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Folytatás a 4. oldalon

Turisztika: nem állhat 
le a fejlődés 

Folytatás a 3 oldalon

Nemzet, hűség, megmaradás

A csupaszív 
zenekar

Útmenti keresztet 
szenteltek fel Macsolán

Petőfit méltatták az esztendő 
első napján Badalóban 

Folytatás a 3. oldalon

A biotrágya és a talaj 
minőségi mutatói

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 

A koronavírus-jár-
vány ellen hozott 
intézkedések érte-

lemszerűen a legnagyobb 
csapást a turisztikai ága-
zatra mérték, hisz ennek 
lételeme az emberek cso-
portos utaztatása, a közös-
ségi programok, a feszti-

válok és más tömegrendezvé-
nyek. A Kárpátaljai Magyar 
Turisztikai Tanács (KMTT) 
irányítói ezért úgy gondol-
ták, hogy ezt a hosszúra nyú-
ló kényszerpihenőt a szerve-
zettel kapcsolatban álló fa-
lusi vendéglátók, idegenve-
zetők, illetve a turizmusban 

érdekelt más vállalkozások 
szereplőinek képzésére for-
dítják. Emellett különböző 
pályázatok útján arra ösz-
tönzik őket, hogy továbbfej-
lesszék, korszerűsítsék szol-
gáltatásaikat, azokat új att-
rakciókkal tegyék még von-
zóbbá a turisták számá-

ra, hangsúlyozta Mester 
András, a KMTT elnöke 
azon a zárófoglalkozáson, 
amelynek végén tizenöt 
kezdő turisztikai vállalko-
zónak nyújtották át a tan-
folyam sikeres befejezését 
tanúsító oklevelet. 

Már több évtizedes ha-
gyomány, hogy ja-

nuár elsején, az újeszten-
dő eljövetele mellett, Pe-
tőfi Sándor születésének 
emléknapját is méltat-
ják Badalóban. Így volt ez 
2021 első napján is, ami-
kor a Tisza-parti telepü-
lés lakói gyülekezeti közös-
ségben emlékeztek meg a 
lánglelkű költőről. A helyi 
református templom külső 
falát 1938 óta ékesíti Petőfi 

Sándor emléktáblája.
Igehirdetésében Sápi 

Zsolt református lelkipásztor 
a Biblia talán legismertebb 
igéjével – „Mert úgy szerette 
Isten a világot, hogy az ő egy-
szülött Fiát adta, hogy valaki 
hiszen ő benne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen (Já-
nos 3, 16) – tett tanúbizony-
ságot a Mindenható feltétel 
nélküli szeretetéről.

Idén a beregszásziak 
csöndes főhajtással 

emlékeztek meg Petőfi 
Sándor születésnapjá-
ról lánglelkű költőnk-
nek a Vérke partján 
felállított szobránál. A 
198 esztendővel ezelőtt 
világra jött költőóriás 
nem csupán gyönyörű 
verseivel alkotott ma-
radandót. Azzal, hogy 
fegyverrel a kezében 
harcolt a nemzet sza-
badságáért, példát mu-
tatott hősiességből, bá-
torságból, az őt felneve-
lő közösség iránt érzett 
felelősségből. Ezekre az 
erényekre a mostani ne-
héz időkben nekünk is 
nagy szükségünk van. 

 A régiek úgy tar-
tották, hogy amiképpen 
az ember az újévet kez-
di, az elkövetkező he-
tekben és hónapokban 
olyan lesz a folytatás is, 

Képzészárás a Helikonban

Csöndes főhajtás Petőfi szobránál
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Kijev kedvezően fogadja a Ma-
gyarország részéről kinyilvání-
tott szándékot, miszerint Buda-
pest kész felújítani a konstruk-
tív párbeszédet a két ország kö-
zött – mondta Dmitro Kuleba uk-
rán külügyminiszter a TSZN hír-
televízió hírportáljának adott in-
terjújában.

Úgy fogalmazott: a kétoldalú 
kapcsolatokban az elmúlt hónap-
ban bekövetkezett meredek visz-
szaesés után Ukrajna olyan jelzést 
kapott Magyarországtól, amely 
szerint Budapest kész felújítani a 
konstruktív párbeszédet Kijevvel. 
„Mi pedig kedvező választ adunk 
erre a jelzésre” – tette hozzá a kije-
vi diplomácia vezetője.

A miniszter azt ígérte, hogy a 
jövő év elején Magyarország a fi-
gyelem középpontjában lesz, és – 
mint fogalmazott –, közösen pró-

Kuleba: Kijev kedvezően fogadja a 
párbeszédre vonatkozó magyar szándékot

bálnak kijutni abból a kedvezőt-
len helyzetből, amelybe a két or-
szág került.    

Kérdésre válaszolva megerősí-
tette, hogy továbbra is napirenden 
van Orbán Viktor magyar miniszter-
elnök hivatalos ukrajnai látogatása, 
ugyanakkor ennek időpontjáról sza-
vai szerint még korai beszélni. „Biz-
tosíthatok azonban mindenkit afelől, 
hogy Ukrajna elnöke kész a találko-
zóra, de annak tartalmasnak kell len-
nie, és olyannak, amely újraindítja a 
(kétoldalú) kapcsolatokat” – szögez-
te le. Megjegyezte, hogy a diploma-
ták feladata ennek előkészítése.

„Szeretnénk tisztázni minden 
félreértést Magyarországgal. Ám 
az újraindításhoz világosan meg 
kell határozniuk, hogy ezentúl ezek 
a játékszabályok, és mindkét fél el-
fogadja ezeket a szabályokat” – tet-
te hozzá Kuleba.

D m i t r o  K u l e b a  u k r á n 
külügyiminiszter szerint Bu-
dapest Ukrajna számára a 
„nyílt sebek” egyike maradt, a 
miniszter ugyanakkor némi bi-
zakodással is beszélt a két or-
szág közötti kapcsolatok vár-
ható alakulásáról.

A Deny című napilap hírpor-
táljának adott terjedelmes, kizáró-
lag külpolitikai témájú interjújá-
ban kitért a magyar-ukrán kapcso-
latokra is. Ismételten leszögezte, 
hogy Ukrajna joga meghatároz-
ni, milyen lesz az oktatási rend-
szere, nem pedig Oroszország-
nak, Magyarországnak, Lengyel-
országnak, az Egyesült Államok-
nak vagy Kínának. Hangsúlyoz-
ta, hogy az Európa Tanács Velen-
cei Bizottsága számos észrevételt 
és javaslatot tett a 2017-ben el-
fogadott ukrán oktatási törvény-
nyel kapcsolatban, Ukrajna pedig 
végrehajtotta azokat, a nemzetkö-
zi kötelezettségeivel összhangba 
hozta a jogszabályt, így Kijev ezt 
a témát lezártnak tekinti.

Kuleba emlékeztetett ma-
gyar partnerével, Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminisz-
terrel tartott egyik találkozójára, 
ahol – mint mondta – kifejtette, 
hogy a magyar-ukrán kapcsola-
tokat újjá lehet éleszteni, de eze-
ket szerinte sok akadály és hul-
lámvölgy fogja még övezni, és 
lesznek, akik megpróbálják meg-
zavarni mindkét ország belpoli-
tikáját, megkísérelhetnek – fő-
ként Oroszország – „harmadik 
erőként” beavatkozni. Javasolta 
ezért a magyar külügyminiszter-
nek, hogy erkölcsileg készüljenek 
fel egy nagyon nehéz folyamatra, 

Az ukrán külügyminiszter szerint Budapest 
Ukrajna számára a „nyílt sebek” egyike

de a két tárcavezető megállapodott 
abban, hogy követni fogják ezt az 
utat. Kuleba szavai szerint minden, 
ami ezután következett, megerősí-
tette ezt a megállapodást.

Meggyőződését fejezte ki, hogy 
Magyarországnak Ukrajna szom-
szédjaként nincsenek agresszív 
szándékai Kijevvel szemben. Hang-
súlyozta, hogy Magyarország EU- 

és NATO-tag, ezért a két országnak 
meg kell találnia a kölcsönös tiszte-
leten alapuló közös nevezőt.

Az Ukrajnában élő magyar ki-
sebbségre kitérve kifejtette, hogy 
ők Ukrajna állampolgárai, így az 
ukrán társadalom szerves részét ké-
pezik. „Ezért minden magyarellenes 
hisztéria, amit egyes erők a közössé-
gi oldalakon kísérelnek meg terjesz-
teni, nem pusztán magyarok, hanem 
egyben ukránok elleni hisztériakel-
tés, mert mindannyian egy testnek, 
Ukrajnának a részei vagyunk” – szö-
gezte le a miniszter. Kijelentette, 
hogy Kijev kész normalizálni kap-
csolatait Budapesttel, ha Magyaror-
szág betartja a „játékszabályokat”.

Egy néhány nappal korábbi te-

levíziós nyilatkozatában a mi-
niszter annak a meggyőződésé-
nek adott hangot, hogy Magyar-
ország nem fogja teljesen blok-
kolni Ukrajna kapcsolattartását a 
NATO-val. Kuleba közölte, hogy 
noha az új találkozó időpontja 
még nincs kijelölve magyar kol-
légájával, Szijjártó Péterrel, erre 
mindketten készen állnak. Em-

lékeztetett arra, hogy 2017-ig a 
központi ukrán vezetés kevés fi-
gyelmet fordított Kárpátaljára, és 
úgy vélekedett, hogy Magyaror-
szág ezért „meglehetősen sza-
badon érezhette magát Kárpát-
alja megyében”. Az akkor meg-
kezdett folyamat azonban most 
folytatódik – tette hozzá. Szavai 
szerint Kijev megérti, hogy Ma-
gyarország aggódik az ukrán ál-
lampolgárságú magyar nemzeti-
ségűek sorsa miatt. Budapestnek 
jogában áll gondoskodni róluk, 
de ezt az ukrán törvények által 
megszabott „vörös vonalakon” 
belül kell megtennie – szögez-
te le az ukrán külügyminiszter.

MTI/Kárpátinfo

A hagyományos újévi fogad-
kozások helyett „most tegyünk 
egyetlen komoly elhatározást”: 
azt, hogy 2021-ben hálásak le-
szünk „az életekért, amiket 
megmenthettünk” és az „egy-
mást segítő megható pillanato-
kért” – mondta Áder János köz-
társasági elnök újévi köszöntő 
beszédében.

Az államfő hangsúlyozta, a 
koronavírus-járvány miatt ez az 
évforduló nem olyan, mint a töb-
bi. „Hagyományainkhoz képest 
más volt a húsvétunk, az adven-
tünk, a karácsonyunk, és most 
más a szilveszterünk” – jelez-
te, majd felidézte, „tavaly ilyen-
kor még önfeledten kívánhattunk 
boldog új évet egymásnak”, majd 
alig telt el néhány hét, és az újévi 
bizakodást félelem és bizonyta-
lanság váltotta fel.

Áder János: Legyünk hálásak 
2021-ben!

Kiemelte, „ma már alig van kö-
zöttünk, akit ne érintett volna közel-
ről a járvány”. „Mindannyian vá-
gyunk vissza vírus nélküli életünk-
be, amelynek adományait, lehetősé-
geit, szabadságát korábban oly ter-
mészetesnek vettük” – fogalmazott 
a köztársasági elnök. Hangsúlyozta, 
„szeretnénk feloldani a korlátokat, 
szeretnénk már visszakapni azt az 

életet, amelyben kevesebb a fájdal-
mas lemondás”. Áder János aláhúz-
ta, „kórházainkban ezekben a pil-
lanatokban is heroikus küzdelem 
zajlik”: orvosok, ápolók, asszisz-
tensek, mentősök hoznak életmen-
tő döntéseket most is, az új év első 
óráiban. „Meghálálhatjuk ezt vala-
ha is nekik? Meghálálható-e a vé-
geláthatatlan műszak?” – tette fel 
a kérdést.

Az államfő mindenkitől azt kér-
te, legyen hálás az egészségügy-

ben és a szociális intézmények-
ben dolgozók hősies munkájáért, 
mert ők egyetlen percre sem ad-
ták fel. „Legyünk hálásak a tu-
dósoknak, mert kutatásaik se-
gítenek egyre jobban kiismerni 
a nemrég még ismeretlen ellen-
séget és biztonságos védőoltá-
son, hatékony terápián dolgoz-
nak!” – mondta.

Szólt arról is, hálásnak kell 
lenni a tanároknak, nevelőknek, 
mert újra és újra alkalmazkodtak, 
és a megváltozott körülmények 
között is szívvel-lélekkel folytat-
ták munkájukat. „Legyünk hálá-
sak a földeken és a gyárakban dol-
gozóknak, az eladóknak, a szállí-
tóknak, a rend őrzőinek, mert mi-
attuk működött és működik az or-
szág” – jelentette ki Áder János.

A köztársasági elnök azt 
mondta, „legyünk hálásak jó szó-
val, köszönettel, fegyelmezett-
séggel, a másikra való odafigye-
léssel, az igazság elfogadásával, 
a szabályok betartásával, a saját 
igényeink és érdekeink háttérbe 
szorításával”. „Legyen most ke-
vesebb a kérdés és több az elfo-
gadás, kevesebb a kétely és több 
a bizalom!” – kérte.

Az államfő beszéde végén 
Pál apostolt idézve azt mondta, 
„becsüljétek meg azokat, akik fá-
radoznak közöttetek, éljetek egy-
mással békességben, karoljátok 
fel az erőtleneket, legyetek tü-
relmesek mindenkihez, töreked-
jetek mindenkor a jóra egymás 
iránt és mindenért adjatok hálát”.

„Ehhez kívánok mind-
annyiuknak erőt, még türelmet, 
testi-lelki gyógyulást és egész-
séget az új esztendőre!” – zárta 
beszédét Áder János.

MTI

Nem a szokványos módon mond-
ta el újévi köszöntőjét Volodimir 
Zelenszkij.

Ukrajna elnöke gyerekekkel be-
szélgetve foglalta össze ünnepi gon-
dolatait. Az államfő az elmúlt esz-
tendő történéseiből a koronavírus 
elleni küzdelmet, a donbászi tűz-
szünetet és a nagy építkezést emel-

Rendhagyó elnöki köszöntő
te ki. A Donbászon szolgálatot tel-
jesítő katonákhoz hasonlítva, emel-
te ki az orvosok hősies helytállá-
sát, s megemlítette az ukrán spor-
tolók sikereit.

Az elnök – váltogatva az ukrán 
és az orosz kifejezéseket – külön 
üzent Donbász és a Krím lakosai-
nak – áll a zn.ua hírében.

Az emberek és nemzetek közöt-
ti békét és kölcsönös törődést ne-
vezte az új koronavírus teremtet-
te járványhelyzet tanításának Fe-
renc pápa újévi beszédében, ame-
lyet a Vatikán interneten közve-
tített.

Az egyházfő az új esztendő kez-
detét bátorításnak nevezte, remé-
nyét fejezve ki, hogy az előttünk 
álló év mindenki számára lehető-
séget nyújt az emberi és lelki fej-
lődéshez.

Az új év „legyen a gyűlölet és 
megosztás megszűnésének ide-
je, legyünk mindannyian egymás 
testvérei, érkezzék el az építkezés 
ideje a pusztítás helyett, az egy-
más közötti és a környezet iránti 
gondoskodással” – mondta Ferenc 
pápa. Úgy vélte, hogy az új koro-
navírus-járvány elmúlt esztendeje 
megtanította az emberiséget, mek-
kora szükség van mások problémá-

Ferenc pápa az emberek közötti békét és 
gondoskodást sürgette újévi beszédében

ival törődni és azokat megosztani. 
A „törődés szemléletének és kultú-
rájának fejlesztését” szorgalmazta 
közösségek és nemzetek között, a 
családokban és a munkahelyeken 
éppúgy, mint a nemzetközi színté-
ren. „Ez a magatartás vezet a béke 
útjára, mivel testvériségre alapo-
zott társadalmat épít. Mindannyian 
(…) arra vagyunk hivatottak, hogy 
a békét építsük minden nap és min-
den helyszínen kezet nyújtva test-
vérünknek, akinek akár egy vigasz-
szóra van szüksége, akár gyengéd-
ségre vagy szolidaritásra” – jelen-
tette ki a pápa.

Ferenc pápa a pápai lakosztály 
úgynevezett könyvtártermében áll-
va olvasta fel beszédét, amelyet az 
Úrangyala-imádság (Angelus) előtt 
mondott el. Az egyház január else-
jén – 1967 óta – a béke világnap-
ját ünnepli.

MTI/Kárpátinfo

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 
két hónapra felfüggesztette hiva-
talából Olekszandr Tupickijt, az 
alkotmánybíróság elnökét.

 Az elnöki iroda közleménye 
szerint a döntést az államfő azután 
hozta meg, hogy a főügyészi hiva-
tal erre vonatkozó kérelmet nyújtott 
be, és Zelenszkij ily módon kíván-
ja megszüntetni a keletkezett alkot-
mányos válságot.

Fegyir Venyiszlavszkij, az ál-
lamfő képviselője az alkotmánybí-
róságban a következőképpen érvelt 
a döntés mellett: „Ez nem elbocsá-
tás, nem megszűntetése (Tupickij) 
bírói hatáskörének, ez ideiglenes 
intézkedés, amelyet Ukrajna bün-
tetőtörvénykönyvének 154. cikke ír 
elő. Az elnök Ukrajna alkotmánya 
szerint járt el. A 154. cikk szerint 
ugyanis az elnök által kinevezett 
személy az előzetes vizsgálat so-
rán ideiglenesen legfeljebb két hó-

Az ukrán elnök ideiglenesen 
felfüggesztette hivatalából az 

alkotmánybíróság elnökét
napos időtartamra felfüggeszthető” 
– idézte az Ukrajinszka Pravda hír-
portál az illetékest.

Tupickijt tanú megvesztegeté-
sével és a bíróság félrevezetésével 
gyanúsítják. 2006 és 2010 között 
Donyeckben volt bíró, a sajtó-
ban kiszivárgott értesülések sze-
rint ekkor hozzájárult egy üzem 
lefoglalásához, és valószínűleg 
részesedést kapott az ügyletből. 
Később az alkotmánybíróság he-
lyettes vezetőjeként rábeszélt egy 
donyecki üzletembert, hogy ne 
tegyen vallomást egy energeti-
kai művek körüli tulajdonjogvál-
tás részleteiről, amelyben szintén 
szerepet játszott.

Hétfőn a főügyészség hivata-
losan is gyanúsítotti értesítést kül-
dött ki Tupickijnak, miután nem je-
lent meg az ügyében folyó bírósági 
meghallgatáson.

MTI/Kárpátinfo
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Petőfit méltatták az esztendő 
első napján Badalóban

Nemzeti imánk eléneklé-
sét követően Jakab Lajos helyi 
családorvos, a KMKSZ badalói 
alapszervezetének elnöke kö-
szöntötte az egybegyűlteket. 
Emlékezett arra, hogy a 198 éve 
született költőóriás 1847 júliusá-

ban járt Badalóban, amikor útban 
menyasszonyához, Szendrey Jú-
liához, itt kelt át a Tiszán.

,,Petőfi Sándor rövid, de an-
nál tartalmasabb életútjáról, köl-
teményeiről, az 1848–49-es sza-
badságharcban betöltött szerepé-
ről már sok mindent leírtak. Most 
igazából arról szeretnék elme-
rengeni, hogy mit tapasztalhat-
na a költő, ha közel két évszá-
zad után újra környékünkre té-

vedne… – kezdte a KMKSZ he-
lyi vezetője. ,,Láthatná mindenek-
előtt az itt élő magyarságnak azt 
a létfenntartásra irányuló küzdel-
mét, amellyel egy számunkra ide-
gen országban élve évtizedek óta 
próbálja megélni nemzeti identi-
tását, hitét, az anyaországhoz való 
kötődését. Petőfi szabadságérze-

tét és nemzetszeretetét bizonyá-
ra az is felháborítaná, hogy az it-
teni államhatalom talán még so-
hasem gyakorolt akkora nyomást 
a kárpátaljai magyarságra, mint a 
világjárványtól amúgy is megter-
helt 2020-as évben.”

Miután a szónok tételesen is 
felsorolta ezeket a történéseket, 
így zárta mondandóját: „Azért kell 
a jövőben még inkább összefog-
nunk, kitartanunk és megmarad-

nunk, hogy az itt élő gyermeke-
ink, unokáink még 20, 30, és 50 
év múlva is anyanyelvünkön be-
szélhessenek és gyakorolják hi-
tüket. Míg 2020 a nemzeti össze-
tartozás éve volt, addig legyen 
2021 a nemzeti újrakezdés éve!”

Szilágyi Mátyás főkonzul 
üdvözletét és újévi jókívánsá-
gait tolmácsolta a helyieknek 
Békéssyné dr. Lukács Angéla, a 
Magyarország Beregszászi Kon-
zulátusának konzulja, aki példa-
értékűnek nevezte, hogy ebben a 
közösségben ilyen odaadással és 
hittel ápolják Petőfi Sándor szü-
letésének emléknapját, és min-
den évben megemlékeznek er-
ről a jeles eseményről.

Beszédében szólt a családok 
fontosságáról, a nemzeti és hit-
béli dolgaink megéléséről, illet-
ve az igehirdetésben is elhangzott 
feltétel nélküli szeretetről, amely-
lyel az Úristen szereti az embert. 
A konzul asszony zárásként a re-
formátusok által hitvalló éneknek 
választott 461. dicséret 4. versét 
idézte fel: „Kétségem, félelmem 
s bánatimban tudom, bizton va-
gyok karjaidban… Az Úr mindig 
velem, mindig velem”.

Köszöntötte a gyülekezeti 
közösséget Szalai Imre, Badaló 
elöljárója is, aki Arany Jánosnak 
abból a verséből idézett, amelyet 
egyik legjobb barátja, Petőfi Sán-
dor halálának emlékére írt.

Jakab Tamás Petőfi Sán-
dor Mi lelt? című költeményét 
adta elő.

Az istentisztelet végén a Szó-
zat eléneklésével, majd a Pető-
fi-emléktábla megkoszorúzásá-
val ért véget az áldásokban gaz-
dag ünnepi megemlékezés.

(tamási)

Nemzet, hűség, megmaradás
Csöndes főhajtás Petőfi szobránál

mondta a koszorúzás után a sajtó 
képviselőinek Molnár D. István, 
a KMKSZ beregszászi szerve-
zetének elnöke. Mi, magyarok, 
éljünk bármelyik részén a föld-
golyóbisnak, az újév beköszön-
te után elénekeljük a himnuszt, 
ezzel Isten áldását kérve csalá-
dunkra, nemzetünkre és az előt-

tünk álló napok küzdelmeire. A 
mögöttünk hagyott hónapok so-
rán megpróbáltatásokból bőven 
kijutott a kárpátaljai magyarok-
nak, s biztosak lehetünk benne, 
hogy a 2021-es esztendő sem 
lesz könnyű. De mi állunk elébe 
a kihívásoknak és próbatételek-
nek. Ezért is fontos emlékezni 

a nagy elődökre, akiknek a sze-
mélyes példájából sok erőt me-
ríthetünk. Petőfi nagysága ab-
ban is lemérhető, hogy verseivel 
hitet tudott adni az egész nem-
zetnek a szabadságért folytatott 
küzdelméhez. Mi pedig identitá-
sunk, lelki összetartozásunk erő-
sítéséhez meríthetünk erőt ver-
seiből, egész életéből. Forradal-
már költőnk emlékéhez akkor le-

szünk hűek, szellemi örökségét 
akkor visszük tovább megfele-
lő módon, ha a Petőfi által fel-
mutatott erényeket mi magunk is 
gyakoroljuk, hangsúlyozta Mol-
nár D. István. 

Az alkalom a himnusz el-
éneklésével ért véget. 

Eszenyi Gábor

Január 3-án a 198 éve született 
nagy költőnek a Vérke-parti 
városban álló szobra előtt csen-
des megemlékezést tartott a 
Beregvidéki Nyugdíjasok Pe-
tőfi Sándor Egyesülete. 

A koronavírus megfékezé-
sére hozott szabályok betartása 
mellett a megemlékezést Goncz 
Tibor, az egyesület elnöke nyi-
totta meg. Elmondta, mit jelen-
tett Petőfi munkássága a ma-
gyarságnak. Ünnepi beszédé-

Rendhagyó megemlékezés 
Petőfi Sándor születésnapján

ben Csobolya József történész 
arról szólt, hogy a költő verse-
iben szorosan összekapcsolódik 
a hazafiság, a szabadság, a sze-
relem érzése, a táj, a népi élet 
ábrázolása. A beszéde végén el-

szavalta azt a verset, amit a köl-
tőóriás beregszászi tartózkodá-
sa alatt írt. 

A Szózat eléneklése után el-
helyeztük a megemlékezés ko-
szorúját. 

Goncz Tibor

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

Mobil: +38(095) 600 80 05, +38(097) 600 80 05 

Macsola határában szentelt 
fel útmenti keresztet Majnek 
Antal munkácsi római katoli-
kus megyéspüspök december 
31-én. A feszület felállítását a 
macsolai Biriki család kezde-
ményezte és finanszírozta.

Molnár János beregszászi ró-

mai katolikus esperes-plébános 
köszöntötte a jelenlévőket, vala-
mint megfogalmazta az esemény 
fő célját: a kereszt emlékeztessen 
Krisztus szeretetére és áldozatá-
ra minden arra elhaladó embert.

A szentelés szertatásának 
kezdő szövegében is elhangzott 
az esemény lényege:

– Mikor új keresztet készü-
lünk ünnepélyesen megáldani, 
hittel tiszteljük Isten örök ter-
vét, amivel a kereszt titka az 
isteni irgalom szentsége lett. 

Útmenti keresztet szenteltek 
fel Macsolán

Amikor feltekintünk a kereszt-
re, arra emlékezünk, hogy Isten 
részt vett emberi sorsunkban, és 
benne lett teljessé annak a sze-
retetnek a titka, amellyel Krisz-
tus szerette az egyházát. A ke-
reszt tiszteletekor emlékezzünk 
arra, hogy Krisztus tanítványai 

vagyunk. Amikor nap mint nap 
viseljük Krisztus keresztjét, kö-
vessük őt nagylelkűen!

A rövid szentírási szakasz fel-
olvasása után következett a püspök 
ünnepélyes beszéde:

– Nincs még egy olyan szim-
bólum talán, amely annyira meg-
osztaná a világot, mint a kereszt 
jele – hangsúlyozta. – A kereszt 
mellett nem mehetünk el közöm-
bösen: vagy ellene van az ember 
vagy mellette. A kereszt jelével 
lettünk megkeresztelve, az ő ha-

lálában és feltámadásában let-
tünk megmerítkezve, ezt éljük 
át egész életünkben. Egy olyan 
időszakban élünk, amikor Euró-
pa kezdi szégyellni a keresztet, az 
az Európa, amely Nagy Konstan-
tin óta a keresztnek köszönheti a 
születését, létét, minden bajból 
való feltámadását. Iskolákban, 
templomok tornyából leszedik. 
A kereszt viseli azóta is magán 
Jézusnak a sorsát. Mi, akik most 
itt összegyűltünk, megvalljuk a 
hitünket abban, hogy az életünk 
Vele kezdődik és Vele is fejező-

dik be – mondta.
A szertartást két rí-

tus szerint végezték, a 
görögkatolikus részét Demkó 
Ferenc görögkatolikus püs-
pöki helynök végezte, aki 
szintén szólt az összegyűlt 
hívekhez.

– Ennek a keresztnek 
a hatása remélhetőleg ki 
fog terjedni az egész fa-
lura, tanúságtevő jel lesz 
a macsolai közösség szá-
mára. Mert célja, hogy ha-
tással legyen az életünk-
re, hogy az emberek, ki-
váltképp a más vallásúak, 
lássák, hogy mi ezt nem 
szégyelljük, hanem vállal-
juk. Reméljük, hogy min-
den macsolainak és nem 
macsolainak, aki elhalad 
a kereszt mellett, eszébe 

jut, hogy hiteles tanúként kell 
élnünk ebben a világban, mert 
egy fegyverünk van: a hiteles 
keresztény élet – bátorította a 
híveket.

A feszület leleplezése közben 
Majnek Antal püspök elmondta 
az áldás szavait, majd megszen-
telte a létesítményt.

A szentelés után a szervezők 
megvendégelték a jelenlévőket 
és a polgári év utolsó napján bol-
dog új évet kívántak egymásnak.

Bunda Fehér Rita
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„Mindent megpróbáltam a bölcses-
ségért. Már azt gondoltam, hogy 
bölcs vagyok, pedig távol voltam 
tőle.” (Préd 7, 23)

Alázatra van szükségünk ahhoz, 
hogy elismerjük a hibáinkat, a tanács-
talanságot, tévedéseinket, bűneinket. 
Mennyi keserű tapasztalat kell, hogy 
meggyőződjünk gyengeségeinkről, 
erőnk végességéről, az oktalanul tett 
lépésekről, döntésekről! Valószínű, 
igen sok keserű tapasztalat, bukás, 
csalódás után írta a bölcs Salamon ki-
rály a fent idézett mondatot.

Salamon tragédiája az volt, hogy 
lelépett arról az útról, amin elindítot-
ta őt Isten. Tudatában volt értelmessé-
gének, okosságának, bölcsességének, 
és eleinte, fiatal fejjel úgy gondolta, 
hogy ez elég ahhoz, hogy élete nagy 
kérdéseit, nagy problémáit megold-
ja. De öregségére megkeseredett és 
csalódott ember lett, így vall kudar-
cairól: „Mert nincs egy igaz ember is 
e földön, aki jót cselekednék és nem 
vétkezne. Azért gyűlöltem az éle-
tet, mert gonosznak látszék nekem a 
dolog, ami történik a nap alatt, mert 
minden hiábavalóság, és a léleknek 
gyötrelme”.

Ezeket olvasva felmerül bennem a 
kérdés: milyen a kapcsolata Istennel az 
így megkeseredett, csalódott ember-
nek? Mert az igaz, hogy sok baja van 
az igaz embernek is, de mindegyik-
ből kiszabadítja az Úr. Aki bízni mer 
az Istenben, még a legrettenetesebb 
gyász, fájdalom, szenvedés idején is 
talál vigasztatást a lelkének. Semmi 
mást nem kell tennem, csak csendben 
figyelni, hallgatni, mit szól most hoz-
zám az Úr. Mi az Ő véleménye a jelen-
legi nyomorúságomról. S aki figyel és 
kérdez, annak válaszol Isten.

1997-ben az első csípőműtétem 
után öt hétig kellett a kórházban fe-
küdnöm. Járni még nem tudtam, 
hosszú volt a nappal, de még hosz-
szabb az éjszaka. Oda jutottam, hogy 
a fájdalmaim közben nem tudtam 
már imádkozni mást, csak ennyit: 
„Atyám, nagyon fáj, fáradt vagyok, 
kérlek, figyelj azok imáira, akik ér-
tem imádkoznak”. Abban a pillanat-
ban, amikor ezt lelkemben kimond-
tam, valami csodálatos békesség és 
öröm töltötte be a szívemet. Nemso-
kára azt vettem észre, hogy már nem 
is fáj olyan nagyon az, aminek itt van 
az ideje, hogy fájjon. Drága baráta-

Bízzál az Úrban!
imra, lelki testvéreimre, szeretteim-
re gondoltam, akik biztosan könyö-
rögnek értem. Minden megváltozott 
körülöttem, még a novemberi ég is 
kiderült. Erőt kaptam, és kezdtem 
örülni, hogy milyen jó, már túl va-
gyok a műtéten és kezdtem tervez-
getni. Jó kedvem lett már a gondo-
lattól is, hogy szeret engem az Úr, 
nem vagyok én elhagyott. Igaz, most 
még magányosan kell tölteni a napo-
kat, de már tudom, hogy egyszer jár-
ni fogok, és otthon lehetek.

A következő imádságom nagyon 
spontán és furcsa ima volt: „Neves-
sél rám, Uram!” Amint kimondtam, 
megrettentem: hogy mondhatok én 
ilyet Istennek, mit bohóckodom én az 
imádsággal! S míg csendben figyel-
tem önmagam, éreztem: Isten rám ne-
vetett. Mert Ő az én édes Atyám, sze-
reti, ha vidám vagyok, jókedvem van 
és nem félek, bizakodom. 

Milyen bölcsesség tud felvidíta-
ni, megnyugtatni egy szenvedő, be-
teg embert? Egy gyászolót, egy meg-
csalt, becsapott embert? Nincs a vi-
lágnak az a bölcsessége, amely erre 
képes! De a gyermeki, benső őszinte 
kapcsolat, a bizalom, az Istenre ha-
gyatkozás minden orvosi beavatko-
zásnál, minden nyugtatónál jobban 
ellazít, benső békességet és örömöt 
ad. Mivel Isten szeret, nem hiábava-
ló, nem értelmetlen az élet.

Vannak „igaz emberek” is, akik 
ott tudnak állni imádságukkal Is-
ten trónusa előtt és esedeznek ér-
tem, érted, akik a megpróbáltatás 
és szenvedés tüzében kínlódunk. 
Isten nem bölcsességet vár tőlem, 
nem szépen fogalmazott, nagysza-
vú imákat, csak annyit, hogy gyer-
meki bizalommal forduljak hoz-
zá – és Ő felel. A hívő ember élete 
nem hiábavaló és nem értelmetlen.

Csodálatos Isten vagy Te! Böl-
csességed és hatalmad meghatároz-
hatatlan előttem, de a szíved szerete-
tét ismerem, már tudom, hogy milyen. 
Köszönöm, köszönöm! Segíts, hogy el 
ne feledkezzem a Te jóságodról, tette-
idről! Köszönöm az éveket, amit adtál 
nekem, köszönöm, hogy szenvedése-
im közben soha nem hagytál magam-
ra. Köszönöm az életet. Áldott légy, 
Uram, Istenem! Ámen.

(Morzsák 2.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Turisztika: nem állhat le a 
fejlődés 

Oklevélátadás és borvacsora

Berghauer Sándor, a szerve-
zet alelnöke, a most befejeződő 
StartUp program kezdő turisztikai 
vállalkozások részére elnevezlsű 
projekt vezetője elmondta, hogy az 
oktatás során a kárpátaljai sajátos-
ságokra helyezték a fő hangsúlyt. 

Húszéves – sikerekben és meg-
próbáltatásokban egyaránt gazdag 
– vállalkozói tapasztalatairól szá-

molt be Biró Tibor, a Helikon étte-
rem – és szállodakomplexum tulaj-
donosa, aki arra biztatta fiatal kol-
légáit, hogy merjenek bátran bele-
vágni terveik megvalósításába, és 
ne adják fel álmaikat az első ku-
darcok után. Beszélt az adott szó 
fontosságáról, a kreatív hozzáál-
lásról. A komplexum bejárása so-
rán Biró Tibor felhívta a jelenle-
vők figyelmét az itt alkalmazott 
számos újszerű megoldásra (nap-
kollektorok, biológia szennyvíz-
tisztító, faelgázosító kazán stb.).

Swot analízis, marketingterv, 
költségvetési munkalap, GANTT 
diagram, 5 erő modell – a kívül-
álló csak kapkodja a fejét ezek-
nek a kifejezéseknek a hallatán. 
Bizony a turizmus, benne a falu-
si vendéglátás és annak szerve-

zése ma már nem csupán abból áll, 
mint kezdetekkor, bő két évtized-
del ezelőtt, amikor az éppen üre-
sen álló szobákat az illető meghir-
dette egy reklámkiadványban, és 
a jelentkező vendégeknek, akiket 
ébredéskor finom reggelivel, esti 
hazatértükkor pedig ízletes vacsorá-
val várt. Mint megtudtuk, a hozzánk 
látogatók többsége ma már önálló 
házban vagy lakrészben képzeli el 
a szállását. Ez pedig komoly beru-

házást igényel. Akár felújítunk egy 
meglevő ingatlant, vagy akár egy 
újat építünk. Ám mielőtt mindeb-
be bárki belefog, át kell gondolnia, 
hogy milyen eséllyel és mikorra té-
rül meg a beruházás. Azt is fel kell 
mérni, hogy az állandóan erősödő 
versenytársakkal szemben milyen 
előnyökkel rendelkezem, illetve 
mit kell tennem, hogy ebből a küz-
delemből én kerüljek ki győztesen.

A turisztikai projektjeiket sor-
ra bemutató fiatal vállalkozók te-
hát komoly számításokkal, össze-
hasonlításokkal igazolták, mennyire 
megalapozott az elképzelésük. Az is 
többször elhangzott, hogy bármeny-
nyire is komfortos egy kulcsos ház, 
az még nem nyújt garanciát arra, 
hogy abban megfelelő lesz a ven-
dégforgalom. A tanfolyam résztve-

vői látható módon komolyan vet-
ték azt a megállapítást, hogy bár-
mely turisztikai vállalkozásnak 
önálló arculattal kell rendelkez-
ni, a kényelmes szálláshely nem 
elég, emellett számos érdekes él-
ményt nyújtó programot kell kí-
nálni a vendégeknek. Ezért is fon-
tos, hogy az egymáshoz közeleb-
bi-távolabbi ilyen jellegű vállal-
kozások tudjanak egymásról, le-
hetőség szerint egymást erősít-
ve fokozzák a térség turisztikai 
vonzerejét.

Fordított ház, kertmozi, 
gyógymasszázst biztosító sza-
una, egész évben gazdag gyü-
mölcspaletta, kézműves foglal-
kozások szervezése, háziipa-
ri termékek készítése, látvány-
konyha, közös lekvárfőzés, szü-
ret és szőlőfeldolgozás, téli disz-
nóvágás a vendégekkel – mint a 
felsorolásból látszik, kimeríthe-
tetlen volt a fiatal vállalkozók 
által bemutatott ötletek tárháza.

A délután folyamán a csapat 
Nagymuzsalyba, a Bereczky pin-
cészetbe látogatott el, ahol az íz-
letes vacsora és a mellé felkínált 
finom borok mellett a házigaz-
da beszámolt róla, hogy az álta-
la irányított Kárpátaljai Magyar 
Borászok Egyesületének tag-
jai továbbra is nagy súlyt fek-
tetnek a tájjellegű szőlőfajtáink 
elterjesztésére, a szőlőfeldolgo-
zás és a borkészítés eszköztárá-
nak folyamatos korszerűsítésére. 
Az elnök szólt arról, hogy a mos-
tani kihívásokat egyfajta lehető-
ségként kell megélni, s kreatívan 
alkalmazkodni a változásokhoz. 
Megtudtuk, hogy borászaink a 
borok online értékesítése terén 
biztató eredményeket értek el. 
Bereczky István beszámolt azok-
ról a törekvésekről, amelyek a 
történelmi beregszászi borvidék 
önálló arculatának kialakítása ér-
dekében hajtottak végre, szólt a 
minőségi jel sikeréről.

Az est folyamán számos ja-
vaslat hangzott el a borászok és 
a turizmusban érdekelt többi sze-
replő szorosabb együttműködé-
sének lehetőségéről, például egy 
közös termékkosár előállításáról, 
s arról, hogy egyre szükségeseb-
bé válik valamennyi, turistáknak 
kínált termék minősítése.

Kovács Elemér

Az élőzene mindig is különleges 
hangulatot varázsolt és vará-
zsol egy-egy eseménynek. Eskü-
vők elengedhetetlen kelléke, de 
ma már születésnapok, szalag-
avatók, leánykérések alkalmá-
val is kérhetünk élőzenét. En-
nek a műfajnak egyik képvise-
lője a mezőkaszonyi Szatmáriék 
együttes. A formációt Szatmá-
ri Nelli és fia, Károly alkotja. 
Mindketten szívük-lelkük be-
leteszik a fellépésekbe, emel-
lett pedagógusok, zenei kultú-
ránkra tanítják a következő 
generációt. Őket ismerhetjük 
most meg.

– Hogyan kerültek közel a ze-
nei pályához?

– A páromat, mikor megis-
mertem, ő egy zenekarban játszott 
– emlékszik vissza Nelli. – Sokat 
próbáltak a tagokkal, én pedig a 
szomszédban laktam. Hallották, 
hogy szeretek énekelni, ezért 
megkértek, hogy csatlakozzam 
hozzájuk. Annyira jól sikerültek 
a fellépések, hogy egy munkácsi 
könnyűzenei versenyt sikerült is 
megnyernünk. Majd a párommal 
összeházasodtunk, megszületett 

Jókedvű szórakozás a Szatmáriék együttessel

A csupaszív zenekar  
a fiunk, ekkor egy időre fel kellett 
hagynom a fellépésekkel. 2007-
ben pedig ismét összeálltunk, 
mint családi együttes.

– Ahogy édesanyám említet-
te, a szüleim mindig is a zenével 
foglalkoztak. Szinte beleszület-
tem ebbe a műfajba – kapcso-
lódik be a beszélgetésbe Ká- 
roly. – Nem is volt kérdés, hogy 
felnőve én is ezzel szeretnék fog-
lalkozni. Az Ungvári Kulturális 
Oktatási Szakközépiskolában 
megtanulhattam a szaxofonnal 
való játék alapjait, majd tudáso-
mat a Kijevi Nemzeti Művésze-
ti Egyetemen bővítettem. Haza-
érkezésem után édesapám veze-
tésével megalapítottuk a családi 
együttesünket. Öt boldog évet 
zenéltünk így együtt. Esküvő-
kön, falunapokon, különböző 
rendezvényen léptünk fel. 

–  Emellett a pedagógus pá-
lyán is tevékenykednek.

– Adódott egy lehetőség a 
mezőkaszonyi óvodában zenene-
velő pedagógusként dolgozni, amit 
szívesen el is vállaltam – mond-
ja Nelli. – Nagyon szeretem ezt a 
munkát, a gyermekekkel való fog-

lalkozásokat. A kicsik nagyon fo-
gékonyak a zenére, szinte minden 
érdekli őket. Öröm velük tölteni a 
napot, emellett pedig ráirányítha-
tom a figyelmüket a magyarság ér-
tékeire is.

– Én pedig a Kaszonyi Mű-

vészeti Iskolában fúvós hangszer 
oktató vagyok – teszi hozzá Kár-
oly. – Tizennégy éve tanítok ott, 
a szívemhez nőtt ez a mesterség. 

Nyolc éven keresztül foglalkozom 
egy-egy diákkal, így láthatom a 
fejlődését, láthatom felnőni, meg-
érni, kibontakozni. Ez egy nagyon 
jó lehetőség a szakma iránti szere-
tet megélésére. 

– Meséljenek az újonnan meg-
alakult Szatmáriék együt-
tesről.

– A formáció Szatmáriék 
néven két éve, 2018-ban ala-
kult meg. Én szintetizátoron 
játszom, édesanyám énekel, mi 
így kiegészítjük egymást. Fel-
léptünk már esküvőkön, bálo-
kon, keresztelőkön, születés-
napokon. A repertoárunkban a 
magyar és ukrán slágerek je-
lennek meg – meséli Károly.

– Ez a mesterség is folya-
matos gyakorlást, önfejlesz-
tést kíván.

– Így igaz, a fellépéseken 
a maximumot kell nyújta-
nunk, ennek érdekében sokat 
kell gyakorolnunk. Fejleszt-
jük önmagunkat, internetről 
inspirálódunk, zenei videókat 
nézünk. És folyamatosan pró-
bálunk, hogy a tudásunk leg-
javát nyújthassuk – vallják a 
zenészek.

– Hogyan lehet betörni a 
kárpátaljai zenei piacra?

– Szívünk-lelkünk beletesszük 
egy-egy fellépésbe. Soha nem va-
gyunk magunkkal teljesen megelé-

gedve, mindig van mit jobbá ten-
ni, csiszolni rajta. Úgy gondolom, 
hogy a zenei pályát csak az tudja 
űzni, aki nem munkának, hanem 
hobbinak érzi, hiszen így tud jól 
szórakoztatni – mondja Nelli.

– Milyen érzéseik vannak, 
amikor játszanak?

– Ez egy kikapcsolódás, egy 
feltöltődés számomra – vallja lel-
kesen Nelli. – Imádom csinálni, 
és látni az embereket, hogy jól 
szórakoznak. Az számomra is 
felemelő érzés.

– Van, amikor kemény is. 
Például édesapám halála után 
nem volt egyszerű fellépnünk – 
emlékszik vissza Károly. – Na-
gyon nehéz volt. Ugye, egy lag-
ziban nem láthatják rajtad, hogy 
szomorú vagy, hogy belül neked 
valami fáj, a maximumot kell 
nyújtani akkor is. Kellett egy kis 
idő, hogy a lelkünkben megbé-
kélhessünk.

– Milyen tervek vannak a 
jövőre?

– Szeretnénk tovább működ-
tetni a zenekart. Az elmúlt évünk 
a karantén miatt nem volt olyan, 
amilyenre számítottunk. Remél-
jük, a jövő sikeresebb lesz, több 
fellépéssel. Emellett sokat gya-
korolunk, és próbáljuk magunk-
ból kihozni a maximumot.

– Úgy legyen!
Kurmay Anita

Fotó: Jenei Chris
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Számvetés és jövőbe tekintés

Közepes évet zártak a 
mezőgazdászok

A kárpátaljai földművesek szá-
mára több szempontból is rend-
hagyónak tekinthető a mögöt-
tünk hagyott 2020-as év. A ko-
ronavírus terjedése ellen hozott 
intézkedések tavasszal példá-
ul akkor léptek életbe, amikor 
a fűtött fóliaházakban beérett 
az uborka első termése, és a hi-
deghajtatásban nevelt hónapos 
retek felszedése ugyancsak idő-
szerűvé vált. Ám ezeknek a téte-
leknek csupán a töredéke került 
értékesítésre, mivel a nagyba-
ni zöldségpiacokat a hatóságok 
épp akkor záratták be. Később 
a hideg, a tucatnál is több fa-
gyos éjszakával beköszöntő ki-
kelet, meg az április elején kez-
dődő aszály is feladta a terme-
lőknek a leckét. Mint ahogy már 
a közeljövőt illetően az is hatal-
mas kihívást jelent az agrárium 
itteni szereplői számára, hogy 
bő fél esztendő múlva, 2021. jú-
lius elsején nyit a földpiac Uk-
rajnában.

– Éppen ezért az alapítvá-
nyunk az év elején kérdőíves fel-
mérést végzett a kárpátaljai ma-
gyar gazdák földhasználatával, a 
gazdaságok gépesítettség fokával, 
földvásárlási és eladási hajlandó-
ságával stb. kapcsolatban – kez-
di évértékelő beszélgetésünket 
Őrhidi László, a Pro Agricultura 
Carpatika civil szervezet irányító-
ja. – A megye falvaiban mintegy 
40 ezer magyar család él, akik kö-
zül sokan foglalkoznak földműve-
léssel, közülük közel 14 ezret si-
került megszólítanunk. Ha nem 
számítjuk a Felső-Tisza-vidék 
szórvány magyarságát, ahol az 
agráriumban dolgozók száma cse-
kély, valamint a városi lakosságot, 
akkor elkönyvelhetjük, hogy sike-
rült elérnünk a falusi magyar ház-
tartások 46%-át. 

– Mire jutottak?

 Milyen a jó pedagógus? Legyen 
tájékozott, nagy tudású, legyen 
harmonikus kapcsolata a diák-
jaival, maximálisan tudja átad-
ni az ismeretanyagot. Ilyen és 
ehhez hasonló válaszok szület-
nek a kérdésre. Az oktatás szín-
vonala talán legnagyobb mér-
tékben a pedagógustól függ. Ő 
az, aki közvetlen kapcsolatban 
áll a diákokkal, közvetíti leg-
főbb értékeinket.

Zseltvay-Vezsdel Emese, a 
Beregszászi 4. Számú Kossuth 
Lajos Középiskola igazgatónője 
tanulmányait az egészségügyben 
kezdte, majd úgy döntött, mégis 
a gyermekek oktatásának szente-
li életét. Vele beszélgettünk kez-
detekről, oktatásról, az idei év ki-
hívásairól.

– Meséljen magáról!
– Beregszászban születtem, 

tanulmányaimat a Beregszászi 1. 
Számú Ukrán Tannyelvű Általá-
nos és Középiskolában kezdtem. 
Az általános iskolai tanulmánya-
im befejeztével felvételt nyertem 
a helyi Egészségügyi Koledzsbe, 
amelyet 1998-ban sikeresen be is 
fejeztem. Ezt követően az Ungvá-
ri Nemzeti Egyetem biológia-ké-
mia szakára jelentkeztem. Eköz-

Zseltvay-Vezsdel Emese a tanítás mellett döntött

Egészségügyi dolgozóból lett 
pedagógus

ben két évet dolgoztam a beregszá-
szi egészségügyben, hiszen fontos-
nak tartottam, hogy ne csak elméle-
ti, hanem gyakorlati tudást is sze-
rezzek ebben a szakmában. Majd az 
egyetem elvégzését követően a Be-
regszászi 4. Számú Kossuth Lajos 
Középiskolában kezdtem el a peda-
gógusi pályámat, mint biológia ta-
nár. Immár három éve pedig igaz-
gatóként is részt veszek az iskola 
életének szervezésében. 

– Hogyan jött az egészségügyi 
pálya gondolata?

– Mindig is érdekelt a biológia, 
az emberi test felépítése, működé-
se. Úgy gondoltam, hogy jó lehető-
ség ez számomra. Ezért is dolgoz-
tam később a beregszászi klinikán, 
hogy alaposabb ismereteket szerez-
zek. Ott gyakorlatban is megismer-
hettem az elsősegélynyújtást, az in-
jekciók szakszerű beadását. Mint 
tudjuk, a valóságban nem pont úgy 
történnek a dolgok, ahogyan a tan-
könyvben le van írva. Minden em-
ber egyedi, és ahhoz, hogy valaki a 
szakmáját jól végezhesse, sok gya-
korlásra van szüksége.

– Mégis a tanári pályát vá-
lasztotta.

– Rá kellett jönnöm, hogy a 
gyerekeket, a tanítást még inkább 

szeretem. Tudtam, hogy az egész-
ségügy egy újabb szakasza az éle-
temnek, de nem az, amivel én iga-
zán szeretnék foglalkozni. A tanári 
pálya számomra egy hivatás, a leg-
több sikerélményt az ember ebben a 
szakmában tapasztalja meg. Amikor 
a gyerekek hálásak az átadott tudá-
sért, az egy felemelő érzés. Törek-
szünk arra, hogy minél jobban fej-
lesszük a gyerekek általános mű-
veltségét, hogy az életben meg tud-
ják állni a helyüket.

– Milyen egy kárpátaljai ma-
gyar iskola igazgatójának lenni?

– Kihívásokkal teli. Folyama-
tosan figyelnünk kell az új törté-
nésekre, változásokra. Az „új uk-
rán iskola” bevezetése, az új okta-
tási törvény rengeteg feladatot ad a 
tanároknak. Ezeknek maradéktala-
nul meg kell felelnünk, hogy a gyer-
mekeink semmiben ne szenvedhes-
senek hiányt. 

– A mögöttünk hagyott 2020-as 
esztendő változásokkal és kihívá-
sokkal teli év volt az iskolák szá-
mára is. Hogyan sikerült alkalmaz-
kodni az új technikákhoz?

– Márciusban, az első karantén-
intézkedések bevezetésekor kellett 
egy pár nap, hogy átgondoljuk, mit 
és hogyan fogunk csinálni. A taná-
rainkkal több megbeszélést is tar-
tottunk, hogy kitaláljuk, mi lenne a 
megfelelő megoldás. Igyekeztünk 
egy egységes rendszert létrehozni. 
Számunkra a Google Classroom al-
kalmazás volt a megfelelő, ahol a 
tanárok és a diákok is optimálisan 
tudtak részt venni a tanítás/tanulás 
folyamatában. Azonban hozzá kell 

tennem azt is, hogy nem ment gör-
dülékenyen a folyamat. Az alkalma-
zás, a digitális anyagok sok tárhe-
lyen foglalnak eszközeinken, emel-

lett, mivel saját e-mail-címhez kö-
tött a bejelentkezés, az alsós diákok 
csak szülői segítséggel tudtak részt 
venni a rendszerben. A nyári szünet-
ben Román István matematika-in-
formatika szakos tanárunk létreho-
zott egy egységes hálózatot, ahová 
minden tanárunk és diákunk be tud 
csatlakozni, s ahol minden oktatási 
anyag elérhető. Minden résztvevő 
kapott egy saját e-mail-címet, úgy 
kicsik, mint nagyok, amellyel részt 
tudnak venni a tanórákon. Ez egy 
óriási feladat volt, mivel az iskolá-
ban 54 pedagógus oktat 705 diákot, 
de sikeresen megoldottuk a felme-
rülő problémákat.

– Az iskola elsősorban oktatási 
színtér, emellett aktívan részt vesz-
nek a kulturális és sportéletben is.

– Az egészséges gyermek az 
egészséges nemzet záloga. Úgy 
gondoljuk, hogy a gyerekek ok-
tatásáért és neveléséért egyaránt 
felelősek vagyunk. Elengedhetet-
lennek tartjuk, hogy a felnövek-
vő nemzedék megismerje kultú-
ráját, történelmét, hagyománya-
it. Fontosnak tartjuk a sport sze-
retetét is. Hiszen általa egészsé-
gesebbek is leszünk, és közös-
ségben lehetünk. Ösztönözzük a 
gyermekeinket arra, hogy tehet-
ségüket merjék kibontakoztatni.

– Térjünk vissza önre. Mi-
vel foglalkozik szívesen szabad-
idejében?

– Szabadidőm igen kevés van, 
be kell vallanom. Az iskola éle-
te, az új kihívások szinte minden 
időmet kitöltik. Egy tanár mun-
kája nem ér véget az utolsó csen-
gővel, rengeteg a teendő utána is. 
Mégis, ha akad egy kis szabad-
időm, a családommal foglalko-
zom, emellett próbálok feltöltőd-
ni az új nap eseményeihez.

– Milyen tervekkel néznek a 
jövő felé?

– Az iskolánk épületének egy 
részét szeretnénk felújítani. A 
munkálatok már elkezdődtek, bí-
zunk benne, hogy be is tudjuk fe-
jezni azokat. Új kihívások mindig 
jönnek, próbáljuk tudásunk legja-
vával megoldani azokat. 

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

– A kapott adatok alapján szá-
mos érdekes eredmény született. 
Például az, hogy a magyar gaz-
dák nagyjából 53-55 ezer hektá-
ron termesztenek gabonaféléket, 
zöldséget vagy primőröket pedig 
250 hektáron hajtatnak. A hozam 
és jövedelemszámítások azt iga-
zolták, hogy a hajtatásból szárma-
zó árbevétel meghaladja (mintegy 
100 millió hrivnyával) a több mint 
50 ezer hektárról (kalászosok, ku-
korica) származó teljes árbevételt. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy az előb-
bi ágazat népességmegtartó szere-
pe jóval erősebb, mint a szántóföldi 
növénytermesztésé. Ezeket a ténye-
ket, illetve tendenciákat idáig sej-
tettük, de most az egész fehéren fe-
ketén számokkal bizonyítható. Ha 
továbbá figyelembe vesszük, hogy 
mely ágazatoknak van számottevő 
fejlődési potenciálja, akkor még 
inkább felértékelődik az intenzív 
zöldség- és gyümölcstermesztés 
szerepe vidékünkön. 

Ami pedig a mögöttünk hagyott 
hónapok időjárását illeti, szembe 
kell néznünk azzal a ténnyel, hogy 
nincs olyan idény, amikor minden 
ideálisan alakul, pláne akkor, ami-
kor a szélsőséges meteorológiai 
jelenségek máshol egymást érik. 
Szerencsére a késő tavaszi fagyo-
kat a gazdáink többsége sikeresen 
kivédte, számottevő vihar és jég-
kárról sem kaptunk hírt. A nyár ki-
egyenlítetten meleg volt, igaz, né-
mely időszakban a szükségesnél 
valamivel több csapadékkal. Ami 
ebben az évben a gazdáknak a leg-
több problémát okozta, az a koro-
navírus-járvány, pontosabban az el-
lene hozott korlátozó intézkedések. 

– Jól emlékszünk, március kö-
zepétől az ország bezárkózott és 
csak az élelmiszerrel kereskedő üz-
letek maradhattak nyitva. 

– Pontosan erre az időszakra 
esett a kárpátaljai primőrök beta-

karításának első hulláma, vagyis 
a hajtatott uborka, levélzöldségek, 
hónapos retek, csomózott újhagy-
ma, káposzta, újburgonya értéke-
sítése. Az imént már szó volt róla, 
hogy a nagybani zöldségpiacok be-
zárása miatt gazdáink csak nyomott 
áron, vagy sehogy nem tudták elad-
ni a megtermelt friss árut. Láthat-
tunk akkoriban televíziós beszá-
molókat a Herszon megyei Nova 
Kakhovkában működő Nyezsdanij 
piac – az ország legnagyobb zöld-
ség-gyümölcs áruelosztó helye – 
kereskedőinek, az őket ellátó őster-
melőknek a felháborodásáról, mi-
szerint a piac mellett kőhajtásnyira 

működő hipermarket továbbra is za-
vartalanul forgalmazhatott primőrö-
ket, az időközben bezárt piacon pe-
dig a néhány nappal korábban oda-
szállított hegyekben álló friss zöld-
ség tönkre megy. Májusban aztán, 
az országos felháborodás hatására, 
a hatóságok megnyitották a nagyba-
ni élelmiszer piacokat és a kereske-
delmi forgalom helyreállt. Persze a 
gazdák veszteségét utólag nem pó-
tolta senki. Pedig az jelentősnek te-
kinthető: míg az elmúlt évek során 
a hónapos retek ára stabilan 20-25 
hrivnya/kg körül mozgott, most bol-
dog lehetett az, aki portékáját ennek 
a harmadáért el tudta adni. 

A legtöbb probléma talán abból 
adódott, hogy a termesztési idény 
közel két hónappal korábban kezdő-
dött, mint ahogy a koronavírus-jár-
vány elérte térségünket. Ekkorá-
ra a főbb kultúrák palántái időben 

elkészültek és kiültetésre is kerül-
tek. A bizonytalan helyzetben töb-
ben úgy kalkuláltak, hogy uborka 
helyett inkább valami más kultúrát 
termesztenek, mert az uborkát két-
naponta szedni kell, attól függetle-
nül, hogy a karantén miatt eladha-
tó vagy sem. Jól tudjuk, a paprika 
vagy paradicsom termése esetleg 
tovább is száron tartható. De mint 
említettem, május közepe felé a ke-
reskedelem helyreállt, és a bizony-
talan helyzet miatt a lanyha ter-
mesztési kedv némi áruhiányt oko-
zott. Ezzel magyarázható az ubor-
ka, paprika, paradicsom kimagasló 
szezonközépi ára, ami a gazdáknak 

valamit visszahozott a tavaszi vesz-
teségekből. A káposztatermesztők-
re nem jó idők jártak az elmúlt év-
ben, mert a kiegyenlített kedvező 
idő, a bőséges csapadék kiváló ter-
mést eredményezett, s ennek meg-
felelően a kiugró árubőség alacsony 
árakkal járt.

– Számos termelő, kereskedő 
arra panaszkodott, hogy minden-
ből jóval kevesebb fogyott. 

– Az ősz folyamán elindult a 
koronavírus második hulláma, ami 
szintén néhány új korlátozó rendel-
kezést hozott magával. A rendezvé-
nyek, összejövetelek, lakodalmak 
stb. tilalma szintén a kereslet jelen-
tős csökkenésével járt, így ősszel 
megint erős áresést tapasztalhat-
tunk, mely mind a mai napig tart. 
Ráadásul a hrivnya is gyengélked-
ni kezdett, és mintegy 15-17 %-os 
értékvesztéssel szembesülhettek a 

hrivnyában kereskedő termelő-
ink a dollárhoz viszonyítva a ta-
vaszi árfolyamhoz képest. Az or-
szágban tapasztalható általános 
elszegényedés semmi jót nem 
ígér a következő év árszintjére 
vonatkozólag. Reméljük, a vak-
cinák megjelenésével a járvány 
a tavasz végére lecseng. 

Mindent összevetve elmond-
ható, hogy a zöldségtermesztő-
ink, hajtató gazdáink a bevétele-
ket tekintve közepes évet zárnak, 
és ez a tavaszi erősen pesszimista 
előrejelzésekkel összehasonlítva 
mindenképpen pozitív eredmény-
nek számít. 

– A sok-sok bizonytalansági 
tényező mennyire vette el a kár-
pátaljai magyar családok kedvét 
a gazdálkodástól?

– Alapítványunk idén is ki-
írta az „Első lépés” nagycsalá-
dos szociális program pályázatát, 
ahol örvendetes módon többszö-
rös volt a túljelentkezés. Mindent 
mérlegelve, 44 pályázatot bírál-
tunk el pozitívan. A pályázatok (a 
nyertes pályázatok is) kétharma-
da a dobronyi termesztési régió-
ból futott be. Ez a tendencia már 
évek óta érvényesül. A legutób-
bi évtizedben azt tapasztaljuk, 
hogy míg Ugocsában, elsősorban 
Verbőc és Feketepatak környé-
kén a termesztési kedv valame-
lyest csökken, addig a Dobrony 
környéki régióban számottevően 
nő. Ez az állapot megfigyelhető 
az Egán Ede mezőgazdasági pá-
lyázatok elemzése során is.

– Joggal vetődik fel a kérdés: 
mi lesz az ide év slágernövénye? 

 – Atendencia számomra egy-
értelmű: az alapvető zöldségfé-
lék, tehát az uborka, a paradi-
csom, a paprika évről évre jól 
teljesít, emellett a termesztés vo-
lumenének 70%-át továbbra is 
az uborka adja. A fűtött hajtatás-
ban évek óta kiemelkedő bevé-
teli szintet lehet vele elérni. Aki 
ezzel fog foglalkozni, azt nem ér-
heti nagy csalódás a következő 
idényben sem. Persze kiemelke-
dő jelentőséggel bír a szakszerű-
ség, illetve a gazdáink felkészült-
ségének és tudásszintjének a kihí-
vásokhoz való igazítása. 

Kovács Elemér

A nagydobronyi Szanyi Km Ferencék már a tavaszra készülnek
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Előző cikkünkben részletesen 
foglalkoztunk a palántaneve-
lő fóliasátrak mére-
tezésével, elhelyezé-
sével, s felhívtuk a 
figyelmet arra, hogy 
ez nem csupán egy 
kisméretű fóliasá-
tor, hanem egy speci-
ális követelmények-
nek megfelelő, kellő 
felszereltséggel ren-
delkező létesítmény 
kell, hogy legyen. Ezek közül 
a legelső a megfelelően szabá-
lyozható fűtési rendszer kiépí-
tése. Ugyanis csírázáskor éj-
jel-nappal biztosítanunk kell 
a 25 0C feletti hőmérsékletet, 
akár 15-20 fokos fagyban is! 
Aztán a szikleveles állapotban 
vissza kell venni a nappali hő-
mérsékletet 20 0C alá, míg éj-
szaka tartani kell a 16 0C-t. A 
lombleveles kortól viszont újra 
fel kell emelnünk a nappali hő-
mérsékletet 22 0C fölé. Mind-
eközben figyelemmel kell len-
nünk arra is, hogy éppen bo-
rús vagy napos idő van éppen. 
Tehát a sikeres palántanevelés-
hez nem egyszerűen egy meg-
bízható fűtőeszközre, hanem 
fűtőberendezésre van szükség. 
A kettő közötti különbség ké-
sőbb tisztázódik.

A legegyszerűbb a
legnagyszerűbb?

A legelterjedtebb fűtőesz-
köz a palántanevelő létesítmé-
nyekben még mindig a „fűrész-
poros kályha”. Valójában több-
nyire nem fűrészporral üzemel-
nek, hanem tűzifát égetnek el 
benne. Egyetlen előnye az olcsó-
sága és az egyszerűsége, de na-

Az új szezon a palántanevelőben kezdődik! (2.)

A palántanevelők fűtési 
rendszeréről

gyon nehéz vele a pontos hőmér-
séklet-szabályozás. És itt nemcsak 

a hőmérséklet-ingado-
zásra gondolok, hanem 
az egyenetlen hőmér-
séklet-eloszlásra a pa-
lántanevelőben: a hor-
dó környékén túl me-
leg lesz, míg a széleken 
megfáznak a növények. 
Ezen a gazdák úgy pró-
báltak segíteni, hogy 
ventillátoros kazánok-

ra cserélték le, vagy alakították át 
ezeket a fűtőeszközöket. Így ugyan 
egyenletesebb lett a hőmérséklet a 
palántanevelőn belül, de továbbra 
is nagyon nehéz a kellő hőmérsék-
let precíz beállítása. Ahhoz vagy ki 
kell költöznünk a palántanevelőbe, 
vagy megpróbáljuk automatizálni a 
hőmérséklet szabályozását.

A kettőzött rendszer
A megoldás lényege, hogy az 

alapnak számító ventilátoros kazán 
mellé a palántanevelőben beépí-
tünk egy elektromos hőlégbefúvót 
is. Ezt egy hőrelé (szobai termosz-
tát) kapcsolja be vagy ki, szükség 
szerint. Éjjel, vagy a nagyon hi-
deg (és borús) nappalokon az alap-
fűtést a ventilátoros kazán bizto-
sítja, az elektromos hőlégbefúvó 
csak amolyan biztonsági szerepet 
tölt be. Csak akkor kapcsol be, ha 
a hőmérséklet a beállított minimá-
lis hőmérséklet alá csökkenne, te-
hát megvédi a palántáinkat a meg-
fázástól. Enyhe, napos időben vi-
szont nincs értelme beindítani a fa-
fűtéses ventilátoros kazánt. Ilyen-
kor az elektromos hőlégbefúvó ma-
rad csak működésben, miközben a 
hőrelét az optimális hőmérsékletre 
állítjuk be. Ez a technikai megol-
dás nem kerül túl sokba, miközben 

lehetővé teszi a viszonylag precíz 
hőmérséklet-szabályozást. Nem ke-
vésbé mellékes az sem, hogy igen 
nagy biztonságérzetet is nyújt, hisz 
a fáradt gazda elszunyókálása ese-
tén sem fagynak meg a palánták, 
még ha egy kicsit borsosabb is lesz 
a villanyszámla. Természetesen ezt 
csak a viszonylag kicsi palántane-
velők esetében tudjuk alkalmaz-
ni, hiszen korlátozott a háztartási 
hálózatra kapcsolható elektromos 
fűtőberendezés teljesítménye. Be-
szerelése előtt mindenképpen kon-
zultáljunk egy szakképzett villany-
szerelővel!

A fejlődési irány
Nagyobb alapterületű palán-

tanevelők esetén már mindenkép-
pen érdemes egy melegvizes fű-
tési rendszert kiépíteni. A kazán-
hoz a fűtőcsöveket ajánlatos egy 
puffertartály közbeiktatásával be-
kötni, így biztosítható a precíz hő-
szabályozás. A keverőszivattyút 
egy hőrelé kapcsolja ki-be, miköz-
ben a kazánban folyamatosan me-
het az optimális (tehát jó hatásfo-
kú) égési folyamat, nem kell mes-
terségesen lefojtani a tüzet benne. 
A puffertartályt úgy kell méretezni, 
hogy legalább 8 órán át tudja biz-
tosítani a palántanevelő hőigényét. 

Így az éjszaka folyamán nem kell 
folyamatosan kijárnunk, hogy fát 
tegyünk a tűzre. 

A fűtőcsöveket ne a földre te-
gyük, mert így rengeteg hő menne 
veszendőbe, hanem a palántane-
velő asztalok alatt felfüggesztve. 
Így sokkal könnyebben és gyor-
sabban tud a fűtési rendszerünk 
reagálni a hőmérséklet változásá-
ra, különösen a napos-borús idő-
járási váltakozáskor.

Azonban ügyeljünk arra, 
hogy a fűtőcsövek megfelelő tá-
volságra legyenek az asztal lap-
jától, mert különben egyenet-

len lesz a hőmérséklet eloszlá-
sa. Az alapszabály az, hogy fű-
tőcsöveknek legalább olyan tá-
volságra kell lenni az asztal lap-
jától, mint a két szomszédos fű-
tőcső közötti távolság.

Biztonsági szempontból ezt 
a rendszert is érdemes kiegé-
szíteni a fent leírt elektromos 
hőlégbefúvókkal, ami egy esetle-
ges üzemzavar esetén megment-
heti a palántáinkat.

A konkrét számításokkal egy 
későbbi cikkben fogunk foglakozni.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A biotrágyák többéves hasz-
nálata rontja-e a talaj minősé-
gi mutatóit? Sajnos még ma is 
ilyen kérdésre kell vá-
laszolnom, pedig már 
nagyon sokszor írtam 
erről a cikkeimben, 
tudományosan alátá-
masztott eredménye-
ket tártam az olva-
sók elé. 

Tudjuk, hogy nincs 
talajélet mikroorganiz-
musok (hasznos gombák és bak-
tériumok) nélkül, amelyek le-
bontják a növényi és állati ere-
detű maradványokat, és hasz-
nos szerves anyaggá alakítják 
át, amiből évről évre a talaj alap-
vető és legfontosabb része, a hu-
musz képződik. Ez mezőgazda-
sági szempontból a legfonto-
sabb, mert minél magasabb a ta-
laj humusztartalma, annál érté-
kesebb a talaj, és annál nagyobb 
a termőképessége is. Sajnos ná-
lunk, Kárpátalján földjeink 1/3-a 
nem alkalmas a mezőgazdasági 
termelésre. Ennek fő oka, hogy 
a pH-értéke csupán 2,5-3,5, a 
talajélet ilyen körülmények kö-
zött minimálisra csökkent, és így 
a humusztartalom is minimális, 
ezért nem alkalmas a mezőgaz-
dasági termelésre. 

Szeretnék felhozni egy 
mindenkinek érthető példát a 

A biotrágya és a talaj 
minőségi mutatói

biotrágyák használatáról. Példá-
ul aratás után, amikor otthagyjuk 
a szalmát a talaj felületén és utána 

beszántjuk, hogy szer-
ves anyagot kapjunk. 
Ha biotrágyákat hasz-
nálunk, a lebomlási fo-
lyamat két-három hónap 
alatt megvalósul. Ez 
alatt a rövid idő alatt a 
biotrágyában lévő bak-
tériumok lebontják a 
növényi maradékokat 

(szalmát) és hasznos makro- és 
mikroelemekké alakítják át, amit 
utána a növények használnak fel. 
Ez azt jelenti, hogy nagyon rövid 
idő alatt a növények kész táplá-
lékhoz jutnak. Ha hagyományos 
módszert alkalmazunk, akkor ez 
a lebomlási folyamat elhúzódik 
két-három évig is. Úgy gondolom, 
ebből a példából mindenki megér-
tette, hogy a biotrágyák használa-
ta hatékony és nélkülözhetetlen, 
valamint semmi mással nem tud-
juk pótolni. 

A m i  n a g y o n  f o n t o s ,  a 
biotrágyákban lévő baktériumok 
(azotobakter) a levegőben lévő 
nitrogént (mint tudjuk a levegő-
ben 78% nitrogén van) átalakít-
ják hasznos nitrogén műtrágyává, 
pl. egy vegetációs időszak alatt 60 
kg (hatóanyagot) biológiai nitro-
gént tud termelni, amit a növények 
felhasználnak. Ez megfelel 200 

kg ammónium-nitrát műtrágya 
használatának. Ezenkívül a nö-
vényi maradékokból körülbelül 
50-60 kg foszfort termel, ami a 
mi talajainkban rendkívül kevés 
és a foszfort tartalmazó műtrá-
gyák igencsak drágák. Egyszó-
val, a biotrágyákban lévő bak-
tériumok hasonlítanak a műtrá-
gyákat termelő gyárakhoz, csak 
a különbség az, hogy ezek az 
alapvető makroelemeket saját 
maguk készítik elő és átadják a 
növényeknek. 

És miért hasznos még a 
biotrágya? A fóliás zöldségter-
mesztésben (uborka és paradi-
csom) az egyik legveszélyesebb 
betegség, a fuzárium verticilium, 
amely sok termelőnek nagy fej-
fájást okozott, mert a vegyszerek 
használata nem hozta meg a kel-
lő eredményt, kialakult a rezisz-
tencia és ezért nem volt kellő ha-
tása. Ennek leküzdésére alakítot-
tuk ki az úgynevezett bioszekér 
programot a fóliákban is, amely 
alapja a biotrágyák használata 
együtt a mustár vetésével. Na-
gyon bizakodóak vagyunk en-
nek eredményességével kap-
csolatosan.

Ne felejtsük el, hogy a 
biotrágyák használata csak ak-
kor lehet eredményes, ha betar-
tunk minden más agrotechnikai 
követelményt is.

Várom továbbra is kérdései-
ket és szívesen válaszolok Önök-
nek. Tel.: 0975166318 vagy 
0503723469.  

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Az ünnepek múltán és az ab-
lakon át a kertre nézve egy-
re többször gondolunk arra, 
hogy miként is szervezzük meg 
a tavaszi és a nyári munkákat.

Mit  é rdemes  te rmeln i 
most, amikor a műtrágyák, a 
növényvédőszerek, a vetőma-
gok beszerzése igen költséges 
dolog? Bizony érdemes eze-
ket a kérdéseket alaposan ele-
mezni a helyi adottságokat fi-
gyelembe véve, hiszen a meg-
oldások teljesen egyediek, füg-
genek a talaj-és környezeti vi-
szonyoktól éppen úgy, mint a 
család fogyasztási igényeitől és 
szokásaitól.

Mit termesszünk?
Az teljesen egyértelmű, 

hogy csak azokat a kerti növé-
nyeket érdemes termelni, ame-
lyek az adott körülmények kö-
zött jól fejlődnek és szép, érté-
kes termést hoznak! Bármeny-
nyire szeretnénk például áfo-
nyát termelni a meszes talajú 
budai vagy balatoni dombvidé-
ken, ezzel nem érdemes kísérle-
tezni. Mint ahogy nem célsze-
rű vízivilágot telepíteni a Bükk 
fennsíkjára és sziklakertet építe-
ni a bugaci homokvidékre sem. 
Minden növényt ott a leggaz-
daságosabb termelni, ahol ked-
vezőek az életfeltételei, ezért új 
kerttulajdonosoknak azt aján-
lom, hogy mielőtt hozzáfogná-
nak a birodalmuk benépesítésé-
hez, nézzenek alaposan körül, 
hogy mit termesztenek a szom-
szédok és a környezetükben te-
vékenykedő kertészek és köves-
sék az ő példájukat. Ami persze 
egyáltalán nem jelenti azt, hogy 
nem lehet és nem érdemes új nö-
vények, eddig ismeretlen fajták 
meghonosításával kísérletezni. 
Ez azonban a kerti program má-
sodik fejezete legyen!

Itt az új év, 
kezdődhet a 

tervezés!

Tegyünk rendet!
A következő időszakban sokan fognak hozzálátni a kiöregedett, nem 

megfelelő fajtájú és kipusztult gyümölcs- és díszfák kivágásához. Elő-
ször célszerű a fa tövét körülásni és a talaj felszínéhez közel elhelyez-
kedő gyökereket elvágni. Majd gallyazzuk le a fát, fűrészeljük le a ko-
rona ágrendszerét. Ezután ajánlatos megpróbálni (két-három ember kö-
zös erejével) kidönteni a fát. Ha ez nem sikerül, akkor a talaj felszínén 
fűrészelje el a törzset, de a fa tönkje nem maradhat a földben: azt fel-
tétlenül ki kell ásni! És nemcsak azért, mert a helyre szükség van, ha-
nem azért is, mert a talajban maradt gyökerek penészgombákkal fertő-
zik a talajt. Ezért nem szabad takarékoskodni a munkával és a kivágott 
fa minden vastagabb gyökerét ki kell szedni a földből!

A törzs – felaprítva – alkalmas a kerti hajlék tűzhelyének táplálásá-
ra, az ágakat azonban maradéktalanul el kell égetni, mert rajtuk sokfé-
le betegség és kártevő szaporítóképlete telel át és jelent fertőző forrást 
a vegetációs időszakban.

A kivágott fa helyére két-három évig ne ültessen facsemetét és semmi 
esetre se ültessen ugyanolyan növényfajt, mint amilyen a kivágott volt. 
(Őszibarackfa helyére ne kerüljön ismét őszibarack-csemete.)

Vizsgáljuk át a telelőben levő edényes növényeinket, és ha a föld-
jük kiszáradt, akkor öntözzük meg őket! Vannak olyan növények ugyan-
is (például a fuksziabokrok, a rozmaringbokrok, a babérfák stb.), ame-
lyek számára a földlabda egyszeri kiszáradása is tragikus következmé-
nyekkel jár. Persze az se kívánatos, hogy a növények vízben álljanak, 
mert ettől a gyökerek megpenészedhetnek.

Fagymentes időben a teleltető helyiség alapos szellőztetése felüdí-
ti a növényeket.

Mit szerezzünk be?
Érdemes már most foglalkozni a kerti termeléshez szükséges anya-

gok beszerzésével. Ahol a közelben folytatnak gombatermesztést, ott 
nagyon előnyös a letermett gombakomposzt használata a talaj szerke-
zetének megjavítására és humusztartalmának növelésére. Arról azonban 
nem szabad megfeledkezni, hogy a gombakomposztot műtrágyával kell 
dúsítani ahhoz, hogy számottevően növelje a talajunk termőképességét.

Az utóbbi évtizedben a termelők igen jó tapasztalatokat szereztek a 
fakéreg használatával. Ez a szervesanyag kiválóan alkalmas a talaj ta-
karására, mert megakadályozza a termő talajréteg kiszáradását, a gyo-
mosodást és a túlságos felmelegedést. A kéregtörmelék két-három év 
alatt korhad el és gazdagítja a talajt humusszal.

Célszerű beszerezni a műtrágyát is. A tavaszi időszakban a növé-
nyeinknek sok nitrogénra lesz szükségük, ezért a vegetáció kezdetén 
nitrogén műtrágyát vagy olyan vegyes műtrágyát szórjunk ki és mun-
káljunk be a talajba, amely több nitrogént és kevesebb foszfátot, illet-
ve kálit tartalmaz.

A laboratóriumi talajvizsgálat ma már nem túlságosan költséges do-
log és igen sok, hasznos információt 
nyújt a kertészkedőknek.



Csütörtök Január 14.

Köszöntjük Bódog, Félix nevű olvasóinkat!

Hétfő Január 11.

Köszöntjük Ágota, Baltazár nevű olvasóinkat!

Kedd Január 12.

Köszöntjük Ernő, Cézár nevű olvasóinkat!

Szerda Január 13.

Köszöntjük Veronika nevű olvasóinkat!

2021. 
január 6.8 Heti műsor

04:00 Az én kis 
családom
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:20 Páratlan páros

Amerikai krimisor.
14:30 Keresztanyu

Magyar filmsor.
15:55 Az ígéret

Török filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:30 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

22:45 Barátok közt
23:30 XXI. század – a

legendák velünk 
élnek

00:00 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:40 CSI: Miami 
helyszínelők
Am. krimisor.

01:50 Autogram
02:35 Rejtjelek

Am. krimisor.
 

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 filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

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.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:10 Domovina
07:35 Mozogj otthon!
07:50 Ridikül
08:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 Europa A la Carte
13:30 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:15 Rex Rómában

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

16:10 Brown atya
Bűnügyi tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Kékfény
21:25 Diagnózis

Tévéfilmsor.
22:05 Kenó
22:10 Ne ölj! II

Krimisorozat
23:20 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:25 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:15 Új idők új dalai
01:40 Rúzs és selyem
02:10 Fülszöveg: 

Zsille Gábor
02:40 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:35 Unió27
03:55 Summa

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:50 Család'21
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 "Kodály után, 

száz évvel" 1-10
09:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:35 Isten kezében
11:00 Tanúságtevők
11:30 Az okos mama

Magy. filmvígjáték
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
17:20 Ízőrzők: 

Győrújfalu
17:55 Ízőrzők: Kalaznó
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól

a nóta
20:00 Az örökzöld 

örökzöldek
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Mága Zoltán 

koncert
22:30 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Az örökzöld 

örökzöldek
02:20 Az okos mama

Magy. filmvígjáték
03:35 Borbás Marcsi 

szakácskönyve

04:55 K&H női 
kézilabda liga

06:30 Sporthíradó
07:25 A középpontban
08:20 A középpontban
09:20 Pecatúra
10:00 Sporthíradó
10:25 Jégkorong 

Erste Liga
13:00 Sporthíradó
13:25 Zaj a csendben 

- a magyar lab-
darúgó-váloga-
tott 2020-as éve

17:00 Sporthíradó
17:15 Kékek
17:45 Kosárlabda 

magazin
18:45 Kézilbda magazin
19:45 M4 Sport, az Év 

Sportolója Gála
21:20 Góóól!2
22:15 Sporthíradó
22:40 Futsal NB I
00:25 Férfi vízilabda 

Világliga

04:00 Az én kis 
családom
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:20 Páratlan páros

Amerikai krimisor.
14:30 Keresztanyu

Magyar filmsor.
15:55 Az ígéret

Török filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:30 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

22:45 Barátok közt
23:30 Házon kívül
00:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:35 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:50 Bernd Róza - 
A Thália Szín-
ház előadása

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 filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

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.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:10 Unser Bildschrim
07:35 Mozogj otthon!
07:50 Ridikül
08:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 Europa A la Carte
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:15 Rex Rómában

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

16:10 Brown atya
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 Tízen voltak

Bűnügyi tévéfilmsor.
22:25 Kenó
22:30 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:30 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:30 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:25 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg: 

Jezsó Ákos
02:45 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:40 Esély

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 Esély
06:25 Kék bolygó
06:50 Magyar gazda
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:10 Mesterember
08:45 "Kodály után, 

száz évvel" 1-10
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:40 Evangélikus 

riportok
11:05 Unitárius magazin
11:40 Uraim, 

beszéljenek!
Tévéjáték

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: Varsány
17:50 Ízőrzők:

Hajdúhadház
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Mosoly a javából!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Mága Zoltán

koncert
22:35 Klasszikusok 

délidőben
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Mosoly a javából!
02:20 Uraim, 

beszéljenek!
Tévéjáték

03:35 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

 

05:15 Férfi vízilabda
Világliga

06:30 Sporthíradó
07:40 A középpontban
08:40 A középpontban
09:30 Építők
10:00 Sporthíradó
10:25 M4 Sport, az Év 

Sportolója Gála
12:05 Kékek
12:30 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:25 Jövünk!
14:00 Kosárlabda 

magazin
15:00 Kézilbda 

magazin
16:00 Góóól!2
17:00 Sporthíradó
17:15 Fradi Tv
17:50 Felvezető műsor:

Jégkorong
20:15 Értékelő műsor:

Jégkorong
21:45 Sporthíradó
22:10 Tippmix férfi 

kosárlabda NB I

04:00 Az én kis 
családom
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:20 Páratlan páros

Amerikai krimisor.
14:30 Keresztanyu

Magyar filmsor.
15:55 Az ígéret

Török filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:30 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

22:45 Barátok közt
23:30 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:05 Az első millióm 

története
01:10 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

02:20 Ratkó-lányok - 
A Thália Szín-
ház előadása

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 filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

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.

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:40 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 Europa A la Carte
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:15 Rex Rómában

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

16:10 Brown atya
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex Rómában

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:45 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:55 Az öltöztető
Angol filmdráma

23:35 Kenó
23:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:45 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:40 Rúzs és selyem
02:10 Fülszöveg: 

Csabai Márk
02:40 Mesterember

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
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:45 "Kodály után, 

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

a nóta
10:45 Ő és én: Lázár 

Kovács Ákos
10:50 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:15 Neked szól!
11:20 Kereszt-Tények
11:30 A sokszínű vallás
11:45 Szeptember végén

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

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:45 A Vallásszabad-

ság napja - A hit 
Istennek ajándéka

16:10 Mesterember
16:45 Hazajáró
17:15 Ízőrzők: 

Karancslapujtő
17:50 Ízőrzők: 

Sárszentlőrinc
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:20 Meseautó

Magy. filmvígjáték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Mága Zoltán 

koncert
22:30 Gyilkosság a 

Hermina úton
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Meseautó

Magy. filmvígjáték

04:55 K&H női kézi-
labda liga

06:30 Sporthíradó
10:00 Sporthíradó
10:25 Fradi Tv
11:00 Kosárlabda 

magazin
12:00 Góóól!2
13:00 Sporthíradó
16:25 Kerékpártúra
17:00 Sporthíradó
17:30 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Férfi kézilabda 

világbajnokság
19:30 Értékelő műsor:

Kézilabda
19:45 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
21:45 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
22:00 Sporthíradó
22:25 Férfi kézilabda 

világbajnokság

04:00 Az én kis 
családom
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:20 Páratlan páros

Amerikai krimisor.
14:30 Keresztanyu

Magyar filmsor.
15:55 Az ígéret

Török filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:30 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

22:45 Barátok közt
23:30 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:05 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:15 Bolha a fülbe - 
A Thália Szín-
ház előadása

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 filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

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

Magyar filmsor.
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
Am. akciófilm-sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:40 Mozogj otthon!
07:50 Ridikül
08:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 Europa A la Carte
13:30 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:15 Rex Rómában

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

16:10 Brown atya
Bűnügyi tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

21:30 Sobri
Tévéfilm

22:30 Munkaügyek -
IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:55 Kenó
23:05 Magasiskola

Magyar játékfilm
00:30 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:30 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:20 Fülszöveg: Ko-
vács Attila, alias 
Holden Rose

02:45 Mesterember

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
07:15 Hajnali 

gondolatok
07:25 Almárium
08:25 Mesterember
08:50 "Kodály után,

száz évvel" 11-20
09:50 Jó ebédhez szól

a nóta
10:25 Új nemzedék
10:50 Református 

ifjúsági műsor
10:55 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

11:05 Jézus és...
11:20 Saroküzlet

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Rondó
14:20 Család-barát
15:45 Kék bolygó
16:10 Noé barátai
16:45 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők: 

Dunakömlőd
17:50 Ízőrzők: Harta
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván em-

lékkoncert 2020
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Teremtő gondolat 

szobrai - 
Melocco Miklós 
művészete

23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Szenes Iván em-

lékkoncert 2020
02:15 Saroküzlet

Tévéjáték
03:45 Borbás Marcsi 

szakácskönyve

05:05 Múlt és Jelen
05:30 Góóól!2
06:30 Sporthíradó
07:45 Futsal NB I
09:25 Kerékpártúra
10:00 Sporthíradó
12:25 Fradi Tv
13:00 Sporthíradó
13:25 Góóól!2
14:25 Pecatúra
14:55 Skipper
15:25 Férfi kézilabda 

világbajnokság
16:10 Sporthíradó
17:05 Napos Oldal – 

DTVK
17:40 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Férfi kézilabda 

világbajnokság
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:00 Felvezető műsor:

Kézilabda
20:30 Férfi kézilabda 

világbajnokság
22:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda



Szombat Január 16.

Köszöntjük Gusztáv nevű olvasóinkat!

Vasárnap Január 17.

Köszöntjük Antal, Antónia nevű olvasóinkat!

Péntek Január 15.

Köszöntjük Lóránt, Lóránd, Mór 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

2021. 
január 6. 9Heti műsor

04:00 Az én kis 
családom
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:20 Páratlan páros

Am. krimisor.
14:30 Keresztanyu

Magyar filmsor.
15:55 Az ígéret

Török filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:30 Megint 17

Am. romantikus víg-
játék

23:45 Barátok közt
00:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
01:10 Az Év Hotele
01:55 Rejtjelek

Am. krimisor.
03:00 Rejtjelek

Am. krimisor.

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 filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

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.

04:30 Család-barát
05:50 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:10 Öt kontinens
07:40 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 Europa A la Carte
13:30 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:15 Rex Rómában

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

16:10 Brown atya
Bűnügyi tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

20:35 Vágy és vezeklés

Angol filmdráma
22:35 Kenó
22:40 A vörös nyakörv

Játékfilm
00:05 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:05 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:50 Új idők, új dalai
02:20 Rúzs és selyem
02:45 Fülszöveg: 

Kapa Mátyás
03:10 Mesterember
03:40 Itthon vagy!

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 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:45 "Kodály után, 

száz évvel" 11-20
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Katolikus krónika
10:35 Önkéntesek
11:05 VII. Olivér - Egy

király, aki nem 
akar király lenni
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:45 Öt kontinens
14:15 Család-barát
15:45 Folkudvar
16:15 Multiverzum
16:45 Kárpát-medence
17:15 Ízőrzők: 

Darnózseli
17:50 Ízőrzők: 

Balatonakali
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 A művészet fel-

szabadít - Portré-
film Elekes Kár-
oly festőművész-
ről - MMA portré

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

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:25 VII. Olivér - Egy 

király, aki nem 
akar király lenni
Tévéfilm

06:30 Sporthíradó
07:25 Bringasport
07:40 Skipper
08:15 Férfi kézilabda

világbajnokság
10:00 Sporthíradó
10:30 Kerékpártúra
11:15 Férfi kézilabda 

világbajnokság
13:00 Sporthíradó
13:35 Férfi kézilabda 

világbajnokság
15:25 Férfi kézilabda 

világbajnokság
16:10 Sporthíradó
17:10 Pecatúra
17:40 Felvezető műsor:

Kézilabda
18:00 Férfi kézilabda 

világbajnokság
19:30 Értékelő műsor:

Kézilabda
19:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
20:30 Férfi kézilabda 

világbajnokság
22:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda

04:15 Az én kis 
családom
Török filmsor.

05:00 Az én kis 
családom
Török filmsor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:30 Star Wars: A

 Freemaker csa-
lád kalandjai
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:00 Teleshop
09:55 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
10:35 Autogram
11:15 A specialista

Ukrán akció-
film-sor.

12:35 A specialista
Ukrán akció-
film-sor.

13:55 Maffia!
Amerikai vígjáték

15:55 Vén csontok
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó –
 Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A tanár

Magyar filmsor.
21:00 A nemzet aranya 

- Titkok könyve
Am. kalandfilm

23:45 Hősök kora
Angol akciófilm

01:55 Rejtjelek
Am. krimisor.

03:00 Rejtjelek
Am. krimisor.

04:00 Walker, a Texas-i
kopó
Am. akciófilm-sor.

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

05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
11:00 Az alkotók - egy 

ház átalakításá-
nak története

11:35 Trendmánia
12:05 Bolttúra
12:40 Poggyász
13:10 Hungarikumokkal 

a világ körül
13:45 Mindent tudni 

akarok
14:15 Szaffi

Magyar rajzfilm
15:55 Columbo

Amerikai krimi
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Doktor Szöszi 2.

Amerikai vígjáték
21:55 Amerikai pite - 

A találkozó
Am. vígjáték

00:20 Egyenesen át
Amerikai misztikus 
thriller

02:30 Elrabolva
Am.-fr. akció-
film-sor.

03:15 Elrabolva
Am.-fr. akció-
film-sor.

03:55 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

 

04:00 Élő egyház
04:20 Himnusz
04:25 Édes anya-

nyelvünk
04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Hazajáró
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:30 A világörökség 

kincsei
09:45 Botcsinálta boszi

Angol gyerekfilm 
sor.

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

12:35 Nemzeti 
Sporthíradó

12:50 Csendes Don
Tévéfilmsor.

13:35 A nyomorultak
Angol tévéfilmsor.

14:45 Párbeszéd
Játékfilm

17:00 Főmenü
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:40 Huck Finn 

kalandjai
Angol kalandfilm

21:30 Lavina
Svéd filmdráma

23:25 Kenó
00:30 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:30 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:15 Új idők, új dalai
02:45 Fülszöveg: 

Köbli Norbert
03:10 Magyar Krónika
03:40 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
06:20 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:05 Opera Cafe
07:35 Folkudvar
08:05 Evangélium
08:35 Hogy volt?!
09:30 Életművész
10:25 Rejtélyes 

XX. század
10:55 Öt kontinens
11:25 Egy pikoló 

világos
Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
23:00 Virtuózok-

válogatás
23:15 Virtuózok-

válogatás
23:30 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Párbeszéd

Játékfilm
03:35 Egy pikoló 

világos
Magyar romanti-
kus film

05:20 Férfi 
kézilabda 
világbajnokság

06:55 Pecatúra
07:30 Férfi 

kézilabda 
világbajnokság

09:05 Szabadidő
09:40 Férfi 

kézilabda 
világbajnokság

15:30 Férfi 
kézilabda 
világbajnokság

17:10 Napos Oldal –
DTVK

17:40 Felvezető műsor: 
Kézilabda

18:00 Férfi 
kézilabda 
világbajnokság

19:30 Értékelő műsor:
Kézilabda

20:00 Felvezető műsor: 
Kézilabda

20:30 Férfi 
kézilabda 
világbajnokság

22:00 Értékelő műsor:
Kézilabda

22:15 Férfi kézilabda
világbajnokság

03:55 Férfi kézilabda
világbajnokság

04:00 Fókusz Plusz
04:50 Az én kis 

családom
Török filmsor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:40 Star Wars: A

Freemaker csa-
lád kalandjai
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:10 Teleshop
10:10 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
10:40 A Muzsika TV 

bemutatja!
11:20 Az Év Hotele
12:05 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:40 Házon kívül
13:15 Glades - Ten-

gerparti gyilkos-
ságok
Amerikai krimisor.

14:25 A szépség és 
a szörnyeteg
Am. animációs ka-
landvígjáték

16:10 A kis hableány
Am. animációs ka-
landvígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

19:00 A Karib-tenger
kalózai 2. - Hol-
tak kincse
Amerikai kaland-
film

22:10 Hullámtörők
Amerikai akciófilm

01:20 Portré
01:55 Időről időre

Amerikai krimisor.
03:00 Időről időre

Amerikai krimisor.

04:35 Csapdába csalva
05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
10:45 Fald Fel!
11:15 Több mint TestŐr

- Best Of
11:50 Super Car
12:20 Életmódi
12:55 Brandépítők
13:25 Zorro legendája

Amerikai kaland-
film

16:10 Derült égből Polly
Am. romantikus 
vígjáték

18:00 Tények
18:50 Csaló csajok

Amerikai vígjáték
21:00 A kém, aki 

dobott engem
Am. akcióvígjáték

23:30 Z: az elveszett 
város
Amerikai kaland-
film

02:15 Testről és lélekről
Magyar romantikus 
filmdráma

04:00 Esély
04:20 Himnusz
04:25 A művészet fel-

szabadít - Portré-
film Elekes Kár-
oly festőművész-
ről - MMA portré

05:20 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Családi kör
07:50 Isten kezében
08:15 Katolikus krónika
08:40 Neked szól!
08:55 Új nemzedék
09:20 Református 

magazin
09:45 Ő és én: 

Varga Lili
10:00 Református is-

tentisztelet köz-
vetítése

11:00 Római katolikus 
szentmise

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

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:30 A nagy piramis 

megfejtése
14:30 Édes anya-

nyelvünk
14:40 Egy éj Velencében

Magyar filmvígjáték
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:05 Hogy volt?!
17:00 A világörökség 

kincsei
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
22:25 Kenó
22:35 Leander 

utolsó útja
Német filmdráma

00:25 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
01:30 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:15 Rúzs és selyem
02:45 Fülszöveg: Cs. 

Szabó Sándor
03:10 Mesterember
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!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Világ
07:40 Multiverzum
08:05 Mesterember
08:30 Noé barátai
08:55 Novum
09:25 Önök kérték

10:20 Ízőrzők: 
Mezőberény

10:50 Térkép
11:20 Szerelmes 

földrajz
11:50 Kincsesládánk
12:20 Kincsesládánk
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
22:00 A Fili karnagya
23:00 A Nagyok
23:30 Hogy volt?!
00:25 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 A Nemzeti va-

rázskörében - 
Ablonczy László 
- MMA portré

02:20 Egy éj Velencében
Magyar filmvíg-
játék

03:30 Magyar történel-
mi arcképcsar-
nok

05:25 Sportpercek
05:26 Férfi kézilabda

világbajnokság
07:05 Múlt és Jelen
07:30 Jövünk!
08:05 Férfi kézilabda 

világbajnokság
09:40 Férfi kézilabda 

világbajnokság
15:30 Férfi kézilabda 

világbajnokság
17:35 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Férfi kézilabda

világbajnokság
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:45 Felvezető műsor:

Kézilabda
20:30 Férfi kézilabda 

világbajnokság
22:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
22:15 Férfi kézilabda 

világbajnokság
03:45 Férfi kézilabda 

világbajnokság
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A korpásodás 12 ellenszere: 
korpa ellen házilag

A korpás haj sokunk életét megkeseríti. Hiába mosunk gyakrab-
ban hajat és figyelünk arra, nehogy megfázzon a fejbőrünk, még-
is időről időre visszatér ez a kellemetlen jelenség. Lássuk, mit te-
hetünk a korpa ellen házilag.

1. Almaecet
Talán a legszélesebb körben 

alkalmazott korpa ellen házilag 
az almaecet. Mossuk meg a ha-
junkat a szokásos módon, majd 
egy pohárba hígítsuk fel az al-
maecetet először 1:5 arányban. 
Későbbi hajmosásokkor ezt az 
arányt 1:1-ig növelhetjük, de 
ennél erősebbet ne használjunk.

Miután leöblítettük a sam-
pont a hajunkról, öntsük óvato-
san rá az almaecetes vizet, majd 
finoman oszlassuk el a fejbő- 
rön. Masszírozzuk néhány per-
cig, majd öblítsük le.
2. Háztartási ecet a korpa 

ellen házilag
A háztartási ecet is hasonló-

an eredményes lehet a hajunk-
ra, mint az almaecet. Ha 20%-os 
ecetet használunk, akkor maxi-
mum 1:5 arányban keverjük ösz-
sze vízzel, ennél erősebb elegyet 
semmiképpen ne tegyünk a fej-
bőrre! Hajmosás után öblítsük le 
vele a hajunkat, majd az ecetet is 
öblítsük ki!

Nem kell aggódni a kellemet-
len ecetszag miatt, mert a szára-
dásra már eltűnik a hajból. Vi-
gyázzunk azonban, hogy a sze-
münkbe ne kerüljön, mert na-
gyon erős csípő érzést okozhat!

3. Teafaolaj
A teafaolaj felhasználási lehe-

tőségei széles skálán mozognak. 
A korpa ellen házilag is érdemes 
kipróbálni, mert kiválóan fertőt-
leníti a fejbőrt. Néhány cseppet 
keverjünk össze oliva- vagy nap-
raforgó-, esetleg mandulaolaj-
jal, majd az így kapott keveréket 
masszírozzuk be a fejbőrbe!

Hajmosás előtt, száraz hajra 
használjuk. Ha tudjuk, hagyjuk 
rajta minél tovább, akár egész 
éjszakára is: tegyünk rá egy zu-
hanysapkát és tekerjük be egy tö-
rölközővel, hogy kellemes me-
legen tartsa. Reggel öblítsük le, 
majd a szokásos módon mossuk 
meg a hajunkat.

4. Szódabikarbóna
Háztartásunk nélkülözhe-

tetlen eleme a szódabikarbóna. 
Használhatjuk tisztításra, fertőt-
lenítésre, szagtalanításra, vagy 
mostantól akár a korpa ellen há-
zilag is. Hajmosás előtt és után 
is alkalmazható: dörzsöljük be a 
fejbőrt szódabikarbóna és víz ke-
verékével, majd masszírozzuk be 
néhány percig.

Ezután alaposan öblítsük le, 
mert ha marad rajta, akkor kel-
lemetlen érzést okozhat. Né-
hány alkalom után hajunk nem 
csak korpamentes, de látványo-
san szebb, csillogóbb is lesz tőle!

5. Joghurt
A joghurt egyre fontosabb sze-

rephez jut nem csak az egészséges 
táplálkozásban, de az arc szépségé-
nek ápolásban, sőt már a hajápolás 
területén is. A korpás hajra kifeje-
zetten hatékony lehet a joghurt, mi-
vel megakadályozza a gombák sza-
porodását.

Hajmosás előtt tegyünk fel 20-

30 percre egy natúr élőjoghurtból 
készült pakolást, esetleg tegyünk 
rá zuhanysapkát és bugyoláljuk be 
egy törölközőbe! Az idő elteltével 
öblítsük alaposan ki, majd mossunk 
hajat, ahogy egyébként is szoktunk!

6. Só a korpa ellen házilag
Az egyik legegyszerűbb és leg-

olcsóbb módszer a korpa ellen házi-
lag, ha egyszerűen hajmosás elején 
egy maréknyi sót teszünk a fejbőr-
re és gyengéden megmasszírozzuk 
vele, majd megmossuk a hajunkat 
a szokásos módon. Ha vizes hajra 
tesszük, akkor a hatás kellemesebb 
lesz,mivel a só szemcséi nem olyan 
erőteljesen dörzsölik a fejbőrt.

A módszer lényege, hogy a kris-
tályok feldörzsölik a fejbőrre lera-
kódott korparéteget, majd a só fer-
tőtlenítő hatásának köszönhetően a 
korpa lényegesen nehezebben tud 
visszajönni.

7. Gyógynövények
Mint minden otthoni praktiká-

ban, a korpa elleni harcban is nagy 
segítségünk lehetnek a gyógynövé-
nyek. Hatásos lehet a babérlevél, az 
aranypecsétfű és akár a rozmaring 

is, bár ez utóbbiból keveset érdemes 
csak használni. Forrázás után hagy-
juk kihűlni a főzetet, majd öblítsük 
le vele a hajat!

A főzeteket először mindig csak 
egy kisebb területen próbáljuk ki 
és nézzük meg, hogy nem reagál- 
e rosszul a fejbőr. Ha nincs sem-
mi negatív tünet, akkor alkalmaz-
zuk őket rendszeresen a biztos ha-
tás kedvéért.

8. Szájvíz
Bár elsőre bizarrnak tűnhet, 

mégis kifejezetten hatásos lehet a 
szájvíz alkalmazása a korpa ellen 
házilag. Van például olyan száj-
víz a magyar piacon, amit ko-
rábban kifejezetten korpásodás 
elleni balzsamként ajánlottak, 
csak később váltott más felhasz-
nálásra.

Érdemes kipróbálni, hogy 
egy kevés szájvizet eloszlatunk a 
fejbőrön, hogy mindenhova jus-
son. Ha ügyesen csináljuk, még 
takaró sapkát sem kell húzni rá, 
hiszen nem igényel sok anyagot, 
ami lefolyhatna. Célszerű este 
bekenni ezzel a fejbőrt, majd 
reggel hajat mosni. A hatás nem 
marad el!
9. Téli korpa ellen házilag

Előfordul, hogy a fűtési sze-
zon, a benti szárazabb levegő és 
a kinti hideg hatására hajunkon 
kopra jelenik meg. Ilyenkor le-
het, hogy csak téli korpásodásról 
van szó, vagyis a fejbőrünk érzé-
kenyen reagál a téli környezetre.

Ilyenkor váltsunk korpásodás 
elleni samponra, vagy alkalmaz-
zuk a házi praktikák valame-
lyikét ugyanúgy, mintha állandó 
korpásodással kellene megküz-
denünk. Minél előbb teszünk el-
lene, annál valószínűbb, hogy 
nem válik erősebbé és állandóvá!
10. Samponok hatóanyagai

Fontos lehet a megfelelő sam-
ponmárka is, de az is lehet, hogy 
az eddiginél olcsóbban is hozzá-
juthatunk a korpa hatékony ellen-
szeréhez. Ne a sampon nevét néz-
zük, inkább ellenőrizzük a ható-
anyagokat.

Keressük a szelén-szulfidot 
és a cink-piritiont, és válasszunk 
olyan sampont, ami tartalmazza 
ezeket! Kátrány tartalmú sampo-
nok is hatásosak lehetnek, de eze-
ket inkább tartogassuk későbbre, 
ha az előbbiek esetleg nem bizo-
nyulnak elég hatásosnak!

11. Samponok cseréje
Sajnos sokan tapasztalhattuk 

már, hogy hiába találunk egy ha-
tékony sampont, néhány hónapos 
használat után már az is sokat ve-
szít eredményességéből és a kor-
pa végül ugyanúgy visszatér.

Gyakori jelenség, hogy a fej-
ből hozzászokik a sampon ható-
anyagához és már nem reagál rá 
megfelelően. Ilyenkor jobban 
tesszük, ha másik sampont kere-
sünk, majd néhány hónap eltelté-
vel visszatérünk az előzőre. Így 
sikeresen visszahozhatjuk annak 
eredeti hatását!

12. Hajmosási praktikák
A korpa ellen házilag haté-

konynak bizonyult olajat, példá-
ul a teafaolajat akár a samponba 

is tehetjük. Elég néhány csepp, és 
minden hajmosáskor jut a termé-
szetes fertőtlenítőszerből a fej-
bőrre. Hosszú távon nagyon hatá-
sos és kényelmes megoldás lehet.

Ha azt tapasztaljuk, hogy a fej-
bőrön elkezdődik a korpásodás, 
akkor feleslegesen várunk arra, 
hogy az magától elmúlik. A leg-
egyszerűbb, ha gyakrabban mo-
sunk hajat és kísérletezünk a fen-
ti lehetőségekkel!

bien.hu

5 szépségmítosz, ami 
tényleg igaz

Vannak olyan makacs szépségápolással és fitnesszel kapcsolatos 
mítoszok, amelyek akkor is tartják magukat, ha már ezerszer 
megcáfolták őket (nem, nem nő gyorsabban a hajad, ha rendsze-
resen vágatsz a végéből, és tényleg nem fogsz hízni, ha este hat 
után eszel vacsorát). Vannak viszont olyanok, amelyeket minden-
ki ismer, és tényleg igazak. Ha az unalomig ismételt közhelyek 
közül van olyan, amit megfogadsz, ezek legyenek azok.

Ráncos leszel, ha sokat 
dörzsölöd a szemed

Ezt talán igazából meg sem 
kell magyaráznom: ahogy nyo-
mod, húzod és rángatod a szemed 
körüli bőrt, valóban könnyebben 
idézed elő a ráncok kialakulását, 
mintha békén hagynád a szemei-
det. Ráadásul a szemkörnyéki bőr 
különösen érzékeny (nem vélet-
lenül használunk rá külön erre a 
területre való krémeket), így még 
könnyebben ronthatsz a helyze-

ten, ha sokat dörzsölöd. Persze 
tudjuk, hogy vannak olyan hely-
zetek, mint az álmosság, vagy 
a viszketés, amikor muszáj csi-
nálnod valamit. Ilyenkor  nyom-
kodd meg a szemeidet, és figyelj 
arra, hogy ne húzd-vond a bőrt 
rajtuk! Így biztosan nem kell 
már huszonévesen is a ráncaid-
dal bajlódni.

A sör csodákra képes a 
hajaddal

Ismerjük a kólás -szprájtos 
verzióját a mítosznak is, ezek-
ről viszont megoszlanak a nagy-
közönség véleményei. A sör 
azonban nem csalás, nem ámí-
tás, tényleg jót tesz a hajadnak, 
hála a készítésénél használt árpa 
és komló vitamindús elegyének. 
Az ezekben található egészséges 
összetevőket beszívja a hajad, 
és sokkal dúsabb, erősebb és fé-
nyesebb lesz. Persze nem ajánl-
juk, hogy teljesen lecseréld rá a 
samponodat, de kéthetente egy-
szer tökéletes, ha pakolásként 
a hajadra locsolod, és rajta ha-
gyod néhány percig. Plusz segít-

ség egyébként, hogy a sörben ta-
lálható alkohol nagyon jól tisztít-
ja és fertőtleníti mind a hajszála-
idat, mind a fejbőrödet.

Néhány ételtől 
pattanásosabb leszel

Aki rendezett már nagy 
zabapartikat, vagy időnként van-
nak falórohamai, amikor nem ré-
pát és zellert eszeget bűntudato-
san, az biztosan tudja, hogy ez a 
mítosz nem is lehetne igazabb. 
Mindenkinél más teszi be az aj-

tót, néhányan a csokoládéra, né-
hányan a zsíros ételekre vagyunk 
érzékenyebbek. Egy biztos: ezek 
egyike sem tesz túl jót sem a fe-
neked méretének, sem az arcod 
tisztaságának. Nem is kell mesz-
szire menni a bizonyítékért: ren-
getegen ettünk össze vissza kará-
csonykor, az ekkor előbújó puk-
lik pedig lassan múlnak el, és nem 
váltják fel őket újak, ahogy visz-
szatérünk az egészségesebb ét-
rendhez.

Ráfügghetsz az 
ajakápolódra

Úgy hangzik, mintha az 
ajakápoló -biznisz rosszakarói 
találták volna ki ezt az aljas ha-
zugságot, hogy minél keveseb-
bet használjunk a Labellóból és 
társaiból. Az igazság az, hogy a 
gyakori használat tényleg függő-
vé teheti a szádat. Ezek a rúzsok 
ugyanis, míg egyes összetevő-
ik valóban hidratálják a bőrödet, 
a Daily Makeover cikke szerint 
ezzel egyidőben kámfort, men-
tolt és szalicilsavat is tartalmaz-
nak. Ezek viszont épp az ellen-
kezőjét váltják ki, és kiszárítják a 
szádat. Így belekerülsz az ördögi 
körbe: kiszárad, bekened, amitől 
még inkább kiszárad, és újra be 
kell kenned a szádat.

A szoros lófarkaktól 
kihullik a hajad

Ez is egyszerű fizika: mivel a 
nagyon szoros copfok folyton ki-
felé húzzák a hajszálaidat (pláne 
akkor, ha még gyakran igazgatod 
is őket), a gyengébbek megad-
ják magukat, és a kezedben ma-

radnak. De az erősebbeket is ne-
hezebb lesz ott tartani, ahová va-
lók, hiszen folyamatos húzóerő-
nek tetted ki őket. Így még akár 
éjszaka is veszíthetsz a fürtjeid-
ből, ha egész nap copfban volt a 
hajad. Sőt, van egy ijesztő hírünk 
is: akár hegesedéses hajhullást is 
előidézhetsz, ha sokat hordod ló-
farokban a frizurádat. Ez azt je-
lenti, hogy a kihullott hajszá-
lak már soha nem nőnek vissza! 
Szóval, óvatosan azzal a copffal!
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A végén a Kiel örülhetett…

Az újév első perceiben tragédia tör-
tént a munkácsi járási Rókame-
zőn (Liszicsevo): egy helyi lakos a 
Liszicsanka folyóba esett, adta hírül a 
pmg.ua hírportál.

Az esetről Natália Batir, a Rendkívüli 
Helyzetek Állami Szolgálata Kárpátaljai 
Kirendeltségének szóvivője közölte, hogy 
a fiú rokona éjfél után 1 perccel értesítet-
te a tűzoltókat. A nő telefonon elmondta, 
hogy a fiú a barátnőjével hazafelé tartott, 

Tragédia az újév első perceiben
amikor a Liszicsanka folyó hídján meg-
csúszott és beleesett a vízbe. A 24 éves 
fiatalt a Dolhai Állami Tűzoltó- és Men-
tőegység brigádja és a helyi lakosok több 
órán át eredménytelenül keresték.

A fiatal férfi holttestét végül Ko-
vácsrét (Kusnica) és Rókamező között 
találták meg. A hullát kiemelték a víz-
ből, és átadták a rendvédelmi szervek 
munkatársainak. Vizsgálják a halál kö-
rülményeit.

December 30-án este az ungvári járási 
Mélyút (Hliboke) falu közelében, az M 
06-os gépkocsiúton súlyos közúti baleset 
történt három gépkocsi részvételével.

Erről a megyei járőrrendészet szá-
molt be Facebook-oldalán. Az előzetes 
információk szerint 21 óra körül 3 autó 
ütközött össze: két Audi és egy Mitsu-
bishi. Egy ember életét vesztette a bal-
esetben. Később ismertté vált, hogy egy 
2010-es gyártmányú Mitsubishi Colt tí-
pusú gépkocsi Munkács irányában ha-

Hármas halálos közúti baleset Ungvár 
közelében

ladt, amikor a vezető elvesztette uralmát 
a jármű felett, és a szemközti sávba haj-
tott, ahol összeütközött egy 2001-es Audi 
A8 márkájú autóval, amelyet egy ungvá-
ri járási lakos vezetett. Az ütközés után 
az irányíthatatlan gépkocsi folytatta út-
ját a szemközti sávban és nekicsapódott 
egy 2020-as Audi Q8-nak. Az utóbbit egy 
munkácsi járási lakos vezette.

A balesetben egy 31 éves munkácsi la-
kos, a Mitsubishi Colt sofőrje életét vesz-
tette, tájékoztat a pershij.com.ua.

A munkácsi bíróság előzetes letar-
tóztatásba helyezte azt a török fér-
fit, aki az elmúlt év végén többszáz 
kilogramm heroint akart kicsem-
pészni az országból, számol be a 
karpat.in.ua.

A nyomozás során kiderült, hogy a tö-

Közel 400 kilogramm heroint akart az EU 
területére csempészni egy török férfi

rök állampolgár Kijevből akart az EU te-
rületére juttatni 374 kilogramm heroint, 
melynek érdekében létre is hozott egy „cé-
get”, mely árucikkek exportálásával fog-
lalkozott.

Az ügyben továbbra is folyik az eljá-
rás – közölte a megyei főügyészség.

Az elmúlt hét során a hatóságok felszá-
moltak három nagyobb narkólabort és 
több mint 100 kábítószert árusító inter-
netes oldalnak vetettek véget, olvasha-
tó a karpat.in.ua hírportálon.

Az információk szerint a webáruházak 
közül egyesek naponta 50 ezer dózist ad-
tak el, melyeket Ukrajna különböző része-
ire postáztak. A házkutatások során lefog-
lalt kábítószer feketepiaci értéke körül-

Több mint 100 kábítószert árusító internetes 
oldalt zárt le a rendőrség Ukrajnában

belül 50 millió hrivnya. Ezenkívül lefog-
laltak 113 ezer dollárt, 158 ezer hrivnyát, 
fegyvereket, telefonokat, jegyzeteket és 
hat járművet is.

Az ügy kapcsán 50 gyanúsítottat azo-
nosítottak, melyek közül harmincat már 
tájékoztattak az ellenük indult eljárással 
kapcsolatban, tízet pedig előzetes letar-
tóztatásba helyeztek. Az ügyben tovább-
ra is folyik az eljárás.

December 28-án 22 órakor érkezett a 
rendőrségre bejelentés egy balesetről, 
mely a nagyszőlősi járási Feketeardóban 
(Csornotisziv), a Sevcsenko utcában tör-
tént, írja a pmg.ua.

A helyi rendőrség nyomozócsoport-
jának munkatársai megállapították a bal-
eset előzetes körülményeit. Eszerint az 
Opel márkájú autó 27 éves sofőrje, egy 
helyi lakos elütött egy nyugdíjas kerék-
párost. A gépkocsit vezető nő szerint a 

Sérüléses baleset történt Feketeardóban
kerékpáros az úttesten állt. Az autóbal-
esetben súlyosan megsérült 64 éves fér-
fi hömlőci (Holmovec) lakos. Őt a kór-
ház traumatológiai osztályára vitték, az 
orvosok koponyatörést diagnosztizál-
tak nála.

A járművezető józan volt. A járműve-
ket a rendőrség büntetőparkolójában he-
lyezték el. Az ügyben számos vizsgálatot 
rendeltek el, amelyek során megállapítják 
a baleset körülményeit és okait.

December 26-án a Técsői járásban tör-
tént. A técsői rendőrség ügyeleti részle-
gére késő este érkezett bejelentés a ha-
lálos balesetről, írja a pmg.ua.

A Kárpátaljai Rendőrségi Nyomo-
zó Osztályának munkatársai azonnal a 
helyszínre siettek, ahol megállapították, 
hogy Bedőházán (Bedevlja) egy Audi 
A4 típusú gépkocsi 32 éves sofőrje el-

Ismét halálra gázoltak egy gyalogost
ütött egy 62 éves gyalogost. Az áldo-
zat, egy helyi lakos a helyszínen éle-
tét vesztette.

A sofőr a balesetkor nem volt józan, 
0,82 ezrelék alkoholt találtak a vérében. 
Az autót a rendőrség büntetőparkolójában 
helyezték el. A sofőr őrizetbe vétele mel-
lett indítványozták a letartóztatását. Az 
ügy vizsgálata folyamatban van.

Január 2-án 2 óra 7 perckor értesí-
tették a tűzoltókat a Volócon keletke-
zett tűzesetről, írja a pmg.ua. Egy he-
lyi motel lakói hívták a 101-es telefon-
számot, s arról számoltak be, hogy a fo-
lyosón és a helyiségekben szúrós füst-
szagot éreznek.

Hívásukra a volóci és az alsóvereckei 
tűzoltóegységek 3 brigádja vonult ki. 15 

Tűz ütött ki egy motelban: létrán mentették az 
embereket

tűzoltó 3 tűzoltóautóval vett részt az oltá-
si és a mentési munkálatokban. Érkezé-
sükkor kiderült, hogy a tűz gócpontja az 
épület földszintjén található fürdő-szauna. 
Amíg néhány tűzoltó a lángok megfékezé-
sén dolgozott, kollégáik mentették az em-
bereket. 13 embert vittek ki a friss levegő-
re, további 3 személyt az épület második és 
harmadik szintjéről létrán menekítettek ki.

A nőknél a teniszező Iga Swiatek (a ké-
pen), a férfiaknál pedig a Bayern Mün-
chen klasszis labdarúgója, Robert 
Lewandowski lett az év leg-
jobb európai sportolója a 
Nemzetközi Sportújságíró-
szövetség (AIPS) szavazá-
sán, amelyen összesen 43 or-
szágból adták le az újságírók 
a voksukat.

Mint az AIPS hírlevelé-
ben olvasható, a 19 esztendős 
Swiatek, valamint a 32 esz-
tendős Lewandowski is első 
alkalommal bizonyult a leg-
jobbnak. 

A Bayern München táma-
dója a Formula–1 újdonsült 
hétszeres világbajnokát, Lewis 
Hamiltont, és a tavalyi évben 
diadalmaskodó Rafael Nadalt utasította 
maga mögé, míg Swiatek mögött az olasz 
alpesi síző, Federica Brignone lett a má-

AIPS: az év férfi és női sportolója is 
lengyel lett Európában

sodik, a hollandok futballistája, Vivianne 
Miedema pedig a harmadik.

A nőknél 2016-ban és 2017-ben és 

2019-ben is Hosszú Katinka zárt az élen, 
korábban, 1992-ben Egerszegi Krisztina 
kapta meg a kitüntetést.

Nagy izgalmak közepette zajlik Európa 
egyik legerősebb labdarúgó-bajnoksá-
gának, az angol Premier Leauge-nek a 
küzdelemsorozata.

A 17. fordulóban a címvédő és listave-
zető Liverpool a Southampton vendége-
ként kapott ki 1-0-ra, így rendkívül szo-
ros az élmezőny állása.

További érdekesebb eredmények: 

Hat csapat is aranyesélyes
Chelsea – Manchester City 1-3, Newcastle 
– Leicester 1-2, Manchester United – 
Aston Villa 2-1.

A Liverpoolnak és a MU-nek 33 pont-
ja van, míg a Leicester 32 pontos, de raj-
tuk kívül még az egyformán 29 pon-
tos Tottenham, Manchester City és a 
Southampton is bejelentkezett az érmekért.

A mögöttünk maradt esztendőben kü-
lönösen sok ismert sportoló földi élete 
ért véget örökre, mint Magyarországon, 
mint a nagyvilágban…

Februárban hosszú betegség után, 72 
éves korában hunyt el Wichmann Tamás, a 
kenus legenda, aki rendkívül eredményes 
sportpályafutása alatt csak olimpiai ara-
nyat nem nyert. Az olimpiákon kétszer volt 
ezüstérmes, míg világbajnokságon 9-szer, 
Eb-én pedig háromszor tudott győzni.

Sajnos még ebben a hónapban ment el 
az élők sorából az egykori újpesti Göröcs 
János(80) labdarúgó, illetve Székely Éva 
(92), az FTC egykori kiváló olimpiai baj-
nok úszója.

Júniusban a vízilabda-sport gyászolt. 
Pár nap leforgása alatt két háromszo-
ros olimpiai bajnok is itt hagyott minket: 

2020-nak nagy a veszteséglistája…
Kárpáti György 84 évesen halt meg, Be-
nedek Tibort viszont mindössze 47 éve-
sen érte a halál.

Az év második felében ismét a Fra-
di-család gyászolt elsősorban: Szűcs La-
jos 76, míg Branikovits László 70 éve-
sen hunyt el.

Ami a nagyvilág nagy halottjait ille-
ti, az év elején mindenkit megdöbbentett 
az amerikai kosárlegenda, Kobe Bruant 
halála, aki 41 évesen helikopter-baleset-
ben hunyt el. A kétszeres vb-ezüstérmes 
holland labdarúgó, Robbie Rensenbrink 
71 évet élt.

Novemberben és decemberben a fut-
ballvilág gyászolt: minden idők talán leg-
jobb labdarúgója, Diego Maradona 60 
évesen, míg az egykori vb-gólkirály Paolo 
Rossi 64 évesen hagyta itt a földi életet.

Január 11-én kezdi meg a felkészülést 
a 2020-2021-es bajnokság tavaszi idé-
nyére az országos élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokságban szereplő Minaj FC 
együttese.

A tervek szerint Vaszil Kobin csapata 
először tüzetes orvosi vizsgálaton esik át, 
ami, természetesen a játékosok és stábtagok 
tesztelésével is jár, majd tíz napon keresz-
tül Ungváron folytatja az elsősorban erőn-
léti edzéseket. Ez idő alatt a felkészülési 
programban szerepel a magyar élvonalbe-
li Kisvárda, illetve a másodosztályban küz-
dő Debrecen elleni formába hozó mérkő-
zés is. A továbbiakban – január 23-tól feb-
ruár 6-ig Törökországban edzőtáborozik a 
Minaj FC, ahol a terveknek megfelelően öt 
edzőmeccs is szerepel majd a programban. 
A 14 csapatos Favbet Liga tavaszi folytatá-
sára február 13-tól kerül sor.

Ami a játékoskeretben történő moz-
gásokat illeti, a bennmaradást jelentő, 11. 
helyen telelő kárpátaljai együttesnél egy-
előre több a távozó, mint az új játékos. 
A folytatásban  Artur Karnoza és Oleh 
Hologyuk is máshon folytatja majd, illet-
ve visszatér egyesületéhez, a Dnyipróhoz 

A Minajban folytatja Milevszkij
és a Mariupolhoz az ősszel kölcsönben 
Ungváron szereplő Makszim Lopirjonok 
és Kiril Melnicsenko.

Eddig egyetlen új játékos érkezé-
se vehető biztosra, de az nem akárki, hi-
szen Artem Milevszkij neve nagyon is is-
merősen cseng az ukrán futballéletben. 
A minajiak vezetőedzőjével, a 35 éves 
Vaszil Kobinnal egyidős Milevszkij leg-
szebb éveit a Dinamo Kijevnél töltötte, 
ahol négyszeres bajnok és kupagyőztes 
volt, tagja volt a 2006-os világbajnoksá-
gon és 2012-es Eb-én szereplő ukrán válo-
gatottnak. Az utóbbi öt évben igazi világ-
járóvá váló Milevszkij szerepelt a török, a 
román, a horvát, az orosz, sőt, a Kisvárda 
labdarúgójaként, 2018-ban, a magyar baj-
nokságban is.

Legutóbb a Dinamo Breszt alkalmazá-
sában állt, ahol már nem muzsikált olyan 
kiválóan, hiszen csatár létére 53 mérkőzé-
sen csak tízszer volt eredményes.

Mindenesetre a Minajnál bíznak ben-
ne, és azt remélik, hogy tavasszal segítsé-
gére lehet majd a bennmaradásért küzdő 
együttesnek, amellyel Milevszkij másfél 
éves szerződést kötött.
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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!

Lakás eladó
Beregszászban a Mu-
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 18 000 f.e.  
Mob.: 066-2910418,                   
          068-2126127. 

Hirdessen!
066-2850283

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 csalá-
di ház, kétemeletes (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. 
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

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 eladó 
egy egyszobás lakás. Tel: 066-
5313197, +3630-7800693. 

Lakás kiadó

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

Kiadó hosszú távra 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.: 
067-1102169, 098-8696619. 

Autóalkatrész, tartozék

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

Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását és metszést vál-
lalok Beregszászban és kör-
nyékén. Mob.: 050-1948976. 
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 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére 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. 

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. 

Magyarországi tejelő te-
henészetbe 2 fő szakkép-
zett, józan életű állatgon-
dozót keresünk, szállás 
megoldott. Várható kere-
set 250000 Ft/hó. Mob.: 
+3620-9145604. 

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. 

Barkács, szerszám

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

Építkezés, felújítás

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

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszász-
ban. Ár: 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

Beregszászban eladó egy 
jó állapotban lévő sa-
rokülő, 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

A csalódás mindig na-
gyon rossz érzés, de 
olykor sajnos még-
is elkerülhetetlen, hi-

szen az életben nem min-
dig alakulnak úgy a dolgok, 
ahogy azt szeretnénk. Ezen a 
héten Ön is ezt fogja tapasz-
talni, hiszen lehet, hogy a ter-
vei meghiúsulnak, vagy ku-
darcba fulladnak a számítá-
sai. Ezt bizonyára nagyon ne-
héz megélni, de fogja fel úgy, 
mint egy leckét az élettől.

Habár Ön általában 
jobban szeret egyedül 
lenni, és kissé magá-
nyos természet, ezen a 

héten ez teljesen meg fog vál-
tozni. El tudja ezt hinni? Sok-
kal jobban fogja igényelni a tár-
saságot, és több időt tölt majd a 
barátaival, mint valaha. Remek 
hangulatban lesz egész héten, és 
annyi emberrel akar találkozni, 
amennyivel csak tud. Másokat 
is teljesen meglep majd ez a for-
dulat a viselkedésében.

A türelem nagyon 
fontos tulajdonság, 
különösen a szemé-

lyes kapcsolatai terén. Ne 
feledje, nem irányíthat min-
dig másokat, és itt az ide-
je megtanulnia ezt elfogad-
ni. Az a feladata erre a hét-
re, hogy gyakorolja ezt a ké-
pességét. Nem számít, hogy 
egyedülálló vagy párkapcso-
latban él, a türelem elenged-
hetetlen része az emberi kap-
csolatoknak.

Ez a hét remek alka-
lom arra, hogy meg-
erősítse az immun-

rendszerét és egészségeseb-
bé váljon, ez ugyanis hoz-
zájárul ahhoz, hogy az éle-
te számos területén sokkal 
produktívabb, hatékonyabb 
legyen. Mások valószínűleg 
irigykedni fognak Önre és a 
sikereire, még akkor is, ha ők 
semmilyen energiát nem ál-
doztak azért, hogy elérjék a 
saját céljaikat.

Ezen a héten számos 
megpróbáltatással 
és nehézséggel kell 

majd szembenéznie, különö-
sen a munkahelyén, és emi-
att előfordulhat, hogy meg-
inog az önbizalma. Nem tud-
ja, hogy mitévő legyen, és ez 
teljesen megbénítja majd és 
képtelen lesz cselekedni. A 
megoldás erre a problémára 
nem más, mint hogy felad-
ja a büszkeségét és nem fél 
elfogadni mások segítségét.

Az elkövetkező na-
pokban megerősíti 
az édesanyjával való 

kapcsolatát és sokkal jobban 
kifejezi majd az iránta érzett 
szeretetét. Ami azt illeti, ez az 
időszak minden édesanya szá-
mára nagyszerű lesz. Emel-
lett azt fogja tapasztalni, hogy 
sokkal közelebb kerül majd a 
belső énjéhez és ezáltal sokkal 
kiegyensúlyozottabbá válik. 
Az idősebb rokonaival is szo-
rosabb kapcsolatot ápol majd.

Az elkövetkező na-
pokban egy bizonyos 
dolog nagyon bosz-
szantja majd, a ma-

gánéletében vagy a munká-
jával kapcsolatban. Ez az ér-
zés nagy kihívások elé állít-
ja majd, és azt érzi, hogy az 
élete bizonyos területei nem 
töltik el elégedettséggel és 
boldogsággal. Azonban el-
képesztő örömet fog átél-
ni, amikor végre megtalálja 
a megoldást a problémáira.

Az elkövetkező hét 
nagyon nagy hatás-
sal lesz Önre, ugyan-
is végre elég elkötele-

zett lesz ahhoz, hogy egy re-
mek új szokást alakítson ki. 
Azonban ehhez elengedhe-
tetlen, hogy a rossz szokása-
it maga mögött hagyja. A fe-
lesleges energiáit vezesse le 
inkább azzal, hogy belekezd 
egy új sportba vagy hobbiba, 
hiszen ezek sokkal izgalma-
sabbá teszik a napjait!

A héten hatalmas 
népszerűségnek ör-
vend majd a baráti 
körében. Emellett na-

gyon elismerik majd a mun-
kájával kapcsolatban, különö-
sen, ha még csak nemrég kez-
dett el ezen a területen dolgoz-
ni. Mivel Ön nagyon meleg-
szívű, ezért mindig nagyon 
önzetlenül segít másokon. 
Ez az elkövetkező napokban 
sem lesz másként, ugyanis le-
het, hogy önkénteskedni fog.

Ezen a héten előfor-
dulhat, hogy kisebb 
nehézségekbe ütkö-
zik, különösen, ami a 

pénzügyi helyzetét illeti. Azon-
ban Ön, mint mindig, most is 
előre gondolkozott és számolt 
ezzel a problémával, így köny-
nyedén meg tud küzdeni bár-
milyen akadállyal, amit az élet 
Ön elé gördít. Nincs oka ag-
godalomra, hiszen mindig na-
gyon megfontolt és minden es-
hetőségre van A, B és C terve.

Az elkövetkező na-
pok remekül alakulnak 
majd a Vízöntők szá-

mára, ugyanis nemcsak hogy 
jó egészségnek örvendenek 
majd, hanem a társasági és a 
szerelmi életük is remek fordu-
latokat vesz. A házasság témá-
ja szintén egész héten beszéd-
téma lesz. A szerelem most ha-
talmas szerepet játszik az éle-
tében, de fontos, hogy ne sies-
sen el semmit és mindig meg-
fontoltan döntsön.

Ezen a héten hatal-
mas fejlődést mutat 
majd a karrierje, kü-

lönösen akkor, ha Ön irodai 
munkát végez. Azonban elő-
fordulhat, hogy nagyon ta-
nácstalannak érzi majd magát 
bizonyos döntések meghozata-
lában, de ne aggódjon, ugyanis 
kis idővel minden rendeződni 
fog. Fontos, hogy megtanulja 
kezelni az élet nehéz időszaka-
it, hiszen a nehézségeket min-
dig öröm és boldogság követi.

Mezőkaszonyban január 4-én 
ünnepelte 2. születésnapját

Komári Barbara.
Ebből az alkalomból köszöntik őt 
szülei, nagyszülei és dédszülei.

„Felragyog egy csillag egy fénylő haj-
nalon, fehér rózsaszál nyílt a dombol-
dalon. Ez a rózsaszál neked nyílik szé-

pen, mivel születésed napját 
ünnepeled éppen. Drága 
szeme fénye lettél édesanyádnak, szíve büszke-
sége édesapádnak. A nagymama azt a percet is 
áldja, mikor kis unokáját a karjaiba zárja. Kér-
jük a jó Istent, áldja minden lépted, adjon ne-

ked erőt, egészséget. Isten éltessen nagyon soká-
ig, drága Barbikánk!” 

Részvétnyilvánítás
A Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egyesüle-

tének tagsága mély fájdalommal értesült Revák Sán-
dor, a Makkosjánosi Szivárvány Nyugdíjasklub alapító 
tagjának haláláról és őszinte részvétét fejezi ki családjá-
nak. A tagság nevében Goncz Tibor elnök.

Köszönetnyilvánítás
A Nagyszőlősi Református Egyházközség megkö-

szöni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek az épületfej-
lesztésben nyújtott segítséget. A támogatásnak köszön-
hetően gyülekezeti épületünk tetőtere szigetelve lett, va-
lamint tetőtéri ablakok lettek beépítve.  
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5 étel, ami felpörgeti az anyagcserét és beindítja a fogyást is

Ez egy csodaszer! 5 egészségügyi 
probléma, amin segít ez a gyökér

Egy igazi csodaszer ez az apró fekete 
mag, rengeteg betegséget gyógyít

Vannak összetevők, amelyekről bár tudunk, 
talán mégis ritkábban kerülnek a kezünk-
be a konyhában, mint amennyi lehetőség 
rejlik bennük. Lehet, hogy csak egyféle 
felhasználási módját ismertük eddig, pe-
dig sokkal több módon is megörvendez-
tethetne minket, a tányéron és azon kívül 
is. Íme, az egyik kedvencünk, a gyömbér, 
amely amellett, hogy ízletes és pikáns fű-
szer, amely húsos ételekhez és sütemények-
hez is izgalmas, rendkívül jótékony hatású.

Erősíti az immunrendszert
Talán kevesen tudják, de a cukorbetegeknek vagy az 

inzulinrezisztenciával küzdőknek érdemes beiktatniuk az 
étkezésükbe a gyömbért, hiszen segít karbantartani a vér-
cukorszintet, de egyszerűen akkor is érdemes időről időre 
fogyasztanunk, ha csak szeretnénk megelőzni a betegsége-
ket és erősíteni az immunrendszerünket.

Vírus- és baktériumellenes hatását csak fokozza, hogy 
rendkívül jól izzaszt, ezáltal segít abban, hogy kiürüljenek 
a szervezetünkből a méreganyagok. 

Segíti az emésztést
A gyömbér hosszú ideje titkos fegyver gyomor- és bél-

panaszokra, puffadásra, hasfájásra. Segít ellazítani a bél-
rendszert, sőt, hasmenés esetén is érdemes alkalmazni, se-
gít elmulasztani a kellemetlen panaszokat és a fájdalmat.

Ha szeretnénk rendbe hozni az emésztésünket, minden-
képp a nyers gyömbért válasszuk, étkezés után közvetle-

nül rágcsáljunk el belőle egy kis darabot, vagy reszeljük 
le és keverjük össze citromlével, amivel aztán a vizünket 
ízesíthetjük.

Igaz, az íze nagyon erős, de megéri, sőt egy idő után köny-
nyű megkedvelni. Hasonlóan jó választás émelygés ellen a 
gyömbérrágcsálás, kismamáknak is szokták javasolni a kez-
deti rosszullétek elűzésére, sőt tengeribetegség ellen is kiváló.

Megfázás ellen csodaszer
Ha érzed, hogy kicsit megfáztál, vagy ha már le is dön-

tött a lábadról egy csúnya nátha, mielőtt gyógyszerekhez 
nyúlnál, érdemes kipróbálnod a gyömbért is, mégpedig 
tea formájában.

Egyszerűen szerezz be egy darabot, hámozd meg ala-
posan és kockázd fel, majd főzd nagyjából fél liter vízben 
húsz percig.

Miután kész, szűrd le, adj hozzá mézet és frissen fa-
csart citromot és már kész is a vitaminbomba a megfázás 
ellen! Bedugult orr ellen a forrázott gyömbér inhalálása is 
nagy segítség lehet, így ha hamar szeretnénk újra levegő-
höz jutni, akkor egy nagyobb edényben forraljuk fel és ha-
joljunk fölé, fejünk felett tartva egy törölközőt.

Női bajokra
A gyulladáscsökkentés mellett fájdalomcsillapítónak 

sem utolsó a gyömbér, amely így remekül bevethető azo-
kon a bizonyos nehéz napokon is, amikor szíved szerint 
csak egy hasmelegítővel kuporognál a kanapén. Ekkor is 
jót tehet a gyömbértea, de akár olaj formában is beszerez-
heted és bemasszírozhatod azokra a területekre, ahol iga-
zán görcsölsz. Rágcsálhatsz friss gyömbért is, de kapszula 
formájában is kapható, így ha számodra kellemetlen az íze, 
akkor sem kell lemondanod a jótékony hatásairól.

Fájdalomcsillapító hatását egyébként a menstruációs 
panaszok mellett ízületi fájdalmakra is érdemes kipróbálni.

Javítja a vérkeringést
Köztudott, hogy a gyömbér jó magas vérnyomás ellen, 

vérhígító hatása pedig csökkenti a vérrögök kialakulásának 
kockázatát és a koleszterinszintet is segít kordában tarta-
ni. Egyes felmérések szerint olyannyira jó hatással van a 
vérkeringésre, amely már az agyi működést is serkenti, így 
mindenképp érdemes fogyasztanunk, ha szeretnénk szelle-
mileg is frissek maradni.

További jó hír, hogy nem véletlenül szokták a gyöm-
bért libidó-csökkenés ellen is ajánlani, hiszen garantál-
tan feltüzeli a vágyat. A gyömbér ugyanis úgy hat a testre, 
mintha belülről fűtené azt, a testhőmérséklet növekedése 
pedig nemcsak a vírusok ellen jó, de a szexuális vágyat is 
nagy eséllyel fokozza.

A nem megfelelően működő anyagcsere telje-
sen tönkre teheti a napjainkat, a hangulatunkról 
nem is beszélve! Az emberek többsége általá-
ban a lassú anyagcserével küzd, és minden vá-
gyuk, hogy sikerüljön ezt a folyamatot valami-
vel felgyorsítani. Érthető módon, hiszen ez szin-
te lehetetlenné teszi a fogyást. Most eláruljuk, 
mit egyél, ha ebben a cipőben jársz, és szeret-
néd, hogy rendbe jöjjön végre az anyagcseréd.

A probléma a lassú anyagcserével
A lassú anyagcsere az egyik leggyakoribb oka annak, 

hogy valaki nem tud lefogyni.
Ennek gyorsasága határozza meg ugyanis, hogy mi-

lyen gyorsan tudod elégetni a kalóriákat; ezért van az, 
hogy egyeseknek nagyon oda kell figyelniük az étkezés-
re, míg mások össze-vissza esznek, akkor sem híznak meg.

Ha te is nehezen tudsz lefogyni, valószínűleg lassú az 
anyagcseréd. Ilyen esetekben érdemes az alábbi ételeket 
és italokat fogyasztanod, ezek ugyanis köztudottan anyag-
csere gyorsító hatással bírnak.

Görög joghurt
Ebben a közkedvelt finomságban nagyon sok kalcium 

található, aminek köszönhetően segít elégetni a zsírt. Szak-
értők azt javasolják, hogy a legjobb, ha naponta egy pohár 
natúr görögjoghurtot eszel meg.

Ez ugyanis a napi kalcium bevitel 18 százalékát tartal-
mazza, és nem több 100 kalóriánál. Már ez is elég ahhoz, 
hogy reggelente felgyorsítsa az anyagcserédet, így érde-
mes ébredés után fogyasztani.

Spenót
Ez a zöldség nagyon sok vasat tartalmaz, ami több 

szempontból is fontos a szervezeted számára. Ami az 

emésztést illeti, a vas segít abban, hogy az oxigén gond nél-
kül eljusson az izmaidba, és gyorsabban égesse el a zsírt is.

Természetesen akkor sincs gond, ha nem rajongsz túl-
ságosan a spenótért, hiszen ezt a zöldséget akár lencsével 
és a szójababbal is helyettesítheted. Utóbbi kettő is gazdag 
vastartalommal rendelkezik.

Halak
Nem véletlenül javasolják, hogy időnként érdemes ezt 

fogyasztani! A halakban ugyanis rengeteg jód és szelén ta-
lálható, ezek együtt pedig nagyon fontosak a szervezeted 
számára, hiszen a pajzsmirigy normál működéséhez járul-
nak hozzá.

Ennek nagyon sok szempontból muszáj hibátlanul mű-
ködnie; ez a szerv ugyanis anyagcsere-szabályozó hormo-
nokat termel, így közvetlenül az emésztésed sebességére 
is befolyással van.

Avokádó
Ez egy olyan univerzális növény, ami egyszerre gyü-

mölcs, zöldség és gyógynövény is. Ezért nem meglepő, 
hogy többek között az anyagcserére is rendkívül pozitív 
hatással van!

Szakértők szerint érdemes ezzel a finomsággal indíta-
nod a reggeleket, hiszen sok omega-3 zsírsav található ben-
ne, ráadásul az anyagcserédet is felgyorsítja, miközben a 
vércukorszinted stabilan tartja.

Grépfrút
Létezik már grépfrútdiéta is, ráadásul nem véletlenül 

olyan népszerű. Ez a gyümölcs ugyanis nemcsak C-vita-
minban gazdag, de olyan kémiai anyagok is találhatók ben-
ne, amelyek zsírégető hatással bírnak, és szabályozzák a 
vércukorszintet is.

Kutatások szerint már az is hatásos, ha étkezések mellé 
megeszel egy fél grépfrútot, hiszen az eredmények alapján 
az emberek így két hónap alatt akár 3 kilót is le tudtak adni.

Mohamed próféta úgy tartotta, hogy a feke-
te kömény mindenre jó, csak a halálra nem. 
Olaja miatt az emberek úgy tekintenek erre 
a növényre, mint egy csodaszerre. Nem csak 
számos betegséget gyógyít, de számos neve 
is van: black seed, fekete kömény, fekete 
mag, Nigella sativa, hebbet baraka.

Az egyik leghatásosabb természetes 
gyógyszer

Az utóbbi időben a tudomány alaposabban szemügyre 
vette ezt az apró fekete magot, és annak olaját. Több, mint 
száz gyógyító alkotóelemet találtak benne. Gyógyítja az al-
lergiát, az ekcémát, a pikkelysömört, a rákot – bár manap-
ság mindenről ezt mondják –, és a cukorbetegségen is javít.

A titka abban van, hogy komoly hatást gyakorol az 
immunrendszerre, igyekszik azt egyensúlyba hozni. Ezt 
a növényt több száz éve ismerik és használják keleten. 
Az orvosi irodalomban több száz tanulmány hivatkozik 
a fekete kömény gyógyító hatására.

Mire van hatással?
Görcsoldó, fájdalomcsillapító és gyulladás csökkentő, 

baktérium, vírus és gombaölő hatása van. Anti-diabetikus ha-
tása van, csökkenti a magas vérnyomást, májvédő hatása van.

Inzulin szenzitivizáló, interferon indító – az interfe-
ron a test egyik fehérjéje, aminek feladata a sejtek kö-
zötti ,,kommunikáció”, vírusfertőzés esetén.

Leukotrién antagonista, magyarul, azt az anyagot sem-
legesíti a szervezetben, aminek hatására kialakul az asztma.

A felső légutak segítője
A már kialakult pollen és porallergia tüneteit csök-

kenti, sőt még az ételallergiáét is. Huzamosabb haszná-
lata (egy éves kúra) az asztmásoknál minimálisra csök-
kenti az asztmás rohamok számát, és emellé társul a ví-
rus és baktériumölő hatás is, ami egy asztmás számára 
nagy előnyt jelent.

Amennyiben az allergiaszezon előtt kezdi valaki hasz-
nálni a fekete köményt, adott esetben a tünetek meg sem 
jelennek. A megfázás és tüdőgyulladás kiegészítő keze-
léseként ajánlják.

Vastagbélrák és ópiát függőség
A hosszú távú kezelés hatékonynak bizonyult az ópiát 

függőségben szenvedőknél, erről tanulmány is készült.
Vastagbélrák esetén a fekete mag olaj hatékonyabb, 

nagyobb biztonságú, mint a jelenleg használt gyógyszer, 

és a vastagbélrák kialakulását is komolyan gátolja. A hab 
a tortán, hogy nincs mellékhatása.

Magas vérnyomás és epilepszia
A fekete magnak erős görcsoldó hatása van, emiatt – 

megfigyelések alapján – a mag vizes kivonata alkalmas az 
epilepsziás rohamok mennyiségének csökkentésére. Két 
hónapos kúra esetén, ha naponta 100-200 mg fekete mag 
kivonatot fogyasztunk, csökkenti a magas vérnyomást.

Csak kiegészítő kezelésként ajánlják, így mindenkép-
pen rá kell kérdezni az orvosnál, mielőtt kúrába kezdenénk.

Fogyasztása
A fekete magot fogyaszthatjuk fűszerként, teaként, 

olajként. Külsőleg ecsetelőként használhatjuk, vagy épp 
inhalálhatunk vele.

A tea elkészítése: két kávéskanálnyi őrölt magot lefor-
rázunk fél liter vízzel, és tíz percig állni hagyjuk. Mint min-
den gyógytea esetében, ízesítés nélkül érdemes fogyaszta-
ni, napi két-három csésze az a mennyiség, ami optimális.

Inhalálás: egy maréknyi őrölt magot egy liter vízzel 
leforrázunk, és letakarva tíz percet állni hagyjuk. Nap-
jában többször lehet inhalálni.

Természet és gyógyítás
A természet tele van olyan növényekkel, lehetőségekkel, 

melyek gyógyulást, az élet minőség javulását hordozzák ma-
gukban. Ma az internet segítségével egyre népszerűbbek lesz-
nek a gyógynövények. Szerencsére egy-egy növényről ko-
moly leírások maradtak fenn, ami lehetővé teszi számunkra, 
hogy gyógyuljunk, és tanuljunk – a természettől, amiben élünk.
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Plusz egy vicc

2020. 53. szám meg   -
fej  tése:  A kémia 
ugyanaz, mint a fizi-
ka, csak büdösebb.
plusz    egy vicc: – Már 
fél órája itt liheg mel-
lettem egy pórázon. 
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GÁRDONYI 
GÉZA-

IDÉZET 1

ÁGDARAB !
GÖRÖG 
HÚSÉTEL

NIKKEL

ZABSZEM !
ANGYALRANG

ŐRSÉGI 
HELYSÉG

ZÖLD ÁSVÁNY, 
NEMESEBB 

FAJTÁJA 
DRÁGAKŐ

ANGOL 
ZENEKAR

ÉJFÉL !
SPORT-

VITORLÁS-FAJTA
ÁTMÉRŐ

TINTÁS 
KRIKSZKRAKSZ

MÉTER
SZOMORÚ 
HANGULAT

FOSZFOR

PÁROSAN 
SZÉP !

NÉVELŐ

ÁLOMSZERŰ

KACAT

FEKHELY

CSEN

… FANZAGO - 
OLASZ 

SZOBRÁSZ

OZMIUM

KAMION-JELZÉS

PÁRBAJT 
ELFOGAD

BÚVÁR ESZKÖZE

APÁCAZÁRDA 
RÉSZE !

ÉSZAK-EURÓPAI 
NÉP

TSCHÖLL PAPA 
EGYIK LÁNYA

BELSŐ VÁLÁS!

LELET UTÁN 
KUTAT

ITTRIUM

JÓD

UNOTT

MAGUNK

GRAMM

FÉLIG ÉP !

SZÍNÉSZNŐ 
(SZIDI)

CSIGA JELZŐJE

RÖVID SZOKNYA

KELMÉT KÉSZÍT

TÓPART 
RÉSZE !

ROMÁNIAI 
FOLYÓ

KÉN

CARTOON 
NETWORK

MOTORKERÉK-
PÁR-MÁRKA

CICKAFARK !

KÖNNYEZIK

SZEMÉLYÉT

A HÁTÁHOZ

EZÜST

LEVARRT 
HAJTÁS

AZ ASZFALT 
ELŐDJE 

KÖZTERÜLETEN

ERDEI VAD

SPANYOL 
AUTÓJEL

PORCELÁN 
ALAPANYAGA

RÓMAI 1000

SZIBÉRIAI 
FOLYÓ

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

– Drágám, látod azt a szép bundát a kirakatban? 
Egészen szerelmes vagyok belé.

– …

Kétbetűsek: ÁH, BA, 
KA, KL, LA, LD, NG, ÓL, 
RÓ, TO.

Hárombetűsek: ÁLT, 
ÁSÓ, BLA, DAN, EBI, ILZ, 
ITI, LEN, LTD, MME, ÓTA, 
RAK, SÁM, TIK, URR, ZED.

Négybetűsek: AZON, 
ÁRAD, BONO, DARI, 
D O K I ,  D R E I ,  N ATO , 
NONÁ, NONO, NULL, 
OUZO, RAABB, ROLI, 
SOLT, VERT.

Ötbetűsek: AKKOR, 
ARÉKA, BASIC, BIROS, 
EULER, ÉTLEN, GYERE, 
IRAKI, OLSEN,K ROMAN, 
VATTA, ZEBRA.

Hatbetűsek: CARUSO, 
CÁRSÁG, FOGOLY, GE-
NOVA, LEINER, LESZEK, 
MADRID, ÓARANY, ÓRA-
ADÓ, REVERS, SOMLAY, 
S T Ó L Á S ,  S Z A B A D , 
TONETT, TOVÁBB, ZÁR-
ÓRA.

Hétbetűsek: DARAB-
ÁR, ELTOLÁS, GYOR-
SAN, HÁZOROM, LE-
ISZIK, MEGÉLEZ, MIE-
LŐTT, MIRTILL, OZIRISZ, 
RALIZÁS,  SZLÁVOS, 
TÁRSULT.

N y o l c b e t ű s e k : 
ATLÉTICO, FARMERÖV, 
KALANDOR, TOBZÓDÁS.

Kilencbetűsek: BELE-
TOLAT, FÉLTÉKENY, ÖT-
LAKÁSOS.

Tizennégy betűsek: 
TESTNEVELÉSÓRA, VAD-
DISZNÓAGYAR.

Tészta: 500 g finomliszt, csipet só, 3 ek. méz, 100 g porcukor, 70 
g vaj, 1 tk. mézeskalács fűszer, 1 db tojás, 1 db tojássárgája, 1 tk. szó-
dabikarbóna, 2 ek. kakaó, szükség szerint tej;

Krém: 600 ml tej, 7 ek. gríz/búza dara/, 10 g vaníliás cukor, 70 g 
porcukor, 200 g vaj/margarin/, 500 g gesztenyemassza, 2 ek. csoko-
ládés likőr, 6 ek. eperlekvár;

Teteje: ízlés szerint csokimáz, 200 g fehér csoki.
Elkészítése: A lisztet átszitáljuk és hozzáadjuk a tojást, tojássár-

gáját, kakaót, szódát, mézeskalács fűszert és jól elkeverjük. Hozzáad-
juk a liszthez és annyi tejjel öntjük fel, hogy jó gyúrható tésztát kap-
junk. Mikor rendesen a tésztát kidolgozzuk, szétmérjük 4 részre és 
hagyjuk pihenni 1 órát. Majd a sütőpapíron kinyújtjuk (27x37 cm). A 
sütőt 180 fokra melegítjük fel és külön sütjük minden lapot 6 percig, 
majd hagyjuk hűlni a rácson. 

A tejben elkeverjük a vaníliát és a grízt, sűrű pépet főzünk belő-
le. A vajat porcukorral kihabosítjuk, hozzá kanalazzuk a kihűlt pé-
pet, majd hozzáadjuk a gesztenyemasszát és a csokilikőrt is és jól 
kihabosítjuk.

A első lapot tálcára helyezzük, megkenjük forró lekvárral, majd 
rákenjük a krémet és így járunk a többi lapokkal és a krémmel is. A 
kész sütit hűtőbe rakjuk dermedni, majd lenyomatjuk és a hűtőben 
hagyjuk éjszakára. Másnap elkészítjük a csokimázat.

Mézes gesztenye szelet

Karácsony és újév tá-
jékán a legtöbb em-
ber a szokásosnál bő-
ségesebben táplálko-
zik. Ennek következté-
ben sokan éreznek át-
meneti vagy tartós püf-
fedést, felfúvódást, ét-
vágytalanságot és bi-
zony váratlanul úgy 
érezzük, hogy enged-
ni kell a nadrágszíjon.

A nagy zabálásoknak 
súlyosabb egészségügyi 
következményei lehet-
nek: kínzó fejfájás, ki-
újuló reumatikus fájdal-
mak, depresszió, arany-
ér, szabálytalan men-
zesz, pattanások stb. 
Ilyenkor célszerű teakú-
rát tartani.

Olyan hazai növé-
nyek hatóanyagai siet-
nek ilyenkor segítsé-
günkre, amelyek vér-

tisztító és salaktalanító 
hatásúak, továbbá ser-
kentik a máj, a vesemű-
ködést és a vérkeringést.

Lassan a tél máso-
dik felébe érünk, érzéke-
nyebbek vagyunk a hű-
léses megbetegedésekre 
és a fertőzésekre. A teák 
a szervezet ellenálló ké-
pességét is számottevő-
en fokozzák.

A szaküzletekben 
számos salaktalanító, 
méregtelenítő teakeve-
réket lehet beszerezni. 
Mi pedig ismerkedjünk 
meg az ezeket alkotó né-
hány növénnyel, amit 
azért is szívesen mon-
dok el, hogy a nyár fo-

Szilveszter utáni teakúra
lyamán sétáik, kirándu-
lásaik alkalmával gyűjt-
senek, szárítsanak és tá-
roljanak a téli hónapok-
ra belőlük.

A nagy csalán vér-
tisztító, a vesét fokozott 
vízkiválasztásra serken-
ti. Forrázatát ajánlatos 
naponta 3-4 csészével 
elfogyasztani.

A gyermekláncfű te-
ája felfúvódás, telített-
ség esetén ajánlható. 
Gyógyító ereje frissen 
fogyasztva a legintenzí-
vebb. Zsenge leveléből 
pikáns, kissé kesernyés 
saláta készíthető, de teát 
lehet főzni a gyökeré-
ből is. Tévhit az, hogy 
mérgező lenne. Ezt csu-
pán fehér tejnedve miatt 
gondolják.

A mezei zsurló a ve-
seműködést serkenti. 

Főleg azoknak ajánlom, 
akik az ünnepek idején 
túlságosan sok alkoholt 
fogyasztottak el. Figye-
lem: nem szabad ösz-
szetéveszteni a mocsá-
ri zsurlóval, amely mér-
gező!

Minden gyógytea el-
készítésének van vala-
mi – könnyen elsajátít-
ható – fortélya. Az egyi-
ket csak áztani, a mási-
kat forrázni, a harmadi-
kat főzni kell.

És végül ne feledjék: 
a tea hatását jótékonyan 
egészíti ki a mértékletes, 
rendszeres étkezés és a 
kiadós testmozgás!

balintgazda.hu

Olvassa a 
Naplopót!

2021. január 6.

1
19. évfolyam

Ára 8,00 hr
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Fizessen elő a 
NAPLOPÓ 

hetilapra a postán!
Index: 37381.

A lengyelek kevesebbet fizetnek 
a kenyérért, mint az ukránok

2. old.
Európa legveszélyesebb városa 
lett Marseille a migránsok miatt 

 3. old.

Több mint félmilliárd éve 
tűnhetett fel a világ első állata

4. old.

Brüsszelben is küzdenek az 
afrikai sertéspestissel

3. old.
Kétharmaddal tiltották be a burkát 
Svájcban egy népszavazáson

3. old.
Fejlett beteggondozási 
rendszer  jellemezte Ötzi korát

4. old.

Ukrajna államadóssága minden 
polgárnak 3000 hrivnyába került

2. old..
Az ukránok 11 ezer hrivnya 
nyugdíjt tartanának megfelelőnek

2. old.
Kárpátalján a földgáz ára  
9,892 hrivnya lesz

2. old.
Csehországban meghosszabbí-
tották a szükségállapotot

 3. old.

Ezek a teendőid otthon és a 
ház körül

5. old.

54 ezer hrivnyás fizetés kell a 
maximális nyugdíjhoz

3. old.
Ukrajnában a szemét több mint 
90%-a hulladéklerakókba kerül

3. old.
A szent kereszt egy szögdarabját 
találták meg Csehországban?

4. old.

12. oldal
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HALOTT A KÖZELI

1 L

NEMIGEN

ÉPÍTŐANYAG

KETTÉVÁGÓ

JACK 

THORNE-

IDÉZET

DÉLI GYÜ-
MÖLCSÖT 

TERMŐ 
NÖVÉNY

PÁROS 
MÉRTANI 
GÖRBE

BECÉZETT 
AGENOR

KÖLTŐI 
SÓHAJ

ÖLTÖNY 
KABÁTJA

FÉLÉV! PUSKÁT 
HASZNÁL

HIDROGÉN
MÁJ GÖRÖG 

NEVE

TONNA

RITKA 
NÉMETÜL

ÁRAM-
ÁTALAKÍTÓ 

RÖVID NEVE

FOSZFOR
FÉMEKKEL 
KÖZVETLE-

NÜL SÓT 
KÉPZŐ

DICS-
HIMNUSZ

ERDEI VAD

EZEN A 
HELYEN

DÉL-
AMERIKAI 
FOLYAM  

ALLAN... (AM. 
KÖLTŐ)

KÉPVISELET 
RÖVIDEN

AZ UDVARRA

HADÜGYMI-
NISZTÉRIUM

MAGYAR 
STRESSZ-
KUTATÓ 
(JÁNOS)

PÁRHU-
ZAMOS

MENNYEZET

AGRÁR-
TUDOMÁNY 
EGYETEM

ZABSZEM!

FÖLDKÖ-
PENY MELEG 

PONTJA
RÉSZBEN 
KIUTAL!

ÚJPESTI 
HÁTVÉD-PÁR 

VOLT
BELGA 
VÁROS

CÉLSZERŰ-
SÉG TANA

KÖLTEMÉNY

AMERIKAI ÍRÓ 
(DONALD)

FÜLÖP-SZ.-KI 
VÁROS
OXIGÉN

VANÁDIUM
… … RANGA 

ROO – 
AMERIKAI 
KOMIKUS 
POPDUÓ

LANTÁN

EGYNEMŰ 
ULÁNUS!

TÉLI SPORT

ZAMAT

BÉRLEMÉNY 
RÉSZE!

MAGA ELŐTT 
NYOM

2
RÉSZBEN 
ÁTFON!

NORVÉG 
FŐVÁROS

VÁRAT RAK
NORVÉG 
VÍZESÉS

KELETI 
TÁBLAJÁTÉK

FLUOR

SAJÁT 
KEZŰLEG

LENMAG!

Spórolós konyha

Néha érdemes előszedni azo-
kat a jól bevált recepteket, 
amelyeknek alapanyagkölt-
sége viszonylag alacsony, el-
lenben kiadós, laktató fogá-
sokat eredményeznek.

A legerősebb természetes szerek 
hajhullás ellen

Ha egy ideje már erőtlen, élet-
telen a frizurád, és ráadásul a 
hajvesztés mértéke is erősebb, 
mint a ciklikus szálcserélődések 
során, akkor érdemes bevetned 
pár természetes szuperfegyvert, 
ami táplálja vagy stimulálja a 
hajhagymákat, ezáltal hatéko-
nyan bevethető hajhullás ellen.

Csokis minikuglófCsokis minikuglóf

HoroszkópHoroszkóp

Műholdas TV-műsor
Január 11 ‒ 17.

Még több rejtvény!Még több rejtvény!

Bundovics NorbikaBundovics Norbika
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