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Adventi vásár 
Beregardóban

Csomagolói munka 
Magyarországon!

Azonnali indulás! Biometrikus útlevéllel is!
Tamásiban található húsipari termékek 
csomagolásával és feldolgozásával 

foglalkozó (bacon, virsli, tepertő) 
partnerünknek keresünk munkatársakat!

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).

Együtt sikeresebben

A K á r p á t - m e d e n -
ce magyarok ál-

tal lakott térségei kö-
zül bő két évvel ez-
előtt először a Vajda-
ságban, majd ezt köve-
tően Erdélyben, Hor-
vátországban és a Fel-
vidéken indult a kez-
dő vállalkozókat fel-
karoló mentorprog -

ram. Amelynek lénye-
ge, hogy az ugyanazon 
szakterületen tevékeny-
kedő tapasztaltabb vál-
lalkozó rendszeresen 
megosztja ismereteit a 
fiatalabb sorstársával, 
és fokozatosan bevonja 
azt kapcsolati körébe. 

Csongor határában „hul-
lámsírok” nyomai jelzik 

az egykori temető helyét. Az 
itteniek „ócska” temetőnek 
nevezik ezt a részt, ahol öreg 
almafák őrzik az itt elteme-
tettek nyugalmát. A telepü-
lés vezetése, a KMKSZ he-
lyi alapszervezete emlékpark 
létesítését tervezi itt, ahol az 
ide látogatók megismerked-
hetnek a falu ősi múltjával 
és temetkezési szokásaival. 
Néhány évvel ezelőtt meg is 
tették az első lépéseket: ezen 
a helyen állították fel a falu 
névtábláját, a mellette álló 
emléktábla pedig arról ta-
núskodik, hogy itt bronz- és 
vaskori temetkezési emlé-
keket találtak, idén decem-
ber elsején pedig a Bethlen 
Alap támogatásával a Dicső 
pedagóguscsaládnak állítot-
tak síremléket, akik megha-
tározó személyiségei voltak 
a település oktatási, kulturá-
lis életének.

Újabb emlékjelet állítottak a csongori ,,ócska,, temetőben

Felelősséggel és hű-
séggel – ez a jel-
mondat vezérli a 

Nemzetstratégiai Kuta-
tóintézet (NSKI) mun-
katársait, melyhez híven 
immáron közel egy évti-
zede december elején Mi-
kulás-járás keretében ad-

ják át ajándékaikat a Kár-
pát-medencében nehezebb 
sorban élő magyar gyer-
mekek és családjaik számá-
ra. Így érkeztek meg a név-
re szóló csomagok 2013 óta 
minden évben Kárpátaljára 
is. Azokat korábban rendre 
Szász Jenő elnök és munka-

társai adták át a címzettek-
nek. A Covid-járvány miatt 
viszont sajnos már sem ta-
valy, sem idén nem jöhet-
tek el személyesen, s az itteni 
gyerekek sem köszönhették 
meg az ajándékokat kedves 
műsor keretében… De a Mi-
kulások már csak olyanok, 

hogy rájuk lehet bízni a 
küldeményeket, a szere-
tet csomagba zárt üzene-
teit, mert ők legyőznek 
minden akadályt. Így az-
tán most is célba értek az 
ajándékok. 

Idén is megérkezett Kárpátaljára az NSKI mikulásajándéka
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Elejét lásd az 1. oldalon

BetAnított Könnyű 
FiziKAi mUnKÁrA 

keresünk kollégákat a Duvenbeck IMMO Logisztika Kft. 
kecskeméti telephelyére, ahol 

autóalkatrész-raktározással, -gyártással és 
-összeszereléssel foglalkozunk. 

elérhető pozíciók:
• Összeszerelő (autóalkatrészek összeszerelése – spoilerek, 

küszöbök, díszcsíkok, lökhárítók – munkautasítás alapján)
• Áruösszekészítő (autóalkatrészek összekészítése 

egy lista alapján)

Könnyű FiziKAi mUnKA,  
HölgyeK jelentKezését is VÁrjUK!
Segítség a beköltözésben, papírok elkészítésében 

(adókártya, TAJ kártya, lakcímkártya, bankszámla-nyitás)

Feltételek:
• 3 műszak vállalása (napi 8 óra – heti 5 nap (hétfőtől-péntekig)
• magyar nyelvtudás szóban és írásban egyaránt 

(társalgási szinten) 

A szállásról:
• Gyönyörűen, teljeskörűen felújított 

családi házak – 2 ágyas szobákkal 
• Biztosítjuk az odajutást a munkahelyre a szállásról 

műszakokhoz igazodva

Jelentkezni  Viberen, Whatsappon a +36 (30) 134-4731 
telefonszámon lehetséges, vagy a 

Duvenbeck Magyarország Facebook oldalán 
messengeren keresztül!

Csomagba zárt szeretet
Idén is megérkezett Kárpátaljára az NSKI mikulásajándéka

December 6-án han-
gos Mikulás-hívó ének 
fogadta a Nagyszakállút 
a Nagyberegi Református 
Líceum igazi karácsonyi 
hangulatot árasztó zsibon-
gójában, ahol Tóth László 
lelkészigazgató köszön-
tötte azokat a nagyberegi 
gyerekeket és szüleiket, 

akikhez idén ide küldte 
meglepetéseit az NSKI. A 
karácsonyfák szomszéd-
ságában felállított kandal-
ló mellett örömmel pihent 
meg a Mikulás, aki mesélt 
a gyerekeknek a hosszú 
útról, amit megtett, illetve 
a szeretet fontosságáról, 
ami nem csak ezt az idő-
szakot kell átjárja. Majd 
a lelkészigazgató közre-
működésével kézbesítet-
te a névre szóló ajándéko-
kat a gyerekeknek. Akik 

nagy izgalommal kutatták, 
mit is rejtenek a hatalmas 
csomagok. Mint kiderült, 
valamennyien a kedvenc és 
óhajtott játékukat is megta-
lálták abban, hisz az NSKI 
Mikulása előre érdeklődött, 
kit mi érdekel leginkább, ki 
mivel foglalkozik szívesen. 
Így aztán nagy volt az öröm, 
amikor a csomagot kibont-
va a gyerekek olyan dolgo-

kat vehettek kezükbe, ami-
ről sokszor csak titokban ál-
modtak. Aztán a családi ka-
rácsonyi csomagokat is át-
vehették a szülők, hisz az 
ajándékozók nem csupán a 
gyermekeknek akartak örö-
met szerezni Mikuláskor, de 
küldeményeikkel családjaik 
karácsonyi asztalát is igye-
keztek gazdagabbá tenni. 

Az ajándékozást köve-
tően Zán Fábián Sándor, 
a Kárpátaljai Református 
Egyház püspöke arra kér-

te a gyerekeket, hogy vi-
szonzásaként legyenek 
szófogadó, engedelmes, 
jó gyermekek. Emellett 
mind a kicsinyek, mind a 
felnőttek figyelmét a há-
laadás, az imádkozás, az 
egymásért való imádko-
zás fontosságára hívta fel.

Mint megtudtuk, az 
NSKI a Kárpátaljai Re-
formátus  Egyházke-
rületen keresztül min-
den évben más telepü-
lésre juttatja el ajándé-

kait. Idén Nagybereg, 
Beregújfalu, Kígyós, 
Nagymuzsaly, Kuklya, 
Beregardó, Makkosjánosi 
és a Nefelejcs Rehabili-
tációs Központ gyerekei 
(összesen száztizen) örül-
hettek az ajándékoknak. A 
karanténszabályok miatt 
viszont ezúttal nem egy-
szerre vehették át ünnepé-
lyes keretek között, azokat 
a lelkészeken keresztül jut-
tatják el az érintettekhez.

Kovács Erzsébet

Az év végéhez közeledve 
a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet kárpát-
aljai képviselete a hagyo-

mányokhoz híven idén is 
megszervezte jótékony-
sági akcióját, ezúttal egy-
egy gazdag élelmiszer-
csomaggal 482 rászoruló-
nak segítenek örömtelib-
bé tenni az előttünk álló 
ünnepeket. Továbbá 185 
háztartásba – ahol idős, 
beteg, egyedülálló ember 
él – tüzelőként brikettet 
visznek, hogy a legnehe-
zebb heteket ily módon 
tudják a rászorultak át-
vészelni. Emellett a civil 
szervezet által működte-
tett tanodába járó ötven 
gyerek édességcsomag-
ban részesült. 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági akciója

Örömöt varázsolni az arcokra
– A csomagok kiosztása 

most kezdődött, s azon va-
gyunk, hogy a karácsonyi 
ünnepek élő estéjén min-

denhová eljusson az adomá-
nyunk – tájékoztatta a sajtó 
munkatársait Gerevich Já-

nos, a Magyar Ökumeni-
kus Segélyszervezet kár-
pátaljai kirendeltségének 
a vezetője. – Az itteni rá-
szorulók számára ezúttal 
hatmillió-kétszázezer fo-
rint gyűlt össze. 

Gerevich János azt is 
elmondta, hogy amint a 
járványhelyzet lehetővé 
teszi, újraindítják felzár-
kóztató programjukat és 
a Biztos kezdet gyermek-
ház foglalkozásai szintén 
újra látogathatók lesznek. 
Itt a nehéz körülmények 
között élő családok gyer-
mekorvos, védőnő, moz-
gásterapeuta és életvezető 
tanácsait vehetik igénybe, 

illetve ilyen jellegű trénin-
geken vehetnek részt.

-ardai-
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Advent második vasárnapján

Ég a remény gyertyája is
Advent időszakában vagyunk, s egyre közelebb kerülünk a várva 
várt ünnephez, a karácsonyhoz. Ezt jelzi a hetenként meggyújtott 
gyertyák száma is. A Beregszász főterén felállított adventi koszo-
rún vasárnap fellobbant a remény lángja is. 

A Beregszászi Polgármeste-
ri Hivatal és a Beregszászi Ró-
mai Katolikus Egyházközség kö-
zös szervezésében megtartott ün-
nepségen Babják Zoltán kiemel-
te: „Advent első vasárnapján a 

hit felé nyitottunk, most pedig itt 
az ideje, hogy abból másoknak is 
adjunk. Vallom, hogy a hit a re-
ménnyel együtt ajándék, akinek 
van, az adjon belőle!” – fogalma-
zott a polgármester, aki azt kérte, 
hogy a várakozás időszakát pró-
báljuk megtölteni tiszta gondola-
tokkal és jó cselekedetekkel, s ál-
dott, békés, reményekkel teli ad-
venti várakozást kívánt a város és 
a kistérség lakóinak. 

Az adventi vasárnapok segí-
tenek lassítani ebben a rohanó 
világban, ilyenkor megállunk a 
koszorúnk mellett, s meggyújt-
juk a következő gyertyát, fogal-
mazott Pavljuk Miklós képvise-
lő. Kiemelte, mennyire fontos, 
hogy megálljunk, lassítsunk, el-
gondolkodjunk, imádkozzunk.

Molnár János római katoli-

kus esperes-plébános azt hang-
súlyozta, hogy a lelkünkhöz, szí-
vünkhöz vezető útról el kell ke-
rüljön minden akadály – emberi 
gyengeség, bűn –, ami megaka-
dályoz bennünket abban, hogy 

találkozzunk az Úrral. Az espe-
res kiemelte, hogy a bűnbánat-
ban való megtisztulás az az útké-
szítés, ami hozzá tartozik az ad-
venti időszakhoz, hogy a kétezer 
évvel ezelőtt megszületett Meg-
váltó a mi szívünkben is meg-
szülessen. Ehhez kérte Isten ál-
dását és megtartó erejét mindany-
nyiunk számára.

A remény lángjának fellob-
banása után – a gyertyát ezút-
tal Babják Zoltán, Pavljuk Mik-
lós és Molnár János gyújtotta 
meg – a történelmi egyházak je-
lenlévő képviselői kérték Isten 
áldását valamennyiünk életére, 
majd az esemény a Beregszászi 
Kodály Zoltán Művészeti Isko-
la tanári énekkarának csodálatos 
műsorával zárult.

-kósa-

Közösségépítés és segítségnyúj-
tás szándékával szerveztek idén 
adventi vásárt a beregardói re-
formátus gyülekezetben. 

Már napokkal, hetekkel az ese-
mény előtt néhány alkalommal nő-
testvérek és ifisek gyűltek össze 

a parókián, hogy közösen készít-
sék el a vásárra szánt dolgaikat. 
És voltak, akik odahaza szorgos-
kodtak, s hozták el kész termékei-
ket. Vasárnap aztán gazdag válasz-
ték várta istentisztelet után az Oá-
zis étteremben (ezúttal is köszö-
net Lőrincz Andrásnak és Évának 
a nagyszerű helyszín biztosításáért) 
a gyülekezet tagjait. Akik amellett, 
hogy beszerezhették karácsonyi 
asztal- és fenyődíszeiket, a szeret-

Adventi vásár Beregardóban
teiknek szánt ajándékaikat, az ér-
tük kifizetett összeggel jótékony-
sági célt is szolgáltak. Hisz, mint 
Balázs Antal lelkész korábban is 
hirdette, a befolyt összeg abba a 
gyülekezet által létrehozott segít-
ségnyújtási alapba megy, amely-

ből betegség, baj esetén támogat-
hatják a testvéreket. 

S hogy a hangulatot fokoz-
zák, szorgos kezű nőtestvérek 
süteménnyel kedveskedtek a 
vásárlóknak, emellett Hapcsuk 
Gergelynek köszönhetően forralt 
bor és citromos tea illata is be-
töltötte a termet, így aztán a vá-
sár mellett kellemes beszélgetés-
re is lehetőség nyílott. 

-marton-

A Kárpátaljai Hazajáró Hon-
ismereti és Turista Egylet (a to-
vábbiakban Kárpátaljai Haza-
járó Egylet, KHE) december 
4-én tartotta éves taggyűlé- 
sét, amelyen az egyesület veze-
tői beszámoltak az elmúlt évi 
tevékenységükről, felvázolták 
a 2022-es célkitűzéseket, vala-
mint tisztújításra is sor került. 
A találkozónak az Ortutay 
Elemér Görögkatolikus Szak-
kollégium adott otthont. 

Az évzáró-évértékelő alka-
lomra meghívást kapott az egy-
let minden tagja, azok számára, 
akik személyesen nem tudtak je-

len lenni, online közvetítették az 
eseményeket.

A megjelenteket Varju Zol-
tán, az egylet alelnöke, honis-
mereti és túravezető, az Ortutay 
Elemér Görögkatolikus Köz-
pont munkatársa köszöntötte, 
majd közösen imádkoztak, hálát 
adva Istennek az elmúlt eszten-
dőért. Az ukrán állami himnusz 
elhangzása és nemzeti imádsá-
gunk eléneklése után Gyebnár 
István, Magyarország beregszá-
szi külképviseletének konzul-
ja gratulált a KHE eddigi tevé-
kenységéhez, és kívánt további 
sikereket, hangsúlyozva, hogy 
Kárpátalja is a történelmi Ma-
gyarország részét képezi, ezért 
minden magyarnak ismernie kell 
a régió történelmét, kulturális 
értékeit, természeti szépségeit. 

A „nagy” hazajárók – Jakab 
Sándor, Kenyeres Oszkár, il-
letve Moys Zoltán, a Hazajáró 

Évértékelő a kárpátaljai 
hazajáróknál

műsorok szerkesztője – az ismert 
körülmények miatt sajnos nem 
tudtak eljönni Beregszászba, így 
videóüzenetben üdvözölték kár-
pátaljai barátaikat.

Bíró András, a Kárpátaljai Ha-
zajáró Egylet elnöke, honismereti 
és túravezető ismertette az egylet 
alapításának előzményeit, körül-
ményeit. A Kárpátaljai Hazajáró 
Egylet 2019-ben azzal a céllal ala-
kult, hogy népszerűsítse Kárpátal-
ja, valamint a Kárpát-medence ter-
mészeti, történelmi és kulturális 
kincseit, a fiatalokban megerősítse 
a természet és a haza iránti szerete-
tet, valamint összekösse a kárpátal-

jai természetjárókat a Kárpát-me-
dencében élő hasonló gondolkodá-
sú honfitársaival. Az elnök köszö-
netet mondott Varju Zoltánnak, il-
letve Vezsdel Lászlónak, a KHE 
titkárának, honismereti és túrave-
zetőnek azért, hogy a kellő időben 
teljes mellszélességgel támogatták 
az ügy megvalósítását.

Ezután következett maga az 
évértékelő, amikor is az egylet 
három túravezetője vetített ké-
pek segítségével sorban felidézte 
a 2021-es év mind a 27 teljesített 
túráját. Megtudhattuk azt is, hogy 
a 2021-ben megtett túraútvonalak 
hossza összesen 540 km, amihez 
25 515 m szintemelkedés és 27 199 
méternyi szintvesztés társult, 54 
hegycsúcsot sikerült meghódíta-
ni. Az egylet aktív tagjainak szá-
ma jelenleg 240 fő; év folyamán az 
egyes túrákon összesen 1235 főt si-
került megmozgatni.

A rendezvényen részt vett Deb-

receni Kamilla és Balla Béla, 
a TV21 Ungvár munkatársai, 
a Bakancslista magazinműsor 
készítői, akik nem mellesleg a 
KHE aktív tagjai. Velük Simon 
Rita, a Kárpáti Igaz Szó tudósí-
tója – szintén túratárs – beszél-
getett a műsor ötletének megszü-
letéséről, az anyagok készítésé-
ről, majd egy összefoglaló kis-
filmet láthattunk az elmúlt év tú-
ráiról. (A Bakancslista 2021-ben 
II. helyezést ért el a Külhoni ta-
lálkozások – Kós Károly Tele-
víziós és Rádiós Szemlén rövid-
film kategóriában.)

A Kárpátaljai Hazajáró Egy-
letnél már hagyomány, hogy az 
aktív túrázók, akik legalább 10 
túrát teljesítettek, az egylet cí-
merével ellátott, névre szóló 
bögrét kapnak ajándékba. Ez 
alkalommal hatan vehették át 
megérdemelt bögréjüket.

A továbbiakban a jövőbeni 
tervekről esett szó. Bíró And-
rás elmondta, hogy szeretnének 
több olyan rendezvényre, intéz-
ménybe eljutni, ahol a fiatalok-
kal, diákokkal megismertethe-
tik egyesületük tevékenységét, 
illetve a kárpátaljai túrázási le-
hetőségeket. Varju Zoltán ar-
ról tájékoztatott, hogy ezentúl 
minden évben szeretnének ki-
adni egy évkönyvet, amelyben 
sok-sok fotó és rövid leírások se-
gítségével bemutatnák a teljesí-
tett túrákat. Ezután ismertették a 
2022-re tervezett túrák helyszí-
neit. Az első alkalomra rögtön 
év elején, 2022. január 14–16. 
között kerül majd sor, amely so-
rán a résztvevők Lemberg váro- 
sának magyar vonatkozású em-
lékeivel ismerkedhetnek meg.

A következő programpont a 
tisztújítás volt. Mivel a Kárpát-
aljai Hazajáró Egyletet hivata-
losan 2019-ben jegyezték be, az 
akkor két évre megválasztott ve-
zetők mandátuma lejárt. A tag-
ság újabb periódusra egyhangú-
lag bizalmat szavazott a jelenle-
gi tisztségviselőknek.

Rövid szünet után a kitar-
tóbbak néhány amatőr videó 
segítségével feleleveníthették 
az egyes túrák emlékezetesebb 
pillanatait. Az évzáró találkozó 
batyus falatozással, jó hangulatú 
beszélgetéssel ért véget. A KHE 
vezetői úgy nyilatkoztak, hogy a 
jövőben ebből hagyományt sze-
retnének teremteni.

Sz. J.

A Beregszászi Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége 
(BKÉSZ) és Beregszászi Ró-
mai Katolikus Egyházközség 
képviselői 90 ajándékcsoma-
got készítettek a Beregszászi 
Járási Linner Bertalan Kór-
ház két Covid osztályán dol-

Köszönet a beregszászi kórház Covid osztályán dolgozóknak

„Mert adni jó”
gozó orvosok, ápolók és segéd-
ápolók részére, amelyek átadá-
sára december 3-án került sor a 
kórház területén. Az ajándéko-
zókat fogadta dr. Némethy Mari-
anna igazgatófőorvos-helyettes, 
az 1-es és 2-es Covid osztály ve-
zető főorvosai (dr. Sóhaj-Orosz 

Zsuzsanna és dr. Hánykovics 
Tetjána), főnővérei (Mattevi 
Enikő és Fanta Olga). Ezzel a 
gesztussal szeretnénk megkö-
szönni mindazt az áldozatos 
munkát, amit az osztályok dol-
gozói kifejtenek immár a har-
madik Covid-hullám idején, 
naponta kockáztatva egész-
ségüket. 

 Jakab Eleonóra, a BKÉSZ 
elnöke elmondta, hogy sze-
retnék feleleveníteni azt a ha-
gyományt, mely szerint Linner 
doktor az ünnepek közeledté-
vel gyakran ajándékozta meg 
kollégáit, munkatársait. Erről a 
róla készült dokumentumfilm-
ben („Egy nem mindennapi or-
vos élete”) is nyilatkoznak a visz-
szaemlékezők (a film elérhető a 
Youtube csatornán).

Az átadást követően dr. 
Némethy Marianna köszönetét 
fejezte ki az ajándékozóknak. El-
mondta, hogy a Beregszászi Római 
Katolikus Egyházközség rendsze-
resen támogatja a kórházat, amely 
nagy örömmel tölti el őket.

Az ajándékcsomagok meg-
vásárlását a Bethlen Gábor Alap 
támogatta.

M. N.
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Értéket hagyni magunk után
Újabb emlékjelet állítottak a csongori „ócska” temetőben

A szűk körben megtartott 
avatóünnepségen Nagy Sán-
dor iskolaigazgató, a KMKSZ 
alapszervezetének elnöke arról 
tájékoztatta a megjelenteket, 
hogy a csongori „ócska” teme-
tőbe a honfoglalás óta temet-
keztek. Erről tanúskodnak a 
„hullámsíros” temetkezési for-
mák, melyek egy-egy nagyfa-
míliának, vagy 
ahogy itt hív-
ták őket, a ha-
daknak – Ha-
dar Baksa, Csá-
k á n y,  Ta m á -
si stb. – adtak 
végső nyughe-
lyet. Ezek a ha-
dak együtt él-
tek, együtt ül-
tek a templom-
ban és együtt 
is temetkeztek. 
Mint megtud-
tuk, ebbe a te-
metőbe a má-
sodik világhá-
ború végéig te-
metkeztek, ám 
mára csak egy 
síremlék felső 
gúla alakú ré-
sze maradt fenn a követke-
ző felirattal: „Itt nyugszik 
vámosatyai Dicső Endréné, 
szül. vámosatyai Dicső Piroska 
gyermekeivel. Szül. 1863 októ-
ber 9., meghalt 1927. augusz-
tus 31.” Dicső Endre 84 éve-
sen, 1941. március 18-án halt 
meg, valószínűleg őt is ide te-
mették. 

A család történetét kutatva 
Nagy Sándor megtudta, hogy a 
Vámosatyáról származó Dicső 
Endre és Dicső Piroska 1880 
keltek egybe, a frigyből 14 gye-
rekük született, közülük he-
ten érték meg a felnőttkort. Az 
édesapa egyházi tanítóként te-
vékenykedett Csongoron 1876 

és 1903 között, majd az állami is-
kolának volt az igazgatója. Leg-
idősebb lányuk, és a tizedik gyer-
mekként 1896-ban született Endre 
fiuk szintén tanító volt. A család 
1944-ben költözött el Csongorról, 
azóta nem tudnak róluk semmit. 
Viszont a hét évvel ezelőtt meg-
talált síremlék helyén most már 
méltó emlék őrzi nevüket.

„Aki a múltat nem becsüli, 
a jövőt nem érdemli” – kezd-

te köszöntőjét a Szent István-i 
gondolattal Gulácsy Géza, a 
KMKSZ alelnöke. Minden kor-
ban voltak olyan emberek, akik 
hűen szolgálták közösségüket. 
Akárcsak a Dicső család, akik a 
nemzet napszámosaiként itt ér-
téket teremtettek, nyomot hagy-
tak maguk után. Gulácsy hitet 
tett amellett, hogy ma is van-
nak, s a jövőben is lesznek, akik 
lelkiismeretes, odaadó munká-
jukkal a közösség építéséért, 
megmaradásáért fáradhatatla-
nul tesznek. 

Ifj. Pocsai Sándor helyi re-
formátus lelkész a 74. zsoltár 2. 
versét helyezte a megjelentek szí-
vére: „Emlékezzél meg a te gyü-

lekezetedről, amelyet régen 
szerzettél és a melyet megvál-
tottál: a te örökségednek ré-
széről, a Sion hegyéről, ame-
lyen lakozol!” Azért emlék-
szik még ma is ez a közösség 
a Dicső családra, mert értéket 
hagytak maguk után. Nagy 
ajándék az, amikor az embe-
rek használják az Istentől ka-
pott tálentumokat. Akkor van 
értelme megállni és emlékez-
ni, ha mi magunk is arra törek-
szünk, hogy értéket hagyjunk 
magunk után, hogy másokban 
is felébresszük ezt a vágyat. Az 
Úr eszközként használta a Di-
cső családot, engedjük, hogy 

mi is hasznos eszközök lehes-
sünk Isten kezében. Ő meg-
emlékszik gyülekezetéről, és 
rólunk is, ha betöltjük külde-
tésünket. Nem csak lenni, de 
élni kell, értéket, lelki értéket 
teremteni – ez a feladatunk, fo-
galmazott a lelkész. 

A megemlékezést – mely 
koszorúzássa l  és  a  Him-
nusz eléneklésével ért vé-
get – Orosz Alexa és Mar-
ton Alexa Kszénia, a helyi 
gimnázium tanulóinak al-
kalomhoz illő szavalatai, il-
letve Csákány Ágnes kántor 
énekszolgálata tette igazán 
felemelővé.

Kósa Eszter

– Pedig nagyon hiányoz-
nak már a közös ünnepek, ami-

kor szülők, gyerekek, ajándé-
kozók együtt örülhetnek egy-
másnak, s a gyerekek kedves 

NSKI-mikulásajándék a Horváth Anna Gimnáziumnak

Az örömszerzés sikerült
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) immáron hét éve „örök-
be fogadta” az akkori Beregszászi 6-os számú Általános Iskolát, 
melyet ma Horváth Anna Gimnáziumnak neveznek. Azóta minden 
évben megérkezik ebbe az intézménybe a Mikulás. Sajnos két éve 
már csak a szeretetcsomagjaikat küldik el, a járványhelyzet miatt 
nem tudják azt személyesen átadni. 

műsorral köszönik meg csoma-
gokat, illetve köszöntik az ün-

nepeket, az ünneplőket – mond-
ja Tóth Edit igazgatónő. – Idén 
a mikulásműsorokat osztályon-

ként videóra vettük, s a szü-
lők azt online nézhetik meg a 
csoportban. Az NSKI ajándé-
kait a szülőknek adjuk át, akik 
a karanténszabályok betartása 
mellett vehetik azt át.

Ottjártunkkor már zajlott 
az ajándékcsomagok átadása. 
Mint Fring Erzsébet szerve-
zőpedagógustól megtudtuk, a 
tanintézmény minden diákja 
és munkatársa kapott ajándé-
kot, összesen 260-at osztottak 
szét. A csomagokat úgy állítot-
ták össze az ajándékozók, hogy 

abból a karácsonyi asztalra 
is készíthessenek finomsá-
gokat az anyukák, de édes-
ségekkel, mikuláscsokival 
a gyerekeknek is örömet 
szereztek. Úgy tűnik, az 
örömszerzés ezúttal is si-
került.

Az igazgató asszony ar-
ról is beszámolt, hogy az 
NSKI más módon is sokat 
segít az iskolának. Most 
például egy szabadtéri tan-
terem létrehozását tervezik, 
melynek munkálatait a tél 
elmúltával meg is kezdik. 
Ennek a helyiségnek a jár-
vány ideje alatt különösen 
fontos szerep jut, de más-
kor is ki tudják használni, 
hisz fontos, hogy a gyere-

kek minél többet tartózkodja-
nak a friss levegőn. 

Kovács Erzsébet

Balázs Antal lelkész vezeté-
sével elcsendesedéssel, áhítattal, 
közös imával kezdtük az együtt-
létet, Isten áldását kérve utazá-

sunkra. Amely neki hála, igazán 
csodálatosra sikeredett. Az esős 
alföldről meseszép téli tájba ér-
keztünk, ebben is megtapasztal-
va az Úr hatalmas erejét, szerete-
tét. Így aztán valóban kikapcso-
lódhattunk, rövid időre megfe-
ledkezhettünk a mindennapi ta-

posómalomról, a gondokról. Újra 
gyereknek érezhettük magunkat, 
akik felszabadultan örülnek a hó-
nak, angyalkáznak, szánkóznak, 
hógolyóznak. Az esti nagy be-
szélgetések alkalmával jobban 
megismertük egymást. Az áhí-
tat, a dicsőítés során pedig érez-
tük, közelebb kerültünk Istenhez. 
És közelebb kerültünk egymás-
hoz is. Őszintén el tudtuk mon-
dani, ki hogyan látja a gyüleke-

Munkatársi kiránduláson a téli Kárpátokban

Közelebb Istenhez, közelebb 
egymáshoz

Egy gyülekezet akkor működik jól, ha annak hiteles vezetői és 
szolgálatkész munkatársai vannak, ha olyan közösséget alkotnak, 
akik keresik annak a lehetőségét, hogy minél jobban megismer-
jék Istent és egymást, hogy támogassák, segítsék embertársaikat. 
Ám az ilyen közösségeket is ki kell nevelni, illetve jó, ha szervez-
nek olyan alkalmakat, ahol ők is feltöltekezhetnek. A beregardói 
református gyülekezetben ilyen céllal szerveztek munkatársi hét-
végét, melyre a Kárpátokban került sor.

zetét, hogyan tudná erősíteni ezt 
a közösséget. Mindenki egyet-
értett abban, mennyire fontos, 
hogy az ige mindenkor tisztán 

hirdettessék, hogy a hit gyakor-
lásában, a bibliaolvasásban soha 
ne lankadjunk, hogy mindenkor a 
krisztusi szeretet vezéreljen ben-
nünket. Imádkoztunk azért, hogy 
Isten vezessen mindig a helyes, 
az egyenes úton járni, s minél 
több embert Jézushoz szeretni.

Szombat este testileg-lelki-
leg feltöltődve érkeztünk haza. 
A nagyszerű alkalomért hála 
és dicsőség Istennek, a támo-
gatásért köszönet a Magyar 
Kormánynak és a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt-nek. És kö-
szönjük a Novij Szezon turisz-
tikai komplexum vezetőjének, 
Velicskó Lászlónak a gondos-
kodó szeretetet. 

Marton Erzsébet
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Együtt sikeresebben
A kárpátaljai mentorprogram nyitórendezvényén

Elérkezett az idő, hogy Kár-
pátalján is elinduljon ez a prog-
ram, hisz az itt megszerzett tu-
dásra, tapasztalatra ugyancsak 
nagy szükségük van a most vagy 
nemrég indított vállalkozások-
nak, hogy ezen a nehezített tere-
pen megmaradjanak és fejlődni 
tudjanak, hangsúlyozta a kárpát-
aljai mentorprogram nyitórendez-
vényén Molnár László, a KMKSZ 
kulturális titkára, aki a szervezők 
nevében köszöntötte a szépszámú 

egybegyűltet. Az alkalomnak a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola adott otthont. 

Orosz Ildikó, a Rákóczi Fő-
iskola elnöke arra emlékeztetett, 
hogy ideális esetben a mentor és 
a mentorált személy közötti kap-
csolat olyan, mint a tanár és a di-
ákja között kialakult harmonikus 
viszony, hisz a pedagógus felada-
ta is végső soron az, hogy a reá 
bízott nebulót megóvja a feles-
leges kudarcoktól, és felkészít-
se az élet új kihívásaira. Egy jó 
mentor, akárcsak egy kiváló ta-
nár, azon fáradozik, hogy pártfo-
goltja nála is sikeresebb legyen.

A szülőföldön való megma-
radás és boldogulás elősegítése 
ma már elképzelhetetlen a Kár-

pát-medence magyarok által lakott 
különböző tájegységeinek gazda-
sági felzárkóztatása nélkül, hang-
súlyozta Potápi Árpád János nem-
zetpolitikáért felelős államtitkár, 
aki online kapcsolódott be a ta-
nácskozásba. Magyarország nem-
zeti kormánya egy pillanatra sem 
engedte el a legnagyobb megpró-
báltatásokat elszenvedő kárpátal-
jai magyarság kezét, maximálisan 
támogatta az Egán Ede Gazdaság-
fejlesztési Központ és Alapítvány 
létrejöttét, annak pályázatait. En-
nek köszönhetően az itteni vállal-

kozások életerősebbekké és edzet-
tebbé váltak, többségüknek sikerült 
legyőzni az eléjük tornyosuló aka-
dályokat. Budapest irányából a fő 
üzenet továbbra is az, hogy nem 
engedjük el egymás kezét, legyen 
szó külhoni magyar nemzetrészek-
ről vagy vállalkozásokról. Az ál-
lamtitkár hatalmas előrelépésként 
értékelte azt, hogy a Rákóczi Főis-
kola bázisán létrejöttek a szakkép-
zési centrumok, amelyek biztosít-
ják azt a tudásbeli hátteret, ami el-
engedhetetlen egy sikeres vállalko-
zás működtetéséhez. A mentorkép-
zés szervesen beleilleszkedik abba 
a stratégiai folyamatba, amely vég-
ső soron az egységes Kárpát-me-
dencei gazdasági térség létrehozá-
sát célozza. 

A kárpátaljai magyarság szü-
lőföldön való megmaradásához 
feltétlenül szükség van az anya-
ország erkölcsi és anyagi támo-
gatására, ám egyúttal fontos a fo-
gadókészség megléte is, hangsú-
lyozta Barta József, a KMKSZ 
alelnöke. Emellett még egy lé-
nyeges dolognak is rendelkezés-
re kell állnia, ez pedig az a szer-
vezet, amelyik a kapcsolattartást 
életben tartja és a pályázatokat le-
bonyolítja. Ebből a szempontból 
az Egán Ede Gazdaságfejleszté-
si Program jól vizsgázott, hisz az 
elmúlt évek alatt több mint nyolc-
ezer vállalkozás vett részt sikeres 
pályázatokon. Az elnyert támo-
gatás összértéke pedig meghalad-
ja a 13 milliárd forintot. 

A naprakész tudás fontosságát 
hangsúlyozta Brenzovics Lász-
ló, a KMKSZ elnöke, aki online 
csatlakozott a fórumhoz. Az elnök 
fontosnak tartotta, hogy Kárpát-
alján a magyar gazdasági szerep-
lők helyzetbe hozása után a folya-
matos képzésük is biztosított le-
gyen. A gazdasági életben általá-
ban a konkurenciaharc dominál, 
ám ebben az esetbe a tapasztala-
tok átadása, a tudás megosztása 
kerül előtérbe, aminek egyértel-
műen pozitív a kicsengése. 

A találkozón felolvasták Ber-
ki Mariannának, az Egán Ede 
Gazdaságfejlesztési Központ 
igazgatójának a résztvevőkhöz 
intézett levelét, amelyben a szer-
vezet vezetője azt hangsúlyoz-
za, hogy bízik a kárpátaljai vál-
lalkozók szakmai fejlődésében, 
s abban, hogy a mentorprogram 
megvalósulása révén a kapcso-
lati tőke új dimenziót nyit az új 
vállalkozások számára. A távlati 
cél mindenképpen az, hogy egy, 
a Kárpát-medencét átfogó vállal-
kozói hálózat jöjjön létre. 

A fórumon elhangzott: a men-
torprogram öt egynapos ese-
ménysorozatból áll, amelynek 
megvalósulása a továbbiakban 
hibrid formában történik. A mos-
tanit két online-találkozó, illetve 
három jelenléti találkozó köve-
ti. Ez a Kárpát-medence továb-
bi részében már bevált gyakorlat.

Kovács Elemér

Aki életében legalább egyszer 
hallotta Popovics Béla helytör-
ténész előadását szűkebb pátri-
ánkról, annak kultúrtörténeti 
vonatkozásáról, bizonyára egész 
életre szóló élményben volt ré-
sze. A munkácsi születésű tanár 
úr ugyanis nem csupán alapos, 
mindenre kiterjedő tudásával 
nyűgözi le a hallgatóságot, ha-
nem határtalan lelkesedésével 
is. Amelynek bűvkörébe kerül-
ve magunk is elfogadjuk és hit-
tel valljuk a kárpátaljai lokálpat-
rióta ars poetikáját, amely így 
hangzik: a Teremtő nagyszerű 
helyre küldött bennünket azzal 
a nemes céllal, hogy valameny-

nyi Kárpátalján található szelle-
mi-kulturális értéket számba ve-
gyünk, és azokat lehetőleg hiány-
talanul átadjuk az utánunk jövő 
nemzedékeknek. Mindezt a tájé-
kozottságot és lelkesedést megta-
pasztalhatták mindazok, akik a 
Munkácsy Mihály Magyar Ház-
ban részt vettek Popovics Béla 
Baranglolások a Kárpátok alján 
című előadásán, amelyet hatal-
mas érdeklődés övezett. 

Az alkalom első részében 
olyan híres, munkásságukkal 
Munkácshoz szorosan kötő-
dő magyarokról volt szó, mint 
a világhírűvé vált festő, Mun-
kácsy Mihályról, a mártírhalált 
szenvedett, néhány évvel ezelőtt 

Popovics Béla helytörténész előadása a Munkácsy Mihály Magyar Házban

Barangolások a Kárpátok alján
boldoggá avatott Romzsa Tó-
dor gögögkatolikus püspökről. 
Popovics Béla beszámolt arról, 
hogy kutatásainak eredménye-
képpen sikerült kideríteni, hogy a 
várost övező melyik hegyről ké-
szültek a híres Feszty-körképhez 
felhasznált vázlatok. A vetítőké-
pes előadás során a jelenlévők 
számos érdekes fotót tekinthettek 
meg az Árpád-vonal még meg-
maradt bunkereiről, a kárpátaljai 
fatemplomokról, Munkács régi 
utcáiról, illetve a város neveze-
tes épületeiről, valamint a mun-
kácsi várról, a podheringi emlék-
műről, a Rákóczi-kastélyról stb. 

Az együttlét hangulatát emel-

te Popovicsné Palojtay Márta 
emlékezetes versmondása, aki 
néhány Radnóti Miklós-költe-
ményt adott elő.

Az előadás előtt Korolyova 
Erzsébet, a KMKSZ Munkácsi 
Alapszervezetének elnöke egy 
több mint 100 éves zászlót adott 
át a Munkácsy Mihály Magyar 
Háznak. A zászlón Munkács cí-
mere (Szent Márton a lovas szob-
ron) másik oldalán Magyaror-
szág címere látható. A zászlót a 
munkácsi Gajdos család ajánlot-
ta fel a KMKSZ Munkácsi Alap-
szervezetének, akik úgy gondol-
ták, hogy méltó helye a Magyar 
Házban lehet ennek a zászlónak.

Eszenyi Gábor

Fotó: Bunda Szabolcs

– Mit tudhatunk a fiatal 
hölgyről?

– Tiszapéterfalván születtem, 
ma is ott élek. Általános iskoláimat 
Tiszabökényben kezdtem, majd a 
Técsői Magyar Tannyelvű Refor-
mátus Líceumban folytattam ta-
nulmányaimat. Érettségi előtt sok 
minden érdekelt, sokat gondolkod-
tam, hogy hogyan folytassam to-
vább. A népzene, a kultúra szere-
tete végig kísérte a gyermekkoro-
mat, és édesapám, Kokas Károly 
hatására Nyíregyházán kezdtem 
tanulni népzene szakon. Mivel a 
pszichológia is érdekelt, így párhu-
zamosan Ungváron képeztem ma-
gam ez irányban. 2006-ban édes-
apám megalapította a Kokas Ban-
dát, nagy büszkeség számunkra, 
hogy azóta is töretlen népszerűség-
gel állhatunk színpadra. 2010-ben 
pedig létrehoztuk a Napsugár Ha-
gyományőrző Gyermekcsopor-
tot, ahol szintén népzenére, nép-
táncra oktatjuk a fiatalokat. Több 
mint tíz éve oktatok, ez a minde-
nem, ez az életem.

Beszélgetés Kokas Erzsébet népdalénekessel, oktatóval, hagyományőrzővel

Megőrizni, megtartani, továbbadni
A Kokas Banda neve sokaknak ismerősen cseng immáron nem csak 
Kárpátalján. Céljuk kultúránk megőrzése és továbbörökítése. Szó-
listájukat, Erzsébetet nem csak a fellépések kötik le, de tizenegy éve 
népdaléneklésre is tanítja a fiatalabb generációt. Vallja: saját ha-
gyományaink megismerése mindennél fontosabb. Ismerjük meg őt!

– Népzenész családban nőtt 
fel. Hogyan élte ezt meg?

– Jól éreztem magam, otthon 
mindig is szerettem énekelni, de ti-
niként közönség előtt sosem mer-
tem. Amikor megalapítottuk az 
együttest, és fellépésekre jártunk, 
akkor is sokat izgultam, néha még 
most is. De nagyon jó érzéssel tölt 
el, hogy átadhatjuk azt, amit meg-
tanultunk. Sokszor megkérdezik, 
hogy az együttessel énekelni vagy 
tanítani szeretek-e jobban. Mind-
kettő a szívem csücske, talán egy 
picivel jobban szeretem a tanítást. 
Akkor úgy érzem, hogy többet 
adok a gyerekeknek.

– Emellett saját népzenei gyűj-
tésbe is kezdett. Hogyan alakult 
ez ki?

– Egy kedves magyarországi 
kollégám világított rá arra, hogy 
nagyon jó a különböző tájegységek 
dalait és táncait megtanulni és be-
mutatni, de addig tudásod nem le-
het teljes, amíg a saját régiódra jel-
lemzőket nem ismered. Ennek ha-
tására kerestem fel idősebb szemé-

lyeket, hogy meséljék el élményei-
ket, régi játékaikat, dalaikat. Sokat 
számít, hogy beszélgetek velük, így 
az ő szemükön keresztül is-
merhetem meg még jobban a 
csodálatos kultúránkat. 

– Majd megalakult a Tu-
lipán Tanoda…

– Hat évvel ezelőtt a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátal-
jai Magyar Főiskola alapítá-
sában, a Kokas Banda szak-
mai vezetésével létrejött a 
Kárpátaljai Népi Zenede. Ak-
kor még annak keretein belül 
valósítottuk meg a népzene és 
néptánc oktatását. Ennek ke-
reteit, hála Istennek, mára ki-
nőttük, így három évvel ez-
előtt megalakulhatott a Tu-
lipán Tanoda Magyar Nép-
művészeti Iskola. Három 
helyszínen – Tiszapéterfalva, 
Nagydobrony és Beregszász – 
vagyunk jelen, oktatóink nép-
táncra, népzenére, népi hangszerek-
re (citera, hegedű, harmonika, brá-
csa, klarinét, tambura) tanítják a ki-
csiket. Tantervünk a magyarországi 
tantervet követi, illetve egyénileg a 
gyermek adottságaira összpontosít-
va dolgozzuk ki azokat.

– Emellett a fiatal felnőttek ok-
tatásában is részt vesz.

– Mint említettem, már egy ide-
je részt veszek a főiskolán zajló 
népzenei nevelésben. Az idei év-
től pedig a Beregszászi Egán Ede 
Szakképzési Centrum kórusának 
lettem a vezetője, emellett leendő 
óvodapedagógusoknak népismere-
tet, néprajzot oktatok. Nagyon sze-
retem ezt a munkát, és mivel a ha-

gyományőrző csoportban sok az 
óvodás korú gyermek, rálátásom 
van az ő fejlesztésükre, melyet át-
adhatok a hallgatóknak, hogy jö-
vőbeli munkahelyükön hasznosí-
tani tudják majd. Hiszem és val-
lom: kultúránkat, hagyományain-
kat nem csupán meg kell őriznünk, 
de tovább is kell azt adni.

– Van egy gyönyörű kislá-
nya. Őt is a népzene irányába 
terelgeti?

– Aliz már hatéves, ő a sze-
mem fénye. Nagyon bátor és 
nagyon határozott személyiség. 
Egyedül nem lehet kiállítani éne-
kelni, de a csoportos foglalkozá-
sokat nagyon szereti. Nem mon-

dom, hogy feltétlenül a 
népzenével kell foglal-
koznia, ez idővel majd 
úgyis eldől. Ameddig 
úgy látom, hogy élve-
zi a dolgot és könnyen 
megy neki, addig örü-
lök én is.

– További tervek…
– Hála Istennek, 

sok fellépésünk van 
a Kokas Bandával, 
aminek nagyon örü-
lünk. Emellett készül 
egy gyermekköny-
vem, egy énekfüzet, 
amelyben kárpátal-
jai gyermekjátékok, 
népviseletszínezők, 
népdalok elevened-
nek meg,  ezekhez 
videóanyagokat  is 

csatolunk majd. Valamint foly-
tatom tovább a tanítást, hogy 
minél több fiatallal megis-
mertessem hagyományain-
kat, hogy ma is élővé tehes-
sük azokat.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita
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 Örömmel jelenthetjük, hogy 
nemrég tizennyolc szerző közös 
munkájának eredményeképpen 
megszületett a Kárpátalja törté-
nete. Örökség és kihívások című 
impozáns kötet, amely a tudo-
mányos elvárásokat maximáli-
san szem előtt tartva, ám még-
iscsak magyar szemmel mutat-
ja be ennek a többnemzetiségű, 
számos vallás követőinek szülő-
földjévé vált, sok-sok hatalom-
váltást megélt vidéknek a his-
tóriáját. A már most alapműnek 
számító monográfia bemutató-
jára a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola Apá-
czai Csere János könyvtárának 
olvasótermében került sor. 

Mindenképpen hiánypótló 
könyvet lapozgathatnak azok a 
szerencsések, akiknek mostanra 
sikerült kezükbe venniük az új 
kiadványt, hisz ez a mű az élet 
számos területéről – a legfonto-
sabb történelmi események mel-
lett a társadalom és a gazdaság 
fejlődéséről, a hitéletről, az okta-
tásról stb. – egyaránt átfogó ké-
pet nyújt, hangsúlyozta Bocskor 
Andrea európai parlamenti kép-
viselő, aki online kapcsolódott 
be a fórum munkájába. A kö-

Átfogó kötet vidékünk történelméről

Sorsfordító évszázadok
Dicséretes módon az utóbbi időkben számos olyan átfogó mű je-
lent meg, amely vidékünk irodalmának, művészetének, gazdasá-
gának és turisztikai vonzerejének legfontosabb részleteit tárja az 
olvasó elé. A sorból mindeddig kimaradt az az összefoglaló jelle-
gű kiadvány, amely megyénk történelmét mutatja be a kezdetek-
től napjainkig, különös tekintettel a vidék sorsfordító eseményeire.

tet külön érdeme, hogy nem kerü-
li a korábbi tabutémákat sem, azo-
kat például, amelyekről a szovjet 
érában szólni sem lehetett: ezek a 
málenykij robot, a kuláktalanítás 
vagy a vidék Szovjetunióhoz való 
csatolásának részletei. Büszkeség-
gel tölt el, hogy a magyar nyelvű 
tudományosság ilyen jelentős mér-
tékben fejlődött Kárpátalján, hogy 
egykori kollégáim ilyen alapos, 
nagyívű munkát végeztek, mondta 
végezetül Bocskor Andrea.

Amelyik nemzet nem ismeri a 
múltját, annak jövője sincs, emlé-
keztetett a régi mondásra Beke Mi-
hály András, Magyarország Be-
regszászi Konzulátusának misz-
szióvezetője. Aki a kötet fejezetei 
kapcsán arra hívta fel a figyelmet, 
hogy lépten-nyomon tapasztaljuk, 
mennyire egységes volt az egész 
Kárpát-medencében megtelepedett 
magyarság története. 

Viszonyítási pont, hivatkozási 
alap lesz ez a maximálisan tudo-
mányos igénnyel megírt mű mind-
azok számára, akik a jövőben en-
nek a vidéknek a történelmével kí-
vánnak foglalkozni, hangsúlyozta 
köszöntőjében Csernicskó István, 
a Rákóczi Főiskola rektora. 

Az Ukrajna függetlenné válá-

sa óta eltelt bő harminc esztendő 
alatt egy új nemzedék nőtt fel, ame-
lyik saját világlátással rendelkezik, 
mutatott rá Brenzovics László, a 
KMKSZ elnöke, aki szintén online 
kapcsolódott a rendezvényhez. Az 
elnök felelevenítette az utóbbi ne-
gyedszázad Kárpátaljára vonatko-
zó fő eseményeit, többek között azt 
a történelmi jelentőségű népszava-
zást, amelynek értelmében a vidék 
lakossága kiállt Ukrajna független-
sége és Kárpátalja különleges gaz-
dasági státusza mellett. A politikus 
emlékeztetett arra, hogy három év-

tizeddel ezelőtt írták alá azt az uk-
rán-magyar alapszerződést, amely 
biztosítja a kárpátaljai magyarság 
szülőföldjén való boldogulásának 
alapfeltételeit, s amelynek betartá-
sához továbbra is maximálisan ra-
gaszkodunk. 

Mint köztudott, Kárpátalja az 
a földrajzi-gazdasági képződmény, 
amely a XX. század első évtize- 

dének végén jött létre az első vi-
lágégés után, így nem lett vol-
na szerencsés, ha a vidékünkön 
zajló történéseket a múltba visz-
szavetítve próbáltuk volna értel-
mezni, hangsúlyozta Kész Bar-
nabás főiskolai tanár, aki a kötet 
középkor fejezetét szerkesztette. 
Hisz nyilvánvaló, hogy egészen 
más történelmi fejlődésen ment 
keresztül a sóbányáiról elhíresült 
Máramaros, a sokáig királyi va-
dászterületnek számító Ugocsa, 
vagy a kiváló boraival elég ko-
rán komoly hírnevet szerző Bereg 

vármegye. Az sem elhanyagolható 
körülmény, hogy egy-egy nemesi 
család, a Perényiek, a Rákócziak, 
a Drugethek, a Bercsényiek vagy 
éppen a Dobó família tagjai mi-
lyen jelentős szerepet játszottak 
annak a térségnek a sorsa alakí-
tásában, ahol családi birtokaik 
húzódtak.

Ki gondolná, hogy a periféria-

lét néha előnyökkel is járhat? 
– kezdte hozzászólását Csatáry 
György tanszékvezető főiskola 
tanár, aki több példát is hozott 
erre. Az 1526-os mohácsi csa-
ta után három részre szakadt or-
szág északkeleti részén élőknek 
valamivel nagyobb mozgáste-
rük volt, mint a hódoltsági te-
rületek lakóinak, s nem külön-
ben a Habsburgok uralta térség 
polgárainak. Éppen ezért nem 
véletlen, hogy a reformáció tér-
nyerése vidékünkön oly szá-
mottevő, emellett az is megfi-

gyelhető, hogy bujdosók so-
kasága mindig is otthonra ta-
lált errefelé. Az sem véletlen, 
hogy Thököly Imre egy idő 
után itt tevékenykedett, mint 
ahogy az sem, hogy a II. Rá-
kóczi Ferenc vezette szabad-
ságharc bölcsőjévé válhatott 
ez a vidék. 

A kiegyezés után gyors fej-
lődésnek indultak városaink, 
ahol nem csupán egyre je-
lentősebbé vált a könnyűipar, 
mindamellett a polgári léthez 
kapcsolódó oktatás és műve-
lődés is egyre nagyobb teret 
nyert – erről már Braun Lász-
ló, a kötet másik szerkesztő-
je számolt be. Ekkor nyerték 
el városaink központi részei a 
mai arculatukat, emlékeztetett 

rá a történész. 
A moderátor szerepét fel-

vállaló Császár István a to-
vábbiakban Szakáll Imrét, 
Szamborovszkyné Nagy Ibo-
lyát és Orosz Ildikót kérdezte a 
könyv általuk gondozott fejeze-
teinek megírásával kapcsolatos 
aktualitásokról.

Kovács Elemér

A Kárpátaljai márka be-
jegyzett védjeggyel rendelke-
zik, amelynek tulajdonosa a 
KMVSZ. A Szövetség hirdet-
te meg a Kárpátaljai emblé-
ma hivatalos használatát enge-
délyező pályázatot, melyre kö-
zel 40 vállalkozó pályázott. A 
nyertes pályázók és a szövetsé-
gek közös szándéka szerint ala-
kult meg a Kárpátaljai márka-
család, melyhez mindazon vál-
lalkozó csatlakozhat, aki telje-
síti az előírt feltételeket. A már-
kacsalád a 2021-es év elején in-
dult útjára. A Kárpátaljai márka 
brandépítési programját a Fiatal 
Vállalkozók Szövetsége dolgoz-
ta ki. Ennek keretében létreho-
zott egy olyan átfogó projektet, 
amelynek köszönhetően a már-
katermékek és szolgáltatások 

Bemutatjuk a Kárpátaljai 
márkacsaládot

A kárpátaljai ember leleményessége legendás. Híresen kitartó, aki 
a „jég hátán is megél!” Szereti a szülőföldjét, amely táplálja, a he-
gyeket, amely hűsíti, a folyókat, ami szomját oltja. Szívesen vál-
lalkozik, mert megszokta, hogy abból lesz valami, amit magától 
megold, de a kárpátaljai ember is csak közösségben lehet sikeres. 
„A magányos farkas elpusztul, a falka életben marad.” Hiába a 

világszínvonalú termék, hiába 
a rengeteg munka, önmagában 
senki nem tud hosszantartóan 
sikeres maradni. A Kárpátal-
jai Magyar Vállalkozók Szö-
vetsége (KMVSZ) és a Kár-
pátaljai Fiatal Magyar Vállal-
kozók Szövetsége (KFMVSZ) 
felismerte a vásárlók arra vo-
natkozó igényét, hogy minél 
több megbízható és helyi árut 
vásárolhassanak. Ennek érde-

kében arra törekedtek, hogy létrehozzanak egy olyan egyedülálló 
új üzleti szerkezetet, amely mindezt megvalósítja. Szükségesnek 
látszott egy emblémával jól azonosítható önálló márka felépítése, 
amely a legjobb minőségű kárpátaljai termékeket és szolgáltatá-
sokat képviseli. 

egyre több helyen megjelenhetnek, 
illetve egyre szélesebb ismertség-
re tehetnek szert. A kezdeménye-
zés legfőbb célja, hogy az egymás-
sal összefogó és együttműködő vál-
lalkozók megmutassák mindazt az 
értéket, amit a kárpátaljai termelők 
és szolgáltatók előállítanak, képvi-
selnek. A termékekben, a szolgálta-
tásokban és az emberi tulajdonsá-
gokban is a prémium szintet hatá-
rozták meg alapként. Ezek a szigo-
rú feltételek, illetve azok folyama-
tos betartása eredményezheti, hogy 
az első, önálló kárpátaljai márka si-
kere tartós lesz, mindannyiunk elő-
nyére, igényeinek kielégítésére és 
az itt élők büszkeségének, a szülő-
föld iránti szeretetének erősítésére. 

Most induló sorozatunkban 
bemutatjuk a Kárpátaljai márka-
családot.

Deme András 
gyümölcskertész

A Somi-hegy délnyugati olda-
lán gazdálkodó Deme család vál-
lalkozásának alapjait még idős 
Deme András rakta le mintegy ne-
gyedszázaddal ezelőtt. Ma a közel 
öthektáros ültetvény jelentős részét 
gyümölcsös foglalja el. Annak na-
gyobb hányadán alma terem, még-
hozzá a lehető legkisebb vegyszer-
terheléssel. Hogy ezt Deméék ko-
molyan gondolják, arról tanúsko-
dik az itt található több tucat méh-
család, ami a fák beporzásában 
meghatározó szerepet játszik. 

– A nyáron új termékkel je-
lentkeztek, méghozzá saját készí-
tésű natúr gyümölcslével.

Aki nálunk gyümölcstermesz-
téssel és még inkább almatermesz-
téssel foglalkozik, az hamar meg-
tapasztalja, hogy a másodosztá-
lyú gyümölcsért – amelyik nem 
nőtt oly nagyra és kevésbé piacos 

a külleme, mint az első osztályú-
nak – a minket felkereső felvásár-
ló, illetve a nagybani feldolgozó 
olyan alacsony árat kínál, ami sok-
szor még az önköltséget sem fede-
zi – magyarázza ifjabb Deme And-
rás. – Ezért döntöttünk a feldolgo-
zás mellett. Az almát a mosás, a da-
rálás, a préselés után pasztörizálás-
nak vetjük alá, melynek köszönhe-
tően tartósítószer mentesen hosszú 
ideig megőrzi a minőségét. A csap-
pal ellátott három és öt literes do-
bozokba (bag in boxokba) csoma-
golt gyümölcslé tehát hozzáadott 
cukor nélkül készül. Korábban ter-
mékeink a közeli élelmiszerüzle-
tekben és a piacokon kerültek ér-

tékesítésre, de mára már megtalál-
hatóak a Kárpátaljai márkacsalád 
partnerboltjainak polcain is. Emel-
lett kapcsolatban állunk több vi-
szonteladóval is. Örömünkre szol-
gál, hogy egyre növekszik a törzs-
vásárlóink száma. 

Vállalkozásunk elnyerte a Kár-
pátaljai logó használati jogát, az 

idei évtől a Kárpátaljai márka-
család tagjai lettünk. Mindez 
hatalmas elismerés a számunk-
ra, ami arra kötelez, hogy tartsuk 
a brand által joggal elvárt ma-
gas minőséget. Ezzel együtt azt 
is elmondhatom, hogy az idei, 
2021-es esztendőt mindenkép-
pen próbaévnek tekintjük, ami-
kor is miközben tökélyre fej-
lesztjük a gyártási technológiát, 
fokozatosan felmérjük a vásárlói 
igényeket. Terveink között sze-
repel, hogy az ültetvényünkben 
található csonthéjasokból, cse-
resznyéből, meggyből, barack-
ból, esetleg szőlőből is natúr 
gyümölcslevet készítünk, bő-

vítve ezzel kínálatunkat. Hisz-
szük, hogy egyre többen pártol-
nak majd át hozzánk, a mi száz 
százalékban természetes alap-
anyagokból készült termékün-
ket választják, és velünk együtt 
vallják azt, hogy „Legyen egész-
séges, ami finom”.

Eszenyi Gábor
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A beregszászi Sütő Katalin 
már fiatal korától a szépséggel 
és az egészségünk megőrzésével 
foglalkozik. Járványügyi szak-
emberként sok terhet rótt rá a vi-
lágjárvány, de tudását nemcsak e 
téren, hanem a szépségiparban is 
kamatoztatja. A szépülni vágyók 
az Ájrisz szépségszalonban talál-
hatják meg őt. Vele beszélget-
tünk kezdetekről, kihívásokról.

– Meséljen magáról.
– Beregszászban születtem, 

itt tanultam, ma is itt élek. Nagy-
mamám több mint ötven évet 
dolgozott műtős főnővérként, 
sokszor tarthattam vele a mun-
kahelyére. Nagyon megtetszett, 
hogy mennyire sokat segít az 
embereknek, így én is ezt az 
utat választottam: a Beregszászi 
Egészségügyi Koledzsben sze-
reztem diplomát. Majd lehetősé-
get kaptam arra, hogy a Bereg-
szászi Járási Köjál járványügyi 
osztályán dolgozzam. Időköz-
ben az Ungvári Nemzeti Egye-
temen pszichológus diplomát 
szereztem. 

Bemutatjuk Sütő Katalin kozmetikus és járványügyi szakembert

Egészségünk megőrzése a
legfontosabb

A kozmetika története olyan régi, mint az emberiség története. A 
test, de különösképpen a bőr ápolása, az arc szépítése és a haj fé-
nyének fokozása már ősidők óta foglalkoztatja az embereket. Az 
ókorban Egyiptom volt a kozmetika bölcsője. A múlt század 90-es 
éveiben nagy kampány indul a bőrápolásért. Számtalan nappali, 
éjszakai szemránckrém kerül forgalomba. A mai kozmetika már el-
sősorban egészségközpontú, mégis olyan igényeket is kielégít, mint 
például a múltból visszahozott tetoválás, azaz a tartós smink, ide-
gen szóval permanent make up.

– Hogyan képzeljük el a mun-
káját?

– Vannak szezonális megbete-
gedések, járványok. Mi ezzel fog-
lalkozunk, ezeket kutatjuk, hogy 
hogyan lehetne ezeket megelőzni, 
mit kell tenni, ha már megbeteged-
tünk. Különböző élelmiszerüzlete-
ket, kiszolgáló egységeket ellenőr-
zünk annak érdekében, hogy min-
den higiéniai előírást betartsanak. 
Együtt dolgozunk a Beregszászi 
Járási Kórház fertőző osztályának 
munkatársaival, akik értesítenek 
minket, ha bárhol problémát ész-
lelnek. Mondanom sem kell, a ko-
ronavírus-járvány rengeteg plusz 
munkát és terhet rótt ránk, de min-
dig igyekszünk tudásunk legjavát 
nyújtani.

– Időközben a szépségiparba 
is belekóstolt.

– Mindig is érdekelt az egész-
ségmegőrzés és a szépségápolás. 
Nagyon szeretek tanulni, folyama-
tosan képzem magam, ezért úgy 
gondoltam, hogy összekötöm a két 
ágazatot. Kezdetben kijevi képzé-
seken vettem részt, hogy mélyít-

sem a tudásomat, majd hazatér-
ve a Health and Beauty Centerben 
kezdtem dolgozni, gépi alakformá-
lást, zsírégetést kérhettek tőlem. 
Időközben több továbbképzésen 
vettem részt, és ma már az Ájrisz 
szépségszalonban kozmetikus-
ként dolgozom.

– Akadtak nehézségei a koz-
metikusi pályán?

– Minden kezdet nehéz, ná-
lam sem volt ez másként. A kü-
lönböző eszközök kezelésének 
elsajátítása nem egyszerű fel-
adat, emellett ki kell alakítani a 
saját vendégkört is. De kitartó 
személyiség vagyok, soha nem 
adom fel, és ma már büszkén 
mondhatom, hogy sikeres let-
tem ezen a területen is. 

– Mit kérhetnek öntől a ven-
dégek?

– Többféle arckezelés vehető 
igénybe, melyek alatt különféle 
hatóanyagot juttatunk a bőr mé-
lyebb rétegeibe, ezáltal tovább 
megőrizhető a bőr fiatalsága. 
Kezeléseink között megtalálha-
tók a kavitációs arc- és testkeze-
lések, az RF liftinges kezelések, 
az alakformáló testtekercselés, 
a vákuummasszázs, a narancs-
bőr-kezelés és a cukorgyanta. 
Nagyon sok tini keres fel arc-
tisztítás miatt, hiszen a pattanásos 
bőr nem egy esztétikus látvány. Az 
ajánlott kezeléseket kortól és bőrtí-
pustól függően választjuk ki. Min-
den ember és minden bőr más, ezért 
fontos, hogy személyre szabott le-
gyen a kezelés. Ki kell emelnem, 
hogy a szépségipar ma már nem ki-
zárólag a nők területe, nagyon sok 
férfi keres fel, hisz ők is szeretné-

nek egészségesek és fiatalok ma-
radni minél tovább.

– Mit tehetünk mi az otthoni 
arcápolásért?

– Fontos tudni, hogy bőrünk 
25 éves kortól kezd el öregedni. 
Ekkortól már ajánlott a különbö-
ző feszesítő krémek használata. 
Azonban mindenekelőtt a megfe-
lelő tisztítást kell szem előtt tarta-

nunk, naponta kétszer jól meg kell 
mosnunk arcunkat. Emellett hasz-
náljunk hidratáló készítményeket, 
hisz nyáron a nagy meleg, télen 
pedig a hideg, a szél szárítja ki bő-
rünket. Személy szerint a termé-
szetes összetételű dolgokat kedve-
lem, például a méz, a zabkása vagy 
a tejtermékek nagyon jól alkalmaz-
hatók az arcápolás során.

– Említette, hogy a járvány-
ügyi osztályon való munkáját 
megnehezítette a világjárvány. 
A szépségiparban is ezt tapasz-
talta?

– A koronavírus minden 
szakmát nehezebbé tett, és min-
denki életét felforgatta. Mint 
említettem, rengeteg tenniva-
ló akadt a fő munkahelyemen, 

ezért a kozmeti-
kusi munkám kis-
sé háttérbe is szo-
rult. Emellett azt 
vettem észre, hogy 
a vendégek kissé 
féltek jönni, elma-
radoztak. De hála 
Istennek, a karan-
tén enyhülésével 
van tennivaló bő-
ven ezen a terüle-
ten is. Nagyon fon-
tos a higiénés sza-
bályok betartása, 
a fertőtlenítés és a 
megelőzés – ez az 
első számú szabá-
lyom.

– Mit jelent ön-
nek a munkája?

– Nagyon sze-
retem a munkám. 
Örülök, hogy amit 
csinálok, azzal so-
kaknak kedvére te-
szek. Mindig kép-
zem magam, hogy 

le ne maradjak és a legújabb ki-
hívásoknak is megfelelhessek. 
Szeretem ezt a várost, a kö-
zösséget, szeretek itt élni. Szí-
vem-lelkem beleteszem abba, 
amit csinálok, ez az, ami feltölt 
energiával.

– További kitartást és sike-
res munkát!

Kurmay Anita

A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az őszi kalászosok opti-
mális vetésideje szeptember kö-
zepétől (árpa), végétől október 
25-30-ig tart. Az ilyenkor elvet-
te vetőmag érkezik kikelni és té-
lire megerősödni, és így köny-
nyebben és nagyobb tőszámban 
át tudja vészelni a telet. 

Mind a korai, mind a késői 
vetések esetében felmerülhet-
nek növényvédelmi problémák. 
A legtöbb növényvédelmi prob-
léma a korai vetés és hosszú me-
leg ősz alkalmával jelentkezik.
Milyen károsítókkal is talál-
kozhatunk ősszel?

Az őszi kalászosok le-
hetséges betegségei ősszel a 
helmintospóriumos és a barna le-
vélfoltosság (árpa), a szeptóriás 
betegség (búza, tritikálé), gyö-
kér fuzáriumos megbetegedése 
(csírapusztulás), lisztharmat és 
rozsda betegségek. A kórokozó 
az árvakeléseken (monokultúra 
esetében) és a növényi marad-
ványokról kiindulva tudja meg-
fertőzni a kelő vagy a fiatal ka-
lászos növényeket. 

Kárpátalján, néhány eset-
től eltekintve, a korán elvetett 
árpa van kitéve a legnagyobb 
veszélynek a kórokozók meg-
jelenésének. A késői vetésnél a 
gyökér fuzáriumos megbetege-

Az őszi kalászosok károsítói 
és növényvédelme

Az éghajlatváltozás következtében az őszi kalászosok termesz-
tés-technológiájában és növényvédelmében változtatni kell. Évről 
évre az eddigi átlaghőmérséklettnél melegebb van. Idén is a szá-
razság miatt vagy nehezen, vagy nem lehetett megművelni a föl-
deket, ezért elhúzódott a vetésidő, ami egészen decemberig kito-
lódott. Az ilyen késői vetéseknél már magas termésmennyiségre 
nem lehet számítani. 

dése (csírapusztulás) szokott prob-
lémát okozni a mély fekvésű vagy 
belvizes területeken.   

Szükséges esetben, ha az idő-
járás is megengedi, használhatjuk 
a következő hatóanyagú szere-
ket: triadimefon (триадимефон), 
tebukonazol (тебуконазол), 
f lutr iaflor (флутріафол) és 
karbendazim (карбендазим). 

Ősszel a kártevők (rovarok) 
is jelen vannak. Vetés után a kelő 
magvakban a varjú, pocok, pajor, 
drótféreg, a fiatal növényeknél pe-
dig a gabonafutrinka, gabona le-
gyek, vetési bagolylepke hernyó-
ja és a földibolhák, illetve a kabó-
cák okozhatnak komoly problémát 
a növények szívogatásával, rágásá-
val, a vírusok átvitelével (vírusvek-
torok) egyik növényről a másikra. 
A legtöbb kártevő az első fagyok 
megjelenésével eltűnik. 

Védekezhetünk ellenük pél-
dául piretroid, lambda-cihalotrin, 
tiametoxam hatóanyagú készít-
ményekkel.  

A kalászosok őszi betegségei 
és kártevői ellen a leghatásosabb 
a megelőző jellegű komplex vető-
magcsávázás, ami mind a beteg-
ségek, mind a korai kártevők el-
len védelmet ad. Azaz ebben az 
esetben mind fungicides, mind 
insekticides felszívódó hatóanyagú 
készítményt választunk (külön-kü-

lön) és azzal csávázunk, vagy eleve 
olyan vetőmagot választunk, ami 
mind a két típusú csávázó szerrel 
le volt kezelve. 

A legfontosabb károsítk ősszel 
majd’ minden esetben a különböző 
gyomnövények. Itt elsősorban az 
évelő és a T1-T2 gyomokra gon-
dolunk. Amik lehetnek mind egy-
szikűek, mind kétszikűek. Kárpát-
alján majdhogynem kizárólag csak 
a tavaszi gyomirtás ismert és alkal-
mazott. Az őszi gyomirtásnak meg-
van a maga előnye is. Ezek az elő-
nyök a következők lehetnek:

– a szezonra való gyomkelés 

megakadályozása, a gyomkonku-
rencia még őszi megakadályozása;

– tavasszal az őszi kalászosok 
gyomirtását már legtöbb esetben 
nem kell elvégezni, illetve szükség 
esetén a kelő T3 növények ellen 
elégséges egy egyszerűbb gyomir-
tó, amit más készítménnyel is egy-
be kivihető;

– a korán tavasszal virágzó 
T1, T2 gyomok elleni védelem, 
ez a legeredményesebb védekezé-
si időszak az egyszikű nagy szél-
tippan ellen, ami egyre jobban ko-
moly problémát okoz a gazdáknak; 

– nincs taposás;
– nincs árnyékoló hatás.

Az őszi gyomirtás kétféle lehet. 
Preemergens gyomirtás (ve-

tés utáni, kelés előtti). Itt fontos, 
hogy gondosan előkészített mag-
ágyat (aprómorzsás talajszerke-
zet) készítsünk, és az átlagosnál né-
hány centiméterrel mélyebb vetést. 
A magágy minősége befolyásol-
ja a készítmények hatékonyságát 
(rögárnyék kiküszöbölése, tökéle-
tes herbicid fedettség), a mélyebb 
vetés biztosítja, hogy a fitotoxikus 
tünetek ne jelenjenek meg a kultúr-
növényen. Ukrajnában őszi búzá-

ra csak egy preemergens gyomirtó 
engedélyezett, ami mind a magról 
kelő egy- és kétszikű gyomok ellen 
hatásos: ez a Лазурит (метамітрон 
700г/кг) – 0,2-0-25 kg/ha.

Őszi posztemergens gyomir-
tás (kelés utáni). Itt az első kezelés 
a gyomnövények 1-3 leveles fono-
lógiában legyenek.

Kárpátalján az utóbbi években 
egyre nagyobb gondot okoz a gabo-
nafélékben a megnövekedett egy-
szikű gyomnövények megjelené-
se, ami a monokultúrás termesz-
tésnek is köszönhető. A kalászo-

sokban a veszélyt jelentő egyszi-
kű gyomok a nagy széltippan, a 
hélazab/vadzab, a parlagi ecset-
pázsit, a tarackbúza, amik ellen a 
környékünkön ez idáig nem volt 
szükséges védekezni. 

Ukrajnában a gazdálkodók 
következő engedélyezett gyom-
irtók közül választhatnak, ami-
ket az egyszikű gyomnövények 
esetében ősszel használhat-
nak: Еверест (флукарбазону 
натріева сіль 700г/кг) 35-120g/
ha – magról kelő egyszikűek el-
len (1-3 gyomnövény leveles ál-
lapotig)

 Пікона КС (пендиметалін, 
320г/л + піколінафен 16г/л) – 
2-3 kg/ha – magról kelő 1 és 
2 szikűek (1-3 leveles állapot-
tól – bokrosodásig)

 Марафон КС (пендиме-
талін, 250г/л + ізопротурон 
125г/л) – 4 kg/ha – magról kelő 
1 és 2 szikűek (1-3 leveles álla-
pottól – bokrosodásig)

Зерновій ЕВ (феноксапрон-
П-етил, 69г/л + антидот фен-
хлоразол, 2,65%) – 1l/ha mag-
ról kelő egyszikűek ellen (2 le-
veles állapottól a bokrosodás 
végéig)

Пума Супер (фенок сап-
роп-П- етил, 69г/л + антидот) 
– 1 l/ha – magról kelő egyszi-
kűek ellen (2 leveles állapotól a 
bokrosodás végéig) 

Овсюген Експрес КЕ (фе-
н о к сапрон-П-етил, 140г/л + 
антидот клоквінтосет-мексил 
35г/л) – 0,4-0,6 l/ha – magról 
ke lő egyszikűek ellen (2 leveles 
állapottól a bokrosodás végéig)

Ластік Екстра КЕ (фенок-
сапрон-П-етил, 70г/л + анти-
дот клоквінтосет-мексил 
40г/л) – 1 l/ha magról kelő egy-
szikűek ellen (2 leveles állapot-
tól a bokrosodás végéig.

Pályi Béla falugazdász 
(KMVSZ)



Csütörtök December 16.

Köszöntjük etelka, Aletta nevű olvasóinkat!

Hétfő December 13.

Köszöntjük luca, otília nevű olvasóinkat!

Kedd December 14.

Köszöntjük Szilárd nevű olvasóinkat!

Szerda December 15.

Köszöntjük Valér nevű olvasóinkat!

2021. 
december 8.8 Heti műsor

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
11:50 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
12:50 A Konyhafőnök 

VIP
15:30 Perzselő 

szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök

VIP
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 XXI. század – a

legendák velünk 
élnek

23:55 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

01:05 Autogram
01:50 CSI: New York-i

helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Farm VIP
21:15 A Nagy Ő
22:25 Farm, ahol éltünk
23:15 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
00:20 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
01:25 Zsaruvér

Amerikai akció sor.

04:30 Család-barát
05:50 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:50 Ridikül
08:40 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Alpesi őrjárat

Tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Kékfény
21:30 Kísért az éjszaka

Angol tévéfilmsor.
22:15 Kenó
22:25 A tengeralattjáró

Német tévéfilmsor.
23:30 Rex felügyelő - 

Elit alakulat
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

00:20 Vidám vidék
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:15 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 Öt kontinens
06:20 Summa
06:40 Család'21
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:00 Mesterember
08:25 A népművészet 

örökösei
08:55 Muzsika-szó
09:25 Muzsika-szó
09:55 Nótacsokor
10:20 Isten kezében
10:45 Útmutató
11:10 A misztérium –:

Bűnbánat
11:25 Könnyű múzsa

Játékfilm
13:00 Híradó
13:25 Közelebb - 

Roma magazin
13:50 Domovina
14:15 Divat & dizájn
14:45 Magyar Krónika
15:15 Család-barát
16:50 Öt kontinens
17:25 Ízőrzők: Látrány
17:55 Ízőrzők: Gyön -

gyös solymos
18:30 1100 év Európa 

közepén
19:00 Nótacsokor
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Zsüti 100 - G. 

Dénes György 
emlékkoncert

20:55 Embermesék
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Dokuzóna
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák -

Igaz vagy hamis?
00:50 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Zsüti 100 - G. 

Dénes György 
emlékkoncert

05:00 Jövünk!
05:25 Szabadidő
05:55 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Kékek
07:55 Építők
08:20 Női kézilabda-

világbajnokság
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
11:00 UEFA Bajnokok 

Ligája sorsolás
12:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Európa 

Konferencia Li-
ga-sorsolás

14:30 Góóól!
15:30 Női kézilabda-

világbajnokság
17:00 Sporthíradó
17:15 Boxutca
18:00 Női kézilabda-

világbajnokság
19:30 Góóól!2
20:30 Női kézilabda-

világbajnokság
22:00 Sporthíradó
22:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
11:50 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
12:50 A Konyhafőnök 

VIP
15:30 Perzselő 

szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök 

VIP
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 Házon kívül
23:55 Gyilkos ügyek

Amerikai krimisor.
01:05 Havas Dóra - Tu-

datos hedonista
01:50 Havas Dóra - Tu

datos hedonista

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Farm VIP
21:15 A Nagy Ő
22:25 Farm, ahol éltünk
23:15 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
00:20 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
01:25 Zsaruvér

Amerikai akció sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Alpesi őrjárat

Tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Önök kérték
21:35 A fehér királyné

Angol tévéfilmsor.

22:35 Kenó
22:45 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

23:40 Míg távol voltam
Tévéfilmsor.

01:30 Vidám vidék
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:15 Planet 21
06:40 Magyar gazda
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:00 Mesterember
08:30 A népművészet 

örökösei
09:00 Muzsika-szó
09:30 Muzsika-szó
10:00 Nótacsokor
10:15 Nótacsokor
10:40 Az utódok 

reménysége
11:05 Önkéntesek
11:40 Kéz kezet mos

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:15 Család'21
14:40 Novum
15:15 Család-barát
16:50 Térkép
17:25 Ízőrzők: 

Alsómocsolád
17:55 Ízőrzők: Tarhos
18:30 1100 év Európa 

közepén
19:00 Nótacsokor
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Üdítő: Tabi 

László
20:55 Embermesék
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Klasszikusok 

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

Igaz vagy ha-
mis?

00:50 M2 matricák - 
Igaz vagy ha-
mis?

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Üdítő: Tabi 

László

04:35 OTP Bank 
Liga

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Férfi vízilabda 

Magyar Kupa
08:40 Forma 2 - Futam
10:00 Sporthíradó
10:30 Boxutca
11:15 Női kézilabda-

világbajnokság
13:00 Sporthíradó
13:30 OTP Bank Liga
15:30 Góóól!2
16:30 Fradi Tv
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
17:30 Női kézilabda-

világbajnokság
19:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:15 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
20:10 Felvezető műsor: 

Kézilabda
20:30 Női kézilabda-

világbajnokság
22:05 Értékelő műsor:

Kézilabda
22:30 Sporthíradó
23:00 OTP Bank Liga
01:00 Női kézilabda-

világbajnokság
02:35 Női kézilabda-

világbajnokság

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
11:50 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
12:50 A Konyhafőnök

VIP
15:30 Perzselő 

szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök 

VIP
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 Az első millióm 

története
00:35 Édes Otthon
01:20 CSI: New York-i 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Farm VIP
21:15 A Nagy Ő
22:25 Farm, ahol éltünk
23:15 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
00:20 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
01:25 Zsaruvér

Amerikai akció sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska Kronika
07:20 Ecranul nostru
07:50 Ridikül
08:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Alpesi őrjárat

Tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
16:05 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Marokkó - Szere-

lem háború idején

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

22:00 Kenó
22:10 Downton Abbey

Angol tévéfilmsor.
23:10 Tigrisek földjén

Angol háborús film
00:50 Míg távol voltam

Tévéfilmsor.
02:30 Vidám vidék

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Táncház
09:15 Muzsika-szó
09:45 Muzsika-szó
10:15 Nótacsokor
10:25 Nótacsokor
10:45 Rome Reports - 
Vatikáni híradó
11:10 Neked szól!
11:15 Jó embert 

keresünk!
11:30 Találkozás
11:50 Ők tudják, mi 

a szerelem
Tévéjáték

13:00 Híradó
13:25 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Család-barát
16:50 Hazajáró
17:25 Ízőrzők: 

Mezőkomárom
17:55 Ízőrzők:

Budajenő
18:30 1100 év Európa 

közepén
19:00 Nótacsokor
19:10 Nótacsokor
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
20:55 Embermesék
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Kerényi Imre 

emlékére - 4. 
Kulturális Fil-
mek Fesztiválja, 
Szatmárcseke, 2018

23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték

05:30 Góóól!2
06:30 Sporthíradó
07:30 Boxutca
08:15 Műkorcsolya 

Grand Prix
10:00 Sporthíradó
10:25 Műkorcsolya 

Grand Prix
12:05 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 Női kézilabda-

világbajnokság
15:15 Női kézilabda-

világbajnokság
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
17:30 Női kézilabda-

világbajnokság
19:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:15 UEFA Európa-li-

ga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

20:10 Felvezető műsor: 
Kézilabda

20:30 Női kézilabda-
világbajnokság

22:00 Értékelő műsor:
 Kézilabda

22:15 Sporthíradó

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
11:50 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
12:50 A Konyhafőnök 

VIP
15:30 Perzselő 

szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök 

VIP
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 Brandmánia
23:55 Gyilkos ügyek

Amerikai krimisor.
01:05 PlayIT TV
01:50 CSI: New York-i 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Farm VIP
21:15 A Nagy Ő
22:25 Farm, ahol éltünk
23:15 Propaganda
23:50 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
00:55 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
02:00 Zsaruvér

Amerikai akció sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Alpesi őrjárat

Tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Fábry
21:55 Munkaügyek - 

IrReality Show

Magyar vígjá-
ték-sor.

22:20 Kenó
22:35 Szevasz, Vera

Magyar játékfilm
00:20 Míg távol voltam

Tévéfilmsorozat
01:55 Vidám vidék

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

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
06:20 Summa
06:40 Világ
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:00 Mesterember
08:30 Táncház
09:00 Muzsika-szó
09:25 Muzsika-szó
10:00 Nótacsokor
10:30 Új nemzedék
11:00 Református 

ifjúsági műsor
11:05 Evangélikus 

ifjúsági műsor
11:15 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

11:30 Remetekan
Tévéfilm

13:00 Híradó
13:25 Rondó
14:15 Planet 21
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:50 Szerelmes 

földrajz
17:25 Ízőrzők: 

Monostorapáti
17:55 Ízőrzők: Bölcske
18:30 1100 év Európa 

közepén
19:00 Nótacsokor
19:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 11. Szenes Iván 

Emlékkoncert
20:55 Embermesék
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Cipőfűzők
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:50 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 11. Szenes Iván 

Emlékkoncert

06:30 FINA Úszó rövid-
pályás-világbaj-
nokság

09:00 UEFA Európa-li-
ga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

10:00 Sporthíradó
10:35 Műkorcsolya

Grand Prix
13:00 Sporthíradó
13:30 Pecatúra
14:05 Dvsc
14:40 Felvezető 

műsor: Úszás
15:00 FINA Úszó rövid-

pályás-világbaj-
nokság

17:00 Értékelő műsor: 
Úszás

17:15 Sporthíradó
17:30 Napos Oldal –

DVTK
21:15 Sporthíradó
21:45 FINA Úszó rövid-

pályás-világbaj-
nokság

22:45 Férfi vízilabda 
Magyar Kupa

00:00 Műkorcsolya 
Grand Prix

00:50 Műkorcsolya 
Grand Prix



Szombat December 18.

Köszöntjük Auguszta nevű olvasóinkat!

Vasárnap December 19.

Köszöntjük Viola nevű olvasóinkat!

Péntek December 17.

Köszöntjük lázár, olimpia nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

Fizetett hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2021. 
december 8. 9Heti műsor

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
11:50 Magnum

Amerikai akciókri-
mi-sor.

12:50 A Konyhafőnök 
VIP

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsorozat

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök 

VIP
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 Nindzsa

Amerikai akciófilm
01:20 Piszkos Harry

Amerikai 
akcióthriller

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció so-
rozat

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sorozat

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sorozat

15:40 A nagykövet lánya
Török romantikus 
sorozat

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sorozat

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Farm VIP
21:15 A Nagy Ő
22:25 Farm, ahol éltünk
23:15 Dr. Csont

Amerikai krimi so-
rozat

00:20 Dr. Csont
Amerikai krimi so-
rozat

01:25 Zsaruvér
Amerikai akció so-
rozat

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
08:35 Brown atya

Bűnügyi tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Magyarország 

finom
13:10 Alpesi őrjárat

Tévéfilmsorozat
14:20 Almárium
15:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmso-
rozat

16:10 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

20:35 Virtuózok
V4+2021

22:40 Kenó
22:50 Csakis együtt 

- Ferenc pápa 
meglepetése

23:45 Míg távol voltam
Tévéfilmsorozat

01:30 Vidám vidék
Angol bűnügyi té-
véfilmsorozat

02:25 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 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:45 Planet 21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Táncház: Csárdás
09:15 Muzsika-szó
09:40 Muzsika-szó
10:15 Nótacsokor
10:50 Katolikus 

krónika
11:15 Ortodox örömhír
11:50 A ravaszdi leány

zó és az IBUSZ 
vendégek
Tévéjáték

13:00 Híradó
13:25 P'amende
13:50 Öt kontinens
14:15 Folkudvar
14:45 Multiverzum
15:15 Család-barát
16:45 Kárpát-medence
17:10 Ízőrzők: 

Nagyvázsony
17:35 Ízőrzők: 

Zalamerenye
18:10 1100 év Európa 

közepén
18:40 Nótacsokor
19:10 Rákóczi hadnagya

Magyar történel-
mi film

20:55 Embermesék
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 MMA portrék
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:50 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

04:50 Női kézilabda-
világbajnokság

06:30 FINA Úszó rövid-
pályás-világbaj-
nokság

09:05 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

10:00 Sporthíradó
12:30 Pecatúra
13:00 Sporthíradó
13:30 Fradi Tv
14:05 Napos Oldal – 

DVTK
14:40 Felvezető 

műsor: Úszás
15:00 FINA Úszó rövid-

pályás-világbaj-
nokság

17:00 Értékelő műsor:
Úszás

17:15 Felvezető műsor:
Kézilabda

17:30 Női kézilabda-
világbajnokság

19:00 Értékelő műsor: 
Kézilabda

19:15 FINA Úszó rövid-
pályás-világbaj-
nokság

20:10 Felvezető műsor: 
Kézilabda

20:30 Női kézilabda-
világbajnokság

22:00 Értékelő műsor:
Kézilabda

22:30 Sporthíradó
23:00 Futsal magazin
23:30 Női kézilabda-

világbajnokság

05:15 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:15 Teleshop
06:45 Kölyökklub
08:45 PlayIT TV
09:20 Teleshop
10:15 Brandmánia
10:50 Autogram
11:25 Havas Dóra - Tu-

datos hedonista
12:00 Cobra 11

Német akció-
film-sor.

13:05 Cobra 11
Német akciófilm-
sorozat

14:10 Cobra 11
Német akciófilm-
sorozat

15:25 Betlehemi 
ramazuri
Olasz kalandvíg-
játék

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 X-Faktor
23:30 A szerencse háza

Amerikai vígjáték
01:30 A gyászoló 

asszony átka
Amerikai horror

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
07:45 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:10 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
08:30 Magyar népmesék
08:40 Magyar népmesék
08:50 Magyar népmesék
08:55 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:10 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:40 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:10 Trendmánia
10:45 Az álomotthon
11:25 Az álomotthon
12:00 Poggyász
12:40 Innovátor
13:15 Nagy Vagy - Ak-

tív Magyaror-
szág kupa

13:55 Krokodil Dundee 
öröksége
Ausztrál vígjá-
ték film

15:50 Columbo
Am. krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Igazából szerelem

Am.-angol-fr. vígjá-
ték film

23:00 Salt ügynök
Am. akció film

01:15 Alien
Am. horror film

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Hazajáró
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 A világörökség 

kincsei
09:55 Utazások Skócia 

szigetein
Angol 
útifilmsorozat

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

12:35 Nemzeti 
Sporthíradó

12:50 Jó ebédhez szól 
a nóta

13:20 Halál a 
Paradicsomban
Angol bűnügyi tévé-
filmsorozat

14:20 Partitúra: 
Hatvan

15:15 Veri az ördög 
a feleségét
Magy. filmvígjáték

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Paddington

Angol családi víg-
játék

21:20 Görögország, 2015
Angol játékfilm

23:30 Kenó
23:35 Fábry
00:50 Míg távol voltam

Tévéfilmsorozat
02:30 Vidám vidék

Angol bűnügyi tévé-
filmsorozat

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Opera Cafe
07:40 Folkudvar
08:10 Evangélium
08:35 Hogy volt?!
09:30 Négy szellem
10:30 Öt kontinens
11:00 Húsz óra

Magyar játékfilm
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
14:00 Futsal magazin
14:25 Napos Oldal – 

DVTK
14:55 FINA Úszó rövid-

pályás-világbaj-
nokság

16:50 BENU női vízi-
labda Magyar 
Kupa

18:20 Tippmix férfi ko-
sárlabda NB I.

20:35 FINA Úszó rövid-
pályás-világbaj-
nokság

22:05 Fábry
23:30 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Veri az ördög 

a feleségét
Magy. filmvígjáték

06:30 FINA Úszó rövid-
pályás-világbaj-
nokság

09:00 Szabadidő
09:30 Futsal magazin
10:00 UEFA Európa-li-

ga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

10:55 Női kézilabda-
világbajnokság

12:35 Női kézilabda-
világbajnokság

14:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

14:45 OTP Bank Liga
16:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
16:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 OTP Bank Liga
18:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 OTP Bank Liga
21:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:40 Góóól!
22:35 OTP Bank Liga
00:35 BENU női vízi-

labda Magyar 
Kupa

05:15 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:15 Teleshop
06:45 Kölyökklub
09:15 Teleshop
10:15 Édes Otthon
10:45 Havas Dóra - Tu-

datos hedonista
11:20 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

11:55 Házon kívül
12:30 Különben 

dühbe jövök
Amerikai krimisor.

13:40 Szegény gazdagok
Olasz vígjáték

15:50 Alvin és a 
mókusok
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Mulan
Am. kalandfilm

21:30 Rossz anyák 
karácsonya
Amerikai vígjáték

23:40 Portré
00:30 Mulan

Am. kalandfilm

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
07:45 Magyar népmesék
07:55 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:05 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

08:35 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:05 Fald fel
09:45 Nagyító
10:20 Több mint TestŐr
11:00 SuperCar
11:35 Életmódi
12:15 Az álomotthon
12:50 Konstruktíva
13:30 A kis kedvencek 

titkos élete
Amerikai, japán ka-
land film

15:25 Valami Amerika 2
Magy. vígjáték film

18:00 Tények
18:55 Halálos iramban

Am. akció film
21:55 Nagyfiúk 2

Am. vígjáték film
00:00 Terápiás csajok

Am. vígjáték film
01:55 Zsaruvér

Am. akció sorozat

05:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Családi kör
07:40 A világörökség 

kincsei
08:00 Adventi üzenet
08:15 A misztérium –: 

Az Ige
08:20 Katolikus krónika
08:50 Neked szól!
09:00 Jónak lenni jó!
09:50 Jó embert 

keresünk!
10:00 Új nemzedék
10:30 Református 

magazin
11:00 Katolikus szent -

mise közvetítése 
budapest-újpesti 
Egek Királynéja 
Templomból

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó

12:35 Nemzeti 
Sporthíradó

12:50 Jónak lenni jó!
14:25 Édes anya-

nyelvünk
14:35 Hintónjáró 

szerelem
Magy. filmvígjáték

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

16:10 Jónak lenni jó!
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Jónak lenni jó!
19:45 Kárpáthy Zoltán

Magyar játékfilm
21:10 Jónak lenni jó!
22:20 Kenó
22:30 Családi kör
23:35 A tábornok - Me-

rénylet Gibral-
tárban
Lengyel történel-
mi film

01:00 Míg távol voltam
Tévéfilmsorozat 

02:45 Vidám vidék
Angol bűnügyi tévé-
filmsorozat

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:25 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Világ
07:40 Multiverzum
08:05 Mesterember
08:40 Noé barátai
09:10 Virtuózok

V4+2021
11:30 Jónak lenni jó!
12:20 Isten kezében
13:00 Híradó
13:30 Magyarország 

Ma
14:00 M4 sport+
14:20 Női kézilabda-

világbajnokság
15:20 Jónak lenni jó!

16:20 OTP Bank Liga
17:45 Jónak lenni jó!
18:35 OTP Bank Liga
21:05 FINA Úszó rö-

vidpályás-
világbajnokság

22:05 Válaszút vándora
23:00 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Az elátkozott 

malom - Portré-
film Kemény Hen-
rik bábművészről 
- MMA portré

04:40 UEFA Európa-li-
ga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

05:30 UEFA Bajnokok
Ligája magazin

06:30 FINA Úszó rö-
vidpályás-
világbajnokság

09:00 Múlt és Jelen
09:30 Jövünk!
10:00 BENU női vízi-

labda Magyar 
Kupa

11:10 Pecatúra
11:45 Góóól!
12:50 OTP Bank Liga
15:00 FINA Úszó rö-

vidpályás-
világbajnokság

17:05 Felvezető műsor:
Kézilabda

17:30 Női kézilabda-
világbajnokság

19:00 Értékelő műsor:
Kézilabda

19:30 Felvezető műsor: 
Vízilabda

19:45 BENU női vízi-
labda Magyar 
Kupa

20:55 Értékelő műsor:
Vízilabda

21:15 Góóól!
22:10 OTP Bank Liga
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 Folytatva a gyógy- és fűszer-
növények a kertjeinkben cikk-
sorozatunkat, most egy olyan 
sokoldalú növényt szeretnénk 
bemutatni olvasó-
inknak, amely szá-
mos pozitív tulaj-
donságaival szin-
tén helyet érdemel 
a kertben. Ez a nö-
vény nem más, mint 
a kerti kakukkfű. 
A kakukkfüvet el-
sősorban a gaszt-
ronómiában ételek fűszerezé-
sére alkalmazzák. A kakukk-
fű egy erősen hidegtűrő, köny-
nyedén termeszthető gyógynö-
vény is egyben. Említést érde-
mel még a csodás illata, amely 
az otthonunk levegőjét kel-
lemes aromával látja el. Ta-
lán ennek a kellemes aromá-
nak köszönheti azt a szintén 
pozitív tulajdonságát is, hogy 
remek társnövényként alkal-
mazhatjuk a kiskertünkben, 
ugyanis segít távol tartani az 
olyan kártevőket, mint a lisz-
tecskét, a bagolylepkék her-
nyóit és egyéb más káros ro-
varokat is. Vonzza viszont az 
olyan beporzó hasznos rovaro-
kat, mint a méhek. Nem utolsó 
sorban ez a gyógy- és fűszernö-
vény egyes fajtái még dísznö-
vényként is megállják a helyü-
ket, ugyanis remekül díszíthe-
tik a szikla- vagy dísznövény-
kertünket is. 

A növény gyógyhatása
A kerti kakukkfű (Thymus 

vulgaris) az egyik legősibb 
gyógynövények egyike. Erős il-
lata és kitűnő fertőtlenítő hatá-
sa miatt már az egyiptomiak is 
használták. Az ókori görögök-
nél a vitézséget, bátorságot jel-
képezte.

A kakukkfű közismert a bak-
térium és vírusölő hatásáról. Igen 
gazdag beltartalmi értékekkel 
rendelkezik. A kakukkfű E-, C-, 
K-, B-komplex vitaminokon túl, 
folsavat is tartalmaz, valamint az 
egyik legjobb forrása a kalcium-
nak, vasnak, mangánnak, sze-

Gyógy- és fűszernövények a kertjeinkben

 A kerti kakukkfű termesztése
lénnek és a káliumnak. A kakukk-
fű gyógyító hatása elsősorban fő ha-
tóanyagának, az illóolajnak, illet-
ve annak két legfontosabb összete-

vőjének, a timolnak és a 
karvakrolnak köszönhe-
tő. Ugyanis mindkét ve-
gyület baktériumölő és 
gombaellenes tulajdon-
ságú, emellett köptető és 
emésztésserkentő hatása 
is ezeknek köszönhető.

A konyhában a ka-
kukkfű leggyakrabban 

húsok, gombák, paradicsomos éte-
lek és fűszeres túrók ízesítője. Sem-
mi más fűszerhez nem hasonlít, 
ezért sajátos aromája miatt óvato-
san kell használni, mert csak kis 
mennyiségben élvezhető, különben 
erős illatánál fogva megváltoztatja 
az étel eredeti jellegét.

A növény ismertetése
Ez a növény Dél-Európában ős-

honos. Egy évelő, alacsony félcser-

je, amely az ajakosok családjába 
tartozik. Gyökérzete karószerű, fá-
sodó, többszörösen elágazó, többfe-
jű. Szára a tövétől elágazó 20-40 cm 
magas, félig elfásodó bokra szétte-
rülő. Levélzete apró, átellenes állá-
sú, lándzsás alakú, finoman szőrö-
zött levelekből áll. Virágai szintén 
kicsinyek, lilás (vagy fehér) színű-
ek, egy- és kétivarúak, idegenmeg-

porzók, május-júniusban nyílnak. 
Termése kicsiny, sötétbarna mak-
kocska. Egész éves növény.

A kakukkfű igénye
Dél-európai származása miatt 

közepesnél magasabb a hőigénye. 
A magok már 7-8°C-on csírázás-
nak indulnak. A növények fejlődé-
séhez szükséges optimális hőmér-
séklet 25°C körül van. Sokáig tar-
tó száraz hidegek hatására jelentős 
mértékű fagykárt szenvedhet. A fia-
tal (1-2 éves) és az elöregedett (6-8 
éves) állomány a leginkább fagyér-
zékeny. Ha viszont hótakaró borít-
ja, akkor a vidékünkön tapasztalha-
tó leghidegebb teleket is átvészeli.

Rendkívül fényigényes. A leg-
kisebb árnyékolásra is növekedé-
sének lassulásával válaszol. Elgyo-
mosodott ágyásokban satnyák a tö-
vek és az illóolaj tartalmából is ve-
szít. Tűző napsütésben érzi jól ma-
gát, különösen a déli dombolda-
lak alkalmasak termesztésére, ahol 
a napsugarak beesési szöge ideá-
lis számára.

Szárazságtűrő, de csak az idő-
sebb tövek. Első évben a csírázás-
tól kezdve nyirkos talajt igényel, 
amelyet nyáron gyakori öntözés-

sel tarthatunk fent. Egyszerre ne ad-
junk sok vizet, mert erősen lehűl a 
talajfelszín és növekedése megáll-
hat. Kifejlett állapotban az aszályos 
nyarakon is szépen díszlik, erősen 
elágazó karószerű főgyökere nagy 
távolságból szállítja számára a vi-
zet. Szálas, apró levélzetének mini-
mális a párologtatása.

Talajban nem válogat. A terület 

kiválasztásánál a nagy fényigé-
nyén kívül gondoljunk meleg-
kedvelő és szárazságtűrő képes-
ségére is. Erősen kötött, agyagos, 
hideg, mély fekvésű helyekre ne 
ültessük, mert gyengén növeke-
dik és fokozottabb a kifagyás ve-
szélye is. A laza szerkezetű, jól 
szellőző és jó vízgazdálkodású 
talajok kedvezőek számára.

Tápanyagigénye közepes. 
Évelő, ezért telepítésénél na-
gyon fontos a szervestrágyázás, 
10 m2-ként legalább 30-40 kg 
érett istállótrágyát szórjunk ki. 
A szerves trágya pótolja a táp-
anyagokat és laza, morzsalékos, 
könnyebben melegedő talajszer-
kezetet alakít ki. A főbb (makro 
elemek) tápanyagok közül káli-
umból és foszforból valameny-
nyivel többet igényel, mint nitro-
génből. Közepes tápanyagszintű 
talajok esetében 10 m2-es terület-
re évente 400 g szuperfoszfátot 
és 200-250 g kálisót számítsunk. 
Pétisóból fejtrágyaként elegendő 
évente 200 g/10 m2. Alacsony 
mésztartalmú területeken a me-
szezés növeli a termést.

A kakukkfű fajtái
A kertészetekben többféle 

kakukkfű-fajtával találkozha-
tunk. Az alapfaj mellett lehetősé-
günk van különleges illatélmény-
nyel kecsegtető citromillatú vál-
tozatot és a megjelenésében ki-
tűnő, extravagáns, széleslevelű 
kakukkfű töveket is beszerezni. 
Megkülönböztetünk: kerti, me-
zei, hegyi, citromillatú, arany-
lombú, aranytarka citromilla-
tú, tarka kúszó citromillatú stb. 
kakukkfű-fajtákat. Ezek a faj-
ták küllemükben, méretükben, 
illatanyagukban különbözhet-
nek egymástól, de igényüket és 
beltartalmi értéküket tekintve 
nincs nagy különbség közöttük.

Jelenlegi cikkünkben meg-
ismerkedhettünk magával a nö-
vénnyel, annak környezeti igé-
nyeivel és nem utolsó sorban jó-
tékony hatásaival. A cikk foly-
tatásaként pedig a kakukkfű ter-
mesztésével, betakarításával és 
felhasználási lehetőségeivel fo-
gunk közelebbről megismer-
kedni.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

balintgazda.hu/Kárpátinfo

Tel.: 2-41-74

Szeretném tovább folytatni a 
korábban megkezdett témát, 
feltüntetve eredményeinket és 
hibáinkat, amelyeket elkövet-
tünk. 

Néhány problémás 
kérdéssel kezdeném, 
ami miatt terméski-
esést értünk el. Kezd-
jük a csonthéjasokkal, 
legelőször is az őszi-
barackkal. Az utóbbi 
években egyes terme-
lőknél nagy problémát 
okozott a tafrinás levélfodroso-
dás. Ám azok a termelők, akik 
betartották a követelményeket, 
meg tudták védeni a növénye-
ket és jó áron tudták hasznosíta-
ni a barackot.

Sajnos a kajszibarackot nem 
tudtuk megvédeni a késői hideg 
miatt, ami a virágzás idején is 
problémát okozott (nem történt 
meg a beporzás). A tavaszi fa-
gyok szintén tönkretették az ül-
tetvényeket. A legtragikusabb 
idén (de az elmúlt évek során is) 
a monília által okozott kártétel 

Mezőgazdasági körkép 2021

Gyümölcsösök és szőlő
volt a meggyfáknál. Ha így foly-
tatjuk, akkor egy idő múlva teljes 
mértékben eltűnhet a meggy. Pe-
dig két permetezéssel (szisztemikus 

gomba ölő sze rek kel) meg 
tudnánk védeni őket. Saj-
nos az utóbbi időben a 
cseresznye- és szilvafá-
kat szintén megtámadta 
a monília, ezért ezt figye-
lembe kell venni a közel-
jövőben.

Az almatermésűek-
nél (alma, körte, birs) a 

2021-es évben jó termést értünk 
el, de voltak problémák, különö-
sen az intenzív gyümölcsösökben, 
ahol nem permeteztek a követel-
mények szerint, így megjelent az 
egyik legveszélyesebb betegség, a 
baktériumos tűzelhalás. A közeljö-
vőben erre a betegségre különös fi-
gyelmet kell majd fordítani. Nálunk 
ez a betegség leginkább a körtefá-
kat támadja meg. 

A dió- és a mogyorótermesztés-
sel több száz hektáron foglalkoz-
nak (az Egán Ede program segítsé-
gével is). A legnagyobb problémát 

a baktériumos betegségek okoz-
zák, amelyek ellen leginkább a 
réztartalmú szerekkel tudunk 
védekezni (de csak mint meg-
előzési módszer). Az öreg fák 
egy része emiatt elpusztult. Mi-
vel ezen kultúrákra nagy a ke-
reslet, ezért figyelmet kell for-
dítani a problémák megoldásá-
ra (ez vonatkozik egész Európá-
ra). Ne felejtsük el, hogy a dió 
és a mogyoró különösen értékes 
kultúráknak számítanak, mivel 
rendkívül táplálóak (valóságos 
„vegyi üzemek”).

A szőlő esetében idén jó ter-
mést értünk el. Mind a borsző-
lővel, mind pedig csemegesző-
lővel jól el volt látva a piac. A 
legnagyobb problémát egyes 
gazdáknál a fakórothadás okoz-
ta. A közeljövőben, úgy látszik, 
hogy a gyümölcstermesztésben 
a baktériumos betegségek fog-
ják okozni a bajt. A betegsé-
gek megjelenésében és terjedé-
sében a klímaváltozás is szere-
pet játszik. 

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

Novák András 
szaktanácsadó, 

Terra Dei

Hogyan lesz 
lakásunk a zord, téli 

hónapok kertje?
Ezúttal a lakás és a kert téli 
kapcsolatai kerülnek a teríték-
re, mert ezek szervesen össze-
kapcsolódnak, akárcsak Ádám 
és Éva, az íj és a nyílvessző, Ró-
meó és Júlia, a paprikás csirke 
és a galuska, az éj és a csilla-
gok stb. Ezt a kapcsolatot fel-
használva most a szobanövé-
nyek téli ápolásáról lesz szó, 
hisz a téli hónapokban az élő 
növény, a virág avatja a lakást 
otthonná!

Kimennek a divatból az 
óriásnövények

A XX. század magyar laká-
sait nagyrészt terjedelmes, hosz-
szú évtizedeken át nevelt, trópu-
si, vagy szubtrópusi származású 
növényekkel, a plafont verde-
ső fikuszokkal, szobafenyőkkel, 
igen sok helyet elfoglaló pálmák-
kal, filodendronokkal díszítették. 
Ezek a lakásviszonyok változá-
sával lassanként kimennek a di-
vatból és helyet adnak a keve-
sebb helyet igénylő, edzettebb, 
dekoratív, de viszonylag kevés 
gondozás mellett is mutatós nö-
vényeknek.

Minél melegebb van, annál 
több víz szükséges

A cserepes szobanövények 
többsége a 18-22 fokos hőmér-
sékletű helyiségekben telel jól 
át, ahol kellő megvilágításban 
van része! A nagyon fényigényes 
növényeket állítsuk az ablak kö-
zelébe, de vegetációjukat mes-
terséges fénnyel is javíthatjuk. 
Magasabb hőmérsékleten a nö-
vények több vizet párologtatnak 
el és télen is erőteljesebben nö-
vekednek, ezért több öntözésre is 
van szükségük. Érdemes megje-
gyezni és következetesen betar-
tani azt a szabályt, hogy minél 
melegebb és világosabb a helyi-
ség, annál többet kell a növénye-
inket öntözni.

Egyébként valamennyi szo-
banövényt inkább ritkábban, de 
kissé nagyobb vízmennyiséggel 
kell megöntözni, ám a túlöntö-
zés gyakran a gyökérzet rotha-
dását és ezzel a növény elpusz-
tulását okozza.

Néha törölgessük, fürdessük a növényeket!
Igen fontos, hogy két-háromhetente szabadítsuk meg a növények 

levélzetét a rárakódott füsttől, koromtól, szálló portól és egyéb szeny-
nyeződéstől, hiszen a szobanövények télen is élnek, asszimilálnak, 
lélegeznek, amit a légzőnyílások eltömődése megakadályoz; erre a 
célra a legalkalmasabb a langyos vízzel végzett zuhanyozás.

Ne forgassuk a növényeket!
Mi az, amit a téli hónapokban tilos elvégezni? Válasszuk ki a te-

lelő növények helyét igen gondosan még az ősz folyamán, de azu-
tán már lehetőleg ne bolygassuk őket, mert a helyváltoztatást erősen 
megsínylik. Erre a legjobb példa a csodaszépen virágzó karácsonyi 
kaktusz, amely egy áthelyezés, vagy csupán a cserép elfordítása kö-
vetkeztében is ledobja a virágait és a virágbimbóit!

Ne bolygassuk tavaszig!
Óvjuk a szobanövényeket a huzattól, mert a hirtelen hőmérséklet-vál-

tozás a virágok hervadását és a levelek sárgulását, lehullását idézi elő.
Télen ne ültessük át a növényeket; ha úgy látjuk, hogy szüksé-

gük volna nagyobb cserépre, friss földre, akkor inkább csökkentsük 
a fényt, a helyiség hőmérsékletét és az öntözést a tavasz beálltáig.

Nehezebben gyógyulnak télen a sebek
A jövés-menést akadályozó hajtásokat, a túlságosan nagyra nőtt 

növényeket csak akkor metsszük meg, ha arra feltétlenül szükség 
van, mert az okozott sebek télen igen nehezen gyógyulnak be és ez 
sok esetben a növény végzetévé válhat.

Jót tesznek a növények a lakás levegőjének
Gyakran teszik fel azt a kérdést, hogy igaz-e, miszerint a szoba-

növények rontják a helyiség levegőjét. Nos, a növények éjjel való-
ban széndioxidot lélegeznek ki, de nappal sokkal nagyobb mennyi-
ségű oxigént termelnek, ezért semmi okunk sincs arra, hogy a szo-
banövények társaságáról akár a hálószobában is lemondjunk, felté-
ve, hogy alkalmas időpontban a he-
lyiséget rendszeresen szellőztetjük.
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A tűzoltókat a szomszédok értesítették, 
az idős hölgyet azonban nem sikerült 
megmenteniük. 

A szomszéd azonnal az áldozat segít-
ségére sietett, berohant a házba, s a nyári 
konyhában rátalálta a 81 éves nőre. Azon-
nal kivitte a lángoló épületből, azonban 

Nyugdíjas vesztette életét egy tűzesetben a 
Rahói járásban

már késő volt, a nyugdíjas hölgy ekkor 
már nem élt, számol be a mukachevo.net.

Az eset a Rahói járásban történt, a 
helyszínen a nagybocskói és a felsőapsai 
tűzoltóság fékezte meg a lángokat.

A tűz okát és az általa okozott kár ér-
tékét még vizsgálják.

December 2-án 14 óra körül Alsóverecke 
(Nizsnyi Vorota) községben a rendőrök 
ellenőrzés céljából megállítottak egy 
DAF teherautót. A jármű tartályában 
több mint 36 000 liter cseppfolyósított 
gáz volt, írja a pmg.ua.

Az autót egy 56 éves cserkasszi la-
kos vezette. A fuvarlevél szerint a sofőr-

A környezetre veszélyes üzemanyagot 
szállítottak Kárpátalja területén

nek Cserkasszi megyéből Lemberg (Lviv) 
megyébe kellett a rakományt szállítania. 
Így érthetetlen, mit keresett a kamion Kár-
pátalján.

A rendőrök lefoglalták az autót. A nyo-
mozók vizsgálják, hogy milyen céllal tar-
tózkodott a környezetre veszélyes üzem-
anyagot szállító kamion megyénkben.

December 2-án hajnali 3 órakor az 
Ungvári Járási Kórház orvosa hívta a 
102-es vonalat. A telefonáló elmondta, 
hogy egy férfit szúrt sebbel szállítottak 
az intézet intenzív osztályára, adja hí-
rül a zk.npu.gov.ua.

A rendőrök kiderítették, hogy az áldo-
zat Korláthelmec (Ungvári járás) 34 éves 
lakosa. Megállapították, hogy a lakótársa 

Őrizetbe vettek egy nőt, aki megszúrta 
élettársát

súlyosan megsebesítette. A két személy 
között otthon konfliktus alakult ki és a ve-
szekedés során a nő felkapott egy kést, s 
azzal nyakon szúrta a férfit.

A 24 éves helmeci lakost a rendőrség 
őrizetbe vette, és ideiglenes letartóztatásba 
helyezte. A bűncselekmény eszközét, a kést 
lefoglalták. A nő akár 15 év börtönbünte-
tést is kaphat. Az ügyben tart a nyomozás.

A halálos kimenetelű gázolásról decem-
ber 1-jén 11 óra 35 perckor érkezett be-
jelentés a rendőrségre. A telefonáló tá-
jékoztatása szerint egy kamion sofőrje 
elgázolt egy gyalogos nőt és ismeretlen 
irányba tovább hajtott.

A helyszínre kiérkező rendőrök és nyo-
mozók megvizsgálták a terepet, beszéltek 
a baleset szemtanúival, és megtekintették 
a térfigyelő kamerák videófelvételeit. En-
nek eredményeként sikerült megállapíta-

Halálos gázolás történt Szolyván
ni a baleset előzetes körülményeit, írja a 
zk.npu.gov.ua. Kiderült, hogy egy DAF 
kamion haladt Szolyván a Vizvolennya ut-
cában, amikor a sofőr elütött egy 55 éves 
helyi nőt, aki nem a zebrán és hirtelen kelt 
át az úton. A nő belehalt sérüléseibe, a so-
főr elhagyta a baleset helyszínét.

A rendőrök gyorsan azonosították és 
őrizetbe vették a kamiont vezető 55 éves 
ungvári járási lakost. Az ügyben büntető-
eljárást indítottak, tart a nyomozás.

A lány Técsőről érkezett Ungvárra ta-
nulni.

A rendőrség december 1-jén kábító-
szert talált az egyik helyi oktatási intéz-
mény 18 éves diáklányánál. Az infor-
mációk szerint a metamfetamint egy Te-

Interneten rendelt drogot egy ungvári 
diáklány

legram-csatornán rendelte. Összesen 10 
grammot foglaltak le nála.

Ezt követően házkutatást tartottak szo-
bájában, ahol kis zacskókra és mérlegre 
bukkantak. Az ügyben tart a nyomozás, 
számol be a mukachevo.net.

A határrendészek december első nap-
ján Ublja községben 10 migránst vet-
tek őrizetbe az ukrán–szlovák határ 
közelében, adja hírül a mukachevo.net.

Mint kiderült, mindannyian bangla-
desi állampolgárok. Az esetről Denisa 

A szlovák rendőrség külföldieket vett őrizetbe 
az ukrán–szlovák határ közelében

Bardyova, a Szlovák Köztársaság rend-
őrségi szóvivője számolt be.

Emellett a határ közelében találtak egy 
26 éves ukrán állampolgárt, aki a tiltott át-
lépést szervezte és a migránsokat a hatá-
rig szállította.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgá-
lata Kárpátaljai Kirendeltségének saj-
tószolgálata közölte, hogy november 
28-án 23 óra 25 perckor bejelentést kap-
tak egy munkácsi ügyeletes orvostól.

Elmondása szerint a sürgősségi osz-
tályra bekerült egy 1984-ben született 
nő, akinél szén-monoxid-mérgezést diag-
nosztizáltak. Állapota közepesen súlyos. 

Munkácson szén-monoxid-mérgezést 
szenvedett egy nő és 2 gyermeke

A munkácsi gyermekkórház fül-orr-gégé-
szeti osztályára pedig 2017-es és 2006-os 
születésű lányok kerültek be ugyanazzal a 
diagnózissal. A gyerekek jól érzik magu-
kat, állapotuk kielégítő.

A hivatal hozzáteszi, hogy a mérgezés 
valószínű oka a kéményes, gázzal műkö-
dő vízmelegítő meghibásodása, számol be 
a mukachevo.net.

Holtan találtak egy 16 éves lányt a 
beregszászi járási Batár települé-
sen december 2-án – tudatta a Novini 
Zakarpattya internetes hírportál.

A fiatal lány holttestét a ház pad-

Holtan találtak egy 16 éves lányt a 
Beregszászi járásban

lásán találták meg. Előzetes informá-
ciók szerint öngyilkos lehetett. Gyil-
kosságra utaló nyomokat nem talált a 
rendőrség.

A hatóságok vizsgálják az ügyet.

Az idei esztendőben az utolsó előtti, sor-
rendben a 17. fordulót rendezték az or-
szágos élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ságban.

A kieső zónába sodródó FC Minaj az 
ellen az Olekszandrija ellen lépett pályá-
ra, amely ellen az egyetlen bajnoki győ-
zelmét aratta. Igaz, ez még a pontvadászat 
elején volt, most pedig az ellenfél alapo-
san visszavágott az akkori meglepetéssze-
rű eredményért.

A házigazdák lényegében már az első 
félidő végére lerendezték a találkozót, 
2-0-val fordultak szünetre, a 84. percben 
pedig egy újabb találattal beállították a 
3-0-ás végeredményt.

A bajnoki tabella élén ismét helycsere 
történt, mivel a Sahtar alaposan kitömte 
az FK Lviv együttesét, a címvédő Dinamo 
Kijev pedig csak egy sima hármast hin-
tett a Veresz vendégeként. Érdekesség, 
hogy az előbbi találkozón a 45. percig a 
lembergiek vezettek 1-0-ra, de aztán be-
indult a donyecki henger.  A Sahtarnak 
(47-9) és a Dinamónak is (46-8) egészen 
elképesztő gólaránya van 17. fordulót kö-
vetően.

Eredmények: Olekszandrija – Minaj 
3-0, Sahtar Donyeck – FK Lviv 6-1, 
Veresz Rivne – Dinamo Kijev 0-3, Ruh 
Lviv – Vorszkla Poltava 0-0, Metaliszt 

Olekszandrijában nem volt esély a pontszerzésre

Botlott a Fradi
1925 Harkiv – Kolosz Kovalivka 0-1, 
Zorja Luhanszk – Inhulec Petrove 1-0, 
Gyeszna Csernyihiv – Mariupol 3-3, 
Dnyipro – Csornomorec Odessza 3-1.

A bajnokságot a Sahtar és a Dinamo 
vezeti egyformán 44 ponttal a 37 ponttal 
harmadik Dnyipro előtt.

A 10 pontjával utolsó előtti, 15. helye-
zett Minaj FC idei utolsó bajnokiját de-
cember 12-én játssza, amikor is a tabel-
la első feléhez tartozó Kolosz Kovalivka 
vendége lesz.

***
Az OTP Bank Liga a 15. fordulón van 

túl, és ennek a körnek az volt az érdekes-
sége, hogy a tabella első négy helyezettje 
egymás ellen meccselt.

A listavezető FTC az utóbbi időben 
nyújtott jó hazai szereplést követően, 
enervált játékkal rukkolt elő, és hiába ját-
szott majd fél órán keresztül emberelőny-
ben, csupán 1-1-re végzett a Puskással. A 
Kisvárda 2-1-re legyőzte a Fehérvárt, és 
ismét ott liheg a Fradi nyakában.

Eredmények: Paks – Honvéd 2-3, 
Gyirmót – Mezőkövesd 0-1, FTC – Pus-
kás Akadémia 1-1, ZTE – Debrecen 2-1, 
Kisvárda – Fehérvár 2-1, MTK – UTE 2-1.

A Ferencváros 32 ponttal vezet, má-
sodik a Kisvárda 30, harmadik a Puskás 
27 ponttal.

A brit Lewis Hamilton (Mercedes) győ-
zelmével ért véget a meglehetősen kao-
tikusra sikeredett hétvégi Formula-1-es 
Szaúdi Nagydíj. Mögötte a vb-rivális 
holland Max Verstappen  (Red Bull) 
futott be másodikként, amelynek ered-

Formula-1
ményeként a két vb-rivális pontazo-
nossággal utazik a hétvégi idényzáró 
abu-dzabi futamra.

Az utolsó verseny előtt mindkét piló-
tának 369,5 pontja van.

Szlovákiát 35-29-re, Csehországot pedig 
32-29-re győzte le a magyar női kézilab-
da-válogatott a Spanyolországban zajló 
világbajnokságon, de a hétfői csoport-
döntőn nagy csatában 25-24-re alulma-
radt Németországgal szemben.

A mérkőzés elején elléptek ugyan a 
németek, de sikerült őket utolérni. Az 

első félidő végén ismét német fölény ala-
kult ki, ám az ötgólos hátrányt a magya-
rok a második játékrész első felére ledol-
gozták. A hajrában ismét többet hibáztak 
a magyarok, így Bíró Blanka hiába védett 
remekül, egy találattal a németek nyerték 
a találkozót.

Mindez azt jelenti, hogy a Golovin 
Vlagyimir által irányított együttes 2 pont-
tal kezdheti meg a középdöntőt, ahol sor-
rendben Dániával, Kongóval és Dél-Kore-
ával találkozik. A hatcsapatos középdön-
tőből csak az első két helyezett jut a ne-
gyeddöntőbe.

***
Bár két győztes találkozón van túl, 

Kézilabda

Két ponttal lépett tovább a magyar 
válogatott

mégsem javított a bajnokságban elfog-
lalt helyén az Ungvári Kárpáti női kézi-
labdacsapata.

A Vitor Csernov által irányított együt-
tes az ukrán Szuperligában előbb 49-20-
ra, majd 39-15-re győzte le a mezőny 
leggyengébb együttesének számító Ki-
jevi Sportiskola csapatát és 14 mérkőzé-

sen szerzett 14 pontjával a tabella 4. he-
lyét foglalja el.

Vezet az eddig még hibátlan Halicsanka 
Lviv 10 meccsből gyűjtött 20 pontjával a 
19 pontos Dnyiprjanka és 18 ponttal har-
madik Real Mikolajiv előtt.

A férfi élvonalbeli pontvadászatban az  
újonc Ungvári Kárpáti előbb nagy csatá-
ban 30-29-re nyert a CSZKA Kijev ellen, 
majd 39-27 arányban kikapott az SZKA 
Lviv vendégeként.

Itt is egy hibátlan együttes, a Bajnokok 
Ligájában is szereplő Motor Zaporizzsja 
vezeti a mezőnyt 9 mérkőzésből szerzett 
18 pontjával, míg a Kárpáti által szerzett 
6 pont az 5. helyhez elegendő.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

jármű

ingatlan

technika

Szolgáltatás

Munka

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

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

+380 (66) 285 0 283

Kárpátaljai Lelki 
elsősegély telefonszolgálat

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

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

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

Ház eladó

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

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Kato-
na István u. 12. szám alatt 
kertes ház bútorral, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 

Beregszász központjá-
ban, a Kazinczy u.  17. 
szám alatti ház eladó jó ál-
lapotban. Mob.: +38066-
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 he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 

Beregszászban, a Muzsalyi 
úton ház eladó. Felújított, 
bútorozott, akár 2 család 
számára vagy bármi elkép-
zelésre kialakítható. Tel: 
095-1145791. 

Feketeardóban a Kossuth 
utcában családi ház eladó, 
10 szotek, kert, garázs, szé-
les udvar (gáz, víz, vil-
lany van), enyhén alku-
képes. Irányár: 16000 f.e. 
Mob.: +38096-3174878, 
+380961755090 (17 órától 
vagy hétvégén). 

Nagymuzsalyban tégla épí-
tésű családi ház eladó, 11x10 
m, gázcsonk az udvaron. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
050-1948068. 

Tiszaújlakon a Pékség 
utcában, közel a Fő út-
hoz, 100 méterre 3 szo-
bás összkomfortos csalá-
di ház eladó, 100 m2. Mel-
léképület szintén 100 m2, 
garázzsal, terasszal, fedett 
udvarral. Mob.: +38097-
6149524. 

lakás eladó

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

Beregszászban eladó egy-
szobás lakás. Mob.: +38093-
1268497. 

lakás kiadó

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

Kerékpár

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

Autó

B e re g s z á s z b a n  e l a d ó 
Opel Astra F ukrán papí-
rokkal. 1995-ös évjáratú, 
1,7 turbodiesel, szervokor-
mány, két légzsák, téli-nyá-
ri gumi. Ár: 2500 f.e. Tel: 
097-3260247. 

Háztartási gép

Maricska mosógép eladó. 
Mob.: 066-8243778. 

Tetőszerkezetek készíté-
sét, felújítását, ereszcsator-
na készítését és házak külső 
szigetelését vállaljuk. Mob.: 
+38066-8404874. 
Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Villanyszerelői munkák: 
földelés, csillárok, konnekto-
rok és kábelek cseréi. Mob.: 
+38095-3260426. 

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

E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben a 
Kárpátinfo és a Naplopó he-
tilapok kézbesítésére Nevet-
lenben. Fizetés teljesítmény 
szerint. Minden eladott lap 
után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com.

Zsaluzó ácsokat kere-
sünk Magyarországra. 
Minden eszközt, felszere-
lést, valamint szállást biz-
tosítunk. Hosszú távú, ál-
landó munkavégzés, kor-
rekt elszámolás. Mob.: 
+3670-6314690. Email: 
trendvital.office@gmail.
com. 

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

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
hetilap kézbesítésére Gáton. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok  kéz-
besítésére Nagyszőlősön. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Csehországi gyárba össze-
szerelési munkakörbe és rak-
tárba munkásokat keresünk. 
Fizetés: 170 CZK/óra. In-
gyen szállás és munkahelyre 
utazás. Mob.: 095-7391445 
(Viber). 

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

Bútor

Eladó 2 fotel, dohányzó-
asztal és vitrin. Mob.: 066-
8243778. 

Beregszászban eladó 
egy jó állapotban lévő 
sarokülő, fotelek nélkül. 
Ára: 5000 hr. Mob.: 099-
2725331, 097-9621454. 

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. 

Faajtó tokkal együtt eladó. 
Mob.: 066-8243778. 

Barkács, szerszám

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

mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 

Szőlődaráló, szőlőprés el-
adó Beregszászban. Mob.: 
066-3967011. 

Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

növény

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

Baba, gyerek

Eladó egy nagyon megkí-
mélt állapotú összecsukha-
tó négykerekű babakocsi. 
Nagyon olcsó áron. Mob.:+ 
38095-3260426. 

társkeresés

Rendezett anyagi körülmé-
nyekkel rendelkező férfi ká-
ros szenvedélyektől mentes, 
40-45 éves független, intel-
ligens hölgyet keres komoly 
kapcsolat létrehozása céljá-
ból. Mob.: +38050-7102136.
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tÁjéKoztAtÓ A 2022-es  
mAgyArorszÁgi orszÁggyűlési 
VÁlAsztÁsrÓl  A KÁrpÁtAljÁn élŐ 

mAgyAr ÁllAmpolgÁroK részére
i.

A magyarországi lakcímmel neM 
rendelkező magyar állampolgárok:

Aki korábban már kérte a felvételét a névjegy-
zékbe, annak nem kell újra regisztrálnia!

Ha ön korábban még nem regisztrált és élni 
szeretne szavazati jogával, legkésőbb a vá-
lasztást megelőző 25. napig kérnie kell a vá-

lasztói névjegyzékbe történő felvételét.

A kérelem előterjeszthető elektronikusan a 
valasztas.hu weboldalon, illetve a kérelem kitöl-
téséhez segítséget kérhet magyarország ung-
vári és beregszászi konzulátusain. 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező ma-
gyar állampolgárok a névjegyzékbe vételt követő-
en levélben szavazhatnak.

A választópolgárnak a névjegyzékbe vételi kére-
lemben kell nyilatkoznia arról, hogy melyik kárpát-
aljai konzulátusra kéri a szavazási levélcsomag 
kézbesítését. 

Ha a korábbi választáshoz képest eltérő helyre kéri 
a szavazólapot, erre vonatkozó bejelentését meg-
teheti:

1. online a Nemzeti Választási Iroda honlap-
ján: valasztas.hu
vagy
2. a kérelem kitöltéséhez segítséget kérhet 
Magyarország ungvári vagy beregszászi kon-
zulátusain.

ii.

A magyarországi lakcímmel  
rendelkező magyar állampolgárok:

személyesen szavazhatnak a magyarországi lakó-
helyük szerint kijelölt szavazókörben.

Ha a szavazás napján Kárpátalján tartózkod-
nak, és magyarország ungvári vagy beregszá-
szi konzulátusán  szeretnének szavazni, leg-
később a szavazás napját megelőző 9. napon be 
kell érkeznie a külképviseleti névjegyzékbe vétel-
re irányuló kérelemnek a magyarországi lakóhe- 
lyük szerinti helyi választási irodába. (A kérelem a 
valasztas.hu oldalon keresztül nyújtható be, a sza-
vazás előtti 66. naptól.)

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópol-
gárok, akik jelentkeztek a külképviseleti szavazás-
ra, a kiválasztott külképviseleten, a szavazás nap-
ján helyi idő szerint 6 és 19 óra között adhatják 
le szavazatukat kizárólag személyesen, a koráb-
ban kiválasztott konzulátus szavazóhelyiségében. 

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságu-
kat igazolják érvényes magyar: személyazonosító 
igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel. 

javasoljuk, hogy a választópolgárok  
kövessék majd figyelemmel a magyar  

sajtótermékeket, a külképviseletek  
honlapjait és facebook-oldalait,  

amelyeken folyamatosan közzéteszik az 
aktuális információkat a teendőkről és a 

határidőkről! 

magyarország Főkonzulátusa, Ungvár:
Cím: 88000, Ungvár, Pravoszláv rkp. 12. 
Telefon: +380-312-616179, +380-312-649000
Honlap: https://ungvar.mfa.gov.hu/ 

magyarország Konzulátusa, Beregszász:
Cím: 90200 Beregszász, Bogdán Hmelynickij u. 53.
Honlap: https://beregszasz.mfa.gov.hu/ 
Telefon: +380-314-142507; +380-314-143248

XVI. Kárpátaljai Tudományos 
Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos 
Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjá-
val együttműködve a Magyar Kormány, Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkárság, Miniszterelnökség Csalá-
dokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter, a Nemzeti Tehetség 
Program és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával 
meghirdeti a XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Kon-
ferenciát (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 önképzé-
sének és kapcsolatépítésének ösztönzése.

A XVI. KTDK-t olyan, Kárpát-medencei hatókörű tudo-
mányos-művészeti hallgatói fórumként szervezzük, amely 
segíti teljes régióban az egyetemista-főiskolás fiatal kuta-
tók és befogadó műhelyeik között új tudományos és embe-
ri kapcsolatok megteremtését, a már létező kapcsolatok el-
mélyítését.

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőoktatá-

si intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben részt-
vevő hallgatója nevezhet pályamunkát.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevé-
kenységet dokumentáló pályamunkával lehet, amibe bele-
értendők az alapszakos diplomamunkák is.

A konferencia nyelve a magyar. Kivételt jelentenek az 
idegen nyelvű filológiai témájú munkák, amelyek a célnyel-
ven is bemutathatók.

A konferencia a kárpátaljai felsőoktatásban résztvevők 
számára a XXXVI. OTDK-ra delegáló első fordulós (intéz-
ményi) konferencia is.

A Szervezőbizottság kéri a pályázókat, hogy a pálya-
mű és az összefoglaló elkészítésénél tartsák be az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferencia megfelelő szekci-
ójának formai követelményeit, melyek a https://otdk.hu/
otdk/palyamunkak-kovetelmenyei oldalon találhatók meg.

A KONFERENCIA TÉMÁI:
A konferencia szekciói lefedik a kárpátaljai magyar vo-

natkozású felsőoktatásban szereplő valamennyi szakterü-
letet, amelyek az OTDK szekciók sorrendjében a követke-
zők: agrártudomány, biológia, fizika, földtudományok, ma-
tematika; humán tudományok, informatika, kémia, vegy-
ipar, közgazdaságtudomány, műszaki tudományok, művé-
szetek és művészettudomány, orvos- és egészségtudomány, 
pedagógia, pszichológia, tanulás- és tanításmódszertan, tár-
sadalomtudomány.

E szakterületeken kívüli témák nevezése előtt, kérjük, 
egyeztessenek a szervezőkkel.

A NEVEZÉS:
A konferenciára nevezni a „GENIUS” Jótékonysági Ala-

pítvány vagy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola 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 (plá-
gium 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 Ala-
pítvány oldaláról, vagy személyesen igényelhető az Alapít-
vány 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 felü-

letre, illetve elküldhető a geniusja2019@gmail.com vagy a 
ktdk.info@gmail.com címre.

A határidő után érkezett pályamunkák szakmai bírálta-
tására és bemutatására nincs mód!

A PÁLYAMUNKÁK SZAKMAI BÍRÁLATA:
Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatokat kap.
A bíráló szakértők és a konferencia zsűritagjainak felké-

rése az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok 
Nélkül (HTDK) programjának szakmai segítségével történik.

A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elké-
szülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb a kon-
ferencia előtt egy héttel megkapják.

A pályamunkákat három opponens értékeli, akik pont-
számokkal látják el a munkákat. Minden hallgató az oppo-
nensek által adott pontszámokkal indulnak a konferencián.

A pályamunka és az előadás értékelési szempontjai meg-
tekinthetőek a www.kmf.uz.ua,és a www.genius-ja.uz.ua 
honlapokon.

RÉSZVÉTEL A KONFERENCIÁN:
A konferencián résztvevő előadók számára nevezési, re-

gisztrációs 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

Köszönetnyilvánítás
A Nagymuzsalyi Református Egyházközség köszö-

netét fejezi ki Magyarország Kormányának, a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának és a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a 2021. évi Nem-
zeti Újrakezdés Program II. keretében nyújtott támoga-
tásért, melynek köszönhetően megvalósulhatott gyüle-
kezetünkben a 2021. évi nyári „Vakációs Bibliahét” c. 
gyermekhét. Köszönettel: a Nagymuzsalyi Református 
Egyházközség vezetősége.

Minden szava arany 
címmel videós pályázatot hirdet a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság fiatalok számára
Minden szava arany címmel amatőr videós pályá-

zatot hirdet a Nemzetpolitikai Államtitkárság fiatalok 
számára – jelentette be közösségi oldalán Potápi Ár-
pád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért fele-
lős államtitkára.

Az államtitkár kiemeli: „Nagyszüleink, dédszüleink, 
időseink igazi példaképek. Olyan értékrendet képvisel-
nek, amely igazi kincs a mai rohanó világban”. Hozzá-
tette: „A mai napon, december 2-án pályázatot hirde-
tünk 14 és 30 év közötti fiatalok számára, amelyben arra 
kérjük őket, készítsenek amatőr videót olyan, a környe-
zetükben élő idős emberrel, akire felnéznek, és kérjék 
meg őket arra, hogy osszák meg velünk gondolataikat 
az életről.” Hogyan kell és hogyan érdemes élni? Mi az, 
ami igazán fontos az életben? Ezekre a kérdésekre ke-
resi a választ a pályázat.

A pályázat mindenki számára nyitott, aki betöltötte 
a 14. életévét, és még nem múlt el 30 éves, elfogadja a 
részvételi feltételeket és a témának megfelelő pályáza-
ti anyagot nyújt be.

A felhívásra a Nemzetpolitikai Államtitkárság maxi-
mum 3 perc hosszúságú amatőr filmeket vár, amelyben 
a fiatalok az idősek életbölcsességeit, inspiráló történe-
teit, az életről megfogalmazott gondolatait mutatják be.

Beküldési határidő: 2021. december 31.
A részletes pályázati felhívás a https://www.

kulhonimagyarok.hu/videopalyazat/ oldalon olvasha-
tó, a hozzá kapcsolódó videós felhívás pedig az alábbi 
linken érhető el:

h t t p s : / /www. facebook . com/po tap i a rpad /
videos/429508151947592

A Kárpátalja Néptáncegyüttes 
próbatáncot hirdet

A Kárpátalja Néptáncegyüttes próbatáncot hirdet 
ifjúsági és utánpótláscsoportjának létrehozására. Vár-
juk olyan 16–22 éves fiatalok jelentkezését, akik elhi-
vatottságot éreznek a néptánc iránt, és nyitottak a nép-
tánc színházi megjelenítési formái felé is.

Felvételi követelmény:
• Néptáncegyüttesben szerzett szakmai múlt, vagy 

táncművészeti szakgimnáziumban szerzett ismeretek

• improvizációs készség a magyar néptánc tájegysé-
geinek valamely táncanyagából

• megfelelő szintű énektudás
• más mozgásformákban, technikákban szerzett jár-

tasság
Előnyt jelent:
• Különböző néptáncversenyeken szerzett díjak, el-

ismerések
A próbatánc időpontja:
2022. január 16. 10:00 (közép-európai i. sz.)
Helyszín: Péterfalvi Művészeti Iskola
Jelentkezni: karpataljatancegyuttes@gmail.com mail 

címen lehet.

Részvétnyilvánítás
Mély együttérzésünket és őszinte részvétünket fe-

jezzük ki Lakatos Irén egykori kollégánk családjának 
az őket ért súlyos veszteség, az édesanya, nagymama 
elvesztésével érzett gyászukban! Isten adjon örök nyu-
galmat számára! A Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 
tantestülete és dolgozói.



Kaleidoszkóp2021. 
december 8.14

KOS (3. 21.-4. 20.)

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

iKreK (5.21.-6.21.)

rÁK (6.22.- 7. 22.)

oroszlÁn (7.23.- 8.23.)

szűz (8.24.-9.22.)

mérleg (9.23.-10.23.)

sKorpiÓ (10.24.-11.22.)

nyiLAS (11.23.-12. 21.)

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

VízöntŐ (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Új jégkorszak jöhet: megint 
szörnyen fagyos hellyé válhat a Föld
Egymillió évvel ezelőtt valami komoly átalakulás tör-
tént a Földön: az addigi 41 ezer éves eljegesedési cik-
lusok meghosszabbodtak, és jóval tartósabb és kemé-
nyebb jégkorszakok köszöntöttek a bolygóra.

De vajon mi okozhat-
ta a közép-pleisztocén át-
menetet? 
Megmagyarázhatatlan 
jelenség váltotta ki a 
hosszú lehűléseket – írja 
az Origo.

Nagyjából 1 millió éve 
jelentős átalakulás történt 
bolygónk klímájában: az 
éghajlat egyszeriben más-
képp kezdett reagálni a 
Nap körüli pályánkban be-
álló változásokra. A nagy-
szabású klimatikus átren-
deződést közép-pleisztocén 
átmenetnek, vagy az angol 
Mid-Pleistocene Transition 
alapján MPT-nek szokás 
nevezni. Az MPT előtt a 
hidegebb glaciális és me-
legebb interglaciális idő-
szakok 41 ezer éves perió-
dusidővel váltakoztak.

Az MPT-t követően 
azonban a glaciálisok va-
lamiért intenzívebbé vál-
tak, olyannyira, hogy a 
lehűlés nyomán kialaku-
ló jégtakaró akár 100 ezer 
évig is fennmaradhatott az 

északi féltekén. Ekkor állt 
be a jégkorszakoknak az 
az új periodikus ritmusa, 
amely egészen a történel-
mi időkig érvényben volt.

A tudósok régóta tö-
rik a fejüket azon, vajon 
mi okozhatta ezt az átren-
deződést.

Az egyik felmerülő le-
hetséges magyarázat az ún. 
Milankovitch-ciklusokkal 
függ össze. A Milankovitch-
jelenséget az okozza, hogy a 
Föld Nap körüli pályája és 
orientációja ciklikusan vál-
tozik, ami befolyásolja a 
bolygónk által elnyelt nap-
energia mennyiségét.

A szakma egyetért ab-
ban, hogy évmilliókig ez a 
jelenség volt a hidegebb és 
melegebb időszakok vál-
takozásának hajtórugója. 
Azonban a kutatások kimu-
tatták, hogy egymillió évvel 
ezelőtt semmilyen lényeges 
törés nem következett be a 
Milankovitch-ciklusokban, 
ezért az MPT hátterében va-
lami másnak kellett állnia.
Teljesen másként visel-
kedett az észak-atlan-
ti régió

Az MPT-vel egyidőben 
a földfelszíni hőt újra-
elosztó óceáni áramla-
tok egyik nagyléptékű 
rendszere jelentősen meg-
gyengült. Ez a rendszer, 
amely az Atlanti-óceá-
non keresztül hőt szállít 
észak felé, az Atlanti Me-
ridionális Áramlási Rend-
szer (Atlantic Meridional 
Overturning Circulation, 
AMOC) névre hallgat. 
Vajon ennek a rendszer-
nek a lelassulása össze-

függésben állt az eljege-
sedések meghosszabbodá-
sával, és ha igen, miért és 
hogyan? A Proceedings of 
the National Academy of 
Sciences folyóiratban fris-
sen megjelent közlemény 
ezekre a régóta nyitott kér-
désekre kínál választ.

A kutatók a déli és 
északi atlanti-óceáni ten-
gerfenékről fúrással ki-
emelt kőzethengereket ele-
meztek. A mintákat olyan 
helyekről vették, ahol az 
ősi mélységi vízáramok el-
haladtukban kémiai nyo-
mokat hagytak maguk 
után. „Azt találtuk, hogy 
az észak-atlanti régió köz-
vetlenül az áramlási rend-
szer összeomlása előtt na-
gyon másképp viselkedett, 
mint a medence többi ré-
sze„ – mondta el Maayan 
Yehudai, aki a Columbia 
Egyetem Lamont-Doherty 
Földtani Obszervatóriu-
mának doktoranduszaként 
vett részt a munkában.

Az óceáni áramlás-

rendszer összeomlása előtt 
az északi félteke jégpán-
célja elkezdett erősebben 
kapaszkodni az alatta hú-
zódó kőzetágyhoz.
Ettől hízhatott extrém 
nagyra az északi jégtakaró

A mostani eredmények 
megerősíteni látszanak azt 
a hosszú ideje vitatott fel-
tevést, miszerint a koráb-
bi jégkorszakok fokozato-
san lehántották a csúszós 
kontinentális talajokat, 
így a jégtakarónak mód-
ja volt a régebbi és kemé-
nyebb kristályos kőzetágy-
hoz tapadni, ami erőseb-
ben megtartotta, így a jég-
páncél vastagabbra és sta-
bilabbra nőhetett. Az ada-
tok arra mutatnak, hogy 
ez a növekedés és stabili-
záció, amely közvetlenül 
megelőzte az AMOC meg-
gyengülését, átformálta a 
teljes földgolyó éghajlatát.

„Kutatásunk az egyik 
kulcsfontosságú kérdést 
oldja meg a glaciális ciklu-
sok megindulása óta bekö-
vetkezett legnagyobb klí-
maváltozással kapcsolat-
ban – szögezte le Yehudai. 
– Felfedezésünk az északi 
féltekét jelöli meg a vál-
tozás kiindulópontjának, 
egész pontosan az ott ki-
fejlődött jégtakarót, amely 
a földi klímát a ma is meg-
figyelhető mintázat irányá-
ba terelte. Munkánk tehát 
fontos lépés az MPT oka-
inak és eredetének feltárá-
sa felé, és hangsúlyozza az 
észak-atlanti régió és az ot-
tani óceáni körforgás jelen-
tőségét a jelenlegi és jövő-
beni klímaváltozásban.„

Rövidesen több eső eshet az 
Északi-sarkvidéken, mint hó

Az eddig véltnél korábban, néhány évtizeden belül több 
eső eshet, mint hó az Északi-sarkvidék egyes vidékein a 
globális felmelegedés és a tengerjég visszahúzódása mi-
att – jósolják kutatók egy tanulmányban, amely a Nature 
Communications című szakfolyóiratban jelent meg.

A kanadai Manito-
ba Egyetem, az amerikai 
National Snow and Ice Data 
Center és más intézmények 
kutatói szerint a jelenség vi-
dékenként és évszakonként 

eltérően fog megmutatkoz-
ni, de például 2050 és 2080 
között előfordulhat, hogy 
ősszel több lesz az eső, mint 
a hó – írja az Origo.

Ezt a változást koráb-
ban a 2070 és 2080 közöt-
ti évtizedre várták.

Ha sikerülne lassítani 
a felmelegedés tempóját, 
részben talán ezeket a sark-

vidéki változásokat is kés-
leltetni lehetne – vélik a ta-
nulmány szerzői különbö-
ző klímamodellek alapján.

Mark Serreze, a National 
Snow and Ice Data Center 

igazgatója szerint a sarkvi-
déken jelenleg az a fő kihí-
vás, hogy az állatvilág alkal-
mazkodása lépést tud-e tar-
tani a klíma változásával. Ez 
nemcsak a rénszarvasok, a 
karibuk és a pézsmatulkok 
problémája, hanem az észa-
kon élő embereké is, akik rá 
vannak utalva ezekre az ál-
latokra – mondta.

Szokatlan tél várható a 
következő hónapokban

Az átlagosnál magasabb hőmérsékletek várhatók a 
következő hónapokban a világ számos részén a La 
Nina időjárási jelenség hűtő hatása ellenére – közöl-
te a Meteorológiai Világszervezet (WMO).

A WMO szerint a La 
Nina jelenség, amely ide-
iglenesen lehűti a Csen-
des-óceán középső és ke-
leti térségének a vizét, újra 
megjelent és várhatóan 
2022 első negyedévéig ész-
lelhető lesz – írja az MTI.

Legutóbb 2020 augusz-
tusa és 2021 májusa között 
éreztette hatását a bolygón.

A jelenség hatással van 
a hőmérsékletekre, a csapa-
dék mennyiségre, de szo-
kásos hűtő hatása ellenére, 
valószínűleg számos tér-
ségben magasabb hőmér-
sékleteket eredményez. 

,,A 2020/21-ben tapasz-
talt hűtő hatása, amely álta-
lában a jelenség második fe-
lében érzékelhető, azt jelen-
ti, hogy 2021 a tíz legmele-
gebb év egyike lesz a fel-
jegyzések kezdete óta, és 
nem a legmelegebb,, – ol-
vasható Petteri Taalasnak, 
a szervezet főtitkárának a 
közleményében.

Ez egy rövid távú eny-
hülés, és nem fordítja visz-
sza a globális felmelege-
dés hosszú távú folyamatát, 

nem jelenti azt, hogy vissza 
lehet fogni a klímaváltozás 
elleni lépéseket – tette hoz-
zá. A La Nina általában 2-7 
évente jelenik meg, és szé-
les körű hatással van az idő-
járásra világszerte, ellenté-
tessel, mint az El Nino je-
lenség, amely melegítő ha-
tással van az időjárásra.

Számos szárazföldi te-
rületen magasabbak lesz-
nek a hőmérsékletek, szo-
katlanul meleg tél várható 
Ázsia északi és északkeleti 
részein és az Északi-sark-
vidéken.

Az átlagosnál mele-
gebb lesz Észak-Amerika 
keleti és délkeleti részein, 
szinte egész Európában, 
valamint egyenlítői afri-
kai térségben. 

A W M O  s z e r i n t 
szokatanul sok csapadék 
várható Délkelet-Ázsia 
egyes részein, Dél-Ame-
rika északi térségében, 
míg szokatlan száraz lesz 
az időjárás Dél-Amerika 
Egyenlítő alatti térségé-
ben, Dél-Ázsia egyes ré-
szein és a Közel-Keleten.

Ez egy nagyon nehéz 
hét lehet az Ön szá-
mára, de legyen türe-
lemmel, hiszen ez az 

időszak is hamarosan elszáll. 
Nemsokára ismét visszanyeri 
az emberekbe vetett hitét és a 
bizalmát. Ami a szakmáját il-
leti, lehet, hogy veszekedés-
be keveredik a munkatársai-
val. Legyen pozitív a velük 
való munka során, mert így 
elkerülheti az esetleges né-
zeteltéréseket. 

A Bika csillagjegyek 
ezen a héten nem 
tudják megfelelő-
en kivitelezni a dol-

gaikat. Igyekezzen jobban, 
hogy bebizonyítsa, milyen 
sok mindenre képes az élet 
szinte bármely területén. Le-
het, hogy ezzel a feletteseit 
is sokkal jobban lenyűgözi. 
Ezen a héten rengeteg ünnep-
lésre lesz alkalma. Próbáljon 
minél több időt tölteni a bará-
taival és a családjával. 

Ez egy nagyon izgal-
mas hét lehet az Ön 
számára. Most a siker 

teljesen új szintjét érheti el, hi-
szen a csillagok az Ön javára 
fordulnak, ezért érdemes meg-
hozni a fontosabb döntéseket 
is. Most végre felfedezheti az 
Önben rejlő képességeket is, 
és a legjobb módon használja 
ki őket. Bizonyítsa be a felet-
teseinek, hogy milyen fontos 
a munkája és milyen remekül 
végzi a feladatait.

Ezen a héten nem sze-
repel valami jól, szinte 
minden, ami kommu-

nikációval kapcsolatos, kudarc-
ba fullad. Azt tanácsoljuk, tanul-
jon a hibáiból, és hamarosan nyo-
ma sem lesz a mostani kellemet-
lenségeknek. Ne hagyja, hogy az 
Önt körülvevő negativitás bármi-
lyen módon befolyásolja, sőt, itt 
az ideje, hogy a lehető legvidá-
mabban élje az életét. Azt ajánl-
juk, hogy ne hozzon meg hirte-
len döntéseket a héten.

Az Oroszlán lelkeknek 
varázslatosan alakul az 
elkövetkező hete. Most 

az élete minden terén nagy si-
kereket arathat. Azt tanácsol-
juk, ne aggodalmaskodjon any-
nyit a karrierjén és a jövőjén. 
Inkább hagyja, hogy egy új idő-
szak vegye kezdetét és a jó dol-
gok kopogtassanak az ajtaján. 
A gyermekeire azonban min-
denképpen figyeljen és tartsa 
rajtuk a szemét, hogy mindig 
biztonságban legyenek.

Ez a hét egy nehéz 
időszaknak bizonyul-
hat a Szűz lelkek szá-

mára. Legyen nagyon türel-
mes, mert hamarosan ennek 
az időnek is vége szakad. 
Tartsa az uralma alatt az érzel-
meit és gondolkozzon, mielőtt 
beszél, különben nagyon bán-
tóak lehetnek a szavai. Azt ta-
nácsoljuk, most különösen ér-
demes lenne meditálnia, ami-
vel lenyugtatja az elméjét, és 
befelé figyelhet. 

A Mérleg csillagjegyek 
számára ez a hét renge-
teg lehetőséget tartogat, 
ezért fontos, hogy min-

dent kihasználjon, amit csak 
tud. Lehet, hogy ezek a magán-
életében, vagy akár a karrierbe-
li kilátásai során jelennek meg. 
A legjobb lenne, ha egy rövid 
kirándulást tenne, valahol a kö-
zelben. Ez nem csak, hogy sok-
kal kipihentebbé tenné, de ren-
geteg mindent felfedezhet az 
Önben lakozó belső erejéről.

Egy nagyon magával 
ragadó időszak kö-
szönt be a Skorpiók 
életébe. Mostanában 

sok időt tölthet a családjával, 
emellett nagyon jó híreket 
kaphat egy titokzatos idegen-
től. Lehet, hogy meglátogat-
ják a távoli rokonai, ezért vi-
selkedjen velük nagyon ked-
vesen. A családtagjai minden 
nap megállapítják, hogy mi-
lyen komoly erőfeszítéseket 
tesz a munkájába. 

A Nyilas csillagje-
gyeknek ez a hét na-
gyon vegyes érzelme-
ket hozhat. Szakmai-

lag ugyanis remekül mennek 
a dolgai és hatalmas sikereket 
érhet el. Ez pedig segít rövid-
távon nagy célokat elérni. Fon-
tos, hogy elmondja a vélemé-
nyét a héten a családtagjainak 
és a barátainak, de azt nagyon 
óvatosan tegye. Ha mégsem 
így cselekszik, az könnyedén 
veszekedésekhez vezethet.

Egy remek hét veszi 
kezdetét Ön, és a csa-
ládja számára. A csil-

lagok szerint még egy házas-
ság is van a levegőben. Ha Ön 
már párkapcsolatban él, lehet, 
hogy egy magasabb szintre 
emelik a kapcsolatukat a sze-
relmével. Emellett szintén re-
mek időszak ez arra is, hogy 
vegyen egy házat vagy egy va-
donatúj autót. Fektessen be va-
lamibe és meglátja, hamarosan 
nagy nyereségre számíthat. 

Ezen a héten nagyon 
nehezen érteti meg 
magát a környeze-

tével. Nagyon fontos, hogy 
ügyeljen a szavaira és arra, 
hogy miket mond, külön-
ben véletlenül könnyűszerrel 
megbánthatja mások érzéseit. 
A közvetlen családtagjai min-
den helyzetben támogatják, de 
azért igyekezzen, hogy ne ra-
gadják magukkal az indula-
tai. Egy munkájával kapcso-
latos utazás is vár Önre.

Ez egy nagyszerű idő-
szak Önnek, hiszen a 
családi problémái vég-

re megoldódnak és nagyon sike-
res lehet az élete minden terén. 
Azonban figyeljen arra, hogy 
visszafogja az indulatait, kü-
lönösen a munkahelyén, mert 
különben nagyon kellemetlen 
helyzetekbe keveredhet. Azt ta-
nácsoljuk, kerülje a veszekedé-
seket a főnökével, mert ez csak 
még jobban megnehezíti ezt az 
amúgy is bonyolult helyzetet.
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Ez az ötféle hiány okozhat álmatlan 
éjszakákat neked

Ezt edd, ha felpuffadtál: azonnal le fog lapítani!

Ez a gyógynövény tényleg erősítheti 
az immunrendszeredet

Ha az influenzaszezon elleni védekezés-
ről van szó, a leghatékonyabb módszer 
még mindig a védőoltás – de mivel a ví-
rus összes típusa ellen ez sem jelent vé-
dettséget, nem árt, ha azért az immun-
rendszeredet is megtámogatod egy kicsit.

A bodza
A bodza mögött tudományos bizonyítékok állnak: a 

népi orvoslás eddig is javasolta a bodzát, mint gyógynö-
vényt, de most már új kutatások is igazolták, hogy való-
ban segíthet természetes módon enyhíteni és lerövidíte-
ni az influenzával járó kellemetlen tüneteket.

A tudósok szerint a flavonoidban gazdag bogyó 
blokkolhatja az influenzavírusokban található bizonyos 
glikoproteinek funkcióját – ha ez megtörténik, a vírus 
nem kötődik a sejtekhez –, és összességében fellendíti 
az immunrendszert.

Érdemes tehát betérni egy közeli patikába vagy 
bioboltba, és bodza tartalmú készítményeket keresni – 
kivéve, ha autoimmun betegségben szenvedsz, ebben az 
esetben beszélj az orvosoddal, mivel a kivonat súlyos-
bíthatja az influenza tüneteit. Kövesd a készítmény cso-
magolásán található adagolásra vonatkozó ajánlásokat, 
és ne késlekedj! Minél gyorsabban kezded szedni a bo-
dzatartalmú készítményt, annál gyorsabban érezheted 
újra jól magadat!

Ne a virágot, a bogyót keresd!
Bár nálunk a bodza talán szörp formájában a legis-

mertebb, az influenza ellen nem a virágból, hanem a bo-
gyóból készült termékek a leghasznosabbak, mert ebben 
találhatóak meg azok a flavonoidok, amelyek felveszik 
a harcot a vírussal szemben.

Léteznek kimondottan a bodza bogyójából készült 

gyógyszertári készítmények, de lekvárral, kivonatokkal, 
dzsúzokkal is próbálkozhatsz, a lényeg, hogy azok a bo-
dza terméséből készüljenek, és lehetőleg a bogyó egésze 
kerüljön bele a termékbe.

Mit tehetsz, ha már elkaptad a vírust?
Mivel a bodza a vírus terjedését, szaporodását akadá-

lyozza meg, érdemes már a legelső tünetek jelentkezése-
kor elkezdeni a szedését. Emellett természetesen kövesd 
az orvosod utasításait, igyál nagyon sok folyadékot, és 
ami a legfontosabb: ne hősködj, pihenj!

Egy rövid séta jót tehet, de egyébként maradj ágy-
ban, pihenj, lazíts. A szervezeted most regenerálódik, 
nem várhatod el tőle, hogy más területeken is helyt áll-
jon, arról nem is beszélve, hogy ha a munka hőse akarsz 
lenni, legfeljebb csak a kolléga leszel, aki lefertőzte az 
egész irodát.

Hidd el, nem egy hálás szerep.

Van, amit nem helyettesít
Bár ha valamit a tudomány és a népi gyógyászat is 

jóvá hagy, akkor abban tényleg lehet valami, azért ter-
mészetesen a bodza sem valamiféle mágikus varázsszer, 
és noha tényleg segíthet, vannak dolgok, amiket a szedé-
sével nem tudsz pótolni. Ilyen például a kiegyensúlyo-
zott, változatos étrend, a rendszeres folyadékfogyasztás, 
a pihentető alvás és a testmozgás, amit télen sem érde-
mes abbahagyni!

Ezek mind elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a 
szervezeted megkapja a szükséges vitaminokat és ásványi 
anyagokat, kipihent legyen és a méregtelenítő rendsze-
red is jól funkcionáljon – ezek pedig a legfontosabb kö-
vetelményei annak, hogy erős, egészséges legyél, ellen-
állj a betegségeknek, vagy ha el is kapod valamelyiket, a 
szervezeted a lehető leggyorsabban megbirkózzon vele.

Ha álmatlanságról van szó, az emberek álta-
lában a stresszt, lelki gondokat, és a rengeteg 
munkát tartják kiváltó oknak. Ami igaz is le-
het! De ugyanakkor sokan nem is sejtik, hogy 
a rossz alvásról valójában vitaminhiány te-
het, mert a tested nem kapja meg a szükséges 
ásványi anyagokat, összetevőket.

Ha az alábbiakra odafigyelsz, az alvásod minősége is 
javulni fog!

1. C-vitamin
Azt mind tudjuk, hogy a C-vitamin mennyire fontos az 

immunrendszerünk szempontjából, de az már kevésbé köz-
ismert, hogy az alvásban is szerepet játszik.

Egy 2014-es kutatás bizonyította, hogy azok az embe-

rek, akiknek a testében alacsony volt a C-vitamin szintje, 
sokkal több alvási problémáról számoltak be, sőt, az alva-
járás is gyakori probléma volt náluk.

Épp ezért érdemes lehet odafigyelned arra, hogy több 
citrusfélét fogyassz, de az eperben, brokkoliban és a 
kiwiben is rengeteg van ebből!

2. Vas
A vas segít abban, hogy az oxigén végig tudjon ára-

molni a testedben, és ez az oka annak, hogy ha alacsony a 
szintje a szervezetedben, állandóan fáradtnak érzed magad. 
Arról nem is beszélve, hogy tönkreteszi az alvásodat is!

Ugyanis szakértők szerint az alacsony vasszint és a 
nyugtalan láb szindróma között szoros kapocs van: ez egy 
intenzív késztetés arra, hogy a lábadat mozgasd, máskülön-

ben kellemetlen érzés uralkodik el rajtad. Ez viszont az éj-
szaka közepén többször jelentkezik, így nehéz tőle elalud-
ni, és állandóan felébredhetsz miatta. A nőknél egyébként 
gyakrabban jelentkezik a vashiány.

3. Magnézium
A magnézium nagyon fontos, ha jót akarsz aludni. Ez ugyan-

is egy olyan aminosav termelését segíti elő, ami ellazítja az 
idegrendszert, nyugtatja az izmokat, ezáltal pedig segít pihenni.

Ha ennek szintje viszont alacsony lesz a testedben, ak-
kor nem csak nehezen fogsz tudni álomba merülni, de a 
mély alvás szintjére sem igazán tudsz eljutni, azaz egyfoly-
tában olyan érzésed lesz, mintha ébren lennél.

Az étrend-kiegészítők segíthetnek a problémán, de ha 
túl sokat veszel be, akkor az károsíthatja a vesét, épp ezért 
érdemes inkább magnéziumban gazdag ételeket fogyasz-
tani. Ebbe a kategóriába tartoznak a zöldlevelű zöldségek, 
a banán és a tofu is.

4. Melatonin
Éjszaka az agyad elkezdi termelni a melatonin nevű hor-

mont, ami segít, hogy a testednek megfelelő legyen a cirkadián 
ritmusa, és tudja kezelni az ébrenlét és alvás közötti fázist.

Ez az oka annak, hogy nappal ébren vagy, éjjel pedig 
álmos leszel. Ez a hormon nagyon fontos, hogy kipihent 
legyél, sőt, a szépségedért is felel.

Épp ezért, ha ennek hiánya fellép, az komoly követ-
kezményekkel járhat. Érdemes lehet belekezdeni egy 
melatonin-kúrába, de csak alacsony dózisban, azaz napi 1 
mg-mal. Kérdezz rá a gyógyszertárban, hogy mit ajánla-
nak, mert egészen máshogy kell bevenni a melatonint ak-
kor, ha az elalvással vannak gondjaid, és megint máshogy, 
ha a mély alvás hiánya a problémád.

5. D-vitamin
Érdekes megfigyelni, hogy az emberek többsége té-

len sokkal rosszabbul alszik, mint nyáron. Könnyen lehet, 
hogy erről a D-vitamin hiánya tehet!

Ezt ugyanis a tested csak akkor tudja termelni, ha köz-
vetlen napfény éri a bőrödet, és nagyon nehéz eleget sze-
rezni belőle különböző ételekből. Amikor bekövetkezik a 
rossz idő, sokan nem mozdulnak ki otthonról, és emiatt a 
D-vitamin szintje is lecsökken a testükben.

Ezért fontos, hogy minél több időt tölts a szabadban, 
mert az alvásod minősége is javulni fog tőle. Ha erre nincs 
lehetőséged, vagy egy ideje már borús az égbolt, érdemes 
lehet étrend-kiegészítővel is megpróbálkozni.

Jönnek az ünnepek, és ha gondolatban már 
te is egyik mákos bejglit eszed a másik töl-
tött káposzta után, akkor valószínű, hogy ér-
nek majd kellemetlen meglepetések, amikor 
felveszed az ünneplő kisruhádat.

Hogy se az outfitedet ne kelljen lecserélni, se a kényel-
mes pihenést ne rontsa el a puffadás, adunk néhány tippet, 
mit rágcsálj a következő marék szaloncukor helyett, hogy 
gyorsan visszanyerd a lapos hasadat.

Joghurt
A joghurt tele van probiotikumokkal, azaz jó baktériu-

mokkal, amelyek támogatják az egészséges emésztési fo-
lyamatot és csökkentik a gyulladásokat.

„A probiotikumok fontos szerepet játszanak a bél egész-
ségének megőrzésében, különösen, amikor puffadástól 
szenvedsz” – mondja a dietetikus.

Válaszd a magasabb fehérjetartalmút, például a görög 
joghurtot, és adj hozzá friss gyümölcsöt, például áfonyát, 
hogy akár desszertként fogyaszd.

Ha pedig a laktóz miatt nem tudsz joghurtot enni, pró-
báld ki a kefírt!

Gyömbér
Az egyik legrégebben ismert és használt gyógynövény, 

mely gyulladáscsökkentő tulajdonságának köszönhetően 
csodákat tud tenni, ha puffadástól vagy gázoktól szenvedsz.

„A gyömbér egy zingibain nevű emésztő enzimet tartal-
maz, amely elősegíti a test fehérje lebontását” – mondja Tara 
Coleman, a San Diego-i klinikai táplálkozási szakembere.

Ezen kívül relaxálja a beleket, segít, hogy táplálék köny-
nyebben keresztüljusson rajtuk, így csökken a felfúvódás 
és a gáz mennyisége.

Édeskömény
Nem véletlenül hallják kisgyerekes anyukák olyan 

gyakran a dédszülőktől, hogy adjanak édeskömény teát a 
hasfájós babának.

Bár ezt a tanácsot azért nem biztos, hogy érdemes meg-

fogadni (függ a baba korától, panaszainak okától – min-
denképpen egyeztess előbb a gyerekorvossal!), a felnőttek-
nek az édeskömény valóban gyors enyhülést hoz a puffa-
dásra és a szélgörcsre.

Az édesköménymagban lévő anetol, fenchone és 
ösztrogol vegyületek gyulladásgátló tulajdonságokkal ren-
delkeznek, relaxálják a bélizmokat, így lehetővé teszik, 
hogy a bent rekedt gázok gyorsan és könnyen távozzanak.

Citrom
Bizony, az öreg citromos vizes trükk tényleg működik!
A citrom sava ugyanis nagyon hasonló a gyomor emész-

tőnedveihez, így segíthet enyhíteni a puffadást és az emész-
tési zavarok egyéb tüneteit.

Ha rendszeresen citromlevet fogyasztasz, megduplázó-
dik a hidratáció, és a savakkal az emésztést is elősegíted, így 
a táplálék gyorsabban keresztülhalad az emésztőrendszeren.

Avokádó
Ha alacsony szénhidrát-tartalmú étrendet követsz, az 

avokádó a benne található káliumnak és antioxidánsoknak 
köszönhetően remek csodaszered lesz a puffadás ellen – 
csak negyed annyi szénhidrát van benne, mint egy banán-
ban, a hatékonysága azonban megkérdőjelezhetetlen!

Egy kiadósabb étkezés után sokan hiszik azt, hogy kop-
lalniuk kell, vagy salátán és zelleren kell élniük, míg az 
emésztésük visszatér a megszokott ütembe, de a dietetikus 
szerint az avokádó egy tápanyagokban gazdag alternatíva 
lehet, ha teleetted magadat előző nap.

Segít, hogy jóllakottnak érezd magadat, miközben a 
puffadást is csökkenti.

Uborka
Az uborka nagyrészt víz, ami így segít megőrizni a hid-

ratáltságodat, de azért van ám benne más is!
A benne található kén természetes gázhajtó, miközben az 

uborka a méregtelenítésről is gondoskodik, mégpedig úgy, hogy 
gyakrabban kell tőle pisilned – egyszerű, de hatékony módszer!

Emellett képes a bélmozgások beindítására is, vagyis 
gyors segítséget jelent a puffadást okozó gázok kiűzésében.



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.

rejtvények2021. 
december 8.16

 kocka

Plusz egy vicc

2021. 48. szám meg   -
fej  tése: Az emberi-
séget fenyegető két 
legnagyobb veszély 
a fanatizmus és a 
közöny.
plusz    egy vicc:  – 
Anya, már megint ve-
szekedni akarsz? 

Rácsos linzer

A bazsalikom lélektisztító. 
9 gyógynövény lelki hatása
A legkorábbi fennmaradt kínai gyógyászati könyvből 
tudjuk, hogy az akkori gyógyítók már időszámításunk 
előtt a kámfor és a cannabis jótékony hatásáról írtak, te-
hát a gyógynövények több ezer éve teszik jobbá az em-
beriség életét. Az alábbi kilenc „herba”, azaz gyógynö-
vény a hiedelmek szerint egyenesen mágikus hatással bír.

1. Rozmaring – Mélyal-
vás, pozitivitás és sze-
retet

A rozmaring az ősi tra-
díciók szerint enyhíti a 
stresszt, mély álmot bizto-
sít és nehéz döntések meg-
hozatalakor is segít. Akassz 
egy szárított kis csokrot 
az ablakodba, vagy hasz-
nálj rozmaring esszenciális 
olajat a hálószobádban. A 
szerelem érzését is erősíti.
2. Körömvirág – Han-
gulatjavítás, nyugtatás

Amilyen szépen néz ki, 
olyan hasznos is ez a nö-
vény, ugyanis nemcsak a 
test sebeire gyógyír, hanem 
a lelkünk búját is gyógyítja. 
Helyezd cserépben az író-
asztalodra, vagy tartsd tás-
kádban a virágokat, hogy a 
stressz mindig el-
kerüljön.
3. Bazsalikom – 
Lélektisztulás, 
megbékélés

A megtisztu-
lás, gyógyulás és 
béke gyógynövé-
nye, amelyet ér-
demes otthonod-
ban tartani, mert 
segít megnyugtat-
ni lelked, illetve 
erősíteni a csalá-
di, baráti és szerel-
mi kapcsolatokat.
4. Menta – szerencse és 
vagyon bevonzása

A menta nemcsak a 
koktélokban finom, hanem 
a gazdagság és jószerencse 
növénye is. Mindannyiunk 
életében vannak olyan idő-
szakok, amikor bármilyen 
keményen dolgozunk, nem 
jön össze semmi és a menta 
éppen ilyenkor van a segít-
ségünkre. Ha hiszel benne, 
a gyógynövény ereje segít 
kikerülni a gödörből.
5. Pitypang – Alkalmaz-
kodóképesség, talpra-
esettség

A gyermekláncfű gye-
rekkorunk kedves virága, 
aminek egyik legfontosabb 
tulajdonsága, hogy szinte 
mindenhol képes gyökeret 
verni. Még a városban is 
gyakran látjuk az aszfaltre-
pedések közül kikandikálni 
a fehér bóbitákat, vagy bá-
jos sárga fejecskéket, így 
nem meglepő, hogy a pity-
pang az erő, a kitartás és 
állóképesség gyógynövé-
nye. Használd akkor, ami-
kor gyenge vagy és úgy ér-
zed, fel akarod adni.
6. Japán lonc – Vágyak 
és igazság

A bodzafélék család-
jába tartozik ez a pompás 
virágú növény, amelyet a 
természet fájdalomcsilla-

pítójának is neveznek. A 
lonc felkorbácsolja a vá-
gyat és mindenkit szeretet-
teljes, gondoskodó hangu-
latba hoz. Ha pároddal nem 
értitek meg egymást, vagy 
megfeneklett a kapcsolat, 
ez a gyógynövény segíthet 
tisztábban látni az érzései-
teket és közelebb hozni ti-
teket egymáshoz.
7. Csalán – Védekezés, 
intimitás

A csalán nem olyan nö-
vény, amire szeretettel gon-
dolunk, pedig ha védelem-
ről van szó, nagyon is hasz-
nos. A fájdalmas csípés ha-
tásos a negativitás és külső 
káros hatások ellen, ezért 
a bejárati ajtóhoz közel el-
helyezve hatásosan óv-
hat meg minket a kívülről 

jövő ártalmaktól. Ha ben-
sőséges, meghitt időszak-
ra vágysz, a csalán a meg-
felelő gyógynövény.
8. Pacsuli – Szerencse 
minden mennyiségben

Szegény pacsuli is csak 
akkor kerül szóba, ha vala-
kinek az olcsó, kellemetlen 
szagú parfümjéről van szó. 
És az igaz, hogy a növény 
az árvacsalánfélék családjá-
ba tartozó, úgynevezett bü-
dös menta nemzetség neves 
képviselője, mégis több el-
ismerést érdemel. Az Indi-
ában honos pacsuli ugyanis 
szerencsét hoz, ezért ha úgy 
érzed, Fortuna nem fogadott 
a kegyeibe az elmúlt idő-
szakban, rakd tele az erké-
lyed a növénnyel, hogy rád 
mosolyogjon a szerencse.
9. Citromfű – Boldogu-
lás, gyarapodás, fájda-
lomcsökkentés

Ez a csodafű nemcsak a 
szakácsok kedvence, hanem 
az aromaterápia egyik leg-
gyakrabban használt növé-
nye is. A belőle nyert illóolaj 
remekül működik a szoron-
gás és depresszió tünetei el-
len, nemcsak a lélek, hanem 
a test fájdalmát is csillapít-
va. Ha betegeskedsz vagy 
levert vagy, tarts ágyad mel-
lett citromfüvet és élvezd jó-
tékony hatásait.

A tészta hozzávalói: 35 dkg finomliszt, 15 dkg rétes-
liszt, 15 dkg zsír, 20 dkg cukor, 1 tojás, 1 csomag sütőpor, 
reszelt citromhéj, 1 csipet fahéj, 1 kis pohár tejföl;

Töltelékhez: 1 üveg baracklekvár, kb. 15 dkg darált dió.
Elkészítése: A hozzávalókat először tálban, majd gyú-

ródeszkán jól összedolgozzuk. Ha még kicsit ragadna a 
tészta, gyúrás közben kevés liszttel megszórjuk. A tész-
ta 2/3 részét sütő méretű tepsi nagyságúra nyújtjuk úgy, 
hogy a tepsi oldalára is jusson a tésztából. (Sütőpapírból 
kivágjuk a méretet, ezt tesszük a tészta alá, így biztosan 
akkora lesz, amekkora kell). Nem kell alá papír, mert elég 
zsíros a tészta. A tésztát megkenjük 1 üveg barack lekvár-
ral, erre szórjuk a darált diót. A megmaradt részt vékonyra 
nyújtjuk, és derelye vágóval kb. 1 cm-es csíkokat vágva 
egyenletesen ,,behálózzuk” a tészta tetejét. Felverünk egy 
kisebb tojást és szilikon ecsettel óvatosan megkenjük (in-
kább csak tunkoljuk) a rácsokat és a tészta széleket, hogy 
az ecset ne szedje fel a darált diót. 180 °C-ra előmelegí-
tett sütőben addig sütjük, amíg a rácsok szép színt nem 
kapnak. (Ez kb. 20-25 perc)

munkalehetőség!
A WHC Kft. Magyarországra  

orosz, ukrán, magyar nyelvtudással keres
munkatársakat és tolmácsokat.

mob.: +38067 100 46 38.

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

IV. Henrik döbbenten látja, hogy az egyik szolgá-
latban lévő testőre ittasan üldögél.

– Hogy mertél inni? – vonja felelősségre a király.
– Fenséged névnapját ünnepeltem!
– De hiszen ma nem is Henrik napja van!
– …

Kétbetűsek: BB, DE, KÉ, 
LE, MC, MÓ, ÓN, RT, SB.

Hárombetűsek: AMA, 
BLA, ETA, HET, IVÓ, JAK, 
KIS, KÍN, KOS, SIÓ, VAN.

Négybetűsek: AKOL, 
APEH, BÖBE, IGEN, JATT, 
KATÓ, KENÓ, KÉRT, KÖRÉ, 
LINÓ, MÉLA, NEDŰ, PIKA, 
PONT, RAKÓ, RESS, TART, 
TEKE, TEVE, TOTÓ.

Ötbetűsek:  ADOTT, 
AKADÓ, APÓKA, ARIKA, 
ÁSÍTÓ, EZÓTA, HELÉN, 
KELÉN, KÓBOR, LOLKA, 
OBOÁS, OTIKA, ÓNTÁL, 
ZAVAR.

Hatbetűsek: IRODAI, 
KELTÉS, KOPOTT, KÓ-
DOLT, LÓKAPA, MIKÉNT, 
ŐRZÖTT, SODORT, TÉR-
ERŐ, TILOLÓ.

Hétbetűsek:  KARI-
KÁS, KLINIKA, KÓRTA-
NI, LOBBANT, MŰSZA-

KI, PAKTÁLÓ, PAPIROS, 
ZOLTIKA.

Nyolcbetűsek: ARANY-
ÓRA, IMATEREM, KO-
LOSTOR, MOZAMBIK, 
NAPOK ÓTA, PECSENYE, 
TELEVÉNY, TÖKKÖLOP.

Kilencbetűsek: IKER-
ABLAK, NEGYEDIKE, ÖT-
HETENTE.

Tízbetűsek: MÁLNA-
AROMA, PIROSKA-NAP.
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