Figyelem!
Fizesse elő a Kárpátinfót!
Index 08776
Legyen Ön is a partnerünk!

A Balogh József jelenség

,,Ez az, ami feltölt
,,
energiával

6. oldal

Segíts, hogy segítsek
Kárpátalján

5. oldal

Évente közel 90 előadás,
százezer kilométer

4. oldal

24 melegedőhely
működik Kárpátalján

3. oldal

2. oldal

2021. január 20. • XXV. évfolyam, 3. szám • Karpatinfo.net • Ára: 8,00 hrivnya

Modern
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Bormustra Munkácson
Jól szerepeltek a beregvidéki borászok

A

z, hogy gyorsan változó világunkban
változnak az olvasói szokások, átalakulóban van
az újságírás – immár vitán felüli axióma. Mi,
akik a papíralapú sajtón
nőttünk fel, szomorúan
tapasztaljuk, hogy hódít mind nagyobb teret a
net, a Facebook, elszippantva az éltető oxigént

a klasszikus értelemben
vett újságírás elől. Jogos
a kérdés, hogy a hagyományos értelemben vett
szerkesztőségek miként
tudnak alkalmazkodni
az új körülményekhez, mi
jön, jöhet majd a leszállópályára kényszerített papír helyett? A teljes válasz
minderre hosszú lenne.
Folytatás az 5. oldalon

Ápoló / Szakápoló
munkatársat keresünk

Főbb feladatok, munkák:
● Felnőtt ápoló végzettséggel rendelkező,
jó megjelenésű, önmagára és környezetére, munkájára igényes munkatársat keresünk
budapesti és nyíregyházi rendelőnkbe hos�szú távú, állandó munkavégzésre (ingázásról
lenne szó). Esztétikai-szépészeti beavatkozások, arc- és testkezelések végzéséhez. Olyanok jelentkezését várjuk, akiket érdekelnek az
esztétikai-szépészeti beavatkozások, jó kommunikációs képességgel rendelkeznek, fogékonyak az új eljárások elsajátítására.
Az álláshoz tartozó elvárások:
● jó kommunikációs képesség
● "B" kategóriás jogosítvány
● előnyt jelent, ha van kozmetikus
végzettsége is
● jó megjelenés
● kizárólag női munkatársat keresünk
● alkalmas legyen önálló munkavégzésre
vagy csapatmunkára is
● nyitott legyen új feladatkörök és
módszerek elsajátítására
● Ukrajnában élők jelentkezését várjuk, lakhatásban tudunk segíteni
Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail
címre várjuk: szepeszet@gmail.com
Telefonszám: +3670-427-1116

www.karpatinfo.net

M

ás években
ilyenkor Munkácson ezrek és
ezrek keresik fel a turisták és a helybeliek körében egyaránt népszerű vörösborfesztivál helyszínét,
ahol közel egy héten át jó

hangulatban folyik a hegy
leve. De hogy is lehetne másként?! A lánghullámú nedűk
mellé az ide kiköltözött éttermek finom ételeket, mindenféle borkorcsolyát kínálnak.
Emellett lehetett itt különböző ajándéktárgyakat is be-

szerezni, meg mézet, füstölt
halat, különböző sajtokat,
s más egyéb finomságot. A
fieszta végén a borversenyre benevezett borok közül
megnevezték a nyerteseket.
A karanténszabályok miatt a népünnepély megtartá-

A tél örömei

Közösségben lenni jó

sa idén lehetetlenné vált,
ám a szervezők megtalálták a módját annak, hogy
az egyéni bortermelők ismét megmérettessék magukat, illetve boraikat.
Folytatás a 3. oldalon

V

égre itt a hó! – ujjongtak az elmúlt hétvégén a Kárpátalja síkvidékein élő gyermekek. Hisz
a kényszerű hosszú el- és
bezártság után így végre
kimehettek a szabadba, a
hóban és a napsütésben –
természetes D-vitaminnal
is feltöltődve – élvezhették a tél örömeit. És mivel
az utóbbi évek során azt
is megtapasztaltuk, hogy
igyekezni kell kihasználni
azokat a téli napokat, amikor sportolásra alkalmas
hó is akad – a klímaváltozás következtében bizony
ritka az ilyen alkalom –,
nem csodálkozhattunk, ha
az Ardai-hegy északi oldalán spontán kialakított
szánkózóhelyet ezen a vasárnapon több százan keresték fel: óvodáskorúak
szüleikkel, kis- és középiskolások osztálytársaikkal, szomszédaikkal.
Folytatás a 3 oldalon
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Az Európai Bizottság sokadjára hagyja
cserben a hagyományos nemzeti kisebbségeket

Az Európai Bizottság sokadjára
hagyja cserben a hagyományos
nemzeti kisebbségeket, felháborító, hogy a testület nem hajlandó semmilyen nemzeti kisebbségvédelmi jogszabályt alkotni,
annak ellenére, hogy a Minority
Safepack európai kezdeményezést közel másfél millió polgár
támogatta – olvasható Gál Kinga a Fidesz-KDNP uniós parlamenti delegációjának elnökének
az MTI-hez eljuttatott sajtónyilatkozatában.
A politikus szerint a bizottság
nem vette komolyan a kezdeményezést – amelynek célja, hogy
a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós jog részei
legyenek – annak ellenére sem,
hogy hitelessége és polgárainak
bizalma forog kockán. „Számta-

lanszor halljuk Vera Jourová biztost a jogállamiságról, emberközeli unióról beszélni. Azonban
amikor ez végre megvalósíthatóvá válna, a bizottság kihátrál, polgárainak védelme pedig üres beszéd marad” – hangsúlyozta. Rámutatott, hogy „Európa csak akkor maradhat igazán erős, ha erős
identitással rendelkező erős nemzetek alkotják”. Hozzátette: az európai kulturális örökség védelmének hiánya és feladása az európai
identitás védelmének hiányát és
feladását eredményezi”.
Gál Kinga tájékoztatott, hogy
az Európai Parlament Kisebbségi Munkacsoportjának vezetősége
nevében – számos képviselő támogatásával – levelet intéz az üggyel
kapcsoltban az Európai Bizottság
elnökéhez és alelnökéhez.

Potápi: zavartalanul működik a
nemzetpolitikai intézményrendszer

Zavartalanul működik tovább
a nemzetpolitikai intézményrendszer: folyamatosan kapják
a forrásokat azok az intézmények, amelyeket 2011 óta támogat a kormány – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfői
budapesti sajtótájékoztatóján.
Potápi Árpád János úgy vélekedett, hogy mindenképpen szükség van a külhoni nemzeti jelentőségű intézményekre és progra-

be oktatási, kulturális, egyházi és
egyéb társadalomszervezési területeken. Míg 2012-ben még csupán 49 nemzeti jelentőségű intézmény volt, a számuk mára 82-re
nőtt – közölte az államtitkár. Hangsúlyozta: fontos érezniük a határon túli magyaroknak, hogy a magyar kormány mindig számít rájuk. A kabinet egységes nemzetben gondolkodik, rendszerszintű
és folyamatos támogatásban részesíti az érintett intézményeket – tet-

mokra. Idén 82 nemzeti jelentőségű intézmény – ebből 23 Kárpátalján van – és 12 nemzeti jelentőségű program, a programok keretében pedig 192 további program
fenntartható működését biztosítja
a kormány.
Nemzeti jelentőségű intézmény, illetve program olyan intézmény, illetve program lehet,
amely a határon túli magyarság
közösségeiben nagyfokú szervezőerővel rendelkezik, továbbá a
nemzeti identitás megőrzése érdekében nemzetstratégiai szempontból kiemelkedő szerepet tölt

te hozzá. A nemzeti jelentőségű intézmények és programok esetében
lényeges a fenntarthatóság és a kiszámíthatóság. A pályázatok a következő időszakban jelennek majd
meg – mondta Potápi Árpád János.
Az esemény sajtóanyagában
azt írták, hogy a nemzeti jelentőségű intézmények és programok a
külhoni magyarság megmaradásának biztosítékai, fenntartható működésük, kiszámítható támogatásuk ezért nemzetpolitikai prioritás.
A Magyar Állandó Értekezlet
2011. novemberi, X. ülésén fogadta el a nemzeti jelentőségű intéz-

MTI

24 melegedőhely működik Kárpátalján
A Kárpátaljai Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ)
szóvivője, Natalija Batir arról
számolt be, hogy megyeszerte 24
mobil és helyhez kötött menedékhelyet hoztak létre a rászorulók
számára. Elmondása szerint január 14-e óta összesen 364 ember
kereste fel a melegedőhelyek valamelyikét, írja a Kárpátalja.ma.

A Beregszászi járásban 1, az
Ungvári járásban 4, a Munkácsi járásban 1, a Nagyszőlősi járásban 1,
az Ilosvai járásban 2, a Técsői járásban 4, a Szolyvai járásban 1, a Rahói
járásban pedig 10 ilyen melegedőhely áll a rászorulók rendelkezésére.
Beregszászban a Kazinczy u.
5. sz. alatt működik melegedőhely,
amely a nap 24 órájában elérhető.

Smihal: az ukrán kormány
csökkentette a gáz árát

Az általános karantén vagy a fűtési szezon végégig 6,99 hrivnyába
kerül majd 1 köbméter gáz Ukrajnában.
Denisz Smihal miniszterelnök
elmondta, hogy ettől az ártól magasabban egy vállalat sem értékesítheti a gázt.
Kihangsúlyozta, hogy így 1,5

hrivnyával kevesebbe kerül 1 köbméter gáz, mint a 2018–2019-es
években. A kormány által meghatározott ár azt jelenti, hogy ugyanazon fogyasztás esetén átlagosan
500 hrivnyával kevesebbet kell
majd fizetni, és ez az összeg a minimálbér körülbelül 40%-át teszi
majd ki.

Fokozott rendőri ellenőrzés a
kárpátaljai utakon

A rendőrség munkatársai fokozottan figyelnek a közúti szabályok betartására, mivel a hideg
időjárás miatt csúszóssá és veszélyessé váltak az úttestek –
adta hírül január 18-án a Novini
Zakarpattya internetes hírportál.
Felhívják a sofőrök figyelmét
arra, hogy ilyen időjárási viszo-

nyok mellett lassabban kell haladni és nem csak magunkra, de egymásra is figyelnünk kell. A gyalogosoknak is jobban oda kell figyelniük, hiszen a járművezetők
nehezebben tudnak megállni baj
esetén. A gyalogosoknak, kerékpárosoknak kötelező a láthatósági mellény viselése.

A „KMKSZ” JA idén is segíti az
egészségügyi dolgozókat
Közel egy éve már, hogy a koronavírus-járvány számottevő hatással van a munkánkra, a mindennapjainkra, lényegében az egész életünkre. A
„KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány („KMKSZ” JA) az elmúlt
egy évben is megragadott minden lehetőséget, hogy könnyebbé, elviselhetőbbé tegye a vírussal szembeni harcot. Legfőképp
az egészségügyi dolgozókat segítette megfelelő védőfelszerelésekkel. Ezúttal Sin József, a
„KMKSZ” – Ukrajnai Magyar
Párt frakcióvezetője (Beregszászi Járási Tanács), a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke adott át a Beregszászi Linner Bertalan Központi Járási Kórház részére egészségügyi védőfelszereléseket január 14-én.
„Az elmúlt évben a „KMKSZ”
Jótékonysági Alapítvány úgy döntött, hogy ahol csak szükség van,
ott segít a koronavírus elleni harc-

ban, épp ezért többször is adományoztunk az egészségügyi és az
oktatási-nevelési intézmények részére nélkülözhetetlen felszereléseket” – mondta Sin József.
Az alapítvány gyűjtéseiből
fennmaradt összegből a Beregszászi Linner Bertalan Központi Járási Kórház számára vásároltak és adtak át különböző egészségügyi eszközöket: védőszemüvegeket, többször használható overallokat, kesztyűket.
Males Iván, a Beregszászi
Linner Bertalan Központi Járási
Kórház igazgatója köszönetet mondott a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítványnak a segítségért, valamint
elmondta, hogy nagy szükség van
a kapott felszerelésekre, hiszen jelenleg is 45 Covid-fertőzöttet ápolnak a kórházban, akik közül 4 főt
az intenzív osztályon. Szavai szerint a helyzet súlyos, de mégsem
annyira kritikus, mint az elmúlt év
őszén, amikor közel 100 fekvőbeteget kezeltek.

kárpátaljalap.net

Márciustól jöhet a
vakcinaútlevél

Az applikációban digitális vízjegyeket helyeznek el, amelyek
híján a hatósági ellenőrzéskor
feltehetik a kérdést az utasnak,
hogy honnan származnak az
igazolásai.
Márciustól már megkezdik a
nagyobb nemzetközi légitársaságok a Covid–19 elleni oltottság
igazolására szolgáló Travel Pass
digitális egészségügyi rendszer
alkalmazását, amely lépés globálisan felgyorsíthatja a határok újranyitását, a légi közlekedés, a korábban élénk utasforgalom helyreállítását az
egyes országok között – erről
beszélt Alan Murray Hayden,
a Nemzetközi Légiforgalmi
Szövetség, az IATA utas- és
biztonsági termékekért felelős vezetője egy szakmai fórumon, ahol a Travel Weekly
hírportál szerint gyors előrelépésnek nevezte, hogy piacra dobják a villámgyors fejlesztéssel létrejött egységesített megoldást.
A szakember emlékeztetett:
a digitális vakcinaútlevél küldetése az, hogy az utas a járdaszélről a repülőre anélkül sétálhasson
fel, hogy fizikailag dokumentumokat kelljen cserélnie, vagyis
az okmányok külön ellenőrzése
nélkül, egészségügyileg biztonságos módon veheti igénybe a repülési szolgáltatást a nemzetközi
járatokon.
Az IATA a világjárványra

válaszul az utazási irodák, légitársaságok által már évtizedek
óta alkalmazott érintésmentes
utasellenőrző rendszerére építette a papíralapú dokumentálásnál megbízhatóbb mobilos
újítást, amely okostelefonon
működik. Az applikáció eltárolja, szükség esetén aktualizálja a járvánnyal kapcsolatos
vakcinázottság tanúsítványát,
vagy azt, hogy az utast mikor

és milyen eredménnyel tesztelték koronavírusra.
A fejlesztők a trükközőkre is
gondoltak, az eredeti programban
ugyanis úgynevezett digitális vízjegyeket helyeznek el, amelyek híján a hatósági ellenőrzéskor feltehetik a kérdést az utasnak, hogy honnan származnak az igazolásai – ezzel a hamis teszteléseket is jobban
kiszűrhetik.
A szabványosított rendszer négy

mények támogatásának követelményrendszerét. Ebben szerepelnek nemzetpolitikai kritériumok,
a többi között: az intézmény kiemelten hozzájárul a hosszú távú
nemzeti érdekek megvalósításához; hatékony szerepet vállal
a külhoni magyar közösségek
megmaradásában, identitásának
erősítésében, fejlődésének szolgálatában; elősegíti a Kárpát-medencei magyar nemzetrészek közötti, határon átnyúló együttműködéseket. Pénzügyi kritériumok
is vannak, a többi között: az intézmény Magyarország határain
kívül működő bejegyzett szervezet, amely létét az adott ország jogrendje szerint, 30 napnál nem régebbi dokumentumokkal igazolja; tevékenységét legalább egy éve folyamatosan ellátja, és hivatalosan lezárt éves
gazdálkodási beszámolót nyújt
be; rendelkezik éves szakmai és
pénzügyi tervvel.
A sajtóanyagban kiemelték,
hogy a járványhelyzet idején sem
engedik el a külhoni magyarság
kezét, folytatják az eddig sikeres
programokat. „Az elmúlt évek
során (...) az oktatásban, a kultúrában, a gazdaságban újjáépítettük a Kárpát-medencét” – fogalmaztak. A támogatások, programok minden magyarlakta településre, az összes magyar közösségbe eljutottak. „A nemzet határokon átívelő, rendszerszintű
támogatása folyamatos. A nemzeti jelentőségű intézmények és
programok támogatása ennek a
munkának az egyik legfontosabb
alappillére” – írták.

MTI/Kárpátinfo

összetevőből áll: egyrészt tájékoztatást ad az egészségügyi követelményekről az adott ország
esetén, amihez egy nyilvántartást is kínál a vizsgálati és oltási
központokról, laborokról.
Az alkalmazás amiatt is biztonságos, hogy a tesztlaboratóriumok rajta keresztül el tudják
küldeni a vizsgálati eredményeket, tanúsítványokat az utasoknak, ugyanakkor arra is van mód,
hogy azokat maga az utas töltse fel, majd megossza a légitársasággal és a célállomáson lévő
hatóságokkal.
– A fő prioritás az, hogy az
emberek újra biztonságosan
utazhassanak –fogalmaz a légi

forgalmi szövetség, megjegyezve: bizalmat kell kialakítani a
kormányokban, erre alkalmas a
karanténkövetelmények helyettesítésére bevezetett tesztelés és
a vakcinaprogram, ezt egyesíti az
IATA Travel Pass alkalmazása.
– Reagálnunk kell az ipari igényekre, miközben lehetővé tesszük a versenyképes piacot – összegezték.

Magyar Nemzet
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Közösség
Jól szerepeltek a beregvidéki borászok

Bormustra Munkácson

A helyszínen szerzett tapasztalatairól Sass Krisztián fiatal kígyósi borász számol be a
Kárpátinfo olvasóinak.
– A szervezőknek mennyire
sikerült felkelteni a borászok érdeklődését a verseny iránt?
– A kérdés jogos, hisz a turisták elmaradásával a családi szőlészetek és borászatok igencsak
nehéz helyzetbe kerültek – hang-

– Úgy tudom, több mint százötven minta érkezett a bíráló bizottsághoz…
– Így igaz, ezeket a megyében
működő közel félszáz ismert borász nyújtotta be. Egyaránt képviseltették magukat az ungvidéki, illetve a szerednyei, a munkácsi, a
beregszászi és a nagyszőlősi járás
borászai. Jóleső érzéssel nyugtáztuk, hogy a történelmi beregszászi
(alsóvereckeinek is nevezték egykoron) borvidékről szerepeltek a

zik a válasz. – Mindezzel együtt
a legtöbben úgy gondolják, hogy
ebben a kilátástalannak tűnő állapotban is minden lehetőséget meg
kell ragadni a potenciális vevőkör érdeklődésének fenntartására, s erre a bormustra kiváló alkalomnak bizonyult. Hisz azon nem
csupán megnevezték Kárpátalja legjobb borait, emellett a listát
közzétették a közösségi médiában a nevekkel és az elérhetőségekkel együtt. Hamarosan pedig
elkészülnek azok a minőségi jelek, melyek a boroscímkékre kerülnek felragasztásra. A kiállított
oklevelek mellett ezek is komoly
elismeréssel bírnak, amelyet a turista megfelelő módon értékel.
Egyébként tudni kell, hogy nem
teljesen drámai a helyzet, hisz a
borok értékesítése, ha a megszokottnál jóval szerényebb mértékben is, a mögöttünk hagyott hónapokban tovább folytatódott, méghozzá alternatív postai úton. Joggal bízhatunk tehát abban, hogy
egy ilyen komoly borászati esemény jelentősen lendít a megye
borkereskedelmén.

legtöbben. És nem is akárhogyan!
– Hogy gondolja, milyen évjáratként emlegetjük majd a tavalyit?
– Bár a szélsőséges időjárás növényvédelmi szempontból időnként
megnehezítette a termelők dolgát,
kellő tapasztalat és odafigyelés birtokában sokaknak sikerült jó minőségű termést betakarítani, ezekből
pedig igencsak kiváló borok készültek. Külön kiemelném, hogy a fehér
fajtájú fűszeres borokból nagyon
gazdag volt a felhozatal. Aminek
szintén örülnünk kell, hogy a hagyományos fajták – a Szerémi zöld,
a Bakator, az Olasz rizling, a Leányka, az Ottonel muskotály – szintén
jól szerepeltek. Jelentősebb szemléletbeli változásként könyveltük el,
hogy mintha megtört volna a félédes
borok túlsúlya. Ebből pedig arra következtethetünk, hogy Ukrajnában a
borkedvelő közönség jelentős része
már az európai mintát követi, amely
köztudottan a száraz borokat részesíti előnyben.
– Az európai normáknak megfelelően zajlott a borbírálat is?
– Igen, a borok minősítése a százas pontozási rendszerben történt.
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Tájolás új autóbusszal

Évente közel 90 előadás,
százezer kilométer

Egy modern Setra márkájú autóbusszal gazdagodott a
Kárpátaljai Megyei Magyar
Drámai Színház. Az 57 utas befogadására alkalmas jármű a
társulatot huszonegy éve szolgáló Ikarust váltja fel, nagyban elősegítve a kiutazásokat.
Köztudott, hogy a beregszászi
színészek a kezdetektől fogva szívügyüknek tekintik azt,
hogy a magyar szó eljusson a
Kárpát-medence minden szegletébe, hogy a közönség megismerje a magyar és a világirodalom legszebb alkotásait.
Egyik legfontosabb küldetésünk a tájolás, hangzott el azon
az ünnepségen, amelyen a társulat egy próbaút során birtokába
vette az új autóbuszt.
– Amely csak számunkra új,
hisz a jármű már elmúlt ötéves,
ám igencsak megkímélt állapot-

ban van, a közlekedés vele így biztonságos – magyarázza Sin Edina, a
Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai
Színház Jótékonysági Alapítvány
igazgatója. – Vásárláskor emellett
kiemelt szempont volt az is, hogy
tágas rakodótérrel rendelkezzen,
hisz amikor egy-egy meghívásnak
eleget teszünk, akkor a díszlet, megannyi kellék és a ruhák is velünk
utaznak. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az EMMI kultúráért
felelős államtitkárságának, azon belül a magyar-magyar kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosságnak, valamint Grezsa Istvánnak, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és
Kárpátalja fejlesztéséért felelős miniszteri biztosnak a jármű beszerzéséhez nyújtott anyagi támogatásért. Úgy tekintjük ezt a nagyszerű adományt, mint színészeink eddigi munkájának méltó elismerését.
– Amíg a karanténszabályok

Tehát azok a borok, amelyek elérték a nyolcvanas ponthatárt,
bronz minősítést szereztek. Az
ezüst, illetve arany minősítéshez
ennél természetesen többre volt
szükség. A 92 pontot elért borok
pedig nagyarany minősítést kaptak. Büszkén jelentem, hogy a mi
családi pincészetünk egyik bora
– a késői szüretelésű Olasz rizling – kiérdemelte ezt a kitüntető címet. Mint említettem, a legnépesebb mezőnyt a beregvidéki
borászok alkották. Közülük többeknek a bora lett aranyérmes:
a Parászka pincészet Benéből
(Merlot és Chardonnay), ugyaninnen Biró Ernő Kahor bora kapott ilyen minősítést, Orosz
Ruszlán Dercenből a Rösler és
Citronnij maharadzs, valamint
Nagy László beregszászi borász
Cabernet sauvignon bora nyerte
el az egyik legmagasabb kitüntetést. A Sass pincészet Bakator, Szerémi zöld és Rajnai rizling bora lett aranyérmes. Folytatva a sort: ezüst, illetve bronz
minősítést kapott a Varga pincészet (Bene), a Kovács pincészet
(Muzsaly), a Bereczky pincészet
(Muzsaly), a Simon pincészet
(Szőlősgyula), a Barkaszi pincészet (Beregsom), a Kész pincészet (Kígyós), a Fecsora pincészet (Beregardó), Pák Ferenc
(Bene) bora. A kárpátaljai magyar borászok elismertségét jelzi az a tény is, hogy a szervezők
a borbírák közé négy tagtársunkat is beválasztották.
– Eddig keveset szóltunk a
vörös borokról.
– Így igaz. Ennek egyszerű a
magyarázata: az év elejére a vörös borok általában még nincsenek készen, így csupán a zsűri
jónéhány ígéretesnek tűnő nedűt
kóstolhatott meg. Összefoglalásképpen elmondhatom, hogy a kiegyensúlyozott mezőnyben hibás borok alig szerepeltek. Ez is
jelzi a kárpátaljai borászat folyamatos fejlődését. S hadd mondjak el még egy jó hírt a beszélgetésünk végén. Kárpátalján immáron három családi pincészet
szerezte meg a hivatalos állami
minősítést, így az ő termékeiket
hamarosan megtalálhatjuk az üzletek polcain. Csak reménykedni tudunk benne, hogy a közeljövőben egyre többen csatlakoznak majd hozzájuk.
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Közösségben lenni jó

A tél örömei
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Jöttek ide Beregszászból
ugyanúgy, mint a szomszédos településekről. Hoztak magukkal
szánkót, hófánkot fóliadarabot,
mindenféle egyéb, lecsúszásra
alkalmas kelléket. A kisebbek a
domb közepéről, vagy annál valamivel fentebbről indítottak, ám
a nagyobbak, a bátrabbak felülről, a kokondáról. Mint ahogy az
lenni szokott, volt számos bukás,
borulás, amin senki sem bánkódott, bosszankodott, mind a szenvedő fél, mind a körülötte állók
felszabadultan nevettek. És szívből örültek annak, hogy az otthonukhoz közel ilyen nagyszerű élményben lehetett részük.

keksz elfogyasztása mellett mindenki elmondhatja az itt szerzett
élményeit, majd megbeszéljük
az istentiszteleten hallottakat, a
tervezett témában beszélgetünk.
Egyébként rugalmasak vagyunk,
máskor is bármikor bárki felvetheti az őt éppen foglalkoztató
kérdéseket, problémákat, s azokat közösen megbeszéljük. Van
egy fészbúk csoportunk is, ahol
mindenki megoszthatja gondjait, élményeit, felteheti kérdéseit.
– Én nagyon szeretem a dicsőítő énekeket, így amikor találok olyat, ami engem megragadott, rögtön megosztom a többiekkel is – kapcsolódik be a beszélgetésünkbe az idén érettségiző Kovács Cintia, aki segédkán-

nem léptek életbe, a kívülállónak
úgy tűnt, hogy a beregszászi színészek állandóan úton vannak.
– Az utolsó ,,békeévben,,, tehát
2019-ben közel kilencven nagyszínpadi fellépésünk volt, s ebből
mintegy félszáz a tájoló jellegű.
Közben megtettünk százezer kilométert. Ez a szám önmagáért beszélt. Hogy rendelkezünk már egy

Kihasználták ezt a lehetőséget az ardai és a jánosi református
egyházközség ifisei is, akik a szokásos vasárnapi alkalmukat ezúttal a hegyoldalon kezdték. Perpék
István ifivezető érdeklődésünkre
elmondta, hogy ifjúsági alkalmakat – melyen a konfirmandus, illetve a náluk idősebb korosztály vesz részt – igyekeznek olykor-olykor kirándulásokkal is tarkítani. Elsősorban a környezetükben található természeti szépségeket fedezik fel együtt, de biciklitúrát is szerveztek már például
a környező települések templomainak, az ottani fiatalok megismerése céljából. Ezeknek a kirándulásoknak nincsenek anyagi
vonzatai, így bárki nyugodt szívvel részt vehet rajta, és igencsak
jó csapatépítő tréningnek bizonyulnak.
– A mostani alkalmat a gyülekezeti teremben folytatjuk
majd úgynevezett melegedővel – mondja István. – Egy csésze meleg tea, szendvics vagy

torként is szolgál a beregardói református gyülekezetben. – Örülök az ifiközösségnek, a fészbúk
csoportnak éppúgy, mint a személyes találkozásoknak. Vasárnap délutánonként, amikor összejövünk, bátran megvitatjuk az aktuális kérdéseket, személyes dolgainkat, beszélgetünk a jó időbeosztásról, hogyan kell helyesen
imádkozni. A legfontosabb, hogy
őszintén beszélgessünk Istennel.
És hogy életünkkel az Istentől
távollévő osztálytársainkkal is
megismertessük Jézus szeretetét.
– Nagyon jó ez a közösség –
vallja a jánosi református gyülekezet ifise, Tóth Attila. – Szeretem a beszélgetéseket, azt, hogy
mindenki bátran elmondhatja,
amit gondol, hogy válaszokat
kapunk kérdéseinkre, és nagyon
örülök az ilyen alkalmaknak is,
mint a mai – mondja nevetve, s
már pattan is a szánkóra, hogy
indulás előtt még egy utolsót lecsússzon a domboldalon.

növelni. Emellett elkerülhetetlen a
színház gépparkjának további bőví-

korszerű, biztonságos járművel,
a tájolások számát tovább tudjuk

tése. Az iskolai-óvodai programok
zökkenőmentes lebonyolításához

ugyanis nagy szükségünk van egy
mikrobuszra. Gondoljunk bele: a
karanténszabályok betartása mellett a Gál Natália
vezette csapat közel száz
előadást mutatott be a megye óvodásainak és iskolásainak. A mikrobusz beszerzése szintén folyamatban van.
– Az útjainkon közlekedő megannyi modern
jármű között talán fel
sem tűnik majd a színház
Setrája...
– Teszünk róla, hogy
ne így legyen! A járművön
hamarosan reklámfelületet
alakítunk ki, s ezen három
nyelven – ukránul, magyarul és angolul – népszerűsítjük majd a magyar kultúra megmaradása és népszerűsítése érdekében végezett tevékenységünket.

Eszenyi Gábor

Kovács Erzsébet

Kovács Elemér
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Közösség
Segíts, hogy segítsek Kárpátalján

Gyermekedet ajándékba
kaptad

„Fiaid mind az Úr tanítványai
lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.” (Ézs 54,13)
Dolgoztál, küzdöttél, hogy a
gyermekednek mindent megadj.
Tervezgettél, álmaidat arany fonálból szőtted – s mi lett belőle? Az arany fonál vaskalodává
vált gyermeked körül. Keseregsz,
mert nincs békesség: a gyermeket
nem vették fel az egyetemre, a házassága nem sikerült, mert mással házasodott, nem azzal, akit te
néztél ki neki.
Tulajdonképpen mit gondolsz, kié a gyermeked? Természetesen a tied – mondod. Nem
jutott még soha eszedbe, hogy
az élet Istené, s gyermeked által Isten egy életet bízott rád?
Te úgy rendelkeztél vele és felőle, mintha a te saját tulajdonod, kincsed lenne: bebiztosítottad mindennel.
Mire, mennyire biztosítottad?
Ki a biztosító, mi a neve?
Én mindig is tudtam, hogy Isten ajándékaként kaptam a gyermekeimet. Mikor felnőttek, vis�szaadtam őket Teremtőmnek,
Rá bíztam életüket. Imádságban
hordoztam és hordozom szüntelen mindegyiket. Míg kicsik voltak, gondjukat viseltem, védtem,
ápoltam testüket, lelküket. Most
felnőttek, kirepültek a fészekből, messze, messze tőlem. Jajgassak, sírjak, hogy elveszettem
őket? A távolság elválaszt, hiányoznak nagyon, de bizonyos vagyok, hogy az én Mennyei Atyám
szeme rajtuk van. Hiszem, hogy
az a mag, amit szívükbe helyeztem – Isten igéje, a szeretet –, meg
fogja hozni gyümölcsét gyermekeim életében is.
Nincs semmi biztosíték, amivel gyermekeinket magunkhoz
köthetjük, nincs semmiféle biztosító, aki garantálni tudja gyermekeink békés, boldog jövőjét. A

taníttatás, a jó testi erőnlét, a vagyon, a pénz, a hírnév nem biztosíték, nem tudja megvédeni
őket, ha rossz barátok társaságába kerülnek.
Egy házasság is gyökeresen
megváltoztathatja az addig engedelmes gyermekünket. Csak
az marad meg, csak az lesz életének a biztosítéka, ha megtanítottad szeretni és félni az Urat, ha
megmutattad az ige fontosságát
és erejének hatalmát, ha arany
kötéllel kötötted az Úr oltárához.
Nem elég szeretni, nem elég
mindent megadni, még imádkozni sem elég. Tedd az Úr kezébe gyermekedet, és hagyd ott,
ne akard te birtokolni őt! Emlékezz, az élet Ura és alkotója, Isten rád bízta a gyermeket, de te
nem vagy az ő megtartója. Gyermekeidnek békessége, életüknek
jövője nem a te biztosításodtól
függ. De igenis függ attól a magtól, attól az irányt mutató szeretettől, amit te vetettél, adtál nekik, amíg rád bízattak, amíg melletted vannak vagy voltak. Segítsen az Úr bölcsen szeretni, hogy
gyermekeid megmaradjanak Isten védelmében! Legyenek Isten
és a te örömödre gyermekeid és
unokáid is!
Minden gyermekem a Tied legyen, a Te követőd, tanítványod
legyen – ez volt szívem imája.
Most, amikor már távol vannak,
más hatások és erők veszik őket
körül, most is azt kérem: tartsd
meg őket, Uram! Tieid ők, mert
Tőled kaptam, és Neked adtam
vissza őket. Köszönöm a sok örömöt, reményteli álmokat, a Te védelmedet, a Veled és velük való
közösséget. Takard és védd őket
a Te szárnyaiddal, Uram! Ámen.
(Morzsák 2. Második kiadás,
2012)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Ökumenikus imahét 2021

Ismét egy héten át imádkoznak együtt a különböző felekezetű
Krisztus-hívők egységéért és üldözött testvéreikért. A 2021-es
imahét anyagát a Grandchamp-i Szerzetesi Közösség készítette. A választott téma kifejezi a közösség elhivatottságát az
imádságra, megbékélésre, az egyház és az emberiség családjának egységére.
Idén január 17. és 25. között hívnak imádkozásra a Krisztus-hívők egységéért. Beregszászban január 19. és 22. között tartanak imahetet a református templomban. A felekezetek négy estén át együtt
imádkozhatnak. Az imahét alkalmait az aktuális járványügyi előírások betartásával szervezik.
A 2021-es ökumenikus imahét témái 8 napra felbontva a következők:
1. nap. Isten hívása: „Nem ti választottatok ki engem, hanem én
választottalak ki titeket” (Jn 15,16a).
2. nap. Belső érés: „Maradjatok énbennem, és én tibennetek” (Jn
15,4a).
3. nap. Egy test: „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15,12b).
4. nap. Közös imádkozás: „Többé nem mondalak titeket szolgáknak […] azonban barátaimnak mondalak” (Jn 15,15).
5. nap. Megújulás Isten igéje által: „Ti már tiszták vagytok az ige
által” (Jn 15,3).
6. nap. Mások elfogadása: „Arra rendeltelek, hogy elmenjetek és
gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon” (Jn 15,16b).
7. nap. Növekedés az egységben: „Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlőveszszők” (Jn 15,5a).
8. nap. Megbékélés az egész teremtett világgal: „Hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen” (Jn 15,11).

Forrás: refua.tirek.hu
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,,Az emberek igenis jók és segítőkészek

Nemrég a fészbúkon egy számomra igencsak szimpatikus csoporttal találkoztam. Segíts, hogy segítsek Kárpátalján a neve. Mint kiderült, ez egy civil kezdeményezés. A Nagymuzsalyban élő Cséke
Dianna hozta létre azzal a céllal, hogy összefogja a másokért tenni
szándékozó embereket, és segítsenek ott, ahol tudnak. Itt ki-ki felajánlhatja többek között fölöslegessé vált bútorát, háztartási cikkeit, gyermekei kinőtt, de még használható ruháit, lábbelijeit, vagy
azokat a szekrénybe évek óta beakasztott felnőtt öltözeteket, amelyeket már nem hordunk, mert kihíztuk vagy „kifogytunk” belőle,
viszont sajnáljuk kidobni a kukába, mert szerettük azokat a darabokat. De lehet itt akár élelmiszert is felajánlani, amit Dianna férjével személyesen juttat el oda, ahol arra a legnagyobb szükség van.
– Mikor és hogy kezdődött
mindez?
– Néhány évvel ezelőtt egy súlyos betegség tett próbára, sajnos
vírus támadta meg a májamat, és
életmentő májtranszplantáción estem át. Nagyon sok szenvedésen
mentem keresztül testileg, a családom pedig lelkileg. A felépülés
után úgy gondoltam, hogy Istennek terve van velem, hiszen megtartott. Ekkor döntöttem el, hogy
máshogy nem tudom meghálálni az új életem, csak úgy, ha segítek másokon, akiknek szüksége
van rám. Mindig figyeltem, hol

eszközök lehetünk Isten kezében…
Igyekszem olyan helyekre eljutni,
ahol igazán szükség van segítségre, ahol a legnagyobb a baj. Kiemelt
célcsoport közé tartoznak a rászoruló
családok – nem feltétlen nagycsaládok –, a hátrányos helyzetű gyermekek és a nehéz körülmények között
élő idősek. Olyan helyekre járok, és
a továbbiakban is oda szeretnék eljutni, ahova nem igazán megy más.
– Aztán létrehozta a fészbúk
csoportot is.
– Szerettem volna, ha mikuláskor, karácsonykor azok a gyerekek
is kapnának ajándékot, akiknek a

kérnek segítséget, hol van szükség rám. Két évvel ezelőtt megismerkedtem egy alapítvánnyal, ott
önkénteskedtem. Aztán megszakadt ez a kapcsolat, de nem szerettem volna magukra hagyni a már
megismert családokat. Így elhatároztam, hogy magánszemélyként
fogom támogatni őket. Illetve barátaim már korábban segítettek, s
ezután még inkább mellém álltak.
Egyre bővült azok köre, akik különböző hasznos használati dolgot
ajánlottak fel, én pedig megkerestem a megfelelő helyét azoknak.
– És a támogatottak köre is
bővült…
– Igen, barátok, megbízható ismerősök ajánlottak figyelmembe egy-egy rászoruló családot. Őket először egy kisebb
ajándékkal felkeresem, beszélgetek velük, felmérem a helyzetüket, illetve azt is megkérdezem, hogy elfogadják-e a segítséget. Ugyanis sok olyan emberrel találkoztam, aki restelli, hogy
ilyen helyzetbe került, segítséget szégyell kérni, bár mint kiderül, támogatásra szorul. Egy-egy
ilyen beszélgetés után aztán elfogadják a segítséget, és végül nagyon örülnek neki.
– Érvényesül a Nagy László-i
kérés: „Nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérek”…
– Ez a gondviselés, mi pedig

szülei nem engedhetik meg ezt.
Így cipősdobozakciót hirdettem, és
nagy örömömre igen sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez. Érkeztek emellett külön játék-, ruha-,
élelmiszer-, befőtt-, gyümölcsfelajánlások is, amiből gazdag ünnepi
csomagot tudtunk összeállítani. Karácsonyra több pénzbeli felajánlás
érkezett, így a tartós élelmiszerek
mellé sikerült például húst, virslit,
felvágottat is vásárolni. Egyébként
próbálom számon tartani a gyerekek
születésnapját is, s olyankor egy kis
ajándékot és tortát is viszek az ünnepeltnek.
– Hány családot támogat?
– Jelenleg kilenc ,,családom,,
van, és sajnos többet egyelőre nem
is tudok vállalni, nincs rá kapacitásom. Hisz nem csupán ünnepekre
vagy alkalomadtán szeretném őket
segíteni. Úgy tervezem, hogy havi
rendszerességgel látogatom őket,
és igény szerint viszem a szükséges dolgokat, elsősorban élelmiszert. Előtte természetesen érdeklődöm, illetve ők jelzik, mire van
szükségük. Egyébként Mikulásra
is olyan ajándékokat vásároltam a
gyerekeknek, amire jelezték az igényeket. Természetesen az észszerűség határain belül. Sikerült mindenkit ellátni meleg ruhával, lábbelivel, a kívánt játékot is megkapták
a gyerekek. Igaz, volt Mikulásra telefon- és drón-kérés is, de azt nem
tudtam teljesíteni. Viszont meghall-

gatásra talált a kérés, és felajánlóknak köszönhetően karácsonyra meglett a drón, és két támogatottunk is kapott telefont.
– Lám, nem halt még ki az
emberekből a jószándék…
– Nekem meggyőződésem,
hogy az emberek jók, segítőkészek és a szívük tele van szeretettel. A TV21 Ungvár stábja például elkísért bennünket a Mikulás-csomagok széthordására, és
a riporternő megkérdezte a gyerekeket is. A műsorban egyikük
elmondta, hogy náluk nem lesz
karácsonyfa, a korábbi években
sem volt, és díszeik sincsenek…
A műsort követően három felajánlás is érkezett – volt, aki saját udvarában vágta ki a fenyőt,
volt, aki földlabdásat adományozott, és egy műfenyő is érkezett díszekkel együtt –, így a
kislány titkos vágya teljesült, és
két másik otthonban is örülhettek. De bármilyen, a családjaimtól jött kérést kiírok a csoportunk
fészbúk oldalára, szinte azonnal
érkeznek felajánlások. Így sike-

rült már egy teljes hálószoba-bútort, emeletes gyerekágyat, kanapét, mosógépet, szőnyeget átadni
oda, ahol arra volt szükség.
– Említette, hogy szeretné
havi egyszeri alkalommal nagyobb élelmiszer- és tisztítószeres
csomaggal támogatni a családokat. Honnan van, lesz rá keret?
– Talán, ha alapítványként
működnék, nagyobb lehetőségeim lennének. Annak létrehozásához viszont alaptőke kellene,
amivel sajnos nem rendelkezem.
De hála Istennek, nagyon jó barátaim, munkatársaim vannak, akik
fizetésükből – velem együtt – egy
bizonyos összeget elkülönítenek
erre a célra. Egyébként amikor
egy kicsit búnak eresztem a fejem, hogy hogyan is oldjak meg
egy-egy problémát, a jó Isten
mindig megmutatja az utat, olyan
emberekkel hoz össze, akikre éppen szükségem van, akik segítenek. És hiszem, hogy így lesz ez
a továbbiakban is, hogy reményt
adhassunk a rászorulóknak, hogy
éreztethessük velük: nincsenek
egyedül, vagyunk, akik nem engedjük el a kezüket még a nehéz
helyzetben sem, és lehetőségeinkhez mérten segítünk.
– Adjon az Isten mindehhez
továbbra is erőt, kitartást, és állítson e nemes ügy mellé mind több
jószándékú, segítőkész embert.

Kovács Erzsébet
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Új idők új szelleme – a közösségi média

A Balogh József jelenség
Elejét lásd az 1. oldalon

Egyelőre még sok mindent
nem is tudhatunk, de a változások egyik érdekes mozzanatára – az általam feltételesen elkeresztelt „Balogh József jelenségre” – joggal hívhatom fel az
olvasók figyelmét.
Kényszerű kompromisszum
Balogh József hos�szú éveken át volt a Kárpáti Igaz Szó munkatársa. Műszaki vezető, sportriporter, majd a levelezési rovat vezetője. Családjuk 1991-ben költözött az
anyaországba, ahol kollégánk eredeti, tanult szakmájában tornatanárként
dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Emellett mind a
mai napig is igen sikeres
idegenvezetőként működik. Utazásairól, idegenvezetéseiről, Magyarország történelmi, építészeti
nevezetességeiről, szépségéről is rendszeres fényképes tudósításaiban számol
be gyarapodó fészbúkos
olvasótáborának. (Máris
kénytelen vagyok egyfajta kompromisszumot, egyezséget
kötni azokkal az olvasókkal, akik
nem használják a Facebookot.
Ha valami ennek fogalomtárából
most nem érthető, kérdezzék meg
olyantól, aki használja e közösségi oldalt. Ennek külön magyarázata most felzabálná a rendelkezésemre álló terjedelem jelentős
részét. Ugyanis amiről szólni szeretnék – az a Facebookon zajlik.)
Már könyv is megjelent…
A Facebookon Balogh József
kollégánk a naponta publikált
„sokfényképes” írásaival, méltatásaival lett igazán ismert, népszerű és olvasott. Rendszerint
naponta két ilyen anyag is felkerül fészes oldalára. „A Büszkék
vagyunk rá! rovatcím alatt 2015
februárjától naponta 1-2 anyagot közlök többé-kevésbé ismert
kárpátaljai származású emberekről. Eddig, vagyis pontosabban
2020. december 31-ig 2110 írásom jelent meg. Általában születésnapra, halálának évfordulójára, vagy valamilyen elismerés,
kitüntetés alkalmából méltatom
földinket. Így realizálódik az az
internetes lehetőség, hogy egy elismert emberről évente megemlékezzek. A másik, a Tudod-e? rovatcím alatt futó sorozat kimondottan ismeretterjesztő célzatú. A
feltételesen harmadik rovata, tematikája munkásságomnak: rendezvényekről tudósítok. Operatívan. Többnyire a Kárpátaljai Szövetség és a Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzat, a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi
Egyesület eseményeiről. Ugyanakkor idegenvezetőként – amerre csak járok – 30-50 fényképből
álló színes fotó-gyűjteményt készítek Budapest, a Dunakanyar
vagy különböző magyarországi
városaink, esetleg Bécs, Pozsony
nevezetességeiről, műemlékeiről.
Ezeket rövid szöveg kíséretében
teszem közzé.”
Az évek óta felhalmozott méltatások egy részéből immár „Kárpátalja nagyságai” („Vyznamnì
postavy Podkarpatâ”) címmel egy
könyv is megjelent. Méghozzá
két – magyar és ruszin – nyelven.
A 64 életrajzot dr. Lyavinecz Marianna, a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnök asszonya fordította ruszinra.

A kibicnek semmi sem drága
A több mint 2100 anyag men�nyiségi mutatóihoz visszatérve jegyezzük meg, hogy ez akár egy kisebb szerkesztőségnek, kiadónak is
a becsületére válna! Persze a kibic
– akinek semmi sem drága – megjegyezheti, hogy az anyagokat feltehetően gyakran „majdnem készen”
küldik a rokonok, kollégák, isme-

rősök, „szellemi örökösök”, néha
lehetne fésülni egyes dolgokon, lehetne néha vitatni a témaválasztást,
a fészbúkon nincsenek olyan szigorú minőségi követelmények, mint a
hagyományos értelemben vett szerkesztőségekben stb. Azonban ez akkor is rendkívüli teljesítmény! Méghozzá teljesen ingyért, honorárium
nélkül! Kollégánk a szó szoros értelmében egy fészes kommunikációs intézményt, kis szerkesztőséget
alakított ki az évek folyamán! Egy
sajátos műfajt teremtett. Ennek már
van saját olvasóközönsége, törzsközönsége. Ez egy olyan 21. századi kis szerkesztőség, kiadóvállalat, amelynek nem kell külön épület, apparátus, nyomda.
Olvasottság
Szinte minden közzétett írás,
publikáció egyik fontos értékmérője az olvasottság. Nehezen értékelhető ez a papíralapú sajtótermékeknél, hisz akinek az újság a kezébe
kerül, nemigen olvassa el azt az elejétől végig. A magyar könyvtermés
mintegy nyolcvan százaléka karácsony előtt talál gazdára. Elegáns,
értékes ajándék. Hogy aztán felkerüljön a szép könyvespolcra. Abból
vajon mennyit olvasnak el? Nehéz
lenne megítélni. Meglepő módon a
tévéadások nézettsége még a leginkább bemért, elfogadott, nem is nagyon vitatott értékmérő a kommunikációs szakmában. Ennek oka, hogy
itt kerül felosztásra a reklámtorta
„legfinomabb”, legnagyobb, legértékesebb szelete. Régi munkámból tudom, hogy szinte minden televíziós szerkesztőségben az előző
esti nézettségi adatok áttekintésével kezdődik a napi zsongás. A papíralapú írott sajtó – mivel kis országban, viszonylag kis közösségekben, kis példányszámban – eredendően ráfizetéses, mindinkább a
politikum és más, például gazdasági vagy vallási, ideológiai értékek,
érdekek, irányzatok stb. szószólója,
hordozója, kisegítője, népszerűsítője lesz. Bármennyire is sajnáljuk ezt
mi, akik a papíron nőttünk fel, a papír agóniája elkezdődött.
Az új idők szellemét idézi, egészen új fuvallatot jelent ez a Balogh
József jelenség. Ami bizonyára idővel szakdolgozatok, diplomamunkák egyik tárgya lesz. Ehhez nem
fér kétség! Mert – mint a bevezetőben is utaltam rá – az írott sajtó át-

alakulásának egyik érdekes, ígéretes mozzanatával, folyamatával
van dolgunk.
Akkor próbáljuk már valahogy konkrétabban értékelni, érzékelni, megsaccolni Balogh József „egyszemélyes szerkesztőségi” produkciójának olvasottságát.
Még ha hihetetlenül is hangzik,
megszámoltam, összegeztem, kiértékeltem a találomra kiválasztott 2019. augusztusi havi termés
– 60 anyag – lájkolási, megosztási
stb. statisztikáját. (Műfajilag változatosak: méltatások, megemlékezések, fényképes tudósítások
stb.) Megjegyzendő egyébként, hogy
a képi anyag bősége sokban növeli az
egész értékét. Nem
csak szól a fáma röviden erről-arról, hanem gazdagon illusztrálja, látványosan, szemléletesen
kiegészíti azt. Papíralapú sajtóterméken
ez helyhiány miatt
már eleve elképzelhetetlen lenne. Ami
egyben e nóvum – és
általában a digitális
média – egyik előnyét is jelenti a régi,
klasszikus értelemben vett papíralapú
sajtóval szemben.
Lájkolások, hozzászólások, megosztások
A fent említett 60 anyagot ös�szesen – esküszöm, hogy megszámoltam, összeadtam – 9595-en
lájkolták, vagyis tetszésnyilvánítással honorálták. Egy írásra ez
átlagban 159,91 (majdnem 160)
lájkot jelent. Joggal feltételezhető, hogy akik tetszésüket nyilvánították, azok többségükben el
is olvasták. Tehát már van némi
támpontunk az olvasottság saccolásához. Sokan lehetnek – de nem
tudhatjuk, hogy mennyien –, akik
olvasták, de nem lájkolták. Kollégánk hatvan augusztusi anyagához összesen 1345 hozzászólás íródott. Írásonként 22,41. Viszont nem ad még ez a szép szám
sem igazán értékelhető támpontot az olvasottság szempontjából,
mert ezek nagy része gratuláció,
ha „korunk hőséről”, vagy pedig
részvétnyilvánítás – ha már történelmi, eltávozott személy, híresség méltatásáról van szó. Annál nagyobb jelentősége, értéke van a 686 „darab” megosztásnak! Írásonként 11,43. Miért
oly fontos ez? Azért, mert, ha a
megosztott írást legalább még
pótlólagosan (csak) tizedannyian
olvassák, mint az eredetit, ez is –
nyim-nyom, szer-szor – több mint
450 olvasót jelent még pluszban
írásonként! Összeadva a fenti lájkolási értékekkel, már komoly, jelentős, figyelemreméltó
olvasottságra utal!
Summa summarum: az az
óriási mennyiségű írott és képi
anyag, információ, ami Balogh
József közvetítésével jut el a
nagyérdeműhöz – komoly olvasottságot, érdeklődést vált ki.
Nem pusztába kiáltott szó. Nem
vész kárba, mert digitális formátuma nagyszerűen tárolható, akár
újságírói, akár tudományos, történelmi, szociológiai kutakodások kiindulópontja, tárgya, adaléka is lehet. És akkor még a tartalmi értékekről – a kárpátaljai,
kárpátaljai kötődésű, itt született
nagyszerű történelmi személyiségekről, művészekről, sportolókról, hírességekről stb. – nem
is szóltunk. Ez már egy másik
értékelés – vagy például évfolyam- és/vagy diplomamunka
– témája lehet…

Turányi József
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Sipos Judit manikűrös és énekesnő

„Ez az, ami feltölt energiával”

Az élőzene mindig is különleges hangulatot varázsolt és varázsol ma is egy-egy eseménynek. Ennek a műfajnak egyik
képviselője a Stereo együttes,
a kiket korábban már bemutattunk. Kevesen tudják azonban, hogy egyik tagjuk, Sipos
Kiss Judit az éneklés mellett a
manikűrös szakmát is igen kiválóan űzi. A két mesterség elsajátítása nem egyszerű feladat.
Ismerjük meg őt!
– Mit tudhatunk a sokoldalú
fiatal hölgyről?
– Verbőcön születtem, ott is
jártam középiskolába. Családanyaként mindig is olyan szakmát szerettem volna, amelyet az
anyai teendők mellett is tudok végezni, egyben feltölt energiával,
kiélhetem a kreativitásomat benne. Így döntöttem 2012-ben a manikűrös szakma mellett. Rajzolni
mindig is szerettem, és úgy gondoltam, hogy ebben a szakmában
kiteljesedhetek.
– Az évek alatt újabbnál
újabb technikák jelentek meg a
manikűrök elkészítésében.

– Ez így igaz, a szakma rohamosan fejlődik. Én önállón, autodidakta módon sajátítottam el
a manikűrkészítés csínját-bínját.
Azóta is folyamatosan tanulok, az
internetről inspirálódom. Sok oktató videó kerül fel az internetre,
melyek jól bemutatják, egy-egy
technikát hogyan célszerű alkalmazni.
– Hogyan találhatják meg a
vendégek?
– Verbőcön az otthonomban fogadom a szépülni vágyókat. A közösségi oldalon üzenetben, vagy telefonon elérhető vagyok. Megbeszéljük a vendéggel, hogy mit szeretne, milyen
alkalomra készítjük a manikűrt,
és időpontfoglalás után várom a
vendégeket. Igény szerint a környező falvakban szoktam házhoz is menni.
– Melyek a legdivatosabb manikűrök?
– A francia manikűr örök
klasszikusnak számít, hiszen bármilyen alkalomhoz és bármilyen
öltözékhez jól passzol. Fiatalok
és idősebbek is egyaránt kérik,
hiszen kortalan és elegáns dekoráció. Emellett sokan részesítik előnyben a természetes színeket, az egyszerűbb, letisztultabb hatást keltő mintákat, hogy
ne csak egy adott alkalomkor, hanem a mindennapokban is kifinomult hatást kölcsönözzön a viselőjének.

– A külföldi munka nem vonzotta?
– 2017-ben férjemmel Magyarországon próbáltunk szerencsét, egy borászattal foglalkozó
cégnél kaptunk munkát. Nem volt
rossz időszak, új dolgokat próbáltunk ki, új emberekkel ismerkedtünk meg. Mégis úgy gondoltuk, hogy családként itthon, Kárpátalján szeretnénk megtalálni a
boldogulásunk útját. A férjem,
Sipos Sándor kisebb méretű pálinkás hordók készítésével foglalkozik már 2012 óta, akár egyedi faragással is rendelhetőek tőle
hordók. A kisfiam, Ákos már 11
éves, és ő is úgy szeret énekelni,
akárcsak én.
– Hogyan került kapcsolatba
a Stereo együttessel?
– Héder Lajos, az együttes
alapító tagja figyelt fel rám. A helyi iskolában tanultam, valamint
Lajosék szomszédságában élek,
így már régóta ismerjük egymást.
Már az iskolában is sokat énekeltem, felléptem rendezvényeken,
Ki mit tud?-on, ahol megmutathattam a hangomat. Mikor Lajos
felkért, hogy legyek
az együttes tagja,
örömmel mondtam
igent.
– Nem nehéz az
énekes élete?
– Szerencsésnek
mondhatom magam
abban a tekintetben,
hogy a munkám a
hobbim is egyben,
nagyon szeretem
csinálni. Csak a kívülállónak tűnhet
úgy, hogy ez kön�nyű munka, hogy
csak szórakozunk
és szórakoztatunk,
de hogy egy-egy fellépés jól sikerüljön,
sok gyakorlásra van
szükség.
– Milyen dalok
kedvesek az ön számára?
– Sokféle stílust kedvelek.
Ezek közé tartozik az ukrán rockzene, vagy a modern pop dalok újdonságai, de persze a magyar mulatós zene legjobbjai sem maradhatnak ki a sorból. Fellépésekkor
a közönség igényeihez igazodva
választjuk meg a repertoárunkat,
otthon pedig a hangulatomtól függően szinte bármilyen stílus jöhet.
– A karantén időszakában
online köszöntéssel is foglalkoznak.
– Úgy gondolom, hogy ez egy
jó lehetőség azoknak, akik távol
vannak a szeretteiktől. A határátlépés nehézségei miatt sokan
hosszú ideje nem látták családtagjaikat, de így kifejezhetik szeretetüket, figyelmességüket a másik iránt. Egyben nekünk is remek lehetőség a gyakorlásra, arra,
hogy így is kihozzuk magunkból
a maximumot. Természetesen az
élő fellépés varázsát semmi nem
múlhatja felül.
– További tervek…
– Tervezni egyelőre nem tudunk, hiszen a járvány még nem
ért véget. Próbálom kihozni a legjobbat magamból, a munkámból.
Igyekszem tudásom legjavát nyújtani a vendégeknek úgy a manikűr
szakmában, mint az együttes fellépésein. Reméljük a tavalyinál több
lehetőséget tartogat az idei év.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

Kurmay Anita
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Személyre szabott torták Bak Évától

Modern és házias

Úgy tartják, hogy a gasztronómia művészi szinten is űzhető. S ha van olyan terület,
ahol ez a rafináltan megkomponált ízek, gondosan összeválogatott összetevők mellett
különleges látvánnyal is társul, az a cukrászat, azon belül
is a torták birodalma.
A beregszászi születésű
Bak Éva már több mint tíz éve
foglalkozik ünnepi torták készítésével. Kezei közül igazi
különlegességek kerülnek ki.
Kérhetők tőle kicsiknek mesefigurával, nagyobbaknak
elegáns gyöngyökkel, vagy a
férfiaknak autómárkával ellátott dekorációk, ő legjobb tudása szerint teljesíti a kívánságokat.
– Hogyan kezdődött a cukrász karrierje?
– Mindig is édesszájú voltam! Miután befejeztem 2010ben a beregszászi szaklíceum cukrászati szakát, a családi és baráti körben én készítettem az ünnepi tortákat. Mivel rengeteg dicséretet, illetve

motivációt kaptam, és természetesen tetszett, vonzott ez a szakma, ezért tudtam, hogy a jövőben ezzel még komolyabb
terveim lesznek. A szakközépiskolai alaptudást követően autodidakta módon tanultam, fejlesztettem tudásomat,
amihez nagy mértékben hozzájárult az internet világa is.
Komolyabb szintű előrelépést
viszont 2020 februárjában sikerült elérnem, mikor jelentkeztem Mátyus Melinda profi cukrász továbbképző intenzív tanfolyamára, amit ezúton
is köszönök neki!
– Könnyű elsajátítani ezt
a mesterséget?
– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű a szakma… De, ha valaki valamit
szívvel-lélekkel, odaadással
csinál, akkor az kárpótol minden nehézségért. Főleg, mikor látom, hogy ezzel mekkora
örömöt szerzek a megrendelőknek,
akik elégedettek a munkámmal.
– Szereti a kihívásokat?
– Nem félek tőlük, sőt nagyon

Téli teendők

is motivál egy-egy merészebb forma-, vagy dekorációötlet. Mivel a
munkám egyben a hobbim is, ezért
nem tűnik fel, ha néha nehéz is,
de inkább úgy fogalmaznék, hogy
időigényesebb. Engem a dekorációk készítése kikapcsol. Mivel különbözőek az igények, folyamato-

san más-más kihívásokkal találkozom, így valamilyen szinten ez is
inspirál. Fontos a folyamatos fejlődés és az új torta-dizájnok köve-

tése. A két fő kritikusom a lányom
és a férjem, akik minden alkalommal véleményezik a munkámat, és
sok-sok erőt adnak hozzá. A megrendelőim Facebook-on találhatnak meg, ahol láthatják az elkészült torták fotóit, ötleteket merítve a saját dekorációik megálmodásához.
– Milyen alkalmakra rendelnek leginkább
tortákat?
– A legtöbben születésnapi tortákat rendelnek valamilyen különleges dekorációval, felirattal, de szívesen készítek
más alkalmakra is, például eljegyzésre, esküvőre vagy keresztelőre.
A tortákon kívül más süteményt egyelőre csak a
családnak készítek, de
a kihívásoknak sosem
mondok nemet.
– A visszatérő megrendelői kör kialakítása
nem egyszerű.
– A tortákat mindig
úgy készítem, mintha
saját részre készíteném.
A modern dizájn mellett
igyekszem a házias ízvilágot is
képviselni, és megfelelni a megrendelők elvárásainak. Úgy gondolom, ez az, ami szükséges ah-

Fiatalság Nagyszőlősön a hetvenes években

Megérkezett a várva várt havazás. Ügyeljünk örökzöld
dísznövényeinkre, mert a hótakaró súlya és a fokozatosan
szivárgó nedvesség sok kárt
tehet bennük. A havat ezért
mindig rázzuk le a növényeinkről.
A fűtés miatt lakásunk levegője száraz lesz, ezt a páraigényes szobanövények többsége megsínyli. A levegő páratartalmát növelhetjük, ha a

dig a növénymagasságokat és a
várható virágzási időket.
A konyhaablakban hajtathatunk snidlinget és petrezselymet.
A frissen szedett zöld látványa és
íze is eltér attól, amit a boltban
vásárolunk.
A télire elraktározott gyümöl
csöket és zöldségeket rendszere
sen ellenőrizzük, az egerek
ugyanis éppen olyan nagyra becsülik kertünk terményeit, mint
mi magunk.

növények közelébe vízzel teli
edényt helyezünk, vagy ha
a cserepet vizes kavicságyra
tesszük. A vízzel történő rendszeres permetezés is javít a
helyzeten.
Az év közben erősen
igénybevett kerti szerszámok
karbantartását, más kerti teendő
nem lévén, a csendes téli napokon végezhetjük el. Alapos tisztítás után a fém részeket dörzsöljük be lenolajjal, az megvédi őket a rozsdától.
Tervezgetni legalább olyan
jó dolog, mint élvezni munkánk
gyümölcsét. Gondoljuk végig a
következő idény teendőit, tervezzük meg az ágyásokat és készítsünk ültetési térképet. Zöldségeknél vegyük figyelembe a
vetésforgó általános szabályait,
a virágos dísznövényeknél pe-

Szobanövényeinket ne a nyáron megszokott módon öntözzük. A téli hónapokban sokkal
kevesebb fényhez jutnak, ennek
megfelelően az öntözővíz men�nyiségét is csökkentenünk kell.
Ebben az időszakban körültekintően adagoljuk a tápoldatot is.
A Mexikóból származó
mikulásvirág rendkívül érzékeny
a hidegre, a 10 °C alatti hőmérsékletet csupán rövid ideig viseli
el. Az adventi időszakban gyakran mégis az utcán árulják őket. A
bolt elé kirakott, egészségesnek
tűnő növények a meleg lakásban
pillanatok alatt lehullatják levelüket, és elpusztulnak. Csak zárt,
meleg helyen tartott növényeket
vásároljunk, és a szállításkor is
óvjuk őket a hidegtől!

Bodnár István
kertészmérnök

Kurmay Anita

Kréta körüli híreket, szemléztük a farmernadrágok minőségét – a Lewis volt a befutó,
mely szinte megállt, olyan kemény volt az igazi vitorlavászon anyag. Hátulról nem igen
lehetett a fiúkat megkülönböztetni a lányoktól, hacsak utóbbiak nem farmer szoknyát viselnáromat, aki rám köszönt, kalapot tek. És a zene, ami mindig szólt
emelve. Tovább toltam a csöröm- a táskarádióból, úgy éreztük, új,
pölő biciklit miután visszaköszön- világrengető gondolatokra instem, szégyenkezve, kissé megszep- pirál bennünket.
A barátokkal az erdőben túpenve, lehet nem tudatosan, de valahogy büszkeséget, határozottsá- ráztunk, a Tisza-parton valódi
városi focibajnokság zajlott lányok
részvételével. Versenyúszás, csónakázás, futás és sok
sport – akkor így lehetett kitűnni, elismerést szerezni, melyeket az esti városi
sétákon beszéltünk
meg egymás között
vagy csoportokba
verődve.
Később a nagybátyámmal – akivel
több mint testvéri
megértésben voltam
– tanultam az élet
kihívásait. Bejártuk
a Kárpátokat, sátoroztunk sokat, gumicsónakon ereszkedtünk, csorogtunk le
Husztról a Tiszán. A
Tisza-szigeten íjakkal és nyilakkal való
fácánvadászat óriási élményeket nyújtottak, nem kevésbé
Az illusztrációt Marinics Sándor segítve az önismeretben. Ilyen és ha(Nagyszőlős) készítette
sonló élmények és
színergiák töltötték
got és értékrendet éreztem spon- be az otthoni, erdei gombaszedés
tán igyekezetemben. Hát igen, ré- utáni bográcsozást, hús- vagy
gebben voltak intelligens embe- szalonnasütéseket is.
Szerintem nettóban kaptuk
rek, öregurak.
A középiskolai évek alatt so- meg térben és időben az akkori
kat házibuliztunk és értékrend volt generáció szokásait, régi-új értéka jó zene. Leggyakrabban a Sza- rendjeit és hasznos tapasztalatait.
bad Európa rádióadót hallgattuk, Igenis büszke vagyok magunkra,
délutánonként Cseke László tiné- és örömérzés tölt el a mai napig
dzserpartija, meg délutáni randevú is, hogy mint „lázadók” élhettük
szólt elmosódva, nem elég tisztán. meg az akkori mindennapokat,
A sétáló utcán ment a séta- mert magyarként, hitet vallva élni
parti. Beszélgettünk, meg-meg- és törekedni nem volt mindig sziálltunk találkozva ismerősökkel. várványos álom.
Megbeszéltük problémáinkat, a
Traxler Attila

Túrázás, korzózás –
közösségben

A Kárpátinfóban Kovács
Elemérnek a beregszászi korzó jelenségéről írott cikksorozata sokakban felelevenítette
ifjúkora emlékeit. Így született
az alábbi írás is, melyet kedves
Nagyszőlősről elszármazott budapesti olvasónk juttatott el szerkesztőségünkbe.
Nehéz rendezni az
agyam bugyraiból feltörő, rég pihenő állapotban
lévő emlékeket, mert hirtelen, mint fénysugarak
sokasága által megvilágított színképek jelennek
meg szemem előtt.
A múlt század hetvenes éveiben középiskolások voltunk. Városunkban akkor még
nagyrészt magyar nyelvű népek éltek, az utcán,
a boltokban többnyire
magyar nyelven zajlott
a kommunikáció.
Csodálatos gyerekkorom volt, mindig természet közelben, virágágyások között szaladgálva, majd mezőkön, közeli erdőkben, Tisza-parton vagy a Fekete-hegy és a hozzá kapcsolódó legendák, mint
védő vár, két gerincének
jámbor, bizalmas szemeinek biztonsága, eseményként rögződtek, szívódtak belém.
Lehettem 11-12 éves, hétvégeken az én feladatom volt az
üres ásványvizes üvegek beváltása és cseréje. Műanyag szatyorba összerakva azokat a bicikli kormányára tettem, és mivel úgy nem tudtam ráülni, hajtani, csörömpölve toltam a kerékpárt a járdán. Egy hétvégén
is ezt tettem, mikor látom sétálva közeledni az utca közepén
nagyapámat és vagy négy-öt barátját, köztük a francia nyelvta-

hoz, hogy a vásárlóim értékeljék és szeressék az általam elkészített tortákat, így jó szívvel ajánljanak barátaiknak is.
Persze, mint mindenben, ebben a szakmában is vannak
nehézségek. Az elmúlt év az
élet sok területére rányomta
bélyegét, de hiszem, hogy a
jövő még tartogat lehetőséget
a megújulásra.
– Milyen érzések vannak önben, amikor éppen alkot?
– Minden alkalommal kicsit
izgulok, de élvezem minden percét. Fontos számomra, hogy a lehető legjobbat nyújtsam, hogy a
vásárlóim elégedettek legyenek,
emellett, mint már említettem,
ez egy kikapcsolódás, feltöltődés is számomra. Egy olyan alkotói tevékenység, amelyben kiteljesedhetek.
– Milyen tervei vannak a
jövőre?
– Elsősorban szeretnék olyan
speciális cukrászati gépeket beszerezni, amelyek nagymértékben megkönnyítenék, felgyorsítanák a munkámat. Természetesen továbbra is szeretnék hódolni a szenvedélyemnek, és látni szeretném az elégedettséget a
megrendelőim arcán.
– Úgy legyen!
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A fejes saláta hajtatása (2.)
A fejes saláta hajtatásáról
szóló előző cikkünkben áttekintettük a saláta sikeres termesztéséhez szükséges megfelelő fajták és a vetési, ültetési idők kiválasztását. De legalább ugyanilyen
fontos az, hogy tisztában legyünk a palántaneveléssel, a
talajelőkészítéssel
és az ültetéssel kapcsolatos teendőkkel.
Palántanevelés
A s i k e r e s t e rmesztés szempontjából a következő
lépés az, hogy erős,
egészséges, edzett, fejlett palántákat neveljünk. Ehhez
feltétlenül szükségünk van:
pillírozott (drazsírozott) vetőmagra a szemenkénti vetéshez,
steril, megbízható, jó szerkezetű tőzegre, tápkockára (sejttálcára) és egy palántanevelő
létesítményre, ahol megfelelő hőmérsékletet, páratartalmat, szellőztetést vagy szükség esetén pótmegvilágítást tudunk biztosítani a palánták kineveléséhez. A palántanevelési idő függ a tápkocka méretétől és a fényviszonyoktól,
ezért ennek megismerésére a
következő táblázat lesz a segítségünkre.
A fejes saláta palántanevelésének időtartama

A palántanevelési
időszaka:
Kora ősz
Késő ősz
Tél

A fejes saláta csírázási
optimuma 12–20 °C közötti, amely fajtánként változhat.
Egy gramm magból kb. 800–900
palánta nevelhető ki. A csíranövények alacsony tápanyagigénye és sóérzékenysége miatt a
csíráztató közeg (tőzeg) nem tartalmazhat magas tápanyagszintet. A legoptimálisabbak erre a steril,
megbízható, 5.5-6 pH
közötti és 1 EC alatti tőzegek. Előnyösebb inkább a csírázást követő tápoldatozás. Ilyen célra is csak
egészen híg, foszforban gazdag
összetételű komplex műtrágyából készült tápoldatot használjunk (5-10 gramm műtrágya/10
liter víz). Mindig a tápkocka
nedvességtartalmát figyelembe véve öntözzünk, elkerülve a
túlöntözést. A téli palántanevelési időszakban a heti egyszeri,
esetleg kétszeri öntözés (tápoldatozás) elegendő lehet, ügyelve mindig a tápkockák túlzott
kiszáradására.
Az erős, fejlett palánták előállításához, a palántanevelési időszakban elengedhetetlen a fényviszonyokkal összehangolt hőmérsékletszabályzás, amelyet a
következő táblázat fog ismertetni.
Különösen nagy figyelmet

Tápkocka mérete
4 cm
5 cm
20 nap
25 nap
30 nap
35 nap
40 nap
45 nap

Itt fontos megjegyeznünk,
hogy a téli időszakban kinevelt
palánták esetében elengedhetetlen a pótmegvilágítás alkalmazása.

6 cm
30 nap
45 nap
65 nap

kell fordítani a szellőztetésre. A
szellőztetés során állíthatjuk be
a megfelelő páratartalmat (7080%). A rendszeresen szellőztetett palánták edzettebbek lesz-

A laboratóriumi talajvizsgálatok
célja és szükségessége

A régi szakemberek emlékez- lőnek, mikor, mennyi és milyen
nek arra az időre, amikor kö- műtrágyát használjanak.
telező volt minden gazdaságA céltól függően különböző taban az agrokémiai talajvizsgálatokat végezlajvizsgálat, az alaphetünk:
ján tervezték be minSzűkített talajvizsden konkrét parcelgálat – pH (KCl) és pH
lára a kellő mennyi(H2O), humusztartalom,
ségű különböző műKA (Arany-féle kötötttrágyákat, egyszóval
ség), vízoldható összes
tudományos alapon
só, szénsavas mésztarTel.: 2-41-74
használták abban az
talom (CaCO3), nitrátidőben a talajtáponitrit nitrogén tartalom,
kat. Sajnos ez a világ már el- foszfor tartalom (P2O5), kálium tarmúlt, a kollektív gazdaságok talom (K2O).
széthullottak, azért ezeket a
Bővített talajvizsgálat – pH
munkálatokat minden gaz- (KCl) és pH (H2O), humusztartadának saját magának kell el- lom, KA (Arany-féle kötöttség),
végezni. Amit a gyakorlat bi- vízoldható összes só, szénsavas
zonyít, ezzel a nagyon fon- mésztartalom (CaCO3), nitrát-nitrit
tos problémával kevés gazda nitrogén tartalom, foszfor tartalom
foglalkozik. Nézzünk szét a (P2O5), kálium tartalom (K2O), nátszomszédainknál: Magyaror- rium (Na), magnézium (Mg) szulszágon, Szlovákiában minden fát-kén (SO4-S), mangán (Mn),
megyében speciális agrokémi- cink (Zn), réz (Cu).
ai laboratóriumok működnek,
Gyümölcsösök telepítéséhez
ahol rendszeresen vizsgálják a szükséges talajvizsgálatok – pH
talaj minőségi mutatóit. Ná- (KCl) és pH (H2O), humusztartalunk az utóbbi 25-30 évben lom, KA (Arany-féle kötöttség),
lényegében ezzel a kérdéssel vízoldható összes só, szénsavas
nem foglalkozik senki. A régi mésztartalom (CaCO 3), nitrátidőben nálunk is voltak ilyen nitrit nitrogén tartalom, foszfor
agrokémiai laboratóriumok, tartalom (P2O5), kálium tartalom
amelyek időben elvégezték a (K2O), nátrium (Na), magnézium
talaj vizsgálatait és konkrét (Mg) szulfát-kén (SO4-S), manjavaslatokat adtak a terme- gán (Mn), cink (Zn), réz (Cu),

nek. Levélzetük erősebb, és kevésbé viseli meg őket a kiültetéssel járó környezetváltozás. Ezért
is fontos, hogy közvetlenül a kiültetést megelőző héten, amen�nyiben a palántákat fűtetlen fóliaházakba szeretnénk kiültetni, akkor a palántanevelő léghőmérsékletét 5-7 °C-kal csökkentsük, ezzel szoktatva növényeinket a kedvezőtlenebb körülményekhez.
Talajelőkészítés
Mivel a fejes salátát a
sóérzékenyebb növények közé
soroljuk, ezért a talajelőkészítést
megelőzően nagy hangsúlyt kell
fektetnünk a fóliaház talajának
EC mérésére, és szükség esetén (1.5 mS/cm felett) talajátmosatást végezni, 120–150 liter/m 2 víz eső-szerű kijuttatásával. Ott is feltétlenül talajátmosatást kell végezni, ahol
hosszanti sorokba ültetett uborka, paradicsom stb. volt a főnövény, hogy megelőzzük a talajfelület eltérő sótartalma okozta problémákat, azaz a salátaültetvények egyenetlen fejlődését. Az ilyen talajátmosatást

Időszakok
Nappal, borús idő esetén
Nappal, napos idő esetén
Éjjel, borús idő után
Éjjel, napos idő után

Ültetés
A fejes saláta jövőbeli betakarítása egyszerre kell, hogy
történjen, ellenkező esetben
a szedések alkalmával a növényeket letapossuk. Ezt az
egyszerre történő betakarítást
csak úgy érhetjük el, hogy ha
ültetés előtt a palántákat átválogatjuk, és egy adott területre azonos fejlettségű palántákat ültetünk. A fejlett, ültetésre kész palántáknak üde zöld
színnel (fajtától függően) 8-10
cm hosszúságú lombozattal és
a tápkockát teljesen átszőtt fehér gyökérzettel kell rendelkezniük.
Az állománysűrűség kiválasztásánál figyelembe kell venni a fejek minőségével szemben
támasztott piaci követelményeket. Gazdatapasztalatok alapján
elmondható, hogy a vidékünkre
leginkább jellemző Lolo Bionda
fodros levelű fajtáinak, az ősztől kora tavaszig történő hajtatási időszakában a legoptimálisabb sor- és tőtávnak a 25×25
cm tekinthető.
Az ültetés alkalmával a leg-

Keléstől a lomblevelek
megjelenéséig
10-12°C
12-15°C
8-10°C
10-12°C

homogenizációs, azaz kiegyenlítő átmosatásnak hívjuk.
A saláta nem tartozik a tápanyagigényes növények közé,
ezért a szerves trágyát inkább a
főnövények alá érdemesebb bedolgozni.
A fejes saláta talajelő
készítése nem igényel különösebb talajmegmunkálást, csupán 15-20 cm mélyen átdolgozzuk (megrotáljuk) a fóliaházunk talaját, amellyel egy menetben, a szükség esetén kiszórandó tápanyagokat is a talajba
dolgozzuk.
hidrolitos aciditás /szódalúgosság.
Ahhoz, hogy helyesen legyen
elvégezve a talajvizsgálat, 1 hektáron 5-10 különböző helyről 20-25
cm mélységben mintákat vesznek,
amelyeket gondosan összekevernek és 1-2 kg-ot eljuttatnak a laboratóriumba. A talajvizsgálatok
alapján minden parcellára pontos
adatot fognak kapni, hogy milyen
és mennyi műtrágyát kell használni külön kultúrák szerint.
Aki hatékonyan és jövedelmezően szeretne foglalkozni fóliában való termesztéssel, annak
kötelező elvégezni minden évben a talajvizsgálatot, hisz csak
ennek alapján tudjuk helyesen
használni a műtrágyákat és más
termésnövelő szereket.
Mivel nálunk a konkrét laboratóriumokat felszámolták, szeretnék a kedves termelőknek segíteni
a jövőben. Újfehértón van egy laboratórium, ahol ilyen talajvizsgálatokat is végeznek és nagyon szívesen segítenek nekünk, hogy időben el tudjuk végezni a talajvizsgálatokat. Ez alapján konkrét javaslatokat is adnak.
Akik a jövőben szeretnének
gyümölcsöst telepíteni, azoknak
különösen fontos a talajvizsgálat.
Akit ez a téma érdekelne,
nyugodtan hívhat telefonon és
akkor még részletesebb információt is tudunk adni erről. Elérhetőségem: 0503723469 és
0975166318.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója

A lomblevelek
megjelenése után
12-15°C
16-18°C
10-12°C
14-16°C

nagyobb hangsúlyt az ültetés
mélységére kell fektetni. A tápkockákat soha ne ültessük mélyebbre a talaj felszínétől, ezzel jelentősen csökkenthetjük
a tőrothadás kockázatát. Az ültetési mélységen kívül ügyeljünk még arra, hogy a tápkocka és az ültetőágy nedves legyen. Az ültetést követően, a
talaj nedvességtartalmától függetlenül, a kirakott palántákat
öntözzük be.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány
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Miért ápoljuk
télen a kerti fákat?

Ugyan hidegre virrad a későn
felkelő Nap, de a szélcsendes,
csapadékmentes időben már
hozzá lehet látni a kerti munkához.
A téli tespedés közben jól is
esik egy kis változatos és egyben hasznos testmozgás! Először a gyümölcsfákat és -bokrokat vegyük gondozásba. Tekintsük át az idősebb gyümölcsfák
koronáját, és a száraz, egymást
keresztező, sűrűn álló vesszőket,
ágakat vágjuk ki, hogy a korona áttekinthető, szellős, napsütéses legyen.
Le kell szedni a fákról és el
kell égetni a moníliás gyümölcsmúmiákat, amelyek tavasszal
milliószámra szórnák szét a fertőző spóráikat! Fordítsanak nagy
figyelmet a meggyfákra, mert
ezek az utóbbi években különösen sokat szenvedtek a moníliás fertőzéstől. Vágják le tőből a
lisztharmatos, a levéltetves és a
tűzelhalásos almafavesszőket!
Ne késlekedjenek a fák törzsének és vastagabb ágainak tisztogatásával, mert a felváló kéregpikkelyek alatt a gombaspórák és
a rovartojások sokasága talált téli
búvóhelyet. A lekapart hulladékot
gondosan össze kell takarítani és
el kell égetni!
A termő gyümölcsfák törzsén minden bizonnyal találnak
mély repedéseket és fagyfoltokat. Ha ezeket nem gondozzák,
akkor évről évre kiterjedtebbek
lesznek és gyakran taplógombák is megjelennek rajtuk, kiodvasodnak, és előbb-utóbb a fa
pusztulását okozzák. Kéregkaparóval, éles késsel annyira ki kell
tisztítani a sebeket, hogy eleven,
világoszöld szövet legyen a felszínen és azt sebvédő anyaggal
(fabalzsammal) be kell kenni.
A köszméte- és a málnabokrok igen korán kezdenek rügyezni. Ezek meghálálják a januári metszést.

Kevésbé elterjedt gyümölcsök:
naspolya, berkenye, som

Néhány, kisebb fontosságú, de feltétlenül házikertekbe való gyümölcsfajokról szólok: a naspolyáról, a berkenyéről és a somról.
Naspolya
Ezt a gyümölcsöt már a kereskedelemben is alig lehet kapni, pedig
szép bokra bőven ontja a termést. A téli gyümölcstálak díszítésére, választékának bővítésére szolgál. Fanyar termését tulajdonképpen éretlenül szedjük le az első fagyok bekövetkezte előtt, és tároljuk mindaddig,
amíg a kocsány felől a gyümölcshús puhulni kezd. Éretten kellemesen
fanyar, jellegzetes ízű gyümölcse karácsony táján igen finom csemege.
A naspolya (Mesphilus germanica) nem válogat a talajban és az
éghajlatban. Száraz és nedves talajokon egyaránt megél. Fehér virágait későn, a májusi fagyok után hozza, ezért a tavaszi fagyoktól
nem szenved.
A naspolyabokrot nem szabad metszeni, mert virágai a vesszők
végén helyezkednek el, ezért minden vessző lemetszése egyben a termést is csökkenti. Félvad növény; a kártevők és a betegségek nemigen bántják; szinte egyáltalán nem szorul permetezésre.
Berkenye
Ennek a fának számos faja él erdeinkben, de ezek közül csak egy,
a fojtós vagy kerti berkenye (Sorbus domestica) minősül gyümölcsnek. Gömbös, körte alakú, diónyi, sárga színű, pontozott termései
megérve éppúgy szotyósodnak, mint az egyes körte-fajták és a naspolya. A berkenye a pihenőkertbe való, mert 12-15 m magas, szabályos, szép alakú fává fejlődik, s fehér virágai májusban sátorozó
fürtökben díszítik a kertet.
Som
Manapság a kertekben és a közparkokban főként díszcserjének
ültetik, tél végi sárga virágdísze miatt. Pedig a som (Cornus mas)
igen értékes gyümölcsöt is terem, amelyből – különösen vadas húsok mellé való – kiváló lekvár készíthető.
A szokványos sombokrokon kívül igen sok, nagy gyümölcsű típusa is van. Piros héjú, tojásdad, hosszúkás, csonthéjas maggal bélelt gyümölcse éretten kellemes ízű és szépen díszítő. Aki talál egy
kiemelkedően nagy gyümölcsű sombokrot, az tősarjról szaporíthatja. Magról is felnevelhető, de a magját egy évig rétegezni kell, mert
igen nehezen csírázik. A sombokor alig igényel gondozást, legfeljebb
idősebb korában ritkítást.
balintgazda.hu/Kárpátinfo
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2021.
január 20.

Heti műsor

Köszöntjük Pál nevű olvasóinkat!

Hétfő

Január 25.
Német bűnügyi tévéfilmsor.

20:30 Kékfény
04:00 Az én kis családom 21:25 Diagnózis
Török filmsor.

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

14:30 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.

15:55 Az ígéret

Török drámasor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó
Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.

Tévéfilmsorozat

22:05 Kenó
22:15 Ne ölj! II.

Krimisorozat

23:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

00:25 4 összeesküvő
és 1 temetés

Német bűnügyi tévéfilmsor.

Köszöntjük Vanda, Paula nevű olvasóinkat!

Kedd

19:35 Rex Rómában

Szerda

04:00 Az én kis családom 20:30 Önök kérték
21:30 Briliáns barátnőm
Török filmsor.
Olasz tévéfilmsor.
04:50 Teleshop
22:30 Kenó
05:15 Barátok közt
22:40 A fagy
06:00 Reggeli
Bűnügyi tévéfilmsor.
09:05 Teleshop
23:35 Don Matteo
11:55 Fókusz
Olasz tévéfilmsor.
13:20 Páratlan páros 00:45 4 összeesküvő
Amerikai filmsor.
és 1 temetés
14:30 Keresztanyu
Német bűnügyi téMagyar vígjátéksor.

véfilmsor.

01:40 Rúzs és selyem
02:10 Fülszöveg:
Trux Béla író
02:40 Mesterember
03:10 Magyar Krónika

Magyar vígjátéksor.

21:40 New Amsterdam - Vészhely- 05:00 Híradó
zet New Yorkban 05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
Amerikai filmsor.
hírek
22:50 Barátok közt
05:25 Orosz nyelvű hírek
23:35 Házon kívül
05:30 Kínai nyelvű hírek
00:05 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
00:40 CSI: Miami
06:15 Kék bolygó
helyszínelők
Amerikai krimisor. 06:40 Magyar gazda
07:00 Hajnali
01:55 Rejtjelek
gondolatok
Amerikai krimisor.
07:10 Almárium
08:00 Mesterember
08:30 Kodály után, száz
évvel 11-20.
05:30 Családi Titkok
08:55 Élő népzene
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel 09:25 Jó ebédhez szól
a nóta
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO 09:50 Jó ebédhez szól
a nóta
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva 10:25 Református
riportok
11:15 Mintaapák
Magyar fikciós sor. 10:50 Evangélikus
12:00 Tények Délben
magazin
12:30 Walker, a Texas-i 11:20 Öt férfi komoly
kopó
szándékkal
Am. akciófilm-sor.

Tévéfilm

13:35 Walker, a Texas-i 12:50 V4 híradó
kopó
13:00 Híradó
Am. akciófilm-sor. 13:15 Srpski ekran
14:35 Tiéd az életem
13:45 Unser Bildschirm
Mexikói filmsor.
14:15 Család'21
15:40 Az én lányom
14:45 Novum
Török filmsor.
15:15 Család-barát
16:45 A bosszú
16:40 Térkép
csapdájában
17:15 Ízőrzők:
Török filmsor.
Táborfalva
18:00 Tények
17:50 Ízőrzők:
18:45 Tények Plusz
Olaszfalu
19:40 Doktor Balaton
18:25 Borbás Marcsi
Magyar filmsor.
szakácskönyve
20:20 Exatlon Hungary
23:00 Magánnyomozók 19:00 Jó ebédhez szól
a nóta
00:10 Családi Titkok
01:15 Walker, a Texas-i 19:25 Jó ebédhez szól
a nóta
kopó
Am. akciófilm-sor. 20:00 Mosoly a javából!
02:10 Walker, a Texas-i 21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
kopó
Am. akciófilm-sor. 21:35 Mága Zoltán Budapesti Újévi
02:55 Tények Este
Koncert 2020
22:35 Klasszikusok
délidőben
23:35 Hazajáró
04:30 Család-barát
00:05 Hagyaték
05:50 Hajnali
00:35 Hetedhét kaland
gondolatok
00:45 M2 matricák –
06:00 Híradó
Baltazár-bazár
06:30 Nemzeti
00:55 Himnusz
Sporthíradó
01:00 Híradó
06:40 Kenó
01:20 Angol nyelvű hírek
06:45 Srpski ekran
07:10 Unser Bildschirm 01:30 Mosoly a javából!
07:40 Mozogj otthon!
07:50 Ridikül
08:40 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.
06:30 Sporthíradó
09:40 Isztambuli
07:25 Múlt és Jelen
menyasszony
07:55 Szabadidő
Török tévéfilmsor.
08:25 Kosárlabda
10:35 Család-barát
magazin
12:00 Déli harangszó 09:15 Góóól!2
12:01 Híradó
10:00 Sporthíradó
12:35 Nemzeti
10:25 UEFA Bajnokok
Sporthíradó
Ligája magazin
12:55 Europa A la Carte 10:55 OTP Bank Liga
13:25 Sorsok útvesztője 13:00 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
13:20 Férfi kézilabda
14:20 Almárium
világbajnokság
15:15 Rex Rómában
Német bűnügyi té- 15:05 OTP Bank Liga
17:00 Sporthíradó
véfilmsor.
17:15 Fradi Tv
16:10 Brown atya
17:45 Felvezető műsor:
Bűnügyi tévéfilmKosárlabda
sor.
18:00 Tippmix férfi ko17:05 Ridikül
sárlabda NB I.
18:00 Híradó
19:45 Értékelő műsor:
18:25 Nemzeti
Kosárlabda
Sporthíradó
20:10 Maradona és
18:45 Isztambuli
Kusturica filmje
menyasszony
Török tévéfilmsor.
21:50 Sporthíradó

Január 27.

Török tévéfilmsor.

Köszöntjük Károly, Karola nevű olvasóinkat!

Csütörtök

19:35 Rex Rómában

Német bűnügyi tévéfilmsor.

01:15 Új idők új dalai
Az ígéret
01:45 Rúzs és selyem 15:55 Török
drámasor.
02:15 Fülszöveg: K. T. 17:05 Barátok közt
Zelenay író
18:00 RTL Híradó
02:40 Mesterember
Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Keresztanyu

05:00 Híradó
21:40 New Amsterdam - Vészhely- 05:15 Angol nyelvű hírek
zet New Yorkban 05:20 Német nyelvű
hírek
Amerikai filmsor.
05:25 Orosz nyelvű hírek
22:50 Barátok közt
23:40 XXI. század - a 05:30 Kínai nyelvű hírek
legendák velünk 05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
élnek
06:20 Summa
00:15 RTL Híradó Késő esti kiadás 06:45 Család'21
07:05 Hajnali
00:50 CSI: Miami
gondolatok
helyszínelők
Amerikai krimisor. 07:10 Almárium
08:10 Mesterember
02:00 Autogram
08:40 Kodály után, száz
évvel 11-20.
09:05 Élő népzene
05:30 Családi Titkok 09:35 Jó ebédhez szól
a nóta
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel 10:00 Jó ebédhez szól
a nóta
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO 10:35 Isten kezében
11:00 Az utódok
09:40 TELESHOP
reménysége
10:45 Csapdába csalva
11:35 Tisztelet a
11:15 Mintaapák
Magyar fikciós sor.
kivételnek
Magyar romanti12:00 Tények Délben
kus film
12:30 Walker, a Texas-i
12:50 V4 híradó
kopó
13:00 Híradó
Am. akciófilm-sor.
13:35 Walker, a Texas-i 13:15 Roma magazin
13:50 Domovina
kopó
Am. akciófilm-sor.
14:20 Divat & dizájn
14:35 Tiéd az életem
14:50 Magyar Krónika
Mexikói filmsor.
15:20 Család-barát
15:40 Az én lányom
16:45 Öt kontinens
Török filmsor.
17:15 Ízőrzők:
16:45 A bosszú
Zalamerenye
csapdájában
17:55 Ízőrzők: Erzsébet
Török filmsor.
18:25 Borbás Marcsi
18:00 Tények
szakácskönyve
18:45 Tények Plusz
19:00 Jó ebédhez szól
19:40 Doktor Balaton
a nóta
Magyar filmsor.
19:25 Jó ebédhez szól
20:20 Exatlon Hungary
a nóta
23:00 Magánnyomozók 20:00 Az örökzöld
00:10 Családi Titkok
örökzöldek
01:15 Walker, a Texas-i 21:00 Híradó
kopó
21:25 V4 híradó
Am. akciófilm-sor.
02:10 Walker, a Texas-i 21:35 Mága Zoltán Budapesti Újévi
kopó
Koncert 2020
Am. akciófilm-sor.
22:35 Dokuzóna
02:55 Tények Este
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –
05:55 Hajnali
Baltazár-bazár
gondolatok
00:55 Himnusz
06:00 Híradó
01:00 Híradó
06:30 Nemzeti
01:20 Angol nyelvű hírek
Sporthíradó
01:30 Az örökzöld
06:40 Kenó
örökzöldek
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:40 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
05:15 E.ON férfi vízi08:45 Alpesi őrjárat
labda OB I.
Olasz tévéfilmsor.
06:30 Sporthíradó
09:40 Isztambuli
07:25 Építők
menyasszony
07:50 Szabadidő
Török tévéfilmsor.
08:20 Férfi kézilabda
10:35 Család-barát
világbajnokság
12:00 Déli harangszó
10:00 Sporthíradó
12:01 Híradó
10:25 Kékek
12:35 Nemzeti
11:10 Férfi kézilabda
Sporthíradó
világbajnokság
12:50 Europa A la Carte
13:25 Sorsok útvesztője 13:00 Sporthíradó
13:25 OTP Bank Liga
Török tévéfilmsor.
15:25 Férfi kézilabda
14:20 Almárium
világbajnokság
15:15 Rex Rómában
Német bűnügyi té- 16:10 Sporthíradó
17:05 Kosárlabda
véfilmsor.
magazin
16:10 Brown atya
Bűnügyi tévéfilmsor. 17:55 Férfi kézilabda
világbajnokság
17:05 Ridikül
19:40 Góóól!2
18:00 Híradó
20:25 Férfi kézilabda
18:25 Nemzeti
világbajnokság
Sporthíradó
22:00 Sporthíradó
18:40 Isztambuli
22:30 Női vízilabda
menyasszony
olimpiai kvalifiTörök tévéfilmsor.
kációs torna
19:35 Rex Rómában

Január 26.

Köszöntjük Angelika, Angéla nevű olvasóinkat!

04:00 Az én kis családom

Német bűnügyi tévéfilmsor.

04:00 Az én kis családom
20:30 Skandináv Lottó
Török filmsor.
20:45
Belgravia
04:50 Teleshop
04:50 Teleshop
Angol
tévéfilmsor.
05:15 Barátok közt
05:15 Barátok közt
21:40 Gemmeker
06:00 Reggeli
06:00 Reggeli
Német kisjátékfilm
09:05 Teleshop
09:05 Teleshop
22:10 Kenó
11:55 Fókusz
22:20 Sophie választása 12:20 Fókusz
13:20 Páratlan páros
13:50 Apja, fia, unokája
Angol filmdráma
Amerikai filmsor.
Am. vígjátéksor.
01:00 Don Matteo
14:30 Keresztanyu
14:30 Keresztanyu
Olasz tévéfilmsor.
Magyar vígjátéksor.
Magyar vígjátéksor.
02:00 Doctor Foster
15:55 Az ígéret
15:55 Az ígéret
Angol tévéfilmsor.
Török drámasor.
Török drámasor.
03:05 Magyar Krónika
17:05 Barátok közt
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó
20:10 Keresztanyu
Magyar vígjátéksor.
Esti kiadás
21:40 New Amster18:50 Fókusz
05:00 Híradó
dam - Vészhely20:10 Keresztanyu
Magyar vígjátéksor. 05:15 Angol nyelvű hírek
zet New Yorkban
05:20
Német
nyelvű
Amerikai filmsor.
21:40 New Amsterhírek
22:50 Barátok közt
dam - Vészhelyzet New Yorkban 05:25 Orosz nyelvű hírek 23:35 RTL Híradó 05:30 Kínai nyelvű hírek
Amerikai filmsor.
Késő esti kiadás
05:35 Itthon vagy!
22:50 Barátok közt
00:10 CSI: Miami
05:55 Család'21
23:35 RTL Híradó helyszínelők
Amerikai krimisor.
Késő esti kiadás 06:15 Élő egyház
00:10 Az első millióm 06:45 Kárpát-medence 01:20 CSI: Miami
07:05 Hajnali
helyszínelők
története
gondolatok
Amerikai krimisor.
01:25 CSI: Miami
07:10 Almárium
helyszínelők
Amerikai krimisor. 08:05 Mesterember
08:40 Kodály után, száz
évvel 11-20.
05:30 Családi Titkok
09:10 Élő népzene
06:15 MOKKA
05:30 Családi Titkok 09:40 Jó ebédhez szól 06:25 Tények Reggel
a nóta
06:55 MOKKA
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel 10:05 Jó ebédhez szól 08:45 MOKKACINO
a nóta
09:40 TELESHOP
06:55 MOKKA
10:45 Csapdába csalva
08:45 MOKKACINO 10:40 Ő és én: Wortmann Ádám
11:15 Mintaapák
09:40 TELESHOP
Magyar fikciós sor.
10:45 Csapdába csalva 10:45 Rome Reports Vatikáni híradó 12:00 Tények Délben
11:15 Mintaapák
12:30 Walker, a Texas-i
Magyar fikciós sor. 11:10 Neked szól!
kopó
12:00 Tények Délben 11:15 Kereszt-Tények
Am. akciófilm-sor.
12:30 Walker, a Texas-i 11:20 A sokszínű vallás
11:40 Budapesti mesék 13:35 Walker, a Texas-i
kopó
kopó
Tévéjáték
Am. akciófilm-sor.
Am. akciófilm-sor.
13:35 Walker, a Texas-i 12:50 V4 híradó
14:35 Tiéd az életem
13:00 Híradó
kopó
Mexikói filmsor.
Am. akciófilm-sor.
13:15 Hrvatska
15:40 Az én lányom
14:35 Tiéd az életem
Kronika
Török filmsor.
Mexikói filmsor.
13:50 Ecranul nostru
16:45 A bosszú
15:40 Az én lányom
14:20 Magyar gazda
csapdájában
Török filmsor.
14:40 Mesterember
Török filmsor.
16:45 A bosszú
15:15 Család-barát
18:00 Tények
csapdájában
16:40 Hazajáró
18:45 Tények Plusz
Török filmsor.
17:10 Magyarország
19:40 Doktor Balaton
18:00 Tények
finom
Magyar filmsor.
18:45 Tények Plusz
17:35 OTP Bank Liga 20:20 Exatlon Hungary
19:40 Doktor Balaton 20:00 OTP Bank Liga
23:00 Road Movie
Magyar filmsor.
22:05 Mága Zoltán BuGuide Tillával
20:20 Exatlon Hungary
dapesti Újévi
23:35 Magánnyomozók
23:00 Magánnyomozók
Koncert 2020
00:10 Családi Titkok 23:00 A fegyházlelkész 00:45 Csapdába csalva
01:15 Walker, a Texas-i
01:15 Walker, a Texas-i 00:00 Hagyaték
kopó
kopó
00:35 Hetedhét kaland
Am. akciófilm-sor.
Am. akciófilm-sor.
02:10 Walker, a Texas-i 00:45 M2 matricák – 02:10 Walker, a Texas-i
Baltazár-bazár
kopó
kopó
00:50 M2 matricák –
Am. akciófilm-sor.
Am. akciófilm-sor.
Baltazár-bazár 02:55 Tények Este
02:55 Tények Este
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
04:30 Család-barát
04:25 Édes anyanyelvünk 01:30 Önök kérték
02:25 Budapesti mesék 05:50 Hajnali
04:30 Család-barát
Tévéjáték
gondolatok
05:50 Hajnali
06:00 Híradó
gondolatok
06:30 Nemzeti
06:00 Híradó
Sporthíradó
06:30 Nemzeti
05:15 Női vízilabda
06:40 Kenó
Sporthíradó
olimpiai kvalifi- 06:45 Rondó
06:40 Kenó
kációs torna
07:10 Kvartett
06:45 Hrvatska
06:30
Sporthíradó
07:40 Mozogj otthon!
Kronika
07:50 Ridikül
07:10 Ecranul nostru 07:25 Jövünk!
08:45 Alpesi őrjárat
07:40 Mozogj otthon! 08:10 Rövidpályás
gyorskorcsolya
Olasz tévéfilmsor.
07:50 Ridikül
Európa-bajnokság 09:45 Isztambuli
08:45 Alpesi őrjárat
10:00 Sporthíradó
menyasszony
Olasz tévéfilmsor.
10:30 Rövidpályás
Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli
gyorskorcsolya
10:35 Család-barát
menyasszony
Európa-bajnokság 12:00 Déli harangszó
Török tévéfilmsor.
12:10 Kosárlabda
12:01 Híradó
10:35 Család-barát
magazin
12:35 Nemzeti
12:00 Déli harangszó
13:00 Sporthíradó
Sporthíradó
12:01 Híradó
13:25 Góóól!2
12:50 Jamie egyszerű
12:35 Nemzeti
16:25 Fradi Tv
és gyors kajái
Sporthíradó
12:55 Europa A la Carte 17:00 Felvezető műsor: 13:20 Sorsok útvesztője
Kézilabda
Török tévéfilmsor.
13:25 Sorsok útvesztője
17:25 Férfi kézilabda 14:20 Almárium
Török tévéfilmsor.
világbajnokság 15:15 Rex Rómában
14:20 Almárium
19:00 Értékelő műsor:
Német bűnügyi té15:15 Rex Rómában
véfilmsor.
Kézilabda
Német bűnügyi té19:25 CHI – A Belső Erő 16:10 Brown atya
véfilmsor.
20:00 Felvezető műsor:
Bűnügyi tévéfilm16:10 Brown atya
Kézilabda
Bűnügyi tévéfilmsor.
sor.
20:25 Férfi kézilabda 17:05 Ridikül
17:05 Ridikül
világbajnokság 18:00 Híradó
18:00 Híradó
22:00 Értékelő műsor: 18:25 Nemzeti
18:25 Nemzeti
Kézilabda
Sporthíradó
Sporthíradó
22:30 Sporthíradó
18:45 Isztambuli
18:45 Isztambuli
22:50 Férfi kézilabda
menyasszony
menyasszony
Török tévéfilmsor.
világbajnokság
Török filmsor.

Január 28.

19:35 Rex Rómában

Német bűnügyi tévéfilmsor.

20:30 Bagi Nacsa
Orfeuma
21:30 Sobri

Tévéfilmsorozat

22:25 Kenó
22:30 Munkaügyek IrReality Show
Magyar vígjáték-sor.

23:05 A tanítványok

Magyar játékfilm

00:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

02:00 Doctor Foster

Angol tévéfilmsor.

03:05 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!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:45 Világ
07:05 Hajnali
gondolatok
07:10 Almárium
08:05 Mesterember
08:30 Százhangú orgona - Magyar
népzenei körkép
09:00 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez szól
a nóta
10:25 Új nemzedék
10:55 Református
ifjúsági műsor
11:00 Unitárius
ifjúsági műsor
11:10 Kérdések a
Bibliában
11:25 Kedd, szerda,
csütörtök
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
13:50 Kvartett
14:20 Kék bolygó
14:45 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:40 Szerelmes
földrajz
17:10 Ízőrzők: Nádasd
17:50 Ízőrzők: Tényő
18:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól
a nóta
19:25 Jó ebédhez szól
a nóta
20:00 Szenes Iván emlékkoncert 2020
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Szomszédaink, a
magyarok Kárpátalja
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

04:50 Férfi kézilabda
világbajnokság
06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
07:55 OTP Bank Liga
10:00 Sporthíradó
10:25 CHI – A Belső Erő
10:55 OTP Bank Liga
13:00 Sporthíradó
13:25 Férfi kézilabda
világbajnokság
15:10 Férfi kézilabda
világbajnokság
17:00 Sporthíradó
17:10 Pecatúra
17:40 Lendület
18:20 Felvezető műsor:
Jégkorong
18:30 Jégkorong Erste
Liga
20:40 Értékelő műsor:
Jégkorong
20:55 Napos Oldal –
DTVK
21:30 Röpte
22:00 Sporthíradó

2021.
január 20.

Heti műsor
Köszöntjük Adél nevű olvasóinkat!

Péntek

Január 29.

18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

04:00 Az én kis családom 19:35 Rex Rómában
Török filmsor.

Német bűnügyi tévéfilmsor.

04:50 Teleshop
20:40 Egy hölgy és
05:15 Barátok közt
a herceg
06:00 Reggeli
Filmdráma
09:05 Teleshop
22:40 Kenó
12:20 Fókusz
22:50 Itt járt Britt-Marie
13:50 Apja, fia, unokája
Svéd játékfilm
Am. vígjátéksor.
00:25 Don Matteo
14:30 Keresztanyu
Olasz tévéfilmsor.
Magyar filmsor.
01:25 Doctor Foster
15:55 Az ígéret
Angol tévéfilmsor.
Török filmsor.
02:20 Fülszöveg:
17:05 Barátok közt
Báger Gusztáv
18:00 RTL Híradó –
02:45 Mesterember
Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 Keresztanyu
Magyar filmsor.
05:00 Híradó
21:40 New Amsterdam - Vészhely- 05:15 Angol nyelvű hírek
zet New Yorkban 05:20 Német nyelvű
hírek
Amerikai filmsor.
05:25 Orosz nyelvű hírek
22:50 Barátok közt
05:30 Kínai nyelvű hírek
23:45 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
00:15 CSI: Miami
06:25 Kárpát-medence
helyszínelők
Amerikai krimisor. 06:45 Kék bolygó
07:05 Hajnali
01:25 Az Év Hotele
gondolatok
02:10 CSI: Miami
07:10 Almárium
helyszínelők
Amerikai krimisor. 08:05 Mesterember
08:35 Százhangú orgona - Magyar
népzenei körkép
05:30 Családi Titkok 09:05 Élő népzene
09:35 Jó ebédhez szól
06:15 MOKKA
a nóta
06:25 Tények Reggel
10:00 Jó ebédhez szól
06:55 MOKKA
a nóta
08:45 MOKKACINO
10:30 Katolikus krónika
09:40 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva 10:55 Mai hitvallások
11:25 Uborkafa
11:15 Mintaapák

Köszöntjük Martina, Gerda nevű olvasóinkat!

Szombat
05:05 Az én kis
családom

Török filmsor.

06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:05 Star Wars: A
Freemaker család kalandjai

Január 30.

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse
Szombat
19:35 A dal 2021:
I. válogató
21:50 A DAL 2021
Kulissza
22:25 Balfácán
Francia filmvígjáték

Amerikai animációs 23:55 Kenó
00:05 Bagi Nacsa
kalandfilmsor.

09:35 Teleshop
10:35 Apja, fia,
unokája

Orfeuma
01:00 Don Matteo

11:10 Autogram
11:55 A specialista

02:05 Doctor Foster

Am. vígjátéksor.
Ukrán akciófilm-sor.

13:15 A specialista
Ukrán akciófilm-sor.

Olasz tévéfilmsorozat
Angol tévéfilmsorozat

03:05 Mesterember:
Kutyás rendőr
03:40 Család'21

14:45 Hadak útján

Amerikai-angol kalandfilm
04:20 Ridikül

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 A tanár

Magyar filmsorozat

20:55 A galaxis őrzői

Angol-amerikai kalandfilm

23:35 Aljas nyolcas

Amerikai akciófilm

03:25 Amerika legviccesebb videói

Am. vígjátéksorozat

04:40 Lokoléo Party –
Jollyval
05:00 TELESHOP
06:00 TV2 MATINÉ
10:15 Az alkotók - egy
Tévéfilm
Magyar fikciós sor.
ház átalakításá12:00 Tények Délben 12:50 V4 híradó
nak története
12:30 Walker, a Texas-i 13:00 Híradó
10:45 Trendmánia
13:15
P'amende
kopó
11:20 Az Építkezők
Am. akciófilm-sor. 13:45 Öt kontinens
11:50 Poggyász
13:35 Walker, a Texas-i 14:15 Kincskereső
12:25 Hungarikumokkopó
14:50 Multiverzum
kal a világ körül
Am. akciófilm-sor. 15:20 Család-barát
12:55 Mindent tudni
14:35 Tiéd az életem
16:45 Kárpát-medence
akarok
Mexikói filmsor.
17:10 Ízőrzők: Kakucs 13:30 Az utolsó akcióhős
15:40 Az én lányom
17:45 Ízőrzők:
Am. akcióvígjáték
Török filmsor.
Balatonlelle
16:20 Columbo
16:45 A bosszú
18:20 Borbás Marcsi
Am. krimi
csapdájában
szakácskönyve
18:00 Tények
Török filmsor.
18:50 Jó ebédhez szól 18:55 Tények Plusz
18:00 Tények
a nóta
20:00 Robin Hood
18:45 Tények Plusz
Am.-angol kaland19:20 Emberek a havason
19:40 Doktor Balaton
film
Magyar filmdráma
Magyar filmsor.
22:55 A hét mesterlövész
21:00 Híradó
20:20 Exatlon Hungary 21:25 V4 híradó
Am. western
23:00 Magánnyomozók 21:35 Ridikül
01:45 Mészárlás a
00:10 Családi Titkok 22:30 MMA portrék
farmon
01:15 Walker, a Texas-i 23:35 Hazajáró
Amerikai horror
kopó
03:15 Elrabolva
00:00
Hagyaték
Am. akciófilm-sor.
Amerikai-francia
02:10 Walker, a Texas-i 00:35 Hetedhét kaland
akciófilm-sor.
00:45
M2
matricák
kopó
03:55 Elrabolva
Hevül
a
vegyület
Am. akciófilm-sor.
Amerikai-francia
00:50 M2 matricák 02:55 Tények Este
akciófilm-sor.
Hevül
a
vegyület
03:30 Lokoléo Party –
00:55 Himnusz
Jollyval
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek 04:25 Édes anya01:30 Emberek a havason
nyelvünk
Magyar filmdráma 04:30 Család-barát
04:30 Család-barát
02:55 Uborkafa
05:50 Hajnali
05:50 Hajnali
Tévéfilm
gondolatok
gondolatok
06:00 Híradó
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
Sporthíradó
05:30 Lendület
06:40 Kenó
06:40 Kenó
06:00 Pecatúra
06:45 P'amende
06:50 Magyar Krónika
06:30 Sporthíradó
07:10 Öt kontinens
07:40 Jégkorong Erste 07:20 Hazajáró
07:40 Mozogj otthon!
07:55 Térkép
Liga
07:50 Ridikül
08:25 Noé barátai
10:00 Sporthíradó
08:45 Alpesi őrjárat
09:00 Divat & dizájn
10:30
OTP
Bank
Liga
Olasz tévéfilmsor.
09:30 A világörökség
13:00
Sporthíradó
09:45 Isztambuli
kincsei
13:25 Röpte
menyasszony
09:50 Botcsinálta boszi
13:55
Napos
Oldal
–
Török tévéfilmsor.
Angol gyerekfilm
DTVK
10:35 Család-barát
sorozat
14:30
OTP
Bank
Liga
12:00 Déli harangszó
10:25 Család-barát
16:30
Golf
12:01 Híradó
12:00 Déli harangszó
17:00 Felvezető műsor: 12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Kézilabda
Sporthíradó
12:35 Nemzeti
12:55 Jamie egyszerű 17:25 Férfi kézilabda
Sporthíradó
világbajnokság
és gyors kajái
12:50 Ízőrzők:
13:25 Sorsok útvesztője 19:00 Értékelő műsor:
Homokmégy
Kézilabda
Török tévéfilmsor.
13:25 Csendes Don
19:30
Puskás
Akadémia
14:20 Almárium
Tévéfilmsorozat
20:00 Felvezető műsor: 14:10 A nyomorultak
15:15 Rex Rómában
Kézilabda
Német bűnügyi téAngol tévéfilmso20:25 Férfi kézilabda
véfilmsor.
rozat
világbajnokság 15:15 Gerolsteini kaland
16:10 Brown atya
Bűnügyi tévéfilmsor. 22:00 Értékelő műsor:
Magyar romantiKézilabda
kus film
17:05 Ridikül
22:15 Sporthíradó
17:00 Főmenü
18:00 Híradó
22:40 Férfi kézilabda 18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
világbajnokság 18:25 Nemzeti
Sporthíradó

05:15 Angol nyelvű
hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű
hírek
05:30 Kínai nyelvű
hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:35 Itthon vagy!
06:55 Hajnali
gondolatok
07:05 Opera Cafe
07:30 Kincskereső
08:00 Evangélium
08:30 Hogy volt?!
09:25 Életművész
10:15 Rejtélyes XX.
század - Kun
Miklós műsora
10:40 Öt kontinens
11:10 Áll a bál
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Bagi Nacsa
Orfeuma
23:00 Virtuózokválogatás
23:10 Virtuózokválogatás
23:25 Dokuzóna
00:25 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű
hírek
01:21 Gerolsteini
kaland

Magyar romantikus film

04:45 OTP Bank
Liga
06:40 Golf
07:10 Puskás
Akadémia
07:45 Bringasport
08:05 Szabadidő
08:35 Férfi kézilabda
világbajnokság
10:25 Férfi kézilabda
világbajnokság
12:15 Felvezető műsor:
Labdarúgás
12:30 OTP Bank
Liga
14:15 Értékelő műsor:
Labdarúgás
14:30 Felvezető műsor:
Labdarúgás
14:45 OTP Bank
Liga
16:30 Értékelő műsor:
Labdarúgás
16:50 Felvezető műsor:
Labdarúgás
17:00 OTP Bank Liga
18:45 Értékelő műsor:
Labdarúgás
19:10 Felvezető műsor:
Labdarúgás
19:30 OTP Bank Liga
21:15 Értékelő műsor:
Labdarúgás
21:30 Góóól!
22:25 K&H női
kézilabda liga
00:10 Tippmix férfi kosárlabda NB I.
02:05 OTP Bank Liga
03:50 E.ON férfi
vízilabda OB I.

ti Szent István
Bazilika Szűz
Mária - kápolJanuár 31. 12:00 nájából
Déli harangszó
06:00 TV2 MATINÉ
12:01 Híradó
09:20 Fald Fel!
12:35 Nemzeti
09:50 Több mint
Sporthíradó
TestŐr - Best Of 12:50 Jó ebédhez szól
10:20 Super Car
a nóta
10:55 Életmódi
13:25 Az Armada
11:25 Brandépítők
menekültje
12:00 OtthonTrend
14:15 Édes anya12:30 Hét év Tibetben
nyelvünk
Amerikai film
14:30 Pénz beszél
15:25 James Bond
Magyar játékfilm
Amerikai akciófilm 16:00 Hatoslottó
18:00 Tények
sorsolás
18:50 Életem NAGY
16:05 Hogy volt?!
szerelme
17:00 A világörökség
Francia romantikincsei
kus film
17:25 Borbás
21:00 Rocketman
Marcsi
Angol életrajzi film
szakácskönyve
23:30 Keresd a nőt!
Amerikai romanti- 18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
kus vígjáték
Sporthíradó
02:00 Utóélet
Magyar filmdráma 18:45 Családi kör
19:40 Magyarország
szeretlek!
21:15 Félelem a
város felett
05:20 Édes anyaAkciófilm
nyelvünk
23:15 Kenó
05:25 Borbás
23:25 Szerepszemle
Marcsi
Angol filmvígjáték
szakácskönyve
00:45 Don Matteo
05:55 Hajnali
Olasz tévéfilmsogondolatok
rozat
06:00 Híradó
01:45 Doctor Foster
06:30 Nemzeti
Angol tévéfilmsoSporthíradó
rozat
06:45 Kenó
06:55 Családi kör
08:00 Isten
kezében
05:00 Híradó
08:25 Kereszt05:15 Angol nyelvű
Tények
hírek
08:45 Katolikus
05:20 Német nyelvű
krónika
hírek
09:15 Neked szól!
05:25 Orosz nyelvű
09:20 Önkéntesek
hírek
09:45 A sokszínű
05:30
Kínai nyelvű
vallás
hírek
09:55 Új nemzedék
05:35 Itthon vagy!
10:25 Református
05:55 Térkép
magazin
06:20 Élő egyház
10:50 Ő és én:
06:40 Esély
Zöldy Pál
11:00 Római katolikus 07:00 Hajnali
gondolatok
szentmise közvetítése a budapes- 07:05 Világ

Köszöntjük Marcella, János nevű olvasóinkat!

Vasárnap
05:00 Az én kis
családom

Török filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:05 Star Wars: A
Freemaker család kalandjai

Amerikai animációs
kalandfilmsorozat

09:35 Teleshop
10:35 Apja, fia,
unokája

Amerikai vígjátéksorozat

11:05 A Muzsika TV
bemutatja!
11:30 Az Év Hotele
12:15 XXI. század – a
legendák velünk
élnek
12:50 Házon kívül
13:25 Glades - Tengerparti gyilkosságok
Amerikai krimisorozat

14:35 Glades - Tengerparti gyilkosságok
Amerikai krimisorozat

15:45 Rendőrakadémia
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 A Karib-tenger
kalózai - Ismeretlen vizeken

Amerikai-angol kalandfilm

21:50 Szemfényvesztők
Francia-amerikai
akciófilm

00:20 Portré
01:05 Időről időre

Am. krimisorozat

02:00 Időről időre

Am. krimisorozat

04:35 Csapdába csalva
05:00 TELESHOP

9

07:30 Multiverzum
07:55 Mesterember
08:20 Noé barátai
08:50 Novum
09:20 Önök kérték
10:15 Ízőrzők:
Homokmégy
10:45 A dal 2021:
I. válogató
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Lángolj és
világíts!
23:25 Hogy volt?!
00:25 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű
hírek

05:00 Bringasport
05:15 Szabadidő
05:40 Lendület
06:15 OTP Bank
Liga
08:10 Múlt és Jelen
08:35 Jövünk!
09:10 OTP Bank Liga
11:10 OTP Bank Liga
13:10 Góóól!
14:15 Felvezető műsor:
Kézilabda
14:25 Férfi kézilabda
világbajnokság
16:00 Értékelő műsor:
Kézilabda
16:15 UEFA Euro 2020
Magazin
16:45 Felvezető műsor:
Kézilabda
17:25 Férfi kézilabda
világbajnokság
19:00 Értékelő műsor:
Kézilabda
19:45 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
20:15 OTP Bank Liga
22:15 OTP Bank
Liga
00:15 Merkantil
Bank Liga
02:10 Férfi kézilabda
világbajnokság
A műsor és a kezdési
időpont megváltoztatásának jogát minden
tévéadó fenntartja!

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

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

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

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

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

Egyéb hirdetések:

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

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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3 olyan testrészed is van, amelyek gyorsabban Télen folyton összegubancolódott
öregszenek, mint a tested többi része
a hajam – Ez a 6 trükk segített

Az öregedés az élet része, de szerencsére ma már számtalan módszerrel lehet lassítani egy kicsit ezen a folyamaton. Azonban van
néhány testrészed, amelyek ezen a téren különös figyelmet igényelnek, hiszen rajtuk sokkal hamarabb meglátszik az életkorod!
1. Figyelj a nyakadra!
A nyakadon lévő bőr sokkal
vékonyabb és érzékenyebb, mint
a tested többi részén. Sajnos épp
ez az oka annak, hogy elsők között mutatkoznak meg rajta az
öregedés jelei, sok esetben már
a húszas éveink alatt is.
Kezdetben csak annyit veszel
észre a tükörben, hogy vízszintes
vonalak jelentek meg, majd eleinte csak tapintásra, de később
ránézésre is egyre feltűnőbbé
válik a bőröd megereszkedése.
Ezt rövidesen aztán a különböző ráncok elmélyülése követi,
amelyek idővel a mellkasodnál is
láthatóak lesznek a nem megfelelő alvópóz, valamint a túl meleg zuhanyok miatt. Ezen a folyamaton úgy lassíthatsz, hogy mostantól extra figyelmet szentelsz a
bőrápolásra! Azaz ne csak az arcodat kend be éjszakai és nappali
krémmel (mindkettő fontos!), hanem a nyakadat is! Próbálj meg
olyan termékeket venni, amelyek
magas SPF-tartalommal rendelkeznek. Ami pedig a fürdőzést illeti, felejtsd el a forró vizet!
2. A szem a lelked és a
korod tükre!
Nem csak a látásodon érezheted meg az idő múlását, hiszen a szemed körüli ráncok is
sokat elárulnak a korodról! Már
egészen fiatal korban is megjelennek az úgynevezett nevetőráncok. Eleinte csak halványan
körvonalazódnak a szemed sarkában, azonban ahogy telnek az
évek, egyre mélyebbé válnak.
Ezek kialakulása teljesen
természetes dolog, megelőz-

ni pedig igazán nem is lehet, de
azért szerencsére tehetsz, hogy ne
legyenek túl mélyek, túl hamar.
Szakértők szerint ebben az esetben is a megfelelő termékek, azaz
a szemkörnyékápolók használata
lesz lényeges. Emellett figyelned
kell arra, hogy ha alapozót vagy

korrektort használsz, ne húzd meg
a bőrödet, mert ez a megereszkedés
folyamatát gyorsíthatja fel.
Heti egy-két arcmasszázs is sokat segíthet a fiatalos arcbőr megőrzésében (persze ezt magadnak is
megcsinálhatod a tükör előtt). Beindítja a vérkeringést, ezáltal pedig segít megőrizni a bőr rugalmasságát!
3. Mutasd meg a kezed!
Talán téged sem ér váratlanul,
de a kezek rengeteget elárulnak a
valós életkorodról! Ez a testrészünk
öregszik mind közül a leggyorsabban, erről pedig a bőrünket érő állandó, külső hatások tehetnek elsősorban.

Így öregíted magad a sminkeddel
anélkül, hogy tudnál róla

Egyik nő sem azzal a szándékkal ül le sminkelni, hogy öregebbnek
láttassa magát, pedig ez sajnos néha a tudtunk nélkül megtörténik. Sok olyan sminkelési technika van, ami idősebbnek mutatja
az embert, ami maximum akkor jön jókor, ha még túl fiatalok vagyunk, de be szeretnénk jutni a diszkóba.
A leggyakoribb hibák azok, lágosbarna szemceruzát használj, és
amik kihangsúlyozzák ráncain- azt is csak finoman.
Túl sok fényes és fémes
kat, vagy arcunk azon részeire
szemhéjfesték
hívják fel a figyelmet, melyeket
Azt hinnénk, hogy a csillámos,
inkább elrejtenénk. Nézzük, mi
az az öt tipikus sminkelési hiba, vagy metálfényű szemhéjpúderek
üde hatást kölcsönöznek, de az igazami tudtunk nélkül öregít.
Az alsó szemhéj túlzott ki- ság az, hogy éppen ellenkező hatást
érünk el velük.
húzása
Harminc éves kor felett kétszer
A középiskolában még megúsztuk, ha túlhangsúlyoztuk az alsó is ajánlatos meggondolni, hogy
szemhéjunkat, de idősebb korban tényleg jól áll-e nekünk az irizámár kétségtelenül előnytelen ez a ló szemhéjfesték, ugyanis az ilyen
szokás. Az öregedéssel ugyanis a fényt visszaverő termékek nagyon
gravitáció hatására bőrünk, azaz látványosan ülnek meg a kis ránegész arcunk szépen lassan meg- cocskákban, ezáltal viselőjüket jelentősen öregebbnek mutatva.
ereszkedik és elindul lefelé.
Ha mégsem szeretnél lemondaSzemünk az első testrészünk,
amin meglátszódik ez a változás, ni a tündöklésről, a szemhéjad matt
hiszen a szem körül a legvéko- festékkel hangsúlyozd és a szemed
nyabb az arcbőr. Az erősen kihú- belső zugába tegyél egy kis vilázott alsó szemhéj csak optikailag gos csillogást.
Mélyre felvitt pirosító
erősíti fel a megereszkedést, főA pirosító igazi csodaszer, hileg, ha vastag, fekete szemceruszen nemcsak sápadtságunkat tünzát használunk.
Ha fiatalos tekintetet szeret- teti el, de még arcformánkat is hanél, csak a felső szemhéjad húzd tásosan tudjuk vele alakítani.
Viszont nagyon fontos, hogy jó
ki, sőt, az alsón még a szempillafestést is elhagyhatod. Ha min- helyre vigyük fel, ugyanis amen�denképpen hangsúlyozni sze- nyivel szebbé, annyival előnyteleretnéd az egész szemed, az alsó nebbé is varázsolhatjuk vele megszemhéjra ne fekete, hanem vi- jelenésünket.

A kezeidet ugyanis folyamatosan éri a napsugárzás, kön�nyebben kiszárad télen és nyáron is. A gyakori kézmosás,
antibakteriális szerek, valamint
a kesztyű nélküli takarítás szintén „öregebbé” teszik a bőrödet.
Sőt, sokan nem is tudják, de a
műkörmözéshez használt UVlámpáktól is ráncosabbá válhat
a kezed hosszú távon.
Ha szeretnél lépni ezek ellen, a legjobb, ha beszerzel

magadnak egy öregedésgátló
kézkrémet (amelyikben
hialuronsav van, biztosan jó
erre a célra), és naponta többször is kend be vele a bőrödet a
megelőzés érdekében! Ne használj állandóan antibakteriális
géleket és szappanokat, hiszen
ezek nagy igénybevételt jelentenek a kezednek, és a téli időben mindig legyen rajtad kesztyű! A bőröd kiszáradása ellen
a kellő folyadékbevitellel is tehetsz, hiszen gyakran azért válik egyik napról a másikra szárazzá a kezünk, mert nem ittunk
elég vizet.

Te is megszenvedsz a fésülködéssel a téli időszakban? Ha pillanatokon belül összegubancolódik a hajad, és mindennapos programmá válik a csomók szétszedése, érdemes tudnod, milyen trükkökkel vethetsz véget ennek az idegesítő jelenségnek!
Átérzem a problémát, én
ugyanis minden télen megküzdök azzal, hogy a hajamat egyszerűen alig bírom kifésülni. Van,
hogy annyira összegubancolódik,
hogy hiába mosom meg alaposan, még így is 20 percig szedem
szét a csomókat.
Olvastam, hogy részben
maga a levegő minősége tehet
róla, hiszen télen nagyon száraz, és ez kiszárítja a frizuránkat
is, ha pedig nem teszünk ellene,
nem csak a fésülködés tart sokáig, de tavasszal sem lesz olyan fényes a hajunk, mint szeretnénk.
Én megtaláltam azt a 6 módszert,
amitől végre nem gubancolódik a
hajam, ha pedig neked is jól jönne néhány tanács, elárulom, nekem mi vált be!
Elfelejtettem a
törölközőket
Kis utánajárással rájöttem,
hogy rögtön a hajmosásnál elkövetek egy hibát, ami miatt jobban
kócolódik a hajam. Korábban én
ugyanis mindig törölközőbe csavartam a vizes tincseimet, majd
átdörzsöltem vele, de rájöttem,
hogy ez nem a legjobb ötlet. A
súrlódás hatására sérülnek a hajszálak, emiatt pedig gyorsabban

hogy szinte szálanként szedegetem szét őket, mert a másik opció az olló lenne.
A statikus elektromosság, ami
a hajad és a ruhaanyag között keletkezik, hatalmas gubancokat
hozhat létre, pláne, ha egy sálról
van szó, ami szorosan tapad a frizurádhoz. Ellenőrizd, hogy milyen a sálad, és ha nálad is ez a
probléma, jobb, ha lecseréled egy
másikra, mert hosszú távon sokat
ront a hajad állapotán.
Nem hordom mindig
kibontva
Ha már figyelsz arra, hogy
óvatosan szárítsd meg a hajad, és
kondicionálót is használsz, jobb
lesz a helyzet.
De ha tényleg szeretnéd megóvni a hajad a gubancoktól, fond
be gyakrabban a tincseidet! Pláne akkor, ha tudod, hogy sok időt
töltesz majd kabátban és sálban.
Ez megóvja a hajad attól, hogy
a szél vagy az eső hatására kócosabb legyen, így pedig a téli
időszakban is egészséges marad, aminek tavasszal meglesz
az eredménye!
A samponon sok múlik
Egy ideje már nagyon figyelek arra, hogy ne vegyek olyan

gubancolódnak, pláne télen, amikor a levegő ki is szárítja őket.
A durva anyagú törölköző
helyett sokkal jobb, ha egy régi,
már nem használt pólóba csavarod a hajad, és ezzel szívod fel
belőle a vizet. Nem sokkal lassabb folyamat, de lényegesen
szebb lesz tőle a frizurád!
Többet hidratáltam a hajam
Ahogy írtam is, a hajunk kiszárad télen, gyorsabban töredezik, és emiatt nagyon kócos
lesz. Bár én ezt a lépést mindig
betartom, ha te eddig nem tetted volna, mostantól érdemes:
hajmosás után használj hidratálót! A hajadnak is szüksége van
az elvesztett nedvesség pótlására, amit egy gyors mosással nem
adsz meg neki.
Szüksége van a kondicionálóra, ami táplálja, egészségessé teszi, és ezáltal kevésbé gubancolódik. Az egyik legjobb választás erre a célra egy hajmaszk,
ami mélyen bejut a hajszálakba,
hiszen nem csak pár percig, hanem akár órákig rajta hagyhatod!
A sálam is tehetett róla!
Időbe telt, mire észrevettem, hogy nem csak az időjárástól függ, mennyire gubancolódik
a hajam! Feltűnt, hogy ha a kötött sálamat teszem fel a nyakamba, a tarkómnál olyan komoly
csomó jön létre a hajszálakból,

sampont, ami alkoholt tartalmaz.
Ez ugyanis nagyon kiszárítja a
hajat, kombinálva a téli levegővel pedig rendkívül dehidratálttá
teszi a hajszálakat.
Legközelebb, ha sampont vásárolsz, ellenőrizd az összetevőket, és keresd azt, amelyik a legkevésbé veszi igénybe a tincseidet, és több természetes összetevőt tartalmaz!
Nem mosom olyan sűrűn
Nálam az is sokat segített,
hogy csökkentettem a hajmosások gyakoriságát. Egy időben
olyan gyorsan zsírosodott a hajam, és annyira gubancos lett,
hogy kétnaponta mehettem mosni, ami hosszúsága miatt egy
órát elvett az életemből. Végül
úgy döntöttem, hogy ez így nem
mehet tovább, és megpróbáltam
fokozatosan növelni a hajmosások közötti időtávot. Most 5 napnál tartok, és egyébként a hajam
sem kócosodik annyira.
Persze ehhez figyelek arra,
hogy az utolsó egy-két napon már
nem kibontva, hanem összekötve
vagy fonva viselem, és olyan sapkát veszek fel, amitől nem száll a
hajam a szélrózsa minden irányába
az elektromosság miatt. Ha ezeket
a tanácsokat betartod, biztos, hogy
neked sem lesz többé sok problémád a csomók kifésülésével!

bien.hu

Ha arccsontunkon túl mélyre
visszük fel a púdert, megereszkedett, öregebb hatást keltünk.
Hogy ezt elkerüljük, törekedjünk a lehető legtermészetesebb
hatásra és finoman applikáljuk a
púdert a járomcsont fölé, hiszen
így szinte megemeljük arcunkat.
A korrektort a mindennapokban semmiképpen sem ajánlatos úgy felvinni, ahogy a beauty
bloggerek, azaz több rétegben,
vastagon felkenve.
Lehet, hogy a videóban és a
fotókon jól mutat, de a való életben visszatetsző ez a technika,
ugyanis a krémes anyag megül a
szem körüli ráncokban, ezzel kihangsúlyozva őket.
Hogy ezt elkerüljük, először is
minden reggel és este alaposan hidratáljuk bőrünket egy jó krémmel.
Ha az beszívódott, vigyünk
fel szigorúan csak egy rétegnyi
korrektort.
Ha mindenképpen többet szeretnénk használni – mert nagyon
sötétek a karikáink –, akkor is
csak a belső szemzugban essünk
túlzásba, ahol nem gyűrődik a bőr.
Túlkontúrozott száj
A kilencvenes évek elején
volt nagy divat a több árnyalattal sötétebbre kontúrozott
száj, és ez talán egyedül Pamela
Andersonnak állt jól, vagy igazából még neki sem. Ez a technika ugyanis nemcsak olcsó hatást kelt, de még öregít is.
Ha ki szeretnéd hangsúlyozni,
vagy teltebbnek mutatni ajkaidat,
mindenképpen a rúzsod színével
megegyező szájkontúrceruzát
használj, vagy maximum egyetlen árnyalattal sötétebbet!

bien.hu

Kékfény - Sport
KRIMI

Felgyújtotta volt élettársa házát egy nő Rahón
A helyszínre kiérkezett operatív csoport
a tűz eloltását követően megállapította,
hogy a tűz szándékos gyújtogatás következtében keletkezett.
Az esetben szerencsére senki nem
sérült meg, a hatóságok rövid időn belül meg is találták a tettest, aki egy 22
éves helyi hölgy. Mint kiderült, elő-

ző éjjel az élettársak között konfliktus
alakult ki, melyet követően az említett
fiatal hölgy felgyújtotta a férfi ruhásszekrényét.
Az ügyben folyik a nyomozás, a tettesre háromtól tíz évig terjedő szabadságvesztés várhat, számol be a mukachevo.
net hírportál.

Egy négytagú család került kórházba
szén-monoxid-mérgezés miatt

Ungváron, a Panykevics utcában egy
egész család szén-monoxid-mérgezést kapott, adta hírül január 17-én a
pmg.ua.
Az esetben egy 1968-as és egy 1958-as
születésű személy, valamint egy 17 éves

ikerpár szenvedett mérgezést. A négytagú
családot a helyi kórház intenzív osztályára szállították.
Az esetet a szomszéd jelentette a
hatóságoknál, az áldozatok állapota súlyos.

Az év eleje óta több mint félszáz
emberáldozatot követelt a tűz
Ukrajnában az év eleje óta 1023 tűzesetet jegyeztek fel – közölte a Rendkívüli
Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ)
sajtóközpontjának tájékoztatása nyomán a korrespondent.net. Csupán vasárnap 112 esetet jelentettek.
Az év eleje óta a lakásszektorban 621
tüzet regisztráltak, az ipari szektorban 30at, a közlekedésben 80-at. A 2021-ben ke-

letkezett tűzesetek következtében 54 ember vesztette életét, 42 megsérült, további
39-et megmentettek.
Korábban a DSZNSZ közölte, hogy
december 31-én és szilveszter éjjelén
9 ember életét követelték a lángok. A
hatóságok aznap 84 tűzesetet jegyeztek fel, olvasható a korrespondent.net
hírportálon.

Holttestet fedeztek fel Ungvár közelében

Január 17-én Ungvár közelében, Szerednye (Середнє) településen egy férfi holttestére bukkantak.
Az elhunyt körülbelül 50 éves lehetett.

A tragikus esetről a Pershij.com.ua hírportál a saját forrásaiból értesült.
A halál okát egyelőre még nem állapították meg.

Csalók lopták el a pénzt egy beteg gyermek
édesanyjának számlájáról

A csalók gyorsan, professzionálisan cselekedtek: rendkívül rövid időn belül az
összes pénzt ellopták egy súlyosan beteg gyermek édesanyjának számlájáról,
számol be a 0312.ua hírportál.
A hétéves kislány veleszületett rendellenességgel küzd, s jelenleg sürgősen

szüksége van egy nagyobb összegre ahhoz, hogy elvégezzék tizenegyedik műtétjét. Az önkénteseknek egy hét alatt sikerült 25 ezer hrivnyát összegyűjteniük,
azonban néhány percen belül egy telefonhívást követően minden pénz eltűnt
a számláról.

Fának ütközött egy gépkocsi: két ember
meghalt

Január 8-án 20 óra 20 perc körül súlyos közúti baleset történt Ószemere
(Szimer) és Turjaremete (Turja
Remeti) falvak között, olvasható a
pmg.ua portálon.
A helyszínelő rendőrök megállapították, hogy egy Volkswagen Golf típusú

gépkocsi 27 éves sofőrje, Ószemere irányába haladva, elvesztette uralmát a jármű felett és egy útszéli fának ütközött. Az
autó 32 éves utasa a helyszínen meghalt.
Később a mentőautóban a sofőr is életét
vesztette.
Mindkét áldozat perecsenyi lakos volt.

Autótolvajt tartóztattak le Ungváron

Január 16-án bejelentés érkezett a rendőrséghez egy ungvári férfitől, aki elmondta, hogy ismeretlen személyek kirabolták járművét, írja a mukachevo.
net.
Mint kiderült, a bűncselekményt két
férfi követte el. Mivel a járműben működésbe lépett a riasztó, a gépkocsit nem
tudták ellopni, azonban a benne lévő mobiltelefont eltulajdonították. A tetteseket

az áldozat egyik szomszédja vette észre, aki felfigyelt a riasztó hangjára, és telefonjával sikerült is levideóznia a menekülő tolvajokat.
A hatóságok rövid időn belül az egyik
tettest, egy 38 éves büntetett előéletű férfit le is tartóztatták. Az ügyben eljárást indítottak, a nyomozás során kiderült, hogy
a két férfi már több hasonló jellegű bűncselekményt is elkövetett.

Teherautóval ütközött egy gépkocsi a
Munkácsi járásban

Csütörtökön reggel két gépjármű ütközött össze a Munkácsi járásban, írja
a 0312.ua.
A közúti baleset a várost Beregszász
felőli elkerülő úton történt. Az információk szerint egy Toyota Land Cruiser terep-

járó és egy MAN teherjármű ütközött ös�sze. Az ütközés következtében a személygépkocsi az útmenti mezőre sodródott, s
két személy – egy nő és egy férfi – megsérült. Mindkettőjüket kórházba szállították a mentősök.

Randizni hívta magához, a lány 10 ezer
hrivnyát lopott el tőle

Bejelentéssel fordult a hatóságokhoz
egy 38 éves munkácsi férfi, aki azt állította, hogy nappalijából eltulajdonítottak 10 ezer hrivnyát, számol be a
mukachevo.net.
Az eset az Okruzsnij utcában történt.

Mint kiderült, a férfi megismerkedett
egy húszéves lánnyal, akit azonnal fel
is hívott a lakásába. Míg kiment a szobából, a lány a szekrényéből lopta el az
említett összeget.
Az ügyben vizsgálat indult.

Még több információ a karpatinfo.net-en
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Indul az NB-I, készül az ukrán elit is

Minden eddiginél korábban, már január 20-án kezdetét veszi a labdarúgó NB-I 2020-2021-es szezonjának tavaszi idénye.
A közvetlenül lapzártánk után, szerdán este sorra kerülő FTC – Diósgyőr találkozóval ugyan még csak egy korábbról elmaradt mérkőzést pótolnak (még az
1. fordulóból maradt el a párharc a Fradi
nemzetközi kupaszereplése miatt…), de a
hétvégén már minden együttes pályára lép
majd a 17. forduló keretében.
Ami az elég rövid, alig több mint
két hetes felkészülési időszakot illeti, a
Szerhij Rebrov által irányított FTC Spanyolországban igyekezett ráhangolódni a
2021-es esztendőre, vagy inkább átmenteni a jó formát az idei folytatásra. A Fradi
két alacsonyabb osztályú spanyol együttes
ellen is nyert, mellette pedig Észtország
válogatottját győzte le 1-0-ra.
Ami a játékosmozgást illeti, több mint
öt év után elhagyta a klubot Varga Roland, aki az MTK-ba igazolt, és helyette
érkezett két feltörekvő labdarúgó, Gera
Dániael és Katona Máté, akik erősségei
lehetnek a zöld-fehéreknek. Az FTC még
egy szerződést nyélbe ütött: Budapesten
folytatja pályafutását az amerikai Henry
Wingo, aki a korábbi BL-ellenfél, a norvég Molde játékosa volt.
Ami az ellenfél, az NB-I utolsó helyén szerénykedő Diósgyőrt illeti, a klub
két edzőváltáson is túl van. A legújabb tréner, a 46 éves horvát Zoran Zekic egy sor
honfitársa is Miskolcra költözött, hiszen
a nehéz helyzetben lévő együttes nem kevesebb mint hat horvát játékost igazolt,
mellettük pedig még egy bosnyák és egy
észt labdarúgó is erősíti a klubot. Mindez azt jelzi, hogy a DVTK semmiképpen

sem barátkozott meg a kiesést jelentő helyezéssel.
Ami pedig az ukrán élvonalt illeti, ott
majd csak február közepétől folytatódik
majd a pontvadászat, de a csapatok természetesen már ott is edzésbe álltak.
A mögöttünk maradt hétvégén
Kisvárdán vendégszerepelt a Minaj FC
labdarúgó-csapata, az ukrán élvonalbeli gárda három fronton is megmérkőzött
ugyancsak élvonalbeli vendéglátójával.
végén aegyüttes
Kiel örülhetett…
Előbb A
mindkét
első sora lépett pályára, amely során a Supka Attila által vezetett házigazdák a bolgár légiós, Korabelov fejesgóljával 1-0-ra megnyerték a találkozót. Érdekesség, hogy
a minajiak soraiban két olyan játékos is
szerepelt – Milevszkij és Sinder –, akik
2018-ban még a várdaiak keretét erősítették. A mérkőzés jegyzőkönyvéhez tartozik még, hogy a vendégek 10 emberrel fejezték be a meccset, mivel Pinyasko a 85.
percben a kiállítás sorsára jutott.
Rögtön utána a két gárda második számú csapata is megmérkőzött egymással,
itt 4-0 arányban nyert a szabolcsi együttes. Ezen a találkozón Vaszil Kobin, a vendégek mestere több olyan játékost is kipróbálhatott, akik próbajátékon vannak a
minajiaknál.
Az ifjúsági csapatok találkozóján is
hazai siker született, ezt a 90 percet 3-1-re
nyerték a Kisvárda fiataljai.
A minajiak január 20-án még egy
edzőmeccset játszanak Magyarországon,
amikor is a magyar NB-II sereghajtója, a
DEAC lesz az ellenfél.
A folytatásban január 23-tól február 6-ig Törökországban folytatódik a felkészülés a február közepén induló bajnokságra.

Az Egyiptomban zajló férfi kézilabdavilágbajnokságon már biztosan középdöntős a magyar válogatott.
Gulyás László csapata első találkozóján nagyon sok hibával játszott a tornára
csak az utolsó pillanatban beeső Zöld-fokiszigetek válogatottjával, amelyen 34-27-es
magyar siker született.
Később aztán az ellenfélnél, a korábbi pozitívnak nyilvánított
játékosokhoz még két
koronavírusos esetet
igazoltak, így a zöldfokiak visszaléptek az
eseménytől. Mindez
azt jelenti, hogy az ellenük esedékes találkozókat – így a magyarok elleni meccset
is – 10-0-ás gólkülönbséggel az ellenfél
javára írják.
A második találkozón a magyar
együttes javuló játékkal 44-18-ra verte
Uruguayt, így abban a tudatban várhatja
a németek elleni kedd esti csoportdöntőt,

hogy amennyiben sikerülne legyőzni ellenfelét, abban az esetben 4 pontot vihetne a középdöntőbe.
A középdöntőnek már biztos tagja

A bemelegítés megvolt, jöhet a
középdöntő

a magyar, német és uruguay-i alakulat
mellett: Franciaország, Norvégia, Svájc,
Portugália, Izland, Algéria, Svédország,
Egyiptom, Észak-Macedónia, Orosz-csapat, Szlovénia, Belarusz, Spanyolország,
Katar, Horvátország, Dánia, Argentína.

A Barcelona-verő Bilbao a spanyol
Szuperkupa-győztes

Fordulatos mérkőzésen a sorozattól korábban a Real Madridot is búcsúztató
Athletic Bilbao nyerte meg a spanyol
labdarúgó Szuperkupát.
A Sevillában zajló fináléban Griezmann
ugyan kétszer is előnyhöz jutatta a Barcelonát, de a szívósan küzdő Bilbao mindkétszer egyenlíteni tudott (másodszor a
90. percben).

A hosszabbításban aztán Williams
meglőtte élete gólját, amivel a baszk
csapat nyerte 3-2-re a a kupát érő találkozót.
A mérkőzés krónikájához tartozik,
hogy a Barcelona színeiben 753.(!) mérkőzésén pályára lépő Lionel Messi most
először jutott a kiállítás sorsára…

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

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

Ház eladó
Beregszászban csendes,
nyugodt környezetben, a
Szilvás utcában családi ház
eladó, kerttel, gyümölcsfákkal. Gáz, saját víz, garázs is
van. Csere is érdekel. Mob.:
099-0212849.
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi
ház, kétemeletes (víz, gáz
bevezetve). Mob.: 0992393269 (17 óra után).
Benében, csendes utcában, a Borzsa partján 3 szobás családi ház eladó nyári
konyhával, garázzsal, pincével, melléképületekkel,
vízpartig nyúló nagy kerttel. Tel: +38068-3075680,
+38098-0830842, +36308428559.
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona
István u. 12. szám alatt kertes ház bútorostól, víz, gáz,
háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, ben-

ne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.

Ház kiadó
Beregszászban a város központjában egy kis csendes
utcában, nem a frontra nyíló, kertes, bútorozott felújított családi ház (64 m2) kiadó, csak hosszú távra. 1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, benti külön WC. Riasztóval, nagy sebességű
internettel, a legmodernebb
energiatakarékos gázfűtési
rendszerrel ellátva. Igényes
illető vagy házaspár részére.
Mob.: 066-0060133.

Lakás eladó

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.
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.
Beregszászban a Muzsalyi
úton (Mikrorajon) a 113-as
ház második emeletén el-

adó egy egyszobás lakás.
Tel: 066-5313197, +36307800693.
Egyszobás lakás eladó bútorral és technikával Beregszászban a kórház közelében, az 5. emeleten. Saját gázfűtés, felújítás után.
Irányár: 15 000 f.e. Mob.:
+38063-1751451.

Lakás kiadó
Kiadó hosszú távra egy lakás
Beregszász központjában.
Mob.: 066-0977245.

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

Szolgáltatás
Utcáról, kertből, udvarból fa kivágását és metszést
vállalok Beregszászban és
környékén. Mob.: +380501948976.
Szemeskukorica szárítását vállalom nagyobb tételben (10 tonnától), valamint
talaj előkészítési munkálatokat K-700 (Kirovec) traktorral. Ár megegyezés szerint. Mob.: 050-9667397,
096-7003545.
Beregszászban családi házak és lakások eladásával
foglalkozom. Az árak 10
ezertől 50 ezer f.e. terjednek.
Komoly érdeklődők hívjanak. Tel: 099-6543565.

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

aluplast-Beregszász
Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban
További ajánlataink:

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

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

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

Logopédus vállal beszédhibás gyerekeket 4 éves kortól.
Mob.: 066-9956567.

Munka
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Péterfalván, Bökényben.
Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után:
1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Egy nő meg szeretne tanulni magyarul, ezért
magyar nyelvű magántanárnőt vagy társalkodónőt keres Beregszászból.
Lehetőség van Skype-n
beszélni. Mob.: +380509130826.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére
Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.

Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Magyarországra keresünk építőipari betanított munkára, vasbetonszerkezet építésére megbízható, józanéletű munkatársakat hosszú távra. Szállást biztosítunk.
Jogosítvány előnyt jelent. Kereseti lehetőség:
kezdő fizetés: 260 000
– 300 000 Ft, ledolgozott
órától függően. Papp
Építő és Szerelő Kft. Érdeklődni Szabó Zsoltnál:
+3630-5940976, +36301577355.
Magyarországi tejelő tehenészetbe 2 fő szakképzett, józanéletű állatgondozót keresünk, szállás
megoldott. Várható kereset 250000 Ft/hó. Mob.:
+3620-9145604.
Magyarországra keresünk megbízható ács
és asztalos munkatársakat hosszú távra. Szállást
biztosítunk. Jogosítvány
előnyt jelent. Kereseti lehetőség 250.000-300.000
Ft, a ledolgozott órától
függően. Mob.: +36703293399 (Gál József).
Szőlészetbe-borászatba
(Közép-Magyarország)
fizikai munkára munkatársakat keresünk, jöhet házaspár is. Magyar adó- és
tajkártyával rendelkezők
jelentkezését várjuk! Szállást biztosítunk! Mob.:
+3630-7981568.
Magyarországi fuvarozó
cég keres TGK-vezetőt HVEV viszonylatra. Érd: 0996063990, +3620-2056264.

Otthon

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

Építkezés, felújítás
Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.
Alig használt WC kagyló eladó Beregszászban. Ár: 1000 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

Hűtés, fűtés
Beregszászban briket- és
antracit szén eladó. Mob.:
066-3967011,

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

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Traktor utánfutó (pricep)
és búzavetőgép eladó. Mob:
+38050-8614374.
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
Boroshordók eladók, 120 és
230 literesek, jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Eladó kitűnő állapotban lévő
SZPCS-6 román gyártmányú vetőgép, hozzávaló 6-soros kultivátor, továbbá 8 köldökös eke K-700-as traktorhoz, Quivogne-6 méteres nehéz tárcsa. Ár megegyezés
szerint. Tel: 050-9667397,
096-7003545.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

Növény
Hurma (datolyaszilva), gyümölcsfa, szőlőoltványok,
konténeres dísznövények
és diófaoltványok nagy fajtaválasztékban eladók. Érdeklődni Bodnár Istvánnál
(Nagybakta, Akadémia u.
5/1.). Mob.: 050-7102136.

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

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

Hirdetések
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„A MI KARÁCSONYUNK”
GYERMEKRAJZPÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Súlyosan beteg kisfiúnak
kérnek segítséget!

A kis Moticska Palikánál SMA (Spinális Izomatrófia) betegséget diagnosztizáltak. A szülők
kétségbeesve próbálnak mindent megtenni
a gyógyulása érdekében, hiszen első gyermekük is ebben a betegségben hunyt el.
A kezeléshez szükséges gyógyszer
(Zolgensma) nagyon
drága,
2,125 millió euró.
Kérnek mindenkit, hogy aki bármilyen módon
segítséget tudna nyújtani, az hívja ezt a telefonszámot +380980728704 (Mária).
Amennyiben anyagilag szeretné támogatni a
családot, azt ezen a számlaszámon teheti meg:
5168 7574 0804 6045 (Мотичка Марія
Василівна).

Hirdessen ingyen a

KárpátInfo
.net
apróhirdetés oldalán.

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

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

Újságárusokat
keresünk!

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

E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért
Alapítvány célja a Kárpát-medence keresztény értékeinek megőrzése, bemutatása, a magyar nemzeti egység
elősegítése, a társadalmi és kulturális szerepvállalás révén az értékmentő és értékteremtő feladatellátás, a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészek támogatása a
keresztény magyar kultúra új, maradandó értékeinek létrehozása érdekében. A „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt keretében az alapítvány GYERMEKRAJZPÁLYÁZATOT hirdet 3 és 14
év közötti, határon túli magyar gyermekek részére karácsonyhoz kapcsolódva. Megkérjük az óvónőket és tanárokat, hogy segítsék ezen rajzpályázat eredményes létrejöttét, a gyermekek minél nagyobb létszámú részvételét. Tanítványaikat serkentsék a rajzolásra. Segítsék a
gyermekek munkálkodását és adjanak tág teret az alkotó ösztönösségnek.
Kedves Gyermekek! A szeretetet, az összetartozást elsőként a családban élitek, éljük meg. Szenteste maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja. Szeretnénk, ha megosztanátok velünk, hogyan élitek meg a karácsonyt a családotok körében, milyen népszokásokat tartotok, mit
jelent számotokra Jézus születésének ünnepe, a Szent
család ünnepe.
Készíthettek rajzot, festményt, A/4-es és A/3-as méretben.
A rendező a beküldött gyermekrajzok válogatásából
virtuális és hagyományos kiállítást is szervez. Három
kategóriát különböztetünk meg: 3-6 év, 7-10 év, 11-14
év közötti gyermekek. A zsűri mindhárom kategóriában
3-3 nyertest hirdet, összesen 9 főt, akik ajándékcsomagot kapnak.
Beküldési határidő: 2021. január 25. A nevezés
díjmentes. A nevezés a kitöltött, aláírt, nevezési lap
és a gyermekrajz(ok) egyidejű beküldésével érvényes a KÁMME Alapítvány címére (1016 Budapest
Aladár u. 17). A nevezés csak a határidőkig megérkezett gyermekrajz(ok) és nevezési lap esetén érvényes.
A nevezési lap letölthető a www.kamme.keesz.hu
honlapról.
A kitöltött, aláírt nevezési lap postán is megküldhető
a kategóriák beküldési határidejéig. A 18. életévét be nem
töltött pályázó törvényes képviselője a pályázat és a nevezési lap beküldésével hozzájárul a gyermek és a saját
személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá a gyermek nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. A 18. életévét be nem töltött pályázó törvényes képviselője a gyermekrajz(ok) beküldésével nyilatkozik arról, hogy azt a gyermeke készítette. A 18. életévét be nem
töltött pályázó törvényes képviselője a gyermekrajz(ok)
és az aláírt nevezési lap beküldésével hozzájárul ahhoz,
hogy a rendező a beküldött gyermekrajz(oka)-t térítésmentesen, szerzői jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, földrajzi és időbeli korlátozás nélkül, a gyermek nevének feltüntetésével:
• a kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagába beválogassa és a kiállítás(ok) részeként bemutassa;
• a pályázattal, a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekttel és a kiállítással kapcsolatos on-line és nyomtatott publikációkban felhasználja;
• a pályázat és a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt online és nyomtatott archívumában megőrizze;
• nyilvánossá tegye a KÁMME és/vagy a KÉSZ honlapján;
• a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény
alkotóművészet támogatása” projekt katalógusába, kiadványába beválogassa és ott publikálja;
• a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény
alkotóművészet támogatása” projekt elszámolásában,
szakmai beszámolójában megjelentesse.
A gyermekrajz(ok) ettől eltérő célokra való felhasználására a KÁMME csak a 18. életévét be nem töltött
pályázó törvényes képviselőjével kötendő külön írásbeli megállapodás alapján jogosult.
A zsűrizés: A zsűri pontozással (1–10) dönt a pályázatra és kiállításra kerülő gyermekrajzokról. A pályázatra
beküldött gyermekrajz(ok) nem automatikusan kerülnek
kiállításra! A zsűri döntése ellen nem lehet fellebbezni.
A zsűri tagjai: Dr. Bába Szilvia, a Duna Palota ügyvezetője, Gedai Csaba fotóművész Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész, Keresztes Dénes, a Keresztény
Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese, Madarassy
István Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész, Molnár
János festő- és grafikusművész.
Minden résztvevő elektronikus emléklapot, a díjazottak nyomtatott oklevelet és ajándékcsomagot kapnak. A
18. életévét be nem töltött pályázó törvényes képviselője a gyermekrajz(ok) és a nevezési lap beküldésével
elfogadja a részvételi feltételeket. További információ:
kamme.alapitvany@gmail.com vagy + 36-1-328-0164
Értesítés az eredményről a KÁMME honlapján,
facebook-oldalán és email-ben. Kiállítás várható helyszíne: Józsa Judit Galéria (1053 Budapest, Városház u. 1.).
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Homoki Mátyás János.

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei,
testvére, a kígyósi nagyszülei, dédszülei és
a család.
„Egy éve már, hogy világra jöttél, a mi
drága kincsünk akkor te
lettél. Minden napunkat
bearanyoztad, családunkba a fényt, a napsugarat hoztad. Szeme fénye lettél az édesanyádnak, szíve büszkesége
az édesapádnak. Mi, a szüleid, a percet is áldjuk, mikor téged először karjainkba zártunk. A
szívünk örökké imádkozik érted, tartson meg a jó
Isten egészségben sok-sok évig téged!”

Köszönetnyilvánítás

A Makkosjánosi Református Egyházközség köszönetét fejezi ki a Magyar Kormánynak és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-nek a 2019-es és 2020-as években megvalósított gyermekprogramokhoz nyújtott támogatásért!
Isten áldja életüket és további munkájukat!

Elindult a Határtalanul
középiskolai vetélkedő
2020/2021

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

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)

Legyen Ön is a partne rünk!

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

Kárpátaljai Lelki
Elsősegély Telefonszolgálat

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

Telefonáljon, ha úgy érzi, nincs kivel megbeszélnie
a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait!
Ha úgy érzi, elakadt a megoldások keresése során, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eligazodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!
Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjel-nappal várjuk hívását!

Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Csak úgy tudja leküzdeni az élet által Ön
elé gördített akadályokat, ha képes alkalmazkodni a kihívásokkal
teli helyzetekhez. Ha esetleg
elfelejtené, emlékeztesse magát erre ezen a héten. Emellett fontos, hogy ne felejtse
megőrizni a pozitivitását és
az optimizmusát a nehéz napokon sem. Ön emellett minden bizonnyal nagy meglepetésre számíthat ezen a héten.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Ezen a héten fel fogja újítani a ruhatárát trendi darabokkal
és remek bevásárlásokat tesz majd. A csillagok
emellett a szerelmi életére is
nagy hatással lesznek, ugyanis végre összegyűjti a bátorságát és megvallja az érzéseit a szerelme iránt. Valamint lehet, hogy új lehetősége nyílik a munkájával kapcsolatban is, ami megalapozza majd a sikereit.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Ön egy olyan úton jár,
ami kissé különbözik
attól, amit eredetileg elképzelt magának. Ez a hét az Ikrek csillagjegyűek számára nagyon vegyes élményekkel teli
lehet, és nagy fordulatokat hozhat. A hét első felében ugyanis előfordulhat, hogy bizonyos
akadályokba ütközik majd a
munkájával kapcsolatban. Valamint, ami az egészségét illeti,
kisebb betegségekre, megfázásokra is számíthat a napokban.

Rák (6.22.- 7. 22.)

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ön ezen a héten olyan
remek híreket fog kapni, amikre nem is számított. Ez a váratlan
fordulat hatalmas örömmel tölti
majd el és egész héten nagyon
izgatott lesz. Jelenleg azonban
az a legfontosabb, hogy minél
több időt töltsön a családjával,
és kiengesztelje őket, amiért az
elmúlt napokban olyan elfoglalt volt. Egy rövid, de élvezetes hétvégi utazás is láthatáron
van az Önök számára.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Az elkövetkezendő
hét nagyon kedvező
lesz, ugyanis a szerencse most Önre mosolyog. Habár a dolgok nem
mennek majd olyan kön�nyen a hét közepe felé, ahogyan azt eltervezte, és előfordulhat, hogy kisebb akadályokba ütközik majd. Aggodalomra azonban semmi
oka, ugyanis ezek a nehézségek csak átmenetiek és idővel megoldódnak majd.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Ez a hét rengeteg fordulatot tartogat az Ön
számára, és sajnos
nem lesz elégedett
azzal, ahogy a dolgai jelenleg
alakulnak. Emellett előfordulhat, hogy nagyon komolyan
összeveszik valakivel. Azt
ajánljuk, tartsa távol magát a
vitás helyzetektől, és próbálja
meg magában tartani az indulatait. Segíthet megnyugodni,
ha több időt tölt együtt a szeretteivel és a családjával.

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

Ön a héten két tűz
között őrlődhet
majd, ugyanis a vágyai és a kötelességei szembe kerülhetnek egymással.
Azonban az elkövetkező napokban végre kifizetődik
mindaz a kemény munka,
amiért annyit dolgozott az elmúlt időkben. Most azonban
különösen figyelnie kell arra,
hogy ne hanyagolja el a kötelességeit és a feladatait az
élete semelyik területén sem.

Ezen a héten nagyon
fontos változásokra
számíthat az élete számos területen. Önnek
ugyanis egy fontos döntést kell
meghoznia a munkájával kapcsolatban. Emellett lehet, hogy
a héten további kiadásokkal is
számolnia kell majd egy bizonyos lakásfelújítással, vagy
bútorvásárlással kapcsolatban.
Sajnos azonban lehet, hogy a
szülei egészségi állapota is aggodalomra adnak majd okot.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

Ezen a héten nagyon
sok problémával kell
majd szembenézni a
magánéletében, ami miatt nagyon stresszes lesz és nehezére esik majd megteremteni a
munkája és a magánélete közötti egyensúlyt. Mindezek miatt fontos, hogy békére és harmóniára leljen és spirituálisan
megtalálja önmagát. Előfordulhat, hogy az irodáját átrendezi,
vagy változtat majd valamilyen
dolgon a környezetében.

Remek időszak áll
Ön előtt, ugyanis a
családja minden döntésében támogatni fogja.
Emellett semmilyen különösebb probléma nem állja
majd az útját sem a magánéletében, sem a munkájával
kapcsolatban. A lelkesedése
és az izgatottsága egész héten remek hangulatban tartja. Emellett a szerelem terén is nagyon jó fordulatokra számíthat majd.

Szűz (8.24.-9.22.)
Ezen a héten minden
problémája egyszerre köddé válik majd.
Emellett a szerelmi élete kilátásai is nagyon ígéretesnek látszanak. Azt ajánljuk, mutassa
ki, hogy mennyire értékeli a
szeretteit, és milyen nagy szerepet játszanak az Ön életében.
Ezen a héten rá fog jönni arra
is, hogy mennyire fontos az
önazonosság, és hogy nem kell
másoktól függenie, mert önállóan is bármire képes.

Halak (2.21.- 3.20.)
Ezen a héten nagyon
óvatosnak kell lennie azzal, hogy mit
mond, és főleg azt, hogy kinek. A szavaival ugyanis
könnyen megbánthat valakit, aki nagyon közel áll Önhöz, ráadásul meg sem érdemli ezt. A szerelmi élete azonban remekül alakul,
ami egész héten boldoggá teszi majd. Rengeteg lehetősége lesz fejlesztenie önmagát
és javítani az életminőségén.

Egészségvédelem

D-vitamin a koronavírus ellen:
Így juttasd be a szervezetedbe
Jelenleg nincs gyógymód a koronavírusra, azonban szakértők szerint a D-vitamin
segítséget nyújthat a betegség leküzdésében – olvasható a bien.hu-n.
Egyre több kutatás jut arra az eredményre, hogy a D-vitaminnak szerepe lehet a koronavírus elleni küzdelemben.
Legutóbb például egy külföldi orvosi lapban jelent meg
egy felmérés, amely során az egyik kórházban a koronavírusos betegeket D3-vitaminnal is kezelték.
Az eredmények alapján azok közül, akik kapták a vitamint, senki sem hunyt el, és alacsonyabb volt a komplikációk esélye is, szemben azokkal, akik nem kaptak D-vi-

tamint. Ez csak egy a megannyi kutatás közül, amelyek a
D-vitamin hatását taglalják a járványidőszakban.

Miért olyan fontos a D-vitamin?

A D-vitamin egyébként is komoly szerepet tölt be az
egészségünk megóvásában. Többek között segíti az immunrendszer működését, ezért aki hiányban szenved, kevésbé ellenálló a fertőzésekkel szemben, és gyakrabban
betegszik meg.
A szervezeted alapjáraton képes előállítani magának a
napfény hatására, azonban az őszi időszak kezdetétől fogva ez egyre kevésbé sikerül neki, és átlagosan 2-3 hónap
alatt kiürül a testedből. Most, hogy egy világjárvány kellős közepén járunk, rendkívül nagy szerep jut a vitaminok
pótlásának, így elsősorban a D-vitaminnak is.
Ahogy írtuk, elsősorban a napfény által képes előállítani a szervezeted a vitamint. A D-vitaminnak valójában két
fajtája létezik: D2 és D3, amelyek biológiai értéke a testünk számára ugyanolyan, azonban utóbbi aktívabb, ezért

ezt jobban fel tudja használni a szervezeted. A napsütéses
séta a legjobb módszer, de ha erre nincs lehetőség, jöhetnek a további megoldások!

Hogyan juthatsz hozzá?

A rossz hír, hogy az élelmiszerekben ritkán van annyi
D-vitamin, amennyi a testednek fontos lenne. A halolajakban viszont megtalálható, ahogy a zsíros halakban, tojássárgájában is. Az elkövetkező időszakban az lenne a legjobb, ha megpróbálnál több tonhalat, szardíniát, szardellát
enni, ezek ugyanis nagyon jót tesznek a szervezetednek.
Ugyancsak igaz ez a gombára is! Ahogy az emberek, úgy a gombák is a napfény által termelik maguknak
a D-vitamint, ezért a maitake gomba igazán jó választás
erre a célra.
Mivel az élelmiszerekben természetes módon nem igazán van jelen a D-vitamin, gyakran ezzel dúsítják őket. Ezt
is nyugodtan fogyaszthatod, hiszen a D-vitamin termelést
beindítja a testedben. Ilyen kategóriába tartoznak gyakran
az alternatív tejitalok, mint például a szójatej vagy a mandulatej, a zabpelyhek és bizonyos joghurtok is.
A legjobb, ha mindig elolvasod a csomagolást, ezen
ugyanis általában nagy betűkkel feltüntetik a D-vitamint!
Természetesen étrendkiegészítő formájában is szedheted, pláne, hogy így garantálni tudod magadnak a napi bevitelt. Ez életkortól függően változó: kisgyerekeknek napi
400-600 NE az előírt, serdülőkorban lévőknek 800-1000
NE, míg a felnőtteknek 1500-2000 NE a javasolt. Szedésekor fontos arra figyelni, hogy ne lépjük át a javasolt
mennyiséget, ugyanis a zsírban oldódó vitaminokat túl lehet adagolni.
Bár ez szerencsére csak elég magas mennyiségnél történhet meg, fontos, hogy kövessük a szabályokat. Mivel a D-vitamin felszívódásához szükség van a zsírra, figyelj arra, hogy étkezés után vedd be, vagy olyan
étrendkiegészítőt vegyél, ami például olívaolajjal dúsított,
ez ugyanis segíti az elraktározódást.
Sokakban felmerülhet a kérdés: ha nincs napsütés, de
elmész a szoláriumba, azzal is segíted a D-vitamin termelését? Nos, az igazság az, hogy a UVA és UVB sugárzás
nagyon káros a bőrödre. Ha gyakran jársz szoliba, annak
nyoma is lesz rajta. A D-vitamin előállításáért az UVB sugárzás felel, de ha egy szoláriumban lévő cső a megfelelő
tartományba eső sugarakat bocsájtja ki, a D-vitamin előállításában nem segít.

5 étel, amit soha ne fogyassz a szavatossági idő lejárta után
Amikor boltban vásárolsz, biztosan te is ellenőrzöd az ételek szavatosságát, hiszen sokszor az illat és a kinézet nagyon megtévesztő
lehet. Bizonyos élelmiszereket nyugodtan lehet fogyasztani pár nappal később is, hiszen
a címkén szereplő időpont leginkább azt jelzi, meddig szuper a minősége, ám bajod akkor sem lesz, ha ezek után eszed meg.

leg elszíneződést is látsz a húson, semmiképpen se fogyaszd el!

Krémes sajtok

Felvágottak

Bogyófélék

Azonban az alábbi ételeknél már vigyázni kell, ezeket
ugyanis semmiképpen sem jó ötlet a szavatossági idő lejárta után megenni!

Mindegy, hol vásároltad meg őket, a málna, eper, és az ehhez
hasonló bogyófélék nagyon rövid élettartammal rendelkeznek.
Általában három napig maradnak ízletesek (az áfonya
a hűtőben tartva egy kicsit tovább), ám ezután pépesebbé
válik az állaguk, majd fogékonnyá válnak a Cyclospora
cayetanensis nevezetű baktériumra.
Ha olyan gyümölcsöt eszel, amiben ez a kórokozó megtalálható, rövidesen fájdalmas görcsöket, hasmenést, hányást, és további ételmérgezéshez hasonló tüneteket tapasztalhatsz magadon.

A keményebb sajtok, mint például egy cheddar vagy gouda
hosszabb élettartammal rendelkezik, mivel állagának köszönhetően a baktériumok sokkal nehezebben tudnak elszaporodni rajtuk.
Amikor felbontod őket, sok esetben még hónapokkal később
is gond nélkül fogyaszthatóak. Ez nem mondható el a krémesebb sajtokról, mint például egy ricottáról vagy kecskesajtról.
Ezek ugyanis sokkal könnyebb célpontok a baktériumok és a penész számára, így a szavatossági idő után már
semmiképpen sem lenne szabad fogyasztani őket; de akkor is ki kell dobni, ha még ez időn belül vagy, de már felbontottad, és megjelent rajta az első penész.
Ez nagyjából a felbontás után hét nappal következik
be, hűtőben tárolva.

A boltokban lehet kapni kimért, az ott dolgozók által felszeletelt felvágottat, ám nagyon fontos, hogy ezeket minél
hamarabb elfogyaszd. A liszeria ugyanis egy olyan baktérium, ami a többivel szemben a hűvösebb környezetben is
képes szaporodni, vagyis például a hűtődben.
Alapjáraton nem kell megijedni, hiszen élelmiszereink
jelentős részében megtalálható, ám szerencsére kis mértékben nem okoz megbetegedést, sokszor észre sem vesszük,
hogy bármiféle problémát okozna.
Azonban ha már magasabb a baktériumszám, liszeriózis
léphet fel, ami hányás, hasmenés mellett később nagyon komoly szövődményekkel járhat. Ezért javasolják, hogy a megvásárolt felvágottat fogyaszd el maximum 3 napon belül!

A húsokkal nagyon óvatosnak kell lenni több szempontból is, hiszen ezek okozhatják a legkomolyabb megbetegedéseket. A boltban vásárolt húst, legyen az akármilyen fajta, rögtön meg kell csinálnod otthon, vagy pedig
betenni a fagyasztóba.
A lényeg, hogy semmiképpen se tárold a hűtőben napokon át, ugyanis a szavatossági idő nagyon sokat számít nála!
Nyersen rengeteg baktérium található meg bennük,
kezdve a szalmonellától egészen az E.coli-ig, ezek pedig
fokozatosan terjednek el a húson.
Ha úgy tapasztalod, hogy furcsa szaga vagy állaga van, eset-

Noha a rozskenyérnek elég hosszú a szavatossági ideje, jobb, ha ezek után már nem fogyasztod el!
Amikor ugyanis átlépi a határidőt, elkezd növekedni
benne egy növényi kórokozó, az anyarozs (vagy varjúköröm) nevezetű gabonaparazita.
Míg egy szimpla kenyér a szavatosság lejárta után megpenészedik, és rosszullét tüneteit eredményezi, addig a fent említett parazita az LSD-vel megegyező alkaloidokat termel, ez
pedig komoly hallucinációt, sőt, halálos mérgezést is okozhat.
Ezért fontos, hogy duplán odafigyelj a rozskenyér szavatossági idejére!

Húsfélék

Rozskenyér
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9 biztos módszer az
immunrendszer erősítésére

Ha segíteni akarsz a szervezetednek, hogy könnyebben elkerülje vagy legyőzze a betegségeket, vezesd be
az alábbi étkezési szokásokat és életmódváltásokat.

Kiadós alvás

Az alvás és az immunrendszer egészsége nagyon szorosan összefügg. Ha nem alszunk jól, jobban ki vagyunk
téve a betegségeknek. Egy kutatás szerint azok, akik átlagosan kevesebb, mint hat órát aludtak, nagyobb eséllyel
fáztak meg, mint akik többet aludtak esténként.
Ezért is van az, hogy mikor betegek vagyunk, többet
alszunk, mert a szervezet így (is) gyógyítja magát. Egy
felnőttnek legalább 7, egy gyereknek 8-10, egy csecsemőnek pedig kb. 14 óra alvásra van szüksége.

Feldolgozás nélküli ételek

Egy étel minél kevesebb feldolgozási procedúrán megy
át, annál egészségesebb hiszen így nem kerülnek bele színezékek, ízfokozók, emulgáló- és tartósítószerek. A nyers
gyümölcs, zöldség és magok gazdagok természetes tápanyagban és antioxidánsokban, amik hatékonyan küzdenek a szabadgyökök ellen és erősítik az immunrendszert.

Egészséges zsírok

Az úgynevezett „jó zsírok” csökkentik a szervezetben a gyulladást – ami a test egyik természetes reakciója
a stresszre vagy sérülésre – de hosszú távon nem tesz jót.
Az extra szűz olívaolaj mellett az egészséges Omega-3
zsírsavakat megtalálhatjuk a chia magban és a lazacban.

Erjesztett ételek

Újra nagy divat lett a fermentálás, és nem véletlen, hiszen ez a természetes tartósító-folyamat már ősidők óta az
emberiség segítője. Az erjesztett ételek nemcsak finomak,
de rendkívül egészségesek is, ugyanis probiotikus hatásuk miatt az emésztésünkre különösen jó hatással vannak.
A probiotikum tulajdonképpen egy hasznos baktérium, amit megtalálhatunk a joghurtban, káposztában,
kimcsiben és kefírben. Ezeket fogyasztva garantáljuk
bélrendszerünk egészséges működését.

Kevesebb hozzáadott cukor

Az elhízás egyik leggyakoribb oka a hozzáadott cukrok és finomított szénhidrátok fogyasztása, a túlsúly pedig köztudottan sok betegség kiváltó oka lehet. Bármen�nyire is ízletesek az édes nyalánkságok, a napi cukorbevitelt érdemes csökkenteni: egy átlagos, kétezer kalóriás
étrendben ez két előkanálnyi cukornak felel meg.

Könnyed testmozgás

A megerőltető, intenzív testmozgás „elnyomhatja” az
immunrendszert, de a könnyed sport kifejezetten erősíti.
Nem kell minden nap lefutni egy maratont, bőven elég
egy kiadós – vagy rövid de haladós – séta, úszás vagy
bringázás. Heti 150 perc laza sport bárki életébe beilleszthető és csodákat tesz az immunrendszerrel.

Belső hidratálás

Ha nem iszol eleget, az fejfájáshoz, koncentrációvesztéshez, lassú emésztéshez és hangulatingadozáshoz vezethet. Ha valaki nagyon keveset iszik, az viszont már a szíve és a veséje működésére is káros hatással van. Természetesen a víz a legegészségesebb, de a tea is jó, amen�nyiben cukor nélkül fogyasztjuk.
A gyümölcslevekben rengeteg a cukor, a cukormentes „light” buborékos üdítőkben pedig a szénsav és a cukrot helyettesítő szerek egészségtelenek. Egy felnőttnek
minimum másfél liter vízre van szüksége egy nap, illetve akár háromra is, ha izzad a mozgástól vagy melegtől.

A stressz szabályozása

A stressz és a szorongás kulcsszerepet játszik az immunrendszer működésében és természetesen gyengítő hatással van rá. Ugyan nem könnyű, de mentális egészségünket erősíthetjük meditációval, jógával, sporttal, napló-írással vagy mindfulness-technikákkal.

Ésszel a táplálék-kiegészítőkkel

Ma már szerencsére rengeteg vitamint és ásványi
anyagot tudunk pótolni kapszulákkal, de nem szabad válogatás nélkül szedni ezeket. A kollagén, kurkuma, cink,
fokhagyma- tabletták, illetve a C- és D-vitamin szedése hasznos, de konzultálj orvossal, hogy ezekből men�nyit és milyen gyakorisággal szedsz.
bien.hu

16

2021.
január 20.

A rejtvényt Balázsi
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Csaba készítette.
ÁTMÉRŐ

ZABSZEM !

ELCSÉPEL,
ELKOPTAT

KORSZAK

KICSINYÍTŐ
KÉPZŐ

FÜZESI MAGDA
VERSE (1971)

KORELNÖK

EGYNEMŰ
ETÜD !

A FRANCIA
KÁRTYA EGYIK
SZÍNE

SPANYOL
AUTÓJEL

TAMÁSSY … ZENESZERZŐ

ÉNEK

URÁNIUM
MAGYAR KÖLTŐ
BALIN

ERESZT

A PIRENEUSIFÉLSZIGET
LAKÓJA

GÖMBÖLYÖDIK

1
A NÍLUS EGYIK
FORRÁSTAVA

KRÚDY GYULA
REGÉNYE

A DUNA ANGOL
NEVE

2

STB, LATINUL
GERMÁNIUM ÉS
KÉN
KÖZÉPAMERIKAI
FŐVÁROS

TONNA
FELTÉVE

CSAPADÉK
STRONCIUM

OLASZ VÁROS

NÉMA TANÚ!

KOVÁSZÓ
RÉSZE !

ULJANOVSZKI
AUTÓGYÁR

A FRANCIA
KIRÁLY MEGSZÓLÍTÁSA
NÉMET
ZENESZERZŐ

NAKED … MAGYAR
ZENEKAR
LEONCAVALLO
OPERÁJA

FOLYÉKONNYÁ
VÁLIK

TRÓPUSI
ISZALAG

KÉN

KÁLIUM
VÁRADI … SZÍNÉSZNŐ

KATONALEVES

BELÜL FOGY!

CSÍP

DERŰS, VIDÁM

SÍITA
MOZGALOM

NÉVELŐ

SÁRVÁR
CENTRUMA !

TERESZVA
RÉSZE!

ANGOL
NÉVELŐ
HAJLATÚ

LÖVÉST HÁRÍT
TALAJT MŰVEL

SZAMÁRIUM

CSACSIBESZÉD
LENMAG !

EREDET

A kávé egy csodálatos dolog, néha nincs is jobb, mint
beülni délután valahova a barátnőnkkel és egy forró, habos latte mellett megbeszélni a történéseket…
Amellett, hogy felébreszt, a fekete nedű az embereket
is összehozza, sőt, az egészségünkre nézve is számtalan pozitív hatása van.

SKÓT TÁNC
NÉMET
DADAISTA
KÖLTŐ (HANS)

SIVATAGI
VÍZMOSÁS
FÉLSZ !

E

A tizenkét megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Két bolond beszélget:
– Te Józsi, hogy lehet eltéríteni azokat a hatalmas
repülőgépeket?
–…

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: ÁS, EL,
ÉR, GÖ, JK, KÓ, LE, ÓK,
ÓN, US, ZÓ.
Hárombetűsek: APA,
ATI, ÉVI, ILY, ISK, ITT,
KÍL, LBA, MÁR, NÁS,
NEM, RAI, SRÍ, SÜT, TEK.
Négybetűsek: AARE,
AHOL, ARID, AZÁR, BUCI,
ELÁN, ETET, IVÁN, LENT,
PITE, PUMA, SEFT, SITI,TAPS,
UKÁZ, YVES, ZEKE, ZITI.
Ötbetűsek: ASTON, ÁTÁLL, CAINE, CSERE, DUTYI, EGÉSZ, ETETŐ, HANEM, ILZER, LÁZAS, LE-

LET, LÉLEK, LINUS, NÁLUK, OLIKA, RÉTEG, RÉVAI, RÍVÁS, RUMOS, SAKÁL, SÁSKA, SÁVOZ, SZÁSA, TÁPIÓ, TEGEZ, TERÉZ,
TOLLE, TÓTÉK, ZANZA.
Hatbetűsek: ACETÁT,
CSEREZ, KICSIK, KONTÚR, LUZERN, RESZEL,
ZÁROLÓ.
Hétbetűsek: ÉLETÍRÓ,
KUBRICK, ODAFÖNT, RIOGATÓ, TÉRÍTIK.
Nyolcbetűsek: ÁRUCSERE, LATINÓRA.
Tízbetűsek: ÉKFARKÚ
SAS, RÉTESSÜTÉS.
Tizenegy betűsek: ESŐKÖPENYES, SZARUPÁNCÉL.
Tizenkét betűsek: KÁRÓ KILENCES,
STRÓBLALAJOS, VALÓSZÍNŰLEG.

2021. 2. szám megfej
tése: Minden testet

öltött dolgunk nemzője a gondolat.

Plusz egy vicc: ...és

most kiderül, hogy
magad sem tudod,
miért.

Blundel tészta

kocka

Hozzávalók: 1000 g liszt, 500 g vaj, 500 ml langyos
tej, 100 g cukor, 50 g élesztő, 10 g só, 2 db tojás sárgája,
1 vaníliarúd kikapart belseje.
Elkészítése: Az 500 g vajból, és az összes liszt 20 %-át
felhasználva, tehát 200 g lisztből, begyúrjuk a vajalapot.
Vigyázzunk, hogy ne olvasszuk meg a vajat és ne is habosítsuk ki. Csak lassan gyúrjuk, és éppen csak dolgozzuk el
simára a liszttel. Most ennek a begyúrt vajnak, vegyük le
a 20 %-át, tehát 140 grammot és tegyük félre a tésztaalaphoz. A többi vajalapból formázzunk négyzet alakot és tegyük hűtőbe.
Az élesztőt keverjük el a tejjel, a cukorral, a tojássárgájával és a vaníliával. Majd a liszttel, a vajjal és a sóval gyúrjuk simára a tésztát. Formázzunk gömböt a tésztából, vágjunk egy keresztet a tetejébe és letakarva pihentessük 20 percet.
A tészta közepét hagyjuk kissé vastagabbra, négy irányban pedig nyújtsuk meg a tésztát, mint egy kis virágot. Helyezzük középre a megdermedt vajalapot, és csomagoljuk
be a tésztába.
Kezdjük el széltében nyújtani a tésztát, igyekezzünk
sarkosan. Most a tésztát „szimplán” kell behajtanunk. Ez

5 módszer, amivel megelőzheted,
hogy a kávé elszínezze a fogaidat

azt jelenti, hogy a hosszanti irányban kinyújtott tésztát jelöljük három egyenlő részre és a két oldalról hajtsuk egymásra. Az így kapott három réteget forgassuk el 90 fokra,
és ismét nyújtsuk ki hosszanti irányban. Most „duplán”
kell behajtogatnunk, ez azt jelenti, hogy a tésztát jelöljük
négy egyenlő részre, majd a két végét hajtsuk be a középvonalig, ezután még egyszer hajtsuk félbe. Ismét fordítsuk el 90 fokban a tésztát, majd hűtőben 20 percig pihentessük. A hűtőből kivéve ismét nyújtsuk ki, de most csak
egy szimpla hajtást végezzünk, újra forgassuk el a tésztát
90 fokra, és újabb 20 percet pihentessük. Túróval, kakaóval vagy tetszés szerint bármivel tölthetjük.

Éppen ezért megértjük,
ha nem akarsz lemondani
róla. Az viszont tény, hogy
elég keményen sárgítja a
fogakat, ha nem vigyázol…
A kávé jó hatással van
az emésztésre, a szívműködésre, élénkíti a testet és
az elmét, állítólag napi három csészével is érdemes
inni belőle – persze ez leginkább a feketekávéra igaz,
amiben semmilyen édesítő, se tej nincs. Viszont kevés dolog színezi el jobban a fogakat, mint egy jó
kis eszpresszó… Nem azt
mondjuk, hogy mondj le a
kedvenc reggeli rutinodról

ban, alaposan mosd át a fogaidat, hiszen már ezzel is
nagy mértékben megóvod
őket az besárgulástól!
Ezt egyébként fogmosás előtt is érdemes megtenni, így kevesebb kávé
kerül a fogkefédre is.
Kortyolgasd
körültekintően
Oké, az ember lánya
élvezni akarja a kávét, és
nem óvatoskodni vele, ez
tény, ám ha valóban tartasz a fogaid elszíneződésétől, ennyi plusz munkát
megéri belefektetni.
Idd úgy a kávéd, hogy
a lehető legkisebb mér-

azért, hogy a fogsorod sokáig szép fehér maradjon,
csupán figyelj oda jobban
néhány dologra, amivel
megelőzheted az elszíneződést! Íme 5 tanács a fogorvosoktól, amit érdemes
megfogadnod.
Az alap: megfelelő
szájhigiénia
Az elszíneződésért a
kávéban található csersav felelős, amely nagyon
könnyen odatapad a fogak felszínéhez, ezért fontos, hogy minél előbb lepucold.
Nyilván azt mondani
sem kell, hogy a napi háromszori fogmosás alap
– jó, ha az irodában is tartasz fogkefét és napközben
is megmosod egyszer.
A kávézás után pedig
szintén iktass be egy fogmosást, és napi egyszer
használj szájvizet is, ami
meggátolja a lepedékképződést.
Öblögess közvetlenül
kávézás után!
Természetesen nem
mindig van lehetőség egyből kávézás után fogat
mosni – például nem mindenki rohangál fogkefével
a táskájában, ezért egy kávézóban nehéz lenne megoldani –, de ilyenkor is
megakadályozhatod, hogy
a csersav munkába kezdjen.
Egyszerűen csak öblögess sima vízzel a mosdó-

tékben érjen a fogaidhoz
– az ajkaiddal le is fedheted őket.
Kis hörpintésekkel fogyaszd, így nem fog utat
találni a fogfelszínekhez.
Használj szívószálat
Szívószál használatával még jobban megelőzheted, hogy a kávé a fogaidhoz érjen.
Igaz, hogy a hátsókat
így is eléri majd, de az első
fogakat, amik a mosolygásnál látszanak, nem.
Persze ez inkább
csak a hosszabb kávék
(cappuccino, latte) esetében járható út, egy eszpresszónál furcsán néznének rád.
És természetesen legyél környezettudatos, szerezz be egy fém, elmosható szívószálat, amit mindig a táskádban tartasz
ilyen esetekre, ezzel is kevesebb műanyag szemetet
termelve.
Kerüld a cukrot…
Nehéz lemondani egy
olyan szokásról, mint hogy
cukorral iszod a kávét, de
ha teheted, térj át legalább
édesítőre – a cukor elzárhatja, roncsolja a fogak
felszínét, és ez a csersavval együtt bizony egyenes
út a besárguláshoz.
Arról ugye nem is beszélve, hogy az egészségedre sincs túl jó hatással…
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