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Folytatás a 4. oldalon

Kettős karácsonyi ajándék a 
badalói egészségvédőknek

Mindeddig 
megsegített...

Tegyünk 
egymásért

Karácsonyi ajándékcsomagok 
a nagycsaládosoknak 

Folytatás az 5. oldalon

Egy családi örökség 
kihívásai

Főbb feladatok, munkák:

● Felnőtt ápoló végzettséggel rendelkező, 
jó megjelenésű, önmagára és környezeté-
re, munkájára igényes munkatársat keresünk, 
budapesti és nyíregyházi rendelőnkbe hosz-
szú távú, állandó munkavégzésre (ingázásról 
lenne szó). Esztétikai-szépészeti beavatkozá-
sok, arc- és testkezelések végzéséhez. Olya-
nok jelentkezését várjuk, akiket érdekelnek az 
esztétikai-szépészeti beavatkozások, jó kom-
munikációs képességgel rendelkeznek, fogé-
konyak 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, lak-
hatásban tudunk segíteni

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail 
címre várjuk: szepeszet@gmail.com

Telefonszám: +3670-427-1116

Ápoló / Szakápoló
munkatársat keresünk 

December 24-én, Jé-
zus születésének 

napján nem minden-
napi esemény tette még 
ünnepélyesebbé a szen-
testét a badalóiak szá-
mára. A vidéki egész-
ségügy fejlesztését elő-
segítő állami program 
keretében zajló pro-
jekt eredményeként a 
Tisza-parti település 
egészségügyi hálózata 
egy vadonatúj, modern 
családorvosi rendelővel 
gazdagodott, amellett 
pedig a helyi családor-
vos munkáját mostantól 
egy Renault Duster tí-
pusú szolgálati személy-
gépkocsi is segíti majd.

A 255 négyzetméter-
nyi területet elfoglaló im-
pozáns épülethez tágas, 
térkövekkel kirakott par-
koló, kerékpártároló, és 
legalább ekkora terület-
nyi zöldövezet is tartozik. 

Karácsony – a szere-
tet ünnepe. Isten a 

legnagyobb ajándékot 
adta az embernek: egy-
szülött fiát küldte a föld-
re, hogy megváltson bű-
neinkből s örök élettel 
jutalmazza meg azokat, 
akik hisznek őbenne. Ez 
az igaz szeretet! Ennek 
morzsáit fejezik ki azok 
az ajándékok, amelyek-

kel mi próbálunk örömet 
szerezni szeretteinknek. 

A Kárpátaljai Magyar 
Nagycsaládosok Egyesü-
let KMNE) évek óta meg-
ajándékozza tagcsaládja-
it. Korábban kedves kará-
csonyváró ünnepség kere-
tében adták át a csomago-
kat, de idén ez elmaradt. 
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A 2020-as év magyar vonat-
kozású kárpátaljai történései 
megmutatták, hogy Ukrajná-
nak törvényileg kellene kor-
látoznia a kárpátaljai magya-
rok nemzetiségi jogait, mert a 
magyarok, lévén törvénytisz-
telő állampolgárok, mindent 
a saját hasznukra fordítanak, 
ami nincs a törvényekben sza-
bályozva – írta Olekszandr 
Havros ungvári író, újságíró, 
az amerikai fenntartású ukrán 
Szabadság Rádió tudósítója a 
médium honlapján vasárnap 
megjelent kárpátaljai évérté-
kelő elemzésében.

A magyarellenes média-meg-
nyilvánulásairól ismert szerző 
szerint idén Kárpátalja nyugal-
mát ismét „külföldről inspirált za-
varkeltés” bolygatta meg, aminek 
köszönhetően az idei év ismét ke-
resztbe húzta Budapest reménye-
it, hogy rendezheti kapcsolata-
it az új ukrán vezetéssel az utób-
bi által tett engedmények révén. 
Nagyrészt ugyanis – állította – a 
magyarok maguk provokálják a 
feszültséget, időről időre átlépve 
a vörös vonalakat, ahogy ezt ve-
zető magyarországi állami tiszt-
ségviselők tették, amikor a hely-
hatósági választásokon a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) és Beregszász polgár-
mesterjelöltje mellett agitáltak. 
Azonban Budapest „provokatív 
cselekményeire” Kijev megfe-
lelő választ adott két vezető ma-
gyar állami tisztségviselő Ukraj-
nából történt kitiltásával – nyug-
tázta megelégedéssel a cikkíró.

Havros szerint továbbra is 

,,Ukrajnának törvényileg kellene korlátoznia 
a kárpátaljai magyarok nemzetiségi jogait,,

változatlan Magyarország általános 
viszonyulása Kárpátaljához mint 
örökbirtokához, ami – a szavaival 
– az utóbbi időben példátlanul fel-
erősödött a különféle (magyar) civil 
szervezetek és alapítványok finan-
szírozásával. „Ukrajna határ men-
ti területén lényegében informáci-
ós, pénzügyi, politikai struktúrák 
egész hálózata van kialakulóban a 
velünk szemben agresszivitást mu-
tató szomszédos ország támogatásá-
val” – fogalmazott a cikkíró.

A szerző vélekedése szerint 
Magyarország örömmel fogadta 
KMKSZ-es kedvenceinek a helyha-
tósági választásokon elért jó ered-
ményeit, ám – mint kárörömmel 
konstatálta – a nyolc magyar képvi-
selő bejutása a Kárpátaljai Megyei 
Tanácsba pirruszi győzelemnek bi-
zonyult, mert nemhogy nem vették 
be őket a koalícióba, de még hatalmi 
tisztségeket sem kaptak, amire ha-
gyományosan számítottak. Ráadá-
sul még az Ukrán Biztonsági Szol-
gálat (SZBU) is elkezdett érdeklőd-
ni a Budapestről finanszírozott ma-
gyar szervezetek, sőt Brenzovics 
László KMKSZ-elnök tevékeny-
sége iránt – írta.

Mint az ungvári újságíró évek 
óta következetesen sulykolja az 
ukrán közvéleménybe, ezúttal 
is hangsúlyozza, hogy a magya-
roknak semmi nem elég, még a 
Janukovics-rezsim kisebbségbarát 
politikáját is elutasították. Mint em-
lékeztetett, Kovács Miklós korábbi 
KMKSZ-elnöknek 2012-ben kevés 
volt az akkori regionális nyelvtör-
vény, egyenesen területi autonómi-
át követelt. Ukrajnának ezért – mint 
fogalmazott – gondoskodnia kell 

a nemzetbiztonságáról, ahogy 
ezt minden „civilizált nép” te-
szi, és „nem szabad megenged-
nie a szomszédnak, aki állandó-
an akadályokat gördít az ukrán 
euroatlanti törekvések elé, hogy 
nálunk rendezkedjen”.

Konklúzióként a szerző azt 
indítványozza: „Ukrajnának 
törvényileg kellene korlátoz-
nia a lehetséges provokációk te-
rét”, hogy ne fordulhasson elő a 
szürteihez hasonló kázus, ami-
kor a helyi önkormányzat képvi-
selői elénekelték a magyar him-
nuszt. Mivel hasonló konfliktus-
helyzetek többször előfordultak 
a magyar zászló állami intézmé-
nyek épületeire történő kitűzé-
se miatt, ezért már régen törvé-
nyileg kellett volna szabályozni 
ezt a problémát, világosan rög-
zítve, milyen esetekben engedé-
lyezett más államok jelképeinek 
használata ukrán állami intéz-
ményekben – mutatott rá, szor-
galmazva büntetés megállapítá-
sát ezeknek a jogszabályoknak a 
megsértéséért. „Ezáltal megszű-
nik az alap az információs ma-
nipulációkhoz és szembenállás-
hoz. A magyarok törvénytiszte-
lő állampolgárok, ezért mindent, 
ami nincs a törvényekben előír-
va, a maguk hasznára fordíta-
nak. Ukrajnának mint államnak 
meg kell tanulnia megvédeni a 
saját érdekeit” – zárta a demok-
rácia elveit sajátos módon értel-
mező passzussal a magyarokra 
kihegyezett évértékelő elemzé-
sét Olekszandr Havros.

radiosvoboda.org/
karpat.in.ua

Olena Suljak, a Nép szolgája frak-
ció képviselője azt javasolta, hogy 
bírságolják meg azokat a politiku-
sokat, akik nem beszélnek ukrá-
nul a nyilvánosság előtt.

A képviselőnő ezt az Ukrajna 
24 csatornán mondta el, kommen-
tálva azon politikusok kezdemé-
nyezéseit, akik a január elsejétől 
bevezetésre kerülő törvénymódo-
sítást el akarják törölni.

Suljak szerint a nyelvi kérdés 
mindig megosztja a társadalmat, 
és lehetővé teheti a politikusok 
számára, hogy a nép szemében 

Megbírságolnák a nem államnyelven 
felszólaló politikusokat

bizonyos bónuszokat kaphassa-
nak. Kijelentette, hogy szeret-
né, ha „politikusok, képviselők, 
miniszterek és egyéb köztisztvi-
selők az ukrán nyelvet használ-
nák hivatalos feladataik ellátá-
sa során”.

Azt is mondta, hogy bár ra-
dikális az elgondolása, de bírsá-
golná azokat a politikusokat, akik 
nem mindig az állam nyelvén be-
szélnek. Úgy véli, erre azért lenne 
szükség, mert az ukrán nyelv „vé-
delmet igényel”.

Karpatalja.ma

Ukrajna véglegesen szakított 
az orosz világgal és a Nyugat 
részeként látja magát a jövő-
be vezető úton – jelentette ki 
Dmitro Kuleba külügyminiszter 
az Internationale Politik német 
kiadványban hétfőn megjelent 
interjújában, adta hírül a Levij 
Bereg hírportál.

Újságírói kérdésre válaszolva, 
miszerint a békemegállapodás uk-
rán és orosz fél által javasolt fel-
tételei, ahogy korábban, most sem 
tűnnek összeegyeztethetőknek, az 
ukrán diplomácia vezetője kifej-
tette, hogy ez a diplomácia művé-
szete. Hozzátette: a történelemben 

 Ukrajna szakított az orosz világgal és a 
Nyugat részeként látja magát a jövőben

sok példa akad arra, hogy az ösz-
szeegyeztethetetlen állásponttal 
rendelkező országok hosszú idő 
után végül megállapodásra jutnak.

Kuleba hangsúlyozta, hogy Uk-
rajna semmiképpen nem adja fel két 
alapvető elvét: egyfelől azt, hogy 
soha nem mond le Donbászról és a 
Krímről, másfelől, hogy európai or-
szágként, a Nyugat részeként foly-
tatja az útját a jövőbe, mivel vég-
leges a szakítása az orosz világgal. 
Minden egyéb idő és diplomácia 
kérdése – hangoztatta az ukrán kül-
ügyminiszter.

Karpat.in.ua

Ukrajna hazai összterméke 
(GDP) 3,5 százalékkal csökkent 
a harmadik negyedévben a tava-
lyi azonos időszakkal összevetve 
az ukrán statisztikai hivatal vég-
leges adata szerint.

A második negyedévben az éves 
szintű csökkenés jóval nagyobb, 
11,4 százalékos volt.

A második negyedévhez képest 
8,5 százalékkal nőtt az ukrán gaz-
daság a harmadik negyedévben. A 
második negyedévben addig soha 
nem látott mértékű, 9,9 százalékos 
GDP-csökkenést mértek negyed-
éves összevetésben. A statisztikai 
hivatal végleges adatai megegyez-
tek a november végén ismertetett 
előzetes számokkal.

A koronavírus-járvány második 

Az ukrán GDP 3,5 százalékkal 
csökkent a harmadik negyedévben

hulláma miatt elrendelt újabb kor-
látozó intézkedések hatásai miatt a 
gazdasági minisztérium a folyó, ne-
gyedik negyedévre akár 6 százalé-
kos gazdasági csökkenést is elkép-
zelhetőnek tart éves összevetésben, 
az év egészében pedig 5,6 százalék-
kal zsugorodhat a GDP. Amennyi-
ben beigazolódik a kormányzati vá-
rakozás, akkor az idei lesz az első 
év 2015 óta, amikor csökken az uk-
rán gazdaság, akkor a GDP 9,8 szá-
zalékkal esett.

Ukrajna gazdasága 2019-ben 3,2 
százalékkal, 2018-ban 3,3 százalék-
kal, 2017-ben pedig 2,5 százalékkal 
nőtt. A gazdasági minisztérium előre-
jelzése szerint jövőre már több mint 
4 százalékkal erősödhet a gazdaság.

MTI

A 2021. március 19. – június 22. 
közötti időszakot Ferenc pápa a 
családok éveként hirdette meg va-

sárnap. Az időszak a családok vi-
lágtalálkozójával zárul Rómában. 

Az Angelus ima kezdete előtt 
mondott beszédében kifejtette, hogy 
egy öt évvel ezelőtt kiadott apostoli 
felhívás (Amoris laetitia) évfordu-
lója alkalmából hirdette meg a csa-
ládok évét azzal a szándékkal, hogy 

Vatikán: A pápa meghirdette a 
családok évét

kibővítsék tartalmát újabb javasla-
tokkal. A dokumentum annak ide-
jén sok vitát kavart.

Az egyházfő felszólította a vi-
lág összes katolikusát, hogy vegye-
nek részt a családok évével kapcso-
latos rendezvényeken. Az imádko-
zást a Vatikán könyvtárában tartot-
ták. A résztvevők számát nem kö-
zölték a hírügynökségek.

MTI/hirado.hu

Levélben fordult a hatóságok-
hoz Brenzovics László és Barta 
József a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség ellen irá-
nyuló provokációk kapcsán. Az 
Ukrán Biztonsági Szolgálattól 
(SZBU) és a rendőrségtől meg-
érkeztek a válaszleve-
lek. Brenzovics László, 
a KMKSZ elnöke 2020. 
december 11-én kap-
ta meg a válaszlevelet 
a nemzeti rendőrségtől.

„Tájékoztatjuk, hogy 
a Nemzeti Rendőrség 
kárpátaljai kirendeltsé-
gére érkezett jelentésü-
ket a magyar közösség 
ellen irányuló 2020. au-
gusztus 26-i fenyegeté-
sekről, valamint a técsői 
és beregszászi római katolikus 
templomokban 2020. augusztus 
20-21-én történt bombariadóról 
megvizsgálta a rendőrség bűn-
megelőző tevékenységekkel fog-
lalkozó osztálya.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 
az ügy kapcsán az információkat 
betápláltuk a bíróságot megelő-
ző nyomozások egységes nyil-
vántartásába, s Ukrajna Bünte-
tő Törvénykönyve első részének 
259. cikkelyében leírtak alapján 
indítottunk eljárást. A bíróságot 
megelőző vizsgálatot a rendőrség 
beregszászi kirendeltsége végzi.

Ezenkívül szeretnénk infor-
málni Önt arról, hogy 2020. de-
cember 10-én jelentését bejegyez-
tük a kérelmek egységes nyilván-

Válaszolt az SZBU és a rendőrség Brenzovics 
László és Barta József levelére

tartásába, valamint a bűncselekmé-
nyekkel és más eseményekkel kap-
csolatos értesítések nyilvántartásá-
ba is a técsői rendőrkapitányságnál.

Jelenleg a técsői rendőrkapi-
tányság munkatársai ellenőrzést 
végeznek, amelynek eredményé-

ről az említett hivatal tájékoztatni 
fogja önt” – olvasható a levélben.

Hasonló levelet kapott kéz-
hez Barta József, a KMKSZ alel-
nöke, aki a magyar intézmények-
be december 4-én érkezett fenye-
gető emailek miatt fordult a ható-
ságokhoz.

 „Tájékoztatjuk, hogy a Nemze-
ti Rendőrség kárpátaljai kirendelt-
ségére érkezett jelentését a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség, 
a Karpatalja.ma és a TV21 Ungvár 
szerkesztősége, valamint a Bereg-
szászi járás területén található ok-
tatási intézmények és más szerve-
zetek emailjére érkezett fenyegető 
levelekről megvizsgáltuk.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 
az ügy kapcsán az információkat 

betápláltuk a bíróságot megelő-
ző nyomozások egységes nyil-
vántartásába, s Ukrajna Bünte-
tő Törvénykönyve második ré-
szének 129. cikkelyében leírtak 
alapján indítottak eljárást. A bí-
róságot megelőző vizsgálatot a 

rendőrség beregszászi ki-
rendeltsége végzi.

Ezenkívül szeretnénk 
informálni Önt arról, hogy 
2020. december 9-én jelen-
tését bejegyeztük a kérel-
mek egységes nyilvántar-
tásába, valamint a bűncse-
lekményekkel és más ese-
ményekkel kapcsolatos ér-
tesítések nyilvántartásába 
is a beregszászi rendőrka-
pitányságnál.

Jelenleg a beregszászi 
rendőrkapitányság mun-

katársai ellenőrzést végeznek, 
amelynek eredményéről az em-
lített hivatal tájékoztatni fog-
ja önt” – hangzik a válaszlevél.

A jelentésekre az Ukrán Biz-
tonsági Szolgálat (SZBU) is rea-
gált, azonban már lakonikusabb 
stílusban. A levélben ennyi sze-
repelt: „Tájékoztatjuk, hogy a 
№885 2020. december 4-én kelt 
jelentését a Kárpátalján folyó 
gyűlöletkeltéssel kapcsolatban 
átirányítottuk a nemzeti rend-
őrség kárpátaljai kirendeltségé-
hez, mivel az abban közölt té-
nyek nem tartoznak az SZBU 
hatáskörébe.”

Karpatszkij objektív/
karpataljalap.net
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– Végtelenül hálás vagyok Is-
tennek, hogy már az első akci-
ónk mellé is oly sok jótét lelket 
állított – kezdi beszélgetésünket 
Barta Elemér missziós lelkész, az 
„Esélyt az életnek” Jótékonysági 
Alapítvány vezetője. – Idén más 
formában szerveztük a gyűjtést, 
hisz a gazdasági helyzet, illet-
ve a koronavírus-járvány okozta 
nehézségek miatt nehezen tud-
tuk volna összegyűjteni a ko-
rábbi módon az adományokat. 
Így jóval ünnepek előtt egy-egy 
videófelhívással fordultam a ha-
zai és külföldi jószívű emberek-
hez, akik az akciónkat támoga-
tó „Te is segíthetsz!” Támogató 
Alapítvány számlájára utalhat-
ták át felajánlásaikat az „Esélyt 
az életnek” számára. Hála Isten-
nek, nagyon sok itteni vállalko-
zó, magánszemély is csatlakozott 
kezdeményezésünkhöz, így a be-
folyt összegből 250 élelmiszer-
csomagot tudtunk összeállítani. 

– Kikhez juttatták el az ado-
mányokat?

– Elsősorban egyedülálló, 
beteg idős embereket ajándé-
koztunk meg, de a nehéz sorban 
élő nagycsaládosoknak is igye-
keztünk szebbé, gazdagabbá ten-
ni az ünnepet. Tavaly egy meg-
hitt hálaadó ünnepség keretében 
adtuk át a csomagokat. Idén erre 
a járvány megfékezésére hozott 
intézkedések miatt nem volt le-
hetőség, így munkatársaimmal 
házhoz szállítottuk azokat. 

– Az akcióba bekapcsolódott 
a „Te is segíthetsz!” Támogató 
Alapítvány.

Az „Esélyt az életnek” Alapítvány karácsonyi akciója

Tegyünk egymásért
Immáron szép hagyomány, hogy karácsony tájékán különböző 
egyházi, karitatív és civil szervezetek igyekeznek megszépíteni, 
gazdagabbá tenni azok ünnepét is, akik nehezebb sorban élnek. A 
Tiszaújlakon működő „Esélyt az életnek” Jótékonysági Alapítvány 
tavaly például sikeres élelmiszergyűjtő akciót szervezett e célból, 
amit húsvétra is megismételt. Ennek a lényege az volt, hogy gyűj-
tődobozokat helyeztek ki a település élelmiszerüzleteiben, s a jó-
szívű vásárlók abba helyezhették el adományaikat. Az alapítvány 
idén sem feledkezett meg a rászorulókról.

– Tőlük jött az ötlet is, hogy ne 
csupán várjuk másoktól a segítsé-
get, hisz mi magunk is tehetünk em-
bertársainkért. Pál Sándor, a kura-

tórium elnöke évek óta hozza Kár-
pátaljára a magyarországi testvé-
rek felajánlásait. Az ő példájukon 
felbuzdulva hirdettük meg tavaly 
mi is az első adománygyűjtésün-
ket. Az alapítvány amellett, hogy 
felajánlotta számlaszámát a gyűj-
tésre, idén is segített anyagiakkal, 
illetve cipősdobozokba zárt szere-
tetet is hoztak Magyarországról. 

– A Kárpátaljai Református 

Egyház is a kezdeményezésünk 
mellé állt, a szeretetcsoma- 
gok eljuttatásába még Zán Fá-
bián Sándor püspök is bekap-
csolódott. 

– Minket Isten a legnagyobb 
ajándékkal, egyszülött Fiával, a 
megváltó Jézus Krisztussal aján-
dékozott meg. Aki őt befogadja 
szívébe, az megpróbál másoknak 
is szeretetet adni, örömet szerez-
ni egy kis ajándékkal – vallja a 
püspök. Aki elismeréssel szólt 
a Barta Elemér vezette alapít-
vány kezdeményezéséről, s ar-
ról, hogy tevékenységüket im-
máron a település határain túlra 
is kiterjesztik, s idén 15 telepü-
lés idős embereihez juttattak az 
adományból. 

– Hála van a szívemben, 
mert Kárpátaljáról is igen sok 
adomány érkezett. Volt, aki 
anyagiakkal, volt, aki élelmi-
szer-, vagy épp gyümölcsfel-
ajánlással járult hozzá a kez-
deményezésünkhöz – mondja 
Barta Elemér. – A mai időkre 
is igaz, amit Pál apostol írt a 
korinthusiakhoz: „… a ti fö-
löslegetek pótolja azok hiá-
nyát, hogy máskor azok fö-
löslege is pótolja majd a ti 
hiányotokat”. A példabeszé-
dekben meg azt olvassuk: 
„Az ajándékozó bővelkedik, 
és aki mást felüdít, maga is 
felüdül” (Péld 11, 25). Ezúton 
is szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik vala-
milyen formában támogatták 
kezdeményezésünket. Hála 
Istennek, az adományoknak 
köszönhetően akciónkat to-
vább folytatjuk, s reménye-
ink szerint januárban még 
200 csomagot tudunk majd a 
rászorulókhoz eljuttatni.
„Ha elmúlik karácsony, a 

szeretet lángja halványabban ég, 
de ha vigyázunk rá, nem alszik 
ki még” – hangzik a közismert 
énekben. Az „Esélyt az életnek” 
Jótékonysági Alapítványnál erre 
törekednek. Vigyázzunk rá mi is, 
és tápláljuk egész évben, minden 
napon, hogy szebb és boldogabb 
legyen életünk. 

Marton Erzsébet

A Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja egész év-
ben gondoskodik a legelesettebbekről. A pékségben sült friss kenyér-
ből az egyházi intézmények mellett néhány szociális intézmény is ré-
szesül, illetve egyedülálló, idős, beteg embereknek is juttatnak abból. A 
szeretetkonyhán pedig főtt étel is készül számukra. Karácsony előest-
éjén a diakónia munkatársai – a kenyér mellé – finom ünnepi ebéddel 
lepték meg őket, amit sok esetben a szociális munkások juttattak célba.

Meleg ünnepi ebéd a 
diakóniai központtól

Határozottan elítéli a Nyugat-Eu-
rópai Országos Magyar Szerveze-
tek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 
az ukrán hatóságoknak az ősho-
nos ukrajnai magyar kisebbség, 
annak vezetői és civil szervezetei 
elleni támadásait, a belbiztonsági 
szervek fegyveres alakulatai rész-
vételével a közelmúltban történt 
megfélemlítést – közölte a szövet-
ség az MTI-vel.

Négy nyelven közzétett felhí-
vásukban – magyar, angol, német, 
francia – azt írták, hogy az ukrán 
kormány már évek óta lábbal tipor-
ja a nemzeti kisebbségi jogokat és 
„a durva események annak az elfo-
gadhatatlan folyamatnak a részei”. 
Hazaárulással és szeparatizmussal 
vádolják a magyar kisebbség ve-
zetőit és szervezeteit annak ellené-
re, hogy bizonyítottan minden uk-
rán törvényt betartottak és betarta-
nak – fogalmaztak.

A NYEOMSZSZ emlékezte-

Elítéli az ukrajnai magyarok elleni 
támadásokat a nyugat-európai magyar 

szervezetek szövetsége
tett arra, hogy a kisebbségek nem-
zetiségi szimbólumainak haszná-
latát a kulturális autonómia kere-
tén belül Ukrajna alkotmánya és 
az 1992-es nemzetiségi törvény 
is biztosítja. Hangsúlyozták, is-
mételten ráirányítják a nemzetkö-
zi szervezetek figyelmét az ősho-
nos ukrajnai magyar kisebbség el-
leni, állambiztonsági eszközökkel 
folytatott politikai nyomásgyakor-
lásra. Egyben felhívják az európai 
szervezeteket és emberjogi fóru-
mokat, tiltakozzanak az ukrán il-
letékes szerveknél, hogy haladék-
talanul vessenek véget az ukrajnai 
magyar kisebbség elleni támadá-
soknak és koncepciós eljárások-
nak – közölték.

„Bízzunk abban, hogy Európa 
felelős vezetői és emberjogi szer-
vezetei határozottan kiállnak az el-
nyomott őshonos kisebbségek lét-
biztonságának védelmében” – zár-
ta felhívását a szövetség.

Az Egészségügyi Minisztérium 
nem tervezi a januári teljes ka-
rantén visszavonását vagy elha-
lasztását a koronavírus-járvány 
újévi ünnepek utánra prognoszti-
zált erősödése és a szezonális inf-
luenza miatt – jelentette ki Mak-
szim Sztepanov egészségügyi mi-
niszter hétfői sajtótájékoztató-
ján, adta hírül az unn.com.ua 
hírportál.

A tárcavezető hangsú-
lyozta: „ismételten szeret-
ném felhívni a figyelmet 
arra, mit jelzünk előre, és 
miért véljük úgy, hogy a 
(szigorú) karantént be kell 
vezetni, és miért nem ké-
szülünk határidejének a 
módosítására, legalábbis 
az Egészségügyi Minisz-
térium részéről… Annak 
ellenére, hogy mostanra lényegesen 
csökkent a megbetegedések száma, 
ami azoknak a járványelleni intéz-
kedéseknek köszönhető, amelyek 
jelenleg érvényben vannak orszá-
gunkban”. Ugyanakkor ami most 
megfigyelhető, amikor folynak az 
előkészületek az ünnepre, majd ami 
az újévi ünnep során várható, leg-
alábbis a kijevi tapasztalatok sze-

Nem fújják le és nem halasztják el a 
januári szigorú karantént Ukrajnában

rint, láthatóan erősen „sántít” a sza-
bályok betartása – tette hozzá.

Sztepanov felszólította az ün-
nepi rendezvények szervezőit, 
hogy az ünnepségek megtartását 
a járványügyi szabályok figye-
lembevételével tervezzék. Mint 
jelezte, azt szeretné, ha a felügye-
leti szervek, köztük a helyi önkor-
mányzatok, határőrség, rendőrség 

ellenőriznék az ünnepi rendez-
vényeken a szabályok betartását. 
Az egészségügyi tárca előrejelzé-
se szerint ugyanis az újévi ünne-
pek után, azaz januárban megsza-
porodnak a koronavírusos meg-
betegedések, emellett nőni fog a 
szezonális influenzás esetek szá-
ma is – mutatott rá a tárcavezető.

karpat.in.ua

A nemzetközi szakértők 2021-es 
geopolitikai kilátásai meglehető-
sen komorak, mivel a koronavírus 
a feje tetejére állította az egész vi-
lágot, a veszélyes államközi konf-
liktusok sem oldódtak meg. Egé-
szében nézve, a nemzetek közötti 
jelenlegi konfrontációk 2021-ben 
még súlyosbodhatnak is. Bár a jár-
vány számos problémát a háttér-
be szorított, attól még ezek nem 
oldódtak meg. Ennek viszont szá-
mos oka van.

Kezdjük azzal, hogy az Egye-
sült Államok, a koronavírus-járvány 
elleni küzdelmének kudarca okán, 
még hosszú ideig nem lesz képes 
komolyan összpontosítani külpoli-
tikájára, Kínát pedig a világ orszá-
gai egyre kevésbé tekintik „baráti 
nagyhatalomnak”. És a két óriás kö-
zött kialakulhat egy konfrontáció, az 
azonban egy új csatatéren – a digitá-
lis területen fog kibontakozni.

Mint ismeretes, az Egyesült Ál-
lamok és Kína közötti államközi kap-
csolatok a hatvanas évek óta, az Egye-
sült Államok és Oroszország közöttiek 
pedig a nyolcvanas évek óta a legrosz-
szabb időket éli meg. A Kína és India 
közötti helyzet is veszélyesnek mond-
ható, ugyanúgy, mint 1975-ben. Do-
nald Trump négyéves elnöksége után 
Európa és az Egyesült Államok kö-
zötti kapcsolatokban, a II. világhábo-
rú vége óta először, a meghatározat-
lanság és az jövőkép hiánya uralkodik.

Joe Biden hatalomra kerülésé-
vel azonban az európai és ameri-

Meglehetősen pesszimista 
geopolitikai előrejelzés 2021-re

kai kapcsolatokban szinte biztos javu-
lás várható, ha másban nem, legalább 
a légkörben. Ami viszont a világ többi 
országának kapcsolatait illeti, a hely-
zet korántsem napos és barátságos. Eh-
hez nyugodtan hozzáadhatjuk az au-
tokratikus uralkodók külpolitikai ka-
landjait, Örményországban – Azerbaj-
dzsán és Törökország, Oroszország-
ban – Ukrajna és Szíria, Kínáét pedig a 
Dél-kínai-tengeren. Egyébként a múlt-
ban az Egyesült Államok egyoldalú do-
minanciája számos konfliktus kiélező-
dését akadályozta meg, többé-kevésbé 
puha nyomás alatt. De Joe Bidenek nem 
lesz olyan könnyű visszaszerezni ezt a 
dominanciát, mivel először „belpoliti-
kai sebeit” kell meggyógyítania, majd 
csak azután kezdheti meg a külpoliti-
kai felderítést és első „csatáit”.

Ezen túlmenően az Egyesült Álla-
mok komolyan feltárta gyenge pont-
jait a Covid-19 járvány elleni küzde-
lemben, amely hosszú távon nagy kárt 
okozott a renoméjában. Ugyanakkor 
az a sokoldalú rendszer, ami az Egye-
sült Államok komoly ütőkártyája volt, 
és amelynek alapja az ENSZ, az elmúlt 
egy év alatt komolyan megingott.

Kína viszont „nem az Egyesült Ál-
lamok nyomdokaiba lép”: Kína szuper-
hatalommá válik, de az Egyesült Álla-
mokkal ellentétben Kínának „nem si-
került erős szövetségesekre szert ten-
nie”. A Kína által javasolt új Selyem 
utat más országok „nem a tisztességes 
partnerségre irányuló javaslatnak fog-
ják fel, hanem a befolyás növelésére 
tett kísérletnek”.

A hivatalos Peking dacos és ag-
resszív viselkedése sok szimpatizáns 
elvesztését okozta – a kelet-ázsiai 
országoktól kezdve az európai, af-
rikai és ázsiai országokig. Nem ke-
rülte el a világ figyelmét az sem, 
hogy Kína a koronavírus-járványt, 
ami mellesleg a kínai Vuhan város-
ban indult, arra használja, hogy szi-
gorításokat vezet be saját országá-
ban valamint Hongkongtól Tibetig 
és Hszincsiangig, a muszlim ujgu-
rok lakta régióban. Ennek eredmé-
nyeként egyre kevesebb ország lát 
Kínában jóindulatú világhatalmat.

Általánosságban elmondható, 
hogy a geopolitikai térképen a Nyu-
gat (USA, Európai Unió, Nagy-Bri-
tannia, NATO) helyét nem katonai 
úton fogják meghatározni. A szak-
értők egy „nagy digitális játékot” 
(Digital Great Game) jósolnak. A 
szakemberek szerint ebben a cso-
portban még mindig hiányoznak a 
szabályok és a résztvevők, a játék, 
mint korábban is, eléggé durva. A 
nyertest pedig még nem határozták 
meg. Ezért az államközi kapcsolatok 
fejlődése kapcsán létező számos for-
gatókönyv ellenére egy biztos – ez az 
ellenállás egyértelműen súlyos terhet 
ró az egész világra.

A jövőben kialakuló konfliktu-
sok megoldása ugyanolyan nehéz 
lesz, mint például az éghajlatválto-
zás vagy a Covid-19 járvány elleni 
küzdelem megközelítése. 2021-ben 
a geopolitikai feszültség, a szakér-
tők előrejelzései szerint, valószí-
nűleg nőni fog. És ez nagyon ve-
szélyes, mert az időnként kialaku-
ló feszültséget egy igazi geopoliti-
kai mennydörgéses, villámlással teli 
vihar oldhat fel, és azok is megsíny-
lik, akik egyszerűen csak ott voltak 
a közelben…  

Newsmaker/karpat.in.ua
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2020 végén nem mindennapi 
évet zárunk. Járvány, karan-
tén, határzár – mindez igencsak 
nehezítette az amúgy sem köny-
nyű helyzetben élő népünk min-
dennapjait. Vajon hogyan sike-
rült megbirkózni a feladatokkal 
azoknak, akik mindenkor a rá-
szorulókon, a bajbajutottakon 
próbálnak segíteni? Erről és ha-
sonló kérdésekről beszélgettünk 
Nagy Bélával, a Kárpátaljai Re-
formátus Egyház Diakóniai Osz-
tályának igazgatójával, akit év-
értékelésre kértünk fel.

– Nem gondoltuk, hogy a 
2020-as év ilyen megpróbálta-
tások elé állít bennünket. De hi-
szem, hogy ennek így kellett len-
ni, hisz Isten tudta nélkül egy 
hajszálunk sem esik le a fejünk-
ről. Meg kellett állnunk ebben a 
rohanó világban, hogy átértékel-
jünk életünkben sok mindent. Is-
ten most még inkább megmutat-
ta, hogy mennyire szükség van az 
egymás iránti krisztusi szeretet-
re, hogy meglássuk a környeze-
tünkben élő szenvedőt – kezdi be-
szélgetésünket Nagy Béla. – Há-
lás vagyok, hogy az Úr mindez-
idáig megőrzött bennünket, hogy 
adott erőt és küldött támogatókat, 
akiknek köszönhetően mi is se-
gíthetünk. 

– A mindennapi kenyérből, 
amiért naponta imádkozunk, 
nem mindig jut minden asz-
talra…

– Isten segítségével idén is 

A nehéz időben van igazán szükség a segítségre

Mindeddig megsegített…
közel ötezer embernek – rászoru-
lóknak, öregek otthonának, egyhá-
zi iskoláinknak, óvodáknak, szo-
ciális konyháknak, református ro-
maintézményeknek stb. – tudtunk 
rendszeresen kenyeret biz-
tosítani. Ez köszönhető a 
kárpátaljai gazdáknak is, 
akik a Magyarok Kenyere 
program keretében jelentős 
mennyiségű búzával – amit 
mi lisztre cserélünk – já-
rultak hozzá ahhoz, hogy 
az ebből készült kenyérrel 
örömet szerezzünk ember-
társainknak. Hálás vagyok, 
hogy tíz évvel ezelőtt elin-
dult ez a program, amely 
összekapcsol bennünket 
határon innen és túl. Hála, 
hogy vannak, akik tudják: 
jobb adni, mint kapni. Sze-
retném kiemelni a verbőci 
gyülekezetet, ahonnan idén 
száz gazda juttatta el ado-
mányát a központba. Mi pe-
dig ezt emléklappal és egy-
egy szép cipóval köszön-
tük meg a közelmúltban. 
Egyébként nem a búza, vagy bár-
milyen más adomány mennyisége 
a fontos, hanem az, hogy együtt 
tudjuk Isten országát építeni. 

– A szociális konyhájukat sike-
rült üzemeltetni?

– Kétszáznyolcvan embernek 
rendszeresen meleg ebédet főzünk, 
amit a koronavírus-járvány megfé-
kezésére hozott szabályok betartá-
sával juttatunk el a rászorulókhoz. 

„Ha elesik ellenséged, ne örülj, és 
ha elbukik, ne vigadjon a szíved, 
mert az Úr meglátja, rosszalja és 
elfordítja haragját róla. Ne hara-
gudj a gonosztevőkre, ne irigyeld 
a bűnösöket.” (Péld 24,17–19)

A háború alatt egy alkalom-
mal két idegen asszony jött le az 
óvóhelyre. Összefogták a kezü-
ket, és imádkozás címén átko-
zódni kezdtek: „A pokol emész-
sze meg a mi ellenségeinket!” és 
ehhez hasonlókat. Édesapám ha-
marosan leintette őket: hagyják 
abba, vagy menjenek ki onnan, 
mert a mi Megváltónk még a ke-
reszten is imádkozott az Ő ellen-
ségeiért, gyilkosaiért.

Egy másik rossz élményem: 
egy ismerősöm azzal jött hozzám, 
hogy imádkozzunk a szomszédjá-
ért, hogy verje meg, büntesse meg 
Isten. Pénzt is ajánlott az imáért! 
Mire nem képes az ember! Isten 
elé mer járulni átokkéréssel, ve-
szedelmet, halált, pusztítást kí-
vánva a másik embernek!

Az emberek nem ismerik az 
irgalmas Istent! 

Jézust vádolták – nem védeke-
zett. Arcul ütötték, leköpték, meg-
korbácsolták, halálra ítélték, kereszt-
re feszítették. És ezekért a gonosz-
tevőkért Ő, az ártatlan, a hatalmas 
Isten Fia kegyelemért, bocsánatért 
imádkozik az Atyához: „Atyám, bo-
csáss meg nekik, mert nem tudják, 
hogy mit cselekszenek.”

Szoktál-e imádkozni a te ellen-
ségedért, vagy lehetetlenségnek 
tűnik ez számodra? Pedig lehetsé-
ges, én kipróbáltam! Volt, aki felé 
a szívemben megbocsátóan felol-
dódott a harag és az illető belátás-
ra jutva bocsánatot kért. Olyan is 

Ima az ellenünk vétkezőkért
volt, hogy imádkoztam valakiért, 
és még nagyobb sikereket ért el a 
gonoszságban, a rosszban. Kese-
rűen kérdeztem: Uram, miért van 
ilyen hatalma és győzelme a go-
nosznak? Miért nem állítod le, mi-
ért nem teszel valamit?

Türelmetlen panaszos imám-
ra az Úr ezt válaszolta: 

Te csak imádkozz érte!
– Mit kérjek, mit imádkoz-

zam?
– Kérj áldást rá!
– Áldást arra, aki gonosz és 

ellenséges?
– Igen, áldást, mert akit én 

áldok, az megtér, és megválto-
zik, az én áldásomban minden 
benne van!

Erre évekkel ezelőtt tanított 
az Úr, és azóta igyekszem áldást 
kérni a gonoszra. S amint áldást 
kérek az én rosszakarómra, én 
kapom az áldást. Szívem csend-
ben az Úrra figyel és megbékél, 
megnyugszik és többé nincs ben-
nem keserűség. Isten vár, hogy 
könyörüljön, mert Ő nem akarja 
a bűnös halálát, hanem azt akar-
ja, hogy megtérjen és üdvösség-
re jusson. Te is, én is munkálkod-
junk Jézussal, imádkozzunk azo-
kért, akik ellenünk vétkeztek! Ne 
engedjünk a Sátán kísértésének, 
ne átkozzunk, áldjunk, hogy mi 
is áldást kapjunk!

Bocsásd meg az én vétkei-
met, és segíts, hogy én is megbo-
csássak annak, aki ellenem rosz-
szat tett! Kérlek, adj szabadulást 
a gonosztól! Áldott a Te neved, 
Krisztusom! Ámen.

(Morzsák 2.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Kettős karácsonyi ajándék a 
badalói egészségvédőknek

Az átadó ünnepségen jelen volt 
többek között Anatolij Poloszkov, 
Kárpátalja kormányzója, Petruska 
István, a Beregszászi Járási Álla-
mi Közigazgatási Hivatal veze-
tője, Rezes Károly, a Beregszá-
szi Járási Tanács elnöke, Babják 
Zoltán, a Beregszászi kistérség 
polgármestere, Hegyes Ruszlána, 

a Beregszászi Járási Alapellátási 
Központ főorvosa. A vendégek 
fogadásában a családorvosi ren-
delő munkatársai, illetve Badaló 
elöljárói vállaltak részt.

 Anatolij Poloszkov köszön-
tőjében elmondta, hogy az ilyen 
és hasonló jellegű fejleszté-
sek egy-egy közösség épülésé-
re és szépülésére is szolgálnak, 
az itt lakó emberek életkörülmé-
nyeit is javítják majd, de a leg-
főbb cél, hogy az itt élők egész-
ségének megőrzését és a betegek 

gyógyítását még magasabb szint-
re emeljék.

Az alig kilenc hónap alatt el-
készült intézmény építkezési mun-
kálatait személyesen is felügyelő 
Petruska István elmondása szerint 
az egész projekt összköltsége 6 mil-
lió 609 217 hrivnyát tett ki, amely-
ből a Beregszászi járás költségveté-
si tétele 660 922 hrivnya volt. Fon-
tosnak tartotta azt is kiemelni, hogy 

a most átadott új rendelő fűtésrend-
szere egy teljesen modern, költség-
kímélő és környezetbarát technoló-
gián alapszik, ami szintén nem el-
hanyagolható tényező.

Hegyes Ruszlána azt emelte ki, 
hogy a most átadott családorvosi ren-
delő jól illeszkedik abba a projektbe, 
amelynek köszönhetően az utóbbi 
években a Beregszászi járás terüle-
tén lévő egészségügyi intézmények 
szinte mindegyike megújult, és az 
egészségügyi dolgozók jobb körül-
ményeit nemcsak az épületek minő-

Emellett a lehetőségeinkhez mér-
ten igyekeztünk élelmiszercsomag-
gal segíteni a nehéz helyzetbe ke-
rült családoknak, időseknek. Két-
százötven írásban benyújtott kére-
lemnek tudtunk eleget tenni, egy-
házkerületünk huszonöt gyüleke-
zetének nehéz sorba került tagjá-
nak próbáltunk javítani életkörül-
ményein élelemmel, ruhaneművel. 
Sajnos jóval több az igény, de há-

lás vagyok ezért a lehetőségért is. 
– A diakóniai központ nem csu-

pán reformátusokat, református 
intézményeket támogat.

– Ez természetes, hisz vala-
mennyien Isten gyermekei va-
gyunk, s ha valaki rászorul a segít-
ségünkre, nem nézhetjük vallási ho-
vatartozását. 

– A koronavírus-járvány miatt 
ebben az évben talán a szokottnál is 

több segítséget nyújtottak az egész-
ségügyi intézményeknek.

– Ez a pandémia igencsak ne-
héz helyzet elé állította kórházain-
kat, orvosainkat. Köszönet a külföl-
di támogatóknak, akik megpróbál-
tak enyhíteni a gondokon, mi pedig 
igyekeztünk célba juttatni a felaján-
lott adományokat. Ezúttal is szeret-
nék valamennyiünk nevében hálás 
köszönetet mondani a doktorok-

nak, ápolóknak, minden egészség-
ügyi dolgozónak, akik önfeláldo-
zóan, becsülettel végezték és vég-
zik felelősségteljes munkájukat. És 
köszönet a diakónusainknak is, akik 
ebben a nehéz helyzetben is lelkiis-
meretesen helytállnak, látogatják az 
egyedülállókat, betegeket. 

– Ilyen helyzetben még na-
gyobb felelősség hárul a presbi-
terekre.

– Egyházkerületünk főgond-
nokaként arra kértem és kérem a 
gyülekezetek gondnokait, pres-
bitertársaimat, hogy legyenek 
figyelmesek, vegyék észre kör-
nyezetükben, ha valaki segít-
ségre szorul. Ez egyébként min-
den keresztyén ember kötelessé-
ge. A szomszéd is sokat segít-
het egy bevásárlással, egy tá-
nyér meleg étellel, sokszor egy 

jó szóval is. Most egé-
szen konkrét gyakorlati 
jelentőséget nyer az ige: 
„Egymás terhét hordozzá-
tok, és úgy töltsétek be a 
Krisztus törvényét” (Gal 
6, 2). Egy másik ige meg 
azt mondja: „Aki máso-
kat felüdít, maga is fel-
üdül” (Péld 11, 25).

– Idén sikerült-e meg-
szépíteni a legrászorul-
tabbak karácsonyát?

– A szeretet ünnepét 
élelmiszercsomagjaink-
kal igyekeztünk számuk-
ra is szebbé tenni. Több 
mint négyezer csoma-
got tudtunk összeállítani. 
Azon is dolgozunk, hogy 
tüzelővel segítsük azokat, 
akiknek a kérvénye már 
régóta itt van. Nehéz idő-
ket élünk, de bízom a Jó-

istenben, hisz „mindeddig meg-
segített bennünket az Úr” (1Sám 
7, 12), és hiszem, hogy ezután is 
megsegít. Ebben a reményben kí-
vánok minden kedves olvasónak 
erőt, egészséget, békés, boldog új 
esztendőt!

– Köszönjük szépen, és le-
gyen áldás további munkájukon, 
szolgálatukon!

Marton Erzsébet

sége, de az egyre korszerűbb or-
vosi eszközök megléte is segíti.

A meghatottság szavaival 
köszönte meg a mostani ünnepé-
lyes esemény eljövetelét Jakab 
Lajos badalói családorvos is, 
aki az idén egy kisebbfajta jubi-
leumot is elért, hiszen éppen 20 
éve látja el szülőfaluja egészség-
ügyi szolgálatát, 2017-től pedig 
a szomszédos Halábor lakosa-
it is orvosolja. ,,A rendelő mun-
katársai nevében is mondhatom, 
hogy ennek az oly sok megpró-
báltatásokkal terhelt év végére 
ennél szebb karácsonyi ajándé-
kot el sem tudtunk volna kép-
zelni, hiszen mostantól lénye-
gesen javulnak majd a munka-

körülményeink, és az ide lá-
togató betegek is kényelme-
sebb környezetben találhat-
nak majd gyógyírt a prob-
lémáikra. Már a régi, a ma-
gyar állam segítségével ta-
valy felújított rendelő is lé-
nyegesen jobb feltételeket 
biztosított számunkra, csak 
hát az mégis egy épület má-
sodik szintjén kapott helyet, 
alig 70 négyzetméternyi te-
rületen, a mostaninál lénye-
gesen kevesebb helyiséggel. 
Az új rendelő pedig minden 
igényt kielégít majd. Az már 
csak hab a tortán, hogy a fa-
lusi egészségügyi szolgálta-
tást fejlesztő projektnek kö-
szönhetően egy vadonatúj 

Renault Duster szolgálati sze-
mélygépkocsi is segíti majd a 
munkát.”

A megnyitón az avatószala-
got Anatolij Poloszkov, Petruska 
István, Rezes Károly és Hegyes 
Ruszlana vágta át, majd a hely-
béliekkel közösen megtekintet-
ték az új rendelő helyiségeit, vé-
gül pedig áldott karácsonyt és 
boldog új évet kívántak a mun-
katársak és a Tisza-parti telepü-
lés minden lakója számára.

(tamási)
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A Perényi Kultúr kú-
riában megtartott sajtótá-
jékoztatón a projekt kárpát-
aljai irányítói beszámoltak 
arról, hogy hol tartanak a 
tervek megvalósításában, s 
milyen feladatok elvégzése 

vár rájuk a közeljövőben. 
A projekt 2020 máju-

sában indult és két év múl-
va, 2022 májusában fejező-
dik be, tájékoztatott Pallagi 
Marianna, a civil szerve-
zet vezetője. Aki a továb-
biakban elmondta, hogy a 
PCS már 2016-ban benyúj-

Sajtótájékoztató a Perényi Kultúrkúriában

Határon átnyúló 
kulturális kapcsolatok

totta pályázatát a beregardói 
Perényi-udvarház felújításá-
ra, ám mivel csak 2019-ben 
érkezett hír arról, hogy sike-
resen pályáztak, addigra a 
Rákóczi Főiskola a magyar-
országi támogatásoknak kö-

szönhetően ezt a munkát már 
elvégezte. Így a megnyert 
összeg nagy részét átcsopor-
tosították és eszközbeszer-
zésre fordítják. Az igazgató 
hangsúlyozta: ahhoz, hogy 
a turisztika terén versenyké-
pessé váljunk, a határ menti 
területeknek össze kell fog-

A beregardóban élő Hires-
Pallagi Barbara az évek során 
több területen is kipróbálta magát. 
Útkeresése közben ráébredt arra, 
hogy a kozmetika az ő világa. Ma 
már otthonában fogadja szépülni 
vágyó vendégeit. Vele beszélget-
tünk kezdetekről, kihívásokról.

– Hogyan indult a szakma 
iránti szeretete?

– Az általános iskolai tanul-
mányaim után a jánosi líceumba 
felvételiztem informatika szakra. 
Azonban rá kellett jönnöm, hogy 
nem ez a terület az, amelyen majd 
a jövőben szeretnék érvényesül-
ni. Ekkor gondolkodtam el azon, 
hogy milyen utat is válasszak. 
Már gyermekkorom óta szeretek 
a hajakkal foglalkozni, iskolás 
koromban is én készítettem el a 
nővérem frizuráját, emellett pró-
báltam újdonságokat is kitalálni. 
Így jött az ötlet, hogy beiratkoz-
zak egy munkácsi szakközépis-
kolába fodrász szakra. 

– Ma mégis kozmetikával 
foglalkozik.

– Minden ember szereti ma-

Különleges sminkek Hires-Pallagi Barbarától

Egy útkeresés története  
A nők már ősidők óta sminkelik magukat. Kleopátra az ókorban 
szemét felül kékkel, alul vízzölddel kontúrozta, száját pirosra fes-
tette. Szemöldökét vastagon szénnel feketítette. A középkorban nem 
sminkelték magukat a nemesség köreibe tartozó hölgyek. A sápadt 
bőr a törékenység és előkelőség jelképe volt. A XX. századtól a koz-
metikaipar elsődleges célja az egészségmegőrzés és a bőr védelme.

gát több helyen is kipróbálni, fe-
szegetni határait. A fodrász tanul-
mányaim után külföldre utaztam 
szerencsét próbálni. Csehország-
ban dolgoztam, amikor jött az az 
ötlet, hogy szeretnék a kozmeti-
kával, szempillaépítéssel, sminke-
léssel foglalkozni. Hazaérkezésem 
után beiratkoztam az Afrodita szép-
ségszalonba Fóris Andzselikához, 
akinél megtanulhattam a szakma 
alapjait. 2018-tól pedig több szép-
ségszalon munkatársa is voltam. A 
koronavírus-járvány megfékezésé-
ért hozott döntések után úgy hatá-
roztam, hogy otthonomban foga-
dom a leendő vendégeimet.

– Könnyű volt az indulás?
– Kezdetben igen nehéz volt. 

Mint minden szakmának, a kozme-
tikának is megvannak a maga be-
vált módszerei, ezeket aprólékosan 
el kellett sajátítanom. Sok gyakor-
lás szükséges hozzá, de idővel már 
rutinszerűvé válnak a mozdulatok. 

– Milyen az idei trend a smin-
kelés terén?

– A sminkek általában szezon 
függőek. Vannak tavaszi, nyári, 

őszi és téli sminkek, ezáltal változ-
nak a színek. Jelenleg a karácsonyi, 
szilveszteri időszakot éljük, amikor 
is a fényes sminkek, a csillámok 
dominálnak. A barna szín külön-
böző árnyalata az arannyal kombi-
nálva nagyon elegáns és természe-
tes hatást nyújt. A trend azonban 
nem egy állandó dolog. Egy smink 
az adott személy stílusától is függ, 
hogy harsányabb vagy visszafogot-
tabb-e a hölgy.

– Hogyan kezd hozzá egy smink 
elkészítéséhez?

– Első lépésként felmérem a 
vendég bőrtípusát, majd megtisztí-
tom a bőrt. Ezt követően felkenem 
a primert. A primer feltölti a szabad 
szemmel nem látható pórusokat, ki-
simítja, selymes tapintásúvá vará-
zsolja a bőrt, így készíti elő az arc-

bőrt a tökéletes alapozáshoz. Majd 
elkészítem a teljes sminket.

– Egy kozmetikus sosem állhat 
le a tanulással.

– Ez így igaz, a divat világa fo-
lyamatosan változik. Évről évre új 
technikák jelennek meg, amihez ne-
künk is igazodnunk kell, ennek ér-
dekében oktató videókat, interne-
tes oldalakat olvasgatok, ahonnan 
inspirációkat szerzek. 

– A visszatérő megrendelői kör 

kialakítása sem egyszerű feladat.
– Mindig a vendégeim igénye-

it tartom szem előtt, fontos, hogy 
ők meg legyenek elégedve a mun-
kámmal. Emellett próbálok valami 
új dolgot belecsempészni egy-egy 
sminkbe, ötletekkel szolgálni a ven-
dégeimnek. 

– Egy kozmetikusnak mennyi-

re kell jó kommunikációs képes-
ségekkel rendelkeznie?

– Azt szoktam mondani, hogy 
aki ebben a szakmában dolgozik, 
az félig kozmetikus, félig pszi-
chológus. A vendégeknek egy arc-
masszázs vagy arctisztítás, eset-
leg egy smink relaxációs időszak 
is. Vannak olyanok, akik szere-
tik elmondani a problémáikat, az 
ügyes-bajos dolgaikat, ezáltal meg 
is könnyebbülnek. Rohanó vilá-
gunkban fontos, hogy élvezni is 
tudjuk a pillanatot.

– Személy szerint önnek mit 
jelent a szakmája?

– Számomra ez egy hobbi, 
amit nagy örömmel végzek. Mint 
említettem, több helyen, több ága-
zatban is kipróbáltam magam itt-
hon és külföldön is, és úgy érzem, 
hogy megérkeztem, a helyemen 
vagyok. Ez az, amivel szeretnék 
foglalkozni.

– Milyen tervekkel vág neki 
az új évnek?

– A legnagyobb tervem egy 
saját szépségszalon elindítása, 
ahol kozmetika, fodrászat, ma-
nikűr szolgáltatás is helyet kap-
na. Emellett szeretném megta-
nulni a maszkkészítés fortélyait. 
Egy magyarországi képzés kere-
tében a filmekben látható külön-
böző sminkek, sebek vagy vérzé-
sek, halloweeni sminkek elkészí-
tését ismerhetjük meg. Ezek tu-
dása új lehetőségeket kínálna a 
szakmában.

– Mi pedig továbbá sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet a 
szlovákiai Nagykapos és Vidéke Társulással, valamint 
a nyíregyházi székhelyű Kárpátok Művészeti és Kul-
turális Egyesülettel nagyszabású projektet valósít meg 
Határon Átnyúló Kulturális Művészeti Tér (angolul 
ArtSpace) címmel. Ennek legfőbb célja az, hogy a ha-
tár menti térségek szellemi, kulturális téren közelebb 
kerüljenek egymáshoz, szorosabbra fűzzék kapcsolata-
ikat, hogy végső soron a régióban létrejöjjön egy egysé-
ges kulturális, művészeti tér.

niuk. Nagyon fontos, hogy a 
régiónk iránt érdeklődőknek 
egy komplex turisztikai cso-
magot tudjunk felajánlani, in-
tegrált kulturális programok-
kal. Ehhez természetesen 
nem csupán arra van szükség, 
hogy szorosan együttműköd-
jenek a projektben részt vevő 
szlovákiai és magyarországi 
partnerekkel, hanem fel kell 
használni azokat az eredmé-
nyeket, amelyeket a Kárpát-
alján működő szakmai szer-
vezetek eddig elértek. A ve-
lük való élő kapcsolat tehát 
ugyanolyan fontos. 

A projekt több elemből 
áll, ezek természetesen egy-
másra épülnek, mondta el 
Molnár Krisztina projektasz-
szisztens. Magában foglalja 
a kulturális, művészeti köz-
pontok kialakítását csakúgy, 
mint a kulturális örökségku-
tatást. Fontos része a kultu-
rális menedzserképzés, a he-

lyi termelők továbbképzése, 
a határon átnyúló rendezvé-
nyek megvalósítása. Ami 
ezekből már megvalósult: az 
európai uniós támogatásból 
a PCS bebútorozta az épüle-
tet, a főépületben dísztermet 
és foglalkoztató termeket ala-
kított ki, berendezte a pince 

nagyobbik termét, bútor-
zattal látta el, hogy az al-
kalmas legyen koncer-
tek, táncházak, kulináris 
események helyszínének. 

A továbbiakban elő-
ször a kulturális örök-
ségkutatásra helyezik a 
hangsúlyt, arra, hogy fel-
térképezzék Beregszász, 
Nagykapos és Nyíregyhá-
za környékének kulturális 
örökségét, különös tekin-
tettel a kulturális vonzás-
helyekre. Érdekesnek és 
igen hasznosnak ígérkezik 
a helyi termelők tovább-
képzésének megszerve-
zése, melynek során kéz-
műveseink olyan tudásra 
tesznek szert, amely elő-
segíti az általuk folytatott 
kereskedelmi tevékeny-
ség fellendítését, a vevő-
kör szélesítését. 

Számos határon túli 
rendezvény kerül meg-
valósításra. A Hangsze-
rek Csodálatos Világa 
alprojekt során a gyere-
kek testközelből ismer-
kedhetnek meg külön-
böző hangszerekkel, kö-
zelebb kerülve ezáltal 
a művészetek és a zene 
világához. A dráma- és 
színháznépszerűsítő prog-
ramban a gyerekek színhá-
zi előadásokon, drámape-
dagógiai foglalkozásokon 
vehetnek részt, megismer-
ve a színház csodálatos vi-
lágát. A kulturális mene-
dzserképzés során a mű-
velődési házakban és kö-
zösségi házakban dolgozó 
munkatársak naprakész tu-
dásra tehetnek szert. 

Kézműves- valamint 
népzenei és néptánc fog-
lalkozások, koncertek, 
kiállítások, gasztronómi-
ai bemutatók, borkósto-
lók – ezek mind-mind a 
projekt részét képezik. 

Kovács Elemér

Karácsonyi ajándékcsomagok 
a nagycsaládosoknak

Viszont az ajándékokat 
a KMNE iroda munkatár-
sai, aktivistái most is cél-
ba juttatták.  

A z  i d e i  é v b e n  a 
karanténhelyzetre való 
tekintettel a megszokott 
karácsonyi ünnepségünk 
sajnos elmaradt, de a csa-
ládokat ettől függetlenül 
nem hagytuk ajándék nél-
kül – tájékoztatott Tarpai 
József, a KMNE elnöke. 
– Idén 800 ,,cipősdobozt,, 

tudtunk kiosztani tagcsa-
ládjaink gyermekei szá-
mára, amelyet ezúttal is 
hálásan köszönünk a Ma-
gyar Katolikus Karitász 
igazgatójának, Écsy Gá-
bor atyának. Továbbá a 

családok választhattak, 
hogy a cipősdobozok mel-
lé 20 kg almát vagy 10 li-
ter almalevet szeretnének 
kérni. Almalevet 149 tag-
családunk kapott a szintén 
nagycsaládos Nagy Bar-
na, almát pedig 143 csa-
lád Gorondi Albert jóvol-
tából. Ezúttal is szeret-
nék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik hozzá-
járultak ahhoz, hogy meg-
ajándékozhassuk tagcsa-
ládjainkat. 

Az elnök a csomagok 

elosztásakor annak a re-
ményének is hangot adott, 
hogy hamarosan javul a jár-
ványhelyzet és ismét talál-
kozhatnak közös program-
jaikon a családok.

Kósa Eszter
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Vidékünkön az évszázadok fo-
lyamán mindig is jelentős volt 
a bortermelés. A legfontosabb 
fajták között tartották számon 
a Furmintot, a Bakatort, a 
Szerémi zöldet, a Hárslevelűt, 
a Királyleánykát, a Traminit. 

 A kárpátaljai piacon jelen-
lévő boros gazdák jó minőségű 
nedűi azt bizonyítják, hogy ez 
a régi mesterség nem merült fe-
ledésbe, hanem ma is igen nagy 
megbecsültséggel bír. Nemrégi-
ben bemutattuk a Sass családi 
pincészetet, most ismét egy ne-
ves bortermelő családot ismer-
hetünk meg. A benei Parászka 
család már több mint húsz éve 
kínálja Beregvidék lánghullámú 
nedűit. Ezúttal a testvérpárral, 
Gergővel és Lászlóval beszél-
gettünk arról, ők hogyan sze-
rettek bele ebbe a mesterségbe.

– Mit tudhatunk a Parászka 
testvérekről?

– Benében születtem, az ál-
talános iskolát is a mi kis fa-
lunkban fejeztem be, majd a 
Péterfalvai Református Líce-
umban folytattam tanulmánya-
imat – kezdi beszélgetésünket 
Gergő. – A líceum után a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolán tanultam a Corvinus 
(most Szent István) Egyetem 
kertészmérnöki kihelyezett ta-
gozatán, ahol a szőlészet szak-
irányt választottam. Nemrég be-
iratkoztam a Szent István Egye-
tem szőlész-borász szakmérnö-
ki képzésére.

– Életem kezdete nagyon ha-
sonló a testvéreméhez – mond-
ja László. – Ahogyan ő, én is 
Benében születtem, és az álta-
lános iskolát is ott végeztem. 
Majd szintén a Péterfalvai Re-

Különleges ízek a Parászka pincészettől

Egy családi örökség kihívásai  
formátus Líceum padjait koptat-
tam. Matematika-informatika sza-
kon szereztem felsőfokú végzett-
séget. Ezt követően Budafokon vé-
geztem el egy borász képzést.

– Hogyan kerültek kapcsolat-
ba a szőlészettel?

– A családunkban generációk 
óta foglalkoztak szőlészettel, borá-
szattal. Az újrakezdést édesapánk, 
Parászka György kezdte meg az 
1990-es években. Gyermekkorunk 
óta édesapa mellett akarva-akarat-

lanul belénk ivódott a szőlő és gyü-
mölcs iránti szeretet – emlékszik 
vissza Gergő.

– Személy szerint engem mind-
össze hobbiként érintett a szak-
ma, más irányba terveztem a jö-
vőm. Azonban édesapám korai 
halála után úgy döntöttünk bá-
tyámmal, hogy közösen folytat-
juk a beregvidéki borok hírnevé-
nek öregbítését – egészíti ki Lász-
ló. – Mondhatni, már gyermekko-
runkban belénk oltották szüleink a 
bor iránti szeretetet és tiszteletet, a 
családban felnőve anyatejjel ittuk 
magunkba a tradicionális eljáráso-

kat. Mindemellett a fiatalos lendü-
letünk révén sok új technológiát és 
eljárást belecsempésztünk a készí-
tés folyamatába.

– Mit tudhatunk a családi pin-
cészetről?

– A kétezres évek elején édes-
apánk indította el a borászatot. Ket-
ten folytatjuk a pincészet fejlesz-
tését. Kezdetben nem volt egy-
szerű dolgunk, mivel egyik nap-
ról a másikra lettünk a vállalkozás 
urai. 2013. január 3-án hagyott itt 
minket édesapánk. Már megvolt 
az alap és a tudás, így hamar bele-
rázódtunk a szőlészetbe és a borá-
szatba. Rengeteg tapasztalatra tet-
tünk szert ez idő alatt, igyekeztünk 
mindig tanulni a hibáinkból. Ezek 

mind hozzájárultak a pincészet fo-
lyamatos fejlődéséhez – mondják 
szinte egyszerre.

– Milyen fajta borokat kínálnak?
– A választék igen nagy, mivel 

több mint 15 fajta bor készítése fo-
lyik évente. A boraink eleinte in-
kább félédes, édesek voltak, majd 
az ízlésekhez igazodva fokozato-
san a száraz, félszáraz borokat kezd-
tük el készíteni – büszkélkedik Ger-
gő. – Ez az irányvonal tette lehető-
vé, hogy vendégeink a száraztól az 
édes borokig az ízlésüknek megfe-
lelő tételt tudják választani.

– Jellemzően az illatos fajtákat 

részesítjük előnyben (pl. musko-
tályos, fűszeres fajták) – folytatja 
László. – Mivel megélhetési borá-
szatról beszélünk, igazodni kell az 
igényekhez. Közgazdasági alap-
szabály, hogy a kereslet határozza 
meg a kínálatot, ami ránk is érvé-
nyes. A keleti (ukrán) ízlés pedig a 
félédes és édes borok felé húz, ezért 
nálunk is ezek vannak többségben.

– Hol találkozhatunk termé-
keikkel?

– Birtokunkban van egy több 
mint százéves, kézzel sziklába vájt 
borospince, melyben borkóstolókat 
tartunk. Az ide látogatók nem csak 
a finom borokat ízlelhetik meg, ha-
nem képet kapnak a kulturált bor-
fogyasztásról, és betekintést nyer-
nek a szakma szegmenseibe. Nem 
mellesleg a humorról sem feled-
kezünk meg, hogy élményekben 
gazdagon és jó kedvvel távozza-
nak vendégeink. Mivel tagjai va-
gyunk a Szent Vencel Borrendnek, 
így szervezői vagyunk a hagyomá-
nyosan minden évben megrende-
zésre kerülő beregszászi borfeszti-
válnak, ahol rendszeresen ki is ál-
lítjuk borainkat.

– Mint mindent, a borászatot 
is fejleszteni szükséges.

– A jelenlegi pandémiás idő-
szak rányomta a bélyegét a pincé-
szet forgalmára is. Azonban mi po-
zitív víziókkal tekintünk a jövőbe. 
Ukrajnában szinte semmilyen tá-
mogatásban nem részesülünk, vi-
szont élünk az anyaország nyújtotta 
pályázati lehetőségekkel. Több íz-
ben is sikerült ez által fejlődni, leg-
inkább technológiai berendezések 
révén – emeli ki László.

– Ezek a berendezések, amelye-
ket az Egán Ede Kárpátaljai Gaz-
daságfejlesztő Központ pályázatán 
keresztül sikerült beszereznünk, 
nagyban hozzájárulnak ahhoz, 
hogy még inkább tökéletesítsük 
termékeinket – egészíti ki Gergő.

– Több elismerésben is része-
sültek az évek során.

– A borversenyek, mint érté-

kelések, fontos szerepet tölte-
nek be a borászatok életében. 
Mi nemzetközi és helyi borver-
senyeken is részt veszünk. Min-
den díj, helyezés egyfajta vissza-
jelzés, amelyekre büszkék va-
gyunk. Legtöbbször Kárpátal-
ján és Magyarországon nevez-
zük borainkat mustrára, ahol 
mindig sikerül érmet nyerni. A 
legbüszkébbek egy 2012-es Fur-
mintra vagyunk, melyet Buda-
pesten nagy arany éremre díjaz-
tak – büszkélkednek a fivérek.

– Mit jelent önöknek ez a 
mesterség?

– Személy szerint nekem ez 
egy örökség, melyben fejlődni, 
továbbadni és megmaradni a cél. 
Lehetőség a kulturális, gasztro-
nómiai és turisztikai életben való 
részvételhez – vallja Gergő.

– Bennem menet közben ala-
kult ki a szenvedély, ami motivál 
és áldássá teszi ezt a mestersé-
get. A borászatban minden a nü-
ánszokon múlik. Soha sincs két 
ugyanolyan évjárat, így nincs is 
két ugyanolyan bor. Ez adja az 
igazi pikantériáját és izgalmát a 
szakmának. Mindig lehet Isten 
segítségével valami újat, egyedit 
teremteni – teszi hozzá László.

– Milyen terveik vannak a 
jövőre?

– A tervek tárháza nagy. El-
sősorban bővíteni szeretnénk a 
szőlőterületet, fejleszteni a fel-
dolgozást, a borászatot. Új ér-
tékesítési lehetőségeket keres-
ni. Emellett tovább folytatódik 
majd a technológiai beruházá-
sok folyamata, melyek velejáró-
ja a borok minőségének javítása. 
Hosszú távú céljaink között sze-
repel, hogy helyi éttermekben az 
ide látogatók helyi borokat tud-
janak kóstolni, illetve, hogy Ma-
gyarországra is sikerüljön hiva-
talosan bort exportálni – mond-
ják mindketten.

– Úgy legyen!
Kurmay Anita

– Azt magam is tapasztaltam, 
hogy a máskor hosszan ugarol-
tatott, tehát évek óta nem mű-
velt háztáji kerteket sorra fel-
szántották, beültették palántá-
val, krumplival, a leveszöldsé-
gek ágyásait is bevetették. Így 
a konyha ellátása nagyobb részt 
biztosítva lett. Ám ezek a pol-
gártársaink sertéshízlalásba nem 
kezdtek – emlékezik vissza erre 
az időszakra Lajos barátom, 
aki amellett, hogy több évtize-
de böllérkedik, maga is sertést 
tart, és nyomon követi a háztá-
ji sertéstartásban zajló folyama-
tokat. – Nemcsak azért mond-
tak le erről a tevékenységről, 
mert tavasszal mind a növen-
dékjószágnak, mind a termény-
nek szokás szerint megugrott az 
ára, hanem legfőképp abból az 
okból kifolyólag döntöttek így, 
hogy várták a külföldi cég irá-
nyítóinak telefonhívását: eny-
hültek a karanténszabályok, új-
raindul a termelés, gyertek mi-
hamarabb. Ez nyár közepére be 
is következett. 

– A falvakban élők közül mi-
ként döntöttek azok, akik ko-
ruknál fogva, vagy mert itthon 
is van munkájuk, nem mentek 

Egyre inkább a natúr termék a menő

Hízót tessék!
Március végén, amikor a koronavírus-járvány megfékezése érdeké-
ben hozott intézkedések nyomán rövid időn belül megbénult egész 
Európa, bezártak a gyárak és ezerszámra érkeztek haza a külhon-
ban dolgozó honfitársaink, sokan úgy képzelték, hogy a kényszer-
szabadságukat itthon töltők közül többen malacot vásárolnak és 
nevelnek fel, hogy legalább a téli hízóért ne kelljen egyszerre any-
nyi pénzt kiadni, hisz a családi kassza így is gyors ütemben ürült ki. 

külföldre, és itthon próbálnak meg 
továbbra is boldogulni? 

– Örvendetes módon jelentős 
részük ismét belevágott a sertés-
tartásba, bízva abban, hogy a nyár 
végén a kalászosokból bő termést 
takarítanak be a növénytermesztők, 
így a tőlük megvásárolt, immáron a 
korábbinál jóval olcsóbb takarmá-
nyon nevelt hízó tartása nem válik 
ráfizetésessé. 

– Gazduraméknak bejött ez a 
számítása? 

– Sajnos csak részben. Mert a 
kalászosokat a sok eső következ-
tében mindenféle gombabetegsé-
gek támadták meg, majd az aratást 
minduntalan megzavarták a zápo-
rok, így ebből is jelentős vesztesé-
gek adódtak. Az árpához, a búzá-
hoz tehát nem lehetett olcsón hoz-
zájutni, ám ősszel a bőséges kuko-
ricatermésnek köszönhetően leg-
fontosabb takarmánynövényünk 
ára viszonylag alacsony maradt. 
Idő közben, úgy ősz közepe táján, 
a malac ára is majdhogynem a fe-
lére csökkent – kétezer hrivnya he-
lyett már ezeregyszáz-ezerkétszáz 
hrivnyáért jó kiállású malacot ve-
hettünk. Így van ez most is. Jelen 
pillanatban tehát elmondhatjuk, 
hogy ha valaki bevállalja három 

malac felnevelését, akár vásárolt 
takarmányon is, akkor az egyik, 
ahogy mondani szokás, ingyen 
van. Én persze inkább úgy fogal-
maznék, hogy szerencsésen megté-
rül az a mindennapos törődés, amit 
az állatok nevelésére fordított az il-
lető. Gyakran azon sajnálkozunk, 
hogy csökkenőben van a sertéstar-
tási kedv, mivel az ráfizetéses. Ám 

ma már négy, négy és fél hrivnyás 
áron hozzájuthatunk a kukorica ki-
logrammjához, így a hízók nevelé-
sekor számíthatunk némi bevételre 
is. Szerintem mindenkinek, akinek 
módja van rá, ki kell használni ezt 
a kedvező helyzetet. 

– Mennyire csökkent a sertés-
tartási kedv a kárpátaljai magya-
rok körében? 

– Meglátásom szerint egyre ke-
vesebben vállalkoznak erre a min-
dennapi lekötöttséggel járó feladat-
ra – válaszol István, a Benében élő 
ismerős. – Vannak, akik koruknál 

fogva mondtak le a disznó hízlalá-
sáról, mások pedig azért, mert a két 
főre leredukálódott családnak egy-
szerűen nincs szüksége annyi hús-
ra, szalonnára stb., amennyi egy jól 
tartott hízó levágásakor rendelke-
zésre áll. Mindamellett azt is meg-
figyeltem, hogy a karácsonyi, új-
évi ünnepek alkalmával szinte min-
denki ragaszkodik ahhoz, hogy a 

háznál tartott, és nem tápon, ha-
nem sima darán nevelt sertés hú-
sából készült étel kerüljön az ün-
nepi asztalra. 

– Végül is erre épül a mi vál-
lalkozásunk is – magyarázza Ka-
talin, aki Beregardóban él, és aki 
férjével, illetve testvére családjá-
val együtt sertéstartásra szakoso-
dott. – Most, az év végi ünnepek-
kor többféle igénnyel jelentkezett 
a vásárlóközönségünk. Van, aki ba-
rátjával, valamelyik rokonával állt 
össze, és ketten rendeltek egy hízót, 
melyet kettéhasítva szállítottunk 

le. Az előrelátóbbak már most 
gondoskodnak a húsvéti sonká-
ról, azt nekünk kell besózni, ki-
füstölni. És egyre többen tartják 
fontosnak, hogy az ünnepi me-
nüsorban ott szerepeljen a házi-
kolbász, amit természetesen mi 
készítettünk. 

– Mostanság mennyire jö-
vedelmező ez a tevékenység? 

– Bizonyára más fordulat-
számon pörögne az üzlet, ha 
táppal etetnénk az állományt, 
hisz akkor legalább három hó-
nappal korábban válnának vá-
gáséretté a sertéseink – hang-
zik a válasz. – Ám, mint em-
lítettük, a vásárlóink körében 
egyre inkább a natúr a menő, 
vevőink ezért is ragaszkodnak 
hozzánk. Mi egyébként az ár-
képzéskor a hagyományos el-
járáshoz ragaszkodunk – ne-
vezik ezt parasztvágásnak is –, 
tehát nálunk a húsok egy árban 
kerülnek eladásra. Míg a pia-
con mostanság a tarja például 
húsz-huszonöt hrivnyával többe 
kerül, mint az oldalas. És hogy 
a nyereségről is szót ejtsünk: én 
úgy látom, hogy jelenleg tart a 
kegyelmi időszak, így még a vá-
sárolt takarmányon is kifizető-
dő a sertéshízlalás. Szerencsé-
re mi saját magunk termeljük 
meg az állataink felnevelésé-
hez szükséges gabonát, így ke-
mény munkával tisztességes jö-
vedelemre teszünk szert. Ehhez 
járul még egy jó adag kockázat 
is, hisz az afrikai sertéspestis az 
állományra állandó veszélyt je-
lent továbbra is. Ezért fontos az 
állategészségügyi előírások szi-
gorú betartása. 

Eszenyi Gábor
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Már régen akartam írni 
részletesen a termelőknek a 
humátokról, függetlenül attól, 
milyen mezőgazdasági tevé-
kenységet folytatnak. 

A cikkeimben gyak-
ran említést tettem ró-
luk, mint fontos és pó-
tolhatatlan eszközről a 
mezőgazdasági terme-
lésben. Minden kultú-
rában használható és lé-
nyeges (látható) termés-
növelést produkál. 

Akkor felmerül a kérdés: mi 
is a humát?

Ha röviden akarok erre vá-
laszolni, komplex biotrágya, 
amit szerves anyagból készí-
tenek és dúsítják mikro- és 
makroelemekkel. Lényegében 
ez egy szerves anyagokból, fő-
leg tőzegből készült kivonat, 
ami utána kerül felhasználás-
ra. Ezen kívül a humátok ren-
geteg hasznos szerves anyagot 
tartalmaznak, pl. 22 aminosa-
vat, fitohormonokat és vitami-
nokat, amelyek lényegesen be-
folyásolják a terméshozamot 
mind mennyiségileg, mind mi-

Mit kell tudnunk a 
humátokról?

nőségileg is. Azon kívül fontosabb 
makroelemeket (foszfor, nitrogén 
és kálium) tartalmaz, amelyek kü-
lönböző arányban vannak jelen. 

Tartalmaznak még mik-
roelemeket (nikkel, ko-
balt, cink, réz), ami nél-
külözhetetlen a növények 
fejlődési folyamataiban. 

Szeretnék megemlí-
teni egy nagyon lénye-
ges és fontos tényezőt a 
humátokról, ami lénye-
gében szíve a termőta-

lajnak is. Ezek a huminsavak, ame-
lyek szerves részei a humusznak és 
amint tudjuk, a humusztartalom jel-
lemzi a termőtalaj minőségét és ter-
mőképességét.

Azért szeretném, ha a termelő, 
függetlenül attól, milyen mező-
gazdasági kultúrákat termel, szak-
szerűen használná a humátokat, 
amiből már nagyon sok fajta léte-
zik a mezőgazdasági gazdaboltok-
ban, szinte kultúrák szerint gyárt-
ják és hozzák forgalomba. A leg-
főbb, amit tudni kell a humátokról, 
hogy ez a szerves anyag nem tartal-
maz káros kémiai vegyületeket és 
egy fontos tényező a mezőgazdasá-

gi kultúrák termesztésében, mint 
termésserkentő anyag.

A legjobb eredményeket a 
humátok használatával lombtrá-
gyaként (a növények permetezé-
sével) lehet elérni, a leveleken ke-
resztül gyakorlatilag 100%-osan 
felhasználódnak a mikro- és a 
makroelemek és a többi hasznos 
összetevők, amivel lényegesen ja-
víthatjuk a növények ellenálló-ké-
pességét (immunrendszerét). El-
lenállóbbá tesszük a növényeket 
a betegségekkel szemben, különö-
sen jó eredményeket lehet elérni 
a zöldségtermesztésben, a fóliák-
ban, függetlenül attól, milyen kul-
túrát termesztünk, mert lényege-
sen csökkenthetjük a műtrágyák 
használatát. De jó eredményeket 
lehet elérni a burgonyatermesz-
tésben is, különösen a korai bur-
gonyatermesztésben. Lényegé-
ben 20-30%-os terméshozam-nö-
velést érünk el, és úgy gondolom, 
ez nagyon lényeges. 

Befejezésül szeretném felhív-
ni a gazdák figyelmét, hogy hasz-
náljuk a humátokat, mint fontos 
termésnövelő tényezőt.

Ha kérdések merülnének 
fel, szívesen válaszolok Önök-
nek. Tel.: 0975166318 vagy 
0503723469. 

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Az alapítványunk által lebo-
nyolított Első lépés program-
nak, valamint az Egán Ede 
pályázatoknak köszönhetően 
minden évben újabb 
és újabb család dönt 
úgy, hogy belevág-
nak a zöldséghajta-
tásba. A megpályá-
zott fóliasátrak fel 
is épülnek, de vala-
miről nagyon gyak-
ran megfeledkeznek 
az újdonsült hajtató 
gazdák: honnan lesz 
a palánta? Ugyanis vidékün-
kön a fóliás zöldségtermesz-
téssel foglalkozó gazdák dön-
tő többsége maga neveli a pa-
lántákat. Ezért az elkészült 
fóliasátrak mellé be kell ter-
veznünk a palántanevelő fó-
liasátrat is. Azonban ez nem 
csak egy „kicsi fóliasátor”, ha-
nem egy speciális létesítmény a 
maga követelményeivel, felsze-
reltségével. Ebben a cikkünk-
ben ezekkel fogunk egy kicsit 
részletesebben foglalkozni.

Megéri-e?
Évek óta próbáljuk meg-

győzni a kezdő fóliásokat ar-
ról, hogy a palántanevelés egy 
külön szakma, s érdemesebb 
készen megvásárolni azt az 
1000-1200 palántát, ami egy 
400 négyzetméteres fóliasátor 
beültetéséhez szükséges, mint 
magunk kinevelni. Ugyan-
is egy palántanevelő felépíté-
se nem olcsó dolog, s a palán-
tanevelési időszak 5-10 hete 
alatt olyan törődést igényel-
nek a kis palánták, mint egy 
csecsemő. Ha felszámolnánk 
órabérbe azt az időt, amit a pa-
lánták babusgatására kell szán-
nunk, hát bizony horribilis ára 
jönne ki egy-egy szál palántá-
nak. Minél több palántát ne-
velünk egyszerre, úgy csök-
ken az egy palántára eső költ-
ség, azaz az ára. Ennek az elv-
nek az alapján működnek szin-
te az egész világon, közte Ma-

Az új szezon a palántanevelőben kezdődik!

A palántanevelő fóliasátorról
gyarországon is a palántaneve-
lő gyárak, amelyek évente több 
tíz millió palántát nevelnek ki a 
termelők részére. Ott a palánta-

nevelő fóliaházak ki-
használtsága néha el-
éri a 7-8 hónapot is, 
mivel nemcsak a korai 
fűtött és a későbbi fű-
tetlen fóliasátrak szá-
mára nevelik a palán-
tákat, hanem a szabad-
földi zöldségeknek is, 
majd a nyári másodül-
tetésre egyaránt. Azok-

ban a körzetekben a gazdák-
nál fel sem merül, hogy a saját 
maguk állítsák elő azt a néhány 
ezer, vagy akár néhány tízezer 
palántát, amire szükségük van.

Nálunk is volt néhány pró-
bálkozás e téren, azonban a vál-
lalkozó gazdák hamar feladták. 
Ugyanis a megrendelésre ne-
velt palánta ára elsőre drágá-
nak hangzik, különösen a nagy 
(10-es) poharakban nevelt ko-
rai palántáké. Hisz ezeknek a 
palántáknak a legnagyobb fagy 
idején kell fűteni, s a fénysze-
gény időszakban pótmegvilá-
gítást alkalmazni. Ezek bizony 
tetemes kiadással járnak, amit 
a palánta árával meg kellene fi-
zetnünk. Azonban ugyanebben 
az időszakban kerülnek eladás-
ra a feleslegessé vált, tartalék 
palánták, méghozzá nagyon ol-
csón. Ugyanis minden gazda rá-
hagyással neveli a palántákat, 
hogy ha esetleg valami prob-
léma lépne fel, akkor is legyen 
elegendő belőle. Természete-
sen először a legszebb palántá-
kat ültetik ki, majd a maradék-
ból kiválogatják még a javát az 
esetleges pótlásokra. S az ezek 
után megmaradt satnya palántá-
kat adják el, természetesen na-
gyon alacsony áron, hisz úgyis 
csak kidobódnának. Nos, ezzel 
a palántával, pontosabban pa-
lántaárral kellene versenyezni a 
gyönyörű, rendelésre nevelt pa-
lántáknak. Természetesen ez a 
két áru egészen más kategóriát, 

minőséget képvisel. De a kez-
dő kertészek nagy része bele-
esik abba a hibába, hogy csak 
az áruk alapján tesz köztük kü-
lönbséget. A szemléletváltás-
hoz idő kell, ezért indokolt, 
hogy megpróbáljuk megtaní-
tani a fóliás gazdákat a palán-
tanevelés alapjaira.

A palántanevelő méretezése 
és elhelyezése

Kezdjük talán a méretezés-
sel. A palántanevelőben helyet 
kell biztosítanunk a palántane-
velő asztaloknak, s elegendő he-
lyet kell hagynunk az utaknak, 
fűtőberendezésnek, vizes hor-
dónak. A tapasztalat azt mutat-
ja, hogy még a legjobb beosztás 
mellett is a hasznos helykihasz-
nálási arány úgy 50-60%, tehát a 
palántanevelő fóliaház alapterü-
letének kb. 1,5-2 szeresének kell 
lennie, mint a palántanevelő asz-
talok alapterülete.

 Vegyünk egy példát! Ha 12 
árnyi fóliasátor számára akarunk 
palántát nevelni 10-es poharak-
ban, akkor a szükséges 4000 
palántát (tartalékkal együtt) 40 
négyzetméternyi asztalon tud-
juk kinevelni. Ennyi asztal el-
helyezéséhez kb. 60-80 négy-
zetméter alapterületű palánta-
nevelő fóliasátorra van szük-
ség. De inkább nagyobbra, hisz 
a gazdasszonynak úgyis eszé-
be jut, hogy kellene egy kis 
hely a virág-, káposzta-, vagy 
karalábépalántáknak is. 

A palántanevelő elhelyezé-
sénél két szempontot kell figye-
lembe venni. Először is, hogy le-
hetőleg minél közelebb legyen, 
másodszor pedig, hogy minél 
naposabb helyre kerüljön, ahol 
még véletlenül sem vetül rá ár-
nyék. Talán ezt a legnehezebb 
megoldani, hisz a téli-korata-
vaszi időszakban az épületek 
vagy fák nagyon hosszú árnyé-
kot vetnek. Ezért gyakran komp-
romisszumot kell kötni a két kö-
vetelmény között: vagy a közel-
ben lesz, de bizonyos napsza- 
kokban árnyékba, vagy napo-
sabb helyen, de a kert egy távo-
labbi részén. 

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A bimbóskel tápanyagban 
gazdag téli zöldségféle. Ma-
gas C-vitamintartalma szinte 
nélkülözhetetlen táplálékká te-
szi, különösen a téli időszak-
ban, amikor olyan kevés a ter-
mészetes vitaminforrás. A le-
velek hónaljában fejlődő zárt 
kis levélrózsákat fogyasztjuk. 
Párolva köretként, vagy főze-
lékként egyaránt ízletesek. A 
bimbóskel fagytűrő, akár a mí-
nusz 12 °C-ot is elviseli, ezért 
egész télen a kertben maradhat 
és folyamatosan szüretelhető. 
A szokásos gondozáson túl a 
bimbóskel különleges ápolást 
is igényel, ez a tetejezés. A te-
tejezéssel a növény felső csú-
csi hajtását visszacsípve leállít-
juk a hosszanti növekedést, en-
nek következtében a növény a 
fogyasztásra szánt levélrózsák 
növekedésére fordítja energiá-
it. A rövid tenyészidejű fajták-
nál a tetejezést szeptember kö-
zepén végezzük el.

A fekete retket leginkább 
azért szeretjük, mert fitoncid.

Nagyanyáink körében is ezért 
volt népszerű, csak ők még nem 
tudtak róla. Milyen jó is nyer-
sen – meghámozva, vékonyra 
szelve, kicsit lesózva – a szalon-
na mellé! Ahogy forró húsleves-
re karikázva sem utolsó! Orrfo-
lyatós időben kettős célt szolgál: 
finom és gyógyít.

Egy családnak egy négyzet-

Téli vitaminforrások

A bimbóskel és 
a fekete retek

méter retekföld elég is. Nem igé-
nyel sok törődést, csak vizet.

Fagyok előtt szedjük fel, ta-
vaszig lehet tárolni fagymentes 
helyen. S hogy mit is nem tud-
tak nagyanyáink a fekete retek-
ről? Mi a fene az a fitoncid? Nos, 
azt jelenti: akadályozza a bak-
tériumok és vírusok szaporodá-
sát, pusztítja azokat. Illóolajban 
(mustárolaj-glikozidok), C-vita-
minban, káliumban, vasban és 
foszforban gazdag, antioxidáns-
tartalma magas.

Főzve, sütve ezekből sokat 
veszít. Persze ettől még finom 
nassolni való vagy sültek mellé 
kiváló köret. Csinálhatunk belő-
le babbal, lila hagymával, ecet-
tel, pohár kefirrel, nyersen re-
szelve reteksalátát. Vagy tölt-
sük föl mézzel a kivájt retek bel-
sejét, várjunk egy napot, majd 
együk ki a mézet, kaparjuk le a 
retekhordó oldalát. A méz kiold-
ja a retek hatóanyagait, melyek 
erősítik az immunrendszert, jók 
rekedtség, köhögés, megfázá-
sos betegségek ellen, tisztítják 
az epét, májat. Vigyázni is kell 
vele: soha ne együk éhgyomor-
ra és magában. Sok ember érzé-
keny rá, tehát ne fogyassza gyo-
morhurutos, fekélyes, epés be-
teg! (S még valami: ne feledjük, 
a fekete retek szívesen megböf-
fenti a kedvelőit!)

Bodnár István 
kertészmérnök

Sok családi otthonban megbecsült növény a citrombokor vagy 
fácska. Teljes joggal, hiszen ez a növény nagyon szórakoztató: 
hajtásai tavasztól őszig nőnek, gyakran egyidőben van rajtuk 
bimbó, nyíló virág, növekvő zöld és érő gyümölcs, amely hozzá 
még fogyasztható is!

A citrusokat folytonosan figyelemmel kell kísérni, mert koránt- 
sem igénytelenek: világos, napos, védett helyet szeretnek és meg-
hálálják a rendszeres öntözésen kívül a bőséges tápanyagellátást is. 
Nagyon gondosan kell kiválasztani a teleltetésre alkalmas helyet is 
a számukra.

Citrusokat mondtam az előbb – céltudatosan, mert ebbe a növény-
nembe sokféle – bizonyos szempontból hasonló, más okokból elté-
rő faj tartozik. Ezek közül fagytűrő, tehát szabadföldi a vadcitrom, 
amelynek sárga gyümölcsei az őszi lombhullást követően is a tövi-
ses ágakon maradnak. A citromnak savanykás, érett állapotban sok 
C-vitamint tartalmazó gyümölcsei érnek. Ehhez nálunk egy egész 
év szükséges, amíg a virágból érett, leszüretelhető gyümölcs lesz.

A narancsfajták kellemes illatukkal, édes, savanykás húsukkal, 
tartósságukkal és tetszetősségükkel kedveltették meg magukat. Há-
rom, jellegzetes típusuk ismert: a Jaffa eredetvédelem alatt álló, ke-
reskedelmi márka, Izraelben terem; az Outspan dél-afrikai, a Sunkist 
pedig kaliforniai fajtatípus.

A mandarinok lapított formájú, vékony héjú, könnyen hámozható 
citrusok, amelyek kevesebb savanyagot tartalmaznak. Közéjük tar-
tozik a nálunk egyre kedveltebb apró, magtalan, édes Klementino is.

A grépfrútok is nevelhetők cserépben; gyümölcseik nagyok, ke-
vés magot tartalmaznak vagy magvatlanok, fürtökben teremnek. 
(Erre utal a nevük első tagja, mert a grape angol szó magyarul sző-
lőt jelent.) A kumkvátnak vannak ehető, apró gyümölcsű és csupán 
dísznek alkalmas változatai is.

A citrusok szaporítása is megoldható. Az érett gyümölcsök mag-
jai bármikor elvethetők.  A kikelt magoncokat egyesével ajánlatos 
cserépbe ültetni. Ezek nagyon sokára, esetleg csak tíz éves koruk-
ban virágoznak, többnyire elvadulnak vagy terméketlenek. Ezért a 
magoncokat tavasszal be kell oltani, vagy ősszel be kell szemezni. 
Dugványozásuk is egyszerű: a délvidéki nyaralás utolsó napján tes-
sék egy friss hajtást lemetszeni egy termő fáról, a leveleket bekurtí-
tani és nedves ruhába csavarva hazahozni.

Végül a teleltetésről: a legtöbb típus 5-10 fokos világos, jól szel-
lőztethető helyen jól átvészeli a téli hónapokat. Ha fűtött szobában 
tartjuk őket, akkor – a hőmérséklethez igazodóan – több fényre, eset-
leg mesterséges megvilágításra és gyakoribb, de takarékos öntözésre 
lesz igényük. A levélhullást rendszerint a túlságosan bőséges öntözés 
és a kevés fény idézi elő.

Citrusok: narancs, 
mandarin és rokonaik



Csütörtök Január 7.

Köszöntjük Attila, Ramóna nevű olvasóinkat!

Hétfő Január 4.

Köszöntjük Titusz, Leona nevű olvasóinkat!

Kedd Január 5.

Köszöntjük Simon nevű olvasóinkat!

Szerda Január 6.

Köszöntjük Boldizsár, Gáspár nevű olvasóinkat!
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04:00 Az én kis 
családom
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Glades - Tenger-

parti gyilkos-
ságok
Amerikai krimisor.

13:00 Drága örökösök
Magyar filmsor.

14:30 Keresztanyu
Magyar filmsor.

16:00 Az ígéret
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

22:30 Barátok közt
23:15 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:50 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:25 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

02:15 Rejtjelek
Amerikai krimisor.

03:05 Rejtjelek
Amerikai krimisor.

04:35 Magánnyomozók
05:30 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
11:00 Mintaapák

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsor.

15:40 Az én lányom
Török filmsorozat

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsorozat

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Doktor Balaton

Magyar filmsor.
20:25 Exatlon Hungary
22:55 A Bank
00:15 Magánnyomozók
01:20 Családi Titkok
02:15 Csapdába csalva
02:40 Tények Este
03:15 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

04:15 Himnusz
04:25 Család-barát
06:00 Híradó
06:45 Roma magazin
07:10 Domovina
07:35 Mozogj otthon!
07:50 Ridikül
08:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:45 Föld alatti mesék
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:55 Europa A la 

Carte
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmso-
rozat

15:20 Winnetou 
nyomában

16:10 Brown atya
Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

18:00 Híradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmso-
rozat

19:40 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

20:30 Jesse Stone - A 
bostoni hasfel-
metsző esete
Angol bűnügyi té-
véfilm

22:00 Diagnózis
Tévéfilmsorozat
22:50 Ne ölj! II

Krimisorozat
00:00 Don Matteo

Olasz tévéfilmso-
rozat

01:00 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsorozat

01:50 Rúzs és selyem
02:15 Fülszöveg: 

Majoros Sándor
02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Unió27

04:00 Kincsesládánk
04:30 Kincsesládánk
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:25 Summa
06:50 Család'21
07:20 Mesterember
07:55 "Kodály után, 

száz évvel" 1-10
08:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:55 Isten kezében
10:50 Önkéntesek
11:20 3:1 a szerelem 

javára
Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Család-barát
15:40 Divat & dizájn
16:15 Magyar Krónika
16:45 Öt kontinens
17:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:50 Ízőrzők: Rátka
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Az örökzöld 

örökzöldek
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Rocklexikon:

Bergendy István
22:30 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:45 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:50 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Az örökzöld 

örökzöldek
02:25 3:1 a szerelem 

javára
Magyar romanti-
kus film

04:20 Jövünk!
07:25 Bringasport
10:25 Szabadidő
10:55 Tippmix férfi 

kosárlabda 
NB I

13:20 A középpontban
14:15 A középpontban
17:15 A Ferencváros a

Bajnokok 
Ligájában

19:50 A középpontban
20:45 A középpontban
23:50 Tippmix férfi 

kosárlabda 
NB I

01:45 Góóól2
02:55 Kosárlabda 

közvetítés

04:00 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Fókusz
13:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

14:30 Keresztanyu
Magyar filmsor.

16:00 Az ígéret
Török filmsorozat

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

22:30 Barátok közt
23:15 Házon kívül
23:50 RTL Híradó - 

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

helyszínelők
Amerikai krimisor.

02:15 Rejtjelek
Amerikai krimisor.

03:10 Rejtjelek
Amerikai krimisor.

04:00 Walker, a Texas-i 
kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

04:45 Bombaparty 
Maryvel

05:30 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
11:00 Mintaapák

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

kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

13:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsorozat

15:40 Az én lányom
Török filmsorozat

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsorozat

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Doktor Balaton

Magyar filmsorozat
20:25 Exatlon Hungary
22:55 A Bank
00:15 Magánnyomozók
01:20 Családi Titkok
02:15 Csapdába csalva
02:40 Tények Este
03:15 Walker, a Texas-i 

kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

04:00 Summa
04:20 Himnusz
04:25 Édes anya

nyelvünk
04:30 Család-barát
06:00 Híradó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschrim
07:40 Mozogj otthon!
08:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:55 Europa A la Carte
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:15 Rex Rómában

Olasz bűnügyi té-
véfilmsorozat

16:10 Brown atya
Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

18:00 Híradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmso-
rozat

19:35 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

21:30 Tízen voltak
Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

22:25 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

23:20 Don Matteo
Olasz tévéfilmso-
rozat

00:25 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsorozat

01:15 Új idők, új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:15 Fülszöveg: 

Bíró Szabolcs
02:45 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:40 Esély

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:25 Kék bolygó
06:50 Magyar gazda
08:15 Mesterember
08:45 "Kodály után, 

száz évvel" 1-10
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
11:15 A sokszínű 

vallás
11:35 Vidám vasárnap

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:50 Unser 

Bildschrim
14:20 Család-barát
15:45 Család'21
16:10 Novum
16:45 Térkép
17:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:45 Ízőrzők: 

Györköny
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Mosoly a 

javából!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:35 Klasszikusok 

délidőben
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:45 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:50 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Mosoly a 

javából!
02:25 Vidám vasárnap

Tévéfilm
03:35 Borbás Marcsi 

szakácskönyve

04:45 UEFA Labda
rúgó Nemzetek 
Ligája 2020

08:00 Tippmix férfi 
kosárlabda 
NB I

13:20 Bringasport
15:00 Tippmix férfi 

kosárlabda 
NB I

17:15 Hajime
17:50 Asztalitenisz 

magazin
18:20 Fradi Tv
18:50 Felvezető műsor
21:10 Értékelő műsor
01:55 Fradi Tv
02:25 Hajime

04:00 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Fókusz
13:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

14:30 Keresztanyu
Magyar filmsorozat

16:00 Az ígéret
Török filmsorozat

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar filmsorozat
21:30 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

22:40 Barátok közt
23:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:10 Az első millióm 

története
01:15 CSI: New York-i 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

02:20 Rejtjelek
Amerikai krimisor.

03:10 Rejtjelek
Amerikai krimisor.

04:00 Walker, a Texas-i 
kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

04:45 Bombaparty 
Maryvel

05:30 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
11:00 Mintaapák

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

kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

13:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsorozat

15:40 Az én lányom
Török filmsorozat

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsorozat

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Doktor Balaton

Magyar filmsorozat
20:25 Exatlon Hungary
22:55 A Bank
00:15 Magánnyomozók
01:20 Családi Titkok
02:15 Csapdába csalva
02:40 Tények Este
03:15 Walker, a Texas-i

kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

04:00 Család'21
04:20 Himnusz
04:25 Édes anya-

nyelvünk
04:30 Család-barát
06:00 Híradó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:40 Mozogj otthon!
08:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmso-
rozat

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:55 Europa A la Carte
13:30 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:20 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

16:10 Brown atya
Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

18:00 Híradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmso-
rozat

19:35 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

20:40 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsorozat

21:50 Vízkereszt, vagy 
amit akartok
Filmvígjáték

00:10 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

01:10 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsorozat

02:00 Fülszöveg: 
Kürti László

02:30 Mesterember
03:00 Magyar Krónika
03:35 Kárpát-medence

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
08:15 Mesterember
08:45 "Kodály után, 

száz évvel" 1-10
09:50 Jó ebédhez szól

a nóta
10:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:50 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:25 Kereszt-Tények
11:50 Százéves asszony

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

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:45 Magyar gazda
16:10 Mesterember
16:40 Hazajáró
17:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:45 Ízőrzők: 

Létavértes
18:25 Borbás Marcsi

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:35 Hyppolit, a lakáj

Magyar filmvígjáték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:30 Józsi nővér és 

a sárga bicikli
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:45 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:50 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Hyppolit, a lakáj

Magyar filmvígjáték
02:45 Százéves asszony

Tévéjáték

07:25 Judo Európa-
bajnokság

08:00 Tippmix férfi 
kosárlabda NB I

10:20 Bringasport
13:20 Hajime
13:55 Asztalitenisz 

magazin
14:30 Fradi Tv
15:00 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája 2020

17:15 Felvezető műsor
19:00 Értékelő műsor
19:15 Felvezető műsor
21:15 Értékelő műsor
22:00 A középpontban
22:55 A középpontban
03:15 Szabadidő

04:00 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Fókusz
13:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

14:30 Keresztanyu
Magyar filmsorozat

16:00 Az ígéret
Török filmsorozat

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar filmsorozat
21:30 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

22:40 Barátok közt
23:30 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:55 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:05 Glades – Tenger-
parti gyilkosságok
Amerikai krimisor.

02:05 Fenegyerek
Angol akciófilm

04:00 Walker, a Texas-i 
kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

04:45 Bombaparty
Maryvel

05:30 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
11:00 Mintaapák

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

kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

13:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsorozat

15:40 Az én lányom
Török filmsorozat

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsorozat

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Doktor Balaton

Magyar filmsorozat
20:25 Exatlon Hungary
22:55 A Bank
00:15 Road Movie 

Guide Tillával
00:50 Magánnyomozók
01:50 Családi Titkok
02:40 Tények Este
03:15 Walker, a Texas-i

 kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

04:00 Világ
04:20 Himnusz
04:25 Édes anya-

nyelvünk
04:30 Család-barát
06:00 Híradó
06:45 Slovenski Utrinki
07:10 Alpok-Duna-

Adria
07:40 Mozogj otthon!
08:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:55 Europa A la Carte
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmso-
rozat

15:15 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

16:10 Brown atya
Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

18:00 Híradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában
Német bűnügyi té-
véfilmsorozat

21:55 Sobri
Tévéfilm

23:00 Munkaügyek - 
IrReality Show
Magyar vígjáték-
sorozat

23:30 Getno
Magyar játékfilm

01:05 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

02:00 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsorozat

02:45 Hogy volt?! - 
Válogató adások

03:40 Magyar gazda

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!
06:25 Summa
06:55 Világ
08:25 Mesterember
08:55 "Kodály után, 

száz évvel" 1-10
10:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:35 Új nemzedék
11:05 Útmutató
11:35 Szemben a Lánc-

híd oroszlánja
Tévéjáték

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

Adria
14:20 Család-barát
15:45 Kék bolygó
16:10 Noé barátai
16:45 Szerelmes 

földrajz
17:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:45 Ízőrzők: 

Magyarpolány
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván em-

lékkoncert 2020
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:30 Gravitáció a kö-

tődés természete
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:45 M2 matricák –

Szó-nyomozó
00:50 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Szenes Iván em-

lékkoncert 2020
02:20 Szemben a Lánc-

híd oroszlánja
Tévéjáték

04:10 Lendület
04:35 Tippmix férfi 

kosárlabda NB I
07:25 Hajime
07:55 UEFA Labdarú-

gó Nemzetek 
Ligája

10:25 Asztalitenisz 
magazin

13:25 Góóól2
16:25 Pecatúra
17:15 A Ferencváros a 

Bajnokok 
Ligájában

18:30 Felvezető műsor
20:30 Értékelő műsor
21:15 Fradi Tv
21:45 A középpontban
22:40 A középpontban



Szombat Január 9.

Köszöntjük Marcell nevű olvasóinkat!

Vasárnap Január 10.

Köszöntjük Melánia, Vilmos nevű olvasóinkat!

Péntek Január 8.

Köszöntjük Gyöngyvér nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzeTeTT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2020. 
december 30. 9Heti műsor

04:00 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Fókusz
13:20 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmso-
rozat

14:30 Keresztanyu
Magyar filmsorozat

16:00 Az ígéret
Török filmsorozat

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar filmsorozat
21:35 Bolondok aranya

Amerikai kaland-
film

00:00 Barátok közt
00:45 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
01:20 A jó fiúk feketé-

ben járnak
Amerikai akciófilm

03:15 Rejtjelek
Amerikai krimiso-
rozat

04:00 Walker, a Texas-i 
kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

04:45 Bombaparty
Maryvel

05:30 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
11:00 Mintaapák

Magyar fikciós so-
rozat

12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i

kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

13:35 Walker, a Texas-i 
kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

14:35 Tiéd az életem
Mexikói filmsorozat

15:40 Az én lányom
Török filmsorozat

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsorozat

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Doktor Balaton

Magyar filmsorozat
20:25 Exatlon Hungary
22:55 A Bank
00:15 Magánnyomozók
01:20 Családi Titkok
02:15 Csapdába csalva
02:40 Tények Este
03:15 Walker, a Texas-i 

kopó
Amerikai akció-
film-sorozat

04:00 Kék bolygó
04:20 Himnusz
04:25 Édes anya-

nyelvünk
04:30 Család-barát
06:00 Híradó
06:45 Öt kontinens
07:40 Mozogj otthon!
08:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmso-
rozat

09:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmso-
rozat

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:55 Europa A la Carte
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmso-
rozat

15:15 Rex Rómában
Német bűnügyi té-
véfilmsorozat

16:10 Brown atya
Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

18:00 Híradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmso-
rozat

19:40 Rex Rómában
Német bűnügyi té-
véfilmsorozat

20:35 Elveszve 
Párizsban
Filmvígjáték

22:00 Szeretlek 
benneteket
Filmdráma

23:45 Don Matteo
Olasz tévéfilmso-
rozat

00:50 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsorozat

01:40 Rúzs és selyem
02:10 Fülszöveg: Ruva

Farkas Pál
02:35 Mesterember
03:05 Magyar 

Krónika
03:35 Élő egyház
03:55 Itthon vagy!

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!
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
08:15 Mesterember
08:50 "Kodály után, 

száz évvel" 1-10
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Katolikus 

krónika
10:50 Tanúságtevők
11:20 Szemben a Lánc-

híd oroszlánja
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Öt kontinens
14:20 Család-barát
15:40 Püspökkenyér
16:15 Multiverzum
16:45 Kárpát-

medence
17:50 Ízőrzők: 

Szigetbecse
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól

a nóta
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:30 MMA portrék
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:45 M2 matricák - 

Ha nagy le-
szek…

00:50 M2 matricák - 
Ha nagy le-
szek…

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
02:15 Szemben a Lánc-

híd oroszlánja
Tévéjáték

03:40 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

04:10 Jövünk!
04:35 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája 2020

07:20 Szabadidő
07:55 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája 2020

10:30 Pecatúra
17:15 Asztalitenisz 

magazin
17:45 Felvezető 

műsor
19:30 Értékelő 

műsor
19:45 Felvezető 

műsor
21:05 Értékelő műsor
02:50 UEFA Labdarú-

gó Nemzetek 
Ligája

04:00 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

04:40 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

05:25 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

06:10 Teleshop
06:40 Kölyökklub
08:30 Star Wars

Amerikai animációs 
kalandfilmsor.

09:00 Teleshop
10:00 Autogram
11:20 A specialista

Ukrán akció-
film-sor.

12:45 Fogd a nőt 
és fuss!
Amerikai akcióvíg-
játék

15:20 Menekülés a 
győzelembe
Amerikai kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A tanár

Magyar filmsorozat
20:55 A nemzet 

aranya
Amerikai akciófilm

23:40 Kelly hősei
Amerikai háborús 
kalandfilm

02:55 Rejtjelek
Amerikai krimisor.

04:00 Walker, a Texas-i 
kopó
Amerikai akció-
film-sor.

04:35 Férjem, S. Nagy 
István - Csong-
rádi Kata mű-
sora

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
10:40 Az alkotók - egy 

ház átalakításá-
nak története

11:10 Trendmánia
11:45 Poggyász
12:15 Hungarikumok -

kal a világ körül
12:50 Nagy Vagy! - 

Hungarikumok 
Kupa

13:20 Csapdába 
csalva

13:55 Dr. Dolittle 2.
Amerikai családi 
vígjáték

15:50 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Doktor Szöszi

Amerikai vígjáték
21:55 A nagy nap

Amerikai romanti-
kus vígjáték

23:50 A teljes 
igazság
Amerikai krimi

01:50 Elrabolva
Amerikai-francia 
akciófilm-sor.

02:30 Elrabolva
Amerikai-francia 
akciófilm-sor.

03:10 Walker, a Texas-i 
kopó
Amerikai akció-
film-sor.

03:50 Walker, a Texas-i 
kopó
Amerikai akció-
film-sor.

04:20 Himnusz
04:25 Édes anya-

nyelvünk
04:30 Család-

barát
06:00 Híradó
06:50 Magyar 

Krónika
07:25 Szerelmes 

földrajz
07:55 Térkép
08:25 Noé 

barátai
08:55 Divat & dizájn
09:30 A világörökség 

kincsei
09:45 Botcsinálta 

boszi

Angol gyerekfilm 
sorozat

10:25 Család-barát
12:00 Déli 

harangszó
12:01 Híradó
12:50 Ízőrzők: 

Mecseknádasd
13:20 Magyarország

finom
13:40 Csendes Don

Tévéfilmsorozat
14:30 A nyomorultak

Angol tévéfilmso-
rozat

15:35 Sok hűség 
semmiért
Magyar filmvígjáték

17:00 Főmenü
18:00 Híradó
19:40 Jéghercegnő

Családi film
21:25 Coco Chanel

Angol életrajzi film
23:05 Fábry
00:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:25 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:10 Új idők, 
új dalai

02:40 Magyar 
Krónika

03:10 Mesterember
03:35 Család'21

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű

 hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon 

vagy!
05:55 Magyar 

gazda
06:15 Unió27
06:40 Itthon 

vagy!
07:05 Opera 

Cafe
07:35 Püspök-

kenyér
08:00 Evangélium
08:30 Hogy volt?!
09:30 Életművész
10:20 Rejtélyes 

XX. század
10:45 Öt kontinens
11:15 Akiket a 

pacsirta 
elkísér
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és 

Jelen
22:05 Fábry
23:25 Dokuzóna
00:25 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
02:10 Sok hűség 

semmiért
Magyar filmvígjáték

03:25 Akiket a 
pacsirta 
elkísér
Magyar játékfilm

04:35 Pecatúra
05:05 Tippmix 

férfi 
kosárlabda 
NB I

10:00 Szabadidő
10:30 Építők
11:25 A közép-

pontban
12:25 A közép-

pontban
15:30 Felvezető 

műsor
17:15 Értékelő 

műsor
17:30 Felvezető 

műsor
19:30 Értékelő 

műsor
19:45 Felvezető 

műsor
21:05 Értékelő 

műsor

04:00 Fókusz 
Plusz

04:40 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

05:25 Az én kis 
családom
Török filmsorozat

06:10 Teleshop
06:40 Kölyökklub
08:45 Star Wars: A 

Freemaker csa-
lád kalandjai
Amerikai animációs 
kalandfilmsor.

09:15 Teleshop
10:10 A Muzsika TV 

bemutatja!
10:40 Az Év Hotele
11:10 XXI. század – a

legendák velünk 
élnek

11:45 Házon kívül
12:15 Glades - Tenger-

parti gyilkos-
ságok
Amerikai krimiso-
rozat

13:25 Glades - Tenger-
parti gyilkos-
ságok
Amerikai krimiso-
rozat

14:40 Harry Potter és 
a bölcsek köve
Amerikai-angol ka-
landfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 A Karib-tenger 
kalózai
Amerikai kaland-
film

21:50 I. e. 10 000
Amerikai–dél-afri-
kai kalandfilm

00:05 Portré
00:40 Időről időre: 

Penge villan, fo-
gaskerék fordul
Amerikai krimiso-
rozat

01:50 Időről időre: El 
foglak kapni

Amerikai krimiso-
rozat

02:45 Időről időre: 
Lejárt az idő
Amerikai krimiso-
rozat

03:25 Amerika legvic-
cesebb videói
Amerikai vígjáték-
sorozat

04:35 Csapdába 
csalva

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
10:15 Fald Fel!
10:45 Több mint 

TestŐr - Best Of
11:20 Super 

Car
11:50 Brandépítők
12:25 Zorro 

álarca
Amerikai kaland-
film

15:20 Vándorsólyom 
kisasszony kü-
lönleges gyer-
mekei
Amerikai-belga-
angol kalandfilm

18:00 Tények
18:45 Nicsak, ki va-

gyok? - a rejté-
lyek színpada

22:05 Isten hozott Né-
metországban!
Német vígjáték

23:35 Harag
Amerikai háborús 
akciófilm

03:00 Morgen
Magyar-román-
francia filmdráma

04:00 Esély
04:20 Himnusz
04:25 MMA portrék
05:20 Édes anya-

nyelvünk
05:25 Borbás 

Marcsi 
szakácskönyve

06:00 Híradó

06:50 Családi kör
07:50 Isten 

kezében
08:15 Kereszt-

Tények
08:20 Katolikus 

krónika
08:50 Neked szól!
08:55 Unitárius 

magazin
09:20 Evangélikus 

riportok
09:45 A sokszínű 

vallás
10:00 Református 

ifjúsági műsor
10:05 TeleTemplom
10:25 Tanúságtevők
10:50 Ő és én: Lázár 

Kovács Ákos
11:00 Római katolikus 

szentmise
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:15 A gombák 

birodalma
14:10 Édes anya-

nyelvünk
14:15 Esős vasárnap

Magyar játékfilm
16:05 Hogy volt?!
17:00 A világörökség 

kincsei
17:25 Borbás 

Marcsi 
szakácskönyve

18:00 Híradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:15 Coco Chanel

Angol életrajzi film
22:55 A tökéletes

város
Filmdráma

00:45 Don Matteo
Olasz tévéfilmso-
rozat

01:50 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsorozat

02:40 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:35 Magyar gazda

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 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:10 Világ
07:30 Multiverzum
08:00 Mesterember
08:30 Noé barátai
08:55 Novum
09:25 Önök 

kérték
10:25 Ízőrzők
10:55 Térkép
11:25 Hazajáró
11:50 Kincsesládánk
12:20 Kincsesládánk
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:30 Múlt és Jelen
22:05 Teremtő gondo-

lat szobrai - 
Melocco Miklós 
művészete

23:05 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 A művészet fel-

szabadít - Port-
réfilm Elekes 
Károly festőmű-
vészről - MMA 
portré

02:20 Esős vasárnap
Magyar játékfilm

07:45 Jövünk!
11:45 A középpontban
12:45 A középpontban
13:45 Felvezető műsor
15:05 Értékelő műsor
15:30 Felvezető műsor
17:30 Értékelő műsor
02:25 Építők
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Így tüntethető el arctornával a 
toka és a megereszkedett orca

A nőkön a kor először a megereszkedett orcák miatt és a 
megnövekedett toka miatt lesz látható. Bár a plasztikai műtét 
sokkal egyszerűbbnek látszik azok számára, akiknek ez elérhető, 
mégis, úgy vélem, sokkal egyszerűbb napi pár percet arra szán-
ni, hogy ezeket természetes úton tüntessük el.

A megereszkedett 
orcák ellen

Tartsuk fejünket egyenesen, 
és formázzunk ,,O” betűt a szánk-
kal, kb. 20 másodpercen keresz-
tül. Ezután próbáljunk ugyaneny-
nyi időt erőltetés nélküli mosoly-
gással tölteni.

Ezt a két arcmozdulatot ismé-
teljük meg egy párszor, így a száj 
és orr körüli ráncok halványulnak 
egy idő után, és a lelógó orcák is 
megemelkednek. Arról se feled-
kezzünk meg, hogy ha arckrémet 
használunk, kizárólag mindig az 
állunktól felfelé, a fül és halánték 
felé simítsuk el azt.

A szemráncok ellen
A negyven feletti nőknek ki-

mondottan ajánlott ez az egy-
szerű arctorna. Mindkét tenye-
rünket helyezzük szemünk sar-
kához, és kissé feszítsük arcbő-
rünket halántékunk irányába! 
Ekkor hunyorítsunk – próbáljuk 
meg minél kisebb erőltetettség-
gel – és tartsuk ebben a pózban 
arcunkat, míg húszig számolunk! 
Ezután hunyjuk le szemünket – 

éreznünk kell kicsit, hogy alsó 
és felső szemhéjunk kissé meg-
feszül. Ismételjük ezt a gyakor-
latsort néhányszor!

A toka eltüntetése
A toka, akármilyen hihetetlen, 

de eltüntethető – tokatornával. A 
legegyszerűbb gyakorlat az, ami-
kor fejünket teljesen hátra billent-
ve nyújtogatjuk nyelvünket az ál-
lunk irányába.

Az nagyon fontos, hogy nya-
kunk ne legyen befeszítve, mert 
így nyakunkon az erőlködés ha-
tására kidüllednek az erek. Tehát 
a laza tartásra feltétlenül figyel-
jünk oda.

A másik gyakorlatnál fejünket 
tartsuk egyenesen, és nyelvünk-
kel próbáljuk megérinteni az or-
runkat – ez sosem fog sikerülni –, 
de nagyon fontos itt is az, hogy ne 
erőlködjünk túlságosan.

A homlok gimnasztikája
Ez a gimnasztika a legegy-

szerűbb, hiszen semmi mást nem 
kell tenni, mint tágra nyitni sze-
münket, amennyire csak tudjuk, 
közben olyan magasra kell húz-
nunk szemöldökünket, amennyi-
re csak tudjuk.

Ezután eresszük le szemöl-
dökünket, lazítsuk el teljesen, 
amennyire tudjuk! Ismételjük 
ezt meg többször! A homlok-
nak, a szemöldök feletti ráncok-
nak még az enyhe krémes masz-
százs is nagyon jót tesz. Ez csak 

pár másodperc, és végezhetjük az 
esti és reggeli arckrémezéskor is.

Borogatás
Arcunk, és ami szintén 

ugyanilyen fontos, nyakunk fi-
atalsága megőrizhető, javítha-
tó egy nagyon egyszerű trükkel. 
Szinte minden gyógyszertárban 
van C-vitaminos éjszakai – zsí-
rosabb – arckrém.

Öblítsük le arcunkat kelleme-
sen meleg vízzel, de ne töröljük 
meg! Ezután laza, körkörös moz-
dulatokkal masszírozzuk végig 
arcunkat, viszonylag sok krém-
mel! Ezután puha, kéz-meleg víz-
zel átitatott töröközőt fektessünk 
arcunkra, nyakunkra, és dőljünk 
le kb. húsz percre! Ezután a ma-
radék krémet masszírozzuk bele 
a bőrünkbe!

A legegyszerűbb 
arcpakolás

Tavasztól őszig lehetőleg zárt 
ablakok mellett végezzük, mert 
mézzel készül, így a méhecskék 
nagy kedvence. Lisztet keverjünk 
össze akácmézzel, kenhető sűrű-
ségűre! Számítsuk bele azt, hogy 

bőrünk hőjétől a méz kissé csur-
góssá fog válni, és könnyen ha-
junk és fülünk bánhatja.

A legjobb, ha ledőlünk öt-tíz 
percre, míg hat a pakolás. Ez-
után langyos vízzel öblítsük le 
finoman a pakolást, többször, és 
kenjük be kissé vizes arckrém-
mel! Ez a pakolás bőrradírnak 
is használható, csak akkor rétes-
lisztet is kell a mézhez keverni.

A szép ráncok
Ilyenek például a nevetőrán-

cok, legyenek bárhol is az arcon. 
Vannak olyan fintorok, melyek-
ből a szépség fakad, apró ránca-
ival egyedivé teszi arcunkat. Az 
arc ráncai jellemünk kifejezői, 
arról tanúskodnak, hogy kedé-
lyes, pozitív, optimista emberek 
vagyunk-e.

Nem a ráncok mennyisége 
határozza meg egy arc szépsé-
gét, hanem a minősége. Tehát, 
nem szükséges minden ráncot 
kiirtanunk. Azt mondják, hogy 
a szépség belülről fakad, azt is 
mondják, hogy a szépség csak 
genetika. Én ezzel részben ér-
tek egyet. A szépség művészet, 
munka, idő, akarat. Ha testünk 
minden részét eddzük, agyun-
kat is folyamatosan kondiban 
tartjuk, szükségszerűen, mért 
pont arcunkat hagynánk ki eb-
ből a megújulást hozható lehe-
tőségből! 

bien.hu

5+1 trükk – Így nézz ki 
gyönyörűen smink nélkül is

Napjainkban a beauty bloggerek olyan sminkekkel parádéznak, 
hogy letisztított arcukkal rájuk sem lehet ismerni és a tinilányok 
erősebben vannak kifestve az iskolában, mint anno anyáink a szil-
veszteri bulin. Emiatt olykor felmerül az igény arra, hogy az ember 
visszatérjen kicsit a természetességhez, ami a sok sminkben töltött 
év után egyenesen ijesztő lehet, olvasható a bien.hu-n.

Ez nem azt jelenti, hogy ezen-
túl ne figyelj oda magadra és 
igénytelenül jelenj meg, sőt, ép-
pen az ellenkezőjét: a kellően 
ápolt külső ugyanis pont azt segíti 
elő, hogy kenceficék nélkül is jól 
érezd magad a bőrödben. Íme hat 

hasznos trükk, hogy smink nélkül 
is jól nézz ki nyaktól felfelé.

1. Rendben tartott 
szemöldök

A szép szemöldök elenged-
hetetlen a megnyerő külsőhöz, 
hiszen keretet ad az arcnak. Ha 
régen túlszedted a szemöldököd 
és ezért vékony, használj széru-
mokat, melyek elősegítik a szőr-
szálak dúsítását és növekedését. 
A szemöldököd ne legyen elha-
nyagolt és mindig fésüld ki a ra-
koncátlan szálakat, melyeket át-
látszó zselével rögzíthetsz.

2. Letisztított arc
Az alapozó nélkül is ragyogó 

arcbőr titka a rendszeres tisztítás. 
Ha problémás a bőröd, természe-
tesen érdemes profi segítséget 
igénybe venni és rendszeresen 
kozmetikushoz járni, aki szépen 

kitisztítja. Azonban az egészséges 
bőr is tűnhet sápadtnak és fakónak, 
így hetente egyszer ajánlott leradí-
rozni. Ilyenkor megszabadulunk a 
legfelső, elhalt rétegtől és bőrünk 
szinte fellélegzik.

Ügyelj arra, hogy ne exfoliáld 

túl az arcod, mert azzal pont ellen-
kező hatást érsz el! Heti egy, maxi-
mum két alkalom bőven elegendő.

3. Hidratált bőr 
A szép tiszta arcot természete-

sen utána is kell táplálni, hiszen a 
száraz arcbőr nem vonzó látvány. 
Minden reggel és este használj hid-
ratáló krémet mosakodás után, mely 
feltölti és egészségesen teltté vará-
zsolja bőröd!

A látvány mellett természete-
sen a ráncosodás ellen is védenek 
az arckrémek. Nappal mindenkép-
pen olyan terméket kenj arcodra, 
mely minimum 30 faktoros fény-
védőt tartalmaz, még télen is, hi-
szen az UV sugárzás akkor sem szű-
nik meg. Estére használhatsz vita-
minokkal teli, zsírosabb krémeket, 
melyek mélyen táplálnak. Hidd el, 
az arcod meghálálja majd a gondos-

kodást, ahogy telik az idő!
4. Egészséges ajkak

Az ajakápolás kiemelkedően 
fontos, hiszen a kiszáradt cserepes 
száj még a rúzs alatt is rondán mu-
tat, nem beszélve arról, ha smink 
nélkül vállaljuk arcunkat. A száj 
bőre más, mint arcbőrünk, azon-
ban ugyanúgy kell vele foglalkoz-
ni és ápolni. A cserepes ajkakat ér-
demes finoman radírozni, akár ott-
hon elkészített anyagokkal is. Egy 
kis mézbe kevert cukor, vagy kávé 
például csodákra képes.

Kevesen tudják, de a szájat is 
ugyanúgy kell ápolni minden reg-
gel és este, mint arcunkat. Nap-
palra válassz fényvédős ajakápo-
lót, estére pedig egy vitaminos, 
tápláló terméket, így megőrizhe-
ted ajkaid bársonyosságát.

5. Beszárított haj
Hajkoronánk állapota nem-

csak külsőnket határozza meg 
alapjaiban, de az önbizalmunk-
ra, és ezáltal egész napi  közérze-
tünkre is kihat. Ha elaludt, lenyalt 
hajjal kelünk, kedélyünk nem lesz 
olyan feldobott, mint mikor tiszta, 
belőtt frizurával vonulunk büsz-
kén az utcán.

Mindez nem feltétlenül azon 
múlik, mennyi hajhabot vagy lak-
kot fújsz a fejedre, hiszen ha a 
természetes megjelenésre törek-
szel, éppen az a lényeg, hogy mi-
nél kevesebb kemikáliát használj. 
A tiszta, szépen beszárított haj 
azonban erőlködés nélkül mutat 
remekül és kölcsönöz neked ma-
gabiztosságot.

+1. Klassz kiegészítő
A smink nélküli megjelenés 

nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
teljesen csupaszon kell mutatkoz-
nunk, hiszen főleg ilyenkor tud-
juk csak igazán feldobni külsőn-
ket egy elegáns kiegészítővel. A 
hajad kihangsúlyozhatod egy 
szép csattal vagy hajpánttal, de 
jól mutat a fejen egy jópofa nap-
szemüveg is.

Egy nem túl feltűnő ékszer is 
belefér a természetes megjelenés-
be, például egy egyszerű, finom 
kis fülbevaló szép kiegészítő le-
het. Ne feledd, hogya smink nél-
kül is megnyerő külső legfonto-
sabb tartozéka viszont továbbra is 
az önbizalom, hiszen attól leszel 
maszk nélkül is ellenállhatatlan.

5 szuper, házi készítésű bőrradír
Szerencsére egyre nagyobb divat a természetesség, már ami a bőr-
ápolást illeti, figyelünk arra, hogy ne legyen pálmaolaj a testápoló-
ban, ne tartalmazzon nyolcezer összetevőt az arckrémünk, és egyéb-
ként is húzunk a vega és vegán termékek felé.

De nincs is természetesebb an-
nál, mintha egy arcápolót otthon 
keversz ki, természetes alapanya-
gokból: ez az öt házi készítésű bőr-
radír például legalább van olyan 
jó, mint amit a boltban vásárolnál.

Mielőtt nekifogsz a házi ké-
szítésű bőrradírnak, érdemes 
felkészülni és letesztelni, nem 
vagy-e véletlenül allergiás va-
lamelyik összetevőre. Az illó-
olajok például mind-mind mást 
váltanak ki az emberek bőréből, 
ráadásul a hagyományos, kony-
hában megtalálható hozzávalók-
ra sem biztos, hogy úgy reagál a 
bőröd, ahogyan kellene.
1. A legegyszerűbb: cukros 

bőrradír
▪ egy evőkanál kristálycukor 

(hagyományos, nádcukor, vagy 
barna cukor is jó)

▪ 2 csepp víz
▪ természetes olajok (patta-

násos bőrre például teafa olaj, 
érzékeny bőrre rózsafa ajánlott)

Egyszerűen keverd össze a 
hozzávalókat egy tálban, majd 
gyengéden masszírozd bele őket 
a bőrödbe! A cukor leradírozza 

majd az elhalt hámsejteket, az illó-
olaj pedig könnyebben fejti ki ál-
dásos hatását a leradírozott bőrön. 
Utána langyos vízzel mosd le az 
arcodat, és mindenképpen használj 
hidratáló krémet!

2. A gyengéd zabos házi 
készítésű bőrradír

▪ három evőkanál nagy sze-
mű zab

▪  víz
Ez az elképesztően egyszerű házi 

készítésű bőrradír azok számára tö-
kéletes, akiknek nagyon érzékeny a 
bőrük, és a legkisebb erőteljesebb ra-
dírozástól bepirosodik, kiütéses lesz. 
A zab gyengéden tisztítja és radíroz-
za az arcot anélkül, hogy bármilyen 
erős anyagot vinnél fel rá. Meleg 
vízzel mosd le használat után, majd 
hidratálj a szokásos krémeddel!

3. Az antibakteriális mézes 
radír

▪ egy teáskanál barnacukor
▪ egy teáskanál minél természe-

tesebb méz
A méznek van egy nagyon elő-

nyös tulajdonsága: antibakteriális, 
így ha pattanásos, kiütéses az ar-
cod, mindenképpen ezt a bőrradírt 

próbáld ki. A barnacukor lesze-
di az elhalt hámsejteket, a méz 
pedig kvázi lefertőtleníti a bőrö-
det, hogy az újabb pattanások ne 
alakulhassanak ki. Langyos víz-
zel mosd le használat után, mert 
a hideggel nehéz lesz a ragacsot 
is eltávolítani a bőrödről!

4. Kávés-olajos házi 
készítésű bőrradír

▪ egy evőkanál őrölt kávé
▪ egy evőkanál olaj (a bőrtí-

pusodnak megfelelő)
A kávé gyengéden, mégis 

hatékonyan távolítja el az elhalt 
hámsejteket a bőrödről, ráadásul 
a koffeintartalma miatt élénkíti is 
a vérkeringést. Ezt a házi készí-
tésű bőrradírt akár az egész tes-
tedre is használhatod, ha úgy ér-
zed, akár babaolajat is rakhatsz 
hozzá, hogy hidratáljon – de ezt 
inkább az arcodra ne használd!

5. Barna rizses 
bőregyenlítő radír

▪ két evőkanál barna rizs
▪ tojásfehérje
A barna rizs tökéletes arra, 

hogy az arc egyenetlenségeit ki-
simítsa, halványítsa a pattanások 
okozta hegeket és a májfoltokat is.

Használat előtt daráld le a 
rizst és úgy keverd csak össze 
a tojásfehérjével, ami pedig na-
gyon jó a bőr puhaságára! A rizs 
tökéletes még arra is, hogy csök-
kentse a gyulladást és felfogja a 
plusz olajképződést a bőrödben.
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Karácsony első napján, december 25-én 
a kora esti órákban halálos gázolás tör-
tént Tiszaújlakon, a Bene felőli beve-
zető útszakaszon, számol be a sevlush.
info hírportál.

A kárpátaljai megyei rendőrség sajtóosz-
tályának közleménye szerint péntek este be-
jelentés érkezett a 102-es segélyhívószámra, 
miszerint a Tiszaújlak határában lévő egyik 
töltőállomás mellett elütöttek egy gyalogost. 
A helyszínre érve a rendőrök megállapítot-

Halálos gázolás Tiszaújlakon
ták, hogy egy 67 éves helyi illetőségű sofőr 
VAZ-2106 típusú autójával Beregszász fe-
lől haladt Tiszaújlak irányába, amikor ed-
dig tisztázatlan körülmények között elütött 
egy gyalogost, aki épp átkelni igyekezett az 
úton. A 70 éves tiszaújlaki férfi a helyszínen 
életét vesztette.

A gépkocsivezető nem fogyasztott al-
koholt. A járművet vizsgálati célból el-
szállította a rendőrség. Az ügyben nyo-
mozás indult.

December 20-án a rendőrség bejelen-
tést kapott egy 75 éves lakos haláláról 
a huszti járási Husztyecpatak települé-
sen, írja a pmg.ua.

A hívásra rendőrségi nyomozó mun-
kacsoport érkezett a helyszínre, s megál-
lapították, hogy a férfi erőszak áldozata: 
az elhunyt testén számos sérülést találtak. 

Brutális gyilkosság Kárpátalján: egy férfi 
megölte testvérét

A rendőrség megtudta, hogy az áldozatot 
az ünneplés során 70 éves testvére sebesí-
tette meg halálosan. Azonnal őrizetbe vet-
ték az elkövetőt, és nyomozást indítottak 
a testvére halálát eredményező szándékos 
súlyos testi sértések miatt.

A 70 éves férfit ideiglenes őrizetbe 
helyezték.

Tragikus eset történt a munkácsi já-
rási Beregszilváson (Kuzmino). A ha-
tóságokhoz bejelentés érkezett, misze-
rint egy férfi holtan talált rá 78 éves ro-
konára, adja hírül a mukachevo.net.

Az elhunyt testén erőszakos halál nyo-
mait vélték felfedezni. Mint kiderült, az 

Halálra verte falubelijét egy nő
idős hölgyet egy falubeli nő verte halál-
ra. A tettes elmondása szerint vita alakult 
ki köztük, mely verekedésbe torkollott. 
Az eset után a gyilkos magára hagyta a 
nyugdíjast a házban.

A nőt letartóztatták, az ügyben eljá-
rás indult.

December 25-én az ungvári rendőrsé-
get arról értesítette egy férfi, hogy egy 
helyi taxis és társai elrabolták, számol 
be a karpat.in.ua.

A nyomozás során kiderült, hogy az 
áldozat a Kapusanszkij utcán ült be az 
Opel típusú taxiba, s elindult Szürte irá-
nyába. Útközben, Homokon, a jármű 
megállt, egy csapat ismeretlen személy 

Megrendezte utasa kirablását egy ungvári 
taxis

berontott az autóba, s eltulajdonította az 
utas táskáját, melyben jelentős mennyi-
ségű pénz volt. Az elkövetők elmene-
kültek a helyszínről, az áldozatot pedig 
otthagyták.

A rendőrség rövid időn belül előállí-
totta a három tettest, akiknél megtalálták 
a tárgyi bizonyítékokat is. Az ügyben fo-
lyik a nyomozás.

December 25-én hajnali 3 óra kö-
rül a Técsői járásban történt köz-
úti balesetről érkezett bejelentés a 
102-es telefonvonalra, írja a pmg.ua. 
Széleslonka (Sirokij Luh) faluban egy 
motorkerékpár egy parkoló kamion-
nak ütközött.

A rendőrség a helyszínen megálla-
pította, hogy egy 18 éves helyi lakos 

Két fiú halt meg egy balesetben
és 24 éves utasa Tiszaló (Tiszalovo) 
községből motorkerékpáron haladva 
Széleslonkán a Centralna utcán egy par-
koló Volvo kamionnak ütköztek. Mind-
ketten belehaltak sérüléseikbe a men-
tőautó megérkezéséig.

A motorkerékpárt a rendőrség bünte-
tőparkolójában helyezték el. Az ügy vizs-
gálata folyamatban van.

Súlyos baleset történt a huszti járási 
Berezneken december 22-én este, szá-
mol be a mukachevo.net hírportál.

A hatóságok beszámolója szerint egy 
ittas állapotban lévő helyi személy el-
vesztette uralmát motorkerékpárja fe-
lett és elgázolt egy lányt. A fiatalkorú 

Ittas motoros gázolt el egy lányt Kárpátalján
áldozatot az intenzív osztályra szállítot-
ták fejsérüléssel és különböző súlyossá-
gú sérülésekkel.

A rendőrség az ügyben eljárást 
indított ,  a  tet tesre akár háromtól 
nyolc évig terjedő szabadságvesz-
tés is várhat.

A tűzoltók Munkácson a Danil Halitszkij 
utcában egy lakóépületben keletkezett 
tűzvész során kimentettek egy férfit, 
adja hírül a 0312.ua.

Ezt Fedor Filip, a szolgálat szóvi-
vője közölte, aki elmondta, az 59 éves 
nő lakásában keletkezett tűzesetre a 
szomszédok figyeltek fel, akik felhív-
ták a tűzoltókat. A helyszínen azt is el-

Szekrénybe bújt a tűz elől
mondták, hogy a tulajdonos fia bent le-
het. Az egyik helyiségben, amely a tűz 
gócpontja volt, valóban találtak egy 
férfit, aki a szekrényben rejtőzött el a 
szúrós füst elől. A tűzoltók kivezették 
az utcára.

Vizsgálják a tűz keletkezésének okát, 
de valószínűnek tekinthető a dohányzás 
közbeni gondatlan viselkedés.

December 18-án a magyar határ-
rendészek őrizetbe vettek egy 37 éves 
ukrán állampolgárt, aki a Petea (Pete)–
Csengersima ellenőrző ponton akart át-
kelni a román–magyar határon.

Az ellenőrzés során a rendőrség meg-
állapította, hogy a Toyota RAV4-et, ame-

Őrizetbe vettek egy ukrán nőt Magyarországon: 
lopott gépkocsival akart átkelni a határon

lyet egy ukrán nő vezetett, Németország 
területén ellopott járműként regisztráltak 
a Schengeni Információs Rendszerben.

A nőt a Matészalkai Rendőrkapi-
tányságra vitték, ahol elvégezték a szük-
séges nyomozási intézkedéseket, írja a 
mukachevo.net.

Egy tökéletes hullámvasúthoz hasonlító 
mérkőzést követően a Telekom Vesz-
prém férfi kézilabda-csapata egyetlen 
góllal alulmaradt a Kiel ellenében a Baj-
nokok Ligája 2019–2020-as sorozatá-
nak kölni négyes döntőjének első nap-
ján, így a bakonyi együttes összességé-
ben hatodik final 
four-os próbálko-
zása sem hozhat-
ta meg számára 
az első győzelmet.

A mérkőzés ele-
jén egy darabig fej-
fej mellett haladt a 
két csapat egymás-
sal, majd a keve-
sebbet hibázó né-
met együttes foko-
zatosan elhúzott el-
lenfelétől és az első 
játékrész vége felé 
már 17-10-re is ve-
zetett. A szünetre öt 
gólra feljött a Vesz- 
prém, majd a má-
sodik játékrész ele-
jén tovább folytatta a felzárkózást, amely 
annyira eredményesre sikeredett, hogy 
Lékaiék 28-24-re megfordították az ered-
ményt. Újabb fordulat jött azonban, és a 
Kiel öt perc elteltével már vezetett (29-28), 
de végül 29-29-el zárult a rendes játékidő.

A kétszer 5 perces hosszabbítás első 

Kaotikus meccsen maradt le a 
fináléról a Telekom Veszprém

felében a Veszprém 34-32-re is meglé-
pett, de újra jöttek a hibák, amit kegyet-
lenül kihasználtak a németek, és végül 
36-35-re megnyerték a sok fordulatot tar-
togató elődöntőt.

A másik párharcban a 12. alakalom-
mal a négyes döntőbe bekerülő Barcelona 

végig vezetve magabiztos, 37-32 arányú 
győzelmet ért el a Paris SG. ellen.

Mindez azt jelenti, hogy keddi lap-
zártánk után a Veszprém a párizsiak el-
len a bronzéremért mérkőzik majd, utá-
na pedig a döntőben a Barcelona ellenfe-
le a Kiel lesz.

Az utóbbi hetekben-hónapokban nem 
sok szót ejtettünk a kárpátaljai kézi-
labdáról, pedig az ukrán élvonalban 
szereplő női, illetve a másodosztályban 
vitézkedő ungvári férfi alakulat is – ha 
zárt kapuk mögött is – sorra játszotta 
a bajnoki mérkőzéseit.

Ami a hölgyeket illeti, a Viktor 
Csernov által irányított ukrán Szuperligá-
ban szereplő Kárpátinak a Real Mikolajiv 
elleni szeptember végén lejátszott két ha-
zai találkozó jelentette a 2020–2021-es 
idényben való bemutatkozást, amelyen 
28-28-as döntetlen mellett 30-26 arányú 
hazai győzelem született.

Októberben a címvédő, és legutóbbi 
négyszeres ukrán bajnok Halicsanka Lviv 
látogatott az Ung-parti városba (21-29, 
24-30), akik ellen a vendéglátóknak nem 
volt sok esélye a pontszerzésre…

A folytatásban a Dnyiprjanka Herszon 
elleni idegenbeli páros csaták előbb egy 
vendéggyőzelmet (28-34), majd egy ha-
zai sikert (34-30) hoztak, míg a Kijev vá-
logatottjával szemben fölényes Kárpáti-si-
kerek (42-20, 40-18) születtek.

Később a Real Mikolajiv vendége-

A nőknél és a férfiaknál is dobogós 
helyen a Kárpáti

ként lépett parkettre a Kárpáti, és maga-
biztos, 30-25, illetve 37-30 arányú győ-
zelmet aratott.

Karácsonykor a sereghajtó Tavrija 
Nemzeti Egyetem csapatával szemben pó-
tolta két elmaradt mérkőzését az ungvári 
együttes, amelyeken biztos hazai győzel-
mek (41-21, 40-29) születtek.

Mindez azt jelenti, hogy a 12 meccs-
ből 24 pontjával hibátlan Halicsanka 
Lviv mögött a Kárpátinak 17, a harma-
dik Dnyiprónak 16 pontja van.

Ami az ukrán másodosztályban sze-
replő Ungvári Kárpáti férfi együttest ille-
ti, a Vitalij Umanec által irányított alakulat 
8 mérkőzésből szerzett 15 pontjával ve-
retlenül vezeti az ugyancsak hat csapatot 
számláló mezőnyt. Az ungváriak még az 
első fordulóban, a Bugyivelnyik Brovari 
elleni 34-34-es döntetlen során vesztettek 
pontot a sorozatban, azóta mind a hét ta-
lálkozójukat megnyerték.

A Kárpát i  mögöt t  a  második 
Dnyipro 11, míg a harmadik helyen álló 
Bugyivelnyik Brovari 7 ponttal áll a ta-
bella első három helyén.

Robert Lewandowski az év, Cristiani 
Ronaldo az évszázad legjobb labdarú-
gója letta dubai Globe Soccer Awands 
gáláján, amelyen a XXI. évszázad klub-
ját, edzőjét és játékosügynökét is dí-
jazták.

Lewandowski a FIFA-nál is az év leg-
jobbja lett, így nem meglepő a győzelme, 
mint ahogyan az sem, hogy a Juventus 
sztárját választották a 21. század (értelem-
szerűen az eddig eltelt időszak) legjobbjá-
nak. A portugál támadó korábban össze-
sen hatszor nyerte meg az év legjobbjának 
járó díjat ezen a gálán, rajta kívül még dup-
lázásra sem volt képes senki, így várható 

Ronaldo az évszázad, Lewandowski 
az év legjobbja

volt, hogy ezt az elismerést ő zsebelheti be. 
„A tehetség sosem elég. Kemény 
munkára  van szükség” –  mond-
ta a 35 éves Ronaldo a díjátadón. 
Az év legjobb edzője Hansi Flick, a 
Bayern München vezetőedzője lett, az év-
század legjobbjának a Manchester Cityt 
dirigáló Pep Guardiolát jelölték meg. 
Az  év  leg jobb  k lub ja  a  Ba jno-
kok Ligája-győztes Bayern Mün-
chen, az évszázad legjobbja a 2001 
óta öt BL-t nyerő Real Madrid lett. 
A játékosügynökök között a portu-
gál Jorge Mendes vitte a prímet a 21. szá-
zadban.

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

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

Szolgáltatás

Munka

otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

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

akció
-20 -40 

%!

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

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

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

www.karpatinfo.net

eladó háza, lakása?
HA nÁLunK HIRdeT, aprója megjelenik: 
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283

Elindult a Határtalanul 
középiskolai vetélkedő 

2020/2021

Elindult a Határtalanul középiskolai vetélkedősoro-
zat 2020-21-es évada, melyen – hasonlóan az eddigiek-
hez – külhoni és anyaországi osztályok vehetnek részt.

Az első fordulóban egy izgalmas tesztet kell ki-
tölteni, mely révén a résztvevők virtuális kapcsola-
tokat alakíthatnak ki az összetartozás jegyében, és 
elindulnak az úton, hogy megnyerhessék az egymil-
lió forint összegű osztálypénzt a nagydöntőben. Ezen 
kívül több mint ezer nyeremény vár a diákokra, de 
a legeredményesebb felkészítő tanárok is pénzjutal-
mat kapnak.

A részleteket a Határtalanul oldalán olvashatják.
https://hatartalanul.net/elindult-a-hatartalanul-

kozepiskolai-vetelkedo-2020-2021/
HATÁRTALANUL KÖZÉPISKOLAI VETÉL-

KEDŐK
A Határtalanul! Programhoz kapcsolódóan indította 

el a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársá-
ga  a BGA Zrt. közreműködésével a nagyszabású kö-
zépiskolai vetélkedőket.

Hamarosan nemzetpolitikai sikerré váltak, több 
mint százezer középiskolást megmozgattunk az anya-
országban és a külhoni régiókban egyaránt. A kezde-
tekben helyszíni vetélkedőket, a megváltozott körül-
mények miatt a vetélkedők további részét virtuálisan 
valósítottuk meg.

A vetélkedő célja, hogy a jelenlegi nehéz helyzet-
ben is éreztessük mind az anyaországi, mind a határon 
túli magyar fiatalokkal, hogy nem engedjük el a kezü-
ket, és lehetőséget teremtsünk az identitás- és kapcso-
laterősítésre; közös történelmünk, kultúránk mélyreha-
tó megismerésére.

Tisztelettel szervezőbizottság

Telek, föld eladó

Nagybaktán két privati-
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő 
gyümölcsfával és 300 db 
lugas csemegeszőlővel el-
adó. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 

Ház eladó

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

Benében, csendes utcá-
ban, a Borzsa partján 3 szo-
bás családi ház eladó nyári 
konyhával, garázzsal, pin-
cével, melléképületekkel, 
vízpartig nyúló nagy kert-
tel. Tel: +38068-3075680, 
+38098-0830842, +3630-
8428559. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorostól, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

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

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

Családi ház  (1990-ben 
épült, központi fűtés, 50 
ár kert) eladó állattartás-
ra alkalmas helyiségekkel 
Balazséron. Mob.: +38096-
6095090. 

Lakás eladó

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

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

Beregszászban a Muzsalyi 
úton (Mikrorajon) a 113-as 
ház második emeletén el-
adó egy egyszobás lakás. 
Tel: 066-5313197, +3630-
7800693. 

Lakás kiadó

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

Beregszászban a V. Huca u. 
3/9. szám alatt egyszobás la-
kás kiadó vagy eladó. Mob.: 
050-2217651. 
Kiadó hosszútávra egy lakás 
Beregszász központjában. 
Mob.: 066-0977245. 

Bérlés

Beregszász 5-10 km-es kör-
zetében keresek hosszú táv-
ra bérelhető bekerített terü-
letet, farmot (víz- és áram-
ellátás szükséges). Mob.: 
+38067-1102169, +38098-
8696619. 

Autóalkatrész, tartozék

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

Utcáról, kertből, udvar-
ból fa kivágását és metszést 
vállalok Beregszászban és 
környékén. Mob.: +38050-
1948976. 

Beregszászban családi há-
zak és lakások eladásával 
foglalkozom. Az árak 10 
ezertől 50 ezer f.e. terjednek. 
Komoly érdeklődők hívja-
nak. Tel: 099-6543565. 

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

Egy nő meg szeretne ta-
nulni magyarul, ezért 
magyar nyelvű magánta-
nárnőt vagy társalkodó-
nőt keres Beregszászból. 
Lehetőség van Skype-n 
beszélni. Mob.: +38050-
9130826. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
hetilap kézbesítésére Gáton. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Munkát keresek Bereg-
szászban 8 és 17 óra között. 
Mob.: 066-5302098. 

Magyarországra kere-
sünk építőipari betaní-
tott munkára, vasbeton-
szerkezet építésére meg-
bízható, józanéletű mun-
katársakat hosszú táv-
ra. Szállást biztosítunk. 
Jogosítvány előnyt je-
lent. Kereseti lehetőség: 
kezdő fizetés: 260 000 
– 300 000 Ft, ledolgozott 
órától függően. Papp 
Építő és Szerelő Kft. Ér-
deklődni Szabó Zsoltnál: 
+3630-5940976, +3630-
1577355. 

Barkács, szerszám

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

Építkezés, felújítás

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

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszász-
ban. Ár: 1000 hrivnya. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Hűtés, fűtés

Használt 5 szekciós fatüze-
lésű kazán eladó, orosz gyárt-
mány, jó állapotban. Mob.: 
096-3807006. 
Eladó egy autó fa, tüzelésre 
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.: 
066-3967011, 099-08338. 

Bútor

B e r e g s z á s z b a n  e l -
adó egy jó állapotban 
lévő sarokülő, fotelek 
nélkül. Ára: 6000 hr. 
Mob.:  099-2725331, 
097-9621454. 

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Boroshordók eladók, 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

Növény

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

Diófát vásárolnék. Mob.: 
+38050-2013161. 
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Ön megtalálta már a 
legkedvezőbb ajánlatot?
Keresse a Karpatinfo.net 

oldalunkon is!

Újságárusokat 
keresünk!

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

egyet fizet, hármat kap!

HIRdeSSen 
A 2019-S ÁRAKon!

HA nÁLunK HIRdeT,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

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

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések 

felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re is.

Súlyosan beteg kisfiúnak 
kérnek segítséget!

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

A kezeléshez szük-
séges gyógyszer 

(Zolgensma) nagyon 
drága,  

2,125 millió euró.

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

számot +380980728704 (Mária).

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

5168 7574 0804 6045 (Мотичка Марія 
Василівна).

apróhirdetés oldalán.

Hirdessen ingyen a

KárpátInfo
.net

„A MI KARÁCSONYUNK” 
GYERMEKRAJZPÁLYÁZATI 

FELHÍVÁS 
A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért 

Alapítvány célja a Kárpát-medence keresztény értéke-
inek megőrzése, bemutatása, a magyar nemzeti egység 
elősegítése, a társadalmi és kulturális szerepvállalás ré-
vén az értékmentő és értékteremtő feladatellátás, a Kár-
pát-medencei keresztény alkotóművészek támogatása a 
keresztény magyar kultúra új, maradandó értékeinek lét-
rehozása érdekében. A „Kárpát-medencei keresztény al-
kotóművészet támogatása” projekt keretében az alapít-
vány GYERMEKRAJZPÁLYÁZATOT hirdet 3 és 14 
év közötti, határon túli magyar gyermekek részére kará-
csonyhoz kapcsolódva. Megkérjük az óvónőket és taná-
rokat, hogy segítsék ezen rajzpályázat eredményes lét-
rejöttét, a gyermekek minél nagyobb létszámú részvé-
telét. Tanítványaikat serkentsék a rajzolásra. Segítsék a 
gyermekek munkálkodását és adjanak tág teret az alko-
tó ösztönösségnek. 

Kedves Gyermekek! A szeretetet, az összetarto-
zást elsőként a családban élitek, éljük meg. Szentes-
te maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Meg-
váltó születésének napja. Szeretnénk, ha megoszta-
nátok velünk, hogyan élitek meg a karácsonyt a csa-
ládotok körében, milyen népszokásokat tartotok, mit 
jelent számotokra Jézus születésének ünnepe, a Szent 
család ünnepe. 

Készíthettek rajzot, festményt, A/4-es és A/3-as mé-
retben.

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 ajándékcsoma-
got kapnak. 

Beküldési határidő: 2021. január 25. A nevezés 
díjmentes. A nevezés a kitöltött, aláírt, nevezési lap 
és a gyermekrajz(ok) egyidejű beküldésével érvé-
nyes a KÁMME Alapítvány címére (1016 Budapest 
Aladár u. 17). A nevezés csak a határidőkig megérke-
zett 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 ne-
vezési lap beküldésével hozzájárul a gyermek és a saját 
személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szerep-
lő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá a gyermek ne-
vének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalá-
hoz. A 18. életévét be nem töltött pályázó törvényes kép-
viselője a gyermekrajz(ok) beküldésével nyilatkozik ar-
ról, 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 térítés-
mentesen, szerzői jogdíj (felhasználási díj) fizetése nél-
kül, földrajzi és időbeli korlátozás nélkül, a gyermek ne-
vének feltüntetésével: 

• a kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagába bevá-
logassa és a kiállítás(ok) részeként bemutassa; 

• a pályázattal, a „Kárpát-medencei keresztény alkotó-
művészet támogatása” projekttel és a kiállítással kapcso-
latos on-line és nyomtatott publikációkban felhasználja;

 • a pályázat és a „Kárpát-medencei keresztény alko-
tóművészet támogatása” projekt online és nyomtatott ar-
chívumában megőrizze; 

• nyilvánossá tegye a KÁMME és/vagy a KÉSZ hon-
lapján;

 • a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény 
alkotóművészet támogatása” projekt katalógusába, kiad-
ványába 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 felhasz-
nálására a KÁMME csak a 18. életévét be nem töltött 
pályázó törvényes képviselőjével kötendő külön írásbe-
li megállapodás alapján jogosult. 

A zsűrizés: A zsűri pontozással (1–10) dönt a pályá-
zatra 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 ügyveze-
tője, Gedai Csaba fotóművész Józsa Judit kerámiaszob-
rász, 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 díjazot-
tak nyomtatott oklevelet és ajándékcsomagot kapnak. A 
18. életévét be nem töltött pályázó törvényes képvise-
lője 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 helyszí-
ne: Józsa Judit Galéria (1053 Budapest, Városház u. 1.).
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KoS (3. 21.-4. 20.)

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

IKReK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

oRoSzLÁn (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.-9.22.)

MÉRLeG (9.23.-10.23.)

SKoRpIó (10.24.-11.22.)

nyILAS (11.23.-12. 21.)

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

VízönTő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

egyet fizet, hármat kap!

HIRdeSSen 
A 2019-S ÁRAKon!

HA nÁLunK HIRdeT,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

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

www.karpatinfo.net

Kárpátaljai Lelki 
elsősegély Telefonszolgálat

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

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

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

Felhívás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

munkatársat keres képgyűjtemények felügyeletére és 
művészeti programok szervezésére.

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

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

iskolának címezve.
2. Képes szakmai önéletrajz elérhetőséggel (külön 

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

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

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

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

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

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Mint ahogy azt Ön is 
tudja, a legnagyobb 
kincs az egészség, ezért 
ezen a héten különö-

sen figyeljen oda magára. Elő-
fordulhat ugyanis, hogy a na-
pokban kisebb megfázás vagy 
megbetegedés éri, ami sajnos 
csak ront a jelenleg is gyen-
ge közérzetén. Érzelmileg kis-
sé leterhelve érzi majd magát 
a következő időszakban, ezért 
fontos, hogy törekedjen arra, 
hogy ismét felépítse önmagát.

Mivel a baráti kapcso-
latai a kölcsönös biza-
lomra, a tiszteletre és a 
kommunikációra épül-

nek, ezért nagy valószínűséggel 
a mostani barátságai már örök-
ké megmaradnak. Ez nem vé-
letlen, hiszen hasonló az érdek-
lődési körük, a humorérzékük, 
valamint a sok közös vonásuk 
pedig szinte biztos talajt jelent a 
barátságnak. Mivel ezek a kap-
csolatok nagyon nagy szerepet 
játszanak az életében.

Ön egy nagyon ér-
zékeny természet. 
Olyan, mint a hegedű 

húrja. Ugyanis, ha a hang-
szert behangolják, csodá-
latosan szól, és a legszebb 
dallamokat játssza. Azon-
ban, ha rosszul van hangol-
va, akkor bizony csak nye-
kereg. Ez azt jelenti, hogy ha 
rossz a hangulata, akkor az 
sajnos az egész természeté-
re kiül, és rossz energiákat 
közvetít.

Mint tudja, a tanulás 
remek lehetőség arra, 
hogy bővítse az isme-

reteit, mindemellett egyfajta 
szabadságot is ad az ember-
nek. Valamint lehetővé teszi, 
hogy folyton fejlődjön és ered-
ményes legyen. Ezen a héten 
új oktatási területek után néz-
het, ugyanis eldöntötte, hogy 
2021-et tanulással, fejlődéssel 
tölti. Igazán nagy örömmel töl-
ti majd el, hogy végre azt csi-
nálhatja, amit szeret.

Ez a hét rengeteg új-
donságot tartogat ma-
gában, hiszen köny-

nyen előfordulhat, hogy a 
napokban vesz egy új jármű-
vet, vagy akár egy ingatlant. 
Emellett egy bizonyos uta-
zás megtervezése is kilátás-
ban van, ami során remek él-
ményekkel tervez gazdagod-
ni. Fontos azonban, hogy ele-
gendő időt töltsön a barátai-
val és a szeretteivel, és ápolja 
az Önök közötti kapcsolatot.

Habár a hetet nem 
kezdi kitörő lelkese-
déssel, az élet még-

is rengeteg lehetőséget gu-
rít majd Ön elé, így könnye-
dén megküzd majd a kezdeti 
nehézségeivel. Előfordulhat, 
hogy egy nemvárt fordulat éri 
majd, ami késlelteti a terveit. 
Azonban azt ajánljuk, őrizze 
meg a nyugalmát és a türel-
mét. Hiszen tudja, nem tör-
ténhet minden olyan hamar, 
mint ahogy azt Ön szeretné.

A héten végre ki-
gyógyul abból a be-
tegségből, ami az 
elmúlt időszakban 

gyötörte, mert időnként 
vissza-visszatért. Vigyáz-
zon jobban az egészségé-
re, és fogyasszon több vi-
tamint, hogy feltöltse a 
tápanyag-raktárait. Ha do-
hányzik, itt az ideje, hogy 
felhagyjon vele, hiszen 
tudja jól, mennyire káros 
az egészségre.

Ön összességében egy 
nagyon produktív és si-
keres hetet fog zárni, de 
ehhez fontos, hogy tü-

relmes maradjon. Ne feledje, a 
türelem, rózsát terem! Fogadja 
el, hogy a dolgok a maguk tem-
pójában haladnak, és felesleges 
sürgetnie őket. Vigyázzon, hi-
szen az elkövetkező napokban 
a kockázatvállaló énje kerül 
majd a felszínre. Ezért előfor-
dulhat, hogy sokkal vakmerőb-
ben fog majd viselkedni.

Ezen a héten saj-
nos anyagi nehézsé-
gei lesznek és nehe-
zen fog boldogulni a 

költségvetésével. Azt ajánl-
juk, figyeljen jobban a ki-
adásaira, és igyekezzen töb-
bet félretenni. Emellett lehet, 
hogy problémái adódnak az 
egészségével kapcsolatban. 
Fontos, hogy odafigyeljen 
magára és ne söpörje a prob-
lémáit a szőnyeg alá. Vala-
mint kerülje a dohányzást.

Ha a két ünnep kö-
zött dolgoznia kell, 
n e  c s ü g g e d j e n ! 
Ugyanis a héten ha-

talmas előrelépéseket tehet 
a szakmájában, és kimagas-
ló eredményeket ér majd el. 
Ön ugyanis nagyon szorgal-
masan és hatékonyan dolgo-
zik, amire a szakmailag elis-
mert emberek is felfigyelnek. 
Emellett nagyon megbízható 
és mindig időben végez a fel-
adataival.

Az elkövetkező hét 
remek lehetőség arra, 
hogy elültesse egy új 

kezdet magvait. Ön ugyanis 
mindig keresi az újdonságot, 
és ez az, ami élteti. Habár re-
mek irányba halad, mégis itt 
az ideje, hogy változtasson 
bizonyos dolgokon annak 
érdekében, hogy fenntartsa 
az érdeklődését és megőriz-
ze a lelkesedését. Mindezek 
miatt ez a hete a változásról 
és a felfedezésről fog szólni.

Ezen a héten előtör 
a spirituális énje és 
egy szellemi utazás-

ra indul, ahol megújul, fej-
lődik, és rengeteg tapaszta-
latot szerez önmagáról. Ter-
mészetesen nem fizikai uta-
zásról van szó, sokkal in-
kább a belső utazására kell 
fókuszálnia. A meditáció eb-
ben különösen nagy segítsé-
gére lehet, ami, mint egy vi-
torlás, viszi előre a lelki fel-
töltődés útján.

Örömökben gazdag békés, boldog új évet 
kívánok a kígyósi kisbolt dolgozóinak. 

Erzsike.



Egészség 2020. 
december 30. 15

5 étel, ami rendbe rakja a vércukrodat

Csökkentsd a vérnyomásod ezekkel a 
hatékony, természetes módszerekkel

Ezeket a zöldségeket nem szabad 
meghámozni, mégis megtesszük

Mi, magyarok hajlamosak vagyunk gya-
korlatilag mindent meghámozni, amit le-
het – pedig sokszor nincs is szükség rá, 
ráadásul ezzel a legfontosabb vitami-
noktól és ásványi anyagoktól foszthat-
juk meg magunkat, arról nem is beszél-
ve, hogy sok élelmiszer-hulladékot ter-
melünk, teljesen feleslegesen. Az alábbi 
zöldségeken hagyd rajta nyugodtan a hé-
ját, inkább csak mosd meg őket!

A legtöbb zöldség és gyümölcs esetében a héjában 
van a legtöbb vitamin és ásványi anyag, ráadásul a leg-
több rost is, ami nagyon jót tesz az emésztésnek. So-
kan a növényvédő szerek miatt hámozzák meg alaposan 
a zöldségeiket, de nekik van egy rossz hírünk: az a nö-
vény, amit ilyennel kezeltek, nemcsak a héjában, hanem 
a héja alatti rétegekben is tárolja az anyagot, így ezzel 
sem vagyunk előrébb.

A legjobb, ha igyekszünk bio forrásból beszerezni a 
növényeket, vagy figyelünk arra, hogy mit írnak a szu-
permarketben: néhány helyen ugyanis kiírják, ha a héj 
maga nem fogyasztható.

Az alábbi zöldségek esetében azonban általában ez 
nem áll fenn.

Répa
Bár koszosnak és egészségtelennek tűnhet, a répát 

teljesen felesleges meghámozni. Tedd bele meleg vízbe, 
ha nagyon zavar, hogy piszkos, de egy jó mosás bőven 
elegendő neki. A főzés vagy sütés során úgyis felpuhul, 
és minden szennyeződés távozik belőle.

Kígyóuborka

Láttam már olyan embert, aki salátába meghámozta 
az uborkát, pedig semmi szükség rá. A legtöbb rost és vi-
tamin általában a zöldség héjában található, ezért hagyd 
rajta nyugodtan, ugyanolyan marad tőle az íze.

Gomba
Tegye fel a kezét, aki hámozott már mániákusan több 

kiló apró gombát, és őrült meg tőle majdnem teljesen! 
Van egy rossz hírem: abszolút feleslegesen szenvedtetek 
vele, mert a gomba héja egy jó mosás után teljesen ehe-
tő, és még az ízt sem változtatja meg.

Krumpli
A krumplihámozás már-már magyar népszokás, pedig 

a zöldség héja teljesen ehető, és rengeteg időt és energiát 

spórolnánk meg vele, ha nem hámoznánk meg.
A titok itt is egy alapos mosás, sültkrumplihoz, steak 

krumplihoz, vagy gyakorlatilag a főtt krumplin kívül bár-
mihez mehet bele a héj.

A főtthöz is csak azért nem, mert sokan összenyom-
kodják, a héjat pedig nem lehet.

Tök, cukkini
Nyersen ugyan a tök héja nem fogyasztható, de jól át-

sütve a héját is meg lehet enni. A cukkini héját akár még 
nyersen is megehetjük, de alapvetően mindkét zöldséget 
hőkezelve, ezáltal puhítva fogyasztjuk, így az a veszély 
nem fenyeget, hogy kemény a héjuk. Nyugodtan dobd 
bele a sütőbe héjastul mindkettőt, persze mosás után!

A stabil vérnyomás köztudottan kulcsfontos-
ságú szerepet játszik az általános egészsé-
gi állapotunkban. A magas vérnyomást nem 
véletlenül nevezik csendes gyilkosnak, az 
esetek többségében ugyanis semmilyen tü-
netet nem okoz, ugyanakkor nagymértékben 
hozzájárul az olyan betegségek kialakulásá-
hoz, mint a szívroham, a stroke, vagy a ve-
seelégtelenség. Bár egyes esetekben elkerül-
hetetlen a gyógyszeres kezelés, állapotodtól 

függően te magad is sokat tehetsz a hiper-
tónia ellen! Íme néhány természetes mód-
szer, mellyel csökkentheted vérnyomásodat!

1/5 Gyakorold a mély légzést!
A lassú légzés és az olyan meditációs gyakorlatok, mint 

a jóga, vagy a tai chi, csökkentik a stresszhormonok szintjét 
a szervezetben, így felveszik a harcot a hipertónia ellen is.

A mélylégzés egy egyszerű relaxációs gyakorlat, mely 
segít megnyugodni és oldja a szorongást. Szívd be a leve-
gőt az orrodon keresztül öt másodpercen keresztül, majd 
fújd ki szintén öt másodperc alatt!

Szánj időt a relaxációra minden reggel és este, így 
amellett, hogy csökkentheted vérnyomásodat, hangulato-
don is javíthatsz! Lélegezz és engedj ki minden feszültsé-
get a testedből!

2/5 Fűszernövények
Sokféle alternatív módszer létezik a vérnyomásunk 

csökkentésére, beleértve a fűszernövényeket és a gyógy-
növényeket is.

Bizonyos növények és fűszerek többféle módon is hoz-

zájárulhatnak egészségünkhöz: megkönnyíthetik az emész-
tést, nyugtatóként, stresszoldóként funkcionálnak, segítsé-
gükkel megelőzhetőek a szív és érrendszeri betegségek.

Szórd meg reggelente egy kis fahéjjal a reggelidet, 
vagy próbáld ki a főzés során a bazsalikomot, a lenmagot, 
a gyömbért, fokhagymát vagy a kardámomot! Fontos azon-
ban, hogy mielőtt bármelyiket is elkezdenéd alkalmazni, 
mindenképpen konzultálj az orvosoddal, egyes növények 
ugyanis nagyobb mennyiségben nem kívánt mellékhatá-
sokkal társulhatnak!

3/5 Csökkentsd a sómennyiséget!
A fokozott sóbevitel köztudottan magas vérnyomás-

sal társulhat, emellett növelheti az olyan betegségek koc-
kázatát, mint például az agyvérzés vagy a veseelégtelen-
ség. A legjobb, amit tehetsz, ha jelentősen lecsökkented a 
sóbevitelt étkezéseid során!

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása sze-
rint maximum 5 gramm só javasolt naponta a felnőttek szá-
mára. Csak összehasonlításképpen, a magyar felnőtt lakos-
ság ennek körülbelül 3-3,5-szeresét fogyasztja el.

A tudatos táplálkozás azonban nem csupán annyiból áll, 
hogy kevesebb sót használsz fel a főzés során. Ellenőrizd a 
feldolgozott élelmiszerek, valamint a különböző, boltban 
kapható fűszerkeverékek sótartalmát is!

4/5 Ne vidd túlzásba a munkát!
A California Egyetem tanulmánya szerint a heti több 

mint 41 óra irodai munka akár 15%-kal is megemelheti a 
hipertónia kockázatát. A magas túlóra szám miatt ugyanis 
a dolgozók nem tudnak elég időt fordítani a testmozgásra 
és az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásra.

Persze a mai rohanó világban olykor szinte lehetetlen-
nek tűnik megtartani az egyensúlyt a munka és a magánélet 
között, de minden esetben törekedünk kell rá. Próbáld meg 
tisztességes időben elhagyni az irodát, hogy még legyen 
esélyed edzeni és kikapcsolódni is a munka végeztével!

5/5 Kapcsolódj ki zenével!
Az Olaszországban található University of Florence kuta-

tása szerint a megfelelő dallamok segíthetnek csökkenteni a 
vérnyomásodat. A kutatás során 28 felnőttet vizsgáltak meg.

A gyógyszeres kezelés alatt álló kísérleti alanyokkal 
nyugtató klasszikus, kelta, és indiai zenét hallgattattak na-
ponta 30 percig. A tanulmány meglepő eredmény hozott: 
mindössze egy hét elteltével pozitív változást figyeltek a 
betegek vérnyomását illetően.

Ha tehát teheted, hallgass zenét otthon, vagy akár az 
irodában is, ezzel nem csak az egészségi állapotodat őriz-
heted meg, de a munkateljesítményedet is javíthatod, hi-
szen a kellemes hangzású, klasszikus zene pozitív hatást 
gyakorolhat koncentrációképességedre!

Ha gondjaid vannak a vércukroddal, biztos már most 
is nagyon odafigyelsz arra, hogy mit eszel. Az alábbi 
élelmiszerek természetes módon segíthetnek kordában 
tartani a vércukrodat, ezzel elősegítve egészséged meg-
őrzését. Ne feledd azonban, hogy ha diabéteszed van, 
a számodra legmegfelelőbb diéta összeállításában min-
dig a kezelőorvosod tanácsait kell szem előtt tartanod!

Áfonya
Igazi csodabogyóként tartjuk számon az áfonyát, és 

egyáltalán nem méltatlan erre a névre.
Amellett, hogy rendkívül gazdag antioxidánsokban, a 

benne található bioaktív összetevők az inzulinérzékenysé-
get is növelik: ha a szervezet a bevitt szénhidrátok hatásá-
ra túl sok inzulint termel, az növeli az inzulinrezisztencia 
és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

Az áfonya segíthet, hogy mindent kordában tudj tartani, és 
elkerüld a cukorbetegséget – természetesen az észszerű táplál-
kozás és a rendszeres testmozgás ilyenkor is nélkülözhetetlen.

Olíva olaj
Természetesen nem kell literszámra inni, de ha már olaj, 

akkor az olíva talán az egyik legjobb választás. Egyrészt elő-
segíti az étvágyat csökkentő leptin hormon kiválasztását, így 
megakadályozhatja, hogy túledd magadat, másrészt telítet-
len zsírokban gazdag, így többek között a hasi zsírpárnák 
kialakulását éppen úgy meg tudja akadályozni, mint aho-
gyan csökkenti az inzulinrezisztencia kialakulásának esélyét.

Nem véletlen, hogy a mediterrán étrendet nem csak él-
vezetesnek, de követendőnek is tartják sokan.

Cseresznye
A cseresznyében rengeteg az anthocyanin, ami egy erős 

antioxidáns, és akár 50%-kal is képes csökkenteni az inzulin-
termelést. Emellett csökkenti a szívbetegségek és a rák kiala-

kulásának kockázatát is, arról nem is beszélve, hogy a cseresz-
nye erős vízhajtó, így a méregtelenítésben is jó szolgálatot tesz, 
miközben magas rost tartalma jó hatással van az emésztésre.

Természetesen a cukorbetegeknek a gyümölcsök fo-
gyasztásakor különösen körültekintőnek kell lenniük, de ha 
az orvosod zöld utat ad a cseresznyének, akkor kiegyensú-
lyozott étrendbe illesztve számos jótékony hatását élvez-
heted, illetve segíthet megakadályozni, hogy kialakuljon 
nálad a cukorbetegség.

Chia mag
A chia mag nem csak azért jó, mert mennyei reggeli ké-

szül belőle: a gluténmentes gabona segít stabilan tartani az 
inzulinszintet, jó hatással van az emésztésre és az anyag-
cserére, és a cukorbetegség mellett a magas koleszterin-
szint és a magas vérnyomás kialakulását is segít megelőzni.

A magocskák emellett gazdagok rostban, magnéziumban, 
káliumban, kalciumban és folsavban is, így összességében is 
sokkal kiegyensúlyozottabbá tesznek, olyan reggeli részei le-
hetnek, amelyek segítenek, hogy energikusabb legyél és köny-
nyebben viseld a mindennapokkal járó stresszt és a kihívásokat.

Mangó
Bár az íze mennyeien édes, egy kiegyensúlyozott dié-

ta keretében a mangó akár a vércukorszintet is csökkent-
heti, legalábbis ezt találta egy Nutrition and Metabolic 
Insights-ban közölt tanulmány.

A vizsgálat szerint naponta 10 gramm (cukrozatlan) szá-
rított mangó, vagy egy fél friss mangó elfogyasztása segít-
het csökkenteni a vércukorszintet a túlsúlyos embereknél.

Ha pedig ez nem lenne elég, a mangó rengeteg C- és A-vi-
tamint, ásványi anyagokat, rostot és folsavat tartalmaz, ráadá-
sul azok is bátran fogyaszthatják, akik a “clean” étrendet kö-
vetik: egy felmérés szerint ugyanis a mangók 88%-a nem tar-
talmaz peszticid (növényvédő szerek keveréke) származékot.
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határozott fellépésű 
ketchup.

plusz    egy vicc: – Mert 
apa ott szállt le. 
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Hozzávalók: 20-30 cm sertéskaraj, 40 dkg darált sertéshús, 15 dkg csir-
kemáj, 4+1 tojás, 1-2 evőkanál zsemlemorzsa, 1 hagyma, 2-3 cikk fokhagy-
ma, 1 evőkanál zsír, só, bors, majoránna; 

A körethez: 1,2 kg krumpli, 50 dkg sült sütőtök, 7 dkg vaj, 2 dl tej, 3 dkg 
pirított tökmag, tökmagolaj; 

A mázhoz: 1 teáskanál méz, 1 teáskanál olívaolaj, 1 evőkanál ketchup.
Elkészítése: A karajt hosszában magunk elé fektetjük, jobb oldalról 1-1,5 

cm magasságában vízszintesen vágjuk a tömböt, egészen, míg elérünk a bal 
felére, ekkor a tömböt átgörgetjük és folyamatosan vágjuk tovább, egészen 
amíg a tömb el nem fogy. Az így kapott nagy húslapot mindkét felén sózzuk, 
borsozzuk, felcsavarjuk és félretesszük. Az apróra vágott hagymát a zsír fe-
lén megdinszteljük, hozzáadjuk az áttört fokhagymát, megszórjuk majoránná-
val, félrevesszük és hűlni hagyjuk. A 4 tojást keményre főzzük, a csirkemájat 
3-4 percig sós vízben megfőzzük, majd mindkettőt kis kockákra vágjuk. A da-
rált húst összekeverjük a tojásfehérjével, a csirkemájjal, a hagymás keverék-
kel meg a zsemlemorzsával, sózzuk, borsozzuk. A karajt kiterítjük, ¾ részét be-
fedjük a töltelékkel, rászórjuk a tojás sárgáját is, majd szorosan feltekerjük és 
3-4 helyen madzaggal átkötjük. A megmaradt zsírral lekenünk egy nagy sze-
let alufóliát, ráfektetjük a tekercset, majd becsomagoljuk, a végeknél megcsa-
varjuk. tepsibe helyezzük, aláöntünk egy csupor vizet, 170 fokon, 1 órát párol-
juk. A fóliában hagyjuk kihűlni, különben kiszárad. Tálalás előtt hidegen a te-
tejét lekenjük a mázzal, szeletekre vágjuk, egy tepsibe fektetjük és forró sütő-
ben felmelegítjük(tegyünk a sütő aljába egy tepsit félig vízzel, amikor párolog, 
akkor tegyük be a húst). Sütőtökös krumplipürével vagy egyéb körettel tálaljuk.

Karajtekercs sütőtökös krumplipürével 

A nyolc megmaradó szóból a következő vicc csatta-
nóját állíthatja össze:

– Te hogy jössz ki a gazdáddal? – kérdezi séta köz-
ben egy pincsi egy agártól.

– Nem látod? …
Kétbetűsek: AI, AL, 

AŐ, ÁF, GE, IK, JA, KO, 
LÉ, MV, PO, RI, RO, SO.

Hárombetűsek: ADA, 
ARK, ATI, ÁLL, ETY, EKG, 
FÉL, GKV, ITT, KOR, MÁR, 
MER, MTA, ODA, ÓMA, 
ÓSZ, RÉT, SAS, SAT, SÉG, 
TIK, ZET.

Négybetűsek: AKSI, 
ALTO, ÁREA, GENK, 
LAJA,  MALM, NOIR, 
OKÍT,  RÁNG,  RIAN, 
ROMY,  TILÓ,  ZALA, 
ZELK.

Ötbetűsek: ANGER, 

ARRAK, ASZAL, GEENA, 
ISMER, KAMRA, LIHEG, 
ÓRÁJA, ŐRLÉS, PLÁZA, 
SAVAZ, TÁMÍV, TERMO, 
VARTA.

Hatbetűsek: ANGELA, 
CSEMPE, EMINEM, MON-
ROE, REMETE, SCENIC.

Hétbetűsek: IDEADÁS, 
PÓRÁZON, SZTELLA.

N y o l c b e t ű s e k : 
AIREDALE, ALKALMAS, 
AMAZONIT, ARAGONIT, 
ÉSZLELÉS, KERESTET, 
SZÁJTÁTI, ÚJRAVESZ.

Kilencbetűsek:  AN-
GOLPARK, FÉLEKKORA, 
MELLETTEM.

Ti z e n e g y  b e t ű s e k : 
ARITMETIKAI, MAKAY 
MARGIT, SPÓRASZALAG, 
ZOMÁNCEDÉNY.

Tizenkét betűsek: AG-
RÁRPROGRAM, GYER-
MEKKOCSI.

Mindig felébredsz az éjszaka közepén? 
Eláruljuk, mi lehet az oka

Egy rossz éjszaka után mindenki nyűgösebb, nehezeb-
ben koncentrál, rosszabbul teljesít. Ha huzamosabb 
időn keresztül nem tudod átaludni az éjszakát, annak 
már az egészségedre is komoly hatása lehet, ezért a 
kellemetlenséget nem szabad félvállról venni, és meg 
kell szüntetni az okát – a leggyakrabban ezekre a za-
varó tényezőkre gyanakodhatsz.

Túl meleg a szoba
Nyáron persze – hacsak 

nincs légkondicionáló – ez 
ellen nem sokat lehet tenni, 
de még a fűtési időszakban 
is sokan elkövetik azt a hi-
bát, hogy túl melegen tart-
ják a hálószobájukat.

Az ideális pihenéshez 
az a jobb, ha kicsit hűvö-
sebb a környezetted: az 
amerikai National Sleep 
Foundation szakértői sze-
rint az ideális hőmérsék-
let 18-19 Celsius-fok kö-
rül van, bár mindenkinek 
mások az egyéni igényei, 
így természetesen néhány 
fokkal eltérhet az, hogy te 
hogyan érzed jól magad.

Tapasztald ki, hogy mi 
a legkényelmesebb a szá-
modra, de ha rosszul al-
szol, próbálj a hűvösebb 
oldalon maradni.

Alvási apnoéd van 
(és talán nem is tudsz 

róla)

Az alvási apnoé egy al-
vás idején jelentkező lég-
zészavar: lényegében azt 
jelenti, hogy amíg alszol, a 
légzésed időnként ki-kima-
rad, majd újraindul.

Az akadályt az össze-
tapadó garat okozza, ami 
aztán egy horkantás so-
rán válik szét, és a légzés 
újraindul, miközben a be-
teg mindezt talán észre 
sem veszi.

Egy-egy horkantást 
persze bárki hallathat al-
vás közben, de ha a hálótár-
sad az éjszaka során gyak-
ran hallja tőled ezt a han-
got, te pedig időről időre 
kimerülten, összetörve éb-
redsz, érdemes kivizsgál-
tatni magadat, mert a ke-
zeletlen apnoénak akár sú-
lyos következményei is le-
hetnek.

Stressz
Amennyire elcsépelt, 

éppen annyira gyakori je-
lenség is: a feszültség bi-
zony tönkreteszi a pihe-
nést. Akár a munka, akár 
a pénzügyek, akár bármi 
más miatt érzel szorongást, 
a pihentető, nyugodt alvás 
szinte teljesen esélytelen.

A lefekvés előtti medi-
táció éppen úgy segíthet, 
mint egy kis testmozgás: 
felmérések szerint akár már 
egy 10 perces séta a vacso-
ra után is képes jelentős kü-
lönbséget eredményezni.

Nehéz ételeket ettél 
vagy alkoholt ittál 

lefekvés előtt
Közvetlenül lefekvés 

előtt belakmározni nem túl 
jó ötlet, mert a nehéz gyo-
mor és az emésztés mellett 
a test nem képes megfele-
lően pihenni.

Azt viszont már keve-
sebben tudják, hogy ugyan-
úgy nem tesz jót az sem, ha 
lefekvéskor alkohol van a 
szervezetedben.

Lehet, hogy egy pohár 
bor vagy egy üveg sör úgy 
érzed, segíti az elalvást, de 
nem a hosszan tartó, pi-
hentető alvást: egy kuta-
tás szerint alkohol hatá-
sára a szervezet hosszabb 

időt tölt a mély alvás fá-
zisában, de rövidebben a 
REM fázisban, aminek nor-
mál esetben a teljes pihenés 
20-25%-át kellene kiten-
nie, és aminek elengedhe-
tetlen a szerepe a koncent-
ráció, a memória és a mo-
toros képességek megfele-
lő működtetésében.

Nyugtalan lábak 
szindróma (RLS)
A R e s t l e s s  L e g s 

Syndrome egy 17. század 
óta ismert betegség. A lá-
bakban kellemetlen, nyug-
talan, zsibbasztó vagy ké-
nyelmetlen érzés jelentke-
zik, ami mozgás hatására 
enyhül, ezért a beteg akár 
önkéntelenül, észre sem 
véve többször is megmoz-
gatja a lábát, ami viszont 
éjjelente megzavarhatja a 
nyugodt alvást.

Több RLS-ben szenve-
dő beteg is beszámolt arról, 
hogy a betegség tünetei es-
tére rosszabbodnak, így ér-
demes konzultálni az orvos- 
oddal az esetleges kezelé-
si lehetőségekről, illetve 
azoknak a vitaminoknak a 
pótlásáról, amelyek hiánya 
ront az állapotodon.


