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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).

,,Fény gyúlt a sötét 
éjszakába,,

A Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövet-

ség (KMPSZ) a pedagó-
gusok érdekvédelme, to-
vábbképzése mellett im-
máron három évtizede 
küzd, harcol, tesz a kár-
pátaljai magyar okta-
tási rendszer megőrzé-
séért, fejlesztéséért. De-
cember 18-án ünnepelni 
jöttek össze a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskolán, itt tartot-
ták ugyanis a szervezet 
megalakulásának jubi-
leumi ünnepségét. Mely 
Kulcsár Tibor Gyökerek 
című versével vette kez-
detét Hete Ábel János, a 
főiskola szakgimnáziu-
mának diákja értő tol-
mácsolásában.

A megjelenteket Bene-
dek Imre alelnök köszöntötte, 
aki köszönetet mondott mind-
azoknak, akik 30 évvel ez-
előtt megtették az első lépést. 

A m e g a l a k u l á s á -
nak harmincadik 

évfordulóját idén ün-
neplő Kárpátaljai Ma-
gyar Cserkészszövetség 
(KáMCSSZ) a kezdetek 
kezdetén arra hívta fel 
magára a figyelmet, hogy 
néhány lelkes tagja elő-

ször hozta el vidékünkre 
a betlehemi lángot, hang-
zott el a mezőkaszonyi re-
formátus templomban, 
amely a betlehemi láng-
fogadó és -továbbadó idei 
alkalmának adott otthont. 

Ünnep a harcok közepette – 30 éves a KMPSZ
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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!

A hit, a remény, a bol-
dogság lángja után vég-
re fellobbant a szereteté 
is, hangsúlyozta köszön-
tőjében Dobsa István, a 
KMKSZ Ifjúsági Szerve-
zetének vezetője. Kegyel-
mi időszak a mosta-
ni sok tízezrek szá-
mára, hisz hóna-
pokon át tartó tá-
vollét után külföldi 
munkájukból haza-
térve ők is család-
juk körében tölthe-
tik a szeretet ünne-
pét. Ilyen körülmé-
nyek között talán 
nem lehetetlen egy 
időre mögöttünk 
hagyni a sok meg-
oldatlan problémát, 
és hittel, szép remé-
nyekkel eltelve ün-
nepelni a Megváltó 
születését. 

Ezen a vasárnapon a 
görögkatolikus templo-
mokban Jézus Krisztus 
családfája kerül ismerte-
tésre, mondta el Maro-
si István görögkatolikus 
áldozópap. Ez az életfo-
nál visszavezet azokra 
az időkre, amikor az em-
ber még az örök boldog-
ság állapotában élt. Va-
lami hasonlót érezhetünk 
most, ha elfogadjuk Krisz-
tust, hisz az ő tanítása ma 

Adventi ünnepség Beregszászon

Meggyújtották a 
negyedik gyertyát

Sokan tévedésből és teljes jóhiszeműséggel úgy gon-
dolják, hogy az Isten és az ember kapcsolatában az a 
legfontosabb, ha mi teljes szívünkkel szeretjük a Min-
denhatót. De a leglényegesebb mégiscsak az, hogy ne-
künk, esendő embereknek van egy nem személyválo-
gató, megbocsátó Istenünk, aki arra vár, hogy teljes 
mértékben a szívünkbe fogadjuk őt, hangzott el Bereg-
szászon a város főterén megtartott ünnepségen, ahol a 
helyi református gyülekezet ifjú tagjai az adventi ko-
szorún meggyújtották az utolsó, negyedik gyertyát. 

is életünk legfőbb zsinór-
mértéke. 

Molnár János római ka-
tolikus esperes-plébános 
arra figyelmeztetett, hogy 
a hamarosan elérkező kará-
csony talán a legkedvezőbb 

alkalom arra, hogy Jézus 
Krisztust személyes meg-
váltónkká fogadjuk, és hogy 
megéljük és továbbadjuk azt 
a tanítást, hogy velünk az Is-
ten minden veszedelemben, 
megpróbáltatásban és örö-
münkben. 

Az adventi várakozás 
igazából két irányú, fogal-
mazott Taracközi Ferenc, a 
beregszászi református gyü-
lekezet vezető lelkésze. Mi, 
emberek sokszor azt várjuk, 
hogy mit tesz a Mindenha-

tó, miként kívánja formál-
ni életünket. Ugyanakkor 
nem érezzük magunkat 
személyesen megszólítva: 
ugyan nekem mit kell ten-
nem ahhoz, hogy szerető 
Istenem parancsait telje-
sítsem? Ezért fontos, hogy 
úgy éljük meg az adventi 
időszakot, hogy minden-
kor készen álljunk az Is-
tennel való találkozásra, 
hogy folyamatosan mun-
kálkodjunk lelkünk épülé-
sén. A XX. század embe-
re sokszor úgy érzi, hogy 
lehetetlen küldetés elfo-
gadni Krisztus tanítását, s 
ugyanakkor megfelelni a 
mindennapi elvárásoknak, 
folytatta az lelkész. De ne 
feledjük, a Megváltó azért 
jött el hozzánk, hogy meg-
tartson bennünket ebben 
a világban, s ne kivegyen 
belőle. Ez pedig csak úgy 
lehetséges, ha teljes szív-

vel és odaadó lélekkel kö-
vetjük őt.

Az alkalom végén a 
történelmi egyházak je-
lenlevő képviselői áldást 
kértek az egybegyűltek, 
valamint Beregszász vala-
mennyi lakójának életére. 

Az adventi ünnepsé-
get a beregszászi refor-
mátus gyülekezet gyer-
mek- és kamarakórusá-
nak énekszolgálata fog-
lalta keretbe.

Kovács Elemér

December 17-én a 
szeretetszolgálat munka-
társai kézműves délutánt 
szerveztek az érdeklő-
dő gyermekek számára, 
ahol kedves karácsonyi 

Adventi vidám kézművesség
December a várakozás ideje. Az egész világ vár vala-
mire: egy mosolyra, ölelésre, kedves szóra, melegség-
re, lelki elcsendesedésre. A Beregszászi Járási Máltai 
Szeretetszolgálat mindennapjait is áthatja Megvál-
tónk születésének csodája, melyet a dolgozók, önkén-
tesek és támogatók egyaránt igyekeznek megosztani a 
körülöttük élőkkel.

ajándékokat készítettek sze-
retteiknek. A termet halk ka-
rácsonyi zeneszó és vidám, 
hangos kacagás töltötte be. 
Szorgosan készültek a ka-
rácsonyfadíszek, képeslap-

ok, ajándéktasakok, pa-
mut manók. 

A vidám készülődést 
követően a gyermekek sze-
retetvendégségen vehettek 
részt és apró meglepetés-
ben részesültek. Összesen 
35 gyermek volt jelen a 
kézműves délutánon.

A program a Magyar 
Kormány támogatásával 
valósult meg.

H. T.
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„Tekints le az égből, nézz le 
szent és dicső hajlékodból: 
Hol van féltő szereteted és ha-
talmad? Szíved megindulása 
és irgalmad miért marad tá-
vol tőlem? Hiszen te vagy a mi 
atyánk, Ábrahám nem ismer 

bennünket, Izráel nem törő-
dik velünk. Uram, te vagy a mi 
atyánk, ősidőktől fogva meg-
váltónknak nevezünk. Miért 
engeded, Uram, hogy letéved-
jünk utaidról? Miért engeded, 
hogy a szívünk kemény legyen, 
és ne féljen téged? Fordulj szol-
gáidhoz, örökséged törzseihez. 
Szent néped csak kis ideig bir-
tokolta szent helyedet, azután 

Kérjük és várjuk az Úr 
szabadítását

ellenségeink taposták. Olyanok 
lettünk, mintha sohasem uralkod-
tál volna rajtunk, mintha nem a 
te nevedről neveztek volna el min-
ket. Bárcsak szétszakítanád az 
eget, és leszállnál, hogy meginog-
janak előtted a hegyek!
Ahogy a tűz lángra lobbantja a 
rőzsét, és felforralja a tűz a vi-
zet, úgy ismertesd meg nevedet 
ellenségeiddel: reszkessenek tő-
led a népek, ha majd váratla-
nul félelmes dolgokat művelsz: 
ha leszállsz, meginognak tőled a 
hegyek. Soha, senki se hallotta, 
fülébe nem jutott, szemével nem 
látta, hogy volna isten rajtad kí-
vül, aki ilyet tenne a benne bízó-
kért. Találkozol azzal, aki örül, 
mert igazak tettei, utaidon jár, 
és rád gondol. De te meghara-
gudtál, mert vétkeztünk. Régóta 
így vagyunk, bárcsak megszaba-
dulnánk!

,,
 (Ézsaiás 63:15 – 64:4)

Ézsaiás könyvében egy panasz-
ról, egy ítéletről szóló igeszakasz ez, 
amiben a próféta azt tapasztalja, hogy 
az élet különböző területein baj van. 
Az élet különböző területein olyan 
helyzetek alakultak ki, amelyek már 
tovább elviselhetetlenek. Ez nem le-
het így az Isten népe életében, ez nem 
maradhatott így. Azt mondja a prófé-
ta: „…régóta így vagyunk, bárcsak 
megszabadulnánk”. Hadd kerüljön 
említésre egy gondolat. Egy biblia-

magyarázatos könyvben olvastam, 
hogy az első gond velünk az, hogy 
annyira beilleszkedtünk a mi vilá-
gunkba, modern korunkba, szokása-
inkba, és annyira a részévé váltunk, 
hogy mi már azt sem tudjuk, hol a 
helyünk. Azt sem tudjuk, hová tarto-
zunk. A zsidókhoz írt levél 13. rész 
14. verse így hangzik: „Mert nincs itt 
maradandó városunk, hanem az eljö-
vendőt keressük”. Egy olyan üzenet 
ez, ami arról beszél, hogy Isten népe 
itt, ezen a földön, ebben a létben, eb-
ben a földi valóságban olyan kell, 
hogy legyen, mint aki csak ideigle-
nesen van itt. Olyan, mint a vándor, 
aki tudja, hogy tovább megy, aki tud-
ja azt, hogy számára más készíttetett. 
A fillippiekhez írt levél 3. részében 
ez áll: „a mi polgárságunk a menny-
ben van, ahonnan a mi Megtartó Úr 
Jézus Krisztusunkat is várjuk, aki át-
változtatja nyomorúságos testünket az 
ő dicsőséges testének hasonlatosságá-
ra, azzal az erővel, amellyel maga alá 
vetett mindeneket”. Gondolkodtunk 
már ezen? Olyanok vagyunk mi, mint 
akiknek ideiglenes tartózkodási ide-
jük van? Olyanok vagyunk mi, mint 
akik tudják azt, hogy nincs itt mara-
dandó városuk és az eljövendőt kere-
sik? Olyanok vagyunk mi, mint akik 
tudják, hogy a mi polgárságunk a 
mennyben van? Másnak kell lennünk: 
sónak és világosságnak. Mi pedig be-
leolvadunk az átlagba, sokszor ugyan-
olyanok vagyunk, mint a pogányok. 
Isten népének másnak kell lennie. 

Ézsaiás az Úrhoz kiált. Nekünk 
is nagy szükségünk van arra, hogy az 
Úrhoz kiáltsunk, és kérjük, hogy te-
kintsen le ránk, és avatkozzon be az 
életünkbe, az egyházunk életébe. Azt 
mondja a próféta: „Bárcsak szétsza-

Augustus császár és Nagy He-
ródes idejében éppen béke volt 
Izraelben és az egész Római Bi-
rodalomban, azonban nagyon 
sok volt a háborús feszültség a 
szomszédos népek, s a gazda-
gok és a kizsákmányolt szegé-
nyek között.

Hasonló helyzetben vagyunk 
mi is. Keletről az orosz támadás 
fenyeget, nyugatról pedig – Fe-
renc pápa szavaival – a fasisz-
ta és a kommunista diktatúrá-
hoz hasonló tendenciák közelí-
tenek. Ezért ma is időszerű meg-
szívlelni az angyaloknak a betle-
hemi barlang fölött énekelt szó-
zatát: „Dicsőség a magasságban 
Istennek, és békesség a földön a 
jóakaratú embereknek!” Ez a ki-
nyilatkoztatás igaz marad a vi-
lág végéig: a jót akaró, igazság-
ra törekvő emberek Isten dicső-
ségére élnek, de a hét fő bűn go-
nosz szellemeitől vezetett embe-
rek a Teremtő szándékát megcsú-
folva szégyent hoznak magukra 
és tragédiákat a világra.

Sokakat megtéveszt Heró-
des szelleme, aki halálra keresi a 
földre születő Messiás királyt, s 
eközben ártatlanokat végeztet ki. 
Mennyi ártatlan magzat meg sem 
tud születni, mert az emberi ön-
zés nem akarja, nem engedi! Pe-
dig a szülők Isten legelső paran-
csolata ellen vétenek, amit az em-
bereknek adott: „Szaporodjatok 
és sokasodjatok!” Ördögi hazug-
ság ejti rabul azokat, akik félnek 
a túlnépesedéstől. E világ Heró-
desei nem elégszenek meg a szü-
letéseket akadályozó eszközök és 
módszerek propagálásával, ha-
nem a megszületett gyermekeket 
is igyekeznek megrontani, tiszta 
gondolkozásukat eldeformálni az 
interneten keresztül, sokféle mó-
don rabjává tenni őket valamely 
bűnnek. A mértéktelen evés-ivás 
után az önzően gyakorolt szexu-
alitás, sőt – ami egyre jobban fe-

Dicsőség és békesség
nyegeti a fiatal generációt – a 
szívet-lelket rontó, a tiszta gon-
dolkodást mérgező pornófüggő-
ség, ami aztán képtelenné teszi a 
fiatalokat az egészséges párkap-

csolatra. Hogy mekkora szörnyű 
üzleti érdekek állnak e mögött, 
csak sejteni lehet.

Az első Éva utódai próbálnak 
Isten nélkül boldogulni, csak-
hogy ez nem lehetséges! Látjuk 
ezt Káintól kezdve napjaink sok 
életellenes, Isten-ellenes moz-
galmáig. A Krisztus-hívők vi-
szont a második Éva gyermekei, 
akik Szűz Máriához hasonlóan 
keresik Isten akaratát és igent 
mondanak az Ő tervére, áment 
az Ő akaratára.

Karácsony ünnepén dönt-
sünk újra: Jézus születése váljék 
valósággá bennünk és köztünk! 
Az Ő Atyja minket, bűnbánó hí-
veit türelmesen vár, irgalmasan 
visszafogad és magához emel, s 
megajándékoz mennyei békéjé-
vel, örömével.

Istentől megáldott, kegyel-
mekben gazdag karácsonyi ün-
nepeket kívánok mindenkinek!

Majnek Antal
munkácsi római 

katolikus megyéspüspök

„Elment tehát József Galilea 
Názáret nevű városából Dávid 
városába, a júdeai Betlehem-
be, hogy följegyeztesse magát 
Máriával, feleségével együtt, 
aki áldott állapotban volt. Mi-

közben ott tartózkodtak, elér-
kezett Mária szülésének nap-
ja. Megszülte elsőszülött fiát, 
pólyába takarta és jászolba 
fektette, mert nem kaptak he-
lyet a szálláson.” (Lk 2, 4–7)
Krisztusban szeretett testvéreim!
Krisztus születik! Dicsőítsétek!

A mi Urunk és Üdvözí-
tőnk, Jézus Krisztus születése 
szívünkben, templomainkban, 
házainkban és minden Istenre 
szomjazó emberi szívben belső 
örömet és nyugalmat hoz. Bizo-
nyosságát adja annak, hogy ve-
lünk van az Isten, nem valahol 
távol, hanem a közelünkben, ő 
lett Emmanuel, a velünk lévő Is-
ten. Ezt az örömhírt hirdeti Is-
ten angyala a rémült pásztorok-
nak: „Ne féljetek! Nagy örömet 
hirdetek nektek és az egész nép-
nek: ma született az Üdvözítő 
Dávid városában. Ő a Messiás 
és az Úr” (Lk 2, 10–11).

A népek apostola, Szent 
Pál ugyanezt a tényt húzza alá: 
„Örvendjetek az Úrban szün-
telen! Újra csak azt mondom: 
örvendjetek! Lelki jóságotokat 

Karácsonyi üdvözlet 2021
ismerje meg mindenki. Az Úr kö-
zel van” (Fil 4, 4–5). Az Isten Fia 
megszületett, hogy Megváltó és 
Pásztor legyen, hogy közel legyen 
mindannyiunkoz. Közelsége Isten 
minden ember iránti végtelen sze-

retetének a jele, s ez kimondha-
tatlan örömmel tölti el szívünket.

Templomainkban, városok és 
falvak terein betlehemet építünk a 
megszületett Üdvözítővel, és rá-
csodálkozunk a jászol fölé hajló 
Mária és József tekintetére, ahol 
a kimondhatatlan titok fekszik – a 
megtestesült Isten, az Atya egy-
szülött Fia, aki „szolgai alakot ölt-
ve kiüresítette önmagát, és hason-
ló lett az emberekhez” (Fil 2, 7). 
Szerénység és egyszerűség kíséri 
az Üdvözítőt a betlehemi jászol-
tól a Golgotáig. Ezek az erények 
ragadták magukkal és fogják ma-
gukkal ragadni azokat, akik való-
ban teljes szívből megszerették őt.

Amikor a mennyre gondo-
lunk, akkor mindig úgy képzeljük, 
hogy az fent van, hisz a tekintetün-
ket fölfelé irányítjuk. Amikor Jézus 
Krisztus, a világ Üdvözítője meg-
születik, akkor Mária, az anyja, elő-
ször nézett a mennybe fentről lefe-
lé, mert karjain hordozta a Mennyek 
uralkodóját. Minden gyermekről, 
aki a világra jön, rokonai azt szok-
ták mondani, hogy hasonlít az édes-
anyjára. Az Üdvözítő születésében 
egy szép paradoxont látunk – itt az 
anya hasonlít a gyermekére. Lukács 
evangélista úgy beszéli el, hogy az 
Üdvözítőnek nem volt hely a szál-
láson; a barlangban, az istállóban 
lett helye, ahová a pásztorok vihar-
ban és hideg éjszakákon behajtották 
a nyájat. Emberi ész számára elkép-
zelhetetlen volt, hogy annak, aki a 
Napot teremtette, hogy a Földet me-
legítse, szüksége lesz az ökörre és 
a szamárra, hogy leheletével őt me-
legítse; hogy az, aki a mezőket fű-
vel öltözteti fel, saját maga mezíte-
len lesz; hogy annak, akinek keze 
műve a bolygók és a világítótestek, 
valamikor törékeny kezei legyenek; 
hogy a mindenhatóság pelenkába 
lesz göngyölve, hogy az Üdvösség 

a jászolban fog feküdni. Akit az 
angyalok a Magasságbeli Fiá-
nak hívnak, leszáll a földre, hogy 
együtt legyen a gyenge emberrel, 
és megszabadítsa a bűntől. 

Legtisztább és szent isteni 
természete Ádám szétszóródott 
utódai közé jön, mint egy meg-
újító forrás, amely nem adatik 
át a romlásnak. Szűztől való 
születésével megváltoztatta az 
emberiség történelmét. A Bet-
lehemben született Isten Fia el-
jött, hogy az emberek szívében 
szülessen meg. Mert mi értelme 
lett volna annak, ha nem szü-
letik meg a szívünkben? Erről 
beszél Szent János evangélista 
is: „Azoknak, akik befogadták 
Őt, hatalmat adott, hogy Isten 
fiaivá legyenek, azoknak, kik 
az Ő nevében hisznek”  (Jn 1, 
12). Mikor fogadjuk mi be Jé-
zust ma, a mi időnkben? Első-
sorban a legszentebb Eucha-
risztiában, a szentáldozás so-
rán. Ezért nagyon fontos, hogy 
helyes bűnbánattal előkészítsük 
szívünket, hogy az befogadhas-
sa a bennünket szerető Jézust. 
Befogadjuk, amikor elfogadjuk 
az ő evangéliumát, Isten szavát, 
amely megváltoztatja szívünket 
és jobbá tesz bennünket. Be-
fogadjuk Jézust akkor is, ami-
kor segítünk a nehéz helyzet-
ben lévő embertársainknak, a 
betegeknek, és azoknak, akik 
egyedül érzik magukat. Befo-
gadjuk Jézust akkor is, amikor 
értékeljük és hallgatjuk papun-
kat, aki az örömhírt hirdeti, és 
tanít bennünket Isten és feleba-
rátunk szeretetére. 

Saját magam, papjaink, szer-
zeteseink és szerzetesnővéreink 
nevében tiszta szívből kívánom 
mindnyájatoknak, hogy érezzé-
tek meg Isten mérhetetlen szere-
tetét, amely az Ő Fiában, Jézus 
Krisztusban jelent meg. Az ir-
galmas Isten ajándékozzon meg 
mindnyájatokat erős hittel, bé-
kével, jó egészséggel, és áldjon 
meg mindnyájatokat! 

Szívből küldöm mindnyája-
toknak apostoli áldásomat!

Luscsák Nílus OFM püs-
pök, apostoli kormányzó

kítanád az eget, és leszállnál, hogy 
meginogjanak előtted a hegyek!” 
Bárcsak szétszakítanád! Ez egy ra-
dikális beavatkozásért való könyör-
gés. Ézsaiás felteszi a kérdést: „Mi-
ért engeded, Uram, hogy letévedjünk 
utaidról? Miért engeded, hogy a szí-
vünk kemény legyen, és ne féljen té-
ged?” Én is felteszem ezeket a kér-
déseket magamnak, a gyülekezetem-
nek, a kárpátaljai református egyház-
kerület népének, hogy miért vagyunk 
ilyenek, és én is kérdezem az Úrtól, 
hogy miért engedte meg, hogy letér-
jünk az Ő útjairól és szívünk megke-
ményedjen? Én is radikális beavat-
kozást kérek, könyörgést, közvetlen 
beavatkozásért: Uram, bárcsak szét-
szakítanád az eget, bárcsak meginog-
na Előtted a föld, az erős hegyek is, 
és cselekednél velünk! Mi nagyon 
sokszor csak akkor kérünk Istentől 
radikális beavatkozást, amikor na-
gyon nagy baj van. Amikor valaki-
nek a karjai között haldoklik a sze-
rette, amikor a gyász fájdalma már 
alig hordozható, amikor a betegség 
nem múlik, hanem egyre rosszabb 
és úgy érezzük, hogy nincs tovább. 
A radikális és közvetlen beavatko-
zást csak az az ember kéri, aki nagy 
nyomorúságban van, vagy aki óriá-
si magányt érez. Jó lenne, ha lelki ér-
telemben kérnénk a mi nyomorúsá-
gunkban Istentől a közvetlen beavat-
kozást. Bárcsak szétszakítanád… 
Bárcsak leszállna és helyére rakná a 
mi életünket, dolgainkat, a mi egy-
házi életünket! 

Ebben a néhány versszakban 
benne van a bűnbánat is, a megté-
rő ember bűnbánata. Azt mondja: 
régóta így vagyunk, bárcsak meg-
szabadulnánk. Elhangzik azonban a 

hitvallás is: te vagy a mi Atyánk. 
Ábrahám nem ismer bennünket, 
Jákób nem segít nekünk. Te vagy 
a mi Atyánk, régóta megváltónk-
nak nevezünk. Rólad neveztettünk 
el. Mi is keresztyének vagyunk 
és sokszor nagy kérdés az, ho-
gyan tovább. Mindannyiunk szí-
vében ott kell legyen a bűnbánat, 
ami megtérésre vezet és egyúttal 
látnánk azt – a múltunkat vizsgál-
va –, hogy régóta ilyen nyomorult 
állapotban vagyunk, van a mi né-
pünk, van a keresztyén Európánk. 
Kérjük, hogy Isten avatkozzon be 
közvetlenül a mi életünkbe. Kér-
jük azt: régóta így vagyunk, bár-
csak megszabadulnánk. Kérjük a 
mi szabadítónkat, aki megszüle-
tett, aki eljött hozzánk azért, mert 
az Isten üdvözítő kegyelme nyil-
vánvaló lett minden embernek, 
hogy megszabaduljunk. Eljött, 
hogy örök életre vezessen bennün-
ket. Jó lenne, ha úgy tudnánk bi-
zonyságot tenni, hogy megszüles-
sen a mi szívünkben, megszüles-
sen az általunk elért emberekben 
is ez a könyörgés. Isten közvet-
len beavatkozása szabadítsa meg 
szívünket a gonoszságtól, rakja 
helyre a mi életünket és vezesse 
lábainkat a helyes útra. Kárpátal-
ján ebben a karácsonyi ünnepkör-
ben és a 2022-es évben igazi éb-
redés legyen. Bárcsak megszaba-
dulnánk, már régóta ilyen állapot-
ban vagyunk! Kérjük és várjuk az 
Úr szabadítását!

Áldott és békés karácsonyt 
kívánok!

Zán Fábián Sándor,
a Kárpátaljai Református 

Egyházkerület püspöke
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Elejét lásd az 1. oldalon„Azért akartam először Társisba 
menekülni, mert tudtam, hogy Te 
kegyelmes és irgalmas Isten vagy, 
türelmed hosszú, nagy a szerete-
ted, és még a rosszat is megbá-
nod.” (Jónás könyve 4, 2)

Baj, veszedelem, nyomorúság 
idején jajgatunk, kiáltozzuk Isten 
nevét, rimánkodunk segítségéért. S 
mert Ő kegyelmes, irgalmas, türel-
mes, szerető Isten – könyörül raj-
tunk. Amint kilábaltunk a „hal sö-
tét gyomrából”, azonnal elrebegünk 
egy köszönetet a szabadulásért. So-
kan úgy gondolják, hogy „ennyi jár 
Istennek!” Jónás is elmondta a szép 
imát. Hálát adott a szabadításért, di-
csérte Isten jóságát. Ámen. 

Feltűnt nekem, hogy ebből az 
imából valami hiányzik. Jónás elfe-
lejtett bocsánatot kérni az Úrtól enge-
detlenségéért, a futásért, bujkálásért 
és a niniveiek iránti indulatáért. Mi-
ért nem kért bocsánatot Jónás prófé-
ta? Mert, bár Isten adott neki egy új 
életlehetőséget, új kezdést, szívében 
még mindig ott volt a harag.

Vannak emberek, akik nem tud-
nak megbocsátani, véleményt vál-
toztatni, engedni. Ragaszkodnak in-
dulatukhoz és ezzel megkötözik ön-
magukat. A lelki megkeményedés 
nagyon súlyos állapot. Az az ember, 
aki nem látja be tévedését, hibáját, 
bűnét és makacsul ellenáll – szen-
ved! Önmagától szenved! Nagyon 
sok esetben a szenvedésük oly sú-
lyos, hogy az öngyilkosságba me-
nekülnek. Az ilyen haragos, makacs 
embert kerüli mindenki. A harag in-
dulattal jár, az indulat sokszor gyű-
löletté, esetleg veszedelmes csele-
kedetté, tettlegességgé fajulhat. Az 
ilyen embertől három lépés távol-
ság a legjobb, gondolják. 

Isten nem haragudott Jónásra, új 
lehetőséget adott a rendezésre. Szólt 
hozzá másodszor is: „Kelj fel, menj 
Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd 
neki azt a beszédet, amit én paran-
csolok neked”.  A próféta felkelt és 
elment. Talán arra gondolt: „Most 
majd megmondom ennek a bűnös 
bandának, hogy elvesztek, meghal-
tok, negyven nap és végetek van, 
mert romlottak, bűnösök vagytok. 
Isten elpusztít titeket!” 

Isten nem ezzel a szándékkal 
küldte Jónást Ninivébe. Az Ő szívé-
ben nem harag, nem indulat, de vég-
telen szánalom és megbocsátó szere-
tet volt a bűnös város iránt. Gondo-
lom, nem jelentett gondot vagy fáj-
dalmat Jónásnak, amikor a halálos 
ítéletet hirdette a városnak. Annál 
nagyobb lett szívében a harag, in-
dulat, gyűlölet, amikor látta, hogy 
a bűnös város megtért! Bűnbánatot 
tartott a király, a főemberek és a nép. 
Azonnal böjtöt hirdettek, zsákruhába 
öltöztek és „teljes erővel kiáltottak 
Istenhez”! Parancsot adott a király, 
hogy „Mindenki térjen meg a rossz 
útról, hagyjon fel erőszakos tetteivel. 
Ki tudja, talán felénk fordul és meg-
szán az Isten” (Jón 3, 8–9).  

Isten megszánta a bűnbánó vá-
rost, megvallott bűneit megbocsá-
totta. Mert Ő a szeretet! Nem akar-

Ne gyűlölj! Szeress!
ja a bűnös halálát, hanem azt akarja, 
hogy megtérjen és éljen! Isten men-
teni, megtartani akarja az embert. Ő 
tudja, hogy a bűn mindenkit megkö-
töz, összetör, megront, szenvedtet. 
Atyai szíve nem akar szenvedtetni!

Minden megtérés változást, 
gyógyulást, szabadulást, feloldódást, 
örömöt hoz az ember életében. Isten 
örömre, boldogságra, gyönyörkö-
désre teremtette az első emberpárt! 
A bűn rontotta, nyomorította meg az 
ember életét. Jónás nem tért meg ha-
ragjából, indulatosságából. Amikor 
látta a megtért embereket, a felsza-
badult, örvendező várost, meghara-
gudott, rosszulesett ez a pozitív vál-
tozás. Perlekedni kezdett Istennel. 
„Tudtam, hogy Te kegyelmes és ir-
galmas Isten vagy, türelmed hosszú, 
nagy a szereteted, és még a rosszat 
is megbánod” (Jón 4, 2).

Mivel nem sikerült meglátni a 
bűnösök halálát, nem teljesedett go-
nosz vágya, ezért kívánta, hogy hal-
jon meg ő! Immár másodszor kíván-
ja a saját halálát. Mennyi indulat, 
gyűlölet, agresszió fér el egy emberi 
szívben! Mit válaszolt Isten e dühön-
gő embernek?  Csak azt, hogy „Iga-
zad van-e, hogy haragszol?”

Nem tudjuk, mit válaszolt, fe-
leselt vissza Jónás, de olvashatjuk, 
hogy „kiment a városból!” Egy bo-
kor alatt pihent meg és élvezte az 
árnyékot! „Isten pedig úgy intézte, 
hogy egy féreg szúrja meg a bokrot, 
hogy az elszáradjon.” Reggelre nem 
volt árnyék, a nagy melegben nap-
szúrást kapott és elbágyadt. Most lett 
igazán mérges Jónás! 

Immár harmadszor kívánt meg-
halni. De Isten nem akarta Jónás ha-
lálát, hanem szeretettel beszélt hozzá, 
kérdezte, és tanítgatta. „Te szánod a 
bokrot, amit nem is te ültettél, csak nőtt 
és elpusztult. Én ne szánjam Ninivét?” 

Mi lenne velem, ha Isten nem 
szánt volna meg? Hol lennél te, 
kedves Olvasóm, ha Isten nem len-
ne türelmes és nem szeretne? Nem 
érdemlem irgalmát, könyörületes-
ségét. Semmi szeretnivaló nincs 
bennem.

Nem értem, az emberek miért 
nem fogadják el Isten megmentő 
szeretetét? Mi tart vissza? A kemény 
harag, indulat, önzés, gyűlölködés, 
kérlelhetetlenség, szeretetlenség? 
Elveszett az ember a saját bűnei mi-
att. Szenved mindenki, aki Terem-
tőjével, a szerető Istennel szembe-
száll! Isten figyelemmel kíséri éle-
tedet. Nem hagy a viharban elvesz-
ni, nem nyelhet el a sötét. Bár a ha-
lált kívánod sokszor, megbocsátani 
nem tudsz, őszintén szeretni képte-
len vagy, gyötrődsz.

Kedves olvasóm, ne menekülj, 
ne fuss, rejtőzködni nem érdemes! 
Bármilyen makacs és ellenálló a szí-
ved, Isten életadó kegyelmével kö-
vet. Akard az életet! Hajtsd meg fe-
jed, fogadd el a megmentő, szaba-
dító szeretetet! Ne szenvedtesd ma-
gad tovább!

(Morzsák 4., 2006)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

„Fény gyúlt a sötét éjszakába”
Megérkezett vidékünkre a betlehemi láng

A betlehemi Születés kápolna 
öröktüzénél meggyújtott és a 
világ több ezer pontjára eljut-
tatott láng a krisztusi szeretetet 
hirdeti, amelyet elhozni, őrizni 
és továbbadni több mint meg-
tisztelő feladat: igazi ünnepvá-
ró küldetés, hangsúlyozták a 
meghitt pillanatokban bővel-
kedő esemény szónokai. 

Az egybegyűltek, a helybeli 
hívek, valamint a Beregdédából, 
Beregszászbó l ,  Benébő l , 
Csapról,  Beregrákosról és 
Tiszaújlakról érkezett cserké-
szek számára a bátyúi Ararát 
együttes verses-zenés köszöntője 
teremtett karácsonyi hangulatot.

Az igazi karácsony egy nagy-
szerű, életre szóló találkozás: a 
teremtő Istennek és teremtmé-
nyének, az embernek a találkozá-
sa, hangsúlyozta igei köszöntőjé-
ben Radvánszky Ferenc helyi re-
formátus lelkész. Mivel mi, gyar-
ló emberek nem tudtunk hozzá 
felemelkedni, ő küldte el egy-
szülött Fiát hozzánk, bűnös em-
berekhez, hogy számunkra meg-
keresse és megtartsa, ami elve-

szett: az Istennel való belsőséges 
kapcsolatot, ami végső soron értel-
met ad az egész életünknek. 

Popovics Pál, a KáMCSSZ el-
nöke arra emlékezett, hogy időn-
ként milyen kalandos úton jut el a 
betlehemi láng Európába, s onnan 

Kárpátaljára. Az elnök arra bizta-
tott mindenkit, hogy éljünk a le-
hetőséggel: vigyük el mind több 
templomba, közintézménybe és 
természetesen otthonba a krisztusi 
szeretet ezen szép jelképét. 

Gyebnár István beregszászi 
konzul arról szólt, hogy a béke-
láng akció immáron több évtize-
des hagyományra tekint viszza, 
és a népek, a nemzetek közötti 
békés együttélést, a toleranciát, 
a kölcsönös előnyökön alapuló 
együttműködést hirdeti. 

A rendezvényen elhangzott, 
hogy a cserkészszövetség hon-
lapján bárki tájékozódhat arról, 
hogy hozzá földrajzilag hol ta-
lálható legközelebb a betlehemi 
láng, hogy azt továbbvive saját 

gyülekezetét, munkatársait, csa-
ládját, illetve saját magát meg-
örvendeztesse. 

Hogy így váljon teljessé a 
szeretet ünnepe.

Szépreményi Kristóf

Az ember közösségi lény, a 
létformája is az egyre táguló sze-
retetkörökre épül, amely a leg-
kisebb egységtől, a családtól, az 
iskolai, a falusi, az egyházi kö-
zösségen át egészen a nemzeti 
közösségig terjed, hangsúlyoz-
ta megnyitó beszédében Váradi 
Enikő, a Rezeda Folkműhely ve-
zetője. A közösségi csoportok kö-
zött fontos helyet foglalnak el az 
olyan hagyományépítő szándék-
kal létrejött szakmai kezdemé-
nyezések, mint a népi kultúránk 

oktatását és népszerűsítését fel-
vállaló tánc-, ének- és hangsze-
res együttesek, a folkműhelyek. 
Ahol hasonló érdeklődésű fiata-
lok dolgoznak együtt, s ha egy 
idő után érdeklődésük más irány-
ba fordul, a barátságok akkor is 
megmaradnak, és remélhető-
en megmarad a magyar népzene 
iránti mély elkötelezettségük, és 
az a törekvésük, hogy ezt a kin-

A beregszászi Rezeda Folkműhely karácsonyi műsorán

Hagyományépítő közösségben
Közösséget építeni nem könnyű. Különösen nem a XXI. század har-
madik évtizedében. Ám közösséget építeni létfontosságú dolog. Kü-
lönösen kisebbségi helyzetben, hisz megmaradásunk csak így bizto-
sított, hangzott el a megalakulásának ötödik évfordulóját ünneplő 
beregszászi Rezeda Folkműhely karácsonyi műsorának megnyitó-
ján. A színvonalas eseménynek a Kárpátaljai Megyei Magyar Drá-
mai Színház adott otthont.

cset majdan átadják gyerekeiknek, 
unokáiknak. 

Örömmel látom, hogy Bereg-
szászon és annak környékén mi-
lyen gazdag és sokszínű kulturális 
élet zajlik, mondta Szűrös Mátyás, 
Magyarország beregszászi konzul-
ja, aki arról biztosította az egybe-
gyűlteket, hogy az anyaország to-
vábbra is támogatni fogja a külho-
ni magyarságot abban, hogy szülő-
földjén találja meg boldogulását. 

A hagyományőrzés, népi kul-
túránk értékeink továbbadásának 

fontosságát emelte ki köszöntőjé-
ben Pál Katalin, a Hagyományok 
Háza Hálózat kárpátaljai kirendelt-
ségének vezetője, aki elismeréssel 
szólt a Rezeda Folkműhelyben zaj-
ló színvonalas munkáról. Köszö-
netet mondott a szülőknek, akik 
komoly áldozatokat hoznak, hogy 
gyerekük részt vegyen a népi kul-
túra megőrzése érdekében indított 
mozgalomban.

A folkműhelyben zajló szín-
vonalas, sokrétű munkáról kap-
tunk ízelítőt a felszólalásokat 
követő karácsonyi műsor során. 
Amikor is Sin Hanna, Csok Fló-
ra, Radvánszky Gellért, Körözsi 
Károly, Ferenc András, Makó 
Jázmin és a Lechner-duó he-
gedűjátékában gyönyörködhet-
tünk (valamennyiük felkészí-
tője Galgóczi Martin). A Ha-
lász Bertalan vezette harmoni-
kás csoport kárpátaljai kántáló 
dallamokkal idézte meg a kö-
zelgő ünnepet. A legkisebbeket 
felvonultató Rügyecske csoport 
Szilágyi Gabriella és Bak Dá-
vid irányításával somogyi kán-
tálási szokásokat mutatott be. A 
Rezeda énekegyüttes (vezetőjük 
Komáromi-Bak Zsanett) rába-
közi kántáló dallamokkal szin-
tén az ünnepi ráhangolódást se-
gítette elő. Akárcsak a Váradi 
Enikő és Orosz Péter vezette 
Rezeda táncegyüttes ifjúsági és 
utánpótlás csoportja, amelyik az 
Ég szülte földet című táncmű-

sort adta elő. A közönség vas-
tapssal jutalmazta a maradan-
dó élményt nyújtó produkció-
kat. Végül meglepetésképpen 
Pál Lajos Európa- és Életfa-dí-
jas népzenész énekeltette meg a 
jelenlevőket. 

A műsor a Sodró Jótékony-
sági Alapítvány szervezésében 
valósult meg.

Kovács Elemér

Karácsonyváró Szolyván
Advent negyedik vasárnapján kedves vendégek érkeztek a szolyvai re-

formátus gyülekezetbe. Ezúttal a Miskolc-Belvárosi Református Egyház-
község küldöttsége jött el a testvérekhez és Sárospatakról Pándy-Szekeres 
Dávid tanár úr.

A kedves vendégeket Marton Árpád lévita, a szolyvai reformátusok 
lelki vezetője köszöntötte. Az igét ezúttal Szabó Sándor miskolci lelki-
pásztor hirdette. A közös imádságot és éneklést a gyermekek szolgála-
ta követte, majd átadták a miskolci gyülekezet élelmiszer-adományát.

Áldott karácsonyt az adományozóknak és megajándékozottaknak egyaránt!
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Elejét lásd az 1. oldalon

Kitartás töretlen hittel
Ünnep a harcok közepette – 30 éves a KMPSZ

Köszönetet mondott azoknak, 
akik minden nehézség ellené-
re kitartottak, mert tudták: küz-
delmüknek értelme és célja van. 
Minden siker egy döntéssel star-
tol és kitartással valósul meg, 
mondta. A jót hosszan kell épí-
teni, beletenni időt, álmokat, ve-
rejtéket. „Vér, verejték, tisztelet. 
Az első kettőt te adod, a harma-
dikat pedig elnyered” – fogalma-
zott Benedek Imre. A máramarosi 
régió elnöke azt kívánta pedagó-
gustársainak, hogy munkájuk el-
ismeréseként tanítványaik sze-
ressék őket, és mindig emlékez-
zenek rájuk.

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnö-
ke a számok tükrében számolt be 
az eltelt harminc év eredménye-
iről. Többek között arról, hogy 
sikerült elemi iskolákat indíta-
ni a szórványban és azokon a 
településeken, ahol nem voltak 
vagy bezárták azokat. Támogat-
ták az egyházi líceumok létesíté-
sét, társalapítói a Rákóczi Főis-
kolának, a tehetséggondozást fel-
vállaló Genius Jótékonysági Ala-
pítványnak. Könyveket, munka-

füzeteket jelentettek meg, útjá-
ra indították az Irka gyermekla-
pot és a Közoktatás szakmai fo-
lyóiratot. A Kölcsey Nyári Peda-
gógusakadémián különböző jel-
legű képzéseken vehetnek részt 
a tanárok, tantárgyi vetélkedő-
ket, szaktáborokat, külföldi nya-
ralásokat szerveztek a gyerekek 
számára. A magyar kormány tá-
mogatásának köszönhetően isko-
lák, óvodák újultak meg, épültek 
fel. Orosz Ildikó köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik támogat-
ták a KMPSZ munkáját, törekvé-
seit, hogy „itt egy kis magyar vi-
lágot teremtsünk”. „Az oktatás a 
legerősebb fegyver, ami a világ 
megváltoztatására használható” – 
idézte Nelson Mandelát. Ezt nem 
csak mi tudjuk, de a hatalom em-
berei is. Ám a szövetség elnök-
sége, a pedagógusok továbbra is 
felveszik a harcot, és küzdenek 
az anyanyelvi oktatás fennma-
radásáért, mondta az elnök asz-
szony. Aki beszédét egy Sidney 
Hook, idézettel zárta: „Minden-
ki, aki visszagondol saját oktatá-
sára, a tanárokra emlékszik, nem 
a módszerekre, technikákra. A ta-
nár szíve az oktatásnak”.

Bocskor  Andrea  eu ró -
pa i  pa r lament i  képv ise lő 
videóüzenetben köszöntötte az 
ünneplő közösséget. Elisme-
réssel szót a kárpátaljai magyar 
pedagógusok áldozatos, kitar-
tó munkájáról, a szövetségnek 
a több évtizedes iskolarendszer 

fennmaradásáért folytatott küzdel-
méről. Csak az lesz a miénk, amit 
kiharcolunk magunknak, szólt a 
bátorítás.

Potápi Árpád János, Magyaror-
szág Miniszterelnökségőnek nem-
zetpolitikáért felelős államtitkára 
szintén a technikának köszönhető-
en lehetett jelen. Videóüzenetében 
elismeréssel szólt a pedagógusszö-
vetség szakmai munkájáról, tettre-
készségéről, arról, ahogyan kiáll-
nak – erős hittel és alázattal – nem 
csupán a kárpátaljai, de az egész 
Kárpát-medencei magyar oktatás 
mellett. Az államtitkár arról bizto-
sította a jubiláló szövetséget, hogy 
az eddigiekhez hasonlóan tovább-
ra is mindenben számíthatnak az 
anyaország támogatására.

A KMPSZ munkáját elismerik 
Kárpát-medence szerte, hisz önök 
a legnehezebb helyzetben sem si-
ránkoztak-siránkoznak, hanem tet-
ték és teszik a dolgukat, kiállnak, 
fáradhatatlanul küzdenek a ma-
gyar oktatás megőrzéséért, kitar-
tóan dolgoznak annak fejlesztésé-
ért – kezdte köszöntőjét Bacskai 
József, Magyarország Ungvári Fő-
konzulátusának főkonzulja. A dip-
lomata abbéli reményének adott 

hangot, hogy Magyarország és Uk-
rajna között a jövőben javul a kap-
csolat, sikerül párbeszédet folytat-
ni a kisebbségi jogokat, nyelvhasz-
nálatot és anyanyelvi oktatást érin-
tő kérdésekben. Sokan hiszünk egy 
nagy készülő csodában, zárta kö-
szöntőjét Bacskai József, aki to-
vábbi sikeres munkát kívánt a pe-
dagógusszövetségnek.   

Grezsa István levélben köszön-
tötte a jubiláló szövetség tagságát 
– a levelet Székely Gusztáv alelnök 
olvasta fel. Ebben a miniszteri biz-
tos köszönetet mondott az áldoza-
tos, kitartó munkáért, hogy állan-
dó ellenszélben dolgozva is helyt-
állnak és eredményeket érnek el. 

Kiss Dávid, Magyarország Ok-
tatási Hivatalának szakmai vezető-
je az egymás megismerésének fon-
tosságáról szólt, arról, különböző 
projektekkel miként segíti ezt a hi-
vatal. Egymástól tanulva, egymást 
segítve tudunk eredményes mun-
kát végezni, ez a megmaradásunk 
záloga, mondta. 

A KMPSZ az elmúlt 30 év so-
rán sok mindent elért, sokat épített, 
bár az utóbbi öt év inkább a küzde-
lemről szól, mondta Gulácsy Géza, 
a KMKSZ alelnöke. Nincs köny-
nyű helyzetben a pedagógus, mert 
harcolnia kell azért, hogy taníthas-
son, hogy építhessen. Arra biztat-
ta a kollégákat, hogy a küzdelmek 
közepette is higgyenek az életben. 
„A világ helyzete sohasem remény-
telen, mert sohasem azokon múlik, 
akik nem hisznek az életben, ha-

nem azokon, akik hisznek ben-
ne” – bátorított Hamvas Béla so-
raival az alelnök, aki arra kérte a 
Teremtőt, erősítse meg kezein-
ket, hogy továbbra is rendületle-
nül meg tudjuk vívni a csatákat. 

Csernicskó István, a Rákó-
czi Főiskola rektora az anya-
nyelvi oktatás fontosságát emel-
te ki egy közösség megmaradá-
sa szempontjából. Az ennek meg-
őrzéséért vívott küzdelemben a 
KMPSZ a bástya, a pedagógusok 
pedig végvári vitézek. Mindket-
tőre szükség van a győzelemhez, 
amihez további kitartást kívánt. 

Elismeréssel szól a KMPSZ 
munkájáról Szivohop Jaroszlav, a 
Megyei Pedagógus-Továbbképző 
Intézet vezetője. Fekete Irén a 
szlovákiai, Burus Siklódi Bo-
tond, a romániai, Lukács Gabri-
ella, a vajdasági, Csapó Nándor 
a horvátországi, Tóth Erzsébet a 
muravidéki pedagógusok szövet-
ségének elnöke az ottani kollé-
gák jókívánságait tolmácsolták, 
abbéli örömüknek adva hangot, 
hogy egyetlen szervezet sincs 
egyedül a világban, hiszen tá-
mogatóként mindig számíthat-
nak egymásra.

Az ünnepség további részé-
ben emléklapok átadására ke-
rült sor. A Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség harminc-
éves fennállása alkalmából a 
szövetség volt elnökségi tag-

jait, akik már elérték 
a nyugdíjaskort, fel-
terjesztette a Pedagó-
gus Szolgálati Emlék-
érem rangos elisme-
résre, melyet az Embe-
ri Erőforrások Minisz-
tériuma ítél oda olyan 
pedagógusok számára, 
akik legalább 25 évig 
közoktatásban dolgoz-
tak, és munkásságuk-
kal sokat tettek a ma-
gyar oktatásért. Sajnos 
az emlékérmek nem ér-
keztek meg, a légi pos-
tai küldemény elakadt 
Kijevben. Az emlék-
lapokat viszont Orosz 
Ildikó átadta a díja-
zottaknak, abban a re-
ményben, hogy hama-

rosan az emlékérmek is átadásra 
kerülnek. Elismerésben részesül-
tek a pedagógusszövetség azon 
volt elnökségi tagjai is, akik a 
nyugdíjkorhatárt még nem érték 
el ugyan, azonban hűséges szol-
gálatot végeztek és végeznek je-
lenleg is a magyar oktatásért. A 
továbbiakban az elnökasszony 
emlékdíjat adott át köszönetkép-
pen azon szervezetek vezetőinek, 
akik támogatták és támogatják a 
szövetség munkáját. 

A Nemzetpolitikai Államtit-
kárság támogatásának köszön-
hetően 10 óvoda és 10 iskola 
Sakkjátszóteret, illetve Sakkpa-
lota eszközcsomagot kapott, me-
lyet Bujdosó János, a Miniszter-
elnökség Nemzetpolitikai Kap-
csolattartási Főosztály vezetője 
és Orosz Ildikó adott át.

Végezetül a történelmi egy-
házak képviselői kérték Isten ál-
dását a szövetség munkájára. 

A jubileumi ünnepségen – 
melyet a Himnusz és a Szó-
zat foglalt keretbe – fellépett a 
Nereszen tánccsoport, a Csüllő 
néptáncegyüttes, Mandzjuk Júlia 
és Paládi Máté négykezest adott 
elő, énekkel köszöntötte az ün-
neplő közösséget Dzjabko Rebe-
ka és Kokas Erzsébet. Végezetül 
megérkezett a hatalmas születés-
napi torta is, melynek gyertyáit a 
KMPSZ elnöke és alelnökei fúj-
ták el. Ezt követően ünnepi foga-
dásra került sor.

Kovács Erzsébet

A KMKSZ középszintű szer-
vezetei közül legnagyobb tagság-
gal bíró beregszászi járási alap-
szervezeti vezetők december 
16-án találkoztak az idén utoljá-
ra a szervezet beregszászi szék-
házában. A jó hangulatú választ-
mányi ülésen Sin József elnök 

beszámolójában szólt az aktuá-
lis ukrán-magyar viszony jelen-
legi helyzetéről, szó esett az egy 
éve létrejött kistérségi társuláso-
kat érintő problémákról, a helyi 
magyarság helyzetéről.

Az értekezletet követően min-
den alapszervezeti elnök megkap-
ta a tagsága számára minden év-
ben elmaradhatatlan és oly na-

Jó hangulatban búcsúztatták 
az évet a KMKSZ-aktivisták

gyon várt KMKSZ naptárakat, 
illetve a KMKSZ és a KMPSZ 
közös ajándékát, a magyar isko-
lák elsőseinek szánt tanszercso-
magokat, amelyek az idén is a 
Széchenyi Jótékonysági Alapít-
vány és a Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt. közreműködésével ke-

rülhettek kiosztásra a magyar is-
kolák elsősei számára.

A választmányi ülést követő-
en a KMKSZ-aktivisták egy kö-
zös fotóra is összeálltak, amivel 
ezúton is jelképesen kívánnak 
minden tagtársuk számára áldott 
karácsonyt, jó egészséget és si-
kerekben gazdag boldog új évet!

(felvégi)

A lassan két éve tartó Covid-járvány és az emiatt hozott kor-
látozások miatt a tavalyi esztendőhöz hasonlóan a 2021-es év 
is sok kihívást tartogatott Kárpátalja legjelentősebb érdek-
védelmi szervezete, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövet-
ség alapszervezeti elnökei számára, akik a maguk helyén igye-
keznek minden tőlük telhetőt megtenni azért, hogy a helyi ma-
gyarság – a megannyi nehézség ellenére is – a szülőföldjén való 
(meg)maradást válassza.

A Covid miatt sajnos már két 
éve nem tudja személyesen átad-
ni az ajándékait. De idén is elküld-
te azokat. Bár, mint levélváltásban 
megtudtuk tőle, sajnos a járvány-
helyzet miatt nem tudták megtar-

tani a hagyományos 100 perc száz 
emberért jótékonysági koncertet 
sem Budapesten a MOM Kulturá-
lis Központban – arra a tervek sze-
rint március 14-én kerül majd sor 
–, ám barátainak, támogatóinak 
köszönhetően a segítség nem ma-
radt el. Száz rászoruló, nagycsa-
ládos, beteg, mozgáskorlátozott 
ember idén is megkapta a 15-15 
ezer forintot tartalmazó borítékot 
– azokat a művésznő megbízásá-

Beregszászi Olga elküldte 
karácsonyi ajándékát

Beregszászi Olga, a Magyarországon élő kárpátaljai származású 
művésznő idén sem feledkezett meg szülővárosa nehéz sorsú em-
bereiről. Akikhez adventkor rendre ellátogat, hogy átadja a bo-
rítékba zárt szeretetüzeneteket, s mellé dalaival tegye emlékeze-
tesebbé a karácsonyvárást.

ból Bendik Veronika, a Beregszá-
szi Városi Tanács Végrehajtó Bi-
zottságának titkára adta át. És 10 
nehéz sorsú tehetséges gyermek 
is kapott jutalmat. Emellett támo-
gatásban részesült a kórház pszi-

chiátriai osztálya, a Beregvidéki 
Múzeum, a szociális konyha, az 
idősek otthona, a Beregszászi Ko-
dály Zoltán Művészeti Iskola, a 
járási kórház Covid-osztálya is.

Reméljük, a következő ka-
rácsonyban már személyesen is 
átadhatja ajándékait. Addig is 
Isten áldja! Ajándékozónak és 
megajándékozottaknak áldott 
karácsonyt! 

-zs-
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– Meséljen magáról.
– Nagydobronyban szület-

tem, ott végeztem középisko-
lai tanulmányaimat. Gyerek-
ként számos hittantáborban vet-
tem részt, ahol a külföldről ér-
kező csoportok angol nyelvet is 
tanítottak a gyerekek számára. 
Már akkor nagyon megszerettet-
ték velem az angolt, ami később 
egyre inkább vonzóvá vált szá-
momra. Így nem is volt kérdés, 
hogy iskola után ebbe az irányba 
fogom képezni magam. Érettsé-
gi után felvételiztem a beregszá-
szi főiskola angol-földrajz sza-
kára, melynek elvégzését köve-
tően angol nyelvtanárként kezd-
tem dolgozni. Elsőként a Bereg-
szászi 8-as számú Középiskolá-
ban (ma Mikes Kelemen Líce-
um) tanítottam, jelenleg pedig a 
Beregszászi Kossuth Lajos Lí-
ceumban oktatok.

– Milyen tapasztalatokkal 
gazdagodott az évek során?

– Egy pályakezdő tanár sok-
féle problémával szembesül. A 
megfelelő tankönyvek hiánya 
akkor is, és még ma is sok eset-
ben nehézséget jelent. Emellett 
úgy gondolom, egyfajta szeren-

Beszélgetés Szekunda Anikó angol nyelvtanárral

A gyerekekhez a kulcs a szeretet
Kárpátalján magyarnak lenni nem egyszerű. Kultúránkat megőriz-
ni, átadni pedig csak egy igazán elhivatott pedagógus képes. Sze-
kunda Anikó, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum angol nyelvta-
náraként fontosnak tartja a gyerekek kommunikációs kompeten-
ciájának fejlesztését. Vallja: tanítani csak egy nagy adag szeretet-
tel lehet. Ismerjük meg őt!

csés helyzetben is vagyunk, mivel 
a gyerekek motiváltak abban, hogy 
elsajátítsák az angolt – a jövőbeli 
boldogulás szempontjából nagyon 
fontosnak tartják megtanulni ezt a 
nyelvet, de a különböző számító-
gépes játékok nagy része is ezen a 
nyelven érhető el. Ennek hatására 
nemcsak kötelességből, de önma-
guk örömére is tanulnak. Felismer-
ték, hogy a későbbiekben is hasz-
nosítani tudják majd ezt a megszer-
zett tudást.

– Mit tart fontosnak munká-
ja során?

– Óráim felépítésekor mindig a 
kommunikációs képesség fejlesz-
tésére fektetem a hangsúlyt. Nem 
elég csupán a nyelvtani szabályo-
kat megtanítani, bele kell ezeket 
helyezni egy-egy szituációs gya-
korlatba is, hogy a diákok lássák, 
mit, hogyan, milyen módon kell 
alkalmazni. Itt nagy segítség a já-
tékos tanulás, ami főként a kisebb 
korosztálynál jól alkalmazható 
módszer. A nagyobbaknál pedig a 
technikai eszközök bevonása is so-
kat segít. Emellett biztatni és meg-
erősíteni kell őket abban, hogy nem 
baj, ha valamit nyelvtanilag nem 
tökéletesen használnak a beszéd 

során, de igenis merjenek megszó-
lalni, merjenek beszélni. Csak így 
fogják tudni kamatoztatni a későb-
biekben a tanultakat.

- Emellett a Start Nyelvköz-
pontban is oktat.

- Több mint négy évvel ezelőtt 
keresett fel Mondics-Kurmay Lí-
via, a nyelviskola vezetője azzal, 
hogy lenne-e kedvem ná-
luk dolgozni, amire igent 
mondtam. A nyelviskolá-
ban más módszertant ve-
szünk alapul, mint a kö-
zépiskolában. Ott még na-
gyobb hangsúlyt fektetünk 
a játékos nyelvtanulásra, a 
beszédtechnikára, a nyelv 
használatára. Ennek hatá-
sára több rálátásom nyílt 
például arra, hogyan ok-
tassunk hatékonyan, élvez-
hetően. Ezeket pedig be tu-
dom vinni a középiskolai 
óráim menetébe is.  

– Az élethosszig tar-
tó tanulás egy pedagógus 
számára nem ismeretlen 
fogalom.

– Minden szakma ma-
gában hordozza a folyama-
tos szakmai fejlesztés lehe-
tőségét. Rohamosan gyorsuló vi-
lágban élünk, ahol naponta jelen-
nek meg új információk, technikák 
és technológiák, ezért nem enged-
hetjük meg magunknak, hogy egy 
szinten megálljunk. Jómagam is 
folyamatosan tanulok, különbö-
ző tanfolyamokon veszek részt, 
amelyeken újabb dolgokat sajá-
títhatok el. 

– Hogyan oldotta meg a távok-
tatással járó nehézségeket?

– Nem mindennapi feladat elé 

állított minket a karantén beveze-
tése. Kezdetben különböző online 
felületeken próbáltunk kapcsolatot 
tartani a tanulókkal és küldeni szá-
mukra a tananyagot. Majd iskolánk-
ban létrehoztak egy belső rendszert, 
a Google Classroom-ot, melynek 
segítségével maradéktalanul meg 
tudtuk tartani az órákat. Bár voltak 

olyan diákok, akiknek nem voltak 
megfelelő eszközeik a távoktatás-
hoz, összességében azt tapasztal-
tuk, hogy nagyon élvezték ezeket 
az órákat. Kihívást jelentett ez mind 
a pedagógusoknak, mind a tanulók-
nak egyaránt, de hála Istennek, si-
kerrel vettük az akadályokat.

– Mit jelent önnek a munkája?
– Számomra ez nem is egy 

munka, hanem hivatás. Az ember 
nem tud kilépni ebből a munkakör-
ből még akkor sem, amikor nincs 

órája, vagy hétvégén sétál a vá-
rosban. Személyes tapasztalat, 
hogy a diákjaim sokszor ango-
lul köszönnek az utcán. Ez egy 
nagyon jó érzés, tudni azt, hogy 
van értelme annak, amit végzek, 
hogy vannak, akiknek ez hasz-
nukra válik. 

– Hogyan szokott kikapcso-
lódni, feltöltődni?

– Mint említettem, 
Nagy dobronyban szület-
tem, ahol édesapánk kis-
gyermekkorunktól kezd-
ve a természet szereteté-
re nevelt. Nagyon sokat 
kirándultunk a környék-
beli erdőkben és megis-
merkedtünk a vidék szép-
ségeivel. Bár már közel 
húsz éve Beregszászban 
élek, a természet szere-
tete megmaradt bennem. 
Családommal – férjem-
mel és két fiammal – na-
gyon szeretünk túrázni, 
hegyet mászni. A termé-
szet szépsége mindig fel-
tölt energiával.

– Mit üzenne egy pá-
lyakezdőnek?

– A pedagó gus pályá-
hoz véleményem szerint egy jó-
kora adag szeretetre van szük-
ség. Nem az a legfontosabb, 
hogy mennyire nagy tudással 
rendelkezik egy tanár, hanem 
hogy azt a tudást milyen szere-
tettel tudja átadni a gyerekek-
nek. Ha a diákok érzik, hogy bi-
zalommal fordulhatnak tanára-
ik felé, akkor az órákon is job-
ban fognak igyekezni. Ez pedig 
mindig meghozza a gyümölcsét.

Kurmay Anita

A kárpátaljai tornagyőzelemre 
emlékeztek Beregszászon

December 16-án ismét 
Beregszászban járt Ma-
gyar Zoltán, aki barátai 
körében nem csak meg-
emlékezett a kárpátaljai 
küldöttség sikeréről, de 

ellátogatott a Vérke-parti 
városban lévő Barátság 
Stadionba, ahol 2017 óta 
emléktábla őrzi a város 
szülöttjének, dr. Kalocsay 

Gézának az emlékét.
Magyar Zoltánt elkísérte 

útjára Nyiscsák József sop-
roni üzletember, aki bereg-
szászi születésű, és a szé-
kelyföldi tornán a kárpátal-

jai csapat teljes sportfelsze-
relését, és a torna győztesei-
nek járó serleget biztosította. 
Magyar Zoltán röviden meg-
emlékezett az 1913-ban szü-

Október 7. és 10. között a székelyföldi Csíkszent do-
mokoson rendezték meg az I. Nemzeti Összetartozás ne-
vet viselő labdarúgó-tornát, amelyen a Magyar Ország-
gyűlés válogatottja mellett az elcsatolt területek régió-
inak – Csángóföld, Délvidék, Erdély, Felvidék és Kár-
pátalja – csapatai vettek részt. Az akkori meglehetősen 
kedvezőtlen romániai járványidőszak ellenére a renge-
teg hazafias érzelmekkel felfűtött tornát sikeresen meg 
tudták tartani, amelynek a győztese a Kárpátalja együt-
tese lett. Kövér László házelnök mellett a torna egyik fő 
szervezője volt Magyar Zoltán, a parlamenti válogatott 
szövetségi kapitánya, az FTC és a magyar labdarúgó-vá-
logatott egykori menedzsere, aki nagyszülői ágon Kár-
pátaljáról származik, rengeteg kötődése, barátja van 
ebben a régióban, és nagy szerepe volt abban, hogy a 
kárpátaljai csapat egyáltalán el tudott utazni a tornára.

letett dr. Kalocsay Géza 
életútjáról, aki 1934-ben 
a csehszlovák válogatot-
tal vb-ezüstérmet szer-
zett, később pedig játszott 
a Ferencvárosban, a Hon-
védben és az Újpestben 
is, a második világhábo-
rút követően pedig edző-
ként ért el szép sikereket 
a nagyvilágban. Ezt köve-
tően a vendégek és a he-
lyi sportbarátok megko-
szorúzták dr. Kalocsay 
Géza emléktábláját, akit 
szülővárosában mindmá-
ig a kárpátaljai labdarúgás 
egyik legnagyobb alakja-
ként becsülnek és tartanak 
számon. A megemlékezés 
koszorúját helyezte el az 
emléktáblánál a székely-
földi tornán a kárpátaljai 

csapatot vezető Sin Jó-
zsef, a KMKSZ Bereg-
szászi Járási Szervezeté-
nek elnöke is.

Jakab Lajos

A r é s z t v e v ő k e t 
Kopriva Attila, a KMKE 
elnöke köszöntötte. Aki 

elmondta, hogy az egye-
sület hat tagja mellett 
barátaik művei is helyet 
kaptak a kiállításon, ami 
rendkívül fontos, hiszen 
ezáltal a művek „egysé-
ges információt adnak ar-
ról, hogy mi is a célunk, 
és hová mozdulunk to-
vább”.

Csebikin Andrej, az 
Ukrán Nemzeti Művé-
szeti Akadémia elnöke 

Közös tárlat a Munkácsy Mihály 
Magyar Házban

December 18-án a Munkácsy Mihály Magyar Házban 
ezúttal a Kárpátok Művészetéért Kultúráért Egyesület 
(KMKE) szervezésében nyílt kiállítás, melynek kereté-
ben Csebikin Andrej, Bokotej András, Boris Kuzma, 
Angyalossy Sándor, Kopriva Attila, Selevickij Jurij, 
Lucenko Igor, Matl Péter, Laskay György, Hidi End-
re, Villasek Tibor nagyszerű munkáival ismerkedhet-
nek meg a látogatók. 

örömmel konstatálta, hogy 
megnyílt a Munkácsy Mi-
hály Magyar Ház, mely 

méltó képpen őrzi emlékét 
a nagy festőművésznek, és 
helyet ad más művészeknek 
is, hogy kiállíthassák alko-
tásaikat.

Matl Péter, a Pro Arte – 
Munkács civil szervezet el-
nöke abbéli örömének adott 
hangot, hogy az on-line kiál-
lítások után végre személye-
sen is láthatják a nézők „ref-
lexiói, azt az örömöt, melyet 
a műveinktől kapnak”. El-

mondta, hogy a Pro Arte 
Munkács civil egyesület 
már második alkalom-
mal csatlakozik a Kárpá-
tok Művészetéért és Kul-
túráért Egyesület prog-
ramjához. Szerencsésnek 
nevezte a közös kiállítá-
sokat, mert mindenkinek 
jobb rálátása van a mű-
vekre, több alkotót ismer-
het meg.

A megnyitót Olekszij 
Marhacsov szaxofonjáté-
ka tette igazán meghitté.  

A kiállítás 2022. janu-
ár 29-ig, hétköznapokon 
8:00 és 16:00 (k.e.i.sz.) 
között, hétvégén pedig 
előzetes egyeztetés sze-
rint (az alábbi telefonszá-
mon: +380 50 555 28 95) 
tekinthetik meg az érdek-
lődők.

-kósa-
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A Kárpátaljai márka be-
jegyzett védjeggyel rendelke-
zik, amelynek tulajdonosa a 
KMVSZ. A Szövetség 2020-
ban hirdette meg a Kárpátal-
jai embléma hivatalos hasz-
nálatát engedélyező pályáza-
tát, melyre közel 40 vállal-
kozó pályázott. A nyertes pá-
lyázók és a szövetségek kö-
zös szándéka szerint alakult 
meg a Kárpátaljai márkacsa-
lád, melyhez mindazon vállal-
kozó csatlakozhat, aki teljesíti 
az előírt feltételeket. A márka-
család a 2021-es év elején in-
dult útjára. A Kárpátaljai már-
ka brandépítési programját a 
Fiatal Vállalkozók Szövetsé-
ge dolgozta ki. Ennek kereté-
ben létrehozott egy olyan át-
fogó projektet, amelynek kö-
szönhetően a márkatermékek 
és szolgáltatások egyre több 

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 vállal-

kozik, mert megszokta, hogy 
abból lesz valami, amit ma-
gától megold, de a kárpátaljai 
ember is csak közösségben le-
het sikeres. „A magányos far-
kas elpusztul, a falka életben 
marad.” Hiába a világszínvo-
nalú termék, hiába a renge-
teg munka, önmagában sen-
ki nem tud hosszantartóan si-
keres maradni. A Kárpátaljai 
Magyar Vállalkozók Szövetsé-

ge (KMVSZ) és a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsé-
ge (KFMVSZ) felismerte a vásárlók arra vonatkozó igényét, hogy 
minél több megbízható és helyi árut vásárolhassanak. Ennek ér-
dekében arra törekedtek, hogy létrehozzanak egy olyan egyedül-
álló új üzleti szerkezetet, amely mindezt megvalósítja. Szükséges-
nek látszott egy emblémával jól azonosítható önálló márka felépí-
tése, amely a legjobb minőségű kárpátaljai termékeket és szolgál-
tatásokat képviseli. 

helyen megjelenhetnek, illetve 
egyre szélesebb ismertségre te-
hetnek szert. A kezdeményezés 
legfőbb célja, hogy az egymás-
sal összefogó és együttműködő 
vállalkozók megmutassák mind-
azt az értéket, amit a kárpátaljai 
termelők és szolgáltatók előál-
lítanak, képviselnek. A termé-
kekben, a szolgáltatásokban és 
az emberi tulajdonságokban is a 
prémium szintet határozták meg 
alapként. Ezek a szigorú feltéte-
lek, illetve azok folyamatos be-
tartása eredményezheti, hogy az 
első, önálló kárpátaljai márka si-
kere tartós lesz, mindannyiunk 
előnyére, igényeinek kielégíté-
sére és az itt élők büszkeségé-
nek, a szülőföld iránti szerete-
tének erősítésére. 

Nemrég indult sorozatunkban 
bemutatjuk a Kárpátaljai márka-
családot.

Anicka-Hadady 
Csilla kézműves
Huszonhatféle lekvár sorakozik 

takarosan a polcokon, többek kö-
zött olyan különlegességek, mint 
a berkenyéből, a kökényből vagy 
a homoktövisből készültek, vala-
mint a fahéjas körte és alma, vagy 
a gyömbérrel ízesített őszibarack. 
Valamennyin a Csilvár felirat ol-
vasható és mindegyiket a Kárpát-
aljai márkacsalád logója díszíti. 

– Gondolta-e valaha, hogy 
ilyen színes lesz a paletta?

– A választék remélhetően jö-
vőre még ennél is gazdagabbá vá-
lik, hisz a tervek szerint például 
naspolyából is készítünk majd lek-
várt – válaszol lelkesen Anicka-
Hadady Csilla benei kézműves. – 
Mert most valóban úgy tűnik, hogy 

az általunk készített lekvárok, gyü-
mölcsízek kínálatának csak a fantá-
zia szab határt. Persze azt jó lenne 
előre tudni, hogy miből mennyire 
van igény, hisz bár minden esetben 
nagy lelkesedéssel állunk a főzőüst 
mellé, azért az nem mindegy, hogy 
a kész termék mikor talál vevőre. 

– Bizonyára ebben sokat se-
gíthet, hogy a Kárpátaljai márka-
család tagjaként termékeivel egy-
re több árusítóhelyen jelenik meg. 

– Ez így igaz. Néhány évvel ez-
előtt kezdődött azzal, hogy egy-egy 
borkóstoló után a falunkbeli családi 
borászat vezetője felkért, hogy mu-
tassam meg az ide látogató turisták-

nak, hogy errefelé milyen lekváro-
kat készítünk. Először nagyon meg-
lepett, hogy a vendégek körében mi-
lyen nagy volt az érdeklődés. Mind-
ehhez természetesen hozzájárult az 
igényes csomagolás, a termék egye-
di megjelenése. Jelmondatunkhoz hí-
ven – amely így hangzik: egy kanál-
nyi boldogság – minden üveg lekvár 
kötözőcsinórján egy csöppnyi fakanál 
lóg, amellyel adagolható az edénybe 
rejtett finomság. A kanalat természe-
tesen az egyik fafaragó ismerősöm ké-
szítette. A fentiekből kitűnik, hogy a 
kézműves termékek előállítói körében 
már korábban is alakultak egymást se-
gítő kapcsolatok. Ha pedig egy-egy 
üzlet polcain jelennek meg terméke-
ink, az számunkra még nagyobb segít-
séget jelent. Különösen most, a világ-
járvány idején, amikor kevés népün-
nepély megtartására nyílott alkalom. 

Hadd mondjam el, hogy már koráb-
ban kiváló együttműködést alakítot-
tunk ki néhány falusi vendéglátóval. 
Ők abban a helyiségben, ahol a turis-
ták étkeznek, külön polcot szereltek 
fel lekvárjaink számára. Ez a dolog 
persze csak akkor működik, ha van-
nak turisták. 

– A kézműves termékek cél-
közönsége egyértelműen a messzi 
földről hozzánk látogató vendég?

– Szerencsére ma már egyáltalán 
nem ez a helyzet. A környéken lakó 
háziasszonyok ugyanis szívesen vá-
sárolják és próbálják ki a különbö-
ző sütemények készítése során lek-
várkülönlegességeinket. Közismert, 

hogy Bene az őszibarack hazája. 
Ám kóstolta-e már valaki, hogy a 
hamis hájas, vagy csak egy egy-
szerű piskóta milyen ízű, ha azt 
gyömbéres őszibarackkal töltjük 
meg? Örömmel jelentem, divat-
tá vált szépen, ízlésesen csoma-
golt lekvárt ajándékozni barátnő-
inknek, hölgyismerőseinknek is.

– A Kárpátaljai márkacsa-
lád tagjaként milyen további 
terveket dédelget?

– A választ két részre osztanám. 
Egyrészt fontosnak tartom, hogy a 
Kárpátaljai embléma használatából 
mind többen profitáljunk azokkal 
együtt, akik kézműves termékeket 
állítunk elő. A minap valaki közü-
lünk megjegyezte, hogy már az is 
sokat jelent a megélhetésünk szem-
pontjából, ha egymástól vásáro-
lunk. Ám még nagyobb az együtt-
működés hozadéka, ha a márkacsa-
lád többi tagjának a termékét nép-
szerűsítjük. A téli, kora tavaszi hó-
napokban ugyan nálunk kevés tu-
rista fordul meg, ám úgy látom, rá-
juk a továbbiakban lehet építeni. A 
kézműves termék, nemkülönben 
az általunk előállított kézműves 
élelmiszeralapanyag a turisták kö-
rében az egyik legkeresettebb aján-
déktárgy. A brandépítés másik ré-
sze magát a családi vállalkozásun-
kat érinti. Nagy álmom, hogy fel-
épüljön az a korszerű lekvárkészí-
tő műhely, ahol már minden felté-
tel adott a legjobb minőségű termé-
kek előállításához. Akik ismernek, 
azok tudják, hogy tizenegy évvel 
ezelőtt horgolt díszek és használati 
tárgyak készítésével kezdtem kéz-
műves pályafutásomat. Az utóbbi 
időben sajátítottam el a gyertyafo-
nás tudományát, mindez jelzi, hogy 
mennyire nyitott vagyok az új dol-
gok felé. Szerencsére a három fog-
lalatosság időben nem üti egymást. 
A lekvárkészítés ideje a nyár máso-
dik felére és az őszi hónapokra te-
vődik, a gyertyafonásé a téli hóna-
pok. Horgolni meg bármikor lehet, 
amikor éppen ráérek. 

Eszenyi Gábor

– Ismerjük meg a hölgyeket.
– Balazséron születtünk, ott 

töltöttük a gyermekkorunkat – 
kezdi beszélgetésünket Eleonó-
ra. – Édesanyáink testvérek, mi 
unokatestvérek vagyunk, azon-
ban szinte testvérekként nőttünk 
fel. Tanulmányaimat a Jánosi 
Középiskolában kezdtem, majd 
az Ungvári Kereskedelmi Tech-
nikumban szereztem szakképe-
sítést. Ezt követően mindket-
ten a Kijevi Nemzeti Kereske-
delmi és Gazdasági Egyetemen 
(KNTEU) turizmus-vendéglátás 
szakon diplomáztunk.

– Bár nem vagyunk testvé-
rek, szinte mindent együtt csiná-
lunk. Jó tudni azt, hogy van vala-
ki, akire támaszkodhatsz – foly-
tatja Ivett. – Én szintén a Jáno-
si Középiskolában kezdtem a 
tanulmányaimat, majd a Bereg-
szászi 5. számú Középiskolá-
ban érettségiztem le. Ezt köve-
tően én is felvételiztem az ung-
vári koledzsbe, ahol szintén ke-
reskedelmi oklevelet szereztem. 
A kijevi egyetemen való tanu-
lást szüleink ráhatására próbál-
tuk meg, de be kell valljam, soha 
nem bántuk meg.

Divatos ruhák a Style Boutique-ban

Fiatalos, lendületes, energikus
Divatirányzatok jönnek, mennek, és mi megpróbáljuk követni 
azokat. Ebben nagy segítségünkre vannak a különböző ruhabol-
tok vezetői. Széles kínálataikban megtalálhatjuk mindazt, ami a 
stílusunknak leginkább megfelelő. Ilyen ruhabolt a beregszászi 
Style Boutique üzlet is. Tulajdonosaival, Petrás Szoboszlai Ivet-
tel és Nánási Eleonórával beszélgettünk indulásról, kihívásokról.

– Majd saját vállalkozás-
ba fogtak.

– Az egyetem után mun-
kát vállaltunk – mindketten 
üzletvezetői állásban dolgoz-
tunk egy cégnél, csak külön-
böző helyeken. Majd szinte 
egyszerre lettünk várandósak, 
egy hét különbséggel szület-
tek meg a gyermekeink. Mikor 
a kicsik kétévesek lettek, sze-
rettünk volna ismét dolgozni, 
azonban rájöttünk, hogy a ko-
rábbi munkahelyünk nem ösz-
szeegyeztethető a családi élet-
tel. Ezért úgy gondoltuk, hogy 
akkor nyitunk egy ruhaüzletet 
– emlékszik vissza Eleonóra.

– Mint említettem, sok időt 
töltünk együtt, szeretünk vásá-
rolni, szeretjük a szép ruhákat, 
és jó ötletnek tűnt a bolt gon-
dolata. Édesanyáink találtak 
egy kiadó helyiséget Bereg-
szászban, a Silverland szuper-
marketben, ahol 2020. márci-
us 14-én megnyithattuk vállalko-
zásunkat – mondja Ivett.

– Nemsokára pedig bevezették 
a karantént. 

– Nagyon boldogok voltunk 
az indulásnál, és nagy reményeket 

fűztünk az üzlethez. Két napot le-
hettünk nyitva, majd jött az orszá-
gos karantén. Időnk nem volt, hogy 
reklámozzuk boltunkat, vagy hogy 
az emberek megismerjenek minket, 
termékeinket. A bezártság alatt kö-
zösségi oldalakat indítottunk, ki-
szállítással foglalkoztunk, próbál-
tunk kialakítani egy vásárlói kört, 
amennyire lehetséges volt. Emel-
lett nehézség volt még, hogy ta-
vasszal zártunk be és nyáron nyi-
tottunk újra, tehát egy egész sze-

zonnyit változtak az igények. A 
megvásárolt ruháink megmarad-
tak, de újakat kellett szereznünk. 
Nem volt könnyű időszak, azon-
ban, hála Istennek, sikerült átvé-
szelnünk – meséli Eleonóra.

– Mit kínálnak vásárlóiknak?

– Mint a nevünk is mutat-
ja – Style Boutique – stílusos, mo-
dern, fiatalos, női ruhákat kínálunk. 
Készletünk szezonálisan változik. 
Kedvükre válogathatnak azok, akik 
a sportos ruhákat kedvelik inkább, 
de azok is, akik az elegáns szet-
teket preferálják. Nadrágok, blú-
zok, dzsekik, kiegészítők – bármi, 
ami egy divatos outfit-hez szüksé-
ges – emeli ki Ivett.

– Milyen tapasztalatokat gyűj-
töttek?

– Az induláskor nem voltak 
még tapasztalataink a vállalko-
zók világában – vallja be Eleo-
nóra. Hogy milyen stílusú ruhá-
kat szerezzünk be, csak a saját 
elképzeléseink alapján döntöt-
tük el. Mára sokat fejlődtünk, ta-

nultunk, a vásárlóink igényei-
hez próbálunk alkalmazkodni. 
Az áru beszerzése terén is fej-
lődtünk, ma már csak Török-
országból rendeljük a minősé-
gi darabokat. 

– Időközben elköltöztek ko-
rábbi helyiségükből.

– A Silverland eléggé fél-
reeső épület. Akinek konkré-
tan nincs oda útja, az nem fog 
csak úgy betérni. Ezért dön-
töttünk úgy, hogy szeretnénk 

a városközponthoz köze-
lebb költöztetni a boltun-
kat. Nemrég nyitottunk új 
helyünkön, mely a Bohdan 
Hmelnickij út 15. szám alatt 
található, a Kossuth Lajos 
Líceummal szemben. Vá-
sárlóink minden nap, szom-
baton és vasárnap is, reggel 
9-től délután 5-ig térhetnek 
be hozzánk, hogy kedvük-
re nézelődhessenek – teszi 
hozzá Ivett.

– Mit jelent önöknek a 
vállalkozásuk?

– Nagyon szeretjük, szinte 
olyan, mintha a gyermekünk 
lenne. Növeljük, fejlesztjük, 
gondozzuk, nagyon jól érez-
zük magunkat ebben az ága-
zatban. Szívvel-lélekkel vé-
gezzük a munkát, még ha ne-
héz is, vagy problémák adód-
nak, tudjuk, hogy nem állha-
tunk meg. Mivel kisgyerme-

keink vannak, talán egyszer a 
gyerekruhák világába is bele-
kóstolunk, de ez még a jövő tit-
ka – mondják.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita



Csütörtök December 30.

Köszöntjük Dávid nevű olvasóinkat!

Hétfő December 27.

Köszöntjük jános nevű olvasóinkat!

Kedd December 28.

Köszöntjük Kamilla nevű olvasóinkat!

Szerda December 29.

Köszöntjük tamás, tamara nevű olvasóinkat!

2021. 
december 22.8 Heti műsor

05:10 Teleshop
05:35 Kölyökklub
06:35 A Lego-kaland

Amerikai animációs 
kalandfilm

08:25 Teleshop
11:05 Neveletlen 

hercegnő
Amerikai vígjáték

13:45 Karácsonyi 
vakáció
Amerikai vígjáték

15:45 Egy kutya hazatér
Amerikai családi 
kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
19:40 Apád-anyád 

idejöjjön!
Amerikai vígjáték

22:30 Tammy - Nagy-
mami elszabadul
Amerikai vígjáték

00:30 Haverok 
fegyverben
Amerikai akcióvíg-
játék

05:00 Kung 
Fu Panda
Am. animációs film

06:30 Mokka, 
benne Tények

08:45 Mokkacino
09:40 Shrek

Am. animációs film
11:25 Reszkessetek, 

betörők! 3
Am. vígjáték film

13:55 Jégkorszak 4 - 
Vándorló kon-
tinens
Am. animációs film

15:55 Shrek a vége, 
fuss el véle
Am. animációs film

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 Kölcsönlakás

Magyar vígjá-
ték film

21:35 A csúf igazság
Am. vígjáték film

00:00 Kszi, Simon
Am. vígjáték film

02:25 A majmok bolygója
Am., új-zélandi ak-
ció film

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Közelebb - 

Roma magazin
07:20 Domovina
07:50 Pillangó

Magyar tévéfilm
09:35 Brown atya

Bűnügyi tévéfilmsor.
10:25 A művészet 

templomai
Olasz művésze-
ti sor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Alpesi őrjárat

Tévéfilmsorozat
14:20 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
15:15 Vadállatok 

karácsonya
16:10 A púpos

Játékfilm
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Callas és 
Onasszisz
Tévéfilm

22:10 Kenó
22:20 Kísért az éjszaka

Angol tévéfilmsor.
23:15 A tengeralattjáró

Német tévéfilmsor.
00:15 A bank

Észt tévéfilmsor.

01:10 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 Öt kontinens
06:25 Summa
06:45 Család'21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 A Tenkes 

kapitánya
Tévéfilmsorozat

07:40 A Tenkes 
kapitánya
Tévéfilm

08:05 Mesterember
08:35 Táncház
09:05 Muzsika-szó
09:45 Muzsika-szó
10:25 Csendül a nóta
10:35 Isten kezében
11:00 Az utódok 

reménysége
11:30 Rangon alul

Magyar romanti-
kus film

13:00 Híradó
13:25 Közelebb - 

Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Divat & dizájn
14:50 Magyar Krónika
15:20 A magyar csárdás
15:50 Triptichon, Es-

terházy János 
élete és öröksége

16:45 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők: 

Mezőtárkány
17:50 Ízőrzők: Kisapáti
18:25 Itthon vagy!
18:50 Promenád: 

Szeleczky Zita 
története

19:20 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:45 Csendül a nóta
20:00 Kormorán - An-

gyalok énekei 
koncert

21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Partitúra: Rác-

keve és környéke
22:30 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák -

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:25 Kormorán - An-

gyalok énekei 
koncert

02:20 Rangon alul
Magyar romanti-
kus film

04:55 Építők
05:20 Kékek
05:45 Forma-3 – Futam
06:35 UEFA Bajnokok

Ligája-selejtező
08:25 Forma-3 – Futam
09:25 Ez történt az

olimpián
11:00 Ez történt az 

olimpián
12:00 Ez történt az 

olimpián
12:45 Ez történt az 

olimpián
13:50 Ez történt az 

olimpián
15:00 Öttusa
15:35 Forma-1 – 

Nagydíj futam
17:45 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
20:00 Góóól!2
21:35 Tour de Hongrie: 

2021
22:35 Vitorlázás Ame-

rika Kupája
23:35 Jégkorong Erste 

Liga

05:10 Teleshop
05:35 Kölyökklub
06:35 A Lego-kaland 2.

Amerikai animációs 
kalandfilm

08:30 Teleshop
11:10 Neveletlen 

hercegnő 2.
Amerikai vígjáték

13:45 Nász-ajánlat
Amerikai vígjáték

16:10 Stuart Little, 
kisegér
Amerikai családi 
vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
19:40 Gólyák

Amerikai animáci-
ós kalandvígjáték

21:30 Tarzan legendája
Am. kalandfilm

23:50 Így készült: 
Az unoka
Magyar werkfilm

00:20 A csempész
Am.-kanadai krimi

05:00 Kung Fu Panda 2
Am. animációs film

06:30 Mokka, 
benne Tények

08:45 Mokkacino
09:40 Shrek 2

Am. animációs film
11:40 Sonic, a sündisznó

Am. kaland film
13:45 Jégkorszak

Am. animációs film
15:50 A hetedik fiú

Am., kínai fantasy 
film

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 Titkok könyvtá-

ra 2. – Vissza-
térés Salamon 
kincséhez
Am. kaland film

21:35 A Da Vinci-kód
Am., angol, fr. misz-
tikus film

01:00 Ritmusszekció
Angol akció film

02:55 A Setét Torony
Am. akció film

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:20 Unser Bildschirm
07:50 A púpos

Játékfilm
09:35 Brown atya

Bűnügyi tévéfilmsor.
10:30 A művészet 

templomai
Olasz művészeti sor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:15 Alpesi őrjárat

Tévéfilmsor.
14:15 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
15:15 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:10 A fekete tulipán
Francia kalandfilm

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Callas és Onasszisz
Tévéfilm

22:10 Kenó
22:20 A fehér hercegnő

Angol történelmi 
kalandfilmsor.

23:20 A legendák 
hivatala
Bűnügyi tévéfilmsor.

00:20 A bank
Észt tévéfilmsor.

01:15 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

02:00 A világörökség
 kincsei

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:25 Planet 21
06:45 Magyar gazda
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 A Tenkes 

kapitánya
Tévéfilmsorozat

07:35 A Tenkes 
kapitánya
Tévéfilmsorozat

08:00 A Tenkes 
kapitánya
Tévéfilmsorozat

08:30 Táncház: Jászbe-
rény - Csángó 
Fesztivál

08:55 Muzsika-szó
09:35 Muzsika-szó
10:15 Csendül a nóta
10:35 Református 

riportok
11:00 Evangélikus 

magazin
11:30 Az ember meleg-

ségre vágyik
Tévéfilm

13:00 Híradó
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:25 Család'21
14:50 Novum
15:20 A magyar csárdás
15:45 Triptichon, Es-

terházy János 
élete és öröksége

16:45 Térkép
17:20 Ízőrzők: 

Nekézseny
17:45 Ízőrzők:

Sióagárd
18:20 Itthon vagy!
18:45 Promenád: Bara

Margit története
19:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:40 Csendül a nóta
20:00 Üdítő: Gobbi 

Hilda
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Partitúra:

Zsámbék
22:30 MüpArt: Magyar

Állami Népi 
Együttes

23:40 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Üdítő: Gobbi 

Hilda
02:15 Az ember meleg-

ségre vágyik
Tévéfilm

05:05 Bringasport
05:25 UEFA Labdarú-

gó U21-es Euró-
pa-bajnokság

07:20 Forma-3 – Futam
08:20 Góóól!2
10:00 M4 Sport, Az év 

sportolója gála - 
sajtótájékoztató

11:00 Ez történt az 
olimpián

11:25 Ez történt az 
olimpián

12:10 Ez történt az 
olimpián

14:20 Ez történt az 
olimpián

15:30 Forma-1 – Ma-
gyar Nagydíj futam

17:50 Jégkorong Erste 
Liga

20:40 Fradi Tv
21:10 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 – 
Tokió

22:30 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 – 
Tokió

05:10 Teleshop
05:35 Kölyökklub
06:35 Lego Batman - 

A film
Amerikai animáci-
ós akciófilm

08:20 Teleshop
11:10 Hazárd megye

lordjai
Amerikai akcióvíg-
játék

13:20 Tarzan legendája
Am. kalandfilm

15:40 Pokémon - Pi -
kachu, a detektív
Am.-japán animáci-
ós kalandvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
19:40 Lecsó

Amerikai animáci-
ós kalandvígjáték

22:00 Az utolsó cserkész
Amerikai akciófilm

00:15 Az - Második 
fejezet
Amerikai-kanadai 
horror

05:00 A barátságos óriás
Angol kaland film

06:30 Mokka, 
benne Tények

08:45 Mokkacino
09:40 Harmadik Shrek

Am. animációs film
11:20 Monster Trucks

 - Szörnyverdák
Kanadai akció film

13:45 Csizmás, a kandúr
Am. animációs film

15:50 Anasztázia
Am. animációs film

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 Titkok könyv-

tára 3. – A Jú-
dás kehely átka
Am. kaland film

21:30 Angyalok és 
démonok
Am.-olasz miszti-
kus film

00:55 Bűbájosok
Fr. vígjáték film

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Hrvatska 

Kronika
07:20 Ecranul nostru
07:50 A fekete tulipán

Francia kalandfilm
09:40 Brown atya

Bűnügyi tévéfilmsor.
10:30 A művészet 

templomai
Olasz művészeti sor.

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 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
15:15 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:10 A három testőr, 
avagy a királyné 
nyaklánca
Angol kalandfilm

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 Coco Chanel

Angol életrajzi film
22:10 Kenó
22:25 Downton Abbey

Angol tévéfilmsor.
23:25 Agatha és a gyil-

kosság igazsága
Tévéfilm

01:00 A bank
Észt tévéfilmsor.

01:55 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

02:40 Új idők új dalai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:35 Kárpát-medence
06:55 Hajnali 

gondolatok
07:05 Triptichon, Es-

terházy János 
élete és öröksége

08:00 Mesterember
08:30 Táncház: Etno -

fon Zenei Társulás
09:00 Muzsika-szó
09:40 Muzsika-szó
10:25 Csendül a nóta
11:00 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:20 Jó embert 

keresünk!
11:35 Találkozás
11:50 A misztérium –:

Áldozat
12:00 Dongó
Tévéfilm
13:00 Híradó
13:25 Hrvatska 

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:05 Barátok a 

Barát-dűlőben
15:35 Triptichon, Es-

terházy János 
élete és öröksége

16:30 Hazajáró
17:00 Ízőrzők: Vitnyéd
17:30 Ízőrzők: Ságvár
18:00 Itthon vagy!
18:25 Promenád:

Csortos Gyula 
története

19:00 Csendül a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Nyári Károly 

Budapesti Kará-
csonyi Koncert

22:20 Tervek nélkül 
semmik leszünk

23:20 Hazajáró
23:45 Hagyaték
00:15 Magyar történel-

mi arcképcsarnok
00:30 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Önök kérték
02:15 Dongó

Tévéfilm

04:50 Ez történt az
olimpián

05:40 Forma 2 – Futam
07:05 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 – 
Tokió

12:20 Tollaslabda-
Női egyéni

09:05 Ez történt az 
olimpián

11:15 K&H női 
kézilabda liga

13:45 Góóól!2
15:20 Forma-1 – 

Nagydíj futam
17:25 CHI – A Belső Erő
17:55 Ez történt az

olimpián
19:00 Sport 2021
20:35 XXXII. Nyári 

Olimpia 2020 – 
Tokió

23:20 Forma-3 – Futam
00:15 Műkorcsolya 

Grand Prix
02:20 Jégkorong Erste 

Liga

05:10 Teleshop
05:35 Kölyökklub
06:10 A Lego Ninjago

film
Amerikai animáci-
ós kalandfilm

07:50 Teleshop
10:30 Lecsó

Amerikai animáci-
ós kalandvígjáték

13:05 Űrcowboyok
Amerikai akcióvíg-
játék

15:40 A titánok harca
Amerikai akciófilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
19:40 Aladdin

Am. kalandfilm
22:15 Tango és Cash

Amerikai akcióvíg-
játék

00:30 Annabelle 3.
Amerikai horror

05:00 Bajos csajok
Am. vígjáték film

06:30 Mokka, 
benne Tények

08:45 Mokkacino
09:40 Shrek a vége, 

fuss el véle
Am. animációs film

11:15 A szeleburdi család
Magyar vígjá-
ték film

13:10 Junior
Am. vígjáték film

15:40 xXx: Újra 
akcióban
Am. akció film

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 A Múmia - A Sár-

kánycsászár sírja
Am., kínai, német 
kaland film

21:55 Inferno
Am., magyar ak-
ció film

00:50 Mission: Im -
possible - Fan-
tom protokoll
Am., cseh akció film

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Rondó
07:15 Kvartett
07:50 A három testőr, 

avagy a királyné 
nyaklánca
Angol kalandfilm

09:35 Brown atya
Bűnügyi tévéfilmsor.

10:25 A művészet 
templomai
Olasz művészeti sor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Alpesi őrjárat

Tévéfilmsorozat
14:15 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
15:15 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:10 A négy testőr, 
avagy a Milady 
bosszúja
Angol kalandfilm

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Coco Chanel
Angol életrajzi film

22:05 Kenó
22:15 Munkaügyek - 

IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:45 Teketória
Játékfilm

00:30 A bank
Észt tévéfilmsor.

01:25 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

02:10 Új idők új dalai

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 Triptichon, Es-

terházy János 
élete és öröksége

08:05 Mesterember
08:30 Táncház: Szlová

kiai Tánc ház-
talál kozó

09:00 Muzsika-szó
09:40 Muzsika-szó
10:25 Csendül a nóta
10:35 Önkéntesek
11:00 Református 

ifjúsági műsor
11:10 Baptista 

ifjúsági műsor
11:15 Unitárius 

ifjúsági műsor
11:30 A piac

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:25 Rondó
13:50 Kvartett
14:20 Planet 21
14:40 Noé barátai
15:10 Toldi: Előhang

Animációs filmsor.
15:20 Toldi: ének

Animációs filmsor.
15:40 Toldi: ének

Animációs filmsor.
16:00 Toldi: ének

Animációs filmsor.
16:20 Toldi: ének

Animációs filmsor.
16:40 Toldi: ének

Animációs filmsor.
17:15 Ízőrzők: Igal
17:40 Ízőrzők: 

Mezőberény
18:10 Itthon vagy!
18:35 Promenád: Lata- 

bár Kálmán tör-
ténete

19:05 Csendül a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 11. Szenes Iván

Emlékkoncert
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Nyári Károly 

Budapesti Kará-
csonyi Koncert

22:20 A szőnyeg alá sö-
pört negyed - 
Élet Székelyföld 
legnagyobb nyo-
mornegyedében

23:15 Hazajáró
23:40 Magyar történel-

mi arcképcsarnok
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

05:30 Vitorlázás Ame-
rika Kupája

06:25 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 – 
Tokió

12:20 Tollaslabda-
Női egyéni

07:50 Forma-3 – Futam
08:50 Lendület
09:25 Pecatúra
09:55 Vollé!
10:25 Röpte
10:55 Dvsc
11:25 Napos Oldal – 

DVTK
12:00 100 éves a Ma-

gyar Birkózó 
Szövetség

13:35 Forma-1 – 
Nagydíj futam

15:50 K&H női 
kézilabda liga

17:45 Tippmix férfi ko-
sárlabda NB I.

20:00 Több mint kettő
21:10 UEFA Bajnokok 

Ligája
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Köszöntjük szilveszter nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
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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 22. 9Heti műsor

05:05 Teleshop
05:30 Kölyökklub
06:25 Tini titánok - 

Harcra fel!
Amerikai animáci-
ós kalandfilm

07:50 Teleshop
10:45 Ágyúgolyófu-

tam 2.
Amerikai akcióvíg-
játék

13:10 Jackie Chan: Az 
elveszett zsaru
Amerikai-hongkon-
gi akcióvígjáték

15:35 Kincs, ami nincs
Olasz akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:45 Különben 
dühbe jövünk
Olasz–spanyol ak-
cióvígjáték

20:50 ...és megint 
dühbe jövünk
Olasz akcióvígjáték

23:35 Éjszakai játék
Amerikai akcióvíg-
játék

01:45 Pofoncsata
Amerikai vígjáték

05:00 Egy ropi naplója
Am. családi film

06:30 Mokka, 
benne Tények

08:45 Hová tűntél, 
Bernadette?
Am. dráma film

10:50 Az erdő 
kapitánya
Magyar animáci-
ós film

12:25 Alkonyat: 
Napfogyatkozás
Am. romantikus 
film

15:10 Ragadozó 
városok
Am. akció film

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:35 Szilveszteri 

Szerencsekerék
22:15 Sztárban sztár le-

szek! - a javából
23:55 Szilveszteri Sze-

rencsekerék- 
Himnusz

00:05 Zenebutik 
Szilveszter

02:20 Táncra fel!

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 P'amende
07:25 Öt kontinens
08:00 A négy testőr, 

avagy a Milady 
bosszúja
Angol kalandfilm

09:50 Szilveszteri szo-
kások a Kárpát-
medencében

10:30 A művészet 
templomai
Spanyol művészeti 
sorozat

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

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők: 

Újévi válogatás
13:25 Timber, a kincs

kereső 
csodakutya
Angol családi film

15:00 Különös Szilvesz
ter - vidám, ze-
nés ó-év búcsúz-
tató

16:05 A korzikai 
testvérek
Kalandfilm

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Gasztroangyal
19:45 Fábry
21:05 Bagi-Nacsa 

Szilveszter
22:05 Kenó
22:06 Szilveszteri gála-

műsor a Móricz 

Zsigmond Szín-
házból Nyíregy-
házáról

00:00 Himnusz
00:01 Áder János köz-

társasági elnök 
újévi köszöntője

00:05 Házibuli hajnalig
03:10 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
06:25 Kárpát-medence
06:45 Planet 21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Triptichon, Es-

terházy János 
élete és öröksége

08:05 Mesterember
08:35 Táncház: Kecs-

keméti Nemzet-
közi Betlehemes 
Találkozó

09:00 Muzsika-szó
09:40 Muzsika-szó
10:20 Csendül a nóta
10:30 Katolikus 

krónika
10:55 Útmutató
11:25 A windsori 

víg nők
Tévéfilm

13:00 Híradó
13:25 P'amende
13:50 Öt kontinens
14:15 Kincskereső
14:45 Multiverzum
15:15 Ecc-pecc
Magyar tévéfilm
16:40 Kárpát-medence
17:05 Ízőrzők: 

Újévi válogatás
17:35 Ízőrzők: 

Alsómocsolád
18:05 Gasztroangyal
19:05 11. Szenes Iván 

Emlékkoncert 
(Szilveszter)

20:00 11. Szenes Iván 
Emlékkoncert 
(Szilveszter)

21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Különös Szil-

veszter - vidám, 
zenés ó-év bú-
csúztató

22:30 Könnyű kis 
gyilkosság
Tévéjáték

00:00 Himnusz
00:01 Áder János köz-

társasági elnök 
újévi köszöntője

00:15 Nótacsokor
00:45 Nótacsokor
01:25 Húzzátok ci-

gányok - Szil-
veszteri csár-
dások

01:55 Könnyű kis 
gyilkosság
Tévéjáték

05:25 XXXII. Nyári 
Olimpia 2020 – 
Tokió

12:20 Tollaslabda-
Női egyéni

06:55 Euro 2020 - 
visszatekintés

07:50 Forma 2 – Futam
08:55 Golf
09:30 UEFA Európai 

Szuperkupa
12:35 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

15:30 Férfi kézilabda 
világbajnokság

17:20 Puskás magazin
17:50 Sport 2021
19:30 Forma-1 – 

Nagydíj futam
22:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

00:00 Himnusz
00:05 UEFA Bajnokok 

Ligája

05:15 A pampák 
királya
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:50 Pokémon - 

Pikachu, a 
detektív
Amerikai-japán 
animációs kaland-
vígjáték

11:50 Aladdin
Amerikai kaland-
film

14:10 Hotel 
Transylvania 3.
Amerikai animációs 
kalandvígjáték

15:55 Huncutka
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Az oroszlánkirály
Amerikai animációs 
kalandfilm

20:55 Kutyaparádé
Amerikai-angol ka-
landfilm

22:45 Több mint 
testőr
Amerikai akciófilm

01:15 A titánok harca
Amerikai akciófilm

02:50 Hoki-koki
Amerikai vígjáték

05:00 Csizmás, a 
kandúr
Amerikai animáci-
ós film

06:10 Apunál van pénz
Orosz vígjáték film

08:00 Norbit
Amerikai vígjá-
ték film

10:00 Columbo
Amerikai krimi film

11:50 Elnöki köszöntő
11:55 Álljon meg a 

nászmenet!
Amerikai romanti-
kus film

13:55 Csak most 
kezdődik
Amerikai vígjá-
ték film

15:45 Exférj újratöltve
Amerikai akció film

18:00 Tények
18:45 Apáca show

Amerikai vígjá-
ték film

21:00 BÚÉK
Magyar vígjá-
ték film

22:55 Rossz tanár
Amerikai vígjá-
ték film

00:45 A Lazarus-terv
Amerikai-kanadai-
brit dráma film

02:25 911-Texas
Amerikai dráma so-
rozat

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Magyar 

Krónika
07:10 Hazajáró
07:40 Timber, a kincs

kereső 
csodakutya
Angol családi film

07:55 Egy Perc 
Híradó

09:10 Trollie
Holland csalá-
di film

10:40 Utazások 
Skócia szigetein
Angol 
útifilmsorozat

11:15 EBU - Bécsi Fil-
harmonikusok 
Koncertjei 2022

13:45 Beethoven: IX. – 
A világ 
szimfóniája

15:00 Egy Perc 
Híradó

15:20 Ízőrzők: 
Kőröshegy

15:50 Ida regénye
Tévéfilmsorozat

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

Sporthíradó

18:45 Szerencse-
Szombat

19:40 Mária 
Terézia I – II.
Történelmi dráma

21:25 Hercegnők 
éjszakája
Angol romantikus 
dráma

23:00 Kenó
23:05 Zenés szilveszteri 

gála a kaposvá-
ri Csiky Gergely 
Színházból

00:55 A bank
Észt tévéfilmsorozat

01:45 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

02:35 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar 

gazda
06:20 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Opera Cafe
07:35 Kincskereső
08:05 Evangélium
08:40 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

09:10 Hogy volt?!
10:00 Négy szellem
11:00 Öt kontinens
11:30 Butaságom 

története
Magyar filmvíg-
játék

13:00 Híradó
13:30 Múlt és jelen
14:00 M4 sport+
14:00 Jégkorong 

Erste Liga
16:20 Tippmix férfi 

kosárlabda 
NB I.

18:20 K&H női 
kézilabda 
liga

20:00 Tour de Hongrie: 
2021

21:00 Puskás 
magazin

21:30 Fradi Tv
22:05 Indul a 

bakterház
Tévéfilm

23:15 Házibuli 
hajnalig

02:20 Ida regénye
Tévéfilmsorozat

04:20 Röpte
04:50 Napos Oldal – 

DVTK
05:15 CHI – A 

Belső Erő
05:45 Vitorlázás 

Amerika 
Kupája

06:40 Több mint 
kettő

07:40 Forma 2 – 
Futam

08:30 Cseh László - 
Az utolsó hossz

09:05 UEFA Labdarú
gó Nemzetek 
Ligája

11:00 Sport 2021
12:35 Milák Kristóf - 

A jóslat
14:35 UEFA Európai 

Szuperkupa
17:15 Forma-1 – 

Nagydíj futam
19:30 Forma-1 - 2021
21:05 Női kézilabda-

világbajnokság
22:45 Forma-3 – 

Futam
23:45 Női kosárlabda 

Európa-
bajnokság

01:20 Dvsc
01:50 UEFA női 

Bajnokok 
Ligája

05:00 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:40 Teleshop
10:30 Édes Otthon
11:05 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

11:35 Házon kívül
12:10 Kutyaparádé

Amerikai-angol ka-
landfilm

13:45 Az oroszlánkirály
Amerikai animációs 
kalandfilm

15:50 Mia és a fehér 
oroszlán
Francia kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Cápák között
20:00 A Karib-tenger

 kalózai
Amerikai kaland-
film

22:40 A Pusztító
Amerikai akciófilm

01:00 Űrcowboyok
Amerikai akcióvíg-
játék

05:00 Anasztázia
Amerikai animáci-
ós film

06:25 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

06:50 Magyar népmesék
06:55 Magyar népmesék
07:05 Magyar népmesék
07:15 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:05 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:25 Magyar népmesék
08:35 Magyar népmesék
08:45 Mesék Mátyás 

királyról

Magyar animációs 
sorozat

08:55 Mesék Mátyás
királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:05 Hupikék 
törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:30 Hupikék
törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:00 Több mint 
testőr Best of

10:30 SuperCar
11:00 Életmódi
11:30 Hungari -

kumokkal a vi-
lág körül

12:00 Nagy Vagy - Ak-
tív Magyaror-
szág kupa

12:30 Terminál
Amerikai vígjá-
ték film

14:45 Avatar
Amerikai-brit fan-
tasztikus film

18:00 Tények
18:45 Apáca show 2.- 

Újra virul a fi-
tyula
Amerikai vígjá-
ték film

21:00 A kém
Amerikai akció film

23:15 Boszorkány-
vadászok
Német, amerikai 
akció film

00:55 Az 5. hullám
Amerikai akció film

02:40 911-Texas
Amerikai dráma so-
rozat

04:20 Röpte
04:50 Napos Oldal – 

DVTK
05:15 CHI – A 

Belső Erő
05:45 Vitorlázás Ame-

rika Kupája
06:40 Több mint kettő

07:40 Forma 2 – Futam
08:30 Cseh László - 

Az utolsó hossz
09:05 UEFA Labdarú-

gó Nemzetek 
Ligája

11:00 Sport 2021
12:35 Milák Kristóf - 

A jóslat
14:35 UEFA Európai 

Szuperkupa
17:15 Forma-1 – 

Nagydíj futam
19:30 Forma-1 - 2021
21:05 Női kézilabda-

világbajnokság
22:45 Forma-3 – Futam
23:45 Női kosárlabda 

Európa-
bajnokság

01:20 Dvsc
01:50 UEFA női Bajno-

kok Ligája

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:31 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:25 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Világ
07:35 Multiverzum
08:10 Mesterember
08:40 Noé barátai
09:05 Novum
09:35 Önök kérték
10:35 Ízőrzők: 

Kőröshegy
11:00 Térkép
11:30 Szerelmes 

földrajz
12:05 Mégis
13:00 Híradó
13:25 Itthon vagy!
13:35 Magyarország

Ma
14:00 M4 sport+
14:00 Női kosárlabda 

Magyar Kupa
16:05 Tippmix férfi 

kosárlabda 

NB I.
18:05 MOL Magyar

Kupa
21:00 Napos Oldal – 

DVTK
21:30 Golf
22:05 Újévi beszélge-

tés - Dr. Erdő 
Péter és Dr. Ve-
res András fő-
pásztorok évkez-
dő gondolatai

22:40 Térkép
23:10 A Nagyok
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Mivel az időjárási viszonyok 
rendkívül kedvezőek a gyü-
mölcsfák metszésére, sokan 
kérdik tőlem, hogy érdemes-e 
ilyen korán elkezde-
ni a metszést. Nem 
lesz-e majd negatív 
hatása a gyümölcs-
fákra?

 Igen, a kérdés na-
gyon időszerű és ak-
tuális. Tudom, hogy a 
gazdák szeretnék mi-
nél hamarabb elvégez-
ni a metszést a kertjükben, de ne 
felejtsük el, hogy még csak a tél 
elején vagyunk. A december és 
a január eleji időszak lényegé-
ben még nem bolygatta meg a 
fák vegetációs kezdetét. A rü-
gyek még nem duzzadtak meg 
és ez számunkra nagyon szeren-
csés. Mert még a januári és feb-
ruári hónapokban biztos lesznek 
fagyok, amik nagy kárt okozhat-
nának, ha megkezdődtek volna a 
vegetációs folyamatok. 

Mit kell tudnunk a gyümölcs-
fák metszéséről? Azzal szeret-
ném kezdeni, hogy akiknek gyü-
mölcsfák vannak a kertjeikben, 
idejében és szakszerűen végez-
zék el ezeket a nagyon fontos 

Mikor célszerű elvégezni a metszési 
műveleteket a háztáji gyümölcsösökben?

munkálatokat. A legfontosabb, amit 
tudni kell mindenkinek, hogy csak 
jó minőségű metszőollóval metsz-
szünk. Ezzel csak a munkánkat 

könnyítjük és minőséges 
munkát végzünk. A mos-
tani kedvező időjárásban 
legelőször is kezdjük az 
almatermésűek metszé-
sét (alma, körte, birs). Tá-
volítsuk el a beteg (rákos) 
ágakat! Különös figyel-
met fordítsunk a körtefák 
metszésére, mert a leg-

több körtefajtán már megjelent, de 
különösen a tavalyi évben az egyik 
legveszélyesebb és legpusztítóbb 
karantén betegség, az úgynevezett 
tűzelhalás, ami óriási károkat oko-
zott már a múlt évben is a körte és 
az egyes almafajtáknál is. A beteg 
ágakat távolítsuk el. Ezt úgy le-
het megállapítani, hogy a levelek 
rá vannak száradva és nem hullot-
tak le. Sajnos egyes almafajtáink 
is, méghozzá a régiekből (pl. Jona-
tán) is meg voltak fertőzve ezzel a 
betegséggel. A tünetek ugyanazok, 
mint a körtefákon. 

Amiről már többször írtam, a 
csonthéjasokat (kajszi- és ősziba-
rack, nektarin, cseresznye, meggy 
és szilva) ajánlatos csak virágzás 

kezdetén metszeni (különösen a 
kajszi, őszibarack és nektarin), 
mert csak akkor lehet látni az el-
fagyott termőágakat és így lehet 
korrigálni a metszést. A meggy-
fákon, amelyek a múlt évben erő-
sen meg voltak fertőzve moníli-
ával, az elszáradt ágakat és le-
veleket gondosan metsszük le! 
Mert itt van elrejtve a fertőzés, 
ami majd tavasszal a vegetációs 
időszakban újabb fertőzést fog 
okozni. A dió és mogyoró ese-
tében a metszést mielőbb el kell 
végezni: a diót még szeptember 
végén, a mogyoró metszését pe-
dig októberben kell elkezdeni, 
de még most sem késő elvégez-
ni ezen munkálatokat. 

A többi munkálatokról majd 
a következő cikkeimben fogok 
írni. Nagyon sok minden függ az 
időjárási viszonyoktól. De sze-
retném már előre figyelmeztetni 
a termelőket és a gazdákat, hogy 
nagyon gondosan végezzük el a 
metszéseket és utána majd kora 
tavasszal a falemosatást.

Ha felmerülnek kérdések, szí-
vesen válaszolok Önöknek. Tel. 
0975166318 vagy 0503723469.  

Novák András 
szaktanácsadó, Terra Dei

Tel.: 2-41-74

Előző cikkünk folytatásaként 
most a kerti kakukkfű termesz-
tési technológiájával, azon be-
lül is a nem mindennapi szapo-
rítási módjával, vala-
mint ápolásával, sze-
désével és felhaszná-
lásának lehetőségei-
vel fogunk közelebb-
ről megismerkedni.

A kakukkfű évelő 
növény, ezért éves ve-
tésforgóban nem sze-
repelhet. Amennyi-
ben a növényt saját felhaszná-
lás céljából szeretnénk termesz-
teni, akkor a kerti utak széleinél 
vagy akár a házak déli, napsütöt-
te oldalán is elhelyezhetjük őket.

Szaporítása
A kakukkfű nemcsak a fel-

használását tekintve sokoldalú, 
de a szaporítási módját figye-
lembe véve is az, ugyanis hely-
revetéssel, palántázással, tőosz-
tással és dugványozással is egy-
aránt szaporítható.

Helyrevetése kora tavasszal 
(márciusban) vagy ősszel (októ-
berben), tél alá lehetséges. Utób-
bi esetben az őszi talajmunkát 
szeptemberre kell időzíteni. Na-
gyon fontos a megfelelően el-
munkált aprómorzsás szerkeze-
tű magágy. A magok jó csíraké-
pessége ellenére ajánlatos a sűrű 
vetés, majd később az egyelés, 
mert kezdeti fejlődése igen las-
sú és bizonytalan.

Lassú fejlődése miatt, hogy 
ne foglalja el egy évig fölösle-
gesen a területet, célszerű palán-
tát nevelnünk. Ilyenkor a mago-
kat március és május között vet-
hetjük el 15-20 cm távolságú so-
rokba, igen sekélyen, maximum 
0,5 cm földtakarással. Kora ta-
vaszi vetése biztonságosabb fó-
lia alatt. A palántákat egy évig 
neveljük, majd a következő év 
tavaszán ültessük ki 40-50 cm 
sor- és 25-30 cm-es tőtávolsá-

Gyógy- és fűszernövények a kertjeinkben

A kerti kakukkfű termesztése (2.)
gokra. A korai vetésből származó 
jól fejlett (7-8 cm magas) palánták 
nyár elején is kiültethetőek. Ősszel 
már ne ültessük, mert az átültetett 

fiatal növények köny-
nyen elfagyhatnak, ek-
kor már jobb, ha a pa-
lántaágyban maradnak.

Idősebb, illetve el-
öregedett állományt 
tőosztással is felfris-
síthetünk. Ősszel (ok-
tóber-novemberben), a 
nyugalmi időszak kez-

detén a kiásott tövek egészséges 
részeit szétosztva azonnal ültes-
sük el, az erősen fásodott, elöre-
gedett hajtásokkal ne foglalkoz-

zunk. Ilyenkor, a talajuntság el-
kerülése végett, az ültetésre keres-
sünk új területet.

Dugványkészítésre az egyéves 
elfásodott hajtásokat használhatjuk. 
6-7 cm hosszú hajtásokat vágjunk 
és laza, tőzeges, komposztos vagy 
homokos ágyásokba, 5 cm-enként 
duggassuk el. Vigyázzunk az ülte-
tésnél, hogy a hajtás alsó fele ke-
rüljön a talajba. Árnyékos helyen, 
állandó öntözéssel nyár végére 
jól meggyökeresedett dugványo-
kat kapunk, amelyeket augusztus-
ban – szeptemberben, vagy a kö-
vetkező év tavaszán ültessük ki ál-
landó helyére.

Talajelőkészítése, ápolása
A kakukkfű esetében a legop-

timálisabb talajelőkészítés az, ha 
még a telepítést megelőző évben, 
ősszel (a szervestrágyázást köve-
tően) a területet mélyen felássuk 
vagy felszántjuk, majd tavasszal 
a talaj felszínét elegyengetve, el-
simítva az ültetésig gyommente-
sen tartjuk.

Legfontosabb ápolási munká-
ja a gyomtalanítás. A gyomnövé-
nyek nem csak a sorok között kel-
lemetlenek, hanem a bokrosodó tö-
veket is átszövik. Termesztési he-
lyének megválasztásakor részesít-
sük előnyben az enyhén gyomfer-
tőzött területet, mert ezzel később 
sok energiát spórolunk meg. Éven-
te egy-két alkalommal, kapálás 
előtt 10 m2-enként 10-15 dkg péti-
sóval fejtrágyázhatjuk. A 3-4 éves 
állománynak szerves trágyát is ad-
hatunk. Érdemes minden év őszén 
a sorközöket közepes mélyásással 
vagy mélykapálással fellazítani.

Növényvédelmi kezelése nem 
csak azért nem indokolt, mert egy 
gyógy- és fűszernövényről van szó, 
hanem azért, mert jelenleg sem kár-
tevője, sem kórokozója nem ismert.

Szedése (betakarítása)
A kakukkfű esetében a lombo-

zatot és a magot is egyaránt szüre-
telhetjük és feldolgozhatjuk. A nö-
vény lombozatát a második évtől 
kezdve évente kétszer vágjuk: a má-
jusi virágzáskor először, majd au-
gusztus végén, szeptemberben is-
mét. A vágással elfásodott részek ne 
kerüljenek a betakarított növények 
közé, tehát a töveken 8-15 cm hosz-
szú fás hajtások maradjanak vissza. 
A betakarítást lehetőleg a déli órák-
ban (11 és 15 óra között) végezzük, 

mert ekkor a legnagyobb a növé-
nyekben az értékes aroma- és il-
lóolaj mennyisége. A levágott 
növényi részeket naptól védett, 
száraz, szellős helyen szárítsuk 
meg. A növény levágott szárát 
a szárításon kívül fagyasztással 
is tárolhatjuk, mindkét esetben 
megőrzi eredeti ízét.

A magfogás a folyamatos 
érés és pergésre való hajlam mi-
att eléggé nehéz. Ne várjuk meg 
a magok teljes érését, hanem ha 
a magszáruk alsó felében már 
sárgásbarnák a magok, akkor az 
egész szárat vágjuk le és papíron, 
fólián, védve utóérleljük.

A kakukkfű 5-6 évig marad 
meg egy helyen, az utolsó évek-
ben már egyre jobban gyérül az 
állománya. Jól beállított terület-
ről évente 2,5-3 kg/10 m2 zöld-
tömeget és 7-8 dkg/10 m2 magot 
ad. Ezermagtömege: 0,25-0,27 
g, a magok csak 2-3 évig tartják 
meg csírázóképességüket.

Felhasználása
Az egész növény kellemes 

illatú. Nem fásodott, föld felet-
ti hajtásai 1,0-2,5% illóolajat, 
keserű anyagot, flavonoidokat, 
szaponint és emellett még egy 
nem ismert görcsoldó hatású 
anyagot (összesen több mint har-
minc összetevőt) tartalmaznak.

Szeszes kivonata fertőtlení-
tő és nyálkaoldó hatású, ezért is 
használják a legtöbb köhögés el-
leni gyógyszerkészítményekben. 
Szárított hajtásait és illóolaját fű-
szerként is hasznosítják, főleg a 
konzerviparban. Néhány ország-
ban igen kedvelt húsfűszer, ahol 
majoránnával, babérral, szere-
csendióval, rozmaringgal, zsá-
lyával keverik. Teája kiváló im-
munerősítő és fertőtlenítő hatá-
sú. Betegség esetén érdemes na-
ponta többször is kakukkfű teát 
inni, de az aromáinak köszönhe-
tően fürdővizekbe téve is kifejti 
pozitív hatását. Ezen kívül a ka-
kukkfűvel találkozhatunk még a 
parfümökben és a kozmetikai ké-
szítményekben egyaránt.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Ötvenegyedik 
hét: karácsonyra 

készülődve

balintgazda.hu/Kárpátinfo

Alig kétszáz éve annak, hogy 
a németországi Elzászból el-
indult az a szokás, hogy ki-
sebb-nagyobb fenyőfát állíta-
nak fel a karácsony előestéjé-
re a lakásokban, és azt libegő 
lángú gyertyával, szikrázó csil-
lagszóróval, tarka, csillogó dí-
szekkel ékesítik fel. Ez a szo-
kás olyan mélyen gyökerezik az 
emberek lelkében, hogy a kará-
csonyfa állításáról a legínsége-
sebb, háborús időkben is nehe-
zen tudtak lemondani. 

Milyen fenyőfát érdemes vá-
sárolni? A leggyakoribb, a leg-
olcsóbb a közönséges lucfenyő, 
amely frissen nagyon szép, de a 
meleg, száraz levegőjű szobában 
felállítva rövid idő után elkezdi 
hullatni a tűit, szemetel és csú-
nyán megkopaszodik. Ezért az 
utolsó pillanatig tartsuk a fenyő-
fát hűvös helyen, szabadban vagy 
a fáskamrában, ahol egyszer-két-
szer ajánlatos vízzel megperme-
tezni, hogy tartósabb maradjon. 
Az ezüstfenyő nagyon szép, nem 
is hullatja a tűit, de igen költsé-
ges. A jegenyefenyő szabályos 
örvökben elhelyezkedő ágai na-
gyon dekoratívak és nem hul-
latják a tűiket. Ehhez hason-
ló, nagyszerű illatú, szép és tar-
tós a kolorádófenyő; mindkettő 
igen drága.

A karácsonyfa díszítése-
kor részesítsük előnyben a ter-
mészetes anyagokat, amelyeknek 
a választéka szinte kimeríthetet-
len. Az ezüstözött vagy aranyo-
zott dió, a szép, piros vagy sárga 
alma, a naspolya, a mákgubó, a 
kukoricaháncs roppant változa-
tosan használható.

Nagyon szépek az apró, színes 
kukoricacsövek, a különféle tobo-
zok, tojások, a fagyöngy ágai, a kis 
csokorba kötött, színes szalmavi-
rág. Papírgirlandok helyett a patto-
gatott kukoricából készített fona-
lat, a moha-hurkákat és a szabad-
ban gyűjtött zuzmópárnácskákat 
ajánljuk a figyelmükbe.

Nem kell föltétlenül fát állítani: szerény, dekoratív karácsonyi 
dísz készíthető néhány fenyőágból, amit csinosan feldíszítve asztal-
ra állítunk vagy a csillárra függesztünk. Illata így is betölti a szobát.

Hadd szóljunk még röviden két karácsonyi virágról. Az 
egyik, a karácsonyi kaktusz a fűtött szobában, cserépben él, és 
az esztendő 
utolsó hete-
iben nyitja 
csodálatos, 
l i l á s p i r o s 
virágait. Ez 
akkor virág-
zik gazda-
gon és tar-
tósan, ha a 
helyét nem 
v á l t o z t a t -
juk. Elnyílás 
u tán  ma jd 
csökkenteni 
kell az öntözővíz adagját, a nyári hónapokban pedig pihentetni 
kell, hogy előkészüljön a karácsonyi virágpompára. A másik vi-
rág, a fekete hunyor a fák és a bokrok tövében, védett helyeken 
tenyésző évelő növény, amely fehér virágaival december-január-
ban örvendezteti meg a növény-gurmanokat.

Az örökzöld növények télen nem annyira a hidegtől, mint 
inkább a szomjazástól szenvednek. Ennek oka abban keresen-
dő, hogy az átfagyott talajból a télen is táplálkozó tuják, hamis-
ciprusok, borókák, fenyők nem képesek vizet felvenni. Ezért a 
fagymentes téli hónapokon ne feledjétek el megöntözni az örök-
zöldeket!

Fagymentes időben el lehet kezdeni a fák koronájának előmet-
szését. Ilyenkor inkább a száraz, törött ágcsonkokat fűrészeljük le 
és a felkopaszodott, vastag ágakat távolítsuk el. A sebkezelés most 
is nagyon fontos!

A szobanövényeket nagyon gondosan kell öntözni: inkább gyak-
rabban, de kis vízadaggal. A sötét, téli hónapokban igen kevés vizet 
párologtat a jucca és a dracéna, ezért ezeket – még fűtött szobában 
is – legfeljebb hetenként egyszer öntözzed. A fokföldi vagy inkább 
afrikai ibolya alatti tálkába töltsd a vizet, de a fel nem szívott mara-
dékot öntsd ki.
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A napokban bejelentés érkezett a ha-
tóságokhoz, miszerint Ungváron hol-
tan találtak rá egy nőre lakásában. A 
helyszínre kiérkező operatív csoport 
erőszakos halál nyomait vélte felfedez-
ni a nyugdíjas nő testén, a lakásban pe-
dig több dolog is dulakodásra utalt, szá-
mol be a pmg.ua.

Az ügyben a rendőrség eljárást indí-

Idős nőt ölt meg és rabolt ki egy 23 éves fiatal
tott, s rövid időn belül elő is állították a tet-
test, aki egy 23 éves fiatalember. Az éjsza-
ka folyamán tört be a lakásba, lekapcsolta 
az áramot, s bántalmazta az idős hölgyet. 
Ezt követően ellopta bankkártyáját, 500 
hrivnyát, egy mobiltelefont és az éksze-
reket, majd eltűnt a helyszínről. 

Jelenleg előzetes letartóztatásban van, 
a bírósági tárgyalásra hamarosan sor kerül.

Az esetről, mely Ungváron történt ked-
den, a közösségi oldalról értesülhet-
tünk.

Helyi lakosoktól érkezett a tűzoltók-
hoz a hívás arról, hogy a Novák utcában 
sétáltak, és egy lakóház 6. emeletének er-
kélyén egy gyereket láttak. Az emberek at-
tól tartottak, hogy leeshet. Ráadásul az is 

10 éves gyereket mentettek ki egy többszintes 
lakóház erkélyéről

kiderült, hogy a 10 éves fiú egyedül volt 
otthon. A 3. számú állami tűzoltó- és men-
tőegység brigádja azonnal a helyszínre vo-
nult. Rohamlétra segítségével kijutottak a 
lakás erkélyére, elvették a gyereket és be-
vitték a lakásba.

A fiú megnyugtatása után együtt vár-
ták édesanyja érkezését és átadták neki.

A Kárpátaljai Migrációs Rendőrség 
munkatársai egy külföldi csoport ál-
lamhatár-átlépésre való felkészítéséről 
kaptak operatív tájékoztatást.

A rendfenntartók azonosították a he-
lyet, ahol illegális bevándorlókat tartanak 
fogva, és a técsői rendőrséggel együtt 8 
afgán személyt – öt felnőtt és három gye-
rek – találtak egy elhagyatott épületben 
Alsóapsa (Nyizsnya Apsa) faluban csü-

Migránscsoport illegális határátlépési 
kísérletét akadályozták meg

törtökön hajnali háromkor. A bűncselek-
mény szervezőjének terve szerint ott vár-
ták a további utasításokat az Európai Unió 
határának illegális átlépésére.

A migránsokat a técsői rendőrkapi-
tányságra szállították. Az illegális beván-
dorlók Ukrajna államhatárán való illegá-
lis átlépésében nyújtott segítség tényét il-
letően a rendőrség büntetőeljárást indított, 
írja a zk.npu.gov.ua.

December 11-én 6 óra 48 perckor tűz 
keletkezett Munkácson a Szecsenov ut-
cában, számol be a pmg.ua.

A lángok 5 négyzetméternyi területen 
károsították a háztartást. A tűz következ-

Tragédia Munkácson: meghalt egy nő
tében egy 1977-ben született állampolgár 
életét vesztette. Az oltásban a Munkácsi 
2. Számú Állami Tűzoltó- és Mentőegy-
ség négy brigádja vett részt.

A tűz okát szakértők vizsgálják.

December 10-én három kiskorú gyer-
mek eltűnéséről érkezett bejelentés az 
ungvári rendőrségre, miszerint lakótár-
sának 10 és 12 éves lánya, valamint 14 
éves fia nem tért haza. A gyerekek el-
mentek otthonról, és hosszú ideje nem 
léptek kapcsolatba az otthoniakkal.

A rendőrség már másnap reggel fel-
derítette a gyerekek tartózkodási helyét. 
A fiatal szökevényeket a rendőrök kihall-
gatták, és azok bevallották, hogy mosto-
haapjuk és anyjuk verte őket, és a család-
ban egészségtelen a pszichológiai légkör. 
Ezért döntöttek úgy, hogy megszöknek, 
hogy többé ne szenvedjenek a családon 
belüli erőszaktól.

A gyerekekkel való beszélgetés után 
a rendőrök az Ungvári Gyermekvédelmi 

Három gyerek menekült el otthonról 
édesanyja kegyetlen bánásmódja miatt

Szolgálat munkatársaival együtt a lakó-
helyükre mentek, beszélgettek a szomszé-
dokkal, rokonokkal. A gyerekek szavai be-
igazolódtak – az életkörülmények valóban 
veszélyeztetik életüket és egészségüket. 
Az anya 24 éves élettársával neveli őket.

A rendőrök úgy döntöttek, hogy eltá-
volítják a testvéreket a családból, a bátyúi 
menhelyre szállították őket, ahol bizton-
ságban lesznek. A nővel szemben gyer-
meknevelési kötelezettségének elmulasz-
tása miatt közigazgatási feljelentést tettek. 
Ráadásul a nő és lakótársa ellen családon 
belüli erőszak miatt indul eljárás. Jelen-
leg a rendőrség a szociális munkásokkal 
közösen gyűjti azokat az anyagokat, ame-
lyekkel megfoszthatják a nőt szülői jogai-
tól, írja a pmg.ua.

December 13-án 18 óra 30 perckor bal-
eset történt Munkácson, a Drahomanov 
utcában, adja hírül a pmg.ua.

Szemtanúk elmondása szerint egy autós 
gyalogátkelőhelyen elütött egy lányt, majd 
elmenekült a helyszínről. Miközben az au-

Munkácson egy sofőr két gyalogost ütött el
tóval megpróbált elrejtőzni egy udvarban, 
egy férfit is elütött. A gépkocsit az udvaron 
hagyta és ismeretlen irányba elmenekült.

A 18 éves lány kórházba került. A 
rendőrség tájékoztatása szerint a sérültnek 
eltört a karja és a lába. A férfi is megsérült.

A kárpátaljai környezetvédelmi fel-
ügyelők nem tervezett ellenőrzést vé-
geztek a régióban a környezetvédelmi 
jogszabályok betartására vonatkozóan, 
számol be a pmg.ua.

Az ellenőrzés során több szabálysér-

Többmilliós kárt okoztak illegális fakivágással 
Kárpátalján

tést is felfedeztek, köztük 265 bükkfa tör-
vénytelen kivágását és további fák meg-
rongálását. Az okozott kár értéke 2 612 
976 hrivnya.

Az ügyben tart az eljárás, a vizsgála-
tok megkezdődtek.

A fiatalemberre akár 10 év börtönbün-
tetés és vagyonelkobzás is várhat.

December  14 -én  meg je l en t  a 
huszti rendőrségen egy 19 éves fi-
atal. A fiú Ökörmezőről érkezett, s 
csomagot hozott barátjának, akit le-

Kábítószert vitt be barátjának a börtönbe, 
cellatárs lett

tartóztattak testi bántalmazás miatt.
A csomag ellenőrzésekor a rendőrség 

marihuánára bukkant, így a „szállítót” is 
előzetes letartóztatásba helyezték. Az ügy-
ben tart az eljárás, a vizsgálatok megkez-
dődtek, számol be a zak.depo.ua.

Néhány sorban
Elkészítették az Ukrán Labdarúgó Kupa 
negyeddöntőjének sorsolását.

A bajnoki címért küzdő két nagycsa-
pat közül a Dinamo Kijev az Olekszandrija 
vendégeként lép majd pályára, míg a tabel-
la élén telelő Sahtar Donyeck az FK Lviv 
vendége lesz, ami azt jelenti, hogy az utób-
bi évekkel ellentétben, a végső győzelem-
re is esélyes két csapat elkerülte egymást 
a legjobb nyolc között.

A további párosítások: Dnyipro – 
Vorszkla Poltava, Metaliszt Harkiv (má-
sodosztályú) – Zorja Luhanszk. A to-
vábbjutásról döntő egyetlen párharcokra 
az elöl álló csapat otthonában kerül majd 
sor 2022. március 2-án.

***
A magyar válogatott az Eb-címvédő 
Olaszországgal, valamint Németországgal 
és Angliával került egy csoportba a labda-
rúgó Nemzetek Ligája sorsolásán, amely 

az A-liga kétségkívül legerősebb kvartett-
jének számít.

Marco Rossi csapata 2022. június 4-én 
Angliával szemben kezdi meg szereplé-
sét, és tíz nap alatt Olaszországgal, Né-
metországgal, majd ismét az angolokkal 
csap össze.

A B-ligában szereplő Ukrajna ellen-
felei Skócia, Írország és Örményország 
lesznek.

***
A negyedik világbajnoki címét megszer-
ző Norvégia diadalmaskodott a vasárnap 
Spanyolországban befejeződő női kézilab-
da-világbajnokságon, miután a fináléban 
hatgólos hátrányból sikerült látványosan 
fordítania, és 29-22-re legyőzni az olim-
piai bajnok Franciaországot.

A bronzmérkőzésen sem fért sok két-
ség Dánia 35-28 arányú győzelméhez a 
házigazda Spanyolország ellen.

A 17. forduló jelentette az idén az utol-
só játéknapot az OTP Bank Ligában, 
amelynek a legnagyobb nyertese a Hon-
véd ellen csak nyögvenyelős győzelmet 
arató Ferencváros volt. Peter Stöger me-

nesztése után az erősen tartalékos cím-
védőt Máté Csaba irányította a kispes-
tiek ellen, ahol végül a ráadáspercekben 
esett Uzuni találattal sikerült legyőzni 
Horváth Ferenc együttesét.

Mivel a két másik rivális döntetlent 
játszott egymással Kisvárdán, így a Fradi 
kezdheti majd az élről a január végén in-
duló tavaszi idényt.

Máté Csaba csak egy hétig élvezhet-
te a vezetőedzői tisztséget, hiszen hét-
főn hivatalosan is bejelentették az orosz 
Sztanyiszlav Csercseszov érkezését, akit a 
viski származású Varga Sándor menedzser 
is elkísért Budapestre, hiszen Rebrovhoz 
hasonlóan az orosz válogatott egykori szö-
vetségi kapitánya is az ő közreműködésé-
vel került a Fradihoz.

A 17. forduló eredménysora: FTC – 
Honvéd 1-0, Kisvárda – Puskás Akadé-

mia 1-1, MTK – Paks 1-4, Fehérvár – Me-
zőkövesd 1-0, Gyirmót – Debrecen 0-0, 
ZTE – UTE 2-0.

A 35 ponttal első FTC mögött a máso-
dik Kisvárdának 34, a harmadik Puskásnak 
31 pontja van. Az FTC és Puskás a többi-

A Fradi telel az élen

Csercseszov érkezett, Leonov 
távozott…

ekhez képest egy mérkőzéssel kevesebbet 
játszott, az egymás elleni elmaradt talál-
kozójukat jövőre pótolják.

***
A most folyó bajnokságban már másod-

szor vált edzőt a Minaj FC labdarúgó-csa-
pata. Az országos élvonalbeli pontvadá-
szatban szereplő kárpátaljai együttes kö-
zös megegyezéssel bontotta fel a szerző-
dést Ihor Leonovval.

Az idényt biztatóan kezdő minajiak 
néhány forduló elteltével Vaszil Kobinnal 
bontották fel a szerződést, és a helyére ér-
kező Ihor Leonovtól azt várták, hogy a ki-
eső zónából a középmezőnybe vezényel-
je a csapatot. Az eredmények azonban 
csak nem akartak jönni, Leonov irányítá-
sa alatt 9 mérkőzésen ötször is kapitulált a 
Minaj, és mindössze négy döntetlent ért el 
az együttes. Ennek eredményeként a sze-
zonzáró 18. fordulót követően a 16 csa-
patos bajnokságban a 10 ponttal álló kár-
pátaljai csapat az utolsó előtti, 15. helyet 
foglalja el, nála kevesebbet csak a 8 pont-
tal sereghajtó Mariupol gyűjtött.

,,Az idei utolsó találkozót követően leül-
tünk a klub elnökével, Valerij Pereszoljákkal, 
és közös megegyezéssel felbontottuk a szer-
ződésemet. Az utódomnak sok sikert kívá-
nok a csapat élén” – kommentálta Leonov 
a leváltásával kapcsolatos híreket.

Csercseszov érkezett…

Leonov távozott…
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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

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. 

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

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!

telek, föld eladó

Beregszászban építkezé-
si telek eladó. Mob.: 050-
5009597. 

Ház eladó

Sürgősen eladó Bereg-
szászban (Búcsú) a Geleji 
Katona István u. 12. szám 
ala t t  ker tes  ház  bútor-
ral, víz, gáz, háromfázisú 
elektromos hálózat. Ára: 
50000 f.e. Mob.: +38099-
6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

Beregrákoson 95 m2-es, 
magasföldszintes, össz-
komfortos családi ház 
eladó az országúttól 50 
méterre. Akár két gene-
ráció számára is alkal-
mas: a kövezett udva-
ron egy másik, 50 m2-es 
ház is található. Irány-
ár: 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 Kos-
suth utcában családi ház 
eladó, 10 szotek, kert, ga-
rázs, széles udvar (gáz, víz, 
villany 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 ut-
cában, közel a Fő úthoz, 
100 méterre 3 szobás össz-
komfortos családi ház eladó, 
100 m2. Melléképület szin-
tén 100 m2, garázzsal, terasz-
szal, fedett udvarral. Mob.: 
+38097-6149524. 
Asztélyban, a Népek Barát-
ság útja 56. szám alatt ház el-
adó. Központi fűtéssel, gáz-
zal, saját vízzel ellátott. Tel: 
066-2891038. 

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. 
3 szobás (80 m2) lakás eladó 
Beregszászban a V. Huca ut-
cában, a 3. emeleten. Új nyí-
lászárókkal, működő kandal-
lóval és korszerű fűtésrend-
szerrel. Tel. 066-7144061. 

egyéb jármű

Vadonatúj, kézzel hajtható 
rokkantkocsi eladó. Mob.: 
095-3260426. 

Kerékpár

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

Autó

Eladó egy Daewoo Sens sze-
mélygépkocsi, 2003-as ki-
bocsátású, jó állapotban. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
095-4876589. 

Háztartási gép

Maricska mosógép eladó. 
Mob.: 066-8243778. 

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

L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton .  Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Zsaluzó ácsokat kere-
sünk Magyarország-
ra. Minden eszközt, fel-
szerelést, valamint szál-
lást biztosítunk. Hosszú 
távú, állandó munkavég-
zés, korrekt elszámolás. 
Mob.: +3670-6314690. 
Email: trendvital.office@
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 Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 

hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Csehországi gyárba össze-
szerelési munkakörbe és rak-
tárba munkásokat keresünk. 
Fizetés: 170 CZK/óra. In-
gyen szállás és munkahelyre 
utazás. Mob.: 095-7391445 
(Viber). 

Idős férfi mellé gondo-
zónőt keresek Magyar-
országra, aki megfelelő 
gyakorlattal rendelke-
zik. Teljes ellátást és ott 
lakást biztosítok. Jelent-
kezni lehet: csokene@
cadillaczrt.hu, +3630-
5258151. 

Varroda nyílik Vári köz-
ségben. Szeretettel várjuk 
mindazok jelentkezését, akik 
egynél több éves munka-
viszonnyal rendelkeznek. 
Elsősorban Vári, Halábor, 
Badaló, Csoma, Gecse, 
Muzsaly, Borzsova közsé-
gekből. Tel: 093-4779565. 

régiség

Régi szövött vászonzsáko-
kat és türetben maradt anya-
gokat, széles szájú és le-
tűrt peremű befőttesüvege-
ket, szikvizes üveget, fal-
apátot, fateknőt, összerak-
ható vaskályhákat, cserép-
edényeket, petróleum füg-
gőlámpákat, viharlámpá-
kat, lovascsengőket, komó-
dot, karos ládát és egyéb 
régi bútort vásárolnék. Mob.: 
099-2359256, 096-2796950. 

Bútor

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

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

építkezés, felújítás

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

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

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

Barkács, szerszám

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

Hűtés, fűtés

Figyelem! RUF és NESTRO 
fabrikettet vennénk kamio-
nos tételben. Rendelés akár 
heti rendszerességgel. Le-
rakás helye Sóskút, Ma-
gyarország. Üzenj nekünk: 
import@csepp-group.com. 

mezőgazdasági eszköz

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

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.

МОВНІ КУРСИ З 
УГОРСЬКОЇ МОВИ!

Закарпатський угорський інститут імені Ференца 
Ракоці ІІ. запрошує всіх бажаючих вивчати угорську 
мову !

Під час вивчення будь-якої іноземної мови 
дуже важливо потрапити до досвідченого педагога, 
спеціаліста, який правильно навчить вимовляти 
звуки і пояснить основи граматики.

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца 
Ракоці II. надає можливість всім бажаючим навчатись 
у компетентних вчителів, які ознайомлять Вас з 
угорською мовою і навчать мову на початковому та 
середньому рівнях.

Реєстрація проходитиме виключно в онлайн 
формі

(https://forms.gle/qnmstn5to1MU5V5k7) 
з 09 грудня 2021 р. по 16 січня 2022 р.
Курси розпочнуться з 29-го січня 2022 р.
Програма реалізується за підтримки уряду 

Угорщини через Державний секретаріат з питань 
національної політики Офісу пр’емєр-міністра, 
Благодійний фонд ім. Бетлена та за сприяння 
уповноваженно міністра, відповідального за 
розвиток співпраці Саболч-Сотмар-Березької області 
та Закарпатської області, а також координацію 
програми розвитку дитячих навчальних закладів 
Карпатського басейну.

Отримати додаткову інформацію Ви зможете у 
Навчально-консультаційному центрі ЗУІ ім. Ференца 
Ракоці ІІ. http://www.kmf.uz.ua 

тел.: +380-31-41-4-29-68 (внутрішній номер – 158)
електронна пошта: 
felnottkepzesikozpont2017@gmail.com
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Kos (3. 21.-4. 20.)

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

iKreK (5.21.-6.21.)

rÁK (6.22.- 7. 22.)

oroszlÁn (7.23.- 8.23.)

szűz (8.24.-9.22.)

mérleg (9.23.-10.23.)

sKorpiÓ (10.24.-11.22.)

nyilAs (11.23.-12. 21.)

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

VízöntŐ (1. 21.- 2.20.)

HAlAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Tom Cruise magángépet 
bérelt 300 süteménynek

A színész a Mission 
Impossible stábjának 
küldött meglepetés édes-
séget Londonba.

A sorozat nyolcadik 
része jelenleg is Nagy-
Brittaniában forog, s bár 
közelednek az ünnepek a 
stábra még kemény mun-
kával töltött napok várnak 
karácsony előtt. Hogy Tom 
egy kicsit felvidítsa a mun-
katársait, sütiket hozatott 
nekik egyenesen Los An-
gelesből. A 300 darab fi-
nomságot magánrepülő-
gép szállította Londonig, 

hogy még frissen a kollé-
gákhoz kerüljenek – szá-
molt be róla a Page Six-re 
hivatkozva a Hirado.

A 5500 mérföldes út az 
elképesztően extravagáns 
gesztusok közé tartozik, 
de ha Tom Cruise-ról van 
szó, az ilyen meglepetése-
ken a barátainak már arca 
sem rezzen.

,,Tom kedvenc pék-
ségének tortáival szerette 
volna meglepni a Mission 
Impossible stábját, ehhez 
pedig a magángépére is 
szüksége volt. Ez a 300 
sütemény külön nekik ké-
szült, amiért repülőt kül-
dött, mely már a meglepe-
tésekkel a fedélzeten tért 
vissza Londonba.”

A készülő mozi felvé-

teleiről több lesifotó is ki-
került az utóbbi hetekben, 
legutóbb arról, ahogy az 
akciósztár egy kisrepülő 
szárnyához kötve száll a 
levegőben.

A Page Six fotósa kap-
ta lencsevégre a sztárt, aki 
biztonsági öltözetben és 
bukósisakban egy 1941 
Boeing B75N1 Stearman 
kétfedelű repülő szár-
nyához kötözve ücsörög, 
mindezt 600 méter magas-
ságban. Felszálláskor még 
Tom vezette a kisrepülőt, 
majd a levegőben sétált ki 

a szárnyakra, ahol aztán 
többször is pozíciót váltott.

A Top Gun-folytatás 
2022. május 27-én, a 
Mission: Impossible 7. 
pedig 2022. szeptember 
30-án kerülhet a mozikba, 
a nyolcadik most forgó epi-
zód premierdátuma még 
nincs kitűzve.

Cruise-t egyébként 
az előzetes tervek szerint 
idén ősszel kilőtték vol-
na az űrbe, a projekt azon-
ban szintén csúszik. Doug 
Liman fogja rendezni Tom 
tervezett űrfilmjét, ame-
lyet, legalábbis részben, a 
Nemzetközi Űrállomáson 
(ISS) fognak forgatni. Ha 
végre összejön, ez lesz az 
eddigi leghajmeresztőbb 
vállalkozása.

Több mint ezer dollárért rendelt sütit egy 
négyéves ausztrál kisfiú apja telefonjával
Több mint ezer dollár-
ért rendelt süteménye-
ket apja telefonjával egy 
ételszállító applikáción 
keresztül egy négyéves 
ausztrál kisfiú.

Christian King a The 
Guardian cikke szerint 
az UberEats alkalmazást 
használva 1139 ausztrál 
dollárért (266 ezer forin-
tért) rendelt különböző 
édességeket, köztük fagy-
laltot, különleges szüle-
tésnapi tortát és más süte-
ményt – írja az MTI.

A kisfiú apja, Kris 
King elmesélte, hogy azért 
adta oda a telefonját a gye-
reknek, hogy lekösse a fi-
gyelmét, amíg ő lánya 
meccsét nézte.

Mint mondta: a fia 
szólt ugyan neki, hogy va-
lami érkezni fog, de addig 
nem is törődött vele, amíg 
feleségét fel nem hívta az 
árut szállító sofőr.

A vér is megfagyott az 
ereiben, amikor konsta-
tálta, hogy a számla vég-
összege nem 139 dollár, 
ahogy először remélte, ha-
nem 1139 dollár, és hatal-
mas mennyiségű édesség 
érkezett.

Christian születésnap-
ja januárban van, de azért 
egy szülinapi tortát is kért 

magának, továbbá vagy 
kilenc darab másfél literes 
dobozos epret, tejszínha-
bot és fagyit.

Az apa  e l i smer te , 
hogy nap mint nap ren-
delnek az UberEatstől, a 
gyerek nyilván ezt látta, 
de korábban nem próbált 
meg rendelni.

A szállítmányt a férfi 
munkahelyére, a Newtown 
Tűzoltóállomásra szál-
lították ki, ahonnan leg-
utóbb rendelt. A szolgálat-
ban lévő kollégái vették át 
a csomagokat, és tették be 
a hűtőbe, nehogy tönkre-
menjen a sok édesség.

Az UberEats, értesül-
ve a helyzetről, belement, 
hogy visszaadja a pénzt 
a szülőknek, akik szerint 
azért valakinek a cégnél 
feltűnhetett volna a szo-
katlan rendelés.

A King szülők első 
mérgükben azt mondták a 
kisfiuknak, hogy a Mikulás 
idén nem jön hozzá a ren-
delés miatt, de aztán meg-
gondolták magukat.

,,Az volt a hab a tortán, 
hogy az UberEats megígér-
te, hogy visszatéríti a pén-
zünket. Minden visszatért 
a régi kerékvágásba, és így 
a Mikulás is jöhet már” – 
mondta az apa.

Az agysebészek és a 
rakétatudósok sem nagyobb 

lángelmék, mint más
Az agysebészek és a ra-
kétatudósok sem különö-
sebben okosabbak az át-
lagnál – erre a megálla-
pításra jutott egy új ku-
tatás, amelyben repülő-
mérnökök és idegsebé-
szek adatait elemezték.

A The Guardian cikke 
szerint a kutatók egy 329 
repülőmérnökből és 72 
idegsebészből álló nemzet-
közi csoport adatait vizs-
gálták – írja az MTI.

A résztvevők 12 fel-
adatot töltöttek ki online a 
Great British Intelligence 
Test (GBIT) segítségével a 

Cognitron platformon, va-
lamint válaszoltak a koruk-
kal, nemükkel és a szakte-
rületükön szerzett tapaszta-
lataikkal kapcsolatos kér-
désekre.

A kutatást részben az 
motiválta, hogy a kutatók 
szerették volna megnéz-
ni, egyik vagy másik szak-
ma képviselői vajon tény-
leg szellemi fölényben van-
nak-e. Mivel az előrejelzé-
sek szerint mindkét ágazat-
ban létszámhiány várha-
tó az elkövetkező évtize-
dekben, a kutatók szerint 
a sztereotípiák megkérdő-
jelezése jótékony hatással 
lehet a tudományos terüle-
tek jövőbeli utánpótlására.

A feladatok a megis-
merés különböző szem-
pontjait vizsgálták, bele-
értve a tervezést és az ér-
velést, a munkamemó-
riát, a figyelmet és az 
érzelemfeldolgozási ké-
pességeket. A kutatók ez-
után összehasonlították az 
eredményeket a korábban a 
brit lakosság több mint 18 
ezer tagjától gyűjtött ered-
ményekkel.

A British Medical Jour-
nal (BMJ) ünnepi számá-
ban megjelent tanulmány 
megállapításai szerint csak 
az idegsebészeknél mutat-
kozott jelentős különbség, 
akiknél a problémamegol-
dás sebessége gyorsabb, de 
az emlékek felidézése las-

sabb volt a népesség átla-
gához képest.

Az idegsebészek gyor-
sabb problémamegoldási 
képességét az idegsebészet 
gyors tempója magyaráz-
hatja, mivel ez a terület nyil-
ván azokat vonzza, akik-
nek már eleve érzékük van 
a gyors reagálásra, valamint 
az is lehetséges – bár ez ke-
vésbé valószínű –, hogy fel-
készültek a korlátozott idő 
alatti gyors döntéshozatalra 
– jegyezték meg a kutatók.

A kutatócsoport azon-
ban kevés különbséget ta-
lált a repülőmérnökök és 

az idegsebészek kognitív 
képességei között, noha 
az eredmények szerint az 
előbbiek magasabb pont-
számot értek el a figyelem 
és az olyan, fejben végzett 
feladatok terén, mint a tár-
gyak képének forgatása, vi-
szont az idegsebészeknek 
magasabb pontszáma lett 
a szemantikai probléma-
megoldásnál, például ritka 
szavak meghatározásában.

Aswin Chari, a Great 
Ormond Street kórház 
idegsebész-gyakornoka, a 
tanulmány egyik szerző-
je szerint a kutatás arra vi-
lágított rá, hogy mindenki-
nek különbözőek a kész-
ségei, egyesek jobbak bi-
zonyos dolgokban, mások 
más dolgokban, de min-
denben jobbnak lenni má-
soknál nagyon nehéz.

A tanulmányban sze-
replő két szakmára utalva 
Chari hozzátette: ,,Nem ar-
ról van szó, hogy minden-
ben jobbak, hanem arról,  
hogy bizonyos dolgokban 
erősebbek, és ezért jók ab-
ban, amit csinálnak”.

A tanulmány szerzői 
hangsúlyozták, elképzel-
hető, hogy más szakmák is 
megérdemelnék azt a pie-
desztált, amire a két vizs-
gált területet emelték, és a 
következőkben inkább arra 
kellene koncentrálni, hogy 
meghatározzák az arra leg-
érdemesebb csoportot.

A stressz és az aggo-
dalom lesz úrrá ezen a 
héten a Kos csillagjegy 
szülöttek lelkén. Min-

den esély meg van rá, hogy ha-
marosan anyagi nehézségeket 
tapasztal meg, ezért igyekez-
zen tudatosabban félretenni 
a megtakarításait. Karácsony 
hetében már kerülje el a feles-
leges költekezést, amennyire 
csak tudja. A családja segítsé-
gére azonban még a legnehe-
zebb időszakban is számíthat.

Karácsony hete meg-
mutatja, hogy ki is Ön 
valójában. Készüljön 
fel az elismerésre, hi-

szen mások is megláthatják az 
Önben rejlő képességeket és a 
munkája iránti elköteleződést. 
Elérkezett az életének azon sza-
kaszába, amikor rájön, hogy 
milyen fontos a saját lelki bé-
kéje. Emiatt fontos, hogy az 
év legszebb ünnepén kerülje a 
veszekedéseket a családjával és 
ne bizonygassa a saját igazát.

Egy csodás hét kö-
szönt az Ikrek szülött 
számára, hiszen most 

mindent elérhetnek, amit ed-
digi életükben kitűztek ma-
guknak célul. Ez az időszak 
egyben remek lehetőség arra 
is, hogy valami új dolgot ta-
láljon ki, ezért érdemes töb-
bet beszélniük erről a párjá-
val. Teremtse meg a lehetősé-
get valami egészen új kezde-
tének és vágjon bele bátran az 
Ön előtt álló kalandba.

Ez egy nagyszerű hét 
lehet a Rák csillag-
jegyek számára. Ön 

most mindent elérhet, ami-
ről eddig csak álmodni mert. 
Fontos, hogy számot adjon 
a munkájában való elkötele-
zettségéről, hogy a főnökei 
lássák, hogy szívvel-lélekkel 
végzi a feladatait és kellően 
elkötelezett a szakmájában. 
Lehet, hogy ezen a héten egy 
utazás elé néz, amit a karácso-
nyi ünnepkörnek köszönhet.

Ez a hét egy szempil-
lantás alatt elillan, ked-
ves Oroszlán. Hasz-

nálja ki ezt az időt, és törődjön 
sokat önmagával és a családjá-
val. A rengeteg felelősség és a 
megterhelés az utóbbi időben 
minden erejét kivette, ezért bi-
zonyára jól fog esni, ha meg-
hitt pillanatokat tölthet együtt 
a családtagjaival a karácsonyfa 
mellett. Legyen nagyon tuda-
tos önmagával szemben és is-
merje el a gyengeségeit.

Ez egy nagyon örven-
detes hét lehet a Szűz 
szülött számára. A 

szakmai élete remekül alakul, 
hiszen nagyon jól akar teljesí-
teni a munkájában. A felettesei 
és a főnökei külön dicséretben 
részesítik a folyamatos igyeke-
zetéért és elkötelezettségéért. 
Készüljön fel arra is, hogy le-
het, hogy fizetésemelésben ré-
szesül vagy előléptetik. Higy-
gye el, mindent megérdemel, 
ami most történik Önnel.

Ez egy nagyon nehéz 
időszak a Mérleg csil-
lagjegyek számára, hi-
szen az anyagi prob-

lémái nagyon megnehezítik 
a mindennapjait. Igyekezzen 
egy kicsit megnyugodni és ne 
rágódjon túl sokat a problé-
mákon, hiszen a karácsony-
nak nem az idegeskedésről 
kellene szólnia. Beszélje meg 
inkább a jövőbeni terveit a 
családjával és a barátaival és 
kérje ki a véleményüket.

A Skorpió lelkeknek 
remek hete lesz. Az 
élete egy új területé-
ben fog fejlődni és 

előre haladni és remekül ke-
zel minden nehézséget. Most 
érdemes komoly elhatározá-
sokat tennie, hiszen a csilla-
gok teljes mértékben Ön mel-
lett állnak. Foglalkozzon töb-
bet a jóllétével és az egész-
ségével, hiszen lehet, hogy 
most negatívan befolyásolja 
ez az időszak. 

Ez a hét nem lesz 
olyan fényes a Nyi-
las csillagjegyek szá-
mára, mint a kará-

csonyfa. Lehet, hogy egész-
ségügyi problémái lesznek az 
elkövetkező napokban, ezért 
nagyon figyeljen a legapróbb 
tüneteire is. Ne egyen össze-
vissza az ünnepi asztalról, hi-
ába nagy a kísértés, az alko-
holt pedig lehetőleg teljesen 
mellőzze. Egy családi vesze-
kedés is felütheti a fejét.

Ez a hét fantaszti-
kusan alakul, hiszen 
végre képes lesz 
megoldani a magán-

életi problémáit. Most vég-
re a saját szükségleteinek 
hódolhat, és azt teheti, amit 
mindig is tenni akart. Lehet, 
hogy az élet egy új helyzet 
elé állítja, vagy egy új kihí-
vásnak kell megfelelnie, sőt, 
az is lehet, hogy egy jelen-
tős üzleti befektetése örökre 
megváltoztatja az életét.

Az elkövetkező hét 
hatalmas anyagi elő-
relépést jelenthet Ön-

nek, ami idővel csak még 
jobbra fordul. Azt tanácsol-
juk, igyekezzen a bevételeit 
és a jövedelmét valamilyen 
kézzelfogható vagyontárgy-
gyá változtatni, nehogy ki-
folyjon a pénz a keze közül. 
Nagyon fontos, hogy biztos 
szakmát és stabil életet ala-
kítson ki, hiszen így a jövő-
je is szilárd lábakon állhat.

Ez a hét egy fájdalmas 
és nehéz időszak lehet 
a Halak szülött életé-

ben és tele lehet csalódással. 
Hatalmas az Ön vállát nyomó 
munkahelyi teher, és egy bi-
zonyos terheltségi szint felett 
azonban már nem tud meg-
felelően teljesíteni. A legfőbb 
dolog, amit ebben a nehéz idő-
szakban tehet, nem más, mint 
hogy hisz és bízik önmagában. 
Ne vegye le más feladatait a 
válláról és tegye át a sajátjára.
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Ez a legegészségesebb téli gyógynövényünk

Ezért lenyűgöző immunerősítő a méz, a 
méhpempő és a propolisz

Ősi gyógymódok: ezeket javasolja 
a kínai orvoslás megfázás esetére 

Szinte nincs olyan ember, aki legalább néhányat 
ne tüsszentene vagy köhögne az év ezen idősza-
kában, de egy megfázás annyira is ledönthet min-
ket a lábunkról, hogy teljesen erőtlennek érezzük 
magunkat. Mi több, senki nem garantálja, hogy 
miután elmúltak a panaszaink, pár hét múlva 
nem fognak ismét jelentkezni. Bár jelenleg nincs 
kifejezett gyógymódja a közönséges megfázás-
nak, szerencsére más lehetőséged is van, mint 
hogy megvárod, hogy nagyjából tíz nap alatt le-
folyjon a betegség. Természetesen szóba jöhet a 
mézes tea és a mentolos cukorka is, de ha néhány 
olyan megoldást is szívesen kipróbálnál, ami a 
szervezeted természetes gyógyító képességeit is 
erősíti, akkor érdemes megismerned a kínai or-
voslás ősi gyógymódjait.

1. Támogasd az immunrendszeredet
A megfázás megelőzésében és gyógyításában is a leg-

első lépés az, hogy erősítsd meg az immunrendszeredet. 
Ez azt jelenti, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetned a 
pihenésre, és az sem mindegy, hogyan étkezel. Helyezd 
előtérbe a zöldségek, a gyümölcsök és más, vitaminban 
gazdag ételek fogyasztását, a gyorsételeket és a cukros 
süteményeket pedig lehetőség szerint kerüld el.

Ha gyakran stresszelsz, próbáld meg csökkenteni a té-
ged érő negatív hatásokat, vagy nyugtasd meg magad olyan 
technikákkal, mint a jóga vagy a meditáció. Ahogyan azt pe-
dig már biztosan számtalanszor hallottad, a megfelelő C-vi-
tamin bevitelre is ügyelned kell, de a saját érdekedben nem-
csak akkor, amikor meg vagy fázva, hanem egész évben.

2. Készíts gyógyhatású teát
Még ha gyengének is érzed magad, néhány közön-

séges konyhai gyógynövénnyel egyszerűen készíthetsz 
magadnak egy melengető gyógyteát. Ez azért is fontos, 
hogy kiizzadj magadból mindent, amitől a tested jobb, 
ha megszabadul. A legjobb, ha az antibakteriális hatású 
gyömbért, a gyulladáscsökkentőként is kiváló kurkumát 
és az antioxidánsokban és gyulladáscsökkentő anyagok-
ban is gazdag fahéjat ötvözöd egy csésze forró teában.

3. Fogyassz Gui Zhi Tang keveréket
Ha folyik az orrod, enyhén izzadsz, ráz a hideg és 

testi fájdalmaid is vannak, akkor próbáld ki a házilag is 
elkészíthető Gui Zhi Tang keveréket. Forralj vizet, majd 
adj hozzá fahéjat, fehér bazsarózsa gyökeret, friss gyöm-
bért, kínai vörös datolyát és édesgyökeret, majd fogyaszt-
hatod is ezt a gyógyító tápanyagokban gazdag formulát.

4. Próbáld ki a Gua Sha követ
A Gua Sha kő arra szolgál, hogy felfrissítsd vele a bőrödet, 

de nemcsak arcon, hanem a hátadon vagy például a mellka-
sodon is használhatod. Ez pedig azt is jelenti, hogy a megfá-
zásban is segítséget nyújthat. Egy gyógyhatású masszázsolaj-
jal vagy balzsammal bekenve enyhíti a megfázás okozta tüdő 
körüli fájdalmakat. Ha a hátadon és a mellkasodon is alkal-
mazod, fokozhatod a keringésedet, ami serkenti a gyógyulá-
si reakciót, beleértve a fehérvérsejtek számának növekedését.

5. Menj el egy akupunktúrás kezelésre
Az akupunktúra során apró tűket szúrnak be a bőr 

meghatározott pontjaiba, hogy a kívánt reakciót stimu-
lálják. Ez a kezelés a megfázás által okozott gyulladá-
sokat is csillapíthatja, és segíthet az immunrendszernek 
megvédeni a szervezetet azáltal, hogy elősegíti a kerin-
gést, a sebgyógyulást és a fájdalomcsillapítást.

6. Gyógyulj köpölyözéssel
A köpölyözés egy olyan eljárás, amelynek során csé-

széket helyeznek a bőrre, hogy azok által fokozzák a vér-
áramlást bizonyos területeken. Ezzel a módszerrel eny-
híthető az izomfeszültség, ráadásul elősegíti a kötőszö-
vetek helyreállítását. Megfázás esetén különösen hasz-
nos a mellkasi fájdalmak és a légzési kellemetlenségek 
enyhítésére, de ha kipróbálod, mindenképpen bízd ma-
gad egy szakember kezeire.

Igazi ezerarcú gyógynövény a gyömbér. Különö-
sen a hideg, megfázós időszakban vehetjük nagy 
hasznát, de olyan komoly betegségek kezelésében 
is szerepet játszhat, mint például a cukorbeteg-
ség vagy éppen a rák. Készíthetünk belőle teát, 
ízesíthetjük vele ételeinket – jótékony hatásait ké-
pes minden formában megtartani. Kapható fris-
sen, szárítva vagy őrölve, valamint olajként és ét-
rend-kiegészítőként is. Cikkünkben most utána-
járunk, miért is érdemes fogyasztani!

Az influenza természetes ellenszere
Nem véletlen, hogy Ázsiá-

ban már évezredek óta használják 
gyógyításra a gyömbért. Érdemes 
megbarátkoznunk az ízével, hiszen 
számtalan jótékony hatása van.

Elsősorban télen lehet nagy se-
gítségünkre, hiszen erősíti az im-
munrendszerünket, ezáltal ellenál-
lóbbá teszi szervezetünket a beteg-
ségekkel szemben.

Ha pedig már megtörtént a baj 
és épp megfázástól szenvedünk, 
akkor is érdemes fogyasztani, hi-
szen hamar elmulasztja a beteg-
ség kellemetlen tüneteit. Enyhíti a torokfájást és a lázat 
is csökkenti. Légúti betegségek ellen is kiváló, feloldja a 
váladékot és egyfajta természetes köptetőként funkcionál.

A leghatásosabb, ha teát főzünk belőle: csak reszeljük 
le a friss gyömbért (elég belőle egy diónyi nagyságú da-
rab) és öntsünk rá forró vizet. Hatását tovább fokozhat-
juk, ha adunk hozzá mézet és egy kis fahéjat is, így az íze 
is finomabb lesz.

Megszünteti a gyomorpanaszokat
Gyomorproblémák szinte bárkinél jelentkezhetnek, és 

ha csak egy rövid ideig tartó kellemetlenségről van is szó 
(például hányinger vagy puffadás), akkor is érdemes ten-
nünk valamit ellene.

A gyömbér ebben is segíthet: a tápanyagok felszívódását 
meggyorsítja a szervezetben, ezáltal jót tesz az emésztésnek.

Ha reggelente ránk tör a rosszullét vagy utazás előtt 
túlságosan idegesek vagyunk, próbáljuk ki a gyömbért.

Az egyik leghatásosabb természetes gyulladáscsökken-
tőként tartjuk számon, ezért mielőtt gyógyszerhez nyúl-
nánk, érdemes bevetni ezt a gyógynövényt.

Csökkenti a vércukorszintet
A gyömbér további jótékony hatásai közé tartozik, hogy 

a vércukorszintet is képes csökkenteni. Ez azért is jó hír 
a cukorbetegek számára, mert így redukálja a magas vér-
cukorszinttel kapcsolatba hozható további egészségügyi 
problémák kialakulásának esélyét is.

Köztudott továbbá, hogy cukorbetegség nagyobb esély-
lyel fordul elő túlsúlyos embereknél, így a gyömbér fo-
gyasztása az ő esetükben is ajánlott, hiszen kiváló zsírége-

tő és méregtelenítő, ezáltal előse-
gíti a fogyást is.

Fogyókúrázóknak érdemes 
hozzáadniuk a reggeli turmixok-
hoz is, az éhségérzetük jóval ké-
sőbb fog jelentkezni, mint álta-
lában.

Kiváló görcsoldó
A gyömbér sokoldalúságát 

mutatja, hogy a nőket érintő 
egészségügyi problémákat is ké-
pes kezelni.

Gyakori fogyasztásával az ad-
dig rendszertelen menstruáció rendszeressé válik, ráadá-
sul a benne lévő olajoknak hála a görcseink is enyhülnek.

Különösen pár nappal a menstruáció előtt érdemes al-
kalmazni, hogy időben kifejthesse hatását.

Erősíti a szívet, hatékony a rák ellen
A gyömbér kálium- és mangántartalmának köszönhe-

tően erősíti a szívet is.
Megakadályozza a vérrögök képződését és csökkenti 

a koleszterinszintet is.
Nem utolsósorban érdemes megemlíteni azokat a kuta-

tási eredményeket is, amelyek beszámoltak arról, hogyan 
hat a gyógynövény a daganatos megbetegedésekre.

Ezek szerint a vizsgált alanyok esetében a gyömbér ké-
pes volt lassítani a rákos sejtek növekedését, sőt előfordult, 
hogy el is pusztította azokat.

Ha télen általában egyik megfázásból a má-
sikba csöppensz, akkor jobb, ha már most 
S.O.S, felkészíted a szervezetedet a ziman-
kóra. Az immunrendszeredre ráfér egy kis 
tuning, és ha ezt természetes dolgokkal sze-
retnéd megtenni, akkor a legjobb erre a méz, 
a propolisz vagy a méhpempő!

Több oka is van annak, hogy a betegségek miért támad-
ják meg a szervezetedet sokkal 
könnyebben a téli időszakban. 
Egyrészt ilyenkor a fertőzés is 
több (például az influenzasze-
zon is ekkor van), illetve a kór-
okozók szaporodásának a hőin-
gadozás is kedvez – van olyan, 
hogy akár 10-15 fokos hőinga-
dozás is lehet egy napon belül, 
arról nem is beszélve, amikor a 
meleg lakásból kilépsz a hidegbe 
vagy megizzadsz a meleg cucca-
idban és úgy mész ki.

Emellett a fűtés miatt száraz 
a levegő az otthonodban és az 
irodádban, és a kiszáradt nyálkahártyán könnyebben ta-
padnak meg a baktériumok, vírusok is. Ha ezen felül még 
stresszes is az életed, keveset alszol, akkor még jobban le-
gyengíted a szervezetedet, és plusz segítségre lesz szük-
sége, hogy ellenálljon a betegségeknek. Különböző mé-
hészeti termékek vannak, amivel változatosan erősítheted 
a szervezetedet.

Méz
A legegyszerűbben beszerezhető és leginkább elterjedt 

méhészeti termék. Rengetegféle méz közül választhatsz, és 
az immunerősítő hatása mellett az is nagyon jó tulajdonsá-
ga, hogy rengeteg energiát ad.

Lassan felszívódó szénhidrát, tehát ha a reggeli müz-
lidet, teádat mézzel készíted, biztosan elég energiád lesz 
egészen délig. A nyers méz energizál, gyulladáscsökken-
tő és baktériumölő is.

Tiszta méhpempő
Ez a méhkaptár legértékesebb terméke, koncentráltan 

van benne minden, amire az immunrendszerednek szük-
sége van. Magas a vitamintartalma (főleg B- és C-vita-
minból van benne rengeteg), gazdag ásványi anyagokban.

Van benne 10 HDA sav, ami véd a rákos betegségektől 
és acetilkolin is, ami serkenti az agyműködést. Így a ne-
héz szellemi munka, vizsgák, határidős munkák, tárgyalá-
sok előtt segít a koncentrációban és gyors gondolkodásban.

Nyers virágpor
A legjobb növényi fehérjefor-

rás. Megőrzi a begyűjtött virágok 
aktív hatóanyagait, azaz minden 
benne van koncentráltan azokból 
az anyagokból, amiktől mond-
juk gyógyít egy növény, vagy ha 
akármilyen pozitív hatása van, az 
a porban is biztosan benne van.

Propolisz
Más néven méhszurok, amit 

a méhek azért gyűjtenek és 
tapasztanak a méhkas nyílásai-

ra, hogy megvédjék a kast a baktériumoktól. Tehát ez az 
anyag erős baktériumölő, mert serkenti az antitestek kép-
ződését. Megfigyelték, hogy a méhek egészen nagy rése-
ket is betömnek ezzel az anyaggal, sőt nedves környezet-
ben szinte bevonatot készítenek belőle a kas falára, hogy 
ezzel megóvják a kast és a mézet a penészedéstől, hiszen 
gombaellenes hatóanyagai is vannak.

Ezeket a termékeket mind variálhatod, szedheted egy-
szerre is, de legjobb mondjuk egy többhetes, 1-2 hónapos 
kúrát tartanod, amikor egyszerre 2-3 terméket is használsz. 
Napokon belül érezni fogod, hogy több energiád van, nem 
vagy annyira fáradékony (mondjuk a reggeli kávéd után 
nem azon jár egész nap az eszed, mikor ihatnád már meg 
végre a következőt). Azzal biztosan nem tévedhetsz, ha a 
cukrot a konyhádban kiváltod mézzel, úgyis rengeteg téli, 
ünnepi süteménynek, forró italnak ez az egyik isteni, illa-
tos hozzávalója.
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Plusz egy vicc
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maszthat teremtőjé-
vel szemben.

plusz    egy vicc: ... de 
ágyat és kosztot biz-
tosítunk. 
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A WHC Kft. Magyarországra  

orosz, ukrán, magyar nyelvtudással keres
munkatársakat és tolmácsokat.

mob.: +38067 100 46 38.

Ez a csodálatos vitamin az 
egész testedet ellenállóbbá teszi
A már lassan száz éve Szent-Györgyi Albert által fel-
fedezett C-vitaminról tudjuk, hogy jó és hasznos, ám 
az emberi szervezet sajnos képtelen az előállítására, 
ezért szükséges kívülről bevinnünk. Számtalan prob-
lémakörben segítséget nyújthat nekünk a csodás C-vi-
tamin, most ezek közül kiválogattunk néhányat.
Fontos tévhitek a C-vi-
taminnal kapcsolatban

Nem lesz vesekövem a 
C-vitamintól?

Nem! Ez csak egy vá-
rosi legenda, melyet szám-
talan kutatás cáfolt már 
meg, mégis vannak, akik 
még mindig ezt szajkózzák. 
Nyugalom, nagyobb dózis-
ban is szedheted a C-vita-
mint, hosszú távon is, nem 
tőle lesz veseköved.

Tuti tipp: Bioflavo-
noidokkal dúsított C-vi-
tamint vásárolj, mert ezen 
vízoldékony növényi ösz-
szetevők segítik a C-vi-
tamin felszívódását, így 
megsokszorozzák a hatá-
sát is. 

Minek szedjek sok 
C-vitamint, amikor úgyis 
kipisilem?

Pont azért kell többet 
szedni és akár több adag-
ban bevenni, hogy a folya-
matos C-vitamin ellátott-
ságot biztosítsuk szerve-
zetünk számára. A kipisilés 
miatt nem is lehet túlada-
golni a C-vitamint. Egyes 
felmérések szerint a bevitt 
C-vitamin mennyiség kb. 
75%-a hasznosul, de ez 
erősen egyén- vagyis im-
munrendszer függő. Amit 
viszont kipisilünk, az a já-
rulékos veszteség, de hidd 
el, ez még mindig kisebb 
probléma, mint azon ba-
jok, melyek a C-vitamin 
hiányából adódhatnak.

Tudtad?
Csak két faj, az em-

ber és a tengerimalac nem 
tudja előállítani belsőleg a 
C-vitamint.

Ennyi mindenre van 
jótékony hatással a 

C-vitamin
Vírusok, baktériumok 

ellen
A C-vitamin segíti az 

immunrendszerünk mű-
ködését, fokozza az el-
lenálló-képességünket, 
ugyanis növeli a fehér-
vérsejtek számát, melyek 
szembeszállnak a testün-
ket megtámadó kóroko-
zókkal.

Tehát a C-vitamin se-
gíthet a vírusokkal, bak-
tériumokkal és egyéb fer-
tőzésekkel szembeni vé-
dekezésben, pl. a nát-
ha vagy akár a súlyo-
sabb influenza esetében 
is. Nagy dózisú C-vita-
minnal kisebb az esé-
lyünk, hogy efféle beteg-
ségeket elkapjunk, vagy 
hogyha meg is beteged-
tünk, akkor gyorsíthat-
ja a nyavalya lefolyását 
és csökkentheti az eset-
leges szövődmények ki-
alakulását is.

Az idegrendszerünk 
miatt

A C-vitamin szüksé-
ges az idegrendszer normál 
működéséhez is, hiszen 
stresszhelyzetben megnö-
vekszik a C-vitamin fel-
használása, ezért intenzív 
bevitelre van szüksége a 
stresszes szervezetnek.

A szív és keringési 
rendszerünk miatt
A C-vitamin elősegí-

ti a szív és keringési rend-
szer egészséges működé-
sét: védi az artériákat, meg-
akadályozza a vérlemezkék 
és a koleszterin felhalmo-
zódását a vérünkben, így 
számottevően csökkenthe-
ti a szívinfarktus és a szív-
koszorúér-betegségek koc-
kázatát.

Antioxidáns hatása 
miatt

A C-vitamin egyben 
antioxidáns is, így képes 
csökkenteni az oxidatív 
stresszt, vagyis azt a káro-
sodást, ami a szervezet sejt-
jeiben következik be a sza-
bad gyökök hatására. Az 
oxidatív stressz többek kö-
zött szerepet játszik az öre-
gedésben is.
Kollagénképző hatá-

sa miatt
A C-vitamin a bőr 

kollagénjének képződé-
séhez nélkülözhetetlen 
anyag, így nagyban hoz-
zájárulhat bőrünk, ha-
junk, körmeink egész-
ségének megőrzéséhez 
is. Sőt, csontjaink, por-
caink és ínyünk egész-
séges állapotának fenn-
tartását is támogathatja, 
hiszen a C-vitamin sze-
repet játszik a kötőszö-
vet megfelelő működé-
sében, szerkezetének ki-
alakításában.

Herpesz esetére
A C-vitamin herpesz 

esetén is bevethető: meg-
előzésként alkalmazva 
meggátolhatja a herpesz 
hólyagok kifejlődését, il-
letve már kialakult her-
pesz esetén gyorsíthatja a 
gyógyulást.

Allergiára
A C-vitamin allergia 

esetén is kifejtheti jótékony 
hatásait, ugyanis természe-
tes antihisztaminként mű-
ködve például csökkent-
heti az allergia okozta orr-
dugulást.
Nemzőképesség miatt

A C-vitamin nagy sze-
repet játszik a férfi és a 
női nemzőképesség mi-
nőségében, ugyanis jelen-
léte nélkülözhetetlen az 
ösztrogén, a progeszteron 
és a tesztoszteron hormon 
termelődéséhez is.
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Hozzávalók 3 nagy gáztepsihez: 50 dkg finomliszt, kb. 1 dl méz, 
15 dkg porcukor, 2 teáskanál mézeskalács fűszerkeverék, 1 kávéskanál 
szódabikarbóna, 2 tojás, 15 dkg vaj (esetleg margarin);

A díszítéshez: 1 tojásfehérje, kb. 15 dkg porcukor, 1 csapott evő-
kanál étkezési keményítő, 1 teáskanál citromlé.

Elkészítés: A lisztet elkeverjük a szódabikarbónával és a mézeska-
lács fűszerrel, majd elmorzsoljuk a vajjal/margarinnal. Majd a többi hoz-
závalóval egy jól formázható masszává gyúrjuk. FONTOS! A mézet ad-
juk hozzá utoljára fokozatosan, mert nem biztos, hogy kell bele az 1 dl.

 Lisztezett felületen kb. 4 mm vastagra nyújtjuk a tésztát, és kü-
lönböző karácsonyi formákkal kiszaggatjuk. Sütőpapíros tepsire so-
rakoztatjuk. 

Ha fényesre szeretnénk a mézesek tetejét, akkor sütés előtt leken-
hetjük egyenletesen egy tojásfehérjével.

A díszítéshez a porcukorba beletesszük az étkezési keményítőt, kis 
lyukú szűrőn átszitáljuk.

A robotgéppel elkezdjük keverni a tojásfehérjét, közben apránként 
adjuk hozzá a porcukrot, és a citromlevet is beleöntjük. Lehet, hogy 
kell még hozzá pici porcukor, annyit teszünk bele, hogy sűrűn folyós 
állagú legyen.

A masszát egy zacskóba töltjük, melyet elkötjük vagy összegumiz-
zuk, valamint a sarkánál vágunk egy icipici lyukat, amellyel már lehet 
is írókázni a süteményekre.

Puha mézeskalács – pihentetés nélkül

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

– Nézd csak – mondja Adél a barátnőjének két 
kocogó férfira mutatva. – Az egyik a férjem, a másik 
meg a szeretőm.

– Nahát! …!

Kétbetűsek: ÁV, IL, IS, 
ÍZ, KS, LŐ, MI, PM, RL, SI, 
TE, TU, TZ, VO, YA.

Hárombetűsek: AMI, 
ATA, EBI, ESZ, ÉNI, GAZ, 
GIN, IDI, KAS, MEG, MER, 
PAD, RAG, SAS, SAV, VAN, 
ZÁR, ZIA.

Négybetűsek: AMAZ, 
ARAT, CICA, ÉREM, INAS, 
INCI, IRAT, ÍREK, KÁTÉ, 
MIRE, PAPI, RÁMA, ROZS, 
STAN, TLAN, ZOLA.

Ötbetűsek: AKADÓ, 
BANDI, ENNYI, EZ ALÁ, 
KISLÓ, LÓTÁP, MINEK, 

NEKEM, SZEGŐ, TÁPOS, 
VERÉS.

Hatbetűsek: MOSO-
DA, SZÉLSŐ, TALÁLT, 
ZSINAT.

Hétbetűsek: PASSZÁT, 
RÉMISZT, VARRODA.

Nyolcbetűsek: BAK-
TAT Á S ,  K A N K A L I N , 
KARDEDZŐ, OMNIBUSZ, 
SKANDÁLÓ, SZINTOLY, 
ZSINGELY, ZSINEGES.

Kilencbetűsek: PARA-
MÉTER, SZAKRÁLIS, ZÁ-
RÓVONAL.

Tízbetűsek: LIKŐR-
IPARI, MOZGATÓERŐ, 
SIKERTELEN, SZILVA-
ECET.

T i z e n e g y  b e t ű -
s e k :  N E M Z E T I S É G I , 
SZALÁMIKRÉM.


