus ízeken túl viszont
idén próbáld ki a chai teát! Ez egy erős fekete főzet, ami
ázsiából származik, és ma már rengeteg kávénak, szirupnak, sőt még desszertnek is adja az aromáját. Már egyetlen bögrétől azonnal karácsonyi érzésed támad, hiszen kicsit fahéjas, gyömbéres, szegfűszeres ízvilággal rendelkezik, a süteményeket pedig remekül kiegészíti! Ráadásul
jó hír, hogy otthon is elkészíthető a megfelelő alapanyagok segítségével.

vulhat a reakcióidő, a kommunikációs képesség és a memória – állítja egy friss tanulmány.
A Reading University 37 egészséges önkéntest kért
meg arra, hogy igyanak naponta 500 ml, azaz körülbelül
két pohár narancslevet nyolc héten keresztül.
A 24 női és 13 férfi önkéntes mind 60 és 81 év közöttiek voltak, és a vizsgálat végére jelentős javulást mutattak a legtöbb agyi tevékenységben.
A tudósok szerint ennek oka a narancslében található flavonidok, amelyek magas arányban fordulnak elő
a narancsban, így az abból készített gyümölcslében is.
Flavonidok egyébként találhatóak a teában, a kakaóban és a vörösborban is, de, mint azt a tanulmány kimutatta, a narancslé jobb választás, mert az ebben található flavonidok könnyebben felszívódnak.

Vannak ellene szóló érvek is

A narancslé, amellett, hogy most már bizonyítottan
segíti az időskori aktivitás megőrzését, gazdag rostokban és C-vitaminban is, de azért az orvosok felhívják a
figyelmet arra, hogy nem feltétlenül szerencsés a napi
két liter folyadékot ezzel kiváltanod.
A narancslének ugyanis majdnem ugyanolyan magas
a cukortartalma, mint a kólának, egy tanulmány pedig
kimutatta, hogy ha rendszeresen napi 3 pohárnál többet
fogyasztasz, akkor az növelheti a magas cukorbevitellel
összefüggésbe hozható ráktípusok kialakulását.

A rémálom garantált: ezeket az ételeket sose fogyaszd lefekvés előtt Szuper gyors, egészséges

Azt már régóta tudjuk, hogy a „ne egyél este hat után”
szabály elég nagy kamu – a szervezetednek teljesen mindegy, mikor viszed be azt a kalóriamennyiséget, amit beterveztél: este ugyanúgy megemészti, mint kora reggel.
Ennek ellenére bőven vannak olyan ételek, amiket lefekvés előttre nem ajánlunk, mert nem tudsz majd tőlük
nyugodtan aludni – ezek közül szemezgettünk néhányat!

Zsíros ételek

Ha diétázol, ha nem, a zsíros ételek fogyasztását erősen
ajánlott kerülni lefekvés előtt egy-két órával. Az hagyján,
hogy egyébként sem tesznek jót a derékbőségednek, de az
igazság az, hogy az alvásminőséget sem javítják túlságosan.
A gyorskaják, magvak vagy nagyon sajtos ételek elnehezítik a hasadat, túlpörgetik az emésztésedet, aminek a következménye az lesz, hogy többször felébredsz az éjszaka folyamán – vagy legalábbis úgy ébredsz majd, mintha
még álmosabb lennél, mint mikor lefeküdtél. A zsíros kajáktól a reggeled sem lesz békésebb, hiszen sokan hasfájással ébrednek, ha ilyen nehéz ételeket esznek lefekvés előtt.

Cukros ételek

Valószínűleg ez sem lep meg annyira, de a cukros, magas szénhidráttartalmú ételek és italok sem bizonyulnak a
legjobb választásnak, ha esti nasiról van szó. Ha akár egy
szelet csokitortát is elmajszolsz, a szervezeted azonnali
energiához jut, és gyorsan fel is használja – ez pedig azt
jelenti, hogy egy darabig pörögni fogsz.
Aztán gyorsan leesik a vércukorszinted, és olyan farkaséhség tör rád, amitől megint a hűtő felé csábulsz – látod már,
hova vezet ez az ördögi kör? A legegyszerűbb az, ha ilyenkor megvonod magadtól a túlcukrozott ételeket, így nem
érzed majd úgy fél óra múlva, hogy fel tudnád falni azt az
egész tortát is.

Vörös húsok

A zsíros ételekhez hasonlóan a vörös húsokkal is az a
baj, hogy egész este a gyomrodban tárolódnak, és a folyamatos erőteljes emésztés miatt nehezebben alszol majd el,
mintha nem ettél volna ilyesmit.
Sajnos nagyobb mennyiségben a csirke- és pulykahús
is ezt teszi veled, szóval egyszerűbb, ha sovány fehérjeforrást keresel, amiből szintén nem eszel sokat, nehogy megint
túlemészd magad, és egy perc nyugodt alvásod se legyen.

Fűszeres ételek

Mi magyarok nagyon szeretünk mindent túlfűszerezni,
ez viszont néha inkább hátrányunkra válik, mint előnyünkre. Lefekvés előtt a fűszeres ételek kifejezetten rosszat tesznek, hiszen felzaklatják a gyomrodat – sőt, a csípős ételek
akár az érzékszerveidet is felélénkíthetik, aminek következtében nehezebb lesz elaludnod.
Így tehát kerüld a túlfűszerezett, leginkább csípősre
elkészített ételeket, ha nem szeretnéd, hogy a hasad egész
este kutyorogjon, te pedig éberen virrassz mellette, amíg
abbahagyja!

Sok folyadék

Reméljük, nem kell hangoztatnunk, mennyire fontos a
folyadékpótlás – csak nem lefekvés előtt fél órával! Ha túl
sokat iszol, folyton a WC-re kell majd rohangálnod, ami
egyáltalán nem segít az elalvásban sem.
Kifejezetten kerüld ilyenkor a zöld teát is, ugyanis koffeintartalma mellett vízhajtó hatással is rendelkezik, úgyhogy alvás előtt egyáltalán nem érdemes kísérletezgetni vele.
Ha szomjas vagy, igyál vizet – de abból is csak mértékkel!

nasi: 15 perces zabkeksz

Egy finom zabkekszre vágysz, amit bűntudat nélkül fogyaszthatsz? Éppen egy
ilyen receptet hoztunk neked!

Ezt az isteni sütit, a fehérjés zabkekszet tényleg csak
negyed órádba kerül elkészíteni, és bármikor nassolhatsz
belőle, ha valamilyen finomságot ennél!

Hozzávalók:

● 2 érett banán, meghámozva
● 60 g fehérjepor
● 95 g nagy szemű zabpehely
● 2 evőkanál mogyoróvaj
● 2 evőkanál apróra vágott étcsokoládé (édesítőszeres is lehet)

Elkészítés:

1. Melegítsd elő a sütőt 180 fokra!
2. Törd a banánokat nagyobb darabokra, és tedd egy
közepes tálba, majd nyomkodd szét villával! Add hozzá
a fehérjeport, a zabot és a mogyoróvajat, és keverd jól
össze, amíg egynemű masszát nem kapsz!
3. Ezután add hozzá az apróra vágott étcsokit az edény
tartalmához, és forgasd bele a masszába!
4. Bélelj ki sütőpapírral egy tepsit, majd egy kanál
segítségével szaggass a tésztából kekszeket – a kekszek
nem nőnek majd meg sütés közben, a méretét ez alapján formázd!
5. Süsd a kekszeket aranybarnára 180 fokon, nagyjából 12 perc alatt!
6. Ha megsültek a kekszek, hagyd azokat kihűlni, aztán eheted is az egészséges nasidat!
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Ne dobjuk ki a
citromhéjat!

A citrom jellegzetes
illatát és aromáját a benne található illóolajoknak
köszönheti. Ezek egy jó
része a héjban található,
ezért ne dobjuk ki a maradék citromhéjat, hiszen a
levegő illatosításán, frissí-

össze a citromhéjat azonos
mennyiségű kristálycukorral (például két evőkanál
citromhéjhoz tegyünk két
evőkanál cukrot) és annyi
olíva- vagy kókuszolajjal,
hogy sűrű pasztát kapjunk.
Ezzel alaposan dörzsöl-

tésén kívül számos egyéb
dologra felhasználhatjuk.
Arra azonban ügyeljük,
hogy csak olyan citromhéjat használjunk, amelyeket
nem kezeltek vegyületekkel, és fel van tüntetve rajtuk, hogy a héjuk fogyasztásra is alkalmas.
Ízesít és szagtalanít
A citromhéjból készíthetünk citromos sót (mely
hal- és szárnyasételek
nagyszerű ízesítője), cukrozott citromhéjat (melyet
például püspökkenyérbe süthetünk), de a citrom
segítségével nagyszerűen
szagtalaníthatjuk például
a hűtőszekrényt, a mosogatógépet, a vágódeszkákat vagy a szemetest.
Fiatalít és védelmez
A citromhéjban található anyagok, bioflavo
noidok és illóolajok nagyon hatékonyan csökkentik a szervezetünkben
az oxidatív stresszt – ez
a jelenség felelős példá-

jük át a bőrünket, majd zuhanyozzunk le. A citromos
bőrradír különösen alkalmas a bőr elszíneződéseinek halványítására, illetve
a kellemetlen szagok eltávolítására, tehát a citromos
radír nagyon előnyös azoknak, akik sokat főznek.
A citromhéjjal közvetlenül is bedörzsölhetjük a
kezünket, körmünket. Ez
segíthet abban, hogy a kellemetlen szagoktól (például a hagymaszagtól) megszabaduljunk, világosítja a
bőrt és a körmöket, halványítja a foltokat is. Bedörzsölés után hagyjuk egy
óráig hatni a citromhéjat
vegyületeit, majd alaposan
mossuk kezet. A citromhéj
alkalmazása idején kerüljük a napfényt!
Pattanások ellen
Ha valaki nem érzékeny
a citromhéjban található
erős illóolajokra, akkor az
arcunkra is tehetjük: összehúzó, frissítő, pattanáselle-

ul az öregedésért és bizonyos daganatos betegségek kialakulásáért is. Az
illóolajoknak mikrobaölő
hatásuk is van, ezért képesek hozzájárulni a baktériumok, kórokozók elleni
küzdelemhez is. Ahelyett
tehát, hogy kidobnánk a
citrom héját, egyszerűen
együk meg!
Frissítő citromos
bőrradír
A nagyon apróra vágott vagy összedarált citromhéjból frissítő bőrradírt készíthetünk: keverjük

nes hatásai vannak. Legyünk
nagyon óvatosak, és a szem
környékét hagyjuk ki!
Szagtalanító lábfürdő
Frissítő, szagtalanító és
baktériumölő lábfürdőt is
készíthetünk a citromhéjból. A citrom felhasználása után megmaradt héjakat
vágjuk apróra és pároljuk
meg némi vízben, majd ezt
öntsük egy nagyobb edénybe. Öntsünk mellé fél liter
tejet vagy mandulatejet.
Ebbe áztassuk a lábunkat
legalább húsz percig, majd
alaposan öblítsük le.
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Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Zuhogó esőben megy a taxis az utasával, aki megjegyzi:
– Uram, tudja, hogy beázik a kocsija a tetőablaknál?
– Igen, tudom.
– Ez mindig így van?
–…

KASSÁK LAJOS
EGYIK LAPJA

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: AÁ, AD,
AP, AS, AZ, ÁS, DÁ, ED,
EK, EL, HA, HI, LH, LO,
PÜ, SP.
Hárombetűsek: ALÁ,
CHN, ELI, ESŐ, HÉJ, ICO,
ION, IRI, KOR, KŐR, LUC,
MAS, MEL, NET, OVE,
RIA, RÓL, TÖF, ZSÓ.
Négybetűsek: APOL,
ARAT, ARRA, ÁRPI, CICA,
CSAK, CSAL, DURR,
EROS, ESIK, ILMA, IÓTA,
LEÁS, OMAR, ŐRÖL,
ŐRSI, PATA, PÁPÁ, PÁVA,

REZI, RIZS, ROLL, TART,
ÜTŐS.
Ötbetűsek: ALKAT, ELOLD, JÁRŐR, LOVAS, MALŐR, POÉTA, PRADO,
RÉKLI, RIBÓZ, TABLÓ,
TIBOR, ZÁROL.
Hatbetűsek: ÁPOLÁS,
ÁTVIVŐ, IDEÉRT, KIBÉDI,
ROKONI, SILLER.
Hétbetűsek: HATÁSOS, HÓCIPŐS, SZTRÁDA, ZELINDA.
Nyolcbetűsek: IDOMACÉL, POTENTÁT.
Tízbetűsek: KAKAÓS PITE, PARLAGI SAS,
SPORTFOTÓS, TERELŐPULI.
Tizenegy betűsek: ELEMI ISKOLA, ELŐPATTANÁS, TENORSZEREP, TOVAIRAMODÓ.

2020. 50. szám meg
fejtése: Vannak szerény sebészek, de a
többségük felvág.

Pluszegy vicc: – Ma-

gával vitte az oldalkocsit.

kocka

Krémes linzerszelet
Tészta: 20 dkg liszt, 5 dkg darált dió, 1 evőkanál kakaópor, 15 dkg hideg vaj, 5 dkg porcukor, 1 csipet só, 1
tojássárgája, 1 kiskanál sütőpor, 1–2 evőkanál hideg víz.
Töltelék: kb. 30 dkg málna vagy erdei gyümölcslekvár.
Krém: 1 tasak tejszín ízű pudingpor, 3 dl tej, 18 dkg
vaj, 15 dkg porcukor.
Elkészítése: A tésztához a száraz hozzávalókat összevegyítjük, majd elmorzsoljuk benne a vajat. Ezután hozzáadjuk a tojássárgáját és összegyúrjuk. A tésztát folpackba
csomagolva 30 percre hűtőbe tesszük.
A krémhez megfőzzük a tejben a pudingport. A vajat
habosra keverjük a porcukorral, majd tovább habosítjuk a
kihűlt pudinggal.
A tésztát 3 részre osztjuk és kb. 15x30 cm-es nagyságú lapokká nyújtjuk. A lapokat sütőpapírral bélelt tepsibe
helyezzük és 180 °C-ra melegített sütőben, kb. 8 – 10 perc
alatt megsütjük.
A kihűlt tésztát betöltjük a lekvárral, a tetejét is vékonyan megkenjük, majd rásimítjuk a krémet. A tetejét megszórjuk darált dióval és egy éjszakán át pihentetjük.

