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A feltétlen szeretet

F

ellobbant a láng a Beregszász főterén álló
adventi koszorú negyedik gyertyáján is, amely
a szeretetet jelképezi.
Méghozzá Isten irántunk
való feltétlen szeretetét.
Azzal, hogy elküldte közénk a fiát, a Mindenható belépett az emberiség
történetébe, életközösséget alkot az emberrel.
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Egyediség, kreativitás,
fantázia

Áldott, békés
karácsonyt!

A gyertya meggyújtását
követően a történelmi egyházak jelen levő képviselői áldást kértek az alkalom
résztvevőinek, valamint a
város lakóinak életére.
Számtalan kihívással
kellett szembenéznie a kárpátaljai magyarságnak a
lassan mögöttünk hagyott
2020-as esztendőben.
Folytatás a 3. oldalon

Ápoló / Szakápoló
munkatársat keresünk

Főbb feladatok, munkák:
● Felnőtt ápoló, kozmetikus végzettséggel
rendelkező, jó megjelenésű, önmagára és
környezetére, munkájára igényes munkatársat keresünk, budapesti és nyíregyházi rendelőnkbe hosszú távú, állandó munkavégzésre. Esztétikai-szépészeti beavatkozások,
arc- és testkezelések végzéséhez. Olyanok
jelentkezését várjuk, akiket érdekelnek az
esztétikai-szépészeti beavatkozások, jó kommunikációs képességgel rendelkeznek, fogékonyak az új eljárások elsajátítására.
Az álláshoz tartozó elvárások:
● jó kommunikációs képesség
● "B" kategóriás jogosítvány
● előnyt jelent, ha van kozmetikus
végzettsége is
● jó megjelenés
● kizárólag női munkatársat keresünk
● alkalmas legyen önálló munkavégzésre
vagy csapatmunkára is
● nyitott legyen új feladatkörök és
módszerek elsajátítására
● Ukrajnában élők jelentkezését várjuk, lakhatásban tudunk segíteni
Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail
címre várjuk: szepeszet@gmail.com

www.karpatinfo.net

Értékteremtés és
kultúraközvetítés
Képzőművészeti kiállítás a Munkácsy Mihály Magyar Házban

A

járványhelyzet jelen
pillanatban még nem
teszi lehetővé, hogy ünnepélyes keretek között nyissunk, mégis szeretnénk akár
kisebb csoportokban közösségi élményeket nyújtani. Boldogság látni emberi
arcokat – még akkor is, ha
azok maszk mögött vannak
–, boldogság emberi hangot,
zenét hallani, hangzott el a
Munkácsy Mihály Magyar
Ház tetőtéri termében, ahol
a nyitásváró program keretében képzőművészeti kiállítást rendeztek. A közönség
tíz kárpátaljai művész grafikáiban, festményeiben,
fából készült alkotásaiban
gyönyörködhetett. Az előzményekről most csak an�nyit, hogy a magyar kormány anyagi támogatásával
néhány évvel ezelőtt Munkács központjában sikerült
megvásárolni egy többszintes impozáns épületet.
Folytatás a 3. oldalon
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Karácsonyi üzenet

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET

„Menjünk el Betlehembe,
hadd lássuk a valóra vált beszédet,
amit az Úr tudtunkra adott!”
Lk. 2,15
A betlehemi pásztoroknak
ezek a szavai buzdítanak minket, hogy a hit szemével szemléljük Isten Fia születésének
rejtelmes titkát. Mi, Uram,
szintén Betlehembe szeretnénk
menni, mert Te ott vársz ránk.
Itt, Dávid városában, nagy esemény történt. Megszületett a
régen várt Messiás, az, akire a Föld minden népei türel-

metlenül vártak, Betlehemben, amelynek jelentése „Kenyér háza”. Ebben a „házban”
az Úr csodálatos módon találkozik minden emberrel: veled,
velem. Ez a kis városka a világ
közepévé válik, mert a mennyei
Atya itt változtatja meg a történelem menetét. Itt születik meg
az, akinek te is és én is nagyon
fontosak és drágák vagyunk.
A „Kenyér házában” születik
meg az, aki azt mondja magáról: „Én vagyok az élő kenyér,
aki mennyből szállottam alá”.
Eljött, hogy örök életet ajándékozzon nekünk, és hogy tápláljon minket Isten igéjével és saját testével. Meg kell értenünk,
hogy ma ez a „Kenyér háza”
az Anyaszentegyház, amely az
eucharisztikus Krisztust nyújtja nekünk és hirdeti az evangéliumot.
Teológus Szent Gergely csodálatos módon magyarázza a
megtestesülés nagy titkát: „Aki
másokat gazdagít, szegénnyé
lesz. Magára veszi az én testem
szegénységét, hogy felöltöztessen engem istenségének gazdagságába. Aki dicsőséggel teljes, megalázza magát, rövid időre megválik dicsőségétől, hogy
én részesedjem az Ő teljességében. Honnan a jóságnak ez a mérhetetlen nagysága? Miért vannak ezek a titokzatos tervek velem kapcsolatban? Isten képére voltam teremtve, de a képet
nem őriztem meg. Ő olyan testet vesz magára, mint az enyém,
hogy a képmásnak szabadságot,
a testnek pedig halhatatlanságot
hozzon. Olyan új közösséget vállal velünk, amely méltóságteljesebb az elsőnél.”
Ilyen egyszerűen és mélyen
magyarázzák az egyházatyák az
Üdvözítő eljövetelét az emberi valóságba, mondva, hogy ez

volt az Isten üdvösségtörténeti terve. Az ember megszentelt
kellett, hogy legyen, Istennek
az emberi valóságba történő leszállása által, hogy ő maga szabadítson meg bennünket, saját
erejével legyőzve azt, aki uralkodott fölöttünk, és a Fiú közvetítése által ismét magához vezessen bennünket. A Fiú mindezt
az Atya dicsőségére teszi, akinek, amint látjuk, mindenben
engedelmes.
Az Atya
egyszülött Fiának születése felszabadulást hoz, hangsúlyozza Szent II.
János Pál pápa,
a föld minden
szegletébe, a
történelem minden pillanatában. Minden férfi és minden nő
számára megszületik a gyermek. „Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya,
Béke Fejedelme.” (Iz. 9, 5)
Ez a gyermek,
mondja a pápa,
magával hozza
a választ, amely
megszabadíthat
minket a félelemtől, és újraéleszti reményünket. Amikor a sötétség és a gonoszság úgy tűnik,
hogy győzött, Krisztus megismétli nekünk: Ne féljetek! Világra való jövetele által legyőzte a gonosz homályát, felszabadított bennünket a halál rabságából, és részesedést adott nekünk
az élet lakomáján.
Ilyen egyszerű és egyúttal
mély gondolatokkal érkezünk
Krisztus születésének gyönyörű ünnepéhez. Az elmúlt év különleges volt. Nagyon különbözött az eddigiektől a koronavírus-járvány miatt, amely sok fájdalmat és nehézséget hozott az
embereknek. A karácsony ünnepe most külsőleg erőteljesen különbözik az előzőktől, hisz nehéz időszakot élünk. De a belső lelki ember számára Krisztus születése mindig telve van
nagy reménnyel, mert az Úr velünk van, és nem hagy bennünket egyedül. Nyissuk meg azért
szívünket azok számára, akik
súlyos betegek. Azok számára,
akik magányosak, válságot és
anyagi nehézségeket élnek át.
Legyünk közel azokhoz, akik
elvesztették szeretteiket, vigyük
közel hozzájuk a születés örömét
Isten szavának hirdetése, szívünk jósága és gyönyörű kántálásaink által. Öleljük körül buzgó imáinkkal hazánkat, egyházmegyénket, a veszélyben levőket, és mindazokat, akiket szívünkben hordozunk.
Karácsony szép ünnepe alkalmából kívánom Nektek, családjaitoknak Isten bőséges kegyelmét, jó egészséget, Krisztus békéjét, és apostoli áldásomat küldöm mindnyájatoknak!
Krisztus születik!
Dicsőítsétek!
Testvéretek Krisztusban,

Nílus püspök OFM

Fogadd el Isten ajándékát!
„Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne
maradjon a sötétségben.” (János 12, 46)
Ünneplő keresztyén Testvéreim!
Jézus Krisztusnak ezt az Önmagáról tett bizonyságát fogadjuk karácsonyi örömüzenetként.
Lássuk meg, hogyan győzi le Jézus Krisztus, a világ Világossága
a mi elménk sötétségét, a szív sötétségét és a halál sötétségét! Aki
hisz, ne maradjon sötétségben.
Sok dolog van a világon, amit
emberi ésszel fel nem foghatunk,
meghaladják elménk képességeit.
Vannak titkok, melyek örökre titkok maradnak. Sok tévedést követünk el, dolgokat félreértünk,
és ezzel magunknak, másoknak
bajt okozunk. Hálásak lehetünk az
emberi ész vívmányaiért, a tudományért, amit az ember elért, felhalmozott és képes tovább adni.
De be kell látni, hogy sok tévedés is jellemez bennünket, és ennek megvan az ára. Nemzedékek
fizetnek nagy árat elődeik tévedéseiért, sőt az egész emberiségre
ránehezedik az, amit a Szentírás
sötétségnek mond. Ezt a sötétséget oszlatja a karácsonyi örömüzenet. Hogyan oszlatja el a világ Világossága elménk sötétségét? Nem úgy, hogy megismerünk
minden titkot, nem úgy, hogy tévedés nélkül rendezhetjük életünk
sorát. De mégis látjuk a világosságot. Azt, hogy Jézus Krisztus által a Mindenség Ura a mi szerető
mennyei Atyánk. Jézus születése,
földi élete, tanítása, kereszthalála
és feltámadásának fénye világos-

sá teszi előttünk, hogy Isten szeret
bennünket. Ez az igazi világosság,
ami a miénk lehet!
Az értelmi sötétségnél
viszont veszedelmesebb a
szív sötétsége, mert a megsötétedett szív a bűn forrása.
A bűn a sötétség eredménye
és gyümölcse. A sötétség hatással van ránk. Bűnt elkövetők, bűnben élő emberek vagyunk, de a szív sötétségére, a bűnre az Isten válasza
a bűnbocsánat. A Világosság
láttatja velünk, hogy a megváltás megtörténhet, a bűnbocsánat kész, és hit által a
miénk ez a szívbéli megvilágosodás.
A világ Világossága legyőzi a halál sötétségét. „A
halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.”
(Ézs 9, 1b) A karácsonyi prófécia erről beszél. A legsűrűbb sötétség, ami ránehezedik az életünkre, az a halál sötétsége. Jézus Krisztus halála a
sötétség igazi mélységét jelenti.
Ő leszállt abba a sötétségbe, ahová nekünk már nem kell leszállnunk, mert Isten itt készített győzelmet Fia számára, mert kihozta
a sírból, és kinyilatkoztatta, hogy
az Ő világossága még a halál sötétségét is legyőzi.
A karácsonyi üzenet vigasztalás
is. A karácsonyi fények a gyászolók
szívére is hatással vannak. Megtöri
a sötétség erejét és a gyásznak keserűségét.
Legvégül még megválaszoljuk
azt a kérdést, hogy hogyan nyerjük

Ott született meg, ahova beengedték

Ebben az évben nagyon szokatlan módon telt a nagyböjt, a húsvét, és hasonlónak ígérkezik a
karácsony is. A lassan egy éve
tartó járvány miatt sokan nem
fogják tudni családjukkal tölteni az ünnepeket, sokan, akik
szeretnének, nem tudnak majd
elmenni a templomba a karácsonyesti szentmisére. Ebben a
helyzetben még inkább fontos
tudatosítanunk magunkban,
hogy az Isten Fia nemcsak közénk jött kétezer évvel ezelőtt,
hanem azóta is szüntelenül velünk van, ahogy megígérte: mindig, de leginkább akkor, amikor
nehézségekben van részünk.
A nehézségekből a Szent Családnak is kijutott, rögtön közös
életük elején is. Tudjuk, hogy
szállást kerestek, és a betlehemi
rokonok nem fogadták be őket.
A keresés kudarcának szomorúsága kísértett már, amikor a faluszéli istállóban mégis megértően, szeretettel fogadták Józsefet és feleségét, Máriát, aki az éjszaka csöndjében e látható világba szülte Isten eddig láthatatlan
szent Fiát, Jézust.
Isten legnagyobb ajándékát
adta ekkor nekünk, de nem kényszeríti őt ránk. Azóta is küldi őt,
és ott, ahol várják, befogadják,
oda örömöt és békességet hoz ma
is, bármilyenek is a külső körülmények. Sajnos azóta is vannak,
akik nem akarják őt, ellene döntenek, mert ragaszkodnak a bűneikhez; bár azok pillanatnyi élvezetet adhatnak csak nekik, valójában elveszítik benső békéjüket,
boldogságukat, és egyre reménytelenebbé válik az életük.
Szép példákat látunk a Bibliában a közeledő Isten befogadására, a legszebb azonban a názáre-

ti leányé, mert Mária mondta ki az
első Évával szemben a teljes igent
(áment) Isten szép tervére: „Legyen
nekem a te igéd szerint”. Ezzel, Mária „legyen”-jével kezdődött el Jézus földi élete, így kapcsolódott össze az Isten élete az emberével – és Istennek ez a célja mindenkivel. Hasonló módon akarja elérni az összes embert, mert az Istennel való kapcsolatunk ezután már nem rokonsági alapon működik. Jézus
mondta később, hogy ha valaki
közeli, mély kapcsolatba akar
vele kerülni, az nem a vérségi
kapcsolattól függ, hanem attól, mennyire mond teljes, élő
hittel igent Isten rá vonatkozó
tervére, akaratára. Ma is akkor
kezd megújulni az ember élete,
akkor kezd el szabadulni, gyógyulni, amikor élő hittel kimondja az áment Isten tervére, és ha kell, megtagadja saját
akaratát. Döntésével az ember
valójában vagy az életre, vagy az
élet ellen szavaz. Látjuk ezt a három
napkeleti bölcs pozitív példáján és
Heródes negatív hozzáállásán. Jézus
egész működése alatt erre a döntésre ösztökélte hallgatóit, hogy fogadják el Isten szeretetét, amit ő maga
tökéletesen bemutatott, döntsenek
mellette és feltétel nélkül bízzanak
benne. Ő ugyanis szabadságunkat
teljesen tiszteletben tartva kívánja szívbéli döntésünket. Egy fontos
feltétele van csak a vele való találkozásnak, az ő szívünkbe születésének: a mi bűnbánatunk. Ezt senki
nem teheti meg helyettünk. Akármilyen messze is van tőle valaki, akármilyen nagy bűnös is, ha bűnbánóan, bűneitől elfordulva hittel fordul
Jézus, a Szabadító felé, olyan csodát tapasztal meg, mint a bűnbanda
vezére, Zakeus, vagy a gonosztevő

el ezt a világosságot. Alapigénk
így felel: „Én világosságul jöttem a világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki énbennem hisz” (Jn 12, 46). Aki énbennem hisz. Ahogy egy süketnek

hiába magyarázzuk a zene szépségét, vagy egy vaknak a színek
különbözőségét, éppen úgy a hit
nélküli embernek is üres beszéd
mindaz, amit alapigénk mond a
világ Világosságáról.
A karácsonyi világosságot a
hit szemével látjuk. Hinni annyit
jelent, mint elfogadni Isten ajándékait. Karácsony ünnepén – és
azután is – legyen és maradjon
velünk a világ Világossága, Jézus Krisztus!
Áldott ünnepet kívánva

Zán Fábián Sándor,
a Kárpátaljai Református
Egyház püspöke

jobb lator. Az Úr Jézusnál rögtön
ott van a bocsánat, sőt mennyei
ajándéka is.
Karácsony öröme tehát az év
során bármikor megvalósulhat;
ha megtér a bűnös, tudjuk, hogy
az egész mennyországban mekkora öröm támad. Aki élő hittel
várja Jézus Krisztust, az Eucha-

risztia által éppúgy befogadhatja
őt, mint Mária, akármilyen szegényes istálló is volt eddig a lelke. Jézus ma is születik a világba, oda, ahol igent mondanak az
életre és határozott nemet a halál
kultúrájára. A pásztorok boldogságát azok élhetik át ma is, akik
hisznek Isten angyalainak, hírnökeinek, és hallgatnak szavukra: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek”. Hála és dicséret mindazokért, akik erről ma
is hiteles, szép tanúságot tesznek!
Minden kedves Olvasónak
így kívánok békés, áldott, valódi
örömökkel teljes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Majnek Jenő Antal
munkácsi róm. kat.
megyéspüspök
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Közösség
Képzőművészeti kiállítás a Munkácsy Mihály Magyar Házban

Értékteremtés és kultúraközvetítés

Az épület felújítása gőzerővel
halad, mostanra elkészült a
legfelső szint. A Munkácsy Mihály Magyar Ház működtetői
célul tűzték ki, hogy az intéz-

tője megnyitó beszédében azt hangsúlyozta, hogy a város és a környéke valamennyi polgárának – nemzetiségtől függetlenül – kívánnak
színvonalas kulturális programokat szervezni, s az a törekvésük,
hogy itt maximálisan otthon érez-

mény rövid időn belül a Latorca-parti város egyik jelentős
kulturális központjává váljon.
A kiállítás megnyitóján
Kudlotyák Krisztina, a Kárpátaljai Kultúrkaraván programfelelőse köszöntötte a meghívott
vendégeket, hangsúlyozva, hogy
ha apró lépésenként is, de mihamarabb élővé kívánják tenni ezt
a házat. Tarpai József, a Zahid
Finance Group igazgatója, az intézmény fenntartója és működte-

ze magát mindenki. A mostani kiállítás nézőinek pedig azt kívánta,
hogy töltődjenek fel az itt szerzett
sok pozitív élménnyel. Legyen ez
a szellemi muníció az elkövetkező
napokra, hetekre.
Magyarország nemzeti kormánya ismét bebizonyította, hogy támogatja a külhoni magyarokat kultúrájuk, identitásuk megőrzésében,
s abban, hogy építő jellegű, kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen
nyugvó kapcsolatokat alakítsanak

Elejét lásd az 1. oldalon

Oklevélátadó a Rákóczi Főiskola Felnőttképzési Központjában

Egymás nyelvét ismerni kell

Kárpátalján évszázadok óta békésen élnek egymás mellett különböző nemzetiségű emberek. Bizonyos szinten egymás nyelvét is ismerik, és „po zakarpatszki” (kárpátaljaiul) mindenki megérti a
másikat. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja pedig évek óta rendszeresen szervez tanfolyamokat, melyek keretében az ukránt és a magyart mint idegen
nyelvet is oktatják az érdeklődők számára kezdő és haladó szinten. Az idei képzést elvégzők december 16-án vehették át okleveleiket. A koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott
intézkedések miatt a tanúsítványokat a csoportok oktatói vehették át kiscsoportokban, akik aztán továbbítják „tanítványaiknak”.
A résztvevőket Váradi Natália, a Felnőttképzési Központ
igazgatója üdvözölte. Tájékoztatójában elmondta, hogy idén
is igen nagy volt az érdeklődés a magyar mint idegen nyelv
kurzus iránt: 3145 fő jelentke-

zett, végül 3138 fővel 227 csoportban (57 csoportban gyerekek, 170 csoportban felnőttek)
indult el a képzés 35 településen, 49 helyszínen. Érdekesség:
a legfiatalabb jelentkező 5, a leg-

idősebb pedig 78 éves volt. A tanfolyamot 1746-an zárták sikeresen.
Az ukrán nyelvtanfolyamra 887-en
nyújtották be jelentkezésüket (658
gyerek és 229 felnőtt), 874-en kezdték meg a foglalkozásokat 65 csoportban, 20 településen, és 663-an

teljesítették a követelményeket. Itt
is 5 éves volt a legfiatalabb, és 60
a legidősebb résztvevő. Az igazgatónő azt is elmondta, hogy a tanfolyamok tananyagában jelentős szerepet kapott a kommunikáció, a be-

ki a velük együtt élő többségi
nemzet tagjaival, mondta beszédében Buhajla József, Magyarország ungvári főkonzulja, aki
annak a reményének adott hangot, hogy a hamarosan beköszöntő 2021-es esztendőben életünk
ritmusát már nem a koronavírus
és a járvány megfékezésére hozott intézkedések fogják meghatározni. Kopriva Attila, a Kárpátok Művészetéért és Kultúrájáért
Egyesület elnöke elmondta, hogy
az itt kiállító művészek több társaságnak, egyesületnek, alapítványnak a tagjai. S az az érdekes helyzet, hogy munkáikat így
együtt még sohasem láthatta a
közönség. De jöhettek bárhonnan
is, valamennyien tisztában vannak azzal, hogy a művészet legfontosabb célja, hogy értéket teremtsen, értéket közvetítsen. Az
elnök külön is felhívta a figyelmet a kiállító művészek egyéni
stílusára, világlátására.
Majnek Antal római katolikus püspök rövid áhítatában
arra emlékezetetett, hogy az
Úristen örömében teremtette a
világot, és maga képmására az
embert. Az ember az elmúlt évezredek folyamán, meglehet az
őt ért sok fájdalom és megpróbáltatás miatt, sokat rombolt
Isten gyönyörű világán. Most,
karácsony előestéjén imádkozzunk azért, hogy a közeljövő
hozza el a reményt, s hogy a Jóisten szép országa már itt a földön megvalósuljon.
A kiállításon virtuóz játékokkal nagyszerű hangulatot teremtettek a Dobos Szerhij vezette
Yes együttes tagjai.

Kovács Elemér

szédértés, a szövegértés és szövegalkotás, hisz ezeknek a tanfolyamoknak épp az az elsődleges céljuk, hogy az egymás jobb
megértését segítsék elő.
Az egymás szomszédságában
élő népeknek valamilyen szinten,
a kommunikáció szintjén illik ismerni egymás nyelvét, hangsúlyozta köszöntőjében Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke. Ha bajban vagyunk, ha valami fáj, a szomszédhoz fordulunk – hisz rokonaink legtöbbször távolabb élnek tőlünk –, meg
kell hát értenünk egymást. Ebben segítenek a Rákóczi Főiskola Felnőttképzési Központja által
szervezett tanfolyamok is. Az elnök asszony köszönetet mondott
a résztvevőknek, akik fontosnak
tartják a másik nyelvének megismerését. Egyben abbéli reményének adott hangot, hogy a jövőben is folytatódhatnak majd a
tanfolyamok, s hogy megszűnnek a békétlenséget
szító akciók.
Amikor állami tisztviselők, magas rangú vendégek érkeznek hozzánk,
sokszor azt vetik szemünkre, hogy a magyarok nem
akarnak megtanulni ukránul. Ezt cáfolja a tanfolyamainkra jelentkezők magas száma – fogalmazott
Csernicskó István, a főiskola rektora. Azt is kérdezik
tőlünk, hogy miért ragaszkodunk annyira a magyar
nyelvhez, hisz azzal nem
lehet sehol sem boldogulni. Akkor vajon miért akarja
olyan sok ukrán megtanulni azt?... Az együtt élőknek
ismerniük kell egymás nyelvét,
hangsúlyozta a rektor.
A nyelvtudás valódi hidat
épít az egymás mellett élő népek közé.

Kovács Erzsébet
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A Beregszász főterén álló adventi koszorún meggyújtották a negyedik gyertyát

A feltétlen szeretet

Elejét lásd az 1. oldalon
Ám bármilyen nehézség is jön,
a hitet és a reményt nem szabad
feladni, mondta a gyertyagyújtást
követő rögtönzött sajtótájékoztatón Dobsa István, a KMKSZ ifjúsági szervezetének az elnöke.
Hinnünk kell, hogy egyszer jobbra fordul a sorsunk, és a mostaninál kevesebb megpróbáltatásban
lesz részünk. És mi, kárpátaljai
magyarok nem is adjuk fel, mert
idén azt is megtapasztaltuk, hogy
a kitartó munka még a lehetetlennek látszó körülmények között
és ezernyi gáncsoskodás mellett
is eredményt hoz. Ezért tekintsünk tehát bizalommal a hamarosan ránk köszöntő 2021-es esztendőre. S higgyünk benne, hogy
az Úristen velünk van.

Mint köztudott, a 2021-es évet
a Nemzeti Újrakezdés Éveként
hirdették meg, ami számunkra,
külhoni magyarok számára különös jelentőséggel bír, hangsúlyozta Tóth Győző, a Beregszászi Városi Tanács UMDSZ frakciójának
vezetője. Száz évvel a trianoni trauma után igenis van esély az újrakezdésre. Ám ezt csak együttes erővel, közösen tudjuk sikerre vinni. Kell a megújult, friss erő,
mind nagyobb számban szükség
van azokra a fiatalokra, akik tudnak és akarnak is tenni a Kárpátalján élő magyar közösség fennmaradása, boldogulása érdekében.
Az adventi időszakban voltaképpen nem is a kis Jézus megszületésére várunk, hisz ő már világra jött bő kétezer évvel ezelőtt,
hanem arra, hogy a már megszületett, megfeszített és feltámadott
Jézus belépjen az életünkbe, vele
mind szorosabb kapcsolatra lépjünk, fogalmazott Taracközi Ferenc, a beregszászi református
gyülekezet vezető lelkésze. Aki
a továbbiakban arról szólt, hogy

bizony olykor nem könnyű az
isteni szeretet lényegét megérteni. Azt, hogy a Isten feltétel nélkül szeret bennünket, hibáinkkal,
gyarlóságainkkal együtt. S ezeket hajlandó nap mint nap megbocsátani. Szerencsére ehhez hasonló emberi példa is akad bőségesen, például amikor egy-egy
házaspár hosszú évtizedeken át
úgy kitart egymás mellett, hogy
a másik gyengeségeit nem vetik
minduntalan egymás szemére.
A hívő ember rendületlenül azt
vallja, hogy ha Krisztus belépett
az életünkbe, akkor áldás lesz
családunk, közösségünk életén.
A görögkatolikusoknál ezen a
vasárnapon már a hatodik gyertyát gyújtjuk meg, mondta el
Marosi István görögkatolikus
áldozópap, az Ortutay Elemér

Görögkatolikus Kollégium irányítója. Minél több a gyertya,
annál nagyobb a fény, a világosság, s egyre közelebb kerülünk
Jézushoz. Krisztus születésének
misztériumán keresztül megértjük azt a nagy isteni igazságot,
hogy csak a mennyei Atyával és
az ő egyszülött fiával közösségben lehet teljes az életünk.
A Mindenható Jézus megszületésével belépett az életünkbe, születésünk kezdetétől az
utolsó szívdobbanásunkig velünk van, osztozik örömünkben
és fájdalmunkban egyaránt, emlékeztetett rá Molnár János római katolikus esperes, plébános.
Ilyenkor fontos megemlékeznünk Szűz Máriáról, aki igent
mondott Isten akaratára. A lassan véget érő adventi időszak
attól igazán bensőséges, hogy
ilyenkor jobban érezzük Isten
irántunk való szeretetét. Üdvös
és kívánatos, ha ebből a ránk
sugárzó szeretetből minél többet adunk át embertársainknak.

Eszenyi Gábor

Sajtótájékoztató a Perényi Kultúrkúriában

A Pro Cultura Subcarpachica civil szervezet a szlovákiai székhelyű
Nagykapos és Vidéke Társulással, valamint a nyíregyházi Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesülettel közösen valósítja meg a Határokon átnyúló kulturális művészeti tér elnevezésű projektjét, amelyhez nagyrészt
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében biztosítanak anyagi forrást. A
Perényi Kultúrkúriában megtartott sajtó tájékoztatón a civil szervezet irányítói beszámoltak arról, hogy jelenleg hol tartanak a célok megvalósításában. Részletek lapunk következő számában.
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Közösség
Karácsonyi ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől

Odafigyelés és gondoskodás

Karácsonyi ima

Kedves Atyánk! Ez a szenvedő
világ sohasem lesz képes arra,
hogy méltóképpen ünnepelje és
köszönje meg a Te karácsonyi
ajándékodat. Segíts hát nekünk
ebben is! A karácsony csak Veled
lesz igazán szent estévé, nappá.
Most azokért imádkozunk,
akik emberileg magányosak lesznek karácsony szentestéjén, és ha
valamikor fájdalmas a magány,
akkor ezen az estén kétszeresen
vagy tízszeresen az. Érettük imádkozunk, hogy ha magányosak is,
ne legyenek egyedül akkor, ha
csak egy szál gyertya jelentsen
Téged, világ Világossága, Aki
fénynek, vigasztalásnak, békességnek és erőnek jöttél közénk.
Uram, azokért is könyörgünk,
akik előszőr töltik özvegyen ezt a
karácsonyt. Múlt karácsonykor a
párjuk még ott ült mellettük, és
most azért lesz könnyes a szemük, hogy az a csók, amit azon a
karácsonyon adtak, nem volt elég
meleg. Uram, tanítgass bennünket, hogy míg élünk, meleg szóval
szóljunk! Uram, bocsásd meg nekünk, hogy sokszor úgy megyünk

el, hogy elfelejtettük megmondani a másiknak: „Szeretlek, fontos
vagy nekem”.
Uram, köszönjük gyermekeinket, akkor is, ha ők nem köszönnek meg bennünket. És köszönik
a gyermekek a szülőket, még akkor is, ha sokszor már nyűgösek,
öregek, morgolódók, kesergők,
már kiesnek ebből a világból,
mert idegenek. Kérünk, adj türelmet gyermekeinknek, hogy tudjanak hordozni bennünket öregecskén, sokszor érthetetlenül, másvilágból itt maradtnak.
Uram, hadd történjen karácsony, hogy férj a feleséget, feleség
a férjet, gyermek a szülőt, szülő a
gyermeket ne csak egy napig szeresse, hanem akkor különösképpen
és jobban! Hogy Te ott lehess, aki a
testet öltött Szeretet vagy.
Kérünk, Urunk, hogy történjen bennünk és általunk, kis családunkban és a „nagycsaládban” is karácsony a Te szent Igéd,
Szentlelked által, a Te szent asztalod felett.
Ámen.

Immár hagyomány, hogy az ünnep közeledtével az Ökumenikus
Segélyszervezet karácsonyi ajándékkal lepi meg a kárpátaljai rászoruló családokat. Ezúttal azokat, akik a Beregszászon működtetett Biztos Kezdet Ház, illetve az iskolás gyerekek felzárkóztatását segítő Tanoda programjában vesznek részt. Az átadásra a
koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedések betartásával december 17-én került sor a segélyszervezet, illetve az
ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ beregszászi székházában.
Gerevich János, a központ
igazgatója elmondta, ez alkalommal 50 gyermeknek és családjaiknak adtak át karácsonyi csoma-

családoknak is, ahol például a családfenntartó betegség miatt elveszítette munkaképességét, állandó
gondozást igényel.

got. A gyermekek számára édességet és gyümölcsöket is tartalmazó ajándékcsomagok alapvető élelmiszerrel is kiegészültek
a család számára. Mint megtudtuk, ezt megelőzően 250 család
kapott karácsonyi élelmiszercsomagot, és 300 háztartásnak lesz
melegebb az otthona a nekik juttatott brikettnek köszönhetően.
Az igazgató elmondta, hogy nem
csupán az egyedülálló idős embereknek próbálnak segítséget nyújtani, de a nehéz helyzetbe került

Gerevich János arról is beszámolt, hogy lehetőségükhöz mérten
támogatják a szociális intézményeket is. Idén pelenkákkal és higiéniai csomagokkal próbáltak enyhíteni a beregszászi és a mezővári idősek otthonainak gondjain. A
szociális hátrányos helyzetű gyermekeknek és családjaiknak azzal
is segítenek, hogy étkeztetésükre öt óvodának nyújtanak élelmiszertámogatást.
A 2020-as év a koronavírus-járvány miatt még több gondot, nehéz-

Gyökössy Endre

Idén is célba ért Beregszászi Olga karácsonyi ajándéka

A szeretet legyőz minden
akadályt

Beregszászi Olga, a Vérke-parti
város díszpolgára igencsak szívén viseli szülővárosa lakóinak
sorsát. Közel két évtizede igyekszik szebbé tenni a legnehezebb
sorban élők karácsonyát.
A művésznő és barátai idén
sem feledkeztek meg a kárpátaljai rászorulókról. Bár a koronavírus-járvány miatt Budapesten elmaradt az immáron tizenhetedik
alkalommal tervezett Száz perc,
száz emberért jótékonysági gála,
mégis sikerült gyűjtést szervezni,
s még ünnep előtt elküldték a karácsony ajándékot „a nehéz sorsú kárpátaljai magyar testvérekhez”. A borítékba zárt szeretetet
Bendik Veronika, a művésznő itteni megbízottja juttatta el a cím-

sokan mozdultunk meg egyszerre
közös ügyünkért, és szerencsére
elegen ahhoz, hogy elmondhassuk: jelentős méretű támogatást
gyűjtöttünk össze, amelyet át is
fogunk adni kárpátaljai együttműködő partnereinknek, ahogy
azt eddig is tettük. Így azoknak
a nehéz sorsú kárpátaljai családoknak, fiatal és idős embereknek egyaránt, akik számítanak
ránk Kárpátalján, idén télen is
biztosítani tudjuk az otthon melegét, az emberhez méltó körülményeket és a túlélés, a megmaradás esélyét!”
Beregszászi Olga abbéli reményének adott hangot, hogy „a
gálák ideje újra eljön, akárcsak
annak a napja, hogy maszk nél-

zettekhez, illetve a megajándékozott intézményekhez.
Beregszászi Olga korábban
a közösségi oldalán tette közzé,
hogy a járvány megfékezésére hozott intézkedések miatt idén sajnos elmarad a jótékonysági koncert, viszont, ahogy fogalmazott,
„nem olyan fából faragtak bennünket, hogy ezt a helyzetet elfogadjuk és a tehetetlenség kényelméből magyarázzuk, miért nem
tettünk, tehetünk semmit. Amikor
már látható volt, hogy nagy a baj,

kül ölelhetjük át, érinthetjük meg
egymást és ünnepelhetjük közösségünket, amelyet lassan két évtizede építünk a jótékonysági gála
és a nemzeti összetartozás zászlaja
alatt. Jövőre elérkezik a tizennyolcadik év, majd lassan a huszadik.
Valami nagy dologra készülünk,
mert út csak előre vezet!”
Ebben a reményben kívánunk
mi is áldott karácsonyt és boldog
új esztendőt mindenkinek, aki e
nemes ügy mellé állt.

Kósa Eszter

Fiatal képzőművészek tárlata a beregszászi konzulátuson

A lélek rezdülései

Huszonhárom fiatal kárpátaljai művész nyújtotta be pályamunkáját a Magyarország Beregszászi Konzulátusa által kiírt pályázatra. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre, valamint
a legsikeresebb alkotásokból
készült kiállítás megnyitójára
a külképviselet Munkácsy Mihály termében került sor.
„A művész nem azt festi, amit
lát, hanem azt, amit másoknak
meg kell mutatnia.” Edgar Degas
kiváló francia festő szavai ezek, s
jól jellemzik a mostani tárlatnak
a hangulatát.
Köszöntőjében Beke Mihály
András első beosztott konzul a
külképviselet által meghirdetett
képzőművészeti pályázat legfőbb
célját a következőképpen fogalmazta meg: további inspirációkat
nyújtani az alkotóknak és hogy a
közönség felfedezze, megtalálja a számára legszimpatikusabb
művészeket.
A mai kiállítás teljes mértékben azt igazolja, hogy az itt
kiállított képek alkotói felelősen gondolkodó művészek, fogalmazott megnyitó beszédében Szilágyi Mátyás főkonzul.
Sokszínű és bonyolult világunkat hitelesen a mai ember látásmódja szerint ábrázolják. Tudatosították magukban, hogy a
művészi alkotómunkára szükség és igény van minden korban, s az minden társadalmi
helyzetben, életkorban hozzáse-

gít valamennyiünket egymás és a
világ dolgainak megismeréséhez,
mélyebb megértéséhez. A főkonzul hangsúlyozta: hagyományteremtés céljával írták ki a pályázatot, s remélhető, hogy jövő ilyenkor már népesebb közönség lehet
a tárlat megnyitóján. Szilágyi Mátyás Gogol, a nagy orosz író szavaival fejezte be beszédét: „Magasra emeli a művészet az embert,

nemessé, csodálatosan széppé varázsolhatja lelkének minden rezdülését”. Csebikin Andrij, az Ukrán Művészeti Akadémia, illetve a
zsűri elnöke köszönetet mondott
a külképviselet irányítóinak e nemes kezdeményezésért, majd a fiatal alkotókról és műveikről szólva a következőket hangsúlyozta:
ezeknek a fiatal tehetségeknek

séget hozott, amelyek megoldásában a segélyszervezet is tevékeny részt vállalt. Többek között
hét Magyarországról Ukrajnába,
Kárpátaljára érkezett segélyszállítmány célba juttatásában vettek
részt. Ezek 1,209 milliárd forint
értékben egészségügyi felszereléseket, védőeszközöket, illetve
lélegeztetőgépeket tartalmaztak.
Jelenleg újabb 50 lélegeztetőgép
behozatalát készítik elő, amelyeket Ukrajna 10 egészségügyi intézményéhez juttatnak el.
A további tervekről szólva az igazgató elmondta, hogy
szimulációs szobát szeretnének
kialakítani és működtetni a beregszászi kórházon belül, ahol
orvosokat, nővéreket készítenek majd fel kritikus egészségügyi helyzetekre, speciális
eszközök használatára. Emellett a Beregszászi Járási Kórház számára négy hónapra szűrőbusz felszerelését és működtetését tervezik, illetve további
egészségügyi berendezésekkel,
eszközökkel segítik az említett
egészségügyi intézmény, illetve a munkácsi kórház munkáját. Tovább folytatják a 19-es
számú óvoda építését, melyet,
reményeik szerint, szeptemberben használatba is vehetnek a
gyerekek.
A sok-sok nehézséggel, megpróbáltatásokkal tűzdelt év végén Gerevich János köszönetet
mondott az egészségügyi dolgozók mellett a szociális munkásoknak is, akik a járványhelyzetben is lelkiismeretesen látogatták a beteg, egyedülálló embereket. És köszönet a támogatásért
többek között a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek, a
Megyei Jogú Városok Szövetségének.
Támogatóknak és támogatottaknak egyaránt békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk.

Kovács Erzsébet

már van mondandójuk a világról, s jó úton járnak, hogy sajátos látásmódjukkal közöljék
velünk ezeket a gondolatokat.
Kopriva Attila zsűritagnak jutott az a feladat, hogy
megnevezze a győzteseket és
átadja a díjakat. Első helyezett Lakatos Szerhij, második
Kerecsanyin Petro, a harmadik helyen pedig Maszljanko
Renáta végzett. Kopriva Attila bejelentette, hogy a pályázaton részt vevő művészek közül tíz alkotót meghív az általa jövőre szervezendő plein air
táborba. Erfán Ferenc és Matl

Péter, a másik két zsűritag az
általuk képviselt alapítványok
nevében különdíjakat adott át
a fiatal művészeknek.
A megnyitón Pősze Attila,
a Beregszászi Művészeti Iskola tanára virtuóz szaxofonjátékával igazi ünnepi hangulatot
varázsolt.

Kovács Elemér
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A legendás beregszászi korzó

Szerény hozzájárulásunk

Mottó:
Mondhatsz bármit, nekem tetszett
Ez az átkos múlt idő…
                      Zorán

Böngészve a Kárpátinfo oldalaEvés közben jön meg az ét- szöveg természetesen két nyelit, felfigyeltem egy nagyon érde- vágy. A 90-es években – Heckó ven, ukránul és magyarul hangkes sorozatra, melyben a szer- György vezetésével – élte fény- zott el. Pedig akkor még nyelvző – Kovács Elemér – a bereg- korát  a  Glóbusz  ifjúsági szóra- törvény sem volt!
Az egyik kivételes ok, ami
szászi legendás korzó múltjából koztató klub. Segítségükkel sikevillant fel életképeket. Gondol- rült műszaki rendszerünket korsze- miatt tollat fogtam, az az eset a
tam, beregszászi lakosként én rűsíteni, fejleszteni. A nagy kapa- mai napig is kellemes emlékeim
közé tartozik. Akkor is közeis megpróbálok hozzájárulni pár érdekességgel az Az illusztrációt Gogola Zoltán készítette ledett a szent karácsony ünnepe. Szerettük volna hanadott témához.
gulatosabbá tenni városunk
Azzal kezdem, hogy
központját. Hosszú keresgé1977-től 36 éven át a Belés után rátaláltam az elképregszászi Művelődési Házzelés gyöngyszemére. Deban (DK) szaporítottam a
cember 24. A főtéren, az utnyugdíjas korhoz szükséges
cán nagy pelyhekben hullt a
munkaévek számát. Emléhó. Ez még ünnepélyesebbé
keim főként a 80-as évektette a sokak által várt estét.
hez kötődnek. Akkor a műS itt következett az általunk
velődési ház igazgatójával,
előkészített ünnepi megleSchober Ottó bácsival úgy
petés. A „Csendes éj” közisgondoltuk, jó lenne hanmert dallamára Szabó Gyula
gulatosabbá tenni az intézszínművész előadásában felmény előtti teret, meg hát
csendültek Ady Endre Kaezzel együtt a népszerű korrácsony című versének sozó egy karakteres részét is.
rai… „harang csendül, ének
Az elhatározást tetzendül…” A bejárati ablakok
tek követték. A járás falusi
mögül kíváncsian lestem a jáklubjainak padlásairól ös�rókelők reakcióját. Nos, vaszetallóztunk négy darab
lami olyasmi történt, amire
hangszórót. Ezeket a művenem is nagyon számítottam:
lődési ház bejáratánál lévő
többen megálltak és hallgatoszlopokra szereltük fel.
ták az – ott és akkor köztereEzeken keresztül adtuk hírül, harangoztuk be a városunk- citású erősítő berendezésnek kö- ken még ritkán hallható – ünneban megrendezendő különböző szönhetően információinkat már pi óhajt. Akkor úgy éreztem, varendezvények helyeit, időpontja- eljuttathattuk a város központjá- lamivel sikerült hozzájárulnom
it. Természetesen megfelelő ze- nak fontosabb helyeire, mint pél- a beregszászi korzó karácsonyi
nei aláfestés kíséretében. Adá- dául a Hősök tere, a   posta előt- hangulatának szebbé tételéhez.
Emlékeimet a már említett
sunk mindig a „Túl a Tiszán van ti tér, a nagypiac bejárata, a Méegy város, Beregszász” című dal hes-palota környéke, a mozi előt- Ady vers soraival fejezem be:
„Karácsony rege,
melódiájával kezdődött. A vis�- ti tér stb. Vagyis  a népszerű korHa valóra válna,
szajelzések alapján jóleső ér- zó „teljes terjedelmére”. Jóleső érIgazi boldogság
zéssel nyugtáztuk, hogy erede- zés volt pozitív visszajelzéseket elSzállna a világra.”
ti elképzelésünk befogadó fü- könyvelni városunk lakóitól, az ide
lekre talált.
érkező vendégektől, turistáktól. A
Nagy Béla Beregszász

Felolvasószínházi előadás Beregszászban

Tanuljunk meg nem félni

2020 nem az az év, amikor bővelkedhetünk koncertekben,
színházi előadásokban, zenéstáncos mulatságokban. Az év
nagy részét home office-ban
töltöttük, várva, hogy valamelyest enyhüljön a járvány, s az
élet visszatérjen a régi kerékvágásba. Karácsony közeledtével
még inkább erősödik bennünk

került sor. Azonban, hogy minden
érdeklődő kiélvezhesse az előadás
nyújtotta katarzist, több alkalommal is színpadra viszik. December
16-án, a karantén szabályok teljes
betartása mellett, ismét bemutatásra került a darab a Fedák Sári Kulturális Központ pódiumszínpadán.
A történet főhőse, Thomas, furcsa dolgokat tapasztal: sellők és

a vágy a család, a közösség, az
összetartozás iránt.
Így vannak ezzel a beregszászi
színház színészei is, a közönség
szeretete, vastapsa számukra is
nagy jelentőséggel bír. Ezért egy
merőben új műfajt, a felolvasószínházat szeretnék meghonosítani vidékünkön. A Minden dolgok
könyve című darab szűk körben
tartott premierjére december 7-én

trópusi halak úszkálnak az amszterdami csatornákban, békák hada
dörömböl a bejárati ajtón, a szomszédasszony pedig vén boszorkány.
A szigorú katolikus családban nevelkedő kisfiú számára a hit is egészen mást jelent, mint a családját
verbálisan és fizikálisan is bántalmazó apjának. Thomas bensőséges, baráti viszonyban van Jézussal, aki gyakran megjelenik előtte.

A fiú élénk, sokszínű fantáziáján
keresztül látja a világot, ám eközben állandóan és mindentől fél.
„Hogyan lehetek boldog?” „Először is meg kell tanulnod nem
félni” – tanácsolja neki a szomszéd Amersfoort néni, aki a zene,
a könyvek és a beszélgetések révén megnyitja a kisfiú számára a
külvilágot. Thomas mindent leír
a kockás füzetébe, a „Minden
dolgok könyvébe”, így próbálja meg értelmezni és feldolgozni a körülötte zajló eseményeket. A környezetében élők segítségével végül ráébred arra, hogy
lehet másképp is élni, mint folytonos félelemben.
A mély érzelmeket, gyötrődést, kínt felvonultató darab megtekintése szinte fáj a nézőnek is,
főként, mikor látja, hogy az apa
„a jóra nevelés” célzataként bántalmazza gyermekeit, feleségét.
Azonban a színészek zseniális
játéka, mimikája, gesztusa nagyszerűen oldja fel ezeket a nyomasztó jeleneteket. Mindig van
egy humoros, mosolyra fakasztó monológjuk, elszólásuk, amelyek szinte el is feledtetik az előbbi fájdalmakat. A darab kicsikhez
és nagyokhoz egyaránt szól, hiszen az útkeresés, a hit kérdéseit járja körbe.
A kortárs holland szerző,
Guus Kuijer írása alapján készült
darabot Gyevi-Bíró Eszter rendezte. A főszerepekben Szilvási
Szilárd, Ferenci Attila, Vass Magdolna, Fornosi D. Júlia és Gál Natália látható, akik egyszerre több
karaktert is megszemélyesítenek
a felolvasószínház nyújtotta különleges közegben.

-nitta-
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Beszélgetés Bobály Istvánnal, a Beregszászi Művészeti Iskola
igazgatójával

Felelősséggel tartozunk a
felnövekvő nemzedékért

A művészi alkotás az ember
legősibb kifejezési formája. Már
az ősközösségben megjelent és
az idők változásával mindig fontos szerepet játszott az adott társadalom értékeinek a közvetítésében. A zene az emberi kultúra
alapvető része. A gyermekek zenei nevelését pedig a művészeti
iskolák biztosítják.
Ilyen intézmény a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola, ahol a hangszerek, a tánc,
a szolfézs világába vezetik be a
tanulókat. Most az iskola igazgatóját, Bobály Istvánt ismerhetjük
meg közelebbről.
– Meséljen magáról!
– Beregszászban születtem, a
helyi 2. számú középiskolába jártam, ahol orosz nyelven tanultunk.
Az elemi osztályok elvégzése után
az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskolába nyertem felvételt. Később sorkatonai

– Milyen tapasztalatokkal
gazdagodott az évek során?
– Minden gyermek más, minden gyermek egy csodálatos személyiség. A pedagógusi pálya
mindig kihívást jelent egy ember számára, tanítson bárhol, bármilyen szakterületen. Igaz, hogy
akadnak buktatók, nehezebb időszakok, de vannak nagyon meghatározó pillanatai is, amiért érdemes csinálni. Fontos, hogy tudjunk tanulni a hibáinkból, és ki
tudjuk javítani azokat. Emellett
lényeges az is, hogy közvetlen,
személyes kapcsolatot tudjunk
kiépíteni a gyermekkel, mert csak
így lehet sikeres a tanulási folyamat, így tanul örömmel a diák.
– Milyen képzésben vehetnek részt a gyerekek?
– Megtanítjuk őket klasszikus
hangszereken játszani – zongorán, fúvós- és vonós hangszereken –, három éve már vokál osz-

szolgálatra vonultam be. Hazaérkezésemet követően a Mezőkaszonyi
Zeneiskolában tanítottam, majd a
Beregszászi Zeneiskolában kezdtem el dolgozni, közben a Kijevi
Kulturális és Művészeti Nemzeti Egyetem fúvós szakán tanultam
tovább. Emellett több hangszeren
is játszom, kedvelem a zongorát és
az ütős hangszereket is. Az egyetem befejezését követően kihívások elé állított az élet, melyeket
sikerült átvészelnem. Ma pedig a
beregszászi zeneiskola igazgatójaként tevékenykedem.
– Milyen indíttatásból lépett
a zenei pályára?
– Nagyon nehéz, de egyben
szép is a zenei pálya. Szeretni
kell ezt a mesterséget. Én már
fiatal koromban megkedveltem.
Emellett a pedagógus pálya is
vonzott. Vannak, akik kiváló zenészek, de a tanítás nem az ő asztaluk, és vannak, akik kevésbé tehetséges zenészek, de annál jobb
pedagógusok. Egy művészeti iskolában ezt a két területet jól kell
tudni ötvözni. Így jutottam arra a
döntésre, hogy a zenei képzéseim
után tanítani szeretnék, hogy minél több gyermekkel megismertessem a muzsikát.
– Miért volt fontos önnek,
hogy zenekultúrára tanítsa a növendékeket?
– Kötelességemnek érzem,
hogy szolgáljak a felnövekvő
nemzedék, a szülők felé ezzel.
Intézményünkben a kollégákkal nem csupán zenei képzésben
részesítjük a diákokat, hanem a
jóra, a szépre, emberségre neveljük őket. Mi is felelősek vagyunk
azért, hogy milyen nemzedéket
nevelünk fel.

tályunk is van, emellett táncot is
tanulhatnak. Több zenekarunk,
gyermek- és tanári-kórusunk is
van. Büszkék vagyunk arra, hogy
a városban tartott rendezvényeken rendszeresen felléphetünk. A
jelenlegi járványhelyzet miatt pedig online koncertet rendeztünk.
– Térjünk vissza Önre. Milyen érzései vannak, amikor
egy-egy hangszeren játszik?
– Nagyon jó érzés, szeretek játszani, ilyenkor mindig
megnyugszom. Rohanó világunkban elkerülhetetlenek a
stresszhelyzetek, mikor pedig játszom, ezek háttérbe szorulnak,
nem figyelek rájuk.
– Két fiú gyermeke van. Ők is
örökölték a zene iránti szeretetét?
– Igen. Sámuel 11 éves, három hangszeren is tehetségesen
játszik. Könnyen tanul, de néha
azért elkalandozik. Benjámin
még csak 6 éves, de már őt is érdekli a zene. Furulyázik, emellett már kora reggeltől a zongora billentyűit ütögeti. Ő a mi kis
ébresztőnk. Hogy felnőtt korukra is ezen a pályán maradnak-e,
vagy másfelé visz az útjuk, azt
nem tudhatjuk, de nagyon büszke vagyok rájuk.
– További tervek…
– Egy pedagógus életében a
tervek jönnek maguktól. Az országunk vezetése újabbnál újabb
reformokat vezet be, amelyeket
végre kell hajtanunk, a megfelelő módon kell ezeket beépíteni a
tanítási folyamatba. Ez sokszor
nem kis feladat. Emellett szeretném tudásom legjavával végezni
teendőimet, és útmutatást adni a
felnövekvő generációnak.

Kurmay Anita
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Beregsomban felavatták Sütő Kálmán emléktábláját

Kovácsoltvas díszelemek Henter Alextől

Most, 110 évvel a születése után és életének, irodalmi életművének ismeretében sokadszor van bátorságom megállapítani Kálmán bátyánk egykor volt személyiségének talán legnagyszerűbb
értékét: a mindennapi tetteiből és versvilágából sugárzó hűséget.
Hűségét az ő szülőközegéhez, faluközösségéhez, nemzetéhez és
az annál is tágasabb emberi közösség igazi érdekeinek képviseletéhez, hangzott el azon a Somban megtartott ünnepségen, amelyen felavatták Sütő Kálmán költő, kulturális szervező és a falu
egykori bírájának emléktábláját, melynek domborművét Lengyel Tibor nyíregyházi szobrász készítette.

A vas megmunkálásának eredete a régmúlt időkre nyúlik
vissza. Elterjedésével egyre
több dolgot készítettek belőle, használták dekorációként
is. Rengeteg gyertyatartó és
kandeláber készült, a gótikus
korszakban kovácsoltvassal díszítették a síremlékeket, majd a barokk időszakban a palotákat óriási méretű kovácsoltvas kerítés és
kapu vette körül.
A modern építészet és művészet egyik elengedhetetlen
kelléke ez a műfaj. Egy-egy
kovácsoltvas kapu, lépcsőkorlát, kerítés igazi dísze lehet otthonunknak. A Guton élő
Henter Alex kezei közül igazi remekművek kerülnek ki.
Vele beszélgettünk tervekről,
elképzelésekről.
– Hogyan indult a szakma iránti szeretete?
– Igazából soha nem gondoltam arra, hogy egyszer kovács leszek. Dolgoztam több
országban is, majd 2017-ben
úgy alakult az életem, hogy
itthon vállaltam munkát, hogy
minél közelebb legyek a családomhoz. Egy remek kovácsmesterhez kerültem, akinél kovácsinasként sikerült elsajátítanom a mesterség alapjait. Miközben egymás után készítettük
a szebbnél szebb kapukat, korlátokat, egyre jobban megszerettem a szakmát. Már akkor tudtam, hogy saját vállalkozást fogok indítani. Egyébként felmenőim közt is voltak kovácsok, talán tőlük is örökölhettem a vasmegmunkálás iránti szeretetet.
– Mennyire nehéz elsajátítani a szakmát?

„A rög az élettel összeforr”

De ki is volt Sütő Kálmán?
A leendő parasztköltő, író, aki
1910-ben született, a hat elemi
elvégzése után földműves lett.
Emellett versírással már ifjú korában próbálkozott. Az 1930-as
években szervezője és vezetője a
szülőfalujában működő Magyar
Kultúregyletnek. Már 1936-ban
sikerült kiadnia első verseskötetét Lelkeket jöttem venni címmel. 1940-ben három évre megválasztották a falu bírójának.
1945-ben szovjet hadifogságba
került, ahonnan egy év múlva
szabadult. 1961-ben Kacagó faluvégek, 1984-ben pedig S az életem most széjjel osztom címmel
jelent meg verseskötete, a negyedik a Holdarcba nézve címmel látott napvilágot.

Az avatóünnepségen
Popovics Nikoletta, a könyvtár
vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, s szólt Sütő Kálmán
emberi és költői nagyságáról. Ezt
követően Jenei Dávid tanuló előadásában Sütő Kálmán néhány
verséből hallhattunk részleteket.
Minden bizonnyal emlékezetes
marad ez a nap a község lakói
számára, kezdte üdvözlő beszédét Békésiné dr. Lukács Angéla,
Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, aki nagyra értékelte azt, hogy a helybéliek híven őrzik a falu kiválóságainak emlékét, ragaszkodnak kultúrájukhoz, hagyományaikhoz,
magyar identitásukhoz.
Dalmay Árpád, az emléktáblát ajándékozó Beregszászért Alapítvány kuratóriumának elnöke levélben köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Sütő
Kálmánt volt szerencsém személyesen is ismerni, többször
találkoztam vele somi házában,
áll a levélben. Nagy megtiszteltetésnek tekintettem, hogy az
1944-ben a szovjetek által megsemmisítésre ítélt és sok darabját elkobzott első verseskötete
féltve őrzött példányát nekem
ajándékozta és dedikálta. Alapítványunk elkészítette ennek
hasonmását, amelyet most az
érdeklődők a kezükbe vehetnek.
E nagyszerű ember megérdemli, hogy emléke fennmaradjon
akár évszázadok múlva is, amíg
élnek magyarok Beregsomban,
ebben a költőket termő faluban,
mondta.

Nagy Zoltán Mihály József
Attila-díjas író szintén levélben
üzent. „Sütő Kálmán ahhoz az alkotó nemzedékhez tartozott, amelyik tudatában volt a kimondott és
leírt szavak súlyának, felelősségének… A kétkezi és a szellemi
munka szokatlan kettőssége tette
lehetővé számára azt, hogy szűkebb közössége és az emberiség
nagy problémáiról egyaránt hitelesen szóljon verseiben.”
Dupka György, az Együtt
kárpátaljai irodalmi folyóirat
kiadója a vidék magyar írótársadalmának köszöntését hozta el. Beszámolt azokról a jóízű beszélgetésekről, melyeket
Sütő Kálmánnal folytatott, amikor fiatal költőtársaival együtt
meglátogatta őt otthonában. A

parasztköltő legnagyobb érdemének ma is azt tartja, hogy a
csehszlovák uralom alá került,
kisebbségbe kényszerített kárpátaljai magyarok közül az elsők
között ocsúdott fel a Trianon által okozott traumából. Hitelesen
és őszintén, művészi erővel ábrázolta az itt élők mindennapjait, életérzéseit és vágyait. Jóleső
érzés ma is arra gondolni, hogy
egyengettük útját annak a folyamatnak, melynek végén az idős
költő a Magyar Írószövetség tagja lett, mondta.
Halász László, a Beregszászi Járási Művelődési és Turisztikai Osztály vezetője elismeréssel szólt arról az elkötelezett magatartásról, melynek eredményeként a somiak egyedülálló módon ápolják településük nagyjainak emlékét. Idén, ha nem szól
közbe a járványhelyzet, immáron tizenharmadik alkalommal
került volna megrendezésre a
Sütő Kálmán és Kecskés Béla
szavalóverseny.
Az emléktábla leleplezése
után a jelenlevők megtekintették
a Somi Irodalmárok Emlékmúzeumát, melyet 2006-ban a MÉKK
és az Együtt baráti köre, valamint
Deme Ibolya, az akkori könyvtárvezető és a falu népe hozott létre.
Ez Kárpátalja első ilyen jellegű
intézménye, ahol a község szülötteinek – Sütő Kálmánnak, Kecskés Bélának, Balogh Balázsnak,
Somi Nagy Zoltánnak – munkásságához fűződő dokumentumait,
tárgyi emlékeit őrzik.

Kovács Elemér

Egyediség, kreativitás, fantázia
– Kezdetben nem volt könnyű,
mivel a kovács szakma egy nehéz,
fizikailag megterhelő munka. Jó
erőnlétet, mindennapos gyakorlást
és pontosságot igényel. Ezt a mesterséget nem lehet pár hónap alatt
megtanulni, évek kellenek hozzá.

De kitartással egy szerethető tevékenységgé válhat.
– Mára pedig saját vállalkozást indított.
– Így igaz, 2019-ben sikerült elindítanom a saját vállalkozásomat,
amikor elkészítettem a saját kapunkat. Ezután jöttek az első megrendeléseim. Nagy kihívás volt ez számomra, hiszen ez egy új dolog volt
az életemben. Mint említettem, már
kovácsinas koromban elhatároztam,
hogy saját vállalkozásba kezdek,
és nagyon büszke voltam, amikor
ez sikerült.
– Mit kínál a megrendelőinek?
– A legtöbb megrendelőm kapu-

Csongoron bíznak a jövőben

Biztos befutó lehet az uborka

Sokan hangoztatják mostanság,
hogy a jövőben semmi sem lesz
már úgy, mint a járványhelyzet
előtti időkben. Sándor Miklós
viszont, aki Csongoron családjával fóliagazdaságot üzemeltet,
azt vallja, hogy bármit is hozzanak az elkövetkező évek, a minőségi zöldségfélék iránti kereslet nem szűnik meg.

hajtatóközeg területe tavaszra eléri a 2400 négyzetmétert – számol
be közeli terveiről a fiatal gazda. –
Nagy segítség számunkra, hogy a
Magyarország által támogatott Első
lépés program keretében az alapítvány megelőlegezte a negyedik fóliasátor költségeit. Ennek az építésén dolgozunk jelenleg. A munka javát elvégeztük, de még min-

Ők már évekkel ezelőtt az
uborka mellett döntöttek, és nem
bánták meg. Így jövő tavasszal
remélhetőleg Sándorék öttagú
csapata – valamennyien családtagok – négy fűtött fóliasátorban
kezdi meg az általuk favorizált
növény termesztését.
– Úgy tervezzük, hogy a

dig akad teendő bőven. Szerencsére minden feladatot önerőből is meg
tudunk oldani, hisz például a fóliasátor vázcsöveit magam hegesztem,
és a fűtési rendszert is az apósommal együtt alakítjuk ki.
– Sándorék egyébként errefelé egyedi módon, „vályúban” termesztik az uborkát.

kat, kerítéseket, korlátokat kér.
Nagyon színes a paletta. Díszhintákat, garázskapukat, rózsalugasokat készíthetek igény szerint. Igazából bármit, ami fizikailag létrehozható, mivel a kovácsnak csak a képzelete szab határokat. Legtöbbször interneten keresztül szokták felvenni velem
a kapcsolatot a megrendelők és
ezután telefonon egyeztetünk.
De nem egyszer előfordult az is,
hogy a már elégedett ügyfelek
ajánlottak a barátaiknak, ismerőseiknek.
– Mit jelent személy szerint önnek a vállalkozása?
– Szeretem a kovácsmesterséget, nagy lelkesedéssel
csinálom. Számomra ez egy
szép foglalkozás, emellett itthon lehetek a családommal.
Sokan nem mondhatják ezt
el magukról, hiszen arra kényszerülnek, hogy egy másik országban vállaljanak munkát.
– Mint minden mesterséget, ezt a tudást is fejleszteni szükséges. Vannak-e
tervei ezzel kapcsolatban?
– Vannak terveim, természetesen. Fontos a fejlesztés,
fejlődés, hogy ez által pontosabban, gyorsabban és szebben tudjak dolgozni, a legkorszerűbb szerszámokat és
gépeket használni. További eszközöket szeretnék, amelyek megkönnyítik a munkát.
– A visszatérő megrendelői
kör kialakítása nem kis feladat.
– Igyekszem szívvel-lélekkel
végezni a munkámat, hogy meg
tudjak felelni az elvárásoknak és
az egyéni ízlés szerinti megrendeléseknek. A jövőben is szeretném folytatni ezt a mesterséget,
amely feltölt energiával, és szeretném, ha a megrendelőim még
elégedettebbek lennének az elkészült díszelemekkel.
– Úgy legyen.

Kurmay Anita

– Ennek lényege, hogy a levert cövekek közé szorított fekete
fóliába mintegy 40 cm szélességben és 30 cm magasságban termőtalaj kerül. A hajtató közeg egyébként folyami iszapból áll duzzasztott perlittel keverve. A folyami
iszappal kapcsolatban is igyekszünk minél kevesebbet bízni a
véletlenre. Hogy a legfontosabb
tápelemekből éppen mennyit tartalmaz, az az egyik magyarországi laboratóriumban derül ki az általunk küldött minták alapján. Az
eljárás előnye, hogy háromévente,
amikor már a többnyire erősen átfertőződött talaj megérett a cserére, nem az egész fóliaház földjét
kell kihordani, hanem csak ezeket
a termesztői sávokat. Mindez az
elkövetkező hetekben is rengeteg
munkát ad a családnak.
– Miért éppen az uborkában bíznak?
– Azért, mert például az utóbbi 4-5 évben korai paradicsommal piacainkat elárasztják a tőlünk délebbre fekvő balkáni államok. Velük tehát nem versenyezhetünk. A friss fogyasztásra
szánt uborkát viszont igencsak
kockázatos onnan küldeni kamionszámra, nagy tételben, mivel annak értékesítése többnyire
hosszadalmas.
Búcsúzáskor a házigazda
még hozzáteszi:
– Éveken át dolgoztam külföldön, távol a családtól, többnyire Németországban, s a végén
már nagyon elegem lett az egészből. Most, ha valamivel szerényebben is, de a családi gazdaság
jövedelméből meg tudunk élni.

Eszenyi Gábor
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A zöldhagyma hajtatásáról (2.)

A zöldhagyma hajtatásáról szóló cikkünk első részében a gazdák választ kaphattak azokra a
kérdésekre, hogy mikor és milyen hagymát érdemes hajtatni a késő őszi, kora téli időszakban. A termesztés során felmerülő további kérdések megválaszolásával szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a termelőknek és érdeklődőknek, akik a lehető legkorábban és
a legjobb minőségben szeretnének zöld
hagymaszárat termeszteni.
Hová ültessük?
Erre a kérdésre a választ nem
lehet egy mondatban megadni.
Ugyanis vannak termelők, akik
előveteményként a fóliaház laza
szerkezetű talajába ültetnek, 1,21,5 m széles ágyásokat és 0,3-0,5
m széles művelő utakat alakítva
ki. Ebben az esetben fontos, hogy
figyelembe vegyük az ágyások és
sorok hosszanti irányú elhelyezését. Erre azért van szükség, hogy
az állományunk jobban szellőzzön, elkerülve ezzel a különböző
rothadásos, penészes megbetegedéseket. A megfelelő helykihasználás végett az ágyásokban 8-10
cm sor- és 2-3 cm tőtávolságra

kusz, forgács és fűrészpor keveréke stb.) tesznek, s ezekbe ültetik a
hagymafejeket. Ennél a termesztési technológiánál fontos megjegyezni: ahhoz, hogy egy zárt, napfénytől mentes helyen jó minőségű zöld hagymaszárunk
legyen, a szakszerű pótmegvilágítás alkalmazása elengedhetetlen.
Egyes termelők a palántanevelőikben, a főnövények palántanevelési ideje alatt az asztalok
alatt gyökereztetik meg
a hagymákat, a fűtést és
a pótmegvilágítást maximálisan kihasználva. A főnövények
kiültetését követően áthelyezik a
termesztő ládákat a meggyökereztetett hagymákkal együtt a nagylégterű fóliasátrakba, és mire a fő kultúrnövény árnyékot adna, addigra
a zöldhagyma értékesítésre kerül.
Milyen mélyre
ültessük?
A legoptimálisabb ültetési
mélység az, amikor a laza szerkezetű ágyásokba, szaporító ládákban
lévő termesztő közegbe kb. 2 centiméternyit nyomunk be a hagymafejekből. Az ennél mélyebbre történő lerakás, vagy esetleg a hagymák
földdel való betakarása esetén hos�szabb fehér szárrészt kapunk, viszont számolnunk kell a hagyma-

tesszük le a gumókat, úgy, hogy
egymáshoz ne érjenek és a hagymák fölfelé néző részét levágjuk,
megkönnyítve ezzel a zöld hagymaszárak fejlődését.
Vannak, akik pincékben, különböző enyhén fűtött helyiségekben polcokat alakítanak ki,
amelyre termesztő ládákban különböző termesztő közegeket
(perlit, használt tőzeg vagy kó-

fejek intenzívebb rothadásával és
a szárak elvékonyodásával.
Hogyan ápoljuk?
Ápolási munkái közé legtöbbször az öntözést, a szellőztetést,
és szükség esetén a fátyolfóliával
történő ki-betakarást soroljuk. Ha
ezeket ügyesen és nagy odafigyeléssel kombináljuk, akkor a zöldhagyma rövid tenyészidejének köszönhetően elkerülhetőek az eset-

Biológiai eredetű korokozók
és kártevők elleni szerek

Ezúttal a biológiai eredetű gom- kony hatásával hozzájárul a terba- és baktériumölő szerekről més sikeréhez.
szeretnék írni. Az utóbbi időben
Cellulózbontó hatásának kömár sokan használják
szönhetően nő a talaj hua zöldségtermesztésmusztartalma, biztosítja
ben, különösen a fóliaa talajban lévő tápanyasátrakban.
gok felvehetőségét, serEgyik leghatékenti a növények gyökérkonyabb és legelterzetének fejlődését. A najedtebb biofungicid
gyobb gyökértömeg több
a Trichodermin. Ez
tápanyagot és vizet tud
Tel.: 2-41-74
egy mikrobiológiai és
felvenni a talajból, így
hiperparazita hasznos
magasabb hozam és jobb
gombát tartalmazó készítmény. termésminőség várható. StimulálÖsszetett hatásával az egész ve- ja a kultúrnövények kortani ellengetáció során segíti a kultúrnövé- álló képességét. A Trichoderma
nyek egészséges fejlődését, így harzianum a gyökérzet környezebiztosítva a magasabb termésho- téből kiszorítja a káros gombákat,
zamot és a jobb minőséget.
minimalizálva a talajból induló beBármely kultúrában alkal- tegségek kialakulásának lehetősémazható mikrobiológiai termék, gét. Alkalmazhatjuk valamennyi
amely hatékonyan támogatja a szántóföldi és kertészeti kultúrában
gombaölőszerek hatását a fertő- 1-2,5 kg/ha dózisban, a vetés előtzések kialakulásának csökken- ti talajelőkészítéskor a talajra kijuttésével. Mind a talajéletre, mind tatva, majd a talajba bedolgozva.
pedig a növényre kifejtett jótéA kártevők elleni szerek közül

leges növényvédelmi beavatkozások. Akadnak viszont olyan hos�szantartó borús, párás időszakok,
amikor is a rendszeres szellőztetésünk ellenére a hagymaperonoszpóra felüti a fejét. Ilyenkor kénytelenek vagyunk növényvédelmi kezelést beiktatni (pl. Amistar), hogy
elkerüljük a zöld hagymaszáraink
megbetegedését.

Különösebb tápoldatozást nem
igényel. Szintén termelői tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy
a vöröshagyma-fejekben elegendő
tápanyag van a zöld hagymaszárak
kifejlődéséhez. Talajon történő termesztés esetén pedig a trágyázott
talajok kerülendőek.
A sikeres zöldhagyma termesztése az egyenletes vízellátásban és a
szellőztetésben rejlik. A mesterséges ültető közegek esetében ügyeljünk arra, hogy soha ne száradjanak
ki teljesen. Ezt úgy ellenőrizhetjük,
hogy ha a termesztő közegbe belemarkolva és összenyomva néhány
csepp víz kicsordul, akkor megfelelő a közegünk és a növényünk
vízellátása. Talajos termesztés esetén viszont a fordítottjára kell nagyon odafigyelnünk, ugyanis, ha a
talajunkat folyamatosan túlöntözzük, akkor beindulhatnak a különböző rothadásos és penészes megbetegedések.
Hogyan tartsuk gyommentesen?
A hagyma vegyszeres gyomirtására léteznek ugyan készítmények, de tekintettel a zöld hagymaszár kinevelésének rövid tenyészszeretném megemlíteni azokat a
mikrobiológiai szereket, amelyeket
már eddig is eredményesen használtunk, különösen a fóliasátrakban,
az atkák elleni védekezésben. Ilyen
például az Actofit. Ez a biológiai
szer kimondottan az atkákra eredményes. A Caesart szintén eredményesen használják a gazdák a zöldségtermesztésben, például a tripsz,
atka és levéltetű elleni védekezésben, valamint az üvegházi molytetű ellen. Aki idejében használta, jó
eredményeket ért el.
Úgy gondolom, ennek a
bioszernek nagy jövője van, azért
is, mert magas hőmérsékleten is
hatékonyan védi a növényeket,
amikor a vegyszerek már nem hatásosak. Lényegesen olcsóbbak,
mint a drága vegyszerek. Ami a
legfontosabb, hogy környezetkímélők, nem veszélyesek a méhekre és más hasznos rovarokra,
így szerves részei integrált növényvédelemnek.
Várom továbbra is kérdéseiket és szívesen válaszolok Önöknek. Tel.: 0975166318 vagy
0503723469.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója

idejére, az azt követő főnövények gyomirtó érzékenységére
(pl. uborka), a gyomirtók hos�szú élelmezési várakozási idejére, a vegyszeres gyomirtószerek
alkalmazása nem ajánlott. Ha
szükséges, akkor a gyommentesítés mechanikusan, kézi gyomlálással oldható meg. De akadnak
tapasztaltabb termelők, akik tudják, hogy a legnagyobb fejtörést
az úgynevezett tyúkhúr elnevezésű gyom okozza, és ezeket még
ősszel, a talaj-előkészítések előtt
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Hogyan lesz
lakásunk a zord téli
hónapok kertje?

Kimennek a divatból az
óriásnövények
A XX. század magyar lakásait nagyrészt terjedelmes, hos�szú évtizedeken át nevelt, trópusi, vagy szubtrópusi származású növényekkel, a plafont verdeső fikuszokkal, szobafenyőkkel,
igen sok helyet elfoglaló pálmákkal, filodendronokkal díszítették. Ezek a lakásviszonyok változásával lassankint kimennek a
divatból és helyet adnak a kevesebb helyet igénylő, edzettebb,
dekoratív, de viszonylag kevés
gondozás mellett is mutatós növényeknek.
Minél melegebb van, annál
több víz szükséges
A cserepes szobanövények
többsége a 18-22 fokos hőmérsékletű helyiségekben telel jól
át, ahol kellő megvilágításban
van része! A nagyon fényigényes növényeket állítsuk az ablak közelébe, de vegetációjukat
mesterséges fénnyel is javíthatjuk. Magasabb hőmérsékleten
a növények több vizet párologtatnak el és télen is erőteljesebben növekednek, ezért több öngaraszolással eltávolítják a fóliatözésre is van szükségük. Érdeházakból, jelentősen lecsökkentmes megjegyezni és következeve ezzel a gyomosodást. Célszetesen betartani azt a szabályt,
rű továbbá a talaj-előkészületehogy minél melegebb és viláket (ásás, frezázás) közvetlenül
gosabb a helyiség, annál töba hagymafejek lerakása előtt elbet kell a növényeinket öntözni.
végezni.
Egyébként valamennyi szoHogyan értékesítsük?
banövényt
inkább ritkábban, de
A felszedést követően a hagykissé nagyobb vízmennyiséggel
mafejről egy éles késsel eltávokell megöntözni, de a túlöntölítjuk a tönköt, mintegy 1 cm-re
zés gyakran a gyökérzet rothaa hagymatest aljától. Ezt kövedását és ezzel a növény elpuszti a hajtások kihúzása. A követtulását okozza.
kező művelet a hajtások törölNéha törölgessük, fürdessük a
getése vagy mosása. Erre akkor
növényeket!
van szükség, ha földes vagy sáIgen
fontos,
hogy két-háromros a hagyma. Ilyenkor részesülhetente szabadítsuk meg a növének előnyben azok a termesznyek levélzetét a rárakódott füsttői közegek (perlit, kókusz, fortől, koromtól, szálló portól és
gács), ahol ez a munkafolyamat
egyéb szennyeződéstől, hiszen
megspórolható. Ezt követi a hára szobanövények télen is élnek,
tyák eltávolítása és a csomagoasszimilálnak, lélegeznek, amit a
lás. Csomagolását tekintve meglégzőnyílások eltömődése megkülönböztetünk csomózott (4-5
akadályoz; erre a célra a legaldb/csomag) és kilós kiszerelést.
kalmasabb a langyos vízzel végVidékünkre leginkább a csomózett zuhanyozás.
zott értékesítési forma a jellemző.
Ne forgassuk a növényeket!
Nagy Csaba falugazdász,
Válasszuk ki a telelő nöPro Agricultura
vények helyét igen gondoCarpatika Alapítvány
san még az ősz folyamán,
de azután már lehetőleg ne bolygassuk őket, mert a helyváltoztatást
erősen megsínylik. Erre a legjobb példa a csodaszépen virágzó karácsonyi kaktusz, amely egy áthelyezés, vagy csupán a cserép elfordítása következtében is ledobja a virágait és a virágbimbóit!
Ne bolygassuk tavaszig!
Óvjuk a szobanövényeket a huzattól, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás a virágok hervadását
és a levelek sárgulását, lehullását idézi elő.
Télen ne ültessük át a növényeket. Ha
úgy látjuk, hogy
szükségük volna nagyobb cserépre, friss földre, akkor inkább
csökkentsük a
fényt, a helyiség hőmérsékletét és az öntözést a tavasz beálltáig.
Nehezebben gyógyulnak télen a sebek
A jövés-menést akadályozó hajtásokat, a túlságosan nagyra nőtt
növényeket csak akkor messük meg, ha arra feltétlenül szükség van,
mert az okozott sebek télen igen nehezen gyógyulnak be és ez sok
esetben a növény végzetévé válhat.
Jót tesznek a növények a lakás levegőjének
Gyakran teszik fel azt a kérdést, hogy igaz-e miszerint a szobanövények rontják a helyiség levegőjét. Nos, a növények éjjel valóban széndioxidot lélegeznek ki, de nappal sokkal nagyobb mennyiségű oxigént termelnek, ezért semmi okunk sincs arra, hogy a szobanövények társaságáról akár a hálószobában is lemondjunk, feltéve, hogy alkalmas időpontban a helyiséget rendszeresen szellőztetjük. balintgazda.hu/Kárpátinfo
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Heti műsor

Köszöntjük Kamilla nevű olvasóinkat!

Hétfő

December 28.

23:25 Don Matteo

Köszöntjük Tamás, Tamara nevű olvasóinkat!

Kedd

Amerikai krimisor.

04:55 Teleshop
05:25 Kölyökklub
07:00 Ralph lezúzza
a netet

Amerikai animációs
kalandvígjáték

09:15 Asztro Klub
10:15 Teleshop
11:50 Neveletlen
hercegnő

Amerikai vígjáték

14:20 A kicsi kocsi újra
a régi
Am. kalandvígjáték

16:15 Játékháború

Amerikai animációs
kalandvígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:15 Szörny Rt.

Amerikai animációs
kalandvígjáték

20:55 Neveletlen hercegnő 2. - Eljegyzés a palotában
Amerikai vígjáték

23:20 Sebhelyek

Amerikai akciófilm

01:25 Wind River Gyilkos nyomon
Amerikai thriller

03:20 Fókusz

04:10 LA to Vegas A jackpotjárat
Am. vígjáték-sor.

04:40 Sissi

Osztrák történelmiéletrajzi filmsor.

07:10 Igazából szerelem
Angol-am. romantikus vígjáték

10:10 A pláza ásza

Am. akcióvígjáték

12:10 Ha eljön Joe Black
Am. filmdráma

16:15 Jégkorszak

Am. animációs vígjáték

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:00 Doktor Balaton
Magyar filmsor.

19:35 Exatlon Hungary
21:55 A Viszkis
Magyar akciófilm

00:40 Mission:
Impossible

Amerikai akciófilm

03:15 Csapdába csalva
03:45 Magánnyomozók

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:50 Ridikül
08:45 Buddy, a karácsonyi juhászkutya
Angol családi film

10:15 Aladdin legújabb
kalandjai
Játékfilm

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 Europa A la Carte
13:20 Hét világ,
egy bolygó
14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 A névtelen vár

Magyar tévéfilmsor.

16:15 Az örömapa

Angol filmvígjáték

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

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévéfilmsorozat

20:30 A Bolsoj Balett
Orosz tévéfilmsor.

21:25 Diagnózis

Tévéfilmsorozat

22:05 Kenó
22:15 Ne ölj! II

Krimisorozat

01:00 4 összeesküvő
és 1 temetés

Német bűnügyi tévéfilmsorozat

21:30 Tízen voltak

Bűnügyi tévéfilmsorozat

Olasz tévéfilmsor.

04:10 Páratlan páros

December 29.

04:00 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.

22:20 Kenó
22:30 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilm04:55 Teleshop
sorozat
01:55 A veszteségből
05:20 Kölyökklub
nem lehet megélni 07:00 Macskarisztokraták 23:25 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
03:00 Magyar Krónika
Amerikai animációs
00:40 4 összeesküvő
03:35 Unió27
kalandvígjáték
és 1 temetés
08:45 Asztro Klub
Német tévéfilmsor.
09:40 Teleshop
11:20 Neveletlen her- 01:25 Új idők új dalai
04:00 Babits - Misztrál
cegnő 2. - Eljegy- 01:55 Rúzs és selyem
(Lemezbemutazés a palotában 02:20 Fülszöveg:
Fonyódi Tibor
Amerikai vígjáték
tó koncert)
02:45 Mesterember:
Magyar zenés film- 13:45 Egy boltkóros
Fakitermelő
sorozat
naplója
03:15 Magyar Krónika
04:25 Balázs Elemér 50
Amerikai vígjáték
05:00 Híradó
15:50 Játékháború 2. 03:40 Esély
Amerikai animációs
05:15 Angol nyelvű hírek
kalandvígjáték
05:20 Német nyelvű
18:00 RTL Híradó –
hírek
04:05 Üdítő
Esti kiadás
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:00 Híradó
05:30 Kínai nyelvű hírek 18:50 Fókusz
05:15 Angol nyelvű hírek
19:15 Hamupipőke
05:35 Itthon vagy!
Amerikai romanti- 05:20 Német nyelvű
05:55 Öt kontinens
kus film
hírek
06:20 Summa
21:20 Apád-anyád
05:25 Orosz nyelvű hírek
06:40 Család'20
idejöjjön!
05:30 Kínai nyelvű hírek
07:10 EtnoKlub
Amerikai vígjáték
05:35 Itthon vagy!
08:25 Élő népzene
23:55
Az
05:55 Esély
08:50 Élő népzene
Amerikai film
06:15 Kék bolygó
09:25 Jó ebédhez szól 02:50 A zöld íjász
06:40 Magyar gazda
a nóta
Amerikai akció07:10 EtnoKlub
09:50 Jó ebédhez szól
film-sorozat
08:20 Élő népzene
a nóta
03:30 Fókusz
08:45 Élő népzene
10:25 Isten kezében
09:20 Jó ebédhez szól
10:50 Az utódok
a nóta
reménysége
09:45 Jó ebédhez szól
11:25 Szerencsés flótás 04:45 Sissi
a nóta
Magy. filmvígjáték
Osztrák történelmi10:20 Evangélikus
12:50 V4 híradó
életrajzi filmsor.
magazin
13:00 Híradó
07:10 Everest
10:45 Református
Amerikai-izlandi13:15 Roma magazin
angol filmdráma
riportok
13:45 Domovina
09:45 Hotel
11:20 A piac
14:15 Leányvásár
Tévéjáték
Transylvania 2.
Magy. filmvígjáték
Amerikai családi
12:50 V4 híradó
15:50 Divat & dizájn
animációs filmű
13:00 Híradó
16:20 Magyar Krónika
11:30 Ha maradnék
13:15 Srpski ekran
16:50 Öt kontinens
Amerikai fantaszti- 13:50 Unser Bildschirm
17:25 Ízőrzők - Takarékus film
14:20 Ördöglovas
kos konyha
13:50 Álommeló
Magy. életrajzi film
17:55 Ízőrzők:
Amerikai romanti- 15:45 Család'20
Hosszúhetény
kus vígjáték
18:30 Borbás Marcsi 16:10 Jégkorszak 2. - 16:10 Novum
16:45 Térkép
szakácskönyve
Az olvadás
19:00 Jó ebédhez szól
Amerikai animációs 17:15 Ízőrzők - Takarékos konyha
a nóta
vígjáték
17:50 Ízőrzők: Oszkó
19:25 Jó ebédhez szól 18:00 Tények
18:25 Borbás Marcsi
a nóta
18:45 Tények Plusz
szakácskönyve
19:55 Az örökzöld
19:00 Doktor Balaton
19:00 Jó ebédhez szól
Magyar filmsor.
örökzöldek
a nóta
19:35 Exatlon Hungary
21:00 Híradó
21:55 Daylight – Alag- 19:25 Jó ebédhez szól
21:25 V4 híradó
a nóta
út a halálba
21:35 Háromszázezer
20:00 Mosoly a
Amerikai katasztpengő az utcán
rófafilm
javából!
Magyar romanti00:20 Mission:
kus film
21:00 Híradó
Impossible 2.
22:55 Dokuzóna
21:25 V4 híradó
Amerikai akciófilm 21:35 Pepita kabát
23:55 Hazajáró
Magyar romantikus
00:30 Hetedhét kaland 03:10 Csapdába csalva
dráma
03:40 Magánnyomozók
00:40 M2 matricák 22:50 Klasszikusok
Lássuk a medvét!
délidőben
00:45 M2 matricák 23:45 Hazajáró
Lássuk a medvét!
00:15 Hagyaték
05:55 Hajnali
00:55 Himnusz
00:45 Hetedhét kaland
gondolatok
01:00 Híradó
00:55 Himnusz
01:20 Angol nyelvű hírek 06:00 Híradó
01:00 Híradó
06:30 Nemzeti
01:30 Az örökzöld
01:20 Angol nyelvű
Sporthíradó
örökzöldek
hírek
02:25 Szerencsés flótás 06:40 Kenó
01:30 Mosoly a
Magy. filmvígjáték 06:45 Srpski ekran
javából!
07:15 Unser Bildschirm
03:45 Magyarország
02:25 A piac
07:50 Ridikül
finom
Tévéjáték
08:45 Timber, a kincs03:50 Magyarország
kereső csodafinom
kutya
Angol családi film
04:45 Jövünk!
10:15 Az örömapa
05:10 Bringasport
Angol filmvígjáték
05:25 Szabadidő
12:00 Déli harangszó 05:00 Múlt és Jelen
05:55 Kézilabda
12:01 Híradó
közvetítés
05:30 Öttusa
12:35 Nemzeti
07:30 Vízilabda
05:55 UEFA Bajnokok
Sporthíradó
közvetítés
Ligája
12:50 Europa A la Carte 07:55 Jégkorong
08:50 Kosárlabda
13:15 Hét világ,
közvetítés
közvetítés
egy bolygó
10:55 Forma-2
12:20 Forma-2
11:50 UEFA Bajnokok 14:15 Sorsok útvesztője 13:30 Forma-1 Török tévéfilmsor.
Ligája
Időmérő edzés
15:05 A névtelen vár
13:50 Forma-2
15:00
Forma-1 Magyar tévéfilm15:10 Forma-1 Nagydíj futam
sorozat
Nagydíj futam
17:15 Fradi Tv
16:10 Örömapa 2
17:10 Öttusa
17:45 Felvezető műsor:
Angol
filmvígjáték
17:45 Felvezető műsor:
Kosárlabda
18:00 Híradó
Jégkorong
18:00 Kosárlabda
18:25 Nemzeti
18:00 Jégkorong
közvetítés:
Sporthíradó
közvetítés
19:50 Értékelő műsor:
20:10 Értékelő műsor: 18:45 Isztambuli
Kosárlabda
menyasszony
Jégkorong
23:05 Kosárlabda
Török tévéfilmsor.
21:45 Kosárlabda
közvetítés
19:40 Rex Rómában
közvetítés
Olasz bűnügyi tévé- 01:05 Jégkorong
23:45 UEFA Bajnokok
közvetítés
filmsorozat
Ligája
20:35 A Bolsoj Balett 03:15 Kosárlabda
01:40 Jégkorong
Tévéfilmsorozat
közvetítés
közvetítés

Köszöntjük Dávid nevű olvasóinkat!

Szerda

December 30.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 A Bolsoj Balett
Tévéfilmsorozat

21:40 Hölgyek
paradicsoma
Magyar vígjátéksor.
Olasz romantikus
05:00 Teleshop
tévéfilmsorozat
05:25 Kölyökklub
22:40 Négyen a bank
08:55 Asztro Klub
ellen
09:50 Teleshop
Német filmvígjáték
11:30 Hamupipőke
Amerikai romanti- 00:20 Don Matteo
04:30 Pasik!

kus film

Olasz tévéfilmsor.

13:40 Tintaszív

01:25 4 összeesküvő
és 1 temetés

15:40 Időcsavar

02:15 Gumiláb

Amerikai-angolnémet kalandfilm
Am. kalandfilm

Német tévéfilmsor.
Angol zenés film

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:15 Az oroszlánkirály 05:00 Híradó
Amerikai animáci- 05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
ós kalandfilm
hírek
20:55 Az oroszlánkirály 2. - Szimba 05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
büszkesége
Amerikai animáci- 05:35 Itthon vagy!
ós kalandfilm
05:55 Család'20
22:35 A Hunter Killer 06:15 Élő egyház
küldetés
06:40 Kárpát-medence
Am. akcióthriller
07:10 EtnoKlub
01:00 Amikor kialszik 08:05 Élő népzene
a fény
08:30 Élő népzene
Am. misztikus film 09:05 Jó ebédhez szól
02:40 A zöld íjász
a nóta
Am. akciófilm-sor.
09:30 Jó ebédhez szól
03:25 Fókusz
a nóta
10:10 Rome Reports Vatikáni híradó
10:30 Így szól az Úr!
04:40 Hotel
Transylvania 2. 10:40 Kereszt-Tények
10:50 Vallás és szabadság
Amerikai családi
10:55 A sokszínű vallás
animációs film
11:15 Önkéntesek
06:15 Tini Nindzsa
11:50 Éjszaka is
Teknőcök
kézbesítendő
Amerikai családi
kalandfilm

Tévéfilm

08:20 Valami Amerika 12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
Magyar vígjáték
13:15 Hrvatska
10:55 Az első lovag
Am. kalandfilm
Kronika
13:55 Lara Croft –
13:45 Ecranul nostru
Tomb Raider
14:20 ...hogy szaladAmerikai akció-kanak a fák!
landfilm

Magyar filmdráma

16:10 Jégkorszak 3. - 15:45 Magyar gazda
A dínók hajnala 16:10 Mesterember
Amerikai animáci- 16:45 Hazajáró
ós vígjáték
17:15 Ízőrzők - Takaré18:00 Tények
kos konyha
18:45 Tények Plusz
17:45 Ízőrzők:
19:00 Doktor Balaton
Tótszerdahely
Magyar filmsor.
19:35 Exatlon Hungary 18:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
21:55 R.I.P.D. 19:00
Jó ebédhez szól
Szellemzsaruk
a nóta
Am. akcióvígjáték
20:00 Hogy volt?!
23:50 A Mándoki
Soulmates ünne- 21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
pi filmje
Magyar koncertfilm 21:35 Üdítő
22:30 Küzdve és bíz01:15 Mission:
va - Jakab Antal
Impossible 3.
püspök életútja
Amerikai akciófilm
03:55 Magánnyomozók 23:35 Ének a fák
tetejéből
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Lássuk a medvét!
05:55 Hajnali
00:55 Himnusz
gondolatok
01:00 Híradó
06:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
06:30 Nemzeti
01:30 Hogy volt?!
Sporthíradó
02:20 Éjszaka is
06:40 Kenó
kézbesítendő
06:45 Hrvatska
Tévéfilm
Kronika
07:20 Ecranul nostru
07:50 Ridikül
08:45 Indi, az utolsó
kereszteskutya 05:35 Fradi Tv
Angol ifjúsági film 06:00 Kosárlabda
közvetítés
10:10 Örömapa 2
Angol filmvígjáték 08:00 Vízilabda
közvetítés
12:00 Déli harangszó
09:15 CHI – A belső erő
12:01 Híradó
13:45 Felvezető műsor:
12:35 Nemzeti
Kézilabda
Sporthíradó
12:50 Europa A la Carte 14:00 Kézilabda
közvetítés
13:20 Hét világ,
15:30 Értékelő műsor:
egy bolygó
Kézilabda
14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.
15:45 Felvezető műsor:
Kézilabda
15:05 A névtelen vár
Magyar tévéfilmsor. 16:00 Kézilabda
16:15 Három férfi
közvetítés
és egy bébi
17:30 Értékelő műsor:
Angol filmvígjáték
Kézilabda
18:00 Híradó
17:45 Felvezető műsor:
18:25 Nemzeti
Kosárlabda
Sporthíradó
18:00 Kosárlabda
18:45 Isztambuli
közvetítés
menyasszony
19:45 Értékelő műsor:
Török tévéfilmsor.
Kosárlabda
19:40 Rex Rómában
20:00 Kézilabda
Olasz bűnügyi tévéközvetítés
filmsorozat
21:45 Forma-2

Köszöntjük Szilveszter nevű olvasóinkat!

Csütörtök

December 31.

22:00 Kenó
22:05 Zenés szilveszteri
gála a kaposvári Csiky Gergely
04:20 Pasik!
Színházból
Magyar vígjátéksor.
00:00 Himnusz
04:55 Teleshop
00:01 Áder János köz05:20 Kölyökklub
társasági elnök
06:45 A kicsi kocsi
újévi köszöntője
újra a régi
Amerikai kaland00:05 Zene hajnalig
vígjáték
01:40 Katona-blues
08:50 Asztro Klub
Angol zenés film
09:45 Teleshop
03:20 Itthon vagy!
11:20 Drágám, add
03:40 Magyar gazda
az életed!
Amerikai vígjáték

12:55 Bűnvadászok

Olasz akcióvígjáték 04:05 Üdítő

15:20 Nyomás utána!

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
18:00 RTL Híradó –
hírek
Esti kiadás
05:25 Orosz nyelvű hírek
18:45 Különben
05:30 Kínai nyelvű hírek
dühbe jövünk
Olasz–spanyol ak- 05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
cióvígjáték
06:20 Summa
20:50 ...és megint
06:45 Világ
dühbe jövünk
Olasz akcióvígjáték 07:10 EtnoKlub
23:10 Bikinis bombá- 08:05 Élő népzene
08:35 Élő népzene
zók bevetésen
09:10 Jó ebédhez szól
Amerikai vígjáték
a nóta
00:00 Himnusz
09:35 Jó ebédhez szól
01:15 Utaskísérő
a nóta
(sz)extrákkal
Amerikai vígjáték
10:10 Új nemzedék
03:00 Gálvölgyi-show 10:40 Református
ifjúsági műsor
10:45 Baptista
ifjúsági műsor
05:00 TV2 MATINÉ
10:55 Unitárius
05:50 Eragon
ifjúsági műsor
Amerikai-angol11:05 Ő és én: Biró Csaba
magyar fantaszti11:15 A windsori víg nők
Olasz-amerikai akcióvígjáték

kus kalandfilm

08:00 Jégkorszak

Amerikai animációs vígjáték

09:50 Trollok

Amerikai animációs kalandfilm

11:45 Skiptrace: A
zűrös páros

Kínai akcióvígjáték

14:10 Amerikai taxi

Am. akcióvígjáték

16:15 Jégkorszak 4. Vándorló kontinens

Amerikai animációs vígjáték

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:15 Exatlon Hungary
21:25 Sztárban sztára javából - 2020.
Szilveszter
00:00 Szilveszteri Zenebutik 2020.
02:00 Tapló Télapó 2.
Amerikai vígjáték

03:25 Magánnyomozók

04:25 Indi, az utolsó
kereszteskutya

Angol ifjúsági film

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Rondó
07:20 Kvartett
07:50 Ridikül
08:45 Mázli, a
csodakutya

Angol családi film

10:15 Három férfi
és egy bébi

Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
13:45 Kvartett
14:15 Cserebere

Magyar filmvígjáték

15:40 Kék bolygó
16:05 Noé barátai
16:40 Szerelmes földrajz
17:10 Ízőrzők - Takarékos konyha
17:45 Ízőrzők: Orfű
18:20 Borbás Marcsi
szakácskönyve
19:00 Szilveszteri Szenes Iván Emlékkoncert 2020
20:00 Szilveszteri Szenes Iván Emlékkoncert 2020
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Üdítő
22:30 Nem értem a nőket - Részletek a
kabaréműsorból
23:00 Hosszú, hosszú
évek - Máté Péter és a dalok
00:00 Himnusz
00:01 Áder János köztársasági elnök
újévi köszöntője
00:10 A windsori víg nők
Tévéfilm

01:40 Szilveszteri Szenes Iván Emlékkoncert 2020
02:35 Szilveszteri Szenes Iván Emlékkoncert 2020
03:30 Szilveszteri szokások a Kárpátmedencében

Angol filmvígjáték

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
13:00 Europa A la Carte
13:35 Hét világ,
egy bolygó
14:35 A világörökség
kincsei
14:55 A névtelen vár

06:00 Kosárlabda
közvetítés
07:55 Lendület
08:25 Röpte
08:55 Kézilabda
közvetítés
10:40 UEFA Bajnokok
Ligája
12:35 Forma-2
Magyar tévéfilmsor. 13:45 Forma-2
15:00 Forma-1 16:10 Három férfi
Nagydíj futam
és egy kis hölgy
Angol filmvígjáték 17:10 UEFA Bajnokok
Ligája
18:00 Híradó
20:00 UEFA Bajnokok
18:25 Nemzeti
Ligája
Sporthíradó
18:40 A fekete múmia 22:00 UEFA Labdarúgó Nemzetek
átka
Ligája 2020
Magyar tévéfilm
00:05 UEFA Labda19:50 Fábry
rúgó Nemzetek
21:10 Bagi Nacsa
Ligája 2020
Orfeuma

2020.
december 23.

Heti műsor
Köszöntjük Fruzsina nevű olvasóinkat!

Péntek
04:00 Tom és Jerry Show
Am. animációs kalandvígjáték-sor.

04:20 Időcsavar

Am. kalandfilm

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
07:55 Star Wars: A
Freemaker család kalandjai
Am. animációs
kalandfilmsorozat

08:25 Az oroszlánkirály

Január 1.

18:00 Híradó
18:45 Liliomfi

Magyar filmvígjáték

20:40 A Bolsoj Balett
Tévéfilmsorozat

21:40 Táncterápia

Angol romantikus
dráma

23:30 Alla Zingara
00:25 Különös Szilveszter - vidám,
zenés ó-év búcsúztató
01:25 Don Matteo
Olasz tévéfilmsorozat

Amerikai animációs
02:25 4 összeesküvő
kalandfilm

10:10 Az oroszlánkirály 2. - Szimba
büszkesége

és 1 temetés

Német tévéfilmsorozat

Amerikai animációs 03:15 Mesterember
03:40 Itthon vagy!
kalandfilm

11:40 Bújj, bújj, szőke!
Amerikai vígjáték

15:50 Kutyabajnok

Amerikai vígjáték

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

Am. animációs kalandvígjáték

21:05 Álomnagyi

Francia vígjáték

22:55 Lepattant a fater,
zúzzuk le a kecót!
Amerikai vígjáték

00:40 Csalóka ifjúság
Amerikai misztikus film

03:20 Amerika legviccesebb videói
Amerikai vígjátéksorozat

04:15 Magánnyomozók
05:00 TV2 MATINÉ
05:35 Lara Croft –
Tomb Raider

Szombat

04:00 Mesélő cégtáblák
04:30 Borbás Marcsi
szakácskönyve
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű
hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű
hírek
05:30 Kínai nyelvű
hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:15 Mesterember
07:45 "Kodály után,
száz évvel" 1-10
09:15 Jó ebédhez szól
a nóta
09:40 Jó ebédhez szól
a nóta
10:15 Katolikus
krónika
10:45 Önkéntesek
11:15 Nincs többé
férfi

12:00 Déli
harangszó
12:01 Híradó
Amerikai vígjáték
12:50 Ízőrzők:
06:10 Teleshop
Farmos
06:40 Kölyökklub
13:25 Csendes
09:10 Star Wars: A
Don
Freemaker csaTévéfilmsorozat
lád kalandjai
Amerikai animációs 14:10 Kedi - Isztambul
macskái
kalandfilmsorozat
15:30 A névtelen
09:40 Teleshop
vár
10:40 Autogram
Magyar tévéfilm11:20 Glades – Tengersorozat
parti gyilkossá17:00 Főmenü
gok
18:00 Híradó
Amerikai krimiso19:30 A négy testőr,
rozat
avagy a Milady
12:25 A Dumbo
bosszúja
hadművelet
04:15 Szilveszter
éjjel

Amerikai kalandfilm
Amerikai akciófilm

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Fókusz Plusz
19:15 A dzsungel
könyve

Angol-amerikai kalandfilm

21:15 Pearl Harbor Égi háború

Amerikai akciófilm

01:05 A piszkos
tizenkettő

Amerikai akciófilm

04:10 Magánnyomozók
05:00 Egy rém rendes

család

Amerikai filmsorozat

05:25 Egy rém rendes
család
Amerikai filmsorozat

05:50 TV2 MATINÉ
09:45 Az alkotók - egy
ház átalakításának története
07:10 Jégkorszak 2. Tévéfilm
10:15 Trendmánia
Az olvadás
12:50 V4 híradó
10:45 Az Építkezők
Amerikai animációs 13:00 Híradó
vígjáték
11:15 Poggyász
13:15 P'amende
08:45 Tűz a víz alá!
11:45 Hungarikumok14:20
Megálmodtalak
Amerikai vígjáték
kal a világ körül
Magyar romanti10:30 Lúdas Matyi
12:15 Nagy Vagy! kus film
Magyar rajzfilm
Hungarikumok
15:40 Kincskereső
11:50 Az ördög jobb és 16:15 Multiverzum
Kupa
bal keze
12:45 Jégkorszak 3. 16:45
Kárpát-medence
Olasz akcióvígjáték
A dínók
14:00 Az ördög jobb és 17:15 Ízőrzők - Takaréhajnala
kos
konyha
bal keze 2.
Amerikai animációs
17:45 Ízőrzők: Bajna
Olasz akcióvígjáték
vígjáték
18:25
Borbás
Marcsi
16:15 Jégkorszak:
14:25 Krokodil
szakácskönyve
A nagy bumm
Dundee
Amerikai animációs 19:00 Jó ebédhez szól
Ausztrál kalanda
nóta
vígjáték
film-vígjáték
19:25 Jó ebédhez szól 16:15 Columbo
18:00 Tények
a nóta
18:45 Exatlon Hungary
Amerikai krimi
20:00 Önök kérték
21:00 Családi bunyó
18:00 Tények
21:00 Híradó
Angol-amerikai
18:55 Tények Plusz
vígjáték
21:25 V4 híradó
20:00 Hogyan veszít22:55 Carrie
21:35 Üdítő
sünk el egy pasit
Amerikai horror
23:30 Hazajáró
10 nap alatt?
00:50 Halálfutam
00:05 Hagyaték
Amerikai-német roAmerikai akciófilm 00:50 M2 matricák –
mantikus vígjáték
02:40 Menyasszony
Szó-nyomozó
22:25 Mr. Dadus
apró szépséghi- 00:51 M2 matricák –
Német vígjáték
bával
00:25 A víz érintése
Szó-nyomozó
Amerikai vígjáték
Amerikai-kana00:55 Himnusz
dai fantasztikus ka01:00 Híradó
landfilm
01:15 Angol nyelvű
02:35 Elrabolva
hírek
Amerikai-francia
04:05 Kék bolygó
01:16 Önök
akciófilm-sorozat
04:25 Édes anyakérték
03:20 Elrabolva
nyelvünk
02:10 Megálmodtalak
Amerikai-francia
04:26 Mázli, a
Magyar romantiakciófilm-sorozat
csodakutya
kus film
Angol családi film 03:25 Nincs többé férfi
Tévéfilm
06:00 Híradó
06:45 Kenó
04:00 Élő egyház
06:50 P'amende
04:20 Himnusz
07:50 Rex, a kölyök04:25 Édes anya04:40
Bringasport
felügyelő
nyelvünk
Német bűnügyi té- 04:55 Múlt és
04:26 Rex, a kölyökJelen
véfilm
felügyelő
05:25 UEFA Bajnokok
09:25 Három férfi és
Német bűnügyi téLigája
egy kis hölgy
véfilm
Angol filmvígjáték 07:10 Labdarúgó
06:00 Híradó
közvetítés
11:15 EBU - Bécsi Fil06:45 Magyar
10:50 UEFA Bajnokok
harmonikusok
Krónika
Ligája
Koncertjei 2021
07:15 Hazajáró
13:50 A világörökség 12:45 UEFA Bajnokok 07:50 Térkép
Ligája
kincsei
08:20 Noé barátai
15:35 UEFA Labda14:10 Hét világ,
08:55 Az öregember
rúgó Nemzetek
egy bolygó
és a gólya
Ligája 2020
15:10 A névtelen vár
09:55 Botcsinálta
21:15 UEFA Bajnokok
Magyar tévéfilmboszi
Ligája
sorozat
Angol gyerekfilm
00:10 Kosárlabda
16:20 A púpos
sorozat
közvetítés
10:30 Clara - Egy tünJátékfilm
Amerikai akció-kalandfilm

Január 2.

déri kaland

Angol kalandfilm

21:20 Volt egyszer az
Egyes Stúdió
Olasz romantikus
tévéfilmsorozat

23:05 Wimbledon Szerva itt, szerelem ott
Angol romantikus
vígjáték

00:45 Fábry
02:00 Don Matteo

Olasz tévéfilmsorozat

03:00 4 összeesküvő
és 1 temetés

Német tévéfilmsorozat

Vasárnap
04:00 Fókusz Plusz
04:25 Álomnagyi

Francia vígjáték

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:30 Star Wars:
A Freemaker
család kalandjai

Amerikai animációs
kalandfilmsorozat

09:00 Teleshop
09:50 Édes
Otthon
10:15 Apja, fia,
unokája

Amerikai vígjátéksorozat

10:45 XXI. század – a
legendák velünk
élnek
11:20 Házon kívül
11:55 Kutyabajnok
Amerikai vígjáték

13:50 Táncoló talpak 2.
Amerikai-ausztrál animációs kalandfilm

15:50 A Boszorkányhegy

Játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Liliomfi

Magyar filmvígjáték

00:00 Bagi Nacsa
Orfeuma
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű
hírek
01:30 Gasztroangyal
02:20 Fábry
03:40 Egy gép nem
tért vissza
Játékfilm

04:05 CHI – A belső
erő
04:30 Röpte
04:55 Lendület
05:50 UEFA
Bajnokok
Ligája
07:45 Szabadidő
10:25 UEFA Labda
rúgó Nemzetek
Ligája 2020
12:15 UEFA
Bajnokok
Ligája
20:55 UEFA
Bajnokok
Ligája
00:35 Vízilabda
közvetítés
01:45 Labdarúgó
közvetítés
03:30 Múlt és
Jelen
03:55 Szabadidő

kus vígjáték

18:00 Tények
18:50 Nicsak, ki va18:00 RTL Híradó –
gyok? - a rejtéEsti kiadás
lyek színpada
18:50 Keresztanyu:
22:00 BÚÉK
Az alagút
Magyar filmsorozat 00:20 Terminátor Megváltás
19:50 Nász-ajánlat
Amerikai akciófilm

Amerikai vígjáték

22:05 A szerencse háza
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű
hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű
hírek
05:30 Kínai nyelvű
hírek
05:35 Itthon
vagy!
05:55 Magyar
gazda
06:20 Unió27
06:45 Itthon
vagy!
07:05 Opera
Café
07:35 Kincskereső
08:10 Evangélium
08:35 Hogy volt?!
09:35 Gasztroangyal
10:30 Rejtélyes
XX. század
11:00 Öt kontinens
11:30 Egy gép nem
tért vissza

tagja - MMA
portré
05:25 Borbás
Marcsi
Január 3.
szakácskönyve
05:00 Egy rém rendes 06:00 Híradó
család
06:50 Kedi Amerikai filmsoIsztambul
rozat
macskái
05:25 Egy rém rendes 10:20 Ő és én:
család
Gulyásné
Amerikai filmsoVastag Irén
rozat
12:00
Déli
05:50 TV2 MATINÉ
harangszó
08:40 Jégkorszak 4. 12:01 Híradó
Vándorló
13:25 Winnetou
kontinens
nyomában
Amerikai animációs
14:05 Édes anyavígjáték
nyelvünk
10:15 Fald Fel!
14:15 Machita
10:45 Több mint
Magyar kalandfilm
TestŐr - Best Of
16:10
Univerzum 11:15 Super Car
A Bécsi Opera11:45 Brandépítők ház csodálatos
Best Of
világa
12:15 Jégkorszak:
17:10
A világörökség
A nagy bumm
kincsei
Amerikai animációs
17:25 Borbás
vígjáték
Marcsi
13:55 Krokodil
szakácskönyve
Dundee 2.
18:00 Híradó
Amerikai-ausztrál
kalandfilm-vígjáték 18:45 Sherlock és én
Angol filmvígjáték
16:00 Álmomban már
20:35 Volt egyszer
láttalak
Amerikai romantiaz Egyes Stúdió

Köszöntjük Genovéva, Benjámin, Gvendolin nevű olvasóinkat!

Ukrán animációs film

14:50 Az utolsó
szamuráj

Amerikai vígjáték

13:25 Szilveszter éjjel

Köszöntjük Ábel nevű olvasóinkat!

Amerikai-angolnémet akciófilm

Olasz romantikus
tévéfilmsorozat

22:30 A nagy
szépség

Olasz játékfilm

00:50 Don
Matteo

Olasz tévéfilmsorozat

01:50 4 összeesküvő
és 1 temetés

Amerikai vígjáték

02:20 Délibáb

Amerikai vígjáték

03:50 Elrabolva

02:35 Az öregember
és a gólya

04:25 Himnusz
04:26 Édes anyanyelvünk
04:30 Elindultam
szép hazámból - Miller Lajos operaénekes,
az MMA rendes

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű
hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű
hírek
05:30 Kínai nyelvű
hírek

23:50 A lekoptathatatlan

01:50 Két testvér,
egy lövés

Magyar-szlovák
western
Amerikai-francia
akciófilm-sorozat

Német tévéfilmsorozat

Amerikai akciófilm

04:00 Elrabolva

Amerikai-francia
akciófilm-sorozat

04:40 Egy rém rendes
család
Amerikai filmsorozat
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05:35 Itthon
vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő
egyház
06:45 Esély
07:05 Világ
07:25 Multiverzum
07:55 Mesterember
08:25 Noé
barátai
08:50 Novum
09:20 Önök
kérték
10:15 Ízőrzők:
Farmos
10:50 Térkép
11:15 Hazajáró
11:45 Kincsesládánk
12:15 Kincsesládánk
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és
Jelen
22:05 Gravitáció
a kötődés
természete
23:30 Hogy
volt?!
00:25 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű
hírek
01:20 MMA
portrék
02:15 Machita

Magyar kalandfilm

04:25 Öttusa
05:20 Vízilabda
közvetítés
05:50 UEFA
Labdarúgó
Nemzetek
Ligája 2020
08:45 Jövünk!
20:45 UEFA
Bajnokok
Ligája
02:45 Vízilabda
közvetítés
A műsor és a kezdési
időpont megváltoztatásának jogát minden
tévéadó fenntartja!

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

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

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

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

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

Egyéb hirdetések:

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

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

Cserepes száj, szélcsípte arc:
10 téli szépséggond és megoldás

A hideg, szeles idő megviseli
testünket és olykor kellemetlen tüneteket okoz, de mindenre van gyógyír.
1. Kiszáradt szem
Fehér, ködös égbolt, csípős
szél, hideg levegő és UV sugárzás, ami – a tévhittel ellentétben
– télen is nagyon erős, ezek mind
okozhatják a szem zavaró kiszáradását. Ne félj UV szűrős napszemüveget hordani ilyenkor is,

illetve naponta többször használj
szemcseppet, hiszen ilyenkor a
műkönny azonnali enyhülést hoz!
2. Száraz, szálló haj
Télen jobban száll a hajunk,
mint a nyári melegben. Ez a jelenség az ionizáció miatt van,
amitől a hajszálak elektrosztatikusan feltöltődnek és taszítják egymást, ettől „repül a haj”.
Ez elsősorban a haj szárazsága
miatt van, amin kímélő sampon
használatával tudunk segíteni és
hajmosás után mindig ajánlott
balzsamot használni, lehetőleg
olyat, amit nem is kell kiöblíteni.
3. Érdes könyök
A hosszúujjú ruhadarab kidörzsölheti könyökünkön az érzékeny bőrt, ami érdes, száraz
felszínt eredményez. Fürdéskor
távolítsd el az elhalt sejteket egy
kis bőrradírozással, majd miután
megtörölköztél, alaposan krémezd be! Naponta többször is

bekenheted a könyököd egy jó zsíros, tápláló termékkel.
4. Cserepes ajkak
A szájápoló használata télen elengedhetetlen. A maszk ugyan valamennyire védi szánkat a szél ellen,
azonban a nedves levegő, ami alászorul, a hidegben ugyanúgy szárítja. Válassz olyan terméket, ami lehetőleg fényvédős és hidratál is, hetente egyszer pedig egy mézes-cukros radírral finoman megdörzsöl-

heted. Ha a szád sarka repedezik
be rendszeresen, keress fel bőrgyógyászt, mert azt fertőzés is okozhatja.
5. Száraz arcbőr
A hideg levegő, a szél és a forró
fürdők megviselik arcbőrünket, ezért
télen extra figyelmet igényel. A nyári könnyű hidratálók helyett használj táplálóbb, zsírosabb krémeket,
melyek hatékonyan védenek a zord
időjárással szemben. Egyből krémezd be az arcod, miután kiszálltál
a kádból vagy letusoltál, így a nedvességet „bezárod” az arcbőrödbe.
6. Kipirosodott orr
A piros orr egyedül Rudolfnak,
Télapó rénszarvasának áll jól, nekünk kevésbé, de tehetünk ellene. A
hidegben a véredények kitágulnak,
ezért vörösödik ki az orrunk, amit
a nap káros sugaraitól is védenünk
kell, még ilyenkor is. A maszkviselés napjainkban többnyire megoldja ezt a problémát, hiszen a legjobb
védelem a hideg és az UV ellen egy

Szépítő házi maszkok minden
bőrtípusra

Otthoni szépségmaszkokat készíteni nem csak azért jó, mert általában olcsóbbak. Az is fontos, hogy a házi maszkok összetételével mindig pontosan tisztában lehetünk, így nem kell aggódnunk, hogy vegyi anyagokkal érintkezik a bőrünk, olvasható a házipatika.com-on.
▪ 1 teáskanál méz
Száraz bőrre méz és
▪ 1/2 teáskanál kurkuma
avokádó
▪ 1 teáskanál aloe vera gél
Hozzávalók:
A hozzávalókat keverjük el, a
▪ 2 evőkanál méz
keveréket hagyjuk az arcon tíz per▪ 2 evőkanál avokádó
cig, majd langyos vízzel mossuk le!
▪ 2 evőkanál olívaolaj
A méz és az aloe vera természetes
▪ 1 pépesített mangó
Az összetevőket alaposan keverjük el, majd az így kapott pépes anyagot kenjük fel az arcunkra!
Hagyjuk rajta 15 percig, majd langyos vízzel és puha törölközővel távolítsuk el az arcunkról! A méz hidratál, de nem allergizál,
az avokádóban pedig
sok az egészséges zsír
és a B-vitamin. A mangó C-vitamin tartalma ragyogó- fertőtlenítők, gyulladáscsökkentők,
vá teszi a bőrt, az olívaolaj pedig és segítenek tisztán tartani a bőrt. A
kurkuma gyulladásgátló, a joghurt
gyulladásgátló hatású.
Kombinált bőrre kurkuma pedig remekül hidratál.
Zsíros bőrre matcha
Hozzávalók:
Hozzávalók:
▪ 1 evőkanál görög joghurt

„fizikai gát”. Ha a vörös orr tartós
és nemcsak hidegben jön elő, lehet, hogy rosacea áll a háttérben.
7. Kiszáradt kéz
Nem mindig tudjuk kesztyűvel védeni kezünket a hideg ellen, így ugyanúgy kipirosodhat
és kiszáradthat, mint az arcbőr.
Ilyenkor mosogatásnál érdemes
műanyag kesztyűt húzni, hogy ne
rontsunk a helyzeten, amin az állandó kézfertőtlenítés sem segít.
Természetesen itt is a hidratáló
krémek segítenek, és ha már repedezett a kézfejed, akkor ajánlott
bekrémezett kezedre pamut kesztyűt húzva aludni, hogy reggel finom, puha mancsokkal ébredj.
8. Szélcsípte arcbőr
Ha kénytelen vagy hosszabb
ideig a hűvös, szeles időben tartózkodni, mindenképpen használj
olyan terméket, ami hatékonyan
védi az arcbőrt. A tápláló, zsírosabb hidratáló fölé kenj shea vajat, vagy akár egy erősebb fényvédőt. Ezek olyan réteget képeznek
a bőrön, ami megvédi a széltől.
9. Száraz sarok
A meleg csizmákba és bundás
cipőkbe a szellőzés hiánya miatt
beleizzadhat a láb, amit a hideg
még inkább kiszárít. Az átnedvesedett zoknit egyből vedd le,
amint hazaértél, és fürdés után jó
vastagon kend be a lábfejed tápláló krémmel! Ahogy a kiszáradt
kéznél, ebben az esetben is hasznos, ha a jól bekrémezett lábra
pamutzoknit húzol és úgy alszol.
10. Hámló arcbőr
Ha már azt veszed észre, hogy
az arcod apró foltokban hámlik,
komoly bőrszárazságról van szó.
Ebben az esetben nézd át az összes
arcápoló terméket, amit használsz,
és amikben alkohol van, tedd félre, mert nagyon szárít! Szerezz be
kímélő lemosót, kicsit hanyagold
a bőrradírozást és teltebb hidratáló krémet használj, amit – miután
beszívódott – egy kis olajjal még
hatékonyabban bent tarthatsz az
arcbőrben.
bien.hu

▪ 1/4 csésze főtt zabpehely
▪ 1/4 teáskanál matcha por
▪ 1/2 teáskanál méz
▪ citromlé
A hozzávalókat keverjük ös�sze, majd adjunk hozzá annyi citromlevet, hogy kenhető állagú legyen! Kenjük az arcra, majd tíz
perc után mossuk le úgy, hogy
előtte körkörös mozdulatokkal
átmasszírozzuk vele az arcot! A
matcha nagyon erős antioxidáns,
ha ezt a maszkot reggel tesszük
fel, egész nap ragyogni fog a bőrünk.
Problémás bőrre burgonya,
és kurkuma
Hozzávalók:
▪ 1 burgonya lereszelve
▪ 1 uborka lereszelve
▪ néhány csepp rózsavíz
▪ 1/4 teáskanál
kurkuma
Turmixoljuk össze a
hozzávalókat, kenjük az
arcra, és tíz percig hagyjuk fent (tovább ne, nehogy a kurkuma elszínezze a bőrünk)! Utána
alaposan mossuk le langyos vízzel! A burgonya gyulladáscsökkentő hatású, segít megszüntetni a hegesedést és begyógyítani a bőr sérüléseit. Az uborka hidratál, tonizál és C-vitamin
tartalma ragyogóvá teszi a bőrt.

A lábszár ezért viszkethet
Igen sok ember megtapasztalja a lábszár viszketését, különösen
a hideg hónapokban. Vannak azonban olyan figyelmeztető jelek,
amelyek azt feltételezik, hogy csak egy nem egyszerű bőrszárazság okozza a tünetet.
Mikor érdemes orvoshoz fordulni a lábszárviszketéssel?
Bőrszárazság
A bőrszárazság a viszketés
egyik leggyakoribb oka. Bár a vakarás ideiglenesen enyhíti a tünetet, könnyen gyulladást eredményezhet, így végül tovább súlyosbodhat a helyzet. Fontos tudni azt
is, hogy idősebb korban a bőr el-

leggyakrabban vörös, hámló foltok formájában jelentkezik, tipikusan a könyökön, a térden és
a fejbőrön – de tulajdonképpen
bármelyik testrész érintett lehet.
Általában nem viszket, de vannak súlyosabb formák vagy akut
fellángolások, amikor a betegek
viszketést is tapasztalnak.
Cukorbetegség

vékonyodik és kevesebb nedvességet köt meg, így hamarabb kiszáradhat és viszketni kezdhet.
Borotválás
A borotva okozta kisebb sérülésektől, bizonyos esetekben pedig a borotváláshoz használt haboktól, krémektől is kialakulhat
olyan irritáció, amely viszketést
okoz. De még a bőr alatt maradó,
ki nem nőtt szőrszálak is irritálhatják a bőrt.
Allergia, irritáció
A bőrizgató hatású vegyi
anyagokon kívül bizonyos – akár
szintetikus, akár természetes –
kemikáliák is válthatnak ki allergiás reakciókat. A viszketésen
kívül kipirosodás és duzzanat is
jelentkezhet.
Ekcéma, atópiás dermatitisz
A bőr gyulladásával járó betegség bármely testrészen, így a
lábszáron is előfordulhat. Felnőt-

Nem közvetlenül a cukorbetegség okoz bőrviszketést, de a
diabéteszes betegeknél nagyobb
eséllyel alakulnak ki olyan betegségek, amelyek ezzel a tünettel is járhatnak. Ilyen például
a bakteriális vagy gombás fertőzés, a keringési problémák vagy
a veseelégtelenség. Sok esetben éppen a romló keringés miatt viszkető lábszár hívja fel a figyelmet a diabéteszre.
Ritkább okok
Ritkábban, de előfordulhat,
hogy komolyabb betegség áll
a háttérben. Rosszindulatú rákos betegség fennállása esetén
akár a teljes testen is jelentkezhet bőrviszketés. Emellett pajzsmirigy- vagy vesefunkciós-zavarok is okozhatnak viszketést.
Ezért fontos a
bőrgyógyászati vizsgálat
Mint látható, a lábszár vagy

teknél azonban a térd- és könyökhajlatokban jelenik meg a leggyakrabban. Fontos, hogy bőrgyógyász lássa a száraz, piros,
irritált, viszkető területet – többek között azért, hogy pontosan
elkülöníthető legyen az ekcéma
a bőrszárazságtól, és így a kezelés is hatékony felegyen.
Sztázis dermatitisz
A sztázis dermatitisz az ekcéma egyik típusa, amely a lábszár
bőrének tartós kipirulását, hámlását, melegségét és duzzanatát
okozza. Sok esetben a bőr sötétbarnásra színeződik, a vénákban meggyengült keringés miatt
pedig fájdalom, nehézláb-érzés,
visszér és fekélyesedés is megjelenhet.
Pikkelysömör
A pikkelysömör egy krónikus, örökölhető bőrbetegség. A

más testrészek viszketésének is
lehet egészen ártatlan, de akár
súlyosabb oka is. Hacsak nem
egészen nyilvánvaló a kiváltó
ok, vagy nem múlik el pár nap
alatt – krémezés hatására sem
– a viszketés, akkor mindenképpen ajánlott orvoshoz fordulni. A kivizsgálásig érdemes
végiggondolni, mióta áll fenn
a viszketés, lehet-e valamihez
kapcsolni a kialakulását, illetve
vannak-e más zavaró tünetek.
Előfordulhat, hogy más vizsgálatokra – például laborleletekre – is szükség lesz a pontos diagnózishoz. A cél ugyanis nem
csupán az, hogy a kínzó viszketést megszüntessük – vagy legalábbis enyhítsük –, hanem az,
is, hogy a valódi kiváltó okot
megtaláljuk és kezeljük.
hazipatika.com
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Késes rablás Mezőváriban

Mezőváriban egy álarcos férfi késsel
fenyegetőzve pénzt követelt egy helyi nőtől.
December 19-én kijevi idő szerint körülbelül 22 órakor feljelentéssel fordult a
rendőrséghez egy 56 éves mezővári illetőségű nő, olvasható a karpatinfo.net hírportálon.
Elmondása szerint egy álarcos ismeret-

len behatolt udvarába és késsel fenyegetőzve pénzt követelt tőle. A támadó megverte a nőt és késsel megvágta az áldozat
kezét is, majd 1000 hrivnyát elrabolt tőle.
A nyomozás során hamarosan sikerült megállapítani a feltételes tettes kilétét. Az 50 éves, korábban büntetett előéletű mezővári férfit előzetes letartóztatásba helyezték.

Gépkocsival ütközött egy turistákat szállító
kisbusz: egy halott, sok a sérült

December 14-én a volóci járási Zúgó
(Huklive) községben közúti baleset történt, számol be a pmg.ua.
A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy egy 43 éves sofőr
VAZ–21099 típusú gépkocsijával az úttestről a saját udvarára fordult le, amikor
belehajtott egy Mercedes-Sprinter típusú
kisbusz. Az utóbbit egy 31 éves szolyvai
férfi vezette és 10 turistát szállított.

Az ütközés következtében a gépkocsi sofőrje életét vesztette, a Mercedes négy utasa megsebesült: az előzetes információ szerint egy szolyvai lakos gerinctörést szenvedett, a Harkovi
és Luhanszk megyei utasok kevésbé súlyosan sérültek meg.
A busz sofőrje józan volt. Mindkét járművet a rendőrség büntetőparkolójában
helyezték el. Tart a nyomozás.

Halálos kimenetelű baleset történt a
Beregszászi járásban

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a december 14-én reggel a
Beregszászi járásban történt balesetről számoltak be, írja a mukachevo.net.
A Nagybégány és Kaszony közötti útszakaszon karambolozott egy Renault Sandero és egy VAZ–2106-os típusú jármű. A Renault volánja mögött
egy 39 éves zsitomiri illetőségű férfi ült,
míg a Zsigulit egy 38 éves beregsomi férfi vezette. A híradások szerint a Renault
hátulról belecsapódott a másik autóba,
melynek sofőrje letérési manőver miatt

megállt. Az ütközés következtében a Renault Sandero az út szélére sodródott, fának csapódott és felborult. A baleset következtében a helyszínen belehalt a sérüléseibe a Renault 50 éves utasa, az autó
sofőrje és további három utasa megsérült. A VAZ-2106 típusú autó vezetője
nem sérült meg.
A karambol vizsgálata során a tisztviselők megállapították, hogy a Renault sofőrje ittasan vezetett, vérében 2,2 ezrelék
alkoholt mértek.
A részeg sofőrt előzetes letartóztatásba helyezték.

Holttestre bukkantak Munkácson
December 19-én, szombaton egy holttestet találtak Munkácson a Prjasivszka
utcában található csatornában, adja hírül a pmg.ua.
A hullát a tűzoltók emelték ki a vízből.
A rendőrség vizsgálja az áldozat személyazonosságát. A helyi lakosok szerint az a

férfi lehet, aki december 9-én este sétálni
ment a kutyájával, majd nem tért haza, s
azóta nyomtalanul eltűnt.
Azonban ezt az információt hivatalosan még nem erősítették meg az illetékesek. A rendőrség vizsgálja a halál okát és
körülményeit.

Holttestre bukkantak Nagyszőlősön

A tragikus esetről a közösségi oldalakon
számoltak be a szemtanúk – olvasható
a mukachevo.net hírportálon.
Az előzetes információk szerint egy
kerékpáros hirtelen rosszul lett, elvesztette eszméletét és leesett biciklijéről. A hely-

színre kiérkező egészségügyi dolgozók már
csak a halál beálltát tudták megállapítani.
A sajnálatos eset körülményeit még
vizsgálják. A férfi halálának pontos okát
a szakértői boncolást követően tudják csak
megmondani.

Ittas sofőr okozott halálos balesetet

Ilosván szerdán, december 16-án 23 óra
körül súlyos közúti baleset történt. A
Sevcsenko utcában két gépkocsi ütközött, s három személyt elgázoltak, számol be a mukachevo.net.
Az előzetes információ szerint egy
Opel Zafira típusú gépkocsi Beregkisfalud
(Szilce) irányába haladva előzés közben
nem tartotta be a biztonságos követési
távolságot, és belehajtott az előtte haladó Volkswagen Caddy típusú autóba. Az
ütközést követően a 26 éves sofőr megállás nélkül az úttest bal szélére hajtott,

ahol elgázolt 3 gyalogost. Az egyik áldozat, egy 30 éves magyarkomjáti (Veliki
Komjati) férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe. A másik két személyt – egy 25 és
egy 35 éves beregszászi járási lakost – a
járási kórházba szállították. Egyikük állapota súlyos.
Az Opel Zafira volánja mögött egy
beregkövesdi (Kamjanszke) lakos ült. A
férfi ittasan vezetett, 1,4 ezrelék véralkoholszintet mutattak ki nála. Az illetőt előzetes letartóztatásba helyezték. Az ügyben
tart a nyomozás.

Balesetet színlelt, hogy elkerülje a
felelősségrevonást

A járőrök közlekedési szabálysértés miatt megállítottak egy Volkswagen márkájú gépkocsit. A járművet vezető nővel beszélgetve kiderült,
hogy nincs nála a jogosítványa, írja a
pershij.com.ua.
A rendőrök jegyzőkönyvezték az esetet, de időközben egy ismeretlen személy
az intézkedés helyszínére hozta a sofőr
jogosítványát. Ezután a sofőr konfliktus-

ba keveredett a járőrökkel, megfenyegette őket, hogy másik csapatot hív a helyszínre, s azt követelte, hogy maradjanak
ott. A járőrök közölték, hogy másik bejelentésre sietnek.
Azonban amikor a járőrautó elindult, a
nő a gépkocsihoz lépett és balesetet színlelt, majd értesítette a mentőket, s hívta a
rendőrséget. Azt állította, hogy a járőrök
elütötték.

Még több információ a karpatinfo.net-en
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Tízedik helyen zárt a magyar válogatott

Norvégia nyolcadszor kontinensbajnok!

Norvégia nyerte a Dániában végig zárt
lelátók mellett zajló és vasárnap véget
ért női kézilabda Európa-bajnokságot,
miután a fináléban, szoros küzdelemben
22-20-ra győzte le a címvédő Franciaországot. A norvégok egészen
hihetetlen módon, immáron nyolcadik Eb-aranyukat gyűjtötték be.
A torna bronzmeccsén
az egész sorozat meglepetéscsapatának számító Horvátország 25-19-re nyert a
házigazda dán együttes ellen. Az ötödik helyet Oroszország szerezte meg Hollandia előtt.
Ami a magyar válogatottat illeti, a Danyi Gábor és
Elek Gábor által irányított
csapat összességében a csalódást keltő 10. helyet szerezte meg, négy vereség mellett csak kétszer – Szerbia és Románia ellen – tudott
nyerni. A magyar együttes Horvátország
mellett Hollandiától, Németországtól és
Norvégiától is kikapott, és igazából egyik
találkozón sem mutatott biztató játékot.
A folytatásban pedig mindenképpen javulásra lesz szükség, hiszen a válogatott

márciusban olimpiai selejtezőn vesz részt,
ahol rajta kívül még Oroszország, Szerbia
és Kína is szerepel. A kvartettből az első
két helyen végző válogatott lehet majd ott
a remélhetőleg 2021-ben már megrende-

zésre kerülő tokiói ötkarikás játékokon.
A torna gólkirálya a Győri ETO korábbi játékosa, a norvég Nora Mörk lett 52 találattal, és természetesen ő is bekerült az
Eb álomcsapatába, ahol rajta kívül még
két győri játékos, a norvég Stine Oftedal,
illetve a legértékesebb kézilabdázónak
választott francia Nze Minko is ott van.

Kilencpontos fórral telelhet a Fradi

A 16. forduló jelentette a labdarúgó
OTP Bank Liga 2020–2021-es idényének idei utolsó fordulóját, amely alig
egy hónap múlva, január végén folytatódik ismét.
A címvédő és listavezető Ferencváros az újonc Budafok ellen nemcsak hogy
megőrizte immáron lassan négy éve tartó
hazai veretlenségét, de megerősítette vezető helyét is a tabellán. A Fradinál a csapatkapitány Lovrencsics szerezte az első
találatot, ami egyben a zöld-fehérek első
olyan gólja is volt, amelyet magyar játékos szerzett a mostani pontvadászatban…
A Mol Fehérvár a Kisvárda ellen nyert
biztosan, míg a Mezőkövesd három kiállítást is hozó találkozón tudta otthon tartani
a három pontot a Puskás Akadémia ellen.
Az általában a dobogós helyekért haj-

tó Újpest és Honvéd csatája most kiesési
rangadónak számított, amelyben az újpestiek tudták otthon tartani a három pontot
az ily módon kieső helyen telelő kispestiekkel szemben.
Eredmények: FTC – Budafok 2-1, Mol
Fehérvár – Kisvárda 3-0, MTK – Paks 3-1,
Diósgyőr – ZTE 1-3, Mezőkövesd – Puskás Akadémia 1-0, UTE – Honvéd 2-1.
A bajnoki tabellát a 14 mérkőzésből 38
pontot szerző FTC vezeti veretlenül a 15
találkozón 29 pontot gyűjtő Mol Fehérvár
előtt. A harmadik MTK-nak 25 pontja van.
Az utolsó előtti Honvédnak 14, míg
a sereghajtó Diósgyőrnek 10 pontja van.
Lapzártánk után, december 23-án még
két, korábbról elhalasztott mérkőzést rendeznek, a 10. és 11. fordulóból elmaradt Budafok – Honvéd és UTE – ZTE találkozókat.

Szoboszlai a Bundesligában folytatja

A német Bundesligában
szereplő RB Leipzig labdarúgó-csapata szerződtette a magyar válogatott
Szoboszlai Dominiket.
Az osztrák Red Bull
Salzburgból 3,5 év után
távozó 12-szerees magyar
válogatott középpályás 4,5
éves szerződést kötött a
lipcsei klubbal, amely 20
millió eurót fizetett a játékosért.
Ezzel Szoboszlai
Dominik lett minden idők
legdrágábban elkelt magyar futballistája.

Djokovics a legjobb férfi teniszező

A szerb világelső Novak
Djokovics lett az év
legjobbja a férfi tenisztornákat szervező
ATP-nél.
A szerb játékos csúcsbeállítást jelentő módon,
hatodszor zárta az élen
a szezont, az idén négy
tornát is nyert, köztük
a nyolcadik Australian
Openjét is.

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

Ingatlan
Telek, föld eladó
Nagybaktán két privatizált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő
gyümölcsfával és 300 db
lugas csemegeszőlővel eladó. Érdeklődni Bodnár Istvánnál (Nagybakta, Akadémia u. 5/1.). Mob.: +380507102136.

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,
+38098-0830842, +36308428559.
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona
István u. 12. szám alatt kertes ház bútorostól, víz, gáz,
háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.
Családi ház (1990-ben épült,
központi fűtés, 50 ár kert)
eladó állattartásra alkalmas
helyiségekkel Balazséron.
Mob.: +380(96)60-95-090.

Lakás eladó

Lakás eladó

Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt
eladó egy cseh építésű
házban háromszobás
lakás az 5. emeleten.
Ár: 20 000 f.e.
Mob.: 066-2910418,
068-2126127.
Egyszobás lakás eladó Beregszászban a kórház közelében, az 5. emeleten. Saját
fűtés, felújítás után. Mob.:
+38063-1751451.
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.
Beregszászban a Muzsalyi
úton (Mikrorajon) a 113-as
ház második emeletén eladó egy egyszobás lakás.
Tel: 066-5313197, +36307800693.
Egyszobás lakás (32 m 2)
felújítás után, háztartási gépekkel eladó Beregszászban a Strand (Plazsna) utcában. Mob.: 099-5240299,
097-2291241.

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

Bérlés
Beregszász 5-10 km-es körzetében keresek hosszú távra bérelhető bekerített területet, farmot (víz- és áramellátás szükséges). Mob.:
067-1102169, 098-8696619.

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).

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

Beregszászban családi házak és lakások eladásával
foglalkozom. Az árak 10
ezertől 50 ezer f.e. Terjednek. Komoly érdeklődők hívjanak. Mob.: 099-6543565.

Munka
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Péterfalván, Bökényben.
Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után:
1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Egy nő meg szeretne tanulni magyarul, ezért
magyar nyelvű magántanárnőt vagy társalkodónőt keres Beregszászból.
Lehetőség van Skype-n
beszélni. Mob.: +380509130826.
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
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.

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

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

Alig használt WC kagyló eladó Beregszászban. Ár: 1000 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Magyarországi night
club keres munkatársakat.
Facebookon Attila Király, fehér pólóban. Így megtalálsz.
Mob.: +3670-2136516.
Munkát keresek Beregszászban 8 és 17 óra között.
Mob.: 066-5302098.
Magyarországra keresünk építőipari betanított munkára, vasbetonszerkezet építésére megbízható, józanéletű munkatársakat hosszú távra. Szállást biztosítunk.
Jogosítvány előnyt jelent. Kereseti lehetőség:
kezdő fizetés: 260 000
– 300 000 Ft, ledolgozott
órától függően. Papp
Építő és Szerelő Kft. Érdeklődni Szabó Zsoltnál:
+3630-5940976, +36301577355.

Otthon
Barkács, szerszám

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

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

További ajánlataink:

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

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

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

akció

-20 -40
%!

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

Építkezés, felújítás
Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

Hűtés, fűtés
Használt 5 szekciós fatüzelésű kazán eladó, orosz
gyártmány, jó állapotban.
Mob.: 096-3807006.
Eladó egy autó fa, tüzelésre
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.:
066-3967011, 099-08338.

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

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Traktor utánfutó (pricep)
és búzavetőgép eladó. Mob:
+38050-8614374.
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
Boroshordók eladók, 120 és
230 literesek, jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

Növény
Hurma (datolyaszilva), gyümölcsfa, szőlőoltványok,
konténeres dísznövények
és diófaoltványok nagy fajtaválasztékban eladók. Érdeklődni Bodnár Istvánnál (Nagybakta, Akadémia
u. 5/1.). Mob.: +380507102136.
Diófát vásárolnék. Mob.:
+38050-2013161.

Elindult a Határtalanul
középiskolai vetélkedő
2020/2021

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

+380 (66) 285 0 283

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

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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december 23.
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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 hatalmas
változást fog tapasztalni a jövőjével kapcsolatban. Valamint
azt veszi majd észre, hogy hirtelen minden figyelem Önre
szegeződik, bármit is tegyen.
Mivel Ön a természetéből
adódóan mindig nagyon kedves másokhoz, és remekül kezeli a különböző helyzeteket,
ezért rengeteg új barátságra és
üzleti kapcsolatra tehet szert a
következő napokban.

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

Felhívás

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

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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!

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

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)

Legyen Ön is a partnerünk!

Ikrek (5.21.-6.21.)
Remek hét elé nézhet,
hiszen a csillagok állása most Önnek kedvez. Sikert sikerre fog
halmozni és nagyon elemében lesz az elkövetkező időszakban. Családi összejövetelek, baráti társaságok középpontja lesz (ahogy az megszokott), ötleteit és észrevételeit
pedig mások is értékelni, támogatni fogják. Végre a családjára is jut majd elég ideje
az ünnepek alatt.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Előfordulhat, hogy
a héten egy ismeretlen idegen bukkan
fel váratlanul az életében és
problémákat okoz Önnek.
Igyekezzen kizárni az életéből ezt a személyt és ne hagyja, hogy kellemetlenségeket
okozzon az év legszebb ünnepén. Emellett előfordulhat,
hogy a napokban pénzügyi
nehézségekbe ütközik, amiket nehezen tud majd egyedül megoldani.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
A héten nagyon kitartóan és hatékonyan fog
dolgozni, és remekül
teljesít majd minden feladatában. Emellett újra megtalálja
majd az egyensúlyt a karrierje és a magánélete között, ami
ismét visszahozza a békét és
a nyugalmat a mindennapjaiba. A családjában az ünnepek
alatt végig harmónia fog uralkodni, ami annak köszönhető,
hogy az elmúlt időszakban Ön
egy nagyon jó döntést hozott.

Szűz (8.24.-9.22.)

Втрачений військовий квіток виданий Берегівським
РВК Закарпатської обл. на ім’я Маргітич Георгій
Михайлович, вважати недійсним.
Втрачено державний акт на право власності на
земельну ділянку серії ЗК № 011490 від 18.10.2004
виданий на ім’я Бакош Янош Іванович вважати
недійсним.
Загублений атестат про повну загальну середню
освіту, Н324945, виданий 25. 06. 1982 р. Берегівською
загальноосвітньою школою І-ІІІ ст. №, 4 з угорською
мовою навчання і. Л. Кошута на ім я Товт Юдіта
Балінтівна, вважати недійсним.

Jobban teszi, ha minden veszekedést elkerül a héten, még
akkor is, ha az ünnepi felfordulásban több oka
is lenne zsörtölődni! A nagy
családi összejövetelek alkalmával ugyanis könnyen egy
hatalmas vita közepén találhatja magát, ezért azt ajánljuk, maradjon minél távolabb
minden szóváltástól, és ne tegyen kéretlen megjegyzéseket az ünnepi asztalnál.

www.karpatinfo.net

Ezen a héten rengeteget fog segíteni másoknak, és az is lehet, hogy
jótékonykodni fog egy nemes
célért. Ha viszont mostanában
azon gondolkodott, hogy egy
bizonyos szerződést írjon alá,
itt az ideje, hogy ezt megtegye.
Legyen résen, hiszen előfordulhat, hogy a környezetében valaki nem lesz olyan szívélyes Önnel a napokban, mint ahogy azt
megszokta, és pont az ünnepi
asztal körül akad nézeteltérésük.

Mérleg (9.23.-10.23.)
A héten elképesztő
szerencsének fog örvendeni, hiszen erőfeszítései az élete minden területén kifizetődnek
majd. Emellett remekül fog
teljesíteni a munkahelyén és
ezzel másokat is igencsak lenyűgöz. Készüljön, ugyanis a
napokban minden akadályt
könnyedén fog venni, még
akkor is, ha a karácsonyi vacsora nem egészen úgy alakul, ahogyan szerette volna.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Az Ön számára remek
lehetőségeket rejt magában ez a hét. Nem
véletlenül, hiszen azt
fogja tapasztalni, hogy a
pénzügyi helyzete sokkal pozitívabb irányt vesz és a karrierjében is nagy előrelépés
várható. Az is előfordulhat,
hogy a napokban végre megveszi azt a járművet, amire már olyan régóta vágyik.
Vagy lehet, hogy az karácsonyi ajándék lesz?

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Már régóta kísérti
egy bizonyos probléma az életében,
azonban a héten végre rátalál ennek a megoldására. Emellett hatalmas megnyugvással fogja tapasztalni, hogy ismét minden rendeződik a magánéletében és
a dolgok újból visszaállnak
a régi kerékvágásba. Örömmel tölti majd el, hogy karácsonykor a teljes figyelmét a
családjának szentelheti.

Bak (12. 22.-1. 20.)
A héten mind a karrierje, mind pedig a magánélete szempontjából nagyon szerencsés
fordulatokra számíthat. Mivel Ön nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott, ez a tulajdonsága nagyban hozzájárul ahhoz, hogy könnyedén vegyen
minden akadályt. Ez a készsége
nagy segítségére lesz, ugyanis
várhatóan egy olyan személlyel
kell majd együttműködnie, aki
elsőre hűvösnek mutatkozik.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Ezen a héten minden
erejével azon lesz,
hogy megvizsgálja,
mit rontott el a múltban és
kijavítsa a hibáit. Ebben leginkább a barátai és a családja
segítségére számít, és elvárja tőlük, hogy a nehéz időben is kiálljanak Ön mellett.
Azonban előfordulhat, hogy
a múltban megbántotta az
egyik barátja érzéseit, és ez
nagy befolyással lehet a kapcsolatukra.

Halak (2.21.- 3.20.)
Ezen a héten hatalmas változásokra
számíthat, ugyanis
egy olyan hírt fog kapni, amire eddig nem is számított. Ez
a hír nem éppen a legjobbkor
érkezik, de ne feledje, soha,
semmi nem történik véletlenül. Figyeljen arra, hogy bármi is történjen, kontrollálja az érzelmeit és ne féljen
segítséget kérni a szeretteitől, ha úgy érzi, hogy szüksége van rá.

Egészség

Így hat a szervezetedre ez a csodálatos
vírusölő gyógy- és fűszernövény
Van, aki minden nap imádja, és van, aki
csak húsvétkor veszi elő, pedig számtalan
pozitív tulajdonsággal rendelkezik, amely
sokat segíthet szervezetünknek az év minden
napján. Ez nem más, mint a torma, amiről
sokan talán nem is tudják, hogy mennyi előnyös hatása van, amelyek bizony jól jöhetnek az étrendünkben és a házi patikában is.
Vitaminok, ásványi anyagok
A torma nagy mennyiségben tartalmaz B- és C-vitamint (ez utóbbiból a citromnál is többet), valamint olyan
hasznos ásványi anyagokat, mint a kálium, a kalcium, a
vas és a foszfor.

A torma kiváló eleme lehet a méregtelenítő kúránknak,
érdemes minden nap fogyasztani belőle.
Nem kell túlzásba vinni, de egy kiskanálnyi reszelt torma már bőven hatásos lesz, szendvicseinket például bármikor feldobhatjuk vele.

Gyulladáscsökkentő

A torma hatóanyagainak köszönhetően hatékony gyulladáscsökkentőnek számít: segíti a szervezeten belüli gyulladások mielőbbi gyógyulását, antibakteriális hatású. A húgyutak
gyulladásai esetén kifejezetten ajánlott, napi rendszerességgel elég egy kis mennyiséget fogyasztani belőle.
Külső gyulladásokra is hatásos lehet, de a bőrrel érintkezve könnyen irritációt vált ki, ezért érdemes óvatosan
kezdeni a külsőleg való alkalmazást.

Megfázás

A torma egyik jellegzetes eleme a népi gyógyászatnak, legtöbbször megfázásra és ezzel kapcsolatos problémákra javasolják. Frissen reszelve felszabadul az illóolaja, amely azonnal és hatékonyan tisztítja az orrunkat, átjárja a légutakat.
Antibakteriális hatásának köszönhetően hatásos mindenfajta légúti fertőzés ellen, akár párhuzamosan is alkalmazható: belsőleg és inhalálva egyaránt. Köhögésre, hörghurutra, váladékoldásra kiváló.

Univerzális torma

Naponta egy kis adag fogyasztása már bőven fedezi a szervezet vitaminszükségletét, és különösen a hosszú
tél végén, a tavasz kezdetén nyújt nagy segítséget a kimerült szervezetnek, hiszen segít feltölteni annak tartalékait.

Emésztés

A torma egyértelműen rendelkezik emésztést könnyítő hatással. Fogyasztása különösen a nehéz, zsíros ételek
mellé javasolt, mivel segít a szervezetnek a nehezebb táplálékok feldolgozásában is.
Fogyókúra kiegészítőjeként is kiváló, mivel egészségesen
tart, és fokozza az emésztést, ami nem csak a fogyást, de az
emésztőrendszer tisztulását, méregtelenítését is eredményezi.

Méregtelenítés

A méregtelenítés egy manapság már sokak által rendszeresen végzett, a szervezet számára nagyon hasznos folyamat. A test ilyenkor megszabadul a felgyűlt, felesleges
salakanyagoktól, így felfrissül és megkönnyebbül, egyben
védettebb is lesz a támadó kórokozókkal szemben.

A torma tehát számtalan oldalról segítheti szervezetünk
megfelelő működését: véd a fertőzések, betegségek ellen,
és pótolja a szervezet kiürült tartalékait is. Serkenti a vérkeringést, csökkenti a gyulladásokat, kiváló méregtelenítő és javítja az emésztést is. Bár az íze sok embert eltántorít, azért nekik is megéri tenni egy próbát.
A torma annyi módon elkészíthető, hogy biztosan mindenki megtalálja majd a neki megfelelőt. Érdemes lesz keresni ezeket, szervezetünk hálás lesz érte!

A gyomorégés tünetei

A gyomorégés egyik legjellegzetesebb tünete a szúró,
maró érzés a gyomorban, de mivel a sav ilyenkor visszajuthat a nyelőcsőbe, akár a mellkasban érzett szúró fájdalom vagy a kellemetlen, savas szájíz is a gyomorégés tünete lehet. Bár a gyomorégés – ha csak egy-egy alkalommal
jelentkezik – többnyire ártalmatlan, mégis sokakat megijeszt, főleg, mert a mellkasi fájdalom miatt könnyű ös�szekeverni egy kezdődő szívinfarktussal.
Általános szabály, hogy ha okod van azt feltételezni,
hogy a panaszokat a szíved okozza, akkor a tüneteket ennek megfelelően kezeld – azaz mielőbb fordulj orvoshoz,
ha kell, hívj mentőt – és csak akkor kezd el a panaszaid
enyhítését magad, ha biztosan kizárható a nagyobb baj.

Mi okozza a gyomorégést?

A nyelőcső és a gyomor között egy izomgyűrű található, melynek feladata, hogy a nyelőcsőből érkező ételt leengedje, a gyomorban dolgozó savakat pedig lent tartsa.
Ha az izom nem zár megfelelően, vagy túl sok, túl zsíros
és túl fűszeres ételt ettél, és a gyomorban túl sok sav keletkezik, akkor az visszaszivároghat a nyelőcsőbe, kellemetlen panaszokat okozva.

Ezt teheted, hogy enyhítsd a panaszokat!

A patikákban számos, recept nélkül kapható savlekötőt
kínálnak, de a fájdalmakat otthoni módszerekkel is enyhítheted. Az egyik legismertebb, gyomorégés elleni praktika
a szódabikarbónás víz: egy pohár hideg vízben kell ehhez
elkeverned egy teáskanállal a fehér porból, majd azt meg-

Beköszöntött a hideg évszak, hűvös az
idő, fakulnak a színek és eltűnik a fény.
Ezzel együtt fogyatkozik a napsugárzás,
aminek van egy kockázatos élettani hatása is: nagyon kevés D-vitaminhoz jut
a szervezet természetes úton. Ez pedig
nem csak a kedélyállapotot befolyásolja negatívan, hanem komoly hiányállapotot alakíthat ki a szervezetben.
Miért létfontosságú a D-vitamin?

Ez a vitamin a bőrön keresztül termelődik, a természetes napsütés hatására. Zsírban oldódik, a testben mintegy szteroidhormonként funkcionál. Márciustól szeptemberig elegendő a napfény ahhoz, hogy segítségével a koleszterinben megtörténjen a D-vitamin szintézise. A közhiedelemmel ellentétben nem csak kisbabáknak, állapotos nőknek és idősebbeknek van nyomatékosan szükségük a pótlására.
Táplálkozástudományi kísérletek kimutatták, hogy
a D-vitamin csökkenti a megfázás, az influenza és az
egyéb légzőszervi megbetegedések kockázatát is. Kutatások igazolják azt is, hogy a szervezetnek szüksége van a „napfény vitaminjára” ahhoz, hogy az étrendben található kalcium és foszfát megfelelő módon felszívódjon és beépüljön – ezeknek az ásványi
anyagoknak pedig kardinális szerepük van az egészséges csontok, fogak és izmok kialakulásában, megőrzésében. A D-vitamin hiánya éppen ezért a csontok
és az immunrendszer gyengeségét okozza, levertséget
és fáradtságot idéz elő.
További biztató eredményű kutatások zajlanak azzal kapcsolatosan, hogy a D-vitaminnak szerepe lehet

Ár – érték

Egyre elterjedtebb a mindennapi szóhasználatban is az
úgynevezett ár-érték arány. Vagyis nézzük meg egy pillanatra, hogy egy torma mennyibe kerül, azt hány napon-héten keresztül fogyaszthatja a család minden tagja, és persze azt is, hogy mindezért mennyi mindent adunk szervezetünknek.
Hasonlítsuk össze az árat a gyógyszerek, vagy akár
az étrendkiegészítők árával, és máris minden érv a torma
mellett szól. Szervezetünk szempontjából nagy értéket fogunk kapni kifejezetten alacsony áron – vajon mi lehetne
ennél jobb üzlet?

Bevált házi gyógymódok gyomorégés ellen

Ha megfáztál, kamilla tea, ha megcsípett valami, ecetes
borogatás, ha begyulladt a fogad, szegfűszeg rágcsálása. De mi a teendő akkor, ha gyomorégés kínoz? Mint
szinte minden panaszra, erre is létezik házi gyógymód,
amivel legalábbis addig enyhíthetsz a tüneteiden, amíg
felkeresel egy szakorvost.
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inni. Az íze ugyan nem túl kellemes, cserébe viszont nagyon gyorsan enyhülést hoz és a puffadást is csökkenti.
Vannak, akiknek egy pohár hideg tej elfogyasztása is segít, bár ez nagyban függ attól, hogy egyénileg hogyan reagálsz a tejre: ha általában nehezen emészted meg, puffaszt
vagy szélgörcsöket okoz nálad a laktóz, akkor egy gyomorégés esetén semmi esetre se ezzel próbálkozz.
Az édesköményből készült tea viszont akár kisgyermekek esetében is adható, igaz, az ő esetükben inkább a gázok, mint a gyomorsav túltengése okozza a panaszokat, de
a gyógynövény mindkettő tüneteit csökkentheti. Egy kis darab gyömbér elrágcsálása szintén segíthet, hogy a gyomrod megnyugodjon.
A gyomorégés jelentkezését vagy a már megjelent tünetek súlyosbodását megelőzheted, ha a házi gyógymódok mellett néhány dologra még odafigyelsz: kerüld az alkohol és a fekete tea vagy kávé fogyasztását, semmiképpen se gyújts rá, egyél inkább többször, kisebb adagokban
és kerüld a nehéz vagy cukros ételeket!
Ha szeretnél lepihenni egy kicsit, mindenképpen tegyél
a fejed alá néhány párnát, hogy a gravitáció a te oldaladon
álljon, és a gyomorból visszafolyó sav na jusson még magasabbra a nyelőcsövedben!

Mikor fordulj orvoshoz?

A gyomorégés gyakori, de szerencsére többnyire gyorsan
múló panasz, ám ha rendszeresen jelentkezik, akár komoly
egészségügyi hatása is lehet. Nyilvánvaló, hogy az ételek lebontására képes savnak semmi keresnivalója a nyelőcsövedben, mert idővel kimarhatja azt, ha pedig a gyomrodat záró izom
gyengül meg, annak szintén súlyos szövődményei lehetnek.
Ha minden reggel enyhe gyomorégéssel kelsz, ha nagyobb étkezések után rendszeresen fáj a hasad, vagy ha havonta több alkalommal is szenvedsz a gyomorégéstől, ne
hagyatkozz a házi gyógymódokra vagy a vény nélkül kapható patikai készítményekre, fordulj inkább orvoshoz, aki
speciális diétával és szükség esetén gyógyszerekkel segíteni tud, hogy ne legyen még nagyobb baj a savasodásból!

a szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség,
a szklerózis multiplex, valamint a daganatos kórképek
kialakulásának megakadályozásában.
A vitamin kulcsfontosságú szerepét felismervén a
szakorvosok nemzetközileg elismert egységben állapították meg a szükséges mennyiséget.
Eszerint a referenciaérték napi 15000–2000 NE,
de pár évente születik új irányelv a mennyiségre vonatkozóan, a világ lakosságának egészségügyi állapotát mérlegelve.
A napi ajánlott mikrogramm nagyban függ a biológiai aktivitástól, mert merőben más dózist igényel egy csecsemő, egy szoptató anyuka, egy serdülőkorú, vagy egy műtét után álló egyén szervezete. Általános tendencia az, hogy a világon növekszik a D-vitamin-hiányos populáció, de az alacsony szint még nem egyenlő a hiányállapottal. A
szint összefüggésben van az elhízással is, mert minél inkább túlsúlyos valaki, annál kevesebb a D-vitamin a szervezetében.

Ezek lehetnek a krónikus napfényhiány
tünetei

Az ősszel és télen menetrend szerint fellépő fáradtságnál érdemes figyelni a specifikus tüneteket. Melyek ezek?
● Szűnni nem akaró kimerültség és sápadt bőr,
● izomtónus gyengülés,
● gyakori légúti fertőzések,
● magas vérnyomás,
● konstans hangulatingadozás.
Ha fennáll a lehetősége annak, hogy a tüneteid hiányállapotra utalnak, a háziorvosod tanácsát kell kérned. A doktor vérvételből és laborvizsgálati eredményekből fogja a pontos adagot megállapítani. Nem javasolt önkényesen beállítani a mértéket, mert – ellentétben a vízben oldódó vitaminokkal – itt fennállhat a
túladagolás veszélye.
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Csaba készítette.

SZITAKÖTŐ-FÉLE
TÁRCZY ANDOR
FERENCZI
EGYSZERŰ VÍZI
SZÁRNYAS
PITE TÖLTELÉKE!
VERSE
TIHAMÉR VERSE
JÁRMŰ
ROVAR

HALPETE

SOPRONI
EGYETEM

FŐZÉSI KELLÉK

KÉN
ÁZSIAI NÉP
HELYSÉG A
NAGYBEREZNAI
JÁRÁSBAN

RÉGI

CELSIUS
… JULIUS
CAESAR

FOSZFOR
LEVEGŐ UTÁN
KAPKODÓ

A TROTIL
RÖVIDÍTÉSE

HERTZ

R

1
VB MÁSODIK
BRAZIL
LABDARÚGÓ
BÁNK BÁN ÉS
MELINDA FIA

SÁROS, ÁZOTT
SZÉN

A VÉGÉRE
HAGY,
NÉPIESEN
TSCHÖLL PAPA
EGYIK LÁNYA

AMERIKAI ÍRÓ
(THEODOR)
BELSŐ ULTRA !
LOP

KUTYA
TŐLE FELJEBB
JEGYEZ

TOVÁBBÁ

DÜLEDÉK

NAGYBRITANNIA
RÉSZE

ISKOLAI
IDŐSZAK
DIÓSGYŐRI
SPORTKLUB

A TÁRGY RAGJA
PILLANGÓ,
NÉPIESEN

BECÉZETT
LÉGGÖMB

KELETI
TÁBLAJÁTÉK

… SELBERG NORVÉG
MATEMATIKUS

INDIA
FŐVÁROSA

AMERIKAI ÍRÓ
(RICHELLE)

PONT,
ANGOLUL

EGYHÁZI
SZERTARTÁS

FRANCIA VÁROS

KÖLTEMÉNYE
A TÓ

TONNA
ÁZSIAI
FALUTÍPUS

ÉGSZÍN

BECÉZETT
KENESE

MESSZE

BECÉZETT ILONA

KOZMOSZ, ÉTER

TALLIUM

PASCAL

ELEK !

13 csodálatos karácsonyi
üdvözlőszöveg

Már sokkal kevésbé szokás, de még mindig él a hagyomány, mely szerint karácsonykor kedves üdvözletekkel lepjük meg szeretteinket. Ha te is unod az agyonismételt szlogeneket és mondatokat, akkor szemezgess
az alábbi összeállításból!
„Mikor szent karácsony angyalai szállnak, öröm a
vendége minden igaz háznak. Eltörpül ilyenkor a lárma
az árnyék, megszépül a szívben minden igaz szándék.
Boldog karácsonyt kívánok!”
„Az ünnepek mágikus pillanatai örökké a szívünkben
élnek. Nem számít, hány év van a hátad mögött, te is segítesz életben tartani a varázslatot. Köszönöm, hogy különlegessé teszed számomra a karácsonyt!”
„A hó alatt alszanak a házak, az egész világ csupa varázslat. S mint valami tündérálom, jön el hozzánk szent
karácsony. Békés ünnepeket kívánok!”
„Az ünnep nem egy nap. Az ajándék nem a fa alatt
vár. Az igazi ajándék az életben vár. És a karácsony maga
az ajándék, akit az élettől kapunk. Nekem te vagy a karácsony.”

DARTS-TÁBLA
KÖZEPE

2
GÜL BABA
LÁNYA

MIXER

Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
– Anyu, mi a neve annak az állomásnak, ahol az
előbb megálltunk?
– Nem tudom, kisfiam.
– Szerintem pedig nem ártan tudnunk.
– Miért olyan fontos?
–…

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: ES, FO, IP,
LE, LÍ, LS, MV, NF, OR,
SK, SÓ.
Hárombetűsek: ADI,
AKA, APA, BOR, CET,
DAN, EKE, ÉRŐ, LÉA,
LÓG, OTT, PEA.
Négybetűsek: DADA,
DIDO, DIÓS, EDIT, FOTO,
G O T T, I D O L , M E RT,
NERC, OKOS, PINT, SETE,
VATA.
Ötbetűsek: DALOL,
IDERÓ, ISPÁN, LEGEL,
LOGAN, MAGAS, MISKA,
ODALE, PERON, SIRÁM,

SÓDAR, TOKOD, ZOLTA.
Hatbetűsek: ALMALÉ,
ASZALÓ, BELEÉL, DALMÁT, DIDEKI, ELZENG,
ÉLMÉNY, IMPORT, NEMZET, OCELOT, SALMAN,
SZÁLLT, TALPAS.
Hétbetűsek: ÁRTALOM, DÉL-PEST, MINOLTA, NÉMETEK, OKARÍNA.
Nyolcbetűsek:
AMINÁLÁS, ELÉRAKÁS,
FOCIKAPU, INTEGETŐ,
LANDOLÁS, NADÁLYOK,
POCSOLYA, TOPOLINO.
Kilencbetűsek:
KUKORELLY, TRIPLE
SEC.
Tizenegy betűsek: CSACSISKODÓ, CSALÁNLEVÉL, CSONTOSODIK,
VATTATAKARÓ.

2020. 51. szám meg
fejtése: Ha az as�-

szony kérdez, mondj
igazat. Mert hidd el,
ha kérdez, ő már
tudja.

„Most a fenyőfák ágai védnek, most, aki éhes, kapjon
ebédet, most, aki álmos, álmodni tudjon, most, aki gyertya, el ne aludjon!”
„A bent didergő éjszakát sejlő fényremény fűti át, szív
öröme feldereng, benső béke csöndje cseng, nyugalom derűje száll, s angyalok ideje jár.”
„Nő a dér, álom jár, hó kering az ág közt. Karácsonynak ünnepe lépeget a fák közt.”
„Legyen veled karácsony angyala, legyen áldás és
ünnep az ünnep, szeretet simítsa lelkedet, mikor a csengők megcsendülnek.”
„Szelek szárnyán, fenyőágon, megérkezett a karácsony. Fogadjuk meleg szobával, friss sültekből vacsorával, ünnepeljük, marasztaljuk, énekszóval magasztaljuk.”
„Karácsonyi ajándék ötleteim: az ellenségednek megbocsátás, az ellenfelednek türelem, a barátodnak szeretet,
a partnerednek szívesség, mindenkinek jóindulat, minden
gyermeknek egy jó példa, magadnak tisztelet.”
„Ahány csengő: csendüljön, ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen karácsonyi szépségben.”
„Halld a csengő szép szavát, mily vidáman száll!
Fényes titkok ajtaját nyitja, nyitja már. Tárul ajtó, tárul
szív, zendül a szoba: tündökölve ott virít a karácsonyfa!”
„Karácsony este van. Manók és mókusok csönget�tyűznek ezüst dióval. Te itt állsz álmaim között díszítve
aranyozott útravalóval.”

Olvassa a
Naplopót!

Plusz e gy vicc: –
Csak ha esik az eső.
kocka

Méteres kalács torta

Sárga piskóta: 4 tojás, 8 dkg cukor, 12 dkg liszt;
Kakaós piskóta: 4 tojás, 8 dkg cukor, 10 dkg liszt, 2, 5 dkg
kakaópor;
Vaníliás krém: 3 dl tej, 1 tasak vanília ízű pudingpor, 3 evőkanál cukor, 12,5 dkg vaj/margarin;
Puncskrém: 3 dl tej, 1 tasak puncs ízű pudingpor, 3 evőkanál
cukor, 1 teáskanál rumaroma, 12,5 dkg vaj/margarin;
Tetejére: 10 dkg étcsokoládé, 1 evőkanál étolaj
Elkészítése: A sütőt 180 °C -ra előmelegítjük. A piskótához a
tojást fehéredésig habosítjuk a cukorral, majd óvatosan hozzáforgatjuk a lisztet. A masszát egy sütőpapírral bélelt 20 cm-es kapcsos formába simítjuk és kb. 20–25 perc alatt tűpróbáig sütjük. A
kakaós piskótát ugyanígy készítjük el és sütjük meg.
A krémekhez megfőzzük a tejben a pudingot, hozzákeverjük
a cukrot, majd ha kihűlt kihabosítjuk a vajjal. A kihűlt piskótákat
vízszintesen két lapba vágjuk.
Összeállítás: kakaós lap, vaníliás krém fele, sárga piskóta,
puncskrém fele, kakaós lap, vaníliás krém, sárga piskóta.
Végül bekenjük a torta tetejét és az oldalát a megmaradt puncsos krémmel és hűtőbe tesszük dermedni. A csokoládét felolvasztjuk, hozzákeverjük az olajat és a torta tetejére simítjuk. Másnapra tökéletesen összeérnek az ízek és jól szeletelhető is.

Fizessen elő a

2020. december 23.
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Naplopó

hetilapra a postán!
Index: 37381.

18. évfolyam

A karácsonyi
zserbó

Ára 8,00 hr

Műholdas TV-műsor
Dec. 28. ‒ jan. 3.

Horoszkóp
Még több rejtvény!

A közkedvelt ünnepi desszert
tésztája többféle módon készülhet. Három, négy vagy
öt lapot is süthetsz belőle, de
a klasszikus töltelékbe mindegyik változatnál házi baracklekvár és sok dió, a süti tetejére
pedig vastag csokiréteg dukál.

7. oldal

Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket kívánunk minden
kedves olvasónknak!

Az 5 leghatékonyabb mozgásforma
a hidegben

A kültéri testmozgás a hideg téli időben ugyanolyan
fontos, mint a melegebb, tavaszias hónapokban. Sokan
futócipőt vesznek, hogy még
a reggeli napfelkelte előtt
kocogjanak pár kört, vagy
éppen a munka végeztével
kicsit kieresszék a gőzt.

Adamczyk Bogumila
e02.xls

CASSANDRA
CLAREIDÉZET

BENTLAKÁSOS
ISKOLA

FLASTROM

FORMA

10. oldal

NEWTON

LITER
MOCSÁR

TONNA

ROBERTO DE

NIRO FILMJE

… LANKA
(CEYLON MAI
NEVE)

VETERÁN
ATLÉTA
(JÁNOS)

ILOSVA
KÖZELÉBEN
LAKIK

LÉTEZIK

VER

SEMMI,
LATINOSAN

CSEH
LABDARÚGÓ
(ANDREJ)

ÉLÉNK-PIROS
SZÍN

TAGADÁS
NITROGÉN

1
FÁROL
GYÜMÖLCSÖT CSEN

VISZONYLAGOS

HEGEDŰMŰVÉSZ
(JENŐ)
BUDAPESTI
SPORTKLUB

NÁTRIUM

EZEN A
NAPON

SZIGORÚAN
VÉVE

HIDROGÉN

ANGOL
VÁROS

JÉZUS ELSŐ
TANÍTVÁNYA

TENGER
FODRA

BEISMER

TORNASZER

EGYNEMŰ
VITA!
LUDOLF-FÉLE
SZÁM

ARZÉN

VÍZBEN
HALADÓ

3

ÉJFÉL!

ZABSZEM!
… KERK AMSTERDAMI
TEMPLOM

2
BECÉZETT
ROZÁLIA
BERN
FOLYÓJA

TAVASZI
HÓNAP

KELETI
FILOZÓFIA

SUGÁR

APRÓ
SZÖRNY
(2 SZÓ)
JENA
FOLYÓJA

… PASSANT SAKK-MŰSZÓ

TALAJT
MŰVEL,
NÉPIESEN
CZUCZOR
ÁLNEVE

NÉMET
NÉVELŐ
NYELVJÁRÁS

FÉLIG HALK!

BOLT
BELSEJE!

CIN

… ET MOI
(GÉRALDYMŰ)
TANULÓ
VEZETŐ

SZEMMEL
ÉRZÉKEL

BECÉZETT
ODETT

HIDROGÉN

FÉLTŐ!

Jövőre 10%-kal emelkedhet a
gáz ára
2. old..
Januártól növekszik az ukrán
nyugdíj összege
2. old.
koronavírussal
fertőzöttfizetnek
orvosAAlengyelek
kevesebbet
életbiztosítást
kapnak
atanhallgatók
kenyérért, mint
az ukránok
2. old.
Az ukránok
számára a városa
Európa
legveszélyesebb
szabadság
lett
Marseillea alegfontosabb
migránsok miatt
3. old.
Újraindultak is
az küzdenek
Északi Áramlat-2
Brüsszelben
az
csőfektetési
munkálatai
afrikai
sertéspestissel
3. old.
Sztepanov: Többen
Kétharmaddal
tiltottákmásodszor
be a burkát
is elkapták
koronavírust
Svájcban
egyanépszavazáson
3. old.
100 éves
a világ legcsúnyább
Fejlett
beteggondozási
karácsonyfája
rendszer
jellemezte Ötzi korát
4. old.
Öltöztesd
Több
mint ünnepibe
félmilliárdazéve
asztalod fel a világ első állata
tűnhetett
5.
4. old.

