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A kárpátaljai
magyarság golgotája
A sztálinizmus áldozataira emlékeztek Szolyván

Amit kínálunk:

▪ 3 műszakban, 8 órás munkarend
▪ nettó 220 000 – 280 000 forint fizetés
▪ Napi egyszeri étkezés (leves+főétel)
▪ Ingyenes szállás családi házban
▪ Ingyenes utazás
▪ 50% dolgozói kedvezmény

Bővebb információt a +380 (99) 3 452 452
telefonszámon kérhet vagy személyesen
érdeklődhet a Viapan Ukrajna irodájában,
a Beregszász, Bethlen Gábor u. 2. szám
alatt (a postától 50 m, az utolsó ajtó).

Magyarországra
székesfehérvári üzemünkbe,
munkatársakat keresünk hosszú távra

RUHAVÁLOGATÓ /
KÉZI ANYAGMOZGATÓ
munkakörbe

Amit kínálunk:
- Egyműszakos munkarend
- Fix alapbér+ teljesítménybér
- Nettó 200 000 Ft-tól 350.000 Ft-ig
- Útiköltségtérítés, ingyenes szállás
- Egyéb juttatások: havi 7 kg ruha,
8 000 Ft – Tesco ajándékutalvány
- Jelenléti bónusz
negyedévente 40 000 Ft
Jelentkezni lehet:
+36-20/234-6272; textradekft@gmail.com
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1944 ősze a kárpátaljai
magyarság golgotájaként
került be a történelembe.
Az elszakítottságba ke
rült nemzetrész férfitag
jainak második világhá
ború utáni szenvedése az
egész közösséget megvisel

te. A munkaképes férfiakat
deportálták, hazug mesével
elhurcolták, s az úgynevezett
málenykij robotról közülük
több tízezren soha nem tér
tek haza. Nagyapák, apák,
férjek nélkül maradt közös
ségnek kellett küzdeni a túl

élésért, a megmaradásért. A
fájdalmas múltra, a veszte
ségekre emlékeznünk és em
lékeztetnünk kell, hogy soha
ne ismétlődjön meg a nemze
tiségi hovatartozás miatti de
portálás, népirtás.
A Szolyvai Emlékpark-

Kutatás, tényfeltárás,
emlékezetpolitika
GULÁG-kutatók nemzetközi fóruma Beregszászon

ban immár hagyományosan Erzsébet-nap tájékán gyűlnek össze a
megemlékezők, hogy fejet hajtsanak az ártatlan
áldozatok emléke előtt.
Folytatás a 2. oldalon

A

S z o l y v a i E m l é k 
p a r k b i z o t t s á g , a
Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet
(KMMI) és az Ungvári
Nemzeti Egyetem Uk
rán–Magyar OktatásiTudományos Intézet
(UNE UMOTI) törté
nelem és európai in
tegráció tanszéke no
vember 19-én a be
regszászi Európa–Ma
gyar Házban tartotta
a GULÁG- és GUPVIkutatók nemzetközi
fórumát.A járványügyi
korlátozások miatt a
külföldi előadók nem
tudtak személyesen je
len lenni, ezért, illet
ve a résztvevők korlá
tozott száma miatt, a
szervezők az eseményt
élőben közvetítették
(a videofelvételt meg
tekinthetik a KMMI
Facebook-oldalán).
Folytatás a 3. oldalon
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Közösség

Mártírjaikra emlékeztek a
Tisza partján

A Badalóban lévő Mártírok emlékművön 150 magyar és zsidó
származású férfi neve szerepel, akik közül 88-an soha nem lát
ták többé szeretett Tisza-parti településüket, miután elhurcolták
őket a sztálini lágerekbe 1944 novemberében, de a hosszú szen
vedés után hazatértek sem élhettek már teljes életet szeretteik
körében a legtöbbek számára rokkantságot, testi és lelki leépü
lést, özvegységet okozó tragédia után.
Erről emlékeztek meg 77
év után a mai utódok vasárnap
Badalóban. A helyi református
templomban tartott istentiszteletet követően a templom szomszédságában lévő Mártírok emlékparkban, az ott lévő emlékmű köré gyülekeztek a helyiek.
A Himnusz eléneklését követően Jakab Lajos, a KMKSZ
Badalói Alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybe-

gyűlteket, és felidézte a kárpátaljai magyarság számára talán
mindmáig legfájóbb eseményeket. Mint mondta, a múlt bűnét
az utódok sem próbálták helyrehozni, hiszen sem a Szovjetunió idejében, sem az immáron
30 éves Ukrajna eddigi történelmében nem követték meg az áldozatokat, és nem történt meg
a rehabilitációjuk. Ezt egyedül
Magyarország nemzeti kormánya tette meg, amely ezen a téren is felelősségteljesen gondoskodik a határokon kívül rekedt
nemzetrészekkel szemben. Elhangzott, az elmúlt 77 év alatt
három nemzedék nőtt fel, akiknek szent kötelessége, hogy
emlékezzenek a mártírokra, és
ilyenkor egy főhajtással méltassák azokat az ősöket, akik-

nek egyetlen bűnük a magyarságuk és Istenbe való hitük volt.
Az itt lévők közül szinte mindenki gyászolja valamelyik felmenőjét, mint ahogy egész Kárpátalján sincs olyan magyar település, ahol az ott élők közül
ne emlékeznének fájó szívvel
a második világháborút lezáró
szörnyű eseményekre, amelyekben 30 ezer férfi lelte halálát és
még ennél is többen váltak özve-

gyekké és árvákká – mondta beszédében Fülöp Barna, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja. Éppen ezért nevezte a ma élők fontos kötelességének az emlékezést, hogy ez
a szörnyűség soha ne ismétlődjön meg a történelemben.
Megemlékezett a mártírokról Szalai Imre, Badaló elöljárója is, Sápi Zsolt református lelkipásztor pedig egy rövid fohászt
mondott az áldozatok emlékére.
A gróf Gvadányi József nevét viselő helyi gimnázium tanulói az alkalomhoz illő verseket és éneket adtak elő, majd a
Szózatot énekelték el a megemlékezők. Az esemény végén koszorúkat és virágokat helyeztek
el az emlékműnél.

(tamási)

A málenykij robot áldozataira emlékeztek Beregszászban

Főhajtás a bátrak előtt

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Pro Cultura
Subcarpathica civil szervezet, a Beregszászi Polgármesteri Hiva
tal és a történelmi egyházak közösen emlékeztek meg november
19-én a málenykij robot áldozatairól.
Az esemény kezdetén a jelenlévők a Rákóczi Főiskola
udvarán megkoszorúzták Matl
Péter Gúzsban című alkotását,
mely a szabadságát elveszített
ember jelképe is egyben.
Ezt követően a beregszászi
református templomban ökumenikus istentiszteletre került
sor. Molnár János római katolikus esperes-plébános, Marosi
István görögkatolikus parochus,
valamint Taracközi Ferenc református lelkész megemlékeztek azokról, akik a nehéz időkben sem tagadták meg hitüket.
Ezt követően az egyházi méltóságok áldást kértek a jelenlévők
életére. Majd Molnár D. Erzsébet, a Rákóczi Főiskola történésze rendhagyó előadással emlé-

kezett meg az elhurcoltakról.
Az istentisztelet végén az egy-

A sztálinizmus áldozataira emlékeztek Szolyván

A kárpátaljai magyarság
golgotája
Elejét lásd az 1. oldalon

Idén november huszadikán került sor a főhajtásra, amikor is
ökumenikus istentisztelettel, koszorúzással emlékeztek a kommunista diktatúra áldozataira az
emlékparkbizottság tagjai, a történelmi egyházak és a magyar

gyar Országgyűlés képviselőjét,
aki rendkívül eredményes munkát
végez a Kárpátaljával szomszédos Csonka-Bereg lakosságának
1944-es elhurcolásával kapcsolatos tényanyag feltárásában.
A vendégeket, a megemlékezőket Fuchs Andrea köszöntötte, majd
ökumenikus istentisztelet keretében

aljára, fogalmazott beszédében
Íjgyártó István, Magyarország
rendkívüli és meghatalmazott kijevi nagykövete.
Ahhoz, hogy megteremtsük a közös jövő alapjait, hogy
együtt haladhassunk előre, szükségünk van közös igazodási pontokra. 1944 ősze minden
kétséget kizáróan közös tragédiája valamennyi kárpátaljai magyarnak, olyan történelmi emlék, amely összeköt bennünket.
Én ezért tartottam fontosnak,
hogy itt legyek ma, és fejet hajtsak az áldozatok emléke előtt,
fogalmazott Csernicskó István,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Fóiskola rektora.
Köszöntötte a megemlékezőket Jevhen Tiscsuk, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás művelődési, nemzetiségi
és vallásügyi főosztályának vezetője is. A felszólalások után a
Tiszabökényi Csillag Kórus lágerdalokat adott elő, majd Dupka
György, a Szolyvai Emlékpark felelős titkára az eddigi kutatások
eredményeiről számolt be, megemlítve, hogy több mint egymillió magyar ember került a történelmi Magyarországról a Szovjetunió Gulag-rendszerébe, közöttük sok egyházi vezető is. A
görögkatolikus egyház 129 papját
ítélték rabságra, továbbá 24 református lelkészt és 19 római katolikus papot hurcoltak el. „Célunk,

társadalmi szervezetek képviselői. A lélekharang megkondulása után Tóth Mihály, a Szolyvai
Emlékparkbizottság elnöke beszámolt a testület ez évi tevékenységéről. Mint elmondta, a
Kárpátaljai Szövetség támogatásával elkészült a park térfigyelő
kamerarendszere, továbbá Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának támogatásával sikerült helyreállítani a
korábban három alkalommal is
megrongált, Kárpátalja 1944 utáni tragédiáját bemutató szabadtéri kiállítást. Kiemelte: a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján idén februárban a munkácsi várban felavatták a totalitárius kommunista elnyomó rendszer kárpátaljai tevékenységét
dokumentáló állandó kiállítást.
Tóth Mihály szomorúan állapította meg, hogy hetvenhét évvel
a tragikus események után, valamint több mint harminc évvel a
független Ukrajna megszületése
után „az ukrán államhatalom részéről mind a mai napig semmiféle elmozdulás e kérdés hivatalos elismerését illetően nincs”.
Az emlékpark bizottság elnöke
nehezményezte azt is, hogy az illetékes ukrán szervek kitiltották
az országból Tilki Attilát, a ma-

Pogány István római katolikus plébános, Pocsai Vince és Dávid Árpád református lelkészek, illetve
Szkoropádszky Péter görögkatolikus
parochus emlékezett meg népünk
gyászos korszakáról és imádkoztak
az áldozatok lelki üdvéért.

Emlékeznünk kell arra az időszakra, amikor egy közösség felszámolásának a terve politikai, hatalmi szándékkal egyesült. Ma kivégzéstől nem kell tartania egyetlen magyarnak sem, azonban egy
közösséget meg lehet semmisíteni úgy is, hogy korlátozzák nyelvhasználatát, megakadályozzák oktatását, intézményeiket veszélyeztetik, vezetőit zaklatják és elüldözik.
Nem szabad hagynunk, hogy ezek
az idők visszatérjenek ide, Kárpát-

hogy a következő nemzedék szívén viselje és megőrizze azoknak
az embereknek az emlékét, akik
kiálltak családjukért, nemzetükért, vallásukért – szögezte le a
Gulag-kutató. Végezetül a jelenlévők koszorúzással és néma főhajtással emlékeztek a mártírokra, az ártatlanul meggyilkoltakra.
A megemlékezés – melyet a
Himnusz és a Szózat foglalt keretbe – koszorúzással ért véget.

begyűltek felolvasták a beregszászi áldozatok nevét, akiknek egyetlen bűnök az volt, hogy magyarnak születtek.
Az istentiszteletet gyertyás felvonulás követte a templomtól s
sztálinizmus beregszászi emlékművéig, ahol Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi
Konzulátusának első beosztott
konzulja fejtette ki gondolatait.
„Kárpátalján alig akad olyan család, amely valamely felmenője ré-

vén ne lenne érintett a málenykij
robotnak nevezett megtorlásban.

tragédiájának még élő emlékét” – mondta. „Az elhurcolta-

A veszteségeken túl egyik nagy
fájdalmuk ezeknek a családoknak, hogy soha senki sem kért tőlük bocsánatot a szenvedéseik miatt. Ez nagyon sajnálatos” – hangsúlyozta. Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere megemlékezett a város utolsó mélenykijrobot-túlélőről, aki
nemrég hagyta itt a földi életet.
„Megbecsült honfitársunk magával vitte a kárpátaljai magyarság

kon kívül gyászoljuk azokat a
gyermekeket is, akik nem születhettek meg, mert a fiatalok
nem tudtak családot alapítani” – hangsúlyozta Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnök
asszonya.
A beszédeket követően a
résztvevők az emlékműnél elhelyezhették a tisztelgés koszorúit és gyertyáit.

Kósa Eszter

Kurmay Anita
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Közélet
GULÁG-kutatók nemzetközi fóruma Beregszászon

Kutatás, tényfeltárás,
emlékezetpolitika

Elejét lásd az 1. oldalon
A Kutatás, tényfeltárás,
emlékezetpolitika című tudományos emlékkonferenciát Tóth Mihály, a Szolyvai
Emlékparkbizottság elnöke,
a konferencia levezető elnöke nyitotta meg. Köszöntötte
a vendégeket – akik között ott
volt Kuti László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának
konzulja és Sarkadi Gábor, a beregszászi külképviselet konzul-

mogatásának köszönhetően (akkori
államtitkára, Bacskai József hathatós közbenjárására) sikerült helyreállítani az elmúlt évben megrongált
szabadtéri kiállítás pannóit.
A mécsesgyújtás után Pocsai
Vince református lelkész és Marosi István görögkatolikus áldozópap
közös imára hívta a jelenlévőket.
Marcsák Gergely költő, verséneklő, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) elnöke saját megzenésítésében előadta a Lágerballadát, és elszavalta Bródy című versét.

ja –, majd beszámolt az általa
vezetett szervezet tevékenységéről. Megemlítette többek között, hogy a budapesti székhelyű Kárpátalja Szövetség (elnöke Benza György) támogatása
révén sikerült kiépíteni a megfigyelő kamerarendszert, és azt
az illetékes állami szervek és
egy erre szakosodott őrző-védő vállalat ellenőrzése alá vonni. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy ebben ez évben csak
egyetlen, nem jelentős, kiskorúak által okozott rongálás történt, amelyet a videofelvételeknek köszönhetően azonnal fel is
derítettek. A Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium tá-

A konferencia szakmai részében
kilenc történész mutatta be az elhurcolások, megtorlások témakörben
végzett kutatásainak legújabb eredményeit. A Család évéhez kapcsolódva az előadók a kérdést az egyén
és a szűkebb közösség szempontjából világították meg.
Elsőként Marosi István görög
katolikus áldozópap, az Ortutay
Elemér Görögkatolikus Szakkollégium igazgatója, egyháztörténész tartotta meg előadását A
görögkatolikus papok és családjaik
üldöztetése Kárpátalján a kommunizmus évtizedeiben (1949–1989)
címmel. Molnár D. Erzsébet történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docen-

Emléktábla-avatás Benda
Kálmán tiszteletére

A GULÁG- és GUPVIkutatók nemzetközi fóru
mának résztvevői az Euró
pa–Magyar Ház udvarán fel
avatták Benda Kálmán emlék
tábláját. A tábla bronz dom
borműve Lengyel Tibor kiváló
nyíregyházi szobrászművész
alkotása, akinek ez immár a

Dalmay Árpádnak avatóbeszé
dét dr. Zubánics László, a KMMI
elnöke tolmácsolta, aki hangsú
lyozta, hogy Benda Kálmán áldo
zatához méltó emlékjel került az
Európa–Magyar Ház emlékfalá
ra, ahol az Beregszászért Alapít
vány több emléktáblája is helyet
kapott már.

negyedik reliefje vidékünkön
Pásztor Ferenc, Sütő Kálmán
és Kecskés Béla portréja után.
Az emléktáblát a Beregszász
ért Alapítvány adományoz
ta. Az alapítvány elnökének,

Benda Kálmán 1883. február
5-én Beregszászban született. Főhadnagyként harcolt az első világháborúban az orosz és román fronton. Signum Laudis kitüntetést és
német II. osztályú vaskeresztet ka-

se azt elemezte, milyen hatással volt a kárpátaljai magyar
családokra a málenykij robot,
majd dr. Dupka György történész, a KMMI igazgatója Adalékok az 1944–1947 között kivégzett kárpátaljai patrióták történetéhez című előadását hallhatták az érdeklődők. Dr. Seremet Sándor történész, a Kárpátaljai Szövetség főtitkára
Dulatbekovról, a Kazahsztánba hurcolt magyar hadifoglyok
kutatójáról és könyvéről értekezett. Dr. Zékány Krisztina
nyelvész, az UNE UMOTI magyar filológia tanszékének vezetője GULÁG-GUPVI témájú könyvekről beszélt szerkesztői szempontból. Bimba Brigitta, a Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskolájának abszolvált hallgatója Az ungvári Manajló Mária
Teofília O.S.B.M., a Szent Bazil
rend tagja, kórházi főnővér 1948
augusztusában lezajlott koncepciós pere és következményei
című munkáját mutatta be, dr.
Zubánics László történész, az
UNE UMOTI magyar történelem és európai integráció tanszékének vezetője, a kivégzett
Benda Kálmán mérnök, a magyar Országház felsőházi tagja a beregszásziak emlékezetében címmel tartott előadást.
Meskó János ungvári történész
betekintést nyújtott a meghurcolt Durnevics Tódor izsnyétei
görögkatolikus parochus aktáiba. Olekszij Korszun kutató bemutatta a Kárpátaljával kapcsolatos legújabb GULÁG-GUPVI
dokumentumgyűjteményét.
A rendezvény végén Dupka
György ismertette a járványügyi helyzet miatt távol maradt
kutatók értekezéseinek témáit.
Elmondta, hogy az előadások
szövegét – immár hagyományosan – konferenciakötetben jelentetik meg, és bemutatta a tavalyi
GULÁG-GUPVI-konferencia
előadásgyűjteményét.
A konferencia résztvevői a
délután folyamán elhelyezték
koszorúikat a sztálini megtorlás
beregszászi áldozatainak emlékSzemere Judit
művénél.
pott. A Beregmegyei Vízszabályozó és Ármentesítő Társulat
főmérnöke, majd igazgatója volt.
Ő kezdeményezte még a ’30-as
években a Vérke szabályozását
és az ő irányítása alatt készült el
a várost kettészelő, fehér terméskővel kikövezett folyómeder. A
cseh uralom éveiben elnöke volt
a Podkarpatská Rusi (azaz Kárpátaljai) Magyar Kultúregyesületnek, a Beregmegyei Kaszinónak, részt vett a Csehszlovákiában működő Egyesült Magyar Párt munkájában, a Tiszaháti Magyar Fogyasztási Szövetkezet, a Tiszaháti Magyar Bank,
a Magyar Internátus Egyesület
megszervezésében. Beregszász
visszatérése után 1939-ben beválasztották Bereg vármegye közigazgatási és törvényhatósági bizottságába, a megye negyedmagával az Országgyűlés felsőházába delegálta. 1944 novemberében a szovjet hatóságok 62 éves
korában letartóztatták elhurcolták, haditörvényszék elé állították, és 1945. január 25-én Ungváron koholt vád alapján kivégezték. Beregszászi házát elkobozták, családja pedig kénytelen volt elhagyni szülővárosát és
Magyarországra menekült.
Az emléktáblát a Szolyvai
Emlékparkbizottság nevében
Tóth Mihály elnök és Dupka
György felelős titkár leplezték le.

Sz. J.
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Újabb vakcinaszállítmány érkezett Magyarországról

Öt év alatt közel 50 millió
hrivnya értékben segítettek

Magyarország Kormánya újabb nagy értékű gyermekoltóanyagszállítmánnyal segítette Ukrajnát, amelyet 2021. november 16-án
adott át Bacskai József ungvári magyar főkonzul a Kárpátaljai
Megyei Államigazgatási Hivatal épülete előtt az Ukrajnai Vörös
kereszt munkatársainak. A több mint 21 ezer vakcinát tartalma
zó 174 millió forint értékű szállítmány átadásánál ukrán részről
jelen volt Petruska István, a Kárpátaljai Megyei Államigazgatá
si Hivatal elnökhelyettese.
Bacskai József főkonzul elmondta: „Magyarország Kormánya Grezsa István kormánybiztos javaslatára, a kárpátaljai
szakemberek és ukrán megyei
vezetők kérésének eleget téve
2016 novemberében döntött úgy,
hogy Magyarország 2017–2021
között humanitárius célú program keretében támogatja a kárpátaljai gyerekek nemzetiségüktől független immunizációját.
Azonnali segítségre volt szükség
a 2016–17-es kritikus kárpátaljai
immunizációs és járványhelyzet
miatt” – hangsúlyozta a főkonzul, kiemelve: „A magyar fél öt
éven keresztül a legveszélyesebb

pai Unióban gyártott, bevizsgált
és ukrajnai hivatalos engedél�lyel rendelkező vakcinákat szerzett be és szállított Kárpátaljára.
A főkonzul a lezárásához
közeledő támogatási program
kapcsán köszönetet mondott dr.
Grezsa István miniszteri biztosnak, aki Ukrajna területéről való
kitiltása miatt nem lehetett jelen
a keddi átadáson, továbbá megköszönte még dr. Müller Cecília és dr. Galgóczi Ágnes asszonyoknak, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetőinek és
mindazoknak, akik sokat tettek
a program sikeréért. Elmondta,
hogy a korábbi megállapodások

fertőző betegségek, például a tuberkulózis, torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, kanyaró,
mumpsz, rubeola elleni védőoltások beszerzésével segítette a
kárpátaljai egészségügyi ellátórendszert. 2017 és 2021 között a
magyar kormány összesen 577,5
millió forint, azaz több mint 47
millió hrivnya, nem egészen 1,6
millió euró értékben 308 176 darab, különböző típusú oltóanyagot adományozott Ukrajnának
Kárpátalja megye egészségügyi
ellátásának javítására.”
A főkonzul elmondta továbbá, hogy Magyarország ez alkalommal 12 000 adag Pentaxim,
6000 adag Tetraxim és 3200 adag
Verorab vakcinát adományoz az
Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja
Megyei Szervezete részére összesen több mint 170 millió forint értékben. A Pentaxim vakcina egy
ötkomponensű oltóanyag (diftéria, tetanusz, acelluláris pertussis,
Haemophilus influenzae b és
inaktivált poliovakcina), amely
alapimmunizálásra és emlékeztető oltásra alkalmas. A Tetraxim
négy komponensű oltóanyag a
diftéria, tetanusz, szamárköhögés és járványos gyermekbénulás elleni védekezést biztosítja. A Verorab vakcina a Lyssafertőzés-gyanús (veszettség) sérülések ellátását segíti elő.
Az öt éve folyó támogatási
program lebonyolítása során a
magyar fél rendszeresen egyeztetett a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal vezetésével,
annak Egészségügyi Főosztályával és az Ukrajnai Vöröskereszt Kárpátaljai Kirendeltségének szakembereivel, mindig a
kért, a helyi igényeknek megfelelő típusú és mennyiségű, az Euró-

értelmében a programból már
csak egy 6000 adagos BCGoltóanyag-szállítmány átadása
maradt hátra, erre a terv szerint
2022 első felében kerül sor.
Petruska István, a megyei államigazgatási hivatal elnökhelyettese köszönetet mondott a
szomszédos Magyarországnak
a segítségért, amellyel jelentősen
hozzájárult az elmúlt években a
kárpátaljai gyermekek egészségmegőrzéséhez.
A kormányzóhelyettes tudósítónknak elmondta, hogy a Vöröskereszt a gyermekoltóanyag-szállítmányt a megyei kórház fertőzőosztályának raktárába viszi tovább, ahonnan szétválogatva és
az igényekkel összhangban továbbítják majd a járási kórházak
gyermekosztályaira, valamint
olyan helyekre, ahol arra igény
van. A lebonyolítás kapcsán elmondta, hogy a most megkapott
vakcinaszállítmányt a közigazgatási hivatal levélben még a tavaly kérte. Ezt most tudták megvalósítani az előkészítő munka
és tendereztetés után. Petruska
István kiemelte, hogy a program
keretében a magyar kormány közel 50 millió hrivnyával támogatta megyénket. Amikor a program
elindult, szinte egyáltalán nem
volt oltóanyag Kárpátalján. Ennek az volt az oka, hogy átálltunk
az orosz piacról az Európai Unió
szabványának megfelelő oltóanyagokra. Petruska István hangsúlyozta, hogy mára ezen a nehézségen túljutott Ukrajna, a mostani az utolsó magyarországi szállítmány, a jövőben Ukrajna teljes
mértékben el tudja majd látni lakosságát oltóanyagokkal.

Badó Zsolt
(karpataljalap.net)
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Közélet
Szent Erzsébet-bál Beregszászon

A Szentlélek temploma-e a
tested?

„Avagy nem tudjátok-e, hogy
a ti testetek a bennetek lakozó
Szent Léleknek temploma, ame
lyet Istentől nyertetek: és nem
a magatokéi vagytok? Mert
áron vétettetek meg: dicsőítsé
tek azért az Istent a ti testetek
ben és lelketekben, amelyek az
Istenéi.” (1Kor 6, 19–20)
Ajándékba kaptuk a testünket. Isten tervezte, formálta és
alkotta édesanyánk méhében
olyanná, azzá, amilyen. Ma mégis divat a nőknek azzal dicsekedni, hogy „az én testem az enyém,
én rendelkezem vele! Nem szabhatja meg senki, hogy megszüljem a gyermekem, vagy csináltassak abortuszt. A testem az
enyém, ha nem tetszik az orrom,
az ajkam és a többi testrészem,
jogom van átalakíttatni, plasztikai műtétet végeztetni.”
Miért elégedetlenek az emberek a testükkel? Mert benn, a lelkük mélyén nincs békesség, nem
tudták elfogadni önmagukat annak és olyannak, akik. Szeretnének mássá lenni, szeretnének egy
ideálhoz hasonlítani. A lázadásuk
igazi alapja, hogy Istennel sincsenek jó kapcsolatban, elsősorban Ő ellene lázadnak. Nem értékelik magukat, és azt sem, amit
ajándékba kaptak a Teremtőtől.
Az imádkozó hívő emberek
megelégedettek a testükkel? Elfogadják a hajuk színét, a ráncaikat? Képes a hívő ember elfogadni a testét, önmagát olyannak,
amilyennek Isten megalkotta? Ha
sikerült elfogadni, szoktunk-e arra
gondolni, amit az ige tanít: „A ti
testeteket Istentől kaptátok,... és
nem a magatokéi vagytok”? Most
nem akarok arról a csodáról, arról
a szent elhívásról beszélni, amikor Isten kiválaszt egy női testet
és az Ő alkotóműhelyévé szenteli. Az anyaméhben életet teremt
és emberi testet formál! Komolyan veszem-e, hogy a testem
nem az enyém? Kaptam, és Isten templommá akarja szentelni.
Csak alázattal imádkozom, mondom én is, amit a kapernaumi százados mondott Jézusnak: „Uram,
nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj...” Hogyan lehetnék
én méltó, hogy Isten Szent Lelke szívemben, bennem lakozzon?
Jézus Krisztus méltatott erre! Ő
meghalt értem, a méltatlan bűnösért, megváltotta életemet a kárhozat halálából. Nagy árat fizetett
értem Isten Fia! Ő, az ártatlan Bárány, Jézus, életével, kereszthalálával fizette meg az üdvösségem,
a szabadulásom árát. Övé vagyok!
Övé vagyok-e testestől, lelkestől? Isten Szent Lelke lakozást
vett-e szívemben, életemben? Ha
igen, akkor egészen az Övé a testem is! Akkor templom lett a testem! A Szentlélek temploma! Felfoghatatlan csoda, kegyelem! Isten méltatott arra, hogy Szent Lelkével a szívembe költözzön. Óh,
Uram, nem vagyok én erre méltó, de imádlak a szent csodáért!
Ha ez így igaz, akkor a templomot, a testemet gondoznom,
ápolnom, őriznem kell! Vigyázni
kell, hogy mire használom! Men�nyi imádat hangzik el ajkamon naponta, hetenként? Milyen a lelkem
belül? Tiszta, ápolt, jól gondozott?
– Nincs idő mindennap igét
olvasni, nem tudok imádkozni,
mert nincs csend körülöttem...
Szoktam az Úrra gondolni, templomba is megyek vasárnap...
Isten Lelke megszomorodik
ott, ahol a templomban homály
vagy sötét van, ahol zaj és lárma,

harag, indulat, parázna gondolatok, gyűlölködés és gonosz vágyak tornyosulnak, mint a szeméttelepen. Ha nem olvasom az
igét, nem látom meg, hogy mi
van a lelkem mélyén. Az ige fénye mellett láthatom meg, hogy
ki vagyok én igazán. Mit tettem
rosszul, mit hibáztam, milyen
bűnt követtem el, és hogyan változhatok meg. Az olyan önámítás nem segít, amikor a perselybe tesszük a mi kis áldozatunkat,
meg a templomot is látogatjuk!
Isten élő Lelke lakik-e bennem?
Mennyire megszentelt az életem?
Mindennap nagytakarítást és
karbantartást kell végezni! Nem
elég utánozni, imitálni a hívő keresztyén életet! A templom külső
szerkezete a testem. Isten tervezte és építette, formálta olyanná,
amilyen. Vigyázok-e erre a templomra? Ápolom, védem-e a külsejét is? Nem jut rá idő. Robotolunk éjjel-nappal, összeroppanásig. Nem szabad! Isten komolyan
vette a pihenést még a maga számára is. A hetedik nap megszentelt-e nekünk? Vagy még akkor
is, vasárnap is „muszáj” hajtani, dolgozni? Mennyire muszáj?
Milyen templom az a test, amit
az emberek cigarettával, alkohollal stb. megrontanak? Miért kell e
bűnökkel tisztátalanná tenni, megrongálni a Szentlélek templomát?
Megvette a testedet is Jézus! Az
Övé a tested és a lelked is! Men�nyire vesszük ezt komolyan? Nagy
titok ez, s nem is értem, miért hozott értem Jézus oly nagy áldozatot. Csodálom az Ő szeretetét és a
kegyelmét, hogy testestől-lelkestől
Istené lehetek. Őszintén vágyom
megőrizni lelkem és testem tisztaságát, épségét Istennek. Hiszen
méltóvá tett és megajándékozott
az Ő Szent Lelkével.
Kérdezhetné valaki, hogy
mi van a rokkant, beteg, megnyomorodott testű emberekkel? Azokkal, akik sérült testükkel is szeretik az Urat? Az Ő
béna, nyomorodott testük is lehet a Szentlélek temploma? Az
ő testük is lehet megszentelt Isten számára?
Kedves Olvasóm, én bátran
mondom és állítom, hogy az ő
testük is éppoly kedves, fontos,
mint a legegészségesebbnek látszó test. Az ő szívük is és testük is temploma lehet a Szentléleknek. Ők is megkapták a meghívást, őket is megkérte Isten,
hogy fogadják szívükbe Őt. Isten a rokkantakban is látja a felékesített menyasszonyát, aki az Ő
országában, otthon már nem fog
tolószékben ülni, nem lesz ágyhoz kötve... Az ő testük éppen
olyan alkalmas, mint a tiéd vagy
enyém, hogy a Szentlélek temploma legyen. Öreg, ráncos testem
is temploma maradt a Léleknek.
A lelkemet hordozza a testem és
a Szentlélek elfér a béna, vagy az
öreg testű ember lelkében is. Nem
a külső formától, nem a csomagolástól, a vakolattól, nem a drága freskóktól van értéke a templomnak! A benne lévő tisztaság,
a hűség, az átadott élet, a lelkület
a fontos az Úrnak.
Tied vagyok, tarts meg engem, Istenem! Segíts vigyázni,
tiszta életet élni. Szentlélek Isten, kérlek, adj erőt törekvéseimhez! Köszönöm, hogy elhívtál, szívembe költöztél. Dicsőség
és hála Néked. Ámen
(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Szeretet, önzetlenség, tenni akarás
Szent Erzsébet olyan példát
adott szeretetből, önzetlenség
ből, a rászorulók iránti meg
segítésből, amely több száz év
alatt sem merült feledésbe. A
szegények felkarolójának tisz
teletére november 19-én jóté
konysági bált tartott a Bereg
szászi Római Katolikus Egy
házközség. Az eseménynek a
Pásztor Ferenc Közösségi és
Zarándokház adott otthont.
A jelenlévőket Molnár János
római katolikus esperes-plébános
köszöntötte. „Kevés olyan ember
létezik a történelmünkben, aki
olyan hírnévre tett volna szert,
mint Szent Erzsébet. A 24 évet élt
királylány ma is azt tanítja számunkra, hogyan gondoskodhatunk felebarátainkról” – emelte
ki. „Szent Erzsébet életútja példát ad számunkra a mindennapokban. Ő gazdagságban és szegénységben mindig tudott jót tenni. És ezt szívből tette” – hangsúlyozta Békésyné dr. Lukács Angéla, Magyarország Beregszászi
Konzulátusának konzulja.
Az est hangulatát Arusztam
ján Margaréta fuvolajátéka tette

még emelkedettebbé.
Az idei évben elsőként, de hagyományteremtő céllal került átadásra a Jó embert keresünk-díj,
mellyel olyan személyt tüntetnek

ki, aki önkéntes munkájával hozzájárult a Beregszászi Szent Anna
Karitász munkájához az elmúlt év
során. A díjat idén Molnár János
plébános vehette át.
Az est során a résztvevők egy
jókedvű ügyességi játékban is részt
vehettek, mely még inkább erősí-

Fókuszban a családtervezés és
a gyermekvállalás
A Magyar Ökumenikus Se
gélyszervezet és az ADVANCE
Kárpátaljai Tanácsadó és Fej
lesztő Központ határokon át
nyúló együttműködési prog

kes (0-3 éves) családok egészség
ügyi helyzetének javítása a Be
regszászi Kistérség régiójában.
A program keretében előadásokra kerül sor a leendő és már ,,főállás-

ramja keretében tanácsadással
egybekötött előadássorozatot
hirdet. A projekt célja a család
alapításra készülő és kisgyere

ban" ténykedő kismamák, anyukák
számára, amelyek során lehetőség
nyílik kérdések feltevésére, beszélgetésekre, tapasztalatcserére.

ZeneVarázslat Négykezes Zongoraverseny Beregszászon

Kis tehetségek nagy versenye

2019-ben vidékünkre is elért a ZeneVarázslat képzés csodája. A
kis tehetségek zongoratudásukat már több alkalommal is meg
mutathatták, most azonban egy nemzetközi verseny keretében bi
zonyíthattak. A VI. ZeneVarázslat Nemzetközi Négykezes Zongo
raverseny teljes kárpát-medencei programja Kaposváron került
megrendezésre november 17–21. között. A „GENIUS” Jótékony
sági Alapítvány szervezésében november 19-én a Rákóczi Főisko
lán a kárpátaljai versenyzők előadásai online közvetítéssel kerül
tek zsűrizésre élőben.
A jelenlévőket az online térben Várnagy Andrea, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész köszöntötte. „Az eltelt évek alatt
számos tehetséges és igen szorgalmas diákot ismerhettem meg
Kárpátalján, ami nagy büszkeség” – hangsúlyozta, majd
egyenként bemutatta a zsűri tagjait.
„Alapítványunk kezdettől

fogva azon dolgozik, hogy valamennyi kárpátaljai diáknak lehetőséget biztosítson tehetsége kibontakoztatásában. Emellett nagyon
fontosnak tartjuk, hogy a klasszikus zenét minél közelebbről ismerhessék meg a gyerekek” – hangsúlyozta a beregszászi helyszínen Váradi Natália, a „GENIUS”
Alapítvány irodaigazgatója. Kiemelte továbbá, hogy Kárpátaljá-

tette az összetartozás, egymás
segítésének érzetét.
A bál egész ideje alatt tombolavásárlásra is lehetőség nyílt,
melyen értékes nyeremények
kerültek kihirdetésre. Az esemény bevételéből a Karitász ebben az évben a Horváth Anna
Gimnázium rászoruló gyerekeinek étkeztetését támogatja. A diákok támogatásának programját

Kurmai Sándor, a Karitasz képviselője ismertette.
A jótékonysági bál jó
hangulatú mulatozással zárult, melyhez a talpalávalót
a mezőkaszonyi Szatmáriék
együttes szolgáltatta.

Kurmay Anita

Az összesen nyolc előadásra tervezett sorozat első két eseményét élénk érdeklődés követte a Badalói Családorvosi Rendelőben, ahová Gerevich Éva,
a szervezet vezetője invitálta a
helyi fiatalasszonyokat, családalapításra készülő és már családot alapított hölgyeket.
Az első alkalom során a családtervezésről, gyermekvállalásról, a fogamzásgátlásról és
annak rizikótényezőiről volt
szó, míg a második előadáson a
várandós időszakról, az ilyenkor fellépő testi, lelki változásokról hangzottak el fontos tények dr. Bodnár Eleonóra szülész-nőgyógyász tolmácsolásában. Az előadásokon részt vevő
hallgatóság kérdéseket is feltehetett a szakembernek, így minden szempontból hasznos alkalom volt ez a helyiek számára.
Amennyiben a járványügyi
helyzet is megengedi, az előadások folytatódnak majd a Badalói
Családorvosi Rendelőben, amelyekről az intézmény facebook
oldaláról tájékozódhatnak az
érintettek.

Jakab Lajos
badalói családorvos

ról 23 páros került nevezésre a
VI. ZeneVarázslat Nemzetközi Négykezes Zongoraversenyre, melyből a koronavírus okozta megbetegedés miatt csupán
22 négykezes duó szállt versenybe. A jelentkezők közül 7
ifjú zongorista és 4 zongoratanár már részt vett a „GENIUS”
Jótékonysági Alapítvány által
szervezett ZeneVarázslat című
képzés és hangverseny I. vagy
II. évfolyamán. Az ifjú versenyzőket Csernicskó István, a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola rektora is köszöntötte, sikeres bemutatót kívánva nekik.
Az ünnepélyes köszöntőket követően a tehetségek léphettek színpadra. Előadásaikban többek között Bach, Mozart, Beethoven, Schumann népszerű dallamai csendültek fel. A
zsűri tagjai mindegyik produkciót értékelte.
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Kárpátaljai iskolák tanulói kaptak
sporteszközöket a BEAC-tól

A 123 éves Budapesti Egyetemi
Atlétikai Club (BEAC) október
14–16. között immáron 12. al
kalommal rendezte meg a ha
tárokon átívelő Kárpát-meden
cei Egyetemek Kupáját (KEK)
a Nemzeti Közszolgálati Egye
tem társszervezésében. Az ese
ményt az Országgyűlés Hiva
tala mellett egyetemek és szá
mos vállalat támogatta. A tor
nák minden évben jótékony
sági programokkal egészülnek
ki, melyek során a leginkább
rászoruló, határon túli ma
gyar tanulók számára gyűjte
nek sportszerfelajánlásokat. A
kedvezményezettek 2020-ban
és 2021-ben kárpátaljai isko
lák voltak.

Az elmúlt évben a koronavírus-járvány okozta zárlatok miatt elmaradt a szokásos kárpátaljai átadó. Akkor a Tiszasalamoni
Általános Iskola és a Mezőgecsei
Általános Iskola számára gyűjtöttek felajánlásokat, míg 2021-ben a
Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc
Középiskola tanulói voltak a kedvezményezettek. A gyűjtések során
felajánlott sportszereket a BEAC
képviselői november 18–19-én adták át a tanintézmények diákjainak.
A program lebonyolítását a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ
ISZ) végezte.

A központi átadó eseményre a
Mezőgecsei Általános Iskolában
került sor, ahol elsőként Mester
András, a település elöljárója köszöntötte a megjelenteket, majd
köszönetet mondott az adományokért. Kiemelte, hogy nagy megtiszteltetés számukra, hogy az intézmény is a kedvezményezettek
között van, s ezáltal olyan alapvető sporteszközökkel gazdagodik,
melyekből sajnos hiány van a helyi iskolákban.
Simon Gábor, a Budapesti
Egyetemi Atlétikai Club igazgatója röviden felidézte a BEAC 1898ban történt alapításának történetét,
aláhúzva: a klub Magyarország legpatinásabb egyetemének, az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek

(ELTE) a sportegyesülete, melyet
maga Eötvös Loránd akkori rektor
alapított. A Kárpát-medencei Egyetemek Kupáját először 2010-ben
rendezték meg. A KEK szervezőinek célja, hitvallása a határokon
átívelő magyar fiatalok közösségének erősítése, a magyar felsőoktatási sportélet fejlesztése és népszerűsítése. „Szerettük volna, hogy minden évben legyen egy olyan esemény, ahol az egész Kárpát-medencéből érkező egyetemisták találkozni tudnak” – hangsúlyozta Simon
Gábor. A tornán – melynek szlogenje „Sport határok nélkül!” – öt
ország felsőoktatási intézményeit

Szabó Imre – színész és vőfély

Egy csepp humorral fűszerezve

A színház varázslatos hely. Gyermekként sokan ábrándoznak ar
ról, hogy egyszer híres színészek lesznek, akik meghódítják a vilá
got. A nagymuzsalyi születésű Szabó Imre, a Kárpátaljai Megyei
Magyar Drámai Színház színésze, már többször bizonyította tehet
ségét a közönség előtt. Vallja: a család és Isten után a színház az ő
élete értelme. Ismerjük meg őt!
– Mit tudhatunk önről?
– Nagymuzsalyban születtem, középiskolai tanulmányaimat is ott végeztem. Érettségi után szüleim szerették volna,
ha a tanári hivatást választom,
de nekem az nem volt kedvemre. Már kisgyermekkorom óta
Vidnyánszky Évike néni színjátszó csoportjának voltam a tagja,
amit nagyon szerettem, így döntöttem el, hogy én is színész leszek. Amikor Vidnyánszky Attila és több oktató a Kijevi Színművészeti Főiskoláról válogatót
tartott Beregszászban, én is elmentem, majd a különböző fordulókat sikeresen véve, felvettek az egyetemre. A tanulmányi
idő alatt több hónapot töltöttünk
Magyarországon, elleshettük az
ott alkalmazott technikákat is. A
képzés végén pedig lehetőséget
kaptam játszani a beregszászi
színházban, amelynek immáron
huszonhárom éve vagyok a tagja.
– Hogyan emlékszik a kezdetekre?

– A színház egy nagyon izgalmas hely. Fiatalon idekerülni fantasztikus dolog volt, nagyon élveztem. Eleinte kisebb szerepeket
kaptam, majd egyre nagyobbakat.
Mindig tanultunk valamit az idősebb kollégáktól, sőt még ma is
úgy vagyunk vele, egymástól is
tanulunk. Első előadásom a Gyilkosság a székesegyházban című
műben volt, ahol többedmagammal lovagot alakítottam, aki megöli a végén a főszereplőt. Maradandó élmény volt számomra.
– Hogyan kezd hozzá egy-egy
szerep megtanulásához?
– Először, amikor megkapsz
egy szerepet és elolvasod a szöveget, nem is érted igazán, hogy
mi lesz belőle, hogyan lesz ebből
egy kész karakter. Erre jók a próbák, ahol minél jobban körvonalazódnak a dolgok. Be kell valljam,
eléggé halogatós vagyok a szövegtanulás terén, mindig az utolsó napokra hagyom, ami nem túl szerencsés dolog. Emellett el kell, hogy
mondjam azt is, minden előadás

képviselték a hallgatók. Csapatok érkeznek a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, vajdasági és anyaországi egyetemekről, főiskolákról.
„Ez egy olyan esemény, amely
összeköti a határon túli és a határon innen élő magyar fiatalokat” – szögezte le a BEAC igazgatója. A futball-, kosárlabda-, röplabda-, asztalitenisz tornák mellett idén futóverseny is helyet kapott a programban, ezzel mindinkább multisporteseménnyé alakítva a KEK-et.
Az átadón köszöntötte a vendégeket és az iskolásokat Beke
Mihály András beregszászi magyar ügyvezető konzul, Fodor
Gyula, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF
KMF) rektorhelyettese, a Beregszászi Járási Tanács KMKSZfrakciójának képviselője, valamint Babják Edit, a Beregszászi Városi Oktatási és Kulturális
Osztály vezetője.
A II. RF KMF és a BEAC
már évekkel ezelőtt aláírta az
együttműködési szerződést, s
a klubbal élő kapcsolatot ápolnak, hiszen a főiskola hallgatói rendszeresen részt vesznek
a tornán is.
A sporteszközök átadója után
a gyerekek birtokba vették a különböző sporteszközöket, majd
kidobóst játszottak a BEAC képviselőivel.
A jótékonyság jegyében a korábbi években, így 2013-ban a
kárpátaljai Tiszakeresztúri Általános Iskola magyar diákjai számára, 2014-ben a Szabadkai Hallássérült Iskolaközpont, 2015-ben a
tusnádfürdői Szent László Gyermekvédelmi Központ, 2016-ban
a kárpátaljai Karácsfalvai Sztojka
Sándor Görögkatolikus Líceum, 2017-ben a Péterfalvai Református Líceum, 2018-ban a
Beregrákosi Általános Iskola és a
Dr. Török Béla Szakiskola, 2019ben a Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi
Zsigmond Középiskola tanulói és sportolói számára gyűjtöttek sportfelszereléseket és sportjátékokat.

Csuha Alexandra
(karpataljalap.net)

egy újabb kihívás, hogy hitelesen
meg tudd formálni a karaktert, és
azt át tudd adni a közönségnek is.
– Melyik volt a legnehezebb
szerepe?
– Egy színész életében többször adódnak olyan szerepek, amelyek kihívást jelentenek a számára. Számomra Zelei Miklós – aki
sajnos nemrég elhunyt – Zoltán újratemetve című művének Pártszekretár Jancsi nevű
alakjának megformálása volt
ilyen. A történet Kisszelmenc és
Nagyszelmenc elválasztását dolgozza fel, ami több síkon folyik,
a karakteremnek látomásai vannak, kissé elvont figura, emiatt
sem ment könnyen a megformálása. De azt hiszem, sikerült…
– Mennyire izgulós?
– Általában izgulok az előadások előtt, ez főleg 3-4 alkalommal van így. Amikor már
többször játszunk egy-egy adott
darabot, akkor már nem izgulok annyira. Persze, akkor is
van egy kis aggodalom, hogy
minden rendben menjen. Mikor
már a színpadon vagyok, és látom, hogy a közönség élvezi az
előadást, én is megnyugszom.
Komédia eljátszásánál az a nehezebb, hogy ne játszd túl a szerepet,
csak épp annyi humort vigyél bele,
amennyi kell. Ehhez sok gyakorlás szükséges.
– Úgy tudom, a fiával közösen is játszott egy darabban. Milyen érzés volt?
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Újabb emlékművel gyarapodott a Kárpátaljai szoborút

Matl Péter alkotását avatták fel
a beregszászi kórház kertjében

A Pro Arte – Munkácsi civil
szervezet évek óta alkotótábo
rokat szervez, melynek alkotá
saiból immáron határokon át
ívelő szoborút valósul meg. En
nek újbb darabja a tavaly nyá
ron Makkosjánosiban megren
dezett táborban született. Matl
Péter munkácsi szobrászmű
vész Család c. munkája ezentúl
a Beregszászi Linner Bertalan
Járási Kórház parkját díszíti.

leghitelesebben fejezi ki a magyarság összetartozásának érzését, aki
szimbolikus magyar emlékműveket hozott létre Kárpátalján és Magyarországon egyaránt, emellett
nagyra értékeljük a művész szervezőkészségét is, amelynek egyik
eredménye ez a gyönyörű szobor” – hangsúlyozta a diplomata.
„A család nagyon közel áll
hozzám, s elmondhatom, hogy
ez az egyik kedvenc témám. Re-

Fotó: karpataljalap.net
A november 18-án sorra kerülő avatóünnepségen Babják Zoltán,
a Beregszászi kistérség polgármestere elismeréssel szólt a nemzetközi művészeti alkotótáborok munkájáról, melyekben valódi gyöngyszemek születnek, s abbéli örömének adott hangot, hogy Matl Péter,
a táborszervező művész munkája
éppen a Vérke-parti várost gyarapítja. „E szobor egyrészt arra emlékeztet bennünket, hogy a művészet nem ismer határokat, másrészt
pedig népszerűsíti az alkotói munkát, kifinomultabbá teszi az esztétikai ízlésünket”, mondta.
Gyebnár István, Magyarország Beregzsászi Konzulátusának
konzulja Matl Péternek a kárpátaljai művészeti életben betöltött kiemelkedő szerepét hangsúlyozta. A
munkácsi művész „az egyik, aki a

mélem, hogy ez a kiállás a család
institúciója mellett példát mutat
azoknak a szülőanyáknak, akik itt
fognak majd életet adni gyermekeiknek” – fogalmazott a megnyitón a művész. Matl Péter köszönetet mondott a szobrásztábor támogatóinak, köztük a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, Magyarország Beregszászi Konzulátusának, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek (KMKSZ), valamint a Beregszászi Polgármesteri Hivatalnak.
A szobrot Gyebnár István
konzul, Babják Zoltán polgármester, Darcsi Karolina, a Beregszászi Városi Tanács KMKSZfrakciójának vezetője, Ivan Males
kórházigazgató, valamint Matl
Péter szobrászművész leplezte le.

– Levente fiam is szereti a színészetet, ő is járt a Ficseri színjátszószakkörbe. Majd az idővel
megszakadt. Amikor nemrég Verebes Ernő Gerendák című alkotását vittük színre, szükségünk volt
két kamaszra. A rendezőnő pedig
a fiamat és egyik barátját válogat-

– A színészet mellett vőfély
kedik is.
– Ferenci Attila volt a vőfély
az esküvőmön, utána pedig megígértem neki, hogy én leszek az
övén. Persze, ezt nem gondoltam
komolyan, de ő igen, így kénytelen voltam megtanulni a verseket, és levezényelni az ő lakodalmát. Úgy gondoltam akkor,
hogy azt annyiban is hagyom,
de az élet máshogy hozta. Különböző okokból plusz munkát
kellett vállalnom, akkor döntöttem el, hogy vőfély (is) leszek.
Több vőfély ismerősömmel elmentem lakodalmakba, kitanulni a mesterséget, majd összeállítottam egy saját forgatókönyvet,
én hogyan fogom csinálni. Ma
pedig már azt mondhatom, hogy
nagyon szeretem a vőfélykedést,
mindig feltölt energiával.
– Mit jelent önnek a munkája?
– Életemben első a család,
majd Isten és a munkám következik. Nagyon szeretem, amit
csinálok. Itt egyszerre dolgozol
és szórakoztatsz. Természetesen, mint mindenhol, itt is vannak jobb és kevésbé jobb időszakok, de én úgy érzem, megtaláltam a hivatásom. Kárpátalján
képzelem el továbbra is a jövőm,
itt van a családom, a barátaim, engem ide köt minden.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

ta be. Meg kell mondjam, furcsa
volt számomra a helyzet, de igyekeztem nem beleszólni a játékába,
hagytam, hadd csinálja úgy, ahogy
szerinte megfelelő. Láttam, hogy a
többi kollégám igazgatja, úgy gondoltam, hogy ennyi szakmai segítség pont elég.

k.e.

Kurmay Anita
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Máté Viktória, szempilla stylist

Szemünk ékszere a gyönyörű
szempilla

A szempilla hosszabbítás története sokkal régebbre nyúlik vissza,
mint gondolnánk. A ma ismert szempilla hosszabbítási technikák
a 2000-res években váltak népszerűvé, azonban igéző szempillák
ra már sokkal régebb óta van igénye az embereknek. Már az ókori
Egyiptomban kezdetleges festékekkel és kefékkel próbálták hang
súlyosabbá és hosszabbá varázsolni a szempillákat, hiszen azok
hoz szimbolikus jelentést társítottak. A technológia és a tudomány
fejlődésével ma egy egész iparággá fejlődött a szempilla hosszab
bítás, mely mára már korszerű módon könnyíti meg számtalan
nő életét világszerte.
A nagyberegi Máté Viktó- lemet, a tapasztalatot a beregszária már korán eldöntötte, hogy a szi Kraszotka Plusz Szépségszakozmetikai szakmában szeretne lonban szereztem meg, majd ottérvényesülni. Az évek alatt több hon fogadtam a vendégeket, aztán
tanfolyamon is részt vett, hogy különböző szalonokban dolgozmeglévő tudását még inkább tam, jelenleg pedig a beregszászi
szélesíthesse. Vele beszélget- Nail Art Studióban várom a szétünk kezdetekről, kihívásokról.
pülni vágyókat.
– Hogyan került közel a koz– Tinédzserként milyen érmetikai szakmához?
zés volt, hogy nem támogatták a
– Nagyberegen születtem, terveit?
ott is jártam iskolába. Az érett– Nem volt jó érzés, be kell
ségi közeledtével döntöttem el, vallanom. Azonban ma már hálás
hogy szeretném kipróbálni ma- is vagyok ezért, hisz így megtagam a kozmetikai szakmában. nulhattam önállóan gazdálkodni,
Nem volt egy könnyű vállalás, összegyűjteni a pénzt arra, amit
hisz otthon nem támogattak a szeretnék. Ma már, hála Istennek,
döntésemben – édesapám más mindenben támogatnak. Édesszakmát szánt nekem. De én ki- anyám segít a kisfiam nevelésében,
tartó voltam. Tudni kell, hogy a sok munka mellett nagy szükséez egy igen költséges ágazat, és gem is van rá.
azért, hogy összegyűjtsem rá a
– Hogyan emlékszik a kezdepénzt, egy call centerben helyez- tekre?
kedtem el. Ezt követően okleve– Az első tanfolyam során sok

Nagycsaládosok a Nagyszőlősi Szelíd Lovasközpontban

Élmény és tapasztalat

A Kárpátaljai Magyar
Nagycsaládosok Egye
sülete szervezésében no
vember 13-án 21 gyerek
és 5 felnőtt látogatott
el a Nagyszőlősi Szelíd
Lovasközpontba. A lo
vak és a központ vezetői
már felkészülve várták
csapatunkat.
Rövid körbevezetés
után a gyerekek lecsutakolták a lovakat, a gyakorlatban is megtapasztalták a közelségüket, tapin-

mutatták, mit tanultak az
5 napos tábor alatt.
Rövid uzsonnaszünetet
követően a résztvevők a lovassport program edzését,
bemutatóját tekinthették
meg. A bemutató során a
fiatalok lépegettek, ügettek
és vágtattak a lovakkal. Az
ügyesebbek egy-egy akadályugrást is bemutattak.
A nap végén mindenki kérdéseket tehetett fel
Eriknek. Volt is azokból
bőven. Mit jelent, ha a ló

tásukat. Margitics Erik, a
Szelíd Lovasközpont vezetője sokat mesélt nekik
a lovak világáról. A lovak
megtisztítása után a gyerekeknek lehetőségük volt
arra, hogy vezetett lovon
üljenek, majd megtanulták, hogyan kell irányítani a lovat, hogyan kell
helyesen tartani a gyeplőt, és hogy mik az alapvető lovaglási szabályok.
Hogy még érdekesebb legyen a lovaglás, a gyerekek fordított háttal és hason fekve is kipróbálhatták a lovaglást. A visszatérő lovastáborozók be-

hátra hajlítja a fülét? Milyen testrészeivel kommunikál a ló? Hány szíve van
egy lónak? Mire kell odafigyelni a közelében? Hogyan közelítsünk meg egy
lovat? Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre kaphattak választ a résztvevők.
A búcsút követően kis
csapatunk sok-sok élmén�nyel gazdagodva indult haza.
Köszönet a program
megvalósulásáért a Szelíd
Lovasközpont vezetőinek,
a Magyar Kormánynak és
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek.

Pisták Enikő

mindent megtanultam a kozmetikai
kezelésekről – arcápolás, különböző kezelések, sminkelés. Hat évig
dolgoztam otthon, mint kozmetikus, ez alatt az idő alatt sok vis�szajáró vendégem lett. Mivel mindig is úgy gondoltam, hogy tanulni, fejleszteni kell magam, ezért
részt vettem egy tanfolyamon, ahol
a szempillaépítést sajátítottam el.
Ma már inkább ez a fő profilom.

– mindig megbeszéljük, hogy mit
is szeretne a vendég, elmondom
neki, hogy az én meglátásom szerint hogyan lenne jó, vagy épp milyen stílusút lenne érdemes készíteni. A kicsikhez pedig nagy türelem és odafigyelés szükséges. Ha
kell, megnyugtatom a gyermeket,
vagy az édesanyát, elmondom,
hogy nem kell félni, nem lesz semmi gond.

– Milyen kérésekkel kereshetik meg a vendégek?
– Mint említettem, folyton képzem magam, ennek folytán kitanultam a testékszerezés csínját-bínját
is. Így a szempillaépítésen túl különböző piercingek felhelyezésével is foglalkozom. Emellett baby
fülbelövéssel is megkereshetnek.
Felnőttek esetében – akár szempilláról, akár ékszerről legyen szó

– Ehhez egyfajta pszichológiai tudás is szükséges…
– A teljes szépségiparhoz – bármilyen területen is dolgozzon az
ember – kell egy minimális pszichológiai tudás és empátia. A vendég, miközben szépül, kiönti a lelkét, elmeséli búját-baját, problémáit, vagy épp a boldogságát. Nekünk ezeket az információkat tudnunk kell kezelni, tudnunk kell azt,

Mycotoxin-kockázat a tenyész
baromfi-állományokban

Széles körben való elő
fordulásuk miatt a
mycotoxinok világszerte
problémát jelentenek a ha
szonállattartók számára.
A használt megelőzési
technikák alkalmazásával
is lehetetlen teljesen elkerülni a mikotoxinok megjelenését a mezőgazdasági termékekben. A modern
analitikai módszerek használatával már közel 1000
különböző mikotoxint azonosítottak. Toxicitásuk komoly kockázatot jelent az
emberekre és az állatokra.
A különböző állatokban a
toxinok okozta hatásokat
az állattal, a környezettel
és a toxinnal összefüggő
tényezők befolyásolják.
A baromfira gyakorolt hatásuk függ a madarak korától, valamint a behatás
időpontjában lévő egészségi és tápláltsági állapotától is. Nem egyszerű diagnosztizálni a baromfiban
a mikotoxinok okozta kórképeket, mert ezek a csökkent immunműködéstől az
elhullásig terjedhetnek.
A kifejtett hatás függ
a toxintól (toxin típusa,
mennyisége, felvétel időtartama), az állattól (faj,
fajta, kor, ivar, általános
egészség, immun-státus,
tápláltsági állapot) és a
környezettől (telepi menedzsment, higiénia, hőmérséklet).
Mindezek nagyban
hozzájárulnak a madarak
toxinokkal szemben való
érzékenységéhez. Nem
meglepő, hogy a madarak gyakran mutatják a

hogy nem mondhatjuk el másnak, hisz a vendégünk megbízik
bennünk, nem ítélkezhetünk felette, nem adhatunk tanácsokat.
Meg kell hallgatnunk őt. Sokaknak már ez is nagy segítség.
– Hogyan élte meg a karantén időszakát?
– Én egy örökmozgó személyiség vagyok, aki folyton
pörög, mindig dolgozik – volt,
hogy hajnaltól estig voltak vendégeim. Emiatt is volt számomra
nagyon nehéz ez az időszak. Be
kellett zárnunk, nem dolgozhattunk, nem mehettünk közösségbe, ez talán épp annyira megviseli az embert, mint maga a betegség. Hála Istennek, a vis�szajáró vendégeim a karantén
enyhülésével megtaláltak, sok a
munka most is, és remélem, ez
így is marad.
– Mit jelent önnek a munkája?
– Számomra ez nem egy
munka, hanem a szenvedélyem. Imádom csinálni, az alkotás szabadság is. Mikor látod, ahogy a kezed alatt megszépül egy vendég, és amit csinálsz, neki is kedvére válik, az
nagy boldogság.
– További tervek…
– Mint említettem, folyton
tanulok és képzem magam. További terveim is ez irányúak,
szeretnék külföldi szempilla
stylistoktól ellesni néhány trükköt, amit itthon tudok majd kamatoztatni.
– Úgy legyen!

mikotoxikózis tüneteit már
alacsony toxinszennyezettségnél is.
A baromfi a mikotoxinok
ra érzékeny haszonállatok
közé tartozik. Ugyanakkor
például a brojlercsirke sokkal
ellenállóbb az aflatoxinnal
szemben, mint más fajok
(kacsa, liba, pulyka). Az
aflatoxinoknak van a legerősebb immunszupresszív, rákkeltő és májkárosító hatásuk.
Csökkentik a takarmányfel-

kezést szolgáló vakcina nem
készíthető; a magas hőmérsékletre nem érzékenyek, a
100-200 0C-on szárított gabona toxint még tartalmazhat;
a gyomornedv sósavtartalmának ellenállnak, így mérgező tulajdonságuk a szervezetben megmarad; agres�szív sejtmérgek; a szervezeten belül a különféle szervekben (máj, vese) kumulálódnak; direkt/indirekt módon
gátolják a szervezet specifikus védekező mechanizmusát; metabolitjaikkal együtt
bekerülnek a különféle állati
eredetű élelmiszerekbe (tej,
tojás, vér, máj); közülük számos (az aflatoxin, a T-2 toxin,
a patulin, a fusarium B1, az

vételt, a napi testtömeg-gyarapodást, ami csökkent vágási tömeghez és tojástermeléshez vezet. Romlik a tenyész
madarak általános egészségi
állapota, az állomány szétnő
és csökken a termékenység.
A fiatal tyúkok és a pulykák kifejezetten érzékenyek
az ochratoxinokra. Ezek a
toxinok csökkentik a takarmányfelvételt, a növekedést,
a tojástermelést és a tojáshéj
minőségét is rontják. A toxinok kis molekulatömegűek,
antigén hatásuk nincs, ezért
belőlük az ellenük való véde-

ochratoxin-A, a zearalenon
stb.) az emberi egészséget
közvetlenül is veszélyezteti.
A négy legjelentősebb
mikotoxin termelő fonalas gomba nemzetség a
Fusarium, az Aspergillus, a
Penicillium és a Claviceps.
A baromfiak közül az
Aflatoxinnal szemben leginkább fogékonyak a kacsák
és a pulykák, amelyeket érzékenység szerint a brojlercsirkék, a tojótyúkok és a fürjek követnek. Az aflatoxinok
rendelkeznek a legerősebb
immunszupresszív, rákkel-

Kurmay Anita

tő és májkárosító hatással.
Azáltal csökkentik az állati
szervezet baktériumokkal,
gombákkal, vírusokkal és
parazitákkal szembeni ellenálló képességét, hogy
a sejtes és a humorális immunválaszt gátolják. További hatásként jelentkezik az állatok alacsonyabb takarmányfelvétele
és testtömeggyarapodása,
és ennek következtében
gyengébb az állati teljesítmény. A fuzáriumok
által termelt, „A” típusú trichotecénekre (pl.
T-2, HT-2, DAS, NEO)
az egyik leginkább érzékeny faj a baromfifélék
csoportja. Száj- és nyelőcső felmaródást (0,4mg/
kg késztáp), gyomorfekélyt, bélgyulladást továbbá az immunrendszer károsodását okozzák
(Kubena et al. 1997). Jellemző tünetként az állatok testtömeggyarapodása
romlik és a száj (csőr)
nyálkahártyáján fekélyképződés figyelhető meg.
Nesic et al. (2011) vizsgálatai szerint az állatok szájés vékonybél nyálkahártyáján elváltozásokat észleltek és a Fabricius-féle
tömlőből a lymphocyták
kiürülése volt tapasztalható. Tömeggyarapodás.
Girish et al. (2010) kísérletükben pedig a tojástermelés csökkenését és azok
keltethetőségének romlását, továbbá idegrendszeri problémák előfordulását írták le.
A fumonizinek expozíciótól függően okozhatnak
tömeges elhullást baromfiállományokban, amelyet
bizonytalan járás, illetve
rángó nyaki tünetek előzhetnek meg.

Gazdag Sándor
falugazdász, KMVSZ

Gazdaoldal
Gyógy- és fűszernövények a kertjeinkben

A torma termesztése (2.)

Folytatva cikksorozatunkat,
most ennek a remek gyógy- és
fűszernövénynek a termeszté
sével, ezenbelül a dugványok
előkészítésével, ültetésével,
ápolásával, betaka
rításával és felhasz
nálásának lehetősé
geivel fogunk megis
merkedni.
A telepítést (ülte
tést) megelőző elő
készületek
A torma telepítését ősszel vagy tavasszal végezhetjük. Telepítésénél mindenképpen vegyük figyelembe azt,
hogy egy évelő növénynél, még
akkor is, ha csak egy évig akarjuk termeszteni, a visszamaradó
gyökerek még több éven át kihajthatnak és gyomnövényként
zavarhatják a következő kultúrákat. Célszerű ezért vetésforgón kívül helyezni a termőterületét. Termeszthető monokultúrában is, de ilyenkor nagyon fontos, hogy az ültetvény felszedését legalább 60-70 cm talajforgatás kövesse.
A tormát gyökérdugvánnyal
szaporítjuk. Erre a célra a rizóma
(gyökértörzs) alsó végén fejlődő
talpgyökerek alkalmasak. A dugványnak való talpgyökereket be
lehet gyűjteni az őszi felszedés
alkalmával, vagy a tavaszi mélyszántást követően. A vékony, étkezésre már nem használt gyökereket méretre vágjuk. Szaporításra a 25-30 cm hosszú, 5-10 mm
átmérőjű, egészséges, egyenes,
elágazástól mentes gyökér alkalmas. Dugványvágásnál arra kell
ügyelni, hogy annak „feji” és
„talpi” része össze ne keveredjen, ezért az egyiket egyenesre, a
másikat ferdére vágjuk. A dugványokról dörzsöljük le a hajszálgyökereket, és az így előkészített szaporítóanyagot pincében,
nedves homokban vermeljük el.

A talaj előkészítése
A torma termesztés szempontjából nagyon fontos, hogy jó
minőségű és kellő mélyen megmunkált talajt készítsünk az ültetésre, ugyanis a talaj minősége
befolyásolja az ízt és a piacosságot. Sovány homokon nemcsak
ízetlen és fás, hanem kevés termésünk is lesz, míg erősen kötött talajon elágazó gyökereket
kapunk, amelyek jóval csípősebbek lesznek a megszokottnál.
Ősszel, amilyen mélyen csak
tudjuk (40-50 cm), forgassuk
meg a talajt, hogy szerkezete laza legyen, és ezáltal a táp-

anyagokat is mélyre juttathassuk.
Abban az esetben, ha őszi telepítésben gondolkodunk, akkor a talajmunkát a telepítést megelőzően
6-7 héttel végezzük el, hogy a talaj
kellően ülepedjen.
Többféleképpen telepíthető, megkülönböztetünk bakhátas, barázdás és sík telepítési
módokat, de a bakhátas
a legelterjedtebb. A sortávolság 70 és 100 cm
között változhat.

Telepítése (ültetése)
Telepítés előtt 30-40 cm magas
bakhátakat készítünk. Ebbe 20-30
cm-re egymástól függőlegesen
vagy ferdén, ültetőfával rakjuk a
dugványokat, úgy, hogy 3-5 cm-re
kerüljenek a föld felszíne alá. E
módszer nagy előnye, hogy a gyökerek nem hatolnak mélyen a talajba és könnyű a kiszedésük. Ültetésre az ősz a legkedvezőbb, ilyenkor
sokkal jobb eredésre és gyorsabb
növekedésre számíthatunk. Tavas�szal a dugványokat a lehető legkorábban (február végén, március elején) rakjuk ki.
Ápolása
Az ápolási munkák közül a sorközök és bakhátak gyomtalanítása
a legfontosabb. A 3-4 szeri kapálás
során mindig töltsük vissza a földet
a bakhátakra. Száraz időszakban a
barázdába vezetett vízzel növelhetjük a hozamot és csökkenthetjük a
torma csípős ízét. 8-10 lombleveles korban végezzük a hajtásválo-

gatást, tövenként csak egy hajtást
hagyunk meg. Nyár közepén távolítsuk el a gyökértörzsön (rizómán)
megjelenő oldalgyökereket. Ehhez
a művelethez ki kell bontani a bakhátat, majd a rizómát dúrva szövettel dörzsöljük meg, lesodorva
a fejlődő gyökereket, utána ismét
visszatakarjuk a töveket. Ne maradjon sokáig kibontva a növény,
mert a nyári nagy melegben kön�nyen kiszáradhat.

A műtrágyák szakszerű felhasználása
áruk drasztikus növekedése fényében
A közeljövőben a gazdák egy
anyagellátás nélkül. Szeretnék mai
új alapvető problémával fog
példákat felhozni. A legelterjednak szembesülni. Úgy gondo
tebb N-tartalmú műtrágya (karbalom, hogy ezt most
mid, ammónium-nitrát)
sokan tudják, és ezért
ára 200-300%-ra emelfelmerül a kérdés:
kedett és eléri a 25-30
van-e kiút e helyzet
ezer UAH-ot tonnánként,
ből? Mai cikkemben
a komplex műtrágyák
csak részben fogok
ára még magasabb. Felbeszámolni e problé
merül a kérdés: mennyi
máról.
lesz a megtermelt terméTel.: 2-41-74
A mezőgazasági
kek önköltsége? A össztermelésben stabil és
termelés önköltségének
fenntartható eredményeket el45-50 %-a a műtrágyákra esik. Az
érni lehetetlen a szakszerű tápüzemanyag ára szintén növekedni

A betegségek (fehér rozsda,
lisztharmat, levélfoltosodás stb.)
és a kártevők (tormalevélbogár,
tormalevélbolha, káposzta poloska stb.) felléptével és nagyarányú elszaporodásával akkor
kell számolni, ha több éven keresztül ugyanazon a helyen termesztjük a tormát. Monokultúrában a fehér sömör, a cerkospóra
és a botritisz okozza a legtöbb
gondot.
Betakarítása, tárolása
Őszi szedését a legkésőbbre
hagyhatjuk, sőt fagymentes napokon télen is szedhetjük. A kapával lebontott bakhátakból az
egész növényt, a talpgyökerekkel együtt szedjük ki. Ügyeljünk
arra, hogy a gyökérdarabok ne
maradjanak a helyén, mert azok
a következő évben ismét kihajthatnak. A szedési munkát megkönnyíti, ha előtte a leveleket
sarlóval tőből eltávolítjuk. A
felszedett növény rizómáját felhasználjuk, míg a talpgyökerekből elkészítjük a jövő évi dugványt. A felszedett, megtisztított, egészséges torma pincében, műanyag zsákban, (amely
a kiszáradás ellen védi) sokáig
eltartható.
Felhasználása
Gyökértörzse kiváló fűszer,
felhasználása egyes ételekre
korlátozódik. Vidékünkön húsételek mellé fűszerként általánosan elterjedt, leggyakrabban
viszont káposzta és uborka savanyításakor használják. Azontúl, hogy fűszerként emésztést
segítő hatású, az utóbbi időben egyre többet olvashatunk
a torma gyógyászati értékéről
is, amelyek közül féreg űzésére
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Hogyan tároljuk a datolyaszilvát,
hogy ne menjen tönkre?

Az első és legfontosabb dolog, hogy az első fagyok előtt le kell
szedni a datolyaszilva (khaki) és a kivi gyümölcsöket a fáról.
Novemberben hazánkban is beérik az egzotikus gyümölcsnek
számító datolyaszilva vagy káki, ahogy Harcz Endre, a legnagyobb
hazai ültetvénytulajdonos hívja. A szüret után most a gyümölcsök
helyes téli tárolásának trükkjeibe avat be minket.
Datolyaszilva tárolása
A káki (datolyaszilva) és a kivi érleléséről és téli tárolásáról
írom le a tudnivalókat, mert sokan kérdeznek és sokan nem ismerik a trükköket. Az első és legfontosabb dolog, hogy az első fagyok
előtt le kell szedni a káki és a kivi gyümölcsöket a fáról. Utána hi-

deg helyen (melléképületben, garázsban) kell tárolni őket, hideg helyen tárolva februárig eláll (persze ha addig meg nem esszük). Száraz helyen (például spájzban) nem jó tárolni, mert nedvességet veszít a gyümölcs és összeszárad. Fontos, hogy alma ne legyen tároláskor a közelben, mert alma közelében az almából természetes úton
felszabaduló etiléngáz gyorsítja az érést, így a teljes mennyiség nagyon gyorsan megérik.
Mindkét gyümölcsnek az egyik óriási előnye, hogy hónapokig eláll, egész télen biztosítja a családnak a vitamindús, friss, finom gyümölcsöt. A káki a fáról szedve ugye fanyar, ehetetlen, ami a csersav miatt van. Viszont ennek a csersavnak köszönhető, hogy sokáig
eláll. Egyes magos fajták ehetőek a fáról is, mert magukban puhára érnek, de ott is érhet bennünket kellemetlen, fanyar meglepetés.
Miért fanyar néhány datolyaszilva?
Fontos, hogy amikor egy káki (datolyaszilva) gyümölcs fanyar,
akkor az nem rossz fajta, nem rossz a gyümölcs, hanem éretlen! A
még a puha, magában érő gyümölcsben is maradhat valamennyi kevés csersav, ami fanyarságot okoz, összehúzza a szánkat.
Hogyan tudjuk gyorsítani a datolyaszilva beérését?
Léteznek olyan technikák, amikkel utóérlelhető a gyümölcs,
és egyben a fanyarság is teljesen megszűnik és mézédes lesz. Az
egyik megoldás, hogy a káki gyümölcsöket egy zacskóba összezárjuk almával, és az almából természetes módon felszabaduló etilén
gáz megérleli. Sokan elkövetik a hibát, hogy kevés almát tesznek a
sok káki gyümölcshöz, és így lassú az érés. Ezért célszerű sok almát tenni a zacskóba, mondjuk 2-szer annyit, mint amennyi kákit teszünk bele. Így 5-6 nap alatt megérik és megpuhul a káki, a zacskón
át megnyomva, ha elkezd puha lenni, akkor már fogyasztható. Egy

és a vírusos eredetű felső légúti
megbetegedések enyhítésére alkalmazzák a leggyakrabban. De
külsőleg, pakolásokban és „bedörzsölőkben” is találkozhatunk
vele, ugyanis a reumatikus és
egyéb izomfájdalmak ellen is
kiváló hatóanyagokkal rendelkező gyógynövény.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

fog, és a vegyszerek és vetőmag
ára is 20-30%-kal lesz nagyobb
(az őszi búza vetőmag ára idén
15000 UAH/t volt).
Eljött az az idő, amikor csak
azok a gazdák fognak tudni jövedelmezően termelni, akik be
tudják majd tartani az alapvető agrotechnikai követelményeket. Ezért a következő cikkeimben megpróbálok hasznos tanácsokat adni azzak kapcsolatban,
hogy van-e reális kiút e probléma megoldására. Tudom, hogy
nem lesz könnyű feladat. Példát
fogunk venni a magyar kistermelőktől, és ami hasznos, átvesszük
tőlük és megpróbálunk majd lépést tartani velük.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója

tálban egymás mellé tenni az almát és a kákit vagy kivit nem elég,
úgy nem érik be, csak ha zacskóban össze vannak zárva. A zacskót
légmentesen le kell zárni. Szobahőmérsékleten almával bezacskózva gyorsabban érik, hideg helyen lassabban. Az alma természetesen
újra felhasználható.
A kivi esetében is almával kell összezárni zacskóban, csak an�nyi a különbség, hogy nem szabad 2-3 napnál tovább a zacskóban
tartani, mert túlérik és erjedt íze lesz. 2-3 napos almás érlelés után
a kivi gyümölcsöket hideg helyen (akár hűtőben) kell tartani, mert
szobahőmérsékleten hamar túlérik.
Az almás érleléssel puha állagú, pirosas színű érett kákit kapunk, viszont van, aki inkább a keményebb, ropogósabb gyümölcsöket szereti. Nekik is megvan a megoldás: ha a zacskóba teszünk
5-6 káki gyümölcsöt, majd egy spriccelővel pálinkát fújunk körbe a
zacskó falára és az aljára, akkor 3-4 nap alatt ugyanúgy megédesedik a káki, viszont kőkemény, ropogós marad. Utána így sokáig eláll.
Datolyaszilva aszalva
Ezenkívül még egy feldolgozási módszer van, ugyanis aszalva
fantasztikusan finom. Aszalni éretlen, kemény állapotban kell: hámozás után fel kell szelni 4-5 darabra és úgy megaszalni. Nagyon
finom csemege lesz belőle.
edenkert.hu/Kárpátinfo
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Heti műsor

Köszöntjük Taksony nevű olvasóinkat!

Hétfő

November 29.

20:35 Kékfény
21:25 A salisburyi
mérgezések

Köszöntjük András, Andor nevű olvasóinkat!

Kedd

Bűnügyi tévéfilmsor. 05:00 Teleshop
22:10 Kenó
05:25 Fókusz
22:20 A tengeralattjáró 06:00 Reggeli
Német tévéfilmsor. 09:10 Teleshop
23:25 Rex felügyelő - 11:55 Magnum
Elit alakulat
Am. akciókrimi-sor.
Am. akciókrimi-sor.
Olasz bűnügyi tévé- 12:50 A Konyhafőnök
12:50 A Konyhafőnök
filmsor.
VIP
VIP
00:20 Szófia fejedelem- 15:30 Perzselő
15:30 Perzselő
asszony
szenvedélyek
szenvedélyek
Orosz történelmi

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
11:55 Magnum

Török filmsor.

16:40 Szerelem van
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök
VIP
22:50 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:25 XXI. század – a
legendák velünk
élnek
23:55 CSI: New York-i
helyszínelők

filmsor.

01:20 Új idők új dalai
01:50 Divat & dizájn

Török filmsor.

16:40 Szerelem van
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
05:00 Híradó
20:10 A Konyhafőnök
05:15 Angol nyelvű hírek
VIP
05:20 Német nyelvű
22:50 RTL Híradó hírek
Késő esti kiadás
05:25 Orosz nyelvű hírek 23:25 Házon kívül
05:30 Kínai nyelvű hírek 23:55 Az igazság
05:35 Itthon vagy!
játszmája
05:55 Öt kontinens
Amerikai krimisor.
06:20 Summa
01:05 Halálhágó
06:40 Család'21
Am. háborús akAm.-kanadai
07:00 Hajnali
ciófilm
krimisor.
gondolatok
01:05 Autogram
01:55 CSI: New York-i 07:10 Almárium
08:00 Mesterember
helyszínelők
Amerikai krimisor. 08:30 Nézd a tánc
05:10 Családi titkok
nemeit...
06:30 Mokka,
08:45 Muzsika-szó
benne Tények
09:15 Muzsika-szó
08:45 Mokkacino
09:50 Nótacsokor
05:10 Családi titkok
09:40 Teleshop
10:25 Isten kezében
06:30 Mokka,
10:45 Csapdába csalva
10:50 Az utódok
benne Tények
11:15 Tények Plusz
reménysége
08:45 Mokkacino
12:00 Tények délben
11:20 Álomkeringő
09:40 Teleshop
12:30 Walker, a
Magyar romanti10:45 Csapdába csalva
texasi kopó
kus film
Amerikai akció sor.
11:15 Tények Plusz
12:50 V4 híradó
13:30 A del Monte
12:00 Tények délben
13:00 Híradó
örökösök
12:30 Walker, a
13:15 Közelebb Mexikói telenovella
texasi kopó
Roma magazin
sor.
Am. akció sorozat
13:40 Domovina
14:35 Viharos szívek
13:30 A del Monte
Mexikói telenovella
14:10 Divat & dizájn
örökösök
sor.
Mexikói telenovella 14:40 Magyar Krónika
15:40 A nagykövet lánya
15:15 Család-barát
sor.
Török romanti16:50 Néma harang:
14:35 Viharos szívek
kus sor.
Mexikói telenovella
Nema
16:45
Remények földje
sor.
16:55 Öt kontinens
Török telenovella
15:40 A nagykövet lánya 17:25 Ízőrzők: Fegyvernek
sor.
Török romanti17:55 Ízőrzők: Kisbajom 18:00 Tények
kus sor.
18:35 Planet 21
18:45 Tények Plusz
16:45 Remények földje 19:00 Nótacsokor
19:55 Farm VIP
Török telenovella
19:25 Jó ebédhez
sor.
21:20 Farm, ahol éltünk
szól a nóta
18:00 Tények
22:00 Kapd el, ha tudsz!
19:55
Szörényi
70
18:45 Tények Plusz
23:30 Dr. Csont
21:00 Híradó
Amerikai krimi sor.
19:55 Farm VIP
00:30 Dr. Csont
21:20 Farm, ahol éltünk 21:25 V4 híradó
Amerikai krimi sor.
22:00 Kapd el, ha tudsz! 21:35 Vad erdők, vad
bércek - A fan 01:30 Zsaruvér
23:30 Dr. Csont
tom nyomában
Amerikai akció sor.
Amerikai krimi sor.
22:35 Dokuzóna
00:30 Dr. Csont
Amerikai krimi sor. 23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
01:30 911 L.A.
Amerikai akció sor. 00:30 Hetedhét kaland 04:25 Család-barát
00:40 M2 matricák – 05:55 Hajnali
Gyerekjáték
gondolatok
00:50 M2 matricák – 06:00 Híradó
Gyerekjáték
05:50 Hajnali
06:30 Nemzeti
00:55 Himnusz
gondolatok
Sporthíradó
01:00 Híradó
06:00 Híradó
06:40 Kenó
01:20 Angol nyelvű hírek 06:45 Srpski ekran
06:30 Nemzeti
01:30 Szörényi 70
Sporthíradó
07:15 Unser Bildschirm
06:40 Kenó
07:45 Ridikül
06:45 Közelebb 08:40 Fogd a kezem
Török tévéfilmsor.
Roma magazin
09:30 Isztambuli
04:50 Női vízilabda
07:15 Domovina
menyasszony
OB I.
07:45 Ridikül
Török tévéfilmsor.
06:00 Szabadidő
08:40 Fogd a kezem
10:25 Család-barát
Török tévéfilmsor.
06:30 Sporthíradó
12:00 Déli harangszó
09:30 Isztambuli
07:00 Sporthíradó
12:01 Híradó
menyasszony
07:25 Építők
Török tévéfilmsor.
12:35 Nemzeti
07:55 Kékek
10:25 Család-barát
Sporthíradó
08:20 K&H férfi
12:00 Déli harangszó
12:50 A világ egy
kézilabda liga
12:01 Híradó
terített asztal
10:00 Sporthíradó
12:35 Nemzeti
13:15 Alpesi őrjárat
10:30 OTP Bank
Olasz tévéfilmsor.
Sporthíradó
Liga
14:20 Almárium
12:50 A világ egy
12:30 Vollé!
15:15 Don Matteo
terített asztal
13:00 Sporthíradó
Olasz tévéfilmsor.
13:15 Alpesi őrjárat
13:30 Röpte
16:10 Rex felügyelő
Olasz tévéfilmsor.
14:00 OTP Bank
Olasz bűnügyi tévé14:20 Almárium
Liga
filmsor.
15:15 Don Matteo
16:00
Góóól!
Olasz tévéfilmsor.
17:05 Ridikül
17:00 Sporthíradó
16:05 Rex felügyelő
18:00 Híradó
Olasz bűnügyi tévé- 17:10 UEFA Bajnokok 18:25 Nemzeti
Ligája magazin
filmsor.
Sporthíradó
17:40 Felvezető műsor: 18:45 Isztambuli
17:05 Ridikül
Kosárlabda
menyasszony
18:00 Híradó
19:45 Értékelő műsor:
Török tévéfilmsor.
18:25 Nemzeti
Kosárlabda
19:40 Rex felügyelő
Sporthíradó
20:00 Merkantil
Olasz bűnügyi tévé18:45 Isztambuli
Bank Liga
filmsor.
menyasszony
22:00 Góóól!2
Török tévéfilmsor.
20:35 Önök kérték
22:55 OTP Bank Liga 21:35 A fehér királyné
19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé- 00:55 OTP Bank Liga
Angol tévéfilmsor.
filmsor.
22:35 Kenó
02:45 Bringasport

November 30.

22:45 A legendák
hivatala

Bűnügyi tévéfilmsor.

Köszöntjük Elza nevű olvasóinkat!

Szerda

December 1.

Spanyol romantikus
tévéfilmsor.

22:00 Downton Abbey

Köszöntjük Melinda, Vivien nevű olvasóinkat!

Csütörtök

Angol tévéfilmsor.
05:00 Teleshop
05:00 Teleshop
23:05 Kenó
05:25 Fókusz
05:25 Fókusz
23:15
Lidércfény
Olasz bűnügyi tévé- 06:00 Reggeli
06:00 Reggeli
Angol
játékfilm
filmsor.
09:10 Teleshop
01:20 Rex felügyelő - 09:10 Teleshop
00:30 Szófia fejedelem- 11:55 Magnum
12:00 A dadus
Elit alakulat
asszony
Am. vígjátéksor.
Am. akciókrimi-sor.
Olasz bűnügyi tévéOrosz történelmi
12:40 A Konyhafőnök
12:50 A Konyhafőnök
filmsor.
filmsor.
VIP
VIP
01:25 Új idők új dalai
15:30
Perzselő
15:30
Perzselő
01:55 Divat & dizájn
szenvedélyek
szenvedélyek
Török filmsor.
Török filmsor.
05:00 Híradó
16:40 Szerelem van a
16:40 Szerelem van
05:15 Angol nyelvű
levegőben
a levegőben
hírek
05:00 Híradó
Török filmsor.
Török filmsor.
05:20 Német nyelvű
05:15 Angol nyelvű hírek 18:00 RTL Híradó –
18:00 RTL Híradó –
hírek
05:20 Német nyelvű
Esti kiadás
Esti kiadás
05:25 Orosz nyelvű
hírek
18:55 Fókusz
18:55 Fókusz
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek 20:10 A Konyhafőnök
20:10 A Konyhafőnök
05:30 Kínai nyelvű
05:30 Kínai nyelvű hírek
VIP
VIP
hírek
05:35 Itthon vagy!
22:50 RTL Híradó 22:50 RTL Híradó 05:35
Itthon
vagy!
05:55 Esély
Késő esti kiadás
Késő esti kiadás
06:15 Planet 21
23:25 Brandmánia
23:25 Az első millióm 05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:40 Magyar gazda
00:10 CSI: New York-i
története
06:40 Kárpát-medence
07:05 Hajnali
helyszínelők
00:40 Édes Otthon
07:00
Hajnali
gondolatok
Am.-kanadai
01:25 A lány
gondolatok
07:15 Almárium
krimisor.
Am. misztikus
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
01:25 PlayIT TV
thrillersor.
08:05 Mesterember
08:35 Nézd a tánc
08:35 Nézd a tánc
nemeit...
nemeit...
08:55 Muzsika-szó
08:55 Muzsika-szó
09:25 Muzsika-szó
05:10 Családi titkok
05:10 Családi titkok
09:25 Muzsika-szó
09:55 Nótacsokor
06:30 Mokka,
06:30 Mokka,
10:00 Nótacsokor
10:20 Evangélikus
benne Tények
benne Tények
10:35 Rome Reports - 08:45 Mokkacino
magazin
08:45 Mokkacino
Vatikáni híradó 09:40 Teleshop
10:45 Református
09:40 Teleshop
riportok
10:45 Csapdába csalva
10:45 Csapdába csalva 11:00 Neked szól!
11:05 A misztérium – 11:15 Tények Plusz
11:15 Férfiak mesélik 11:15 Tények Plusz
Tévéfilm
12:00 Tények délben
12:00 Tények délben 11:15 Jó embert
12:50 V4 híradó
keresünk!
12:30 Walker, a
12:30 Walker, a
13:00 Híradó
11:35 Rejtélyes égitest
texasi kopó
texasi kopó
Tévéfilm
13:15 Srpski ekran
Amerikai akció sor.
Amerikai akció sor.
12:50 V4 híradó
13:45 Unser Bildschirm 13:30 A del Monte
13:30 A del Monte
13:00 Híradó
14:15 Család'21
örökösök
örökösök
14:40 Novum
Mexikói telenovella
Mexikói telenovella 13:15 Hrvatska
Kronika
sor.
sor.
15:15 Család-barát
13:40 Ecranul nostru 14:35 Viharos szívek
14:35 Viharos szívek
16:50 Néma harang:
Mexikói telenovella
Mexikói telenovella 14:15 Magyar gazda
Ormány
sor.
sor.
14:40 Mesterember
16:55 Térkép
15:40 A nagykövet lánya
17:25 Ízőrzők: Péteri 15:40 A nagykövet lánya 15:15 Család-barát
Török romantiTörök romanti16:50 Néma harang:
17:55 Ízőrzők: Kisgyőr
kus sor.
kus sor.
Páncélcseh
18:35 Planet 21
16:45 Remények földje
16:45 Remények földje 16:55 Hazajáró
19:00 Jó ebédhez szól
Török telenovella
Török telenovella
17:30 Ízőrzők:
a nóta
sor.
sor.
Almásfüzitő
19:25 Nótacsokor
18:00 Tények
18:00 Tények
18:00
Ízőrzők:
Úrkút
20:00 Üdítő:
18:45 Tények Plusz
18:45 Tények Plusz
18:35 Planet 21
Sinkovits Imre
19:55 Farm VIP
19:55 Farm VIP
21:00 Híradó
21:20 Farm, ahol éltünk
21:20 Farm, ahol éltünk 19:00 Nótacsokor
21:25 V4 híradó
22:00 Kapd el, ha tudsz!
22:00 Kapd el, ha tudsz! 19:25 Jó ebédhez
szól
a
nóta
21:35 A dunavirág
23:30 Propaganda
23:30 Dr. Csont
20:00 Önök kérték
mentőakció
Am. krimi sor.
00:00 Dr. Csont
21:00 Híradó
22:35 Klasszikusok
Amerikai krimi sor.
00:30 Dr. Csont
21:25 V4 híradó
délidőben
Am. krimi sor.
01:00 Dr. Csont
21:35 Tiltott zóna 23:35 Hazajáró
Amerikai krimi sor.
01:30 Zsaruvér
Harctéren a
Am. akció sor.
00:05 Hagyaték
vadvilág
00:35 Hetedhét kaland
22:35 Bolha-piac00:45 M2 matricák –
gazdaság
Baltazár-bazár
04:25 Család-barát
23:00 Bolha-piac00:50 M2 matricák – 04:25 Család-barát
05:55 Hajnali
gazdaság
Baltazár-bazár 05:55 Hajnali
gondolatok
23:30 Hazajáró
gondolatok
00:55 Himnusz
06:00 Híradó
00:00 Hagyaték
06:00 Híradó
01:00 Híradó
06:30 Nemzeti
00:35 Hetedhét kaland
01:15 Angol nyelvű hírek 06:30 Nemzeti
Sporthíradó
00:45 M2 matricák – 06:40 Kenó
Sporthíradó
01:20 Üdítő:
Baltazár-bazár 06:45 Rondó
06:40 Kenó
Sinkovits Imre
00:50 M2 matricák – 07:15 Kvartett
06:45 Hrvatska
Baltazár-bazár 07:45 Ridikül
Kronika
07:15 Ecranul nostru 00:55 Himnusz
08:40 Fogd a kezem
01:00 Híradó
Török tévéfilmsor.
07:45 Ridikül
05:30 Rövidpályás
01:20 Angol nyelvű
09:30 Isztambuli
08:40 Fogd a kezem
Gyorskorcso
Török tévéfilmsor.
hírek
menyasszony
lya-világkupa
Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli
01:30 Önök kérték
06:30 Sporthíradó
menyasszony
02:25 Rejtélyes égitest 10:25 Család-barát
07:00 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
Tévéfilm
12:00 Déli harangszó
07:30 Múlt és Jelen
10:25 Család-barát
12:01 Híradó
10:00 Sporthíradó
12:00 Déli harangszó
12:35 Nemzeti
10:30 Merkantil
12:01 Híradó
Sporthíradó
Bank Liga
12:35 Nemzeti
04:45 Bringasport
12:50 A világ egy
12:30 Jövünk!
Sporthíradó
terített asztal
05:00 Golf
13:00 Sporthíradó
13:15 Alpesi őrjárat
05:30 Góóól!2
13:30 OTP Bank Liga 12:50 A világ egy
Olasz tévéfilmsor.
terített asztal
06:30 Sporthíradó
15:30 UEFA Bajnokok
14:20 Almárium
07:00 Sporthíradó
Ligája magazin 13:15 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.
07:30 LEN - Vízilabda 15:10 Don Matteo
16:00 Góóól!2
Olasz tévéfilmsor.
14:20 Almárium
Bajnokok Ligája
17:00 Sporthíradó
16:10 Rex felügyelő
15:10 Don Matteo
10:00 Sporthíradó
17:15 Fradi Tv
Olasz bűnügyi tévéOlasz tévéfilmsor.
11:30 Fradi Tv
17:45 Felvezető műsor: 16:10 Rex felügyelő
filmsor.
13:00 Sporthíradó
Labdarúgás
17:05 Ridikül
Olasz bűnügyi tévé14:30 Női labdarúgó
18:00 Női labdarúgó
filmsor.
18:00 Híradó
Vb-selejtező
Vb-selejtező
17:05 Ridikül
18:25 Nemzeti
16:25 Öttusa
19:50 Értékelő műsor: 18:00 Híradó
Sporthíradó
17:00 Sporthíradó
Labdarúgás
18:25 Nemzeti
18:45 Isztambuli
17:15 FIFA VB
20:15 Felvezető műsor:
Sporthíradó
menyasszony
2022 magazin
Vízilabda
Török tévéfilmsor.
18:45 Isztambuli
20:00 Felvezető műsor: 19:40 Rex felügyelő
20:30 LEN - Vízilabda
menyasszony
Kézilabda
Bajnokok Ligája
Olasz bűnügyi tévéTörök tévéfilmsor.
20:30 Női kézilabda21:40 Értékelő műsor: 19:35 Rex felügyelő
filmsor.
világbajnokság 20:35 Fábry
Vízilabda
Olasz bűnügyi tévé22:00 Értékelő műsor: 21:55 Munkaügyek 22:00 Sporthíradó
filmsor.
Kézilabda
22:30 OTP Bank Liga 20:30 Skandináv Lottó
IrReality Show
00:30 Fradi Tv
Magyar vígjá20:40 Marokkó - Szere 22:15 Sporthíradó
01:00 Női röplabda
ték-sor.
lem háború ide 00:35 OTP Bank Liga
Extraliga
02:25 Öttusa
22:20 Kenó
jén

23:40 Rex felügyelő Elit alakulat

December 2.

22:30 Élve vagy halva
Magyar történelmi film

00:00 Rex felügyelő Elit alakulat

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

00:50 Szófia fejedelemasszony
Orosz történelmi
filmsor.

01:40 Divat & dizájn

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
07:20 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Nézd a tánc
nemeit...
09:00 Muzsika-szó
09:30 Muzsika-szó
10:05 Nótacsokor
10:25 Nótacsokor
11:00 Új nemzedék
11:25 Református
ifjúsági műsor
11:30 Ortodox
ifjúsági műsor
11:40 Találkozás
12:00 Sammy
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
13:40 Kvartett
14:15 Planet 21
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:50 Néma harang:
Papd
16:55 Szerelmes
földrajz
17:25 Ízőrzők:
Mezőszilas
18:00 Ízőrzők:
Pázmánd
18:35 Planet 21
19:00 Nótacsokor
19:25 Jó ebédhez
szól a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Amiről a fák
suttognak
22:35 Boxutca
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –
Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák –
Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

04:40 Női labdarúgó
Vb-selejtező
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Öttusa
08:00 Tenisz Davis kupa
10:00 Sporthíradó
10:30 Tenisz Davis kupa
12:30 FIFA VB 2022
magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 LEN - Vízilabda
Bajnokok Ligája
14:45 Női kézilabdavilágbajnokság
16:30 Pecatúra
17:00 Sporthíradó
17:15 Napos Oldal –
DVTK
17:45 Kosárlabda
Euroliga
19:45 Felvezető műsor:
Kézilabda
20:30 Női kézilabdavilágbajnokság
22:00 Értékelő műsor:
Kézilabda
22:30 Sporthíradó
23:00 Fradi Tv
23:30 Merkantil Bank
Liga

2021.
november 24.

Heti műsor
Köszöntjük Ferenc, Olívia nevű olvasóinkat!

Péntek
05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:00 A dadus

December 3.
Játékfilm

Olasz bűnügyi tévé- 05:15 A pampák királya
filmsorozat
Brazil filmsorozat

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű
hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű
Török filmsor.
hírek
16:40 Szerelem van
05:30 Kínai nyelvű
a levegőben
hírek
Török filmsor.
05:35 Itthon vagy!
18:00 RTL Híradó –
05:55 Multiverzum
Esti kiadás
06:20 Kárpát-medence
18:55 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök 06:40 Planet 21
07:00 Hajnali
VIP
gondolatok
22:50 RTL Híradó Késő esti kiadás 07:10 Almárium
08:00 Mesterember
23:25 Venom
Amerikai akciófilm 08:30 Nézd a tánc
nemeit...
01:35 CSI: New York-i
08:50 Muzsika-szó
helyszínelők
Amerikai krimisor. 09:20 Muzsika-szó
09:50 Nótacsokor
10:15 Nótacsokor
10:35 Katolikus
05:10 Családi titkok
krónika
06:30 Mokka,
11:00 Önkéntesek
benne Tények
11:30 Simon és
08:45 Mokkacino
Clotilde
Tévéfilm
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva 12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben 13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
12:30 Walker, a
14:10 Kincskereső
texasi kopó
Amerikai akció sor. 14:40 Multiverzum
13:30 A del Monte
15:15 Család-barát
örökösök
16:45 Néma harang:
Mexikói telenovella
Pókafalva
sor.
16:50 Kárpát-medence
14:35 Viharos szívek
17:15 Ízőrzők:
Mexikói telenovella
Rimóc
sor.
15:40 A nagykövet lánya 17:50 Ízőrzők:
Győrújfalu
Török romanti18:25 Planet 21
kus sor.
16:45 Remények földje 18:50 Gyertek el a
névnapomra
Török telenovella
Am. vígjátéksor.

sor.

Amerikai krimi sor.

00:30 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

01:30 Zsaruvér

Amerikai akció sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem

Szombat

01:30 Rex felügyelő Elit alakulat

12:40 A Konyhafőnök
VIP
15:30 Perzselő
szenvedélyek

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Farm VIP
21:20 Farm, ahol éltünk
22:00 Kapd el, ha tudsz!
23:30 Dr. Csont

Köszöntjük Borbála, Barbara, Denisz nevű olvasóinkat!

06:15 Teleshop
06:45 Kölyökklub
10:05 PlayIT TV
10:35 Teleshop
11:25 Brandmánia
12:00 Autogram
12:35 A dadus

Amerikai vígjátéksorozat

December 4.

14:20 Partitúra: Vecsés
15:25 Házasságból
elégséges
Magyar romantikus film

17:00 Főmenü: Sokszínű Magyarország
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse
Szombat
19:40 A hiúság vására

Angol játékfilm
Német akciófilm-so- 22:05 Kenó
rozat
22:06 Transz-Szibéria

13:10 Cobra 11
14:25 Cobra 11

00:00 Fábry

Vasárnap

Francia vígjáték film

22:30 Barry Seal: A
beszállító

Amerikai akció film

kus film

04:35 Bringasport
05:00 Pecatúra
05:30 Női kézilabdaCseh krimi film
világbajnokság
07:10 Szabadidő
07:40 Forma 2 Időmérő edzés
04:25 Család-barát
08:20 Női kézilabda05:55 Hajnali
világbajnokság
gondolatok
10:00 OTP Bank Liga
06:00 Híradó
11:55 Bajnokok Klubja
06:30 Nemzeti
12:45 OTP Bank Liga
Sporthíradó
15:00 Felvezető műsor:
06:45 Kenó
Labdarúgás
06:50 Magyar Krónika 15:30 OTP Bank Liga
07:25 Hazajáró
17:15 Értékelő műsor:
07:55 Térkép
Labdarúgás
08:30 Noé barátai
17:45 M4 Stúdió:
09:00 Divat & dizájn
Forma-1
09:30 A világörökség
18:00 Forma-1 –
kincsei
Időmérő edzés
09:55 Utazások Skócia 19:15 M4 Stúdió:
szigetein
Forma-1
Angol
19:30 Női kézilabdaútifilmsorozat
világbajnokság
10:35 Család-barát
20:00 Felvezető műsor:
12:00 Déli harangszó
Kézilabda
12:01 Híradó
20:30 Női kézilabda12:35 Nemzeti
világbajnokság
Sporthíradó
22:00 Értékelő műsor:
12:55 Ízőrzők: Látrány
Kézilabda
13:25 Halál a
22:15 Góóól!
Paradicsomban 23:10 Forma 2 – Futam
Angol bűnügyi té00:15 Forma 2 – Futam
01:20 OTP Bank Liga
véfilmsorozat
00:55 Gengsztervér Afrika

December 5.

07:45 Magyar népmesék
07:50 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
05:15 A pampák királya 08:05 Mesék Mátyás
királyról
Brazil filmsorozat
Magyar animációs
06:15 Teleshop
sorozat
06:50 Kölyökklub
08:15 Hupikék törpikék
09:50 Teleshop
Belga animációs
10:40 A Muzsika
sorozat
TV bemutatja! 08:45 Hupikék törpikék
11:10 Édes Otthon
Belga animációs
11:45 Havas Dóra - Tusorozat
datos hedonista 09:15 Fald fel
12:15 XXI. század – a 09:55 Nagyító
legendák velünk 10:30 Több mint TestŐr
élnek
11:10 SuperCar
12:50 Házon kívül
11:45 Életmódi
13:25 Különben
12:25 Az álomotthon
dühbe jövök
13:00 Konstruktíva
Amerikai krimiso- 13:40 Birkanyírás 3

Német akciófilm-so- 01:20 Rex felügyelő rozat
Elit alakulat
15:40 Szuperhekusok
Olasz bűnügyi tévérozat
Olasz akcióvígjáték
filmsorozat
14:15 Különben
18:00 RTL Híradó –

Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 X-Faktor
05:00 Híradó
23:30 Tammy - Nagy- 05:15 Angol nyelvű
mami elszabadul
hírek
Amerikai vígjáték
05:20 Német nyelvű
01:45 Halál a neten
hírek
Német thriller
05:25 Orosz nyelvű
hírek
05:30 Kínai nyelvű
hírek
05:00 TELESHOP
05:35 Itthon vagy!
06:00 Hupikék
05:55 Magyar gazda
törpikék
06:20 Unió27
Belga animációs
06:45 Itthon vagy!
sorozat
07:05 Hajnali
06:30 Grimm-mese
gondolatok
Német animációs
07:10 Opera Cafe
sorozat
06:55 Magyar népmesék 07:40 Kincskereső
07:00 Magyar népmesék 08:10 Evangélium
07:10 Magyar népmesék 08:40 Hogy volt?!
07:20 Magyar népmesék 09:35 Négy szellem
07:25 Magyar népmesék 10:30 Rejtélyes XX.
század - Kun
07:35 Magyar népmesék
Miklós műsora
07:45 Magyar népmesék
10:55 Öt kontinens
07:55 Mesék Mátyás
11:30 Végre...
királyról
Magyar romanti08:05 Hupikék
kus film
törpikék
12:50 V4 híradó
Belga animációs
13:00 Híradó
sorozat
13:25 M4 sport+
Magyar filmdráma 08:35 Hupikék
13:25 Forma 2 – Futam
törpikék
21:00 Híradó
14:25 Boxutca
Belga animációs
21:25 V4 híradó
sorozat
14:55 Forma-1 – 3.
21:35 Sebes pisztrán09:05 Trendmánia
szabadedzés
gok, sekély
09:40 Szépítők
16:10 E.ON férfi
vizek
10:20 Design műhely
vízilabda OB I.
22:35 MMA portrék
Dorogi Gabriel 17:25 OTP Bank Liga
23:30 Hazajáró
lával 2021
19:35 Forma 2 – Futam
00:05 Hagyaték
20:35 Női kézilabda00:35 Hetedhét kaland 10:55 Poggyász
világbajnokság
00:45 M2 matricák – 11:35 Innovátor
Baltazár-bazár 12:10 Nagy Vagy - Ak- 22:05 Fábry
tív Magyaror
23:30 Dokuzóna
00:50 M2 matricák –
szág kupa
00:25 Térkép
Baltazár-bazár
12:50 Zorro álarca
00:55 Himnusz
00:55 Himnusz
Amerikai-német ka- 01:00 Híradó
01:00 Híradó
land film
01:15 Angol nyelvű
01:20 Angol nyelvű
15:50 Columbo
hírek
hírek
Amerikai krimi film 01:20 Négy szellem
01:30 Virtuózok
18:00 Tények
02:10 Házasságból
V4+2021
18:55 Tények Plusz
elégséges
20:00 Életrevalók
Magyar romanti-

04:55 Női kézilabdavilágbajnokság
06:30 Sporthíradó
Török tévéfilmso07:00 Sporthíradó
rozat
07:30 FIFA VB
09:30 Isztambuli
2022 magazin
menyasszony
08:00 Kosárlabda
Török tévéfilmsoEuroliga
rozat
10:00 Sporthíradó
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó 10:30 Női kézilabdavilágbajnokság
12:01 Híradó
12:25 Pecatúra
12:35 Nemzeti
13:00 Sporthíradó
Sporthíradó
13:25 Napos Oldal –
13:05 Alpesi őrjárat
DVTK
Olasz tévéfilmso13:55 UEFA Bajnokok
rozat
Ligája magazin
14:20 Almárium
14:25 Forma-1 – 1.
15:10 Don Matteo
szabadedzés
Olasz tévéfilmsorozat
15:40 Futsal magazin
16:10 Rex felügyelő
16:15 Forma 2 Olasz bűnügyi tévéIdőmérő edzés
filmsorozat
17:00 Sporthíradó
17:05 Ridikül
17:15 Bajnokok
18:00 Híradó
Klubja
18:25 Nemzeti
17:55 Forma-1 – 2.
Sporthíradó
szabadedzés
18:45 Isztambuli
19:00 Boxutca
menyasszony
19:30 Péntek Esti Foci
Török tévéfilmso20:00 OTP Bank Liga
rozat
21:50 Péntek Esti Foci
19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé- 22:15 Sporthíradó
filmsorozat
22:45 Női kézilabda20:35 Virtuózok
világbajnokság
V4+2021
00:25 Boxutca
22:45 Kenó
00:55 Bajnokok
22:55 A kislovag
Klubja

Köszöntjük Vilma nevű olvasóinkat!

dühbe jövök

Amerikai krimisorozat

Amerikai vígjáték film

16:10 Hamis a baba
Magyar vígjáték film

15:25 A szomszéd nője 18:00 Tények
mindig zöldebb 18:55 A Nagy Ő
Amerikai vígjáték
20:55 Kellékfeleség
18:00 RTL Híradó –
Amerikai vígjáEsti kiadás
ték film
19:00 Men in Black
23:30 Riddick - A sötét- Sötét zsaruk a
ség krónikája
Föld körül
Amerikai akció film
Amerikai akcióvíg- 02:00 Bűnös Chicago
játék

21:30 Tűzgyűrű

Amerikai akciófilm

00:15 Portré
01:05 Végzetes
visszaszámlálás

Amerikai akciófilm

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs
sorozat

06:30 Grimm-mese

Német animációs
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék

Amerikai akció sorozat

05:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
05:50 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Családi kör
07:45 A világörökség
kincsei
08:00 Isten kezében
08:25 A misztérium –:
- A gyülekezet
08:35 Katolikus krónika
09:00 Neked szól!
09:05 Rome Reports Vatikáni híradó

09:35 Találkozás
09:45 Jó embert
keresünk!
10:00 Új nemzedék
10:30 Református
magazin
11:00 Szertartásközvetítés
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez
szól a nóta
13:25 Hanuka
14:10 Édes anyanyelvünk
14:25 Csendes otthon
Magyar filmvígjáték
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09:10 Ízőrzők: Látrány
09:40 Térkép
10:10 Szerelmes
földrajz
10:40 Virtuózok
V4+2021
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Itthon vagy!
13:35 Magyarország
Ma
14:00 M4 sport+
14:00 Forma-1 –
Időmérő edzés
15:20 Forma 2 – Futam
16:35 Tippmix női kosárlabda NB I.
18:20 Merkantil
Bank Liga
20:20 Női kézilabdavilágbajnokság
22:05 Királyvadászat Egy politikus útja
23:05 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!

16:00 Hatoslottó
sorsolás
16:10 Hogy volt?!
17:10 Magyarország
finom
17:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
04:45 Napos Oldal –
18:45 Családi kör
DVTK
19:45 Fekete gyémántok 05:15 Futsal magazin
Magyar romanti05:40 Női kézilabdakus film
világbajnokság
21:05 A ravasz, az agy 07:25 Múlt és Jelen
és két füstölgő
07:55 Jövünk!
puskacső
08:25 Forma 2 – Futam
Angol bűnügyi film
09:30 OTP Bank Liga
22:50 Kenó
11:30 Góóól!
23:00 Dark City
12:30 UEFA Bajnokok
Angol fantasztiLigája magazin
kus film
13:00 Felvezető műsor:
Labdarúgás
13:30 OTP Bank Liga
15:15 Értékelő műsor:
05:00 Híradó
Labdarúgás
05:15 Angol nyelvű hírek
15:45 Felvezető műsor:
05:20 Német nyelvű
Labdarúgás
hírek
16:00
OTP Bank Liga
05:25 Orosz nyelvű
17:45 Értékelő műsor:
hírek
Labdarúgás
05:30 Kínai nyelvű
18:00 M4 Stúdió: Forma-1
hírek
18:30 Forma-1 –
05:35 Itthon vagy!
Nagydíj futam
05:55 Térkép
20:30 M4 Stúdió: Forma-1
06:20 Élő egyház
20:45 Női kézilabda06:45 Esély
világbajnokság
07:05 Hajnali
A műsor és a kezdési
gondolatok
időpont megváltoztatá07:15 Világ
sának jogát minden
07:40 Multiverzum
tévéadó fenntartja!
08:15 Önök kérték

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 vál
80 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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Nem csak nőknek

Ez történik, ha az arcodra
kened a majonézt

Majonéz a saláták egyik legkedveltebb összetevője. A fanatikus pe
dig szinte mindent ezzel esznek: lehet szó rántott sajtról vagy ép
pen virsliről. El tudod képzelni, hogy ezt a finomságot nem csak
evésre lehet használni? Nagy hasznát vehetjük a szépségápolás
ban. Ha szeretnéd kipróbálni, máris eláruljuk, mi mindenre hasz
nálhatod! Ezekkel akár az üzletekben is kapható drága terméke
ket is kiválthatod!
1. Majonézes hajpakolás
Ha száraz, töredezett a hajad,
a következő házi pakolás segíteni fog! Remekül hidratálja a ha-

2. Majonézes arcpakolás
Ha száraz bőröd van, a következő pakolást ki kell próbálnod! Nagyon egyszerű, hiszen csak két ös�-

jat, így már néhány alkalom után
lágy és selymes lesz.
Hozzávalók: 1/2 csésze majonéz,1 evőkanál méz, 1 evőkanál tej.
Elkészítés:
A hozzávalókat keverjük el
egy tálban, majd ezt a pakolás
kenjük rá a hajunkra. Legyünk
alaposak, igyekezzünk minden
szálat befedni vele.
Ezt követően tegyünk fel egy
zuhanyzósapkát, egy óráig hagyjuk így, majd vegyük le és mossuk meg a hajunkat samponnal,
ahogy egyébként szoktuk.

szetevője van. Ha pattanásaid vannak, akkor is érdemes bekenned
vele az arcodat, a méz ugyanis remek antibakteriális hatással bír és
megtisztítja az arcodat.
Hozzávalók: 1-2 teáskanál organikus méz, 1-2 csésze majonéz.
Elkészítés:
Keverjük el a két hozzávalót
egy edényben, majd az egészet
kend az arcodra, csak arra vigyázz,
hogy a szem környékét hagyd ki.
Hagyd az arcodon a maszkon nagyjából 20 percig, ezt követően mosd
meg alaposan. Hetente kétszer-háromszor ismételd meg a művele-

Nyisd ki a hűtőt és készíts
kézkrémet! 4 bevált recept

Ez a borongós őszi idő nem csak a kedélyállapotodra lehet hatás
sal, de a bőrödet is megviselheti, ha nem figyelsz oda rá. Kiváltképp
igaz ez a kezeidre, melyek különösen hajlamosak a kiszáradásra.
Ha az üzletekben kapható kézkrémek használata mellett – vagy
akár helyett – nem riadsz meg egy kis kotyvasztástól, próbáld ki
egyszerű, tápláló házi receptjeinket, melyek segítségével puhává
varázsolhatod kezeidet!
1. Sheavajas-kókuszolajas
krém
A sheavaj remek bőrápoló,
így ha épp nincs időd pepecselni
egy saját kezű krém kikeverésével, akár önmagában is használhatod. Ugyanakkor, ha egy lágyabb, finomabb krémet szeretnél, próbáld ki az alábbi receptet.
Hozzávalók: sheavaj, kókuszolaj (ne a főzéshez ajánlott folyékony, hanem a szilárdabb állagú, hidegen sajtolt
kókuszolajat válaszd), levendula-, narancsvirág- vagy más kellemes illatú illóolaj.
Recept: Három rész sheavajat
és egy rész kókuszolajat keverj
össze és lassú tűzön olvassz fel
egy lábosban, majd csepegtess
az elegyhez néhány csepp illóolajat. Várd meg, amíg kihűl a
massza, és töltsd bele egy tégelybe vagy tubusba, és már kenheted is a kezeidre.
2. Mézes-mandulás krém
A méz áldásos hatásait bizonyára te is ismered, a bőrápolásban pedig a mézből kivont méhviasz lehet hasznodra, melyet a
méhészetek mellett patikákban,

drogériákban vagy webáruházakban
szerezhetsz be. A mandulaolaj is
kedvelt összetevője a szépségápolási termékeknek egyebek mellett
a bőrre gyakorolt ránctalanító, feszesítő hatásainál fogva. A méhviaszos-mandulás elegy tehát egy iga-

zán ütős párosítás, melynek jótékony hatását már akár az első használat után élvezheted.
Hozzávalók: méhviasz, mandulaolaj.
Recept: Egy lábosban két rész
mandulaolajhoz adj egy rész méhviaszt, és vízfürdő fölött olvaszd
fel, majd keverd össze őket egészen
addig, amíg finom, krémes állagú
nem lesz az elegy. Hűtsd le, tedd
egy órára a hűtőbe, és már töltheted is egy tégelybe.

tet, az arcod szép tiszta, hidratált lesz ezután.
3. Szuper testradír
Hihetetlenül hangzik, de a
majonéz testradírként is funkcionál. Önmagában is nagyon hatásos, de keverhetsz hozzá barna cukrot is.
Hozzávalók: 2 teáskanál majonéz, 4 teáskanál barna cukor.
Elkészítés:
Csak keverd össze a két hozzávalót, majd ha ez megtörtént,
kend az érintett bőrfelületre.
Hagyd rajta 15 percig, majd alaposan mosd le és száraz ruhával
töröld meg. Ismételd meg az eljárást heti néhány alkalommal, a
hatás nem marad el!
4. Körömerősítés
majonézzel
Könnyen töredeznek a körmeid? Miért fizetnél a manikűrösnek, ha otthon, házi praktikákkal is széppé varázsolhatod őket?
Szerencsére erre is jó megoldás
a majonéz!
Nincs más teendő, csak egy
tálba majonézt nyomni, majd
ebbe beletenni a kezedet úgy,
hogy a majonéz az összes körmödet ellepje.
Hagyd benne 5 percig, majd
vedd ki és mosd tisztára a kezed.
Ismételd meg néha ezt a műveletet és meglátod, a körmeid
sokkal erősebbé válnak!
5. Megnyugtatja a leégett
bőrt
Bár a majonéz ezen hasznos tulajdonságát most nem tudjuk igénybe venni, nyáron annál inkább!
Bárkivel előfordul, hogy túl
sokat napozott és hiába kente be
magát napolajjal, mégis leégett.
Erre jelent megoldást a majonéz: nem kell összekeverni
semmivel, csak kenjük be vele
az érintett területet, ahol a leginkább megégett, és meglátjuk,
hamarosan enyhül az égető fájdalom, helyette pedig hűsítő érzést fogunk tapasztalni.
3. Almás-ecetes pakolás
Az alma és az almaecet nem
csak elfogyasztva egészséges és
tápláló, bőrápolóként is jó hasznukat veheted. Az előzőeknél folyékonyabb, ám ugyanolyan tápláló kézápolót kapsz, ha követed
az alábbi receptet.
Hozzávalók: víz, alma, almaecet.
Recept: Forralj fel fél liter
vizet, majd tedd félre hűlni egy
kicsit, közben pedig vágj félbe
egy almát, és reszeld le az egyik
felét. Ha ez megvan, tegyél egy
evőkanál reszelt almát a vízbe,
majd egy evőkanál almaecetet
is adj hozzá. Jól keverd össze és
hagyd állni 2-3 órát, majd ha ez
letelt, pakolásként alkalmazhatod kezeidre, de akár az arcodra,
dekoltázsodra is kenheted az almás krémet.
4. Joghurtos-uborkás
pakolás
Ha szereted a tzatziki salátát, az alábbi recept is garantáltan tetszeni fog, noha ezúttal nem
az ízlelőbimbóidnak, hanem kezeidnek kedvezel vele. Az uborka magas nedvességtartalmánál
fogva népszerű hidratáló, mely
joghurttal és egy kis olívaolajjal
keverve garantáltan puhává varázsolja a kiszáradt kezeidet.
Hozzávalók: uborka, joghurt,
olívaolaj.
Recept: Reszelj le egy fél
uborkát, majd adj hozzá két-három kanál joghurtot. Alaposan
keverd őket össze, majd mehet bele egy kanál olívaolajat is.
Hagyd állni egy órát, majd vidd
fel az uborkás masszát a kezeidre,
hagyd 20-30 percig hatni, majd
mosd le langyos vízzel.

Kollagénben gazdag ételek, amelyek
megfiatalítják a bőrödet

Biztosan hallottad már a kozmetikusodnál, a reklámokban vagy
olvastad egy-egy kozmetikum hátulján azt a kifejezést, hogy kol
lagén. Ez az a csodaszer, amit manapság mindenbe belerejtenek
a szépiparban, hiszen ettől lesz fiatalabb, ragyogóbb és gyönyö
rűbb a bőröd. Persze mindennek megvan az ára, legalábbis ed
dig ez volt a képlet.
Lássuk, hogyan fogyassz beA túlzott napfény ugyanis a
lőle többet a mindennapokban ter- bőrben gyulladást, égést okozmészetesen!
hat, ezzel együtt pedig a kolla1. Kaliforniai paprika
gén is megsérül. A lazac mellett
A kaliforniai paprika telis-tele ugyanilyen gyógyító hatással bír
van C-vitaminnal, a kollagén pe- például az avokádó, a chia mag
dig ezzel a vitaminnal szintézis- vagy a dió. Melyiket szerzed be
ben található meg minden egyes erre a hétre?
falatjában.
4. Édeskrumpli
Ennek az egyensúlynak a
Már egy fej sült édeskrumpli
fenntartása azért is fontos, mert elfogyasztásával hatszor annyi
egy megfelelő C vitamin szint A-vitamint vihetsz be a szervealatt a szervezet nem tud hatéko- zetedbe, mint amire a napi ajánnyan kollagént termelni, bármi- lott adag lenne.
lyen szuper alapanyagokat is foNe aggódj, ebből nem tugyasztasz.
dod túladagolni magad, hiszen
Már egy-két darab nyers pap- az A-vitamin hozzájárul a sejtek
rika fedezi a napi C vitamin szük- növekedéséhez, segíti a sejtek
ségleted több mint 100%-át, így közötti kommunikációt, ezzel is
ha legközelebb mártogatóst készí- támogatva a kollagéntermelést.
tesz, akkor mindenképp cseréld le
Ha nem tudsz vagy nem szea chipset friss, nyers zöldségekre retnél rendszeresen édeskrumplit
és semmiképp ne felejtsd ki a szí- fogyasztani, akkor egyél több rénes kaliforniai paprikákat sem!
pát, mangót, barackot vagy sár2. Paradicsom
gadinnyét.
A megfelelő kollagénszint
Azaz minden jöhet, ami friss,
fenntartása nemcsak akkor érhe- ropogós és persze narancssárga!
tő el, ha minél többet fogyasztasz
5. Napraforgómag
belőle vagy külsőleg próbálod beAz olajos magvakkal vigyázvinni krémek és egyéb kozmeti- ni kell ugyan, de ha megfelelő
kumok formájában, hanem akkor mennyiséget fogyasztasz belő-

is, ha véded azokat, amiket a szervezeted megtermelt.
A paradicsomban található
likopin pontosan ezért felelős, hiszen ez óvja a bőröd a külső hatásoktól, azaz például az ultraviola
sugárzástól vagy a szennyeződésektől, amelyek a bőrön keresztül
jutnak a szervezetbe.
Próbáld ki, hogy egy darabig
több paradicsomot eszel, mint korábban, azaz a reggelidhez, a főételekhez és vacsorára is eszel belőle egy-két szemmel, utána már
fel sem fog tűnni, könnyen hozzászoksz majd.
Ha nem szereted a paradicsomot, ne aggódj, a likopint nagy
mennyiségben az egyéb piros
vagy narancssárga zöldségeken
és gyümölcsökben is megtalálod,
mint például a dinnyében vagy a
grapefruitban.
3. Lazac
Azt már biztosan tudod, hogy
a lazac és egyéb halfélék nagyon
jót tesznek a szívednek, de azt
lehet, hogy eddig nem sejtetted,
hogy a rendszeres halfogyasztással a bőrödet is megóvhatod a korai ráncoktól.
Az omega 3 zsírsavakban gazdag halfélék gátolják a szervezetben kialakuló gyulladásokat és
csökkentik a kollagénsejtek roncsolódását.

lük, akkor szuper hatással bírnak
a szervezetedre.
Egy maréknyi napraforgómag
például majdnem a napi E-vitamin szükségleted felét fedezi,
ami segít a sejtek rongálódásának megállításában.
Ha rendszeresen figyelsz az
E-vitaminbevitelre, akkor a ráncok és az öregedő bőr sokkal később jelentkezik majd, mint gondolnád.
Még miben lehet E-vitamin?
Próbáld ki a mandulát, a mogyorót, a mogyoróvajat vagy egyéb
olajos magvakat, amit szeretsz.
6. Tojás
Van, aki csak a sárgáját, van,
aki csak a fehérjét szereti, de hidd
el, a legjobb, ha a tojást egyben
fogyasztod el.
A tojássárgája például szuper B vitaminforrás, ami segít
a szerevezeted kollagénterme
lésében.
A tojás mellett érdemes csicseriborsót, babot, pulykát vagy
karfiolt fogyasztani, hiszen ezek
is ugyanazt a hatást okozzák.
Tipp: A következő reggelire készíts valami különlegeset,
muffin formába törd bele a tojást, szórd meg különböző apróra vágott zöldségekkel és sajttal,
majd süsd meg sütőben körülbelül 20 percig.
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Halálos baleset történt a kaszonyi termálfürdő
közelében

Halálos kimenetelű közlekedési baleset
történt a Beregszászi járásban novem
ber 21-én délután.
A rendőrség közlése szerint egy
kisbusz és egy személyautó ütközött
Nagybégány és Mezőkaszony között. Egy
62 éves csillagfalvi (knyahinyjai) lakos

elveszítette uralmát Volkswagen Рassatja
felett, és a szemközti sávba sodródott. A
férfi, továbbá 64 és 65 éves utasa a helyszínen belehalt sérüléseibe.
A kisbuszt egy 57 éves zápszonyi férfi
vezette, akit a járási kórház intenzív osztályára szállítottak.

A megengedett véralkoholszint 11-szeresét
mutatták ki a vétkes sofőrnél

A közúti baleset november 18-án 13 óra
körül történt az ungvári elkerülő úton.
A helyszínre érkező rendőrök megálla
pították, hogy az Audi sofőrje elvesz
tette uralmát a jármű felett és egy Mi
tsubishi személygépkocsinak ütközött.
Az iratok átvizsgálása során a rendőrök ittasságra utaló jeleket észleltek a

baleset elkövetőjénél. A férfit egy egészségügyi intézményben vizsgálták meg.
A Drager-készülék 2,23 ppm-et mutatott, ami 11-szerese a megengedett normának.
A rendőrök jegyzőkönyvezték az esetet: járművezetés ittas állapotban és baleset okozása, írja a 0312.ua.

Tűzoltók menekítették ki a jószágot az égő
istállóból

November 19-én délelőtt a tűzoltókhoz
hívás érkezett Volóc nagyközség lakó
itól, akik saját portájukon keletkezett
tűzesetről tettek bejelentést. A lángok
az istálló padlásán csaptak fel, ahol szé
nát tároltak.
Onnan a tűz gyorsan átterjedt az egész
épületre. A helyszínre a Volóci és az
Alsóvereckei Állami Tűzoltó- és Mentőegység három brigádját küldték. A tűzoltók először a háziállatokat vitték ki az istállóból, majd megkezdték az oltást. Mivel

a közelben nem volt vízforrás, így a tartálykocsikat a helyszíntől 6 km-re tankolták fel. Két órába telt a tűz teljes eloltása.
A lángokban egy 55 négyzetméteres
épület tetőzete, a gazdasági gépek és eszközök, valamint 15 mázsa széna tönkrement. A tűzoltóknak ugyanakkor sikerült
megmenteni a pusztulástól két lakóépületet, néhány melléképületet és egy személygépkocsit, amelyek a tűz közelében
helyezkedtek el, számol be facebookhivatkozással a karpataljalap.net.

Holttestet találtak az út mentén Kárpátalján

Még november 6-án érkezett a bejelen
tés, miszerint eltűnt egy férfi Kárpátal
ján, Nyíresújfalun (Dunkovicja). A csa
lád a Facebook közösségi oldalon kért
segítséget a lakosoktól.
Vaszilt kilenc napon át keresték, s november 15-én holtan találtak rá Drágabártfalva

(Dorobratovo) közelében, az út mentén.
A férfit utoljára Makarján (Makarjovo)
látták, ahol barátjánál vendégeskedett, innen gyalog indult haza Nyíresújfalura, s
eltűnt. Halálának oka egyelőre ismeretlen,
a tragédia pontos körülményeit még vizsgálják, számol be a pmg.ua.

35 éves nőt gyilkoltak meg Kárpátalján

Bejelentés érkezett a rendőrséghez, mi
szerint gyilkosság történt Nagybereznától
nem messze, Oroszmocsáron.
A helyszínre kiérkező operatív csoport
rátalált az áldozat holttestére a házban. A
testen erőszakos halálra utaló nyomokat
fedeztek fel, számol be a mukachevo.net.
Később kiderült, hogy a 35 éves ál-

dozat és 44 éves élettársa között vita alakult ki, mely verekedéssé fajult. Az elkövető több ütést is mért a nőre, aki végül
elájult és életét vesztette. Végül maga a
tettes hívta fel a rendőrséget.
A hatóságok eljárást indítottak az ügyben, a férfira akár 10 év börtönbüntetés
is várhat.

Hármas baleset Munkács határában ittas
vezetés miatt

A járőrök egy ittas sofőrt azonosítottak,
akitől miután a bíróság megvonta a ve
zetési jogát, részegen vezetett és balese
tet okozott.
A közúti baleset vasárnap történt a
H–09-es gépkocsiúton, Munkács közelében. 18 óra körül a rendőrök telefonhívást kaptak egy áldozat nélküli balesetről. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a VAZ–21063 típusú személygépkocsi sofőrje elvesztette az irányítást a jármű felett, és nekiütközött egy
VAZ–21099 típusú személygépkocsinak.
Az ütközés miatt az autó a szemközti sávba sodródott, ahol egy Mercedes márkájú
személygépkocsinak ütközött.

A járőrök megállapították, hogy az
autóbalesetet okozó férfitől a Munkácsi Városi-Járási Bíróság korábban bevonta a jogosítványát. Mivel a sofőr nem
tett eleget a bíróság döntésének, a rendfenntartók a helyszínre hívták a nyomozókat, akik tovább foglalkoznak az
üggyel. Ráadásul a beszélgetés során a
rendfenntartók alkoholos ittasságra utaló jeleket észleltek, de a sofőr megtagadta a vizsgálatot.
A járőrök jegyzőkönyvezték az esetet:
ittas vezetés, egy éven belül másodszor,
valamint gépjármű vezetése vezetési jogától megfosztott személy által és baleset
okozása, olvasható a pmg.ua hírportálon.

Felakasztva találták az erdőben a 2 hete
eltűnt fiatalt

Hanna Dan, a megyei rendőrség szóvi
vője számolt be arról, hogy holtan talál
tak rá Szerednye nagyközség 18 éves la
kosára, akit közel 2 hétig kerestek.
Az elmúlt napokban a rendőrség megyeszerte kereste az ungvári járási fiatalt,
aki november 5-ről 6-ra virradóan tűnt el.
A fiú akkor egyes információk szerint születésnapra indult szerednyei otthonából,
ahol nagymamájával élt. Vasárnap önkéntesekből álló keresőcsoportok is alakultak

a fiú felkutatására. A rendészeti szerveket
és a lakosságot is bevonták. November
14-én maga a bejelentő, a fiú nagybátyja
jelezte, hogy holtan találtak rá a 18 éves
fiúra” – mondta Hanna Dan.
Az ügyben tart az előzetes vizsgálat.
A rendőrség vizsgálja a fiú halálának körülményeit. A boncolás fog fényt deríteni a halál konkrét okára. Egyelőre öngyilkosság ügyében tart a nyomozás, számol
be a mukachevo.net.

Még több információ a karpatinfo.net-en
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Hatpontos meccsen ikszelt a Minaj FC

Még a kihagyott büntető is belefért a
Fradinak

Kiesési rangadón lépett pályára vasár
nap a Minaj FC labdarúgó-csapata az
országos élvonalbeli labdarúgó-bajnok
ság 15. fordulójában a hazai környezet
nek számító ungvári Avangard stadion
ban, de csak az egyik pontot sikerült ott
hon tartania a tabellán egy hellyel előtte
álló Inhulec Petrove ellenében.
A 28. percben Kovaljov révén a vendégek szereztek vezetést, de tíz perccel
később jött az egyenlítés. Az egykori válogatott Jevhen Szeleznyov már régóta
adós maradt a gólokkal, most jókor jött
az egyenlítő találata. Az első játékrész
utolsó percében Oleg Horin révén ismét
gólt szerzett a hazai csapat, így már nálunk volt
az előny.
Sajnos, a végén ismét
az Inhulec szólt hozzá az
eredményhez, a 80. percben Plohotnyuk egyenlített, kialakítván ezzel a
2-2-es végeredményt, ami
azt jelenti, hogy a bajnoki
tabellán a Minaj nem tudta megelőzni a kiesés elleni harcban legfőbb riválisának számító Inhulecet.
A tabella élére ismét a Dinamo Kijev lépett előre, mivel a fővárosiak 6-1-re nyertek a
Csornomorec Odessza vendégeként. A kijeviekhez hasonlóan, ugyancsak 38 pontos Sahtar is nyert ugyan a Ruh Lviv ellen, de a gólarányt javító fővárosiak jobb
mutatójuk révén ugrottak ismét a tabella
első helyére.
Eredmények: Minaj FC – Inhulec
Petrove 2-2, Csornomorec Odessza –
Dinamo Kijev 1-6, Sahtar Donyeck – Ruh
Lviv 2-0, FK Lviv – Zorja Luhanszk 2-1,
Dnyipro – Olekszandrija 3-1, Vorszkla
Poltava – Mariupol 5-1, Gyeszna
Csernyihiv – Kolosz Kovalivka 0-1. A
Veresz Rivne – Meatliszt 1925 Harkiv találkozót lapzártánk után rendezik.
A bajnoki tabella élén egyformán 38
pontos Dinamo Kijev és Sahtar Donyeck
között a jobb gólarány dönt a fővárosiak
javára, és ugyanez a helyzet a harmadik és
negyedik helyet egyformán 31 ponttal bir-

tokló Vorszkla és Dnyipro között is, ahol
a poltavaiaknak jobb a mutatója.
Az alsóházban a 9 pontos Minaj csak
a 7 ponttal sereghajtó Mariupolt előzi meg
a tabellán. A kárpátaljai csapat a hétvégén
sorra kerülő 16. fordulóban a Dinamo Kijevet látja majd vendégül.
***
A Ferencváros volt a 13. forduló nagy
nyertese a labdarúgó OTP Bank Liga hétvégi játéknapján.
A Peter Stöger által irányított zöld-fehérek lényegében már egy félidő alatt lerendezték a Mol Fehérvár elleni rangadójukat Zubkov és Mmaee egyformán szép-

Néhány sorban

sodik helyen álló Kijev melletti Levij
Bereh otthonába látogatnak.
***
Felemásan szerepeltek a magyar kézilabda-csapatok a Bajnokok Ligája legutóbbi
csoportkörében.
Az eddig hibátlan Győri Audi ETO
ezúttal is erődemonstrációt gyakorolt, és
38-22-re nyert a török Kastamonu vendégeként.
A hétközi bajnoki rangadón az FTC ellen is 25-20-ra nyerő győriek 16 ponttal vezetik csoportjukat a 12 pontos Metz előtt.
Az A-csoportban eddig veretlen FTC
elszenvedte első vereségét, mégpedig a
CSM Bucuresti vendégeként. Elek Gábor csapatának igazából nem sok esélye
volt a pontszerzésre a 27-21-re elvesztett
találkozón.
A Fradi csoportjában a dán Esbjerg lépett az élre 13 ponttal, míg a második és
a harmadik helyet a Rosztov és az FTC
osztja meg egymás között 12-12 ponttal.
Ami a férfi vonalat illeti, az utóbbi
hetekben eléggé hullámzó teljesítményt
nyújtó Telekom Veszprém meglepő, 2927 arányú vereséget szenvedett a Motor
Zaporizzsja vendégeként, és csoportjában a 3. helyen áll a Kielce és a Barcelona mögött.
Ugyancsak harmadik a Mol Pick Szeged is, amely azonban győztes meccsen
van túl, mivel hazai környezetben 3431-re legyőzte a macedón Vardar Szkopje együttesét.

A 19. fordulóig kellett várni ahhoz, hogy

ne az Ungvári FC nevével végződjön a
bajnoki tabella az országos másodosztályú labdarúgó-bajnokságban.
Az utóbbi hetekben javuló formát
nyújtó megyeszékhelyi csapat a 19. fordulóban a Voliny Luck gárdáját látta vendégül, és Viktor Homcsenkónak az 55.
percben szerzett találatával 1-0-ra nyert.
A Bohdan Blavackij által irányított
ungváriak 15 pontjukkal először léptek
előre az utolsó helyet jelentő 16. helyről,
ahol most a Kreminy Kremencsuk zárja a tabellát 13 ponttal. Első a Metaliszt
Harkiv 50 ponttal.
Az ungváriak legközelebb tovább folytathatják felzárkózásukat, amennyiben
a hétvégén sorra kerülő 20. fordulóban
nyerni tudnak az előttük álló VPK Agro
vendégeként.
***
Labdarúgásunk harmadik vonalában a
Niva Vinnica ellen ikszelt a Munkácsi FC
hazai környezetben, így nem tudott előrelépni a 6. helyről.
A Latorca-partiak a gól nélküli első félidőt követően Makszim Hirnij révén szereztek vezetést a 60. percben, amit a 80.
minutumban Olekszandr Kalitov egalizált
a vendégek részéről.
A tabellát 45 ponttal vezeti a Kárpáti Lviv, a Munkács FC-nek 29. pontja van
a 6. helyen.
A munkácsiak a 20. fordulóban a má-

Fradi-öröm, fehérvári bánat

ségdíjas góljának köszönhetően, fordulás után pedig Uzuni tette fel a pontot az
I-re a harmadik találattal. Lehetett volna nagyobb arányú is a Fradi-siker, de
most Laidouni volt az, aki büntetőt hibázott a 11-eseket pocsékul rúgó FTC-játékosok közül.
A tabellát a Fradival társbérletben vezető Puskás Akadémia sima vereséget
szenvedett Pakson, míg a korábbi első
Kisvárda az utolsó percben kapott találattal mulasztotta el a győzelmet Gyirmóton.
Eredmények: FTC – Mol Fehérvár 3-0, Paks – Puskás Akadémia 4-1,
Gyirmót – Kisvárda 1-1, ZTE – Mezőkövesd 1-1, UTE – Debrecen 3-1, Honvéd – MTK 3-0.
A bajnoki tabella élén az FTC áll 28
ponttal, második a Puskás 25, harmadik
a Kisvárda 24 ponttal.

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

Ingatlan

Jármű

Ház eladó

Kerékpár

Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos csalá
di ház, kétemeletes (víz,
gáz bevezetve). Mob.:
099-2393269 (17 óra
után).

Ukrajna férfibicikli és egy
Szaljut női bicikli eladó.
Mob.: +38066-5605813.

Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona István u. 12. szám alatt
kertes ház bútorral, 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, össz
komfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két gene
ráció számára is alkal
mas: a kövezett udva
ron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irány
ár: 33 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.
Beregszászban, a Muzsalyi
úton ház eladó. Felújított,
bútorozott, akár 2 család
számára vagy bármi elképzelésre kialakítható. Tel:
095-1145791.
Feketeardóban a Kossuth
utcában családi ház eladó,
10 szotek, kert, garázs, széles
udvar (gáz, víz, villany van),
enyhén alkuképes. Irányár:
16000 f.e. Mob.: +380963174878, +380961755090
(17 órától vagy hétvégén).
Nagymuzsalyban tégla építésű családi ház eladó, 11x10
m, gázcsonk az udvaron. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
050-1948068.

Lakás eladó

Lakás eladó

Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt
eladó egy cseh építésű
házban háromszobás
lakás az 5. emeleten.
Ár: 20 000 f.e.
Mob.: 066-2910418,
068-2126127.
Eladó egy 3 szobás har
madik emeleti lakás Be
regszászban a Lónyai ut
cában. Új típusú fa nyí
lászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.

Lakás kiadó
Lakás kiadó Beregszászban
munkásoknak (brigádoknak). Tel: 050-5943899.

Autó
Beregszászban eladó
Opel Astra F ukrán papírokkal. 1995-ös évjáratú,
1,7 turbodiesel, szervokormány, két légzsák, téli-nyári gumi. Ár: 2500 f.e. Tel:
097-3260247.

Szolgáltatás
Tetőszerkezetek készíté
sét, felújítását, ereszcsatorna készítését és házak külső
szigetelését vállaljuk. Mob.:
+38066-8404874.
Kútfúrást és pincéből talajvíz-elvezetést vállalok, minőséges magyar PVC csővel.
Mob.: 050-8589288.
Villanyszerelői munkák:
földelés, csillárok, konnektorok és kábelek cseréi. Mob.:
+38095-3260426.
Külső és belső munkákat
vállalok Beregszászban és
környékén. Mob.: +380684082884.

Munka
Vegyes tüzelésű kazán működtetéséhez keresünk munkást (fűtőst) (1 munkanap, 3
szabadnap). Fizetés: 6000
hrivnya. Cím: Beregszász,
Fabricsnaja u. 53. Mob.:
066-2709151.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplo
pó hetilapok kézbesítésé
re Péterfalván, Bökényben.
Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után:
1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.heti
lap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk rész
munkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kéz
besítésére Csetfalván. Fi
zetés teljesítmény szerint
(1.5 hrivnya/db). Jelent
kezni lehet a szerkesztőség
ben: Beregszász, Kossuth
tér 2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.

Lapterjesztőt kere
sünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplo
pó hetilapok kézbesítésé
re Asztélyban. Fizetés tel
jesítmény szerint. Min
den eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Budapesti varrodába
varrót, varrónőt kere
sünk! Jó kereseti lehetőség, teljesítményarányos
bérezés. Szállást, folyamatos munkát és munkavállalást biztosítunk. E-mail:
brezsnyikn@gmail.com.
Mob.: +3630-9703358,
+38066-6805200 (Viber).
Lapterjesztőt kere
sünk részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kéz
besítésére Gáton. Min
den eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt kere
sünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Nap
lopó hetilapok kézbesí
tésére Borzsován. Min
den eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt kere
sünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplo
pó hetilapok kézbesítésé
re Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Min
den eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-ma
il.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt kere
sünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Nap
lopó hetilapok kézbesíté
sére Nagyszőlősön. Min
den eladott lap után: 1.5

hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplo
pó hetilapok kézbesíté
sére Nevetlenben. Fizetés
teljesítmény szerint. Min
den eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Zsaluzó ácsokat kere
sünk Magyarország
ra. Minden eszközt,
felszerelést, valamint
szállást biztosítunk.
Hosszú távú, állan
dó munkavégzés, kor
rekt elszámolás. Mob.:
+3670-6314690. Ema
il: trendvital.office@
gmail.com.

Otthon

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

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

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
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.

Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

Növény

Eladó egy rekamié. Érd.:
+38050-5943899.

Hurma (datolyaszilva), gyümölcsfa, szőlőoltványok,

Beregszászban eladó egy
kétajtós ruhásszekrény,
könyvespolc (120x220m),
tizenkét személyes asztal
és 6 szék, 2x3m-es szőnyegek, kisebbek is, egy
egyszemélyes ágy és kályhacsempe. Tel: +380959206222.

Építkezés, felújítás
Beregszászban újsze
rű állapotban faajtó el
adó tok nélkül. Ára 2500
hr. Mob.: 066-2910418,
068-2126127.
Alig használt WC kagy
ló eladó Beregszász
ban. Ár: 1000 hrivnya.
Mob.: 066-2910418,
068-2126127.

Baba, gyerek
Eladó egy nagyon megkímélt állapotú összecsukható négykerekű babakocsi.
Nagyon olcsó áron. Mob.:+
38095-3260426.

Társkeresés
53 éves mozgáskorlátozott férfi keresi egyedülálló, zárkózott hölgy barátságát. Mob.: +38097-2544166.
52 éves férfi komoly kapcsolat céljából szeretne megismerkedni a hozzá illő hölg�gyel. Tel: 096-3807006.

Szőlődaráló, szőlőprés eladó Beregszászban. Mob.:
066-3967011.

Bútor

Beregszászban eladó
egy jó állapotban lévő
sarokülő, fotelek nélkül.
Ára: 5000 hr. Mob.: 0992725331, 097-9621454.

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

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

Felhívás

Beregszászban elveszett Lobov Olekszandr Jurijovics
(Лобов Олександр Юрійович) nevére kiállított
jogosítvány.
A megtaláló hívja a +380 (93) 30 25 282 mobilszámot.

Професійний МАССАЖ
▪ Професійний незрячий масажист з вищою
профільною освітою.
▪ Досвід роботи у паралімпійській збірній України
та різних лікувальних закладах.
▪ Володіє м'якими безпечними техніками
мануальної терапії.
▪ Великий досвід з дитячого масажу: виправлення
сколіозу, вальгусних стоп та лікування дитячого
церебрального параліча (ДЦП). Усунення
симптомів болю, викликаних грижами хребта.
▪ Лікування вегетосудинної дистонії, лікування
головного болю, пов'язаного з проблемами
коміркової зони.
▪ Робота з внутрішніми органами людини за
методикою вісцеральної терапії.

Довідка за телефоном: 095 198 20 15.

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

aluplast-Beregszász
Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 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 mellett).
Tel./fax: 4-31-29, Mob.: +38097-9126146, +38099-7542543.

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

Újabb furcsaság derült ki az agyról,
a tudósok is meglepődtek
Több nyelv egyidejű feldolgozásához agyunk pont
ugyanazokat a mechanizmusokat használja, mintha
csak egy nyelvvel foglalkozna – állapították meg a New
York University kutatói.
Az agy ugyanazzal a
mechanizmussal kombinálja a szavakat mondattá, ha az összes szó ugyanazon a nyelven van, mint
ha két különböző nyelvből származnak – tettek meglepő felfedezést
a New York University
(NYU) idegtudósai, közli az Origo.
Az eredmények azt
mutatják, hogy a nyelvek
közötti átkapcsolás azért
megy olyan könnyen a bilingvis embereknek, mert
az agyuk igazából észre
sem veszi, hogy a bemenet váltogat a nyelvek között, így a kétnyelvű szöveget is ugyanolyan folytonossággal tudják észlelni és követni.
„Agyunk természetes módon képes egyszerre több nyelvvel fog-

lalatoskodni – magyarázza Sarah Phillips, az
NYU doktorandusza és
az eNeuro folyóiratban
megjelent cikk vezető
szerzője. – A nyelvek különböznek abban, hogy
milyen hangokat használnak, és hogyan szervezik
a szavakat mondatokká.
De végső soron minden
nyelv szavakat kombinál
a komplex gondolatok kifejezésére.,,
„A bilingvis emberek ennek folyamatnak
egy lenyűgöző változatát mutatják be: agyuk
készségesen rak össze
különböző nyelvű szavakból álló mondatokat,
csakúgy, ahogy a többiek

egy,,nyelvvel teszik ugyanezt – fogalmazott Liina
Pylkkänen, az NYU nyelvészeti és pszichológiai tanszékeinek tanára és a közlemény rangidős szerzője.
Az Egyesült Államokban a U.S. Census legutóbbi népszámlálási adatai szerint mintegy 60 millió ember
használ két vagy több nyelvet. A bi- és multilingvizmus,
vagyis két- és többnyelvűség
széles körű elterjedtsége ellenére azonban kevéssé ismertek azok a neurológiai mechanizmusok, amelyek révén
ezek az emberek egynél több
nyelvet képesek anyanyelvként használni.
Különösen érdekes területre visz annak kutatása,
miként vegyítik a különböző
nyelvek szavait akár egyetlen mondaton belül is a kétnyelvűek, ahogy azt a beszél-

getéseikben gyakran hallhatjuk. Izgalmas kérdés, hogy az
agy milyen működést mutat
az ilyen nyelvhasználat közben. A folyamat jobb megértése érdekében Pylkkänen és
Phillips azt vizsgálták meg,
hogy a kétnyelvűek vajon
ugyanazokat az agyi mechanizmusokat használják-e a
kevert nyelvű és az egynyelvű szövegek megértésekor,
vagy a kevert nyelvű kifejezések megértése valami egészen egyedi módon hozza
működésbe az agyukat.
Vizsgálataik során a kutatók koreai-angol kétnyelvű emberek idegi aktivitását
vizsgálták nyelvfeldolgozás
közben. A vizsgálat résztvevőinek számítógépes képer-

nyőn mutattak szókombinációkat és képeket.
Először mindig a szöveget mutatták, aztán a
képet, és a résztvevőknek
azt kellett megmondaniuk,
hogy a kép illett-e a szöveghez. A szavak vagy értelmes kétszavas mondatokat formáltak
(pl. „icicles
,,
melt = olvadnak a jégcsapok) , vagy véletlenszerűen egymás mellé dobott értelmetlen igepárosok voltak („jump melt"
= ugrik olvad). Az esetek egy részében mindkét
szó ugyanabból a nyelvből – koreaiból vagy angolból – származott, máskor keverten, ahogy az a
vegyes nyelvű beszélgetésekben megszokott.
A kísérletek alatt
a kutatók magnet oe n
kefalográfiás (MEG) képalkotás segítségével követték nyomon a résztvevők
agyi aktivitását. A MEG
az idegsejtjeink működése során keletkező elektromos áramok keltette
mágneses mezőket teszi
láthatóvá, így azonosítja
az aktív agyterületeket.
Egész pontosan az
agy bal elülső halántéklebenye, amelynek a szójelentések kombinálásában
játszott szerepét korábbi
kutatásokból jól ismerjük, közömbös volt arra,
hogy egy vagy két különböző nyelvből származtak a feldolgozott szavak.
Ez a terület minden esetben készségesen integrálta
az egyes szavak jelentését
komplex jelentéssé, amen�nyiben teljesült az a feltétel, hogy a szavak jelentése
kombinálható (vagyis a kifejezések nem random szósaláták).
„A korábbi kutatások
főleg azt vizsgálták, hogyan képes agyunk egy
adott nyelven végtelen
számú különböző kifejezést értelmezni – fűzte hozzá Phillips. – A mi
vizsgálatunk pedig azt mutatja be, hogy a bilingvis
agy meglepő könnyedséggel értelmez olyan komplex kifejezéseket, amelyek
különböző nyelvű,, szavakból állnak össze.
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A TikTok már lenyomja a nagy
konkurenst az USA-ban

Élesen emelkedik a TikTokot használók száma az
amerikai fiatalok körében. Olyannyira, hogy egy friss
felmérés szerint a 12-17 éves korosztályban már az
Instagramot is maga mögé szorítja a rövid videókra
specializálódott platform.
Idén a 12-17 év közti
amerikai fiatalok 63 százaléka használta (legalább
heti rendszerességgel) a
rövid videók megosztására
szolgáló TikTokot, amivel
az arány már meg is haladja az Instagramot használók 53 százalékos arányát
– írja a CNBC a Forrester
kutatása alapján, melyet az
Origo idéz.
Tavaly az Instagram
még simán vezetett.
Ugyanebben a korcsoportban az Instagram 61
százalékos, míg a TikTok
50 százalékos arányt ért el.
Vagyis jól látszik, hogy
a TikTok nagyon erős növekedést produkál a fiatalok körében.
A TikTok térhódítását
pedig már az Instagram
tulajdonosa, a Facebook
(most már Meta) is érzi.
Olyannyira, hogy Mark
Zuckerberg korábban jelezte, hogy a TikTok „az
egyik leghatékonyabb
ver,,
senytárs , amellyel a cégnek valaha szembe kellett
néznie. A Facebook egyébként a múlt hónapban je-

lentette be, hogy változásokat hajt végre a szolgáltatásain, hogy jobban megcélozza
a 18-29 év közti korosztályt.
Az Instagram felhasználószámának csökkenése va-

zepe és a 2010-es évek eleje között születettek) számára a TikTok szórakozta,,
tóbb és „pozitívabb , mint
más közösségimédia-platformok.
A szakértő hozzátette,
hogy a TikTok egyik sajátossága, hogy a készítők
számára kiemelten fontos
a platformon kiépített közösség, amely nem helyez-

lószínűleg annak is betudható, hogy az elmúlt időszakban komoly vádak érték a
Facebookot azzal kapcsolatban, hogy nem törődik azzal,
a képmegosztó platformja
milyen káros hatásokkal jár
a fiatalok (elsősorban a fiatal lányok) körében.
Ezt pedig valószínűleg
már a fiatal felhasználók is
érzik. Ezt erősíti meg, hogy
a Forrester elemzője, Mike
Proulx szerint a Z generációs
fiatalok (az 1990-es évek kö-

hető át egyszerűen bármely más platformra.
Mindazonáltal az amerikai fiatalok körében még
így sem a TikTok a legnépszerűbb közösségi média
platform.
A Z generáció tagjai
ugyanis idén 72 százalékban használták a youTubeot, szemben a tavalyi 69
százalékkal.
Ezzel a Google videó
megosztó platformja magasan vezeti a listát.

Akár -30 fokos hideg:
Fagyos télre számíthatunk Ukrajnában
lesz. Vagyis elég meleg lesz a
december. Lesznek téli megnyilvánulások, lehűlés, hó,
de természeti katasztrófákra nem számítunk” – jegyezte meg Kulbida.
Hozzátette, idén komoly

M a r t a z i n o v a , a z O rszágos Tudományos Akadémia Ukrán Hidrometeorológiai
Int ézetének éghajlat
kutatási és hosszú távú
időjárás-előrejelzési
osztályának vezetője a
közelmúltban tartott tájékoztatóján elmondta,
Ukrajnában november

fagyok is előfordulhatnak, és
január-februárban hirtelen érkezhetnek.
,,Ami januárt és februárt illeti, a jelenlegi éghajlati viszonyok mellett nem lehet más telünk, mint meleg. A
megnövekedett hőmérsékletű
meleg tél hátterében azonban
biztosan jön a hideg idő, a fagyok elérhetik a 25 és 30 fokot is. De a 30-40 évvel ezelőtti telekhez képest a jelenlegi fagyos időszakok rövid
életűek lesznek” – mondta
az Ukrán Hidrometeorológiai
Központ vezetője.
Nem lesz sok hó
A m i n t a z t Va z i r a

végén kezdődik a tél, és
egészen február végéig
tart majd.
Előrejelzései szerint
december elején erős lehűlés kezdődik – akár -10
fokig is süllyed majd a levegő hőmérséklete. December nagy részében pedig mínusz 2-3 fokos fagyfok között marad a hőmérséklet.
Újévkor nem lesz hó,
de a hőmérséklet ismét
csökken. Januárban és februárban csapadék és havas
eső várható.
Stabil hótakaró csak januárban lehetséges.

Ukrajnában ezen a télen az előrejelzések szerint megle
hetősen instabil lesz az időjárás. A megszokottnál több
fokkal melegebbnek ígérkezik a december.
Januárban és februárban azonban előfordulhatnak erősen fagyos
időszakok – mondta el
Mikola Kulbida, az Ukrán Hidrometeorológiai
Központ vezetője, akit az
RBC.ua idéz.
Mint Ukrajna főjóslója kifejtette, az elmúlt
30 évben jelentősen megváltozott
az éghajlat. Az év
leghidegebb hónapjaiban a hőmérséklet 2-2,5
fokkal, nyáron
pedig 1,5-2 fokkal emelkedett.
Az őszi és tavaszi
időszakok időtartama jelentősen
lecsökkent.
Kulbida előrejelzése
szerint Ukrajnában tovább
változik az éghajlat, és a
jövőben nem csak a déli
régiókban, hanem az ország más területén is megszűnik a tél.
2021-2022 téli
előrejelzés
Decemberben jóval
melegebb lesz a szokásosnál, s az előrejelzők
szerint nem kell számítani természeti katasztrófára ezen a télen.
,,A decemberi átlaghőmérséklet erre az időszakra a szokásosnál magasabb
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XVI. Kárpátaljai Tudományos
Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos
Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve a Magyar Kormány, Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság, Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter, a Nemzeti Tehetség
Program és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával
meghirdeti a XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (XVI. KTDK).
A KONFERENCIA IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE:
2022. május 13., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola, Beregszász
A KONFERENCIA CÉLJA:
A KTDK konferenciasorozat eredeti célja a kárpátaljai
felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése.
A XVI. KTDK-t olyan, Kárpát-medencei hatókörű tudományos-művészeti hallgatói fórumként szervezzük, amely
segíti teljes régióban az egyetemista-főiskolás fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között új tudományos és emberi kapcsolatok megteremtését, a már létező kapcsolatok elmélyítését.
ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőoktatási intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatója nevezhet pályamunkát.
Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet, amibe beleértendők az alapszakos diplomamunkák is.
A konferencia nyelve a magyar. Kivételt jelentenek az
idegen nyelvű filológiai témájú munkák, amelyek a célnyelven is bemutathatók.
A konferencia a kárpátaljai felsőoktatásban résztvevők
számára a XXXVI. OTDK-ra delegáló első fordulós (intézményi) konferencia is.
A Szervezőbizottság kéri a pályázókat, hogy a pályamű és az összefoglaló elkészítésénél tartsák be az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megfelelő szekciójának formai követelményeit, melyek a https://otdk.hu/
otdk/palyamunkak-kovetelmenyei oldalon találhatók meg.
A KONFERENCIA TÉMÁI:
A konferencia szekciói lefedik a kárpátaljai magyar vonatkozású felsőoktatásban szereplő valamennyi szakterületet, amelyek az OTDK szekciók sorrendjében a következők: agrártudomány, biológia, fizika, földtudományok, matematika; humán tudományok, informatika, kémia, vegyipar, közgazdaságtudomány, műszaki tudományok, művészetek és művészettudomány, orvos- és egészségtudomány,
pedagógia, pszichológia, tanulás- és tanításmódszertan, társadalomtudomány.
E szakterületeken kívüli témák nevezése előtt, kérjük,
egyeztessenek a szervezőkkel.
A NEVEZÉS:
A konferenciára nevezni a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány vagy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola honlapján elérhető online regisztrációs felületen van
lehetőség.
A nevezési laphoz csatolni kell elektronikus formában a
bemutatásra szánt pályamunka összefoglalóját (a hallgató és
a vezetőtanár aláírásával ellátva), a munka eredetiségét (plágium kizárását) igazoló becsületbeli nyilatkozatot, valamint az
összes szerző hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentumot.
A konferencia nevezési dokumentumait papíralapon is
várjuk!
A nevezési lap letölthető „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány oldaláról, vagy személyesen igényelhető az Alapítvány irodájában.
A nevezési dokumentumokat legkésőbb 2022. március
10-ig várjuk.
A PÁLYAMUNKA BEKÜLDÉSE:
A bemutatásra szánt pályamunkát (dolgozat) kizárólag
elektronikus formában legkésőbb
2022. március 10-ig lehet feltölteni a regisztrációs felületre, illetve elküldhető a geniusja2019@gmail.com vagy a
ktdk.info@gmail.com címre.
A határidő után érkezett pályamunkák szakmai bíráltatására és bemutatására nincs mód!
A PÁLYAMUNKÁK SZAKMAI BÍRÁLATA:
Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatokat kap.
A bíráló szakértők és a konferencia zsűritagjainak felkérése az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok
Nélkül (HTDK) programjának szakmai segítségével történik.
A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb a konferencia előtt egy héttel megkapják.
A pályamunkákat három opponens értékeli, akik pontszámokkal látják el a munkákat. Minden hallgató az opponensek által adott pontszámokkal indulnak a konferencián.
A pályamunka és az előadás értékelési szempontjai megtekinthetőek a www.kmf.uz.ua,és a www.genius-ja.uz.ua
honlapokon.
RÉSZVÉTEL A KONFERENCIÁN:
A konferencián résztvevő előadók számára nevezési, regisztrációs díj nincs.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ ALÁBBI ELÉRHE
TŐSÉGEKEN KAPHATÓ:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna
tel.: + 380-31-41-4-29-68
e-mail: geniusja2019@gmail.com
honlap: www.genius-ja.uz.ua
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Kaleidoszkóp
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!

Szavazz Te is kedvenc
pedagógusodra!

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA)
keretén belül Kiss Gyula tanár által létrehozott „Kárpátaljai Magyar Kultúráért Alap” Kedvenc tanárom címmel
honlapot hozott létre abból a célból, hogy díjazza a szavazás alapján kiválasztott pedagógusokat.
A honlap címe: www.kedvenctanarom.org.ua.
Az az óvónő, tanító és tanár nyer, aki 2021. decem
ber 5. 24.00 óráig a legtöbb szavazatot kapja. A verseny nyílt, mindenki javasolhatja kedvenc pedagógusát, és joga van a benevezettekre egy szavazatot leadni.
A nyertes pedagógusok díjazása számíthatnak, valamint az erre a díjazásra beérkezett céladományok ös�szegét is egyenlően osztjuk el a három nyertes között.
A verseny keretén belül lehetőség lesz határon inneni és túli anyagi felajánlások révén növelni a díjazásra
szánt alapösszeget.

Sudoku

Töltse ki az ábárk üres négyzeteit az 1-től 9-ig terjedő
egész számokkal úgy, hogy minden sorban és oszlop
ban, valamit a vastag vonalakkal határolt 3x3-as terül
teken belül valamennyi szám csak egyszer szerepeljen

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Előfordulhat, hogy
lábfájdalmat vagy
idegrendszeri problémákat tapasztal a
hét folyamán. A reggeli jógának a természetben számos jótékony hatása van,
nemcsak a testmozgás miatt, hanem a lélek egészsége miatt is. Érdemes előzetesen megterveznie és folyamatosan felülvizsgálnia a kiadásait a lelki békéje érdekében.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Rövidebb üzleti utazások vannak kilátásban
a héten. Készítsen listát a teendőiről, és állítson fel egy fontossági sorrendet
a feladatok között, hogy semmi ne kerülje el a figyelmét. A
szerelme útmutatásának és segítségének köszönhetően sikerek várnak Önre a munkahelyén, ahol szintén jobb, ha kerüli a feszültséget egy ideig. Új
szakmai kapcsolatokra, illetve
megrendelésekre tehet szert.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Úgy érzi, újdonságokra van szüksége, csinálna valamit, amit
még nem. A héten sikeres projektekre számíthat. Szerelmi
életében azonban félreértések
miatt bizonyos problémákkal szembesülhet, melynek
következtében zavarba ejtő
helyzetbe kerül. Nyugodjon
meg, egy őszinte beszélgetés
a kedvesével feloldja a félreértést, a párkapcsolatuk pedig
újra könnyed lehet.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Ezen a héten a bolygók állása az Ön javát
szolgálja, ezért igencsak kedvező lehetőségekre
számíthat, amelyek segíthetnek abban, hogy jobb pozícióba kerüljön. Merjen ambiciózus
lenni, meglátja, ezen a héten siker övezi a vállalásait. Célszerű
belekezdeni egy pénzügyi terv
elkészítésébe, meglátja, idővel
sok haszna fog származni belőle, így megfontolhat egy hos�szú távú befektetést is.

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)

Legyen Ön is a

partne rünk!

Загублено свідоцтво про неповну середню освіту Б №
375184 видане 06 червня 1989 р. середньою школою
№2 м. Берегово Закарпатської області на ім’я Гомокі
Янош Яношович вважати недійсним.
Втрачений військовий квіток МО № 779169 від
28 квітня 2004 р. виданий Берегівським РВК
Закарпатської обл. на ім’я Орбан Іштван Степанович,
вважати недійсним.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ön óvatosabb, titokzatosabb, gyanakvóbb és
éberebb, mint bárki a
világon, mielőtt elköteleződik valaki mellett. A héten gyakran lesz feszült, ezért
könnyen előfordulhat, hogy
megbánt olyanokat is, akik
nagyon közel állnak Önhöz. A
szívből jövő bocsánatkérés lehetővé teszi, hogy megmeneküljön a következmények elől,
még akkor is, ha nem teszi jóvá
teljes mértékben a tetteket.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Amennyiben tudományos kiválóságra vágyik, jó hírek várnak
Önre. A tanárok tiszteletet és elismerést kapnak a diákoktól és a szülőktől a kemény
munkájukért és odaadásukért,
hiszen tanulóik jelentős javulást mutatnak. Azok a személyek, akik művészettel és irodalommal foglalkoznak, jó teljesítményt nyújtanak a héten,
akár jutalomra vagy elismerésre is számíthatnak cserébe.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Ez a hét vegyes érzéseket kelthet Önben.
Kezdetben unatkozhat, de némi pozitivitással élvezheti az élet szépségét és harmóniáját. Érdemes
most kedvesen bánnia önmagával és a szeretteivel egyaránt,
ugyanis ezen a héten előfordulhatnak akár komolyabb viták
is a családi körben. Némelyik
Nyilas jegyűre jelentős nyomás
nehezedhet, ezért meggyűlhet a
baja a kapcsolatok kezelésével.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Az önfejlesztés lehet a
mottója ezen a héten,
miközben a barátai és
a családtagjai támogatását élvezi. A legjobb, ha ezen
a héten szelíden bánik mind önmagával, mind a szeretteivel.
Nehézségekkel szembesülhet a
kapcsolatok kezelésében, és ez
valószínűleg most jelentős nyomáshoz vezet. Bánjon önmagával és szeretteivel jólelkűen, így
elkerülhető, hogy gondjai akadjanak az emberi kapcsolataival.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

Ezen a héten rengeteg
fejlemény történik Ön
körül. Valószínűleg
időbe telik, amíg megszokja
az összes újdonságot, de sikerülhet. Akár új kihívások is
felmerülhetnek, végtére is, a
változáshoz általában fejfájás
is társul. Csak így lehet előre
lépni az életben. Maradjon rugalmas és alkalmazkodóképes,
különös tekintettel a pénzügyeire: tervezzen meg minden apró kiadást.

Nem szabad, hogy
agressziónak a legkisebb jelét is mutassa
héten. Nézeteltérései támadhatnak egy idősebb személ�lyel, de lehetőleg megfontoltan válogassa meg a szavait
és kijelentéseit. Figyeljen oda
arra is, hogy a héten ne köteleződjön el túl hirtelen. Váratlan üzleti utazást is jeleznek a
csillagok. Lehetősége adódik
továbbá aktívan részt venni
az irodában folyó munkában.

Szűz (8.24.-9.22.)
Jó lehetőségeket kaphat a fejlődésre, ezért
az lenne a legjobb, ha
maximálisan kihasználná őket.
Vállalkozása valószínűleg virágozni fog ezen a héten, ezért
érdemes gyakorlatias tervekbe
kezdenie, hogy az erőfeszítései
sikerre vigyék. A csillagok óvatosságra intik a pénzügyekben,
mivel anyagi kihívások nehezíthetik a hetet. Ebben az időszakban lehetőleg ne vegyen
fel hitelt és ne adjon kölcsön.

Halak (2.21.- 3.20.)
Az önfejlesztés és
az elemzés új motivációval látja el Önt
a munkahelyén, ahol rövid
utazásra számíthat. Lehet,
hogy váratlanul áthelyezik
vagy előléptetik. A nagykereskedelmi üzletágban, vagy
a háttérhálózatban dolgozók
remek lehetőségekkel találkozhatnak a héten. Ne hozzon elhamarkodott döntéseket adózással és a pénzügyi
befektetéssel kapcsolatban.

Egészségvédelem

Ezeket a zöldségeket fogyaszd télen –
feltöltik a készleteidet!

Télen nem könnyű friss zöldségekhez és gyümölcsökhöz jutni (legalábbis olyanokhoz, amik
nem feltétlenül a világ másik végéből érkeztek). De a zöldségeket illetően mégis nagyobb
a választék – mutatjuk, hogyan töltheted fel
könnyen a készleteidet a hideg hónapokban,
mégpedig friss, hazai zöldségek segítségével!

1. Káposzták

Szerencsére nem csupán megterem hazánkban a káposzta, hanem jó néhány alfaját fogyaszthatjuk télen is
– egészséges formában.
A lila és a hagyományos fejes káposzta tökéletes választás ebben az időszakban, akárcsak a kelkáposzta, illetve a már feldolgozott savanyú káposzta.
Mivel változatos formában elkészítheted őket, gond
nélkül beillesztheted a mindennapjaidba fogyasztásukat.
Akár főzeléket, levest, akár salátát, vagy éppen köretet
készítesz, a káposztafélékre feltétlenül érdemes gondolnod.
Vitaminokban, ásványi anyagokban és nyomelemekben
rendkívül gazdagok, és jól tárolhatóak a tél folyamán is.
Ha maximálisan kihasználnád előnyös tulajdonságaikat, minél több nyers, vagy rövid főzési időt igénylő recepteket próbálj ki.

2. Cékla

A céklát sok mindenkivel megutáltatták a menzán, mások csak szimplán nem kedvelik az ízét. Ha nem tartozol
ezek közé az emberek közé, akkor élvezheted a cékla ös�szes jótékony egészségügyi hatását.
Ilyen többek között kiemelkedően magas, változatos ásványi anyag, nyomelem és vitamintartalma.
Antioxidánsokban is bővelkedik, így véd a betegségekkel
szemben és rákmegelőző hatása ugyancsak ismert. Javítja
az állóképességet, segíti a véráramlást, a sebgyógyulást,
de afrodiziákumként is számon tartják.
A bolti savanyúság helyett sokkal jobban jársz, ha te
magad készíted el házilag a céklát, de érdemes bevetned
püré, illetve sült formában, továbbá a préselt céklalevet
is ajánlatos megízlelned (pl. gyümölcsökkel párosítva).

3. Csicsóka

A csicsóka egy csaknem elfeledett zöldségféle hazánk-

ban, amit szerencsére ismét egyre gyakrabban lehet kapni a boltokban.
A manapság különféle porok formájában forgalmazott inulin a csicsókában természetes formában fellelhető.
Ennek a rostnak köszönheti a csicsóka, hogy alacsony
kalóriatartalma ellenére is édeskés, és hosszan eltelít, miközben a benne levő hasznos tápanyagok sokkal könnyebben felszívódnak.
Magnézium-, vas- és kalciumtartalma kiemelendő, de
valóban olyan zöldség, aminek a fogyasztását mindenkinek rendszeresíteni kellene.
Megpróbálhatod időnként kiváltani vele a krumplit,
de készíthetsz belőle lepényt, chipset, turmixot, levest,
főzeléket.

4. Zellergumó

A zeller a céklához hasonlóan megosztó zöldség: van,
aki imádja különleges ízét, van, aki még levesben sem tűri.
A recepteket illetően a zeller jól hasznosítható krémlevesként, köret formájában (akár pürésítve, akár hagyományosan sütőben sütve), de készíthetsz belőle tócsit is, csak
ezúttal krumpli helyett zellert reszelj le.
Népszerű fogás a zellerhasáb, ami a hasábburgonyát hívatott utánozni, de vannak, akik salátát, vagy chipset készítenek belőle.
Mindenesetre, ha diétázol, a zeller kiváló választás
számodra, ugyanis csak 16 kalóriát tartalmaz 100 grammonként.
Cserébe nem szűkölködik A-vitaminban, kalciumban,
nátriumban és magnéziumban.

5. Fekete retek

A fekete retek jótékony hatást gyakorol a májra, serkenti az epetermelést, segíti a méregtelenítést. Természetes növényi vízhajtóként ismert, antibakteriális hatású, és
támogatja az emésztés ideális működését.
Rengeteg vitamint, ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz, ráadásul a megfelelő tárolási körülmények mellett
akár tavaszig is eltartható – télen tehát tökéletes választás
az étkezésed színesítésére.
Megfázásos megbetegedések esetén hatalmas segítség,
és a pajzsmirigy-túlműködésben szenvedők számára is javasolt a fekete retek gyakori fogyasztása. Leginkább nyersen, szendvicsbe, vagy salátaként használjuk fel, de sütve
is érdemes tenni vele egy próbát.

A legkedveltebb import gyümölcsünk: ezért
imádja a tested a banánt

A banán nemcsak ízletes és finom, hanem az egyik
legegészségesebb és legolcsóbb gyümölcs is, amit
egész évben könnyen beszerezhetsz. Bár DélkeletÁzsiában honos, meleg éghajlaton széles körben
termesztik, így világszerte elérhető. Mivel pedig
számos olyan alapvető tápanyagot is tartalmaz,
amire a szervezetünknek is szüksége van, neked
is érdemes napi szinten fogyasztanod.

Rostban gazdag és képes szabályozni a
vércukorszintet

A banán sok rostot és számos antioxidánst is tartalmaz. Szinte kizárólag vízből és szénhidrátokból áll, fehérjét keveset, zsírt pedig egyáltalán nem tartalmaz. Oldható rostban gazdag, ami a szivacsszerű állagát is adja. Éretlenül pedig olyan keményítő is van benne, amit a szervezet nem emészt meg.
A kettő együttesen képes mérsékelni a vércukorszintet,
és szabályozzák az étvágyat azáltal, hogy lassítják a gyomor
kiürülését. Ez azt jelenti, hogy bár egy banánt főként szénhidrátok alkotnak, egy egészséges ember vércukorszintjére nincs rossz hatással. Ugyan csak kisebb mennyiségben,
de még a cukorbetegek is fogyaszthatják.
Ami szintén jó hír, hogy többféle antioxidánst, köztük flavonidokat és aminokat is tartalmaz. Ezek az
antioxidánsok számos egészségügyi előnnyel járnak. Ilyen
például, hogy csökkentik a szívbetegségek és a degeneratív
betegségek kockázatát, valamint segítenek megelőzni a sejtekben a szabad gyökök okozta ártalmakat.

Támogatja az egészséges emésztést

Az élelmi rostokat számos egészségügyi előnnyel
hozták összefüggésbe, a jobb emésztést is beleértve. Az
éretlen banánban fellelhető rezisztens keményítő egy
prebiotikumnak számít, amely a vastagbélben található jótékony baktériumok táplálékaként szolgál. Az érett és az éretlen banánban is megtalálható pektin pedig segíthet megelőzni a székrekedést, mivel képes fellazítani a széklet állagát.

Segíthet a fogyásban

Ugyan egyetlen tanulmány sem vizsgálta közvetlenül a
banán súlycsökkenésre gyakorolt hatását, számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami a legtöbb fogyókúrás élelmiszerre is igaz. Egy átlagos banán viszonylag kevés, valamivel több mint 100 kalóriát tartalmaz, mégis laktató és tápláló. Ezenkívül pedig, ahogyan arról már korábban is szó
volt, csökkenti az étvágyat, édes ízével pedig pótolhatja azt
az élményt, amit sok magas cukortartalmú sütemény kínál.

Jó hatással van a szív és a vese egészségére

A szív és a vese egészséges működéséhez, valamint
a normális vérnyomás fenntartásához létfontosságú a kálium, de a legtöbb ember étrendjében mégis kisebb mértékben van jelen, mint kellene. A banán viszont nagyszerű káliumforrás: már egyetlen darab is nagyjából 10%-át
biztosítja az ajánlott napi káliumbevitelnek. Ha az étrended kellő mennyiségű káliumot tartalmaz, segíthet szabályozni a vérnyomásodat, a veséd működését, és a szív- és
érrendszeri megbetegedések kockázatát is csökkentheti.
Sőt, egy tanulmány még azt is kimutatta, hogy a korai
stádiumú krónikus vesebetegségben szenvedők állapotát is
segíthet szinten tartani. Mindezeket figyelembe véve nem
is kérdéses, hogy neked is érdemes legalább egy-egy banánnal támogatnod a káliumbeviteledet.

Könnyen beillesztheted az étrendedbe

A banán nemcsak hihetetlenül egészséges, hanem felhasználni is könnyű. Azontúl, hogy egyszerűen meghámozva önmagában is fogyaszthatod, kiváló feltétje lehet a
joghurtnak, a gabonapehelynek, a granolának vagy a zabkásának, de turmixként is mennyei finom. Ha egy extrább
finomságra vágysz, akkor teljes kiőrlésű, mogyoróvajjal
megkent pirítóssal is fogyaszthatod.
Sütés-főzés során rengetegféle süteményt vagy akár sült
banánt készíthetsz belőle, de alapanyagként sok receptben
tojáshelyettesítőként is kiváló. Ami pedig a legjobb, hogy
tényleg gyakorlatilag minden élelmiszerboltban fellelhető, és legalább annyira könnyen szállíthatod, mint amilyen
sokféle módon felhasználhatod.
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Habár önmagában a gyógynövények
nem bírnak el a légúti jellegű betegségek komoly lefolyásával, vitathatatlan,
mekkora segítséget jelentenek a szervezet támogatásában és a tünetek enyhítésében. Egy kis odafigyeléssel és a bükki
füvesember javallataival megelőzhetjük
a könnyebb lefolyású felsőlégúti, megfázásos panaszokat. Szabó Gyuri bácsi
most a gyógyteák mellett az illóolajok
használatára is tippeket ad.
1. Eldugult orra

Segít rajta a diólevélteával való belső mosogatás,
vagy a gyógynövényes inhalálás: egy edénybe öntsenek
kamilla, kakukkfű-, bodza- vagy borsmentateát, hajoljanak fölé és szippantsák be mélyen a gőzt. Takarják be
fejüket egy törülközővel, hogy ne illanjon el a gyógyító meleg levegő. Fülgyulladás, torokgyulladás esetén is
hasonló módon járjanak el. Kisgyerek is kezelhető ilyen
módon, de mellé felnőtt felügyelete kell, nehogy leforrázza magát, legegyszerűbb, ha a kisgyereket ölbe vesszük.
A patikában kapható fiziológiai sóoldat, szintén nagyon hatásos. Otthon is készíthetnek ilyet egy liter forró
vízhez egy evőkanál nagyszemű tengeri sót hozzáadva.
Vigyázat, több só irritálhatja a nyálkahártyát! Langyosra hűtve mossák vele belülről az orrjáratokat.

2. Torokfájásra

Gargarizáljanak naponta háromszor zsályából, kamillából, borsmentából vagy apróbojtorjánból készült langyos, szűrt teával.
Ezekből a gyógynövényekből teát is igyanak, keverhetik őket egyenlő arányban. Ebből Szabó Gyuri bácsi
naponta 2-3 csészét ajánl.

Egy másik recept: egy fél citrom levét egy fél pohár vízbe öntjük, hozzáadunk egy kanál mézet, ezt kortyolgatjuk hidegen. Nyugtató és fájdalomcsillapító hatása van.

3. Köhögésre

Bodza, szurokfű, útifű a legjobb gyógynövények köhögésre. Útifűből sűrű szirupot is készíthetnek, még találnak friss növényt. Egy üveg aljára megmosott friss útifű leveleket teszünk, majd ugyanolyan vastagságú réteg
cukrot adunk hozzá. Ismét útifű réteg következik, majd
ismét cukor, míg az edény meg nem telik. Két hétig szobahőmérsékleten lefedve állni hagyjuk, naponta megforgatjuk. Ha kész, naponta 1-3 evőkanállal iszunk belőle magában vagy hígítva. Gyerekek különösen szeretik.
Ha éjszaka nagyon köhögnek, lefekvés előtt kapjanak be egy kanál olívaolajat. Készítsenek mézet az éjjeliszekrényre, jól csillapítja a makacs köhögést.

4. Nátha jellegű tünetekre

Izzasztó hatású a bodza teája. Keverhetnek bele hársat, csalánt, borsmentát. Minél forróbban tudják inni, annál jobb. Lehetőleg már ágyban fekve igyák, akkor izzadnak tőle a legjobban.
Rendkívül hatásos ilyenkor a forró lábfürdő is. Ágyban fekve kell meginni a következő italt is, mely izzasztó hatásával messze űzi a bacilusokat: egy ágacska friss
kakukkfű (száraz is megteszi) leforrázva 2,5 dl forró vízzel, hagyjuk ázni és hűlni 15 percig, majd egy kanál mézet és két teáskanál citromlevet adjunk hozzá.

5. Levegőtisztítás

A munkahelyre vigyenek párologtatót, melybe citrom, levendula vagy eukaliptusz illóolajat cseppentsenek.
Egy alkalommal 15-20 cseppnél ne legyen több, különben fejfájást okozhatnak. Ez a mennyiség elegendő
egy délelőttre.
Ezek az olajok megtisztítják a levegőt, ártalmatlanná teszik a baktériumokat és vírusokat, így nem terjed
az influenza.
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KULTURÁLIS
SZAKÍRÓ
(ZSUZSANNA)

MAGUNK

Magyarországra, Hantosra
mezőgazdasággal (lótenyésztéssel és
marhatenyésztéssel) foglalkozó cégünk
munkatársakat keres

Ecetes sajtos
ropogós

Hozzávalók a tésztához kb. 50-60 darabhoz: 50
dkg finomliszt, 20 dkg reszelt trappista sajt, 5 dkg szoba-hőmérsékletű vaj, 6 dkg zsír, kb. 30 dkg tejföl, 2 evőkanál 10 %-os ecet, 1 csapott evőkanál só.
Elkészítés: A lisztet, sót, reszelt sajtot összekeverjük,
elmorzsoljuk benne a vajat és a zsírt, hozzáadjuk az ecetet,
végül annyi tejfölt keverünk bele, hogy puha, könnyen kezelhető tésztát kapjunk, de ne legyen ragacsos!
Enyhén lisztezett felületen kinyújtjuk 7-8 mm vastag,
téglalap alakúra. A felvert tojással lekenjük a tetejét, megszórjuk a reszelt sajttal és kb. 2 cm széles, 10 cm hosszú
lapokra felvágjuk.
Sütőpapíros tepsire sorakoztatjuk és előmelegített
170 fokos sütőben kb. 25-30 percig sütjük alsó-felső sütésen vagy előmelegített 170 fokos hőlégkeveréses sütőben kb. 15-17 percig. (A sütési idő csak tájékoztató jellegű, sütőtől függően eltérhet!)

6 dolog, amiért minden
nap egyél körtét

Szereted a körtét? Édes, zamatos gyümölcs, aminek
nehéz ellenállni. Azonkívül azonban, hogy nagyon fi
nom, számtalan olyan tulajdonsága van, amiért min
den nap enned kéne. Íme, 6 olyan dolog, amiért a kör
te az ősz egyik legegészségesebb gyümölcse.
Egy átlagos körte
úgy 175-180 gramm, ami
100-102 kalória és 25-27
gramm szénhidrátot tartalmaz. Gyakori fogyasztása fantasztikus hatással van az egészségedre. C-vitamint, K-vitamint, B6-vitamint, vasat, káliumot, kalciumot,
magnéziumot, riboflavint,
rezet és folsavat tartalmaz. Antioxidánsokban
gazdag, flavonoidokat és
karotinoidokat is rejt.
Lássuk mi mindenre jó
a körte:
Az egyik legjobb ter
mészetes salaktalanító
Magas a rosttartalma,
ennek köszönhetően serkenti a bélműködést, támogatja az emésztést és
segít elkerülni a székrekedést. A rettegett vastagbélrák kialakulásának megelőzésében is nagy szerepe
van. Szervezetünkben salakanyagok rakódnak le, a
körte pedig segít ezek eltávolításában. Méregtelenít,
és mivel gyorsítja emésztésünket, akkor is jó hasznát vesszük, ha fogyni szeretnénk.
Segít a vércukorszint
szabályozásában
Alacsony glikémiás
indexének és magas rosttartalmának köszönhetően szuper választás cukorbetegek számára. Lassan emeli meg a vércukor szintjét, mivel a gyomor lassan emészti meg.
Ha cukorbetegséggel küzdesz, a körte jó kis édesség, válaszd bármikor,
csak figyelj az elfogyasztott mennyiségre.
Védi a szívet
A benne lévő rosttartalom és procyanid

antioxidáns-tartalma miatt
a körte csökkenti a rossz
koleszterin szintjét, kihajtja az epesavat.
Ez már önmagában is
jót tesz a szívnek, ám rendszeres fogyasztása felére
csökkentheti a stroke előfordulásának kockázatát.
Jót tesz a szemnek
Rendszeres fogyasztásával sokat tehetsz a szemed egészségéért. A körte
luteint és zeaxantint tartalmaz. Ezen anyagok pedig
csökkentik a makula degeneráció kialakulásának
esélyét. Az időskori vakság
egyik oka ez a betegség, a
körte pedig segít megakadályozni.
Csökkentheti a daga
natos betegségek
kialakulását
A körte minden porcikája tele van értékes
antioxidánsokkal, magas
a C-vitamin- és a K-vitamin tartalma. A káros
szabadgyökök ellen nagyon hatékonyan harcol,
így hátráltatja a rák kialakulását.
Segít a csontritkulás
ellen
A körte tartalmaz bórt
is, ami segít a kalcium és a
magnézium hasznosításának szabályozásában. Ez
a tulajdonsága elősegíti a
csontképződést, és egyben
akadályozza a csontritkulás kialakulását. Jót tesz az
ízületeknek is.
Az eddigi kutatások
azt bizonyították be, hogy
a körte nem allergizál, vagyis fogyasztása nem vált
ki semmilyen allergiás reakciót. Ennek is köszönhető, hogy csecsemők hozzátáplálásában is kiválóan alkalmazható gyümölcs.

