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gazdag boldog új esztendőt!

Folytatás a 3. oldalon
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alHetek óta nő a feszültség 
az ukrán-orosz határon 

Folytatás a 3. oldalon

Kedvenc 
pedagógusom

Rózsahölgyek újabb 
akciója

A beregszászi cser-
készeknél  immá-

ron több mint egy évti-
zedes hagyomány, hogy 
a Megváltó születésé-
nek előestéjén adventi 
kézművesnapot tarta-
nak, hogy majd ezt kö-
vesse egy másik, szintén 
megszokott, meghitt al-
kalom, a cserkészkará-
csony. Hosszú évek óta 
mindkét rendezvényt az 
ökumené jegyében szer-
vezik, így annak rotáci-
ós alapon a Beregszá-
szon működő történel-
mi egyházak adnak ott-
hont. 

– Idén a beregszászi re-
formátus gyülekezet ven-
dégszeretetét élvezzük 
– magyarázza a zsibongó 
gyermekzajban Tominec 
Mihály, a Beregszászi 4. 
Számú Bendász István 
Cserkészcsapat vezetője. 

Bemutatjuk a Kárpátaljai 
márkacsaládot

Részletek az 5. oldalon

A Kárpátaljai Rózsa-
hölgyek Társaságá-

nak egyik fő célja, hogy 
szeretetet sugározzon és 
adjon, hogy gondoskodó 
szeretettel és figyelem-

mel forduljon nehezebb 
sorsú embertársai felé, 
hogy úgy adjon, ajándé-
kozzon, amivel igazi örö-
met szerezhet.

Karácsonyvárás a beregszászi cserkészeknél
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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!

Hetek óta nő a feszült-
ség az ukrán-orosz hatá-
ron – mondta a Külgaz-
dasági és Külügyi Inté-
zet igazgatója az M1 ak-
tuális csatornán.

Ugrósdy Márton sze-
rint erőfitogtatás folyik 
orosz részről, katonákat 
vonultatnak fel a határra, 
az ukránok pedig táma-
dástól tartanak. Hozzá-
tette: ezt „a tétek emelé-
sének tekinthetjük”, mie-
lőtt valamiféle megállapo-
dás, alku születne a nagy-
hatalmak között.  

Azzal összefüggésben, 
hogy Vlagyimir Putyin 
orosz elnök úgy nyilat-
kozott, országa kész ha-
ditechnikai lépéseket ten-
ni, ha a NATO tovább kö-
zeledik a határai felé, azt 
mondta: az orosz straté-
giai gondolkodásban na-
gyon fontos szerepet ját-
szik a NATO távolsága az 
orosz határtól.

Hozzátette: ezt általá-
ban a rakéták repülési ide-
jére szokták „lefordítani”, 
ami Putyin szerint 5-10 
perc Moszkva esetében.

Az egyik legfontosabb 
stratégiai érdek, hogy a 
NATO katonai jelenlétét 
minél messzebb tartsák az 
orosz határtól – mondta.

Ugrósdy Márton hang-
súlyozta: miközben az Eu-
rópai Unió és Oroszország 
kapcsolatában van politi-
kai ellenérzés az orosz ve-
zetéssel szemben és uniós 
szankciók vannak érvény-
ben Moszkvával szemben, 

Hetek óta nő a feszültség az 
ukrán-orosz határon

európai cégek eurómilliókat 
fektetnek be Oroszországban 
az energiaszektorban.

Arról is beszélt, hogy az 
Egyesült Államok szeretné, 
ha Európa harciasabb lenne, 
ám az Északi Áramlat 2-vel 
kapcsolatos szankciók eseté-
ben az amerikaiak is „vissza-
táncoltak”.

Ugrósdy Márton értéke-
lése szerint az amerikaiak 
évtizedekkel ezelőtt felis-
merték, hogy „két nagy el-

lenféllel nem tudnak egy-
szerre küzdeni”. Orosz-
országot megpróbálják az 
amerikaiak „leválasztani” 
Kínáról, hogy a kínai kihí-
vásokra koncentrálhassanak.

Hozzátette: ez egyelőre 
nem sikeres, az orosz-kínai 
együttműködés egyre szoro-
sabb. Megjegyezte: az a harci-
asság, amelyet várhattak vol-
na Joe Biden amerikai elnök 
kampányígéretei alapján, nem 
feltétlenül valósul meg.

Arra a kérdésre, lesz-e 
orosz-amerikai alku, azt 
mondta: „kimondva” nem 
lesz, de szerinte a színfalak 
mögött igen, és az ukránok is 

tudhatják, hogy hosszabb 
távon ennek ők lesznek az 
áldozatai.

Eközben azokat az erő-
forrásokat, amelyekre a 
Nyugatnak szüksége van, 
már megszerezte, alkal-
mazzák a szabadkereske-
delmi megállapodást, a ví-
zummentesség pedig lehe-
tővé teszi az ukránoknak, 
hogy munkát vállaljanak az 
EU-ban, több millióan már 
el is hagyták az országot.

A szakértő azt mond-
ta: Ukrajna „hajlamos” 
úgy viselkedni, mintha 
tagja lenne az EU-nak és 
a NATO-nak.

Nyugati részről több-
ször elhangzott: Kijev ne 
számítson arra, hogy NA-
TO-katonák érkeznek meg-
védeni az országot az oro-
szoktól – tette hozzá. Ki-
emelte: ennek fő üzenete, 
hogy óvja az ukrán veze-
tést a meggondolatlan lé-
pésektől, amelyek tovább 
eszkalálnák a helyzetet, és 
esetleg fegyveres összecsa-
páshoz vezetnének.

MTI

Magyarország megál-
lapodást kötött Ukraj-
nával arról, hogy ga-
rantált kapacitásban 
szállít földgázt janu-
ár 1-jétől Kijevnek – 
jelentette be szerdán 
Szerhij Makohon, az 
ukrán gázszállító rend-
szert (HTSZ) fenntartó 
vállalat vezérigazgatója 
a Facebookon.

Az együttműködési 
megállapodást, amelyben 
a garantált szállítási kapa-
citást meghatározták, az 
ukrán fél a magyar FGSZ 
Földgázszállító Zrt.-vel kö-
tötte meg. A szerződés alap-
ján a jövő év elejétől Ukraj-
na akár napi 8 millió köb-
méter gázt szerezhet be 
Magyarország felől.

Makohon kiemelte: a 
legfontosabbnak azt tart-
ja ebben a megállapodás-
ban, hogy hozzáférési le-
hetőséget teremt az ukrán 
kereskedők számára a hor-
vátországi Krk szigeten 
lévő cseppfolyósítottgáz- 
(LNG-) terminálhoz, vala-
mint ezáltal is Ukrajna di-
verzifikálja gázbeszerzési 
útvonalait.

Példaként hozta, hogy 
a Magyarország által ga-
rantált napi nyolcmillió 
köbméter földgáz a fővá-

Magyarország földgázszállítási 
megállapodást kötött Ukrajnával

ros, Kijev napi gázfogyasz-
tási mennyisége. „A Szlová-
kiából elérhető napi kapaci-
tással (27 millió köbméter) 
együtt az Ukrajnába irányu-
ló gázimport garantált tel-
jes kapacitása napi 35 mil-
lió köbméterre nő” – fejtet-
te ki Makohon. Egyúttal je-
lezte, hogy egyelőre három 
hónapra kötötték meg a szer-
ződést a technikai és műkö-
dési folyamatok összehan-

golása, kialakítása érdeké-
ben. Szavai szerint 2022 áp-
rilisától Magyarország felől 
növekedni fog a garantált 
kapacitás.

„2014 óta most először 
növeli Ukrajna a garantált 
gázszállítási kapacitását eu-
rópai irányból” – összegez-
te az ukrán vállalatvezető.

Az UNIAN hírügynök-
ség hozzáfűzte, hogy 2015 
óta Ukrajna nem vásárol 
közvetlenül Oroszország-

tól földgázt, szükségle-
teinek mintegy 30 szá-
zalékát európai orszá-
gokból történő beszerzé-
sekkel fedezi. December 
21-én a gáz Európában 
abszolút árrekordot dön-
tött, meghaladva a két-
ezer dollárt ezer köbmé-
terenként – emlékeztett 
az UNIAN.

Az orosz Gazprom 
vállalat októberben állítot-

ta le a Magyarországnak 
szállított földgáz Ukrajnán 
keresztüli tranzitját. Uk-
rajna addig éveken át úgy-
nevezett reverz, azaz visz-
szafordított irányú szállí-
tással vásárolt Magyaror-
szágról gázt, ami azt jelen-
ti, hogy valójában virtuá-
lis volt, fizikai értelemben 
az Oroszország felől érke-
ző gáz nem hagyta el Uk-
rajna területét.

MTI
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Elejét lásd az 1. oldalon

Elejét lásd az 1. oldalon

Kézművesnap és 
cserkészkarácsony

Karácsonyvárás a beregszászi cserkészeknél

– Az idei kézműves fog lal-
ko zás nak, amely természetes 
módon a karácsonyi készülő-
dés jegyében telik, négy állomá-

sa van – tájékoztat a cserkészpa-
rancsnok. – Az elsőben az alkal-
mon részt vevő mintegy negy-
ven cserkész mézeskalácsot dí-
szít, hogy az majd a karácsony-
fára kerüljön. A mézeskalácso-
kat az Ilosvay cukrászat biz-
tosította számunkra. Köszönet 
érte. A második állomás helyszí-

ne egy adventi koszorú elkészíté-
se, amely kifejezetten csapatmun-
ka, éppen azáltal, hogy valameny-
nyi jelen levő cserkész a koszo-
rú alapját képező kartonlapon ott-
hagyja kézlenyomatát. A harmadik 

helyszínen pedig Harapkó Marian-
na irányításával gyertyasodrás zaj-
lik. Természetes, hogy a betlehemi 
lángot elhoztuk ide is, tehát az el-
készült gyertyát bárki meggyújt-
hatja és hazaviheti. 

– No és az utolsó állomás? Mi-
lyen érdekességet kínál? 

– Itt fagylaltpálcikákból kü-

lönböző karácsonyfadíszeket 
készíthetnek a vállalkozó ked-
vűek, és úgy látom, elég so-
kan vannak. 

– Vajon mit takar ezúttal a 
cserkészkarácsony elnevezés? 

– Idén ez a beregszászi re-
formátus templomban bűnbá-
nati alkalommal veszi kezde-
tét, majd visszajövünk a gyüle-
kezeti terembe, ahol az össze-
jövetel angyalkázással folyta-
tódik. Gondolom, a legtöbben 
tudják, mi ez. Az angyalkázás-
nak a lényege az, hogy minden-
ki egyszerre legyen ajándéko-
zó és megajándékozott. Mon-
danom sem kell, a sorsolás és 
az ajándékozás maga sok-sok 
meghitt pillanatot ígér. 

– Úgy tudom, hogy a koráb-
bi években a cserkészőrsök be-
számoltak azokról a jótékony-
sági akciókról, amelyeket köz-
vetlenül az ünnep előtt hajtot-
tak végre. 

– Örvendetes módon jóté-
teményekből, akár csak az ezt 
megelőző években, idén sem 
volt hiány, ám a fényképes, vi-
deós beszámolókra időhiány 
miatt ezúttal nem tudtunk sort 
keríteni. Reméljük, a követke-
ző hetekben, hónapokban lesz 
rá alkalom, hogy ezt bepótol-
juk, és arra is, hogy ezeket a 
szívből jövő jócselekedeteket 
cserkészeink még nagyon sok-
szor megismételjék. A bereg-
szászi cserkészek nevében a 
Kárpátinfó valamennyi olvasó-
jának áldott ünnepet kívánunk. 

Kovács Elemér A Kárpátaljai Ferences Misz-
szió Alapítvány 2021-ben is le-
hetőséget biztosított a diákok, 
szülők számára, hogy szavaz-
zanak kedvenc pedagógusukra. 
Az online szavazást november 
elején indította. A honlap láto-
gatói egy hónapon át nevezhet-
ték be a számukra legkedve-
sebb óvónőt, tanítót és tanárt, 
valamint SMS-ben szavazhat-
tak rá. A szavazás lezárta után, 
azaz december 6-án a követke-
ző eredmények születtek.

Összesen nyolcvanhét pedagó-
gust neveztek be: tizenkilenc taní-

tót, huszonhat óvónőt és negyven-
két tanárt. Mintegy 2400 érvényes 
sms-es szavazat érkezett, e szerint 
az első helyezést nyerték el:

Óvónő kategóriában: Penyák 
Viktória Zsófia – Ráti Napsugár 
Óvoda;

Tanító kategóriában: Biszku 
Éva – Beregszászi Kossuth La-
jos Líceum;

Tanár kategóriában: Varga 
Róbert – II. Rákóczi Ferenc KMF 
Szakgimnáziuma;

A kedvenc tanárok mellett az 
alapítvány azokat a pedagóguso-
kat is díjazta, akik diákja az el-
múlt év során első helyezést ért 
el a Kárpátaljai Magyar Pedagó-
gusszövetség által rendezett ta-
nulmányi versenyeken.

Az eredményhirdetés már a 
hónap elején megtörtént, viszont 
a díjátadót december 18-án szer-
vezték meg a beregszászi Pász-
tor Ferenc Házban.

Bunda Szabolcs, az alapít-
vány irodavezetője köszöntöt-
te a jelenlévőket, majd ismertet-
te a díj eredetét és történetét. A 
támogatást 2012 óta ítélik oda a 

Átadták a Magyar Kultúráért Kárpátalján pénzalap díjait

Kedvenc pedagógusom
kárpátaljai születésű Kiss Gyu-
la nyugdíjas tanár felajánlása 
eredményeképpen. Aki arra kér-
te az alapítványt, hogy használ-
ja a pénzt a leghatékonyabban, 
támogatva Kárpátalja kultúrá-
ját és oktatását. A pénzjutalom 
másik részét a Szerencsejáték 
Nonprofit Kft. biztosította. Az 
irodavezető felolvasta Kacsó 
András, a KFMA elnökének a 
résztvevőkhöz és nyertesekhez 
intézett levelét.

Fehér Ferenc, a Szent Már-
ton Karitász Jótékonysági Alapít-
vány igazgatója is jelen volt a ren-

dezvényen. Röviden ismertette a 
karitász tevékenységét, valamint 
együttműködésüket a Kárpátaljai 
Ferences Misszió Alapítvánnyal.

A rendezvény fontos része 
volt a gyermek- és ifjúsági nép-
tánccsoportok támogatásának 
kézbesítése is, mely során a ku-
ratórium azoknak nyújtott anya-
gi segítséget, akik az elmúlt hó-
nap folyamán küldték be pályá-
zatukat működésükre, tánctaná- 
rok fizetésére, népviseletre stb.

Perduk János, az alapítvány 
szakmai megbízottja felhívta a fi-
gyelmet a néptánc mint hagyo-
mány megőrzésének fontosságára, 
röviden értékelte a néptánccsoport-
ok pályázatait, valamint megkö-
szönte az alapítványnak, hogy már 
kilenc éve olyan területeket karol 
fel, ahol a kárpátaljaiak korábban 
nem kaptak elegendő megerősí-
tést. Hangsúlyozta, hogy a Kárpát-
aljai Ferences Misszió Alapítvány 
által biztosított lehetőség önbizal-
mat, elismerést és nem utolsó sor-
ban anyagi segítséget nyújt évről 
évre a pedagógusoknak.

ferences.hu

Szeretettel segíteni
Rózsahölgyek újabb akciója

Nos, a karácsonyi ünnepek 
előtt öt gyereknek sikerült bol-
dogabbá tenni az ünnepvárását: a 
rózsahölgyek az „Ismeretlen jóte-
vő” programon belül 2000 – 2000 
hrivnya értékben felöltöztették 
őket. A kiválasztott gyerekek a 
szüleikkel vagy nagyobb testvér-
ükkel érkeztek a beregszászi Tün-
de Divat üzletbe, hogy ott a rózsa-
hölgyek segítségével kiválasszák 

a megfelelő öltözéket: alsó és fel-
ső ruházatot, cipőt, sapkát, sálat 
– mindent, amire a szülők szerint 
szükségük volt, s ami a gyerekek-
nek is tetszett. Így aztán a kará-
csonyt új ruhában köszönthették.  

A rózsahölgyek L. Stipkovits 
Erika szakpszichológussal 
együtt vallják: „A karácsony 
nem rólunk szól, hanem arról, 
hogy szeretetet adunk; azt adjuk 
a másiknak, ami neki fontos”. 

Kovács Erzsébet

Tízen részesültek a Magyar-
ság Háza-díjban, amelyet első 
alkalommal adtak át Buda-
pesten.

Az intézmény fennállásá-
nak 10. évfordulója alkalmából 
alapított elismerést Potápi Ár-
pád János nemzetpolitikáért fe-
lelős államtitkár és Csibi Krisz-
tina, a Magyarság Háza igazga-
tója adta át a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián (MTA) rende-
zett ünnepségen.

„A díjazottak híven repre-
zentálják a külvilág felé az in-
tézmény első tíz évét, amit a 
hagyomány és a modernitás 
kettősével, egymást inspirá-
ló szimbiózisával jellemezhe-
tünk” – hangsúlyozta köszön-
tőjében Csibi Krisztina.

Az intézmény első tíz évét 
összegezve felidézte, hogy a 
minden magyar összetartozá-
sát jelképező Magyarság Háza 
2011-ben a magyar kormány 
támogatásával jött létre, a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
keretein belül, néhány éve pe-
dig önálló nonprofit gazdasági 
társaságként működik, de az 
intézmény céljai azóta is vál-
tozatlanok. Ezek között emlí-
tette a Magyarország határa-
in innen és túl élő magyar kö-
zösségek közötti kapcsolatok 
megerősítését, a pozitív ma-
gyarságkép és az egymás irán-
ti felelősségérzet kialakítását, 
a szülőföldön való boldogulás 
támogatását.

Elmondta, hogy a Magyar-
ság Háza különböző korosz-
tályok számára szervezett szó-
rakoztató, kulturális rendezvé-
nyekkel, ismeretterjesztő elő-
adásokkal várja az érdeklődő-
ket egész évben. Kínálatukban 
szerepel film, színház, muzsi-

Tízen részesültek a Magyarság Háza-díjban: 
Kárpátaljáról Ivaskovics József

ka, irodalom, képzőművészeti, tör-
téneti és fotókiállítás, szabadegye-
tem, mesedélelőtt, rendhagyó óra 
és útikalauz.

Kiemelte, a Magyarság Háza 
az egyetlen olyan kulturális intéz-
mény, amely kimondottan a jelen-
legi Magyarország határain túl élő 
magyar közösségek számára te-
remt fórumot, nemcsak hazánkban, 
hanem szerte a világban.

„Akiket ünnepelnünk kell, az a 
közönség, az a közel 300 ezer em-
ber, aki az elmúlt 10 évben élőben 
volt kíváncsi a programjainkra, és 
az a 10 milliónál is több ember, aki 
az online térben követte figyelem-
mel a rendezvényeinket” – mond-
ta az igazgató, kiemelve, hogy az 
intézmény első évtizedének fő-
szereplői azok az előadók és al-
kotók voltak, akik minden nehéz-
ség ellenére szerepeltek a rendez-
vényeiken. Ezt a kétezer embert 
képviseli a tíz díjazott, akik ed-
digi munkáságukkal hitet tettek 
a magyar kultúra és a magyarság 
mellett – zárta köszöntőjét Csibi 
Krisztina.

„Amit a magyarság önmagá-
nak és a világnak mondhat, minde-
nekelőtt a kultúrájában mondhat-
ja” – idézte köszöntőjében Csoóri 
Sándort Potápi Árpád János nem-
zetpolitikáért felelős államtitkár.

A Magyarság Háza az elmúlt 
évtizedben kiemelkedő szerepet 
töltött be az összmagyarság kultú-
rájának ápolásában, épített és szel-
lemi örökségének megőrzésében, a 
magyar identitás erősítésében – fo-
galmazott az államtitkár.

Potápi Árpád János azt mondta, 
amikor a magyar kultúráról beszé-
lünk, akkor egy olyan ősi kultúrá-
ról beszélünk, ami több ezer éves 
és Szent István óta a Kárpát-me-
dencei térségnek alapvető kultu-
rális egységet is ad. Megjegyezte, 

hogy az egységes magyar nem-
zet sokszor nem is származás, 
hanem vállalás kérdése, kultu-
rális közösséget is jelent.

Felelősségünk, hogy tovább 
tudjuk-e adni ezt a kultúrát a kö-
vetkező nemzedékeknek – tette 
hozzá. A magyar kultúra megőr-
zése érdekében kiemelt felada-
tuknak nevezte egyebek mellett 
a kultúra közvetítését, megis-
mertetését, átadását, valamint a 
közösségek közötti kapcsolatok 
kialakítását, ápolását.

Potápi Árpád János köszön-
tőjében a nemzetpolitika ki-
emelkedő sarokkövének nevez-
te a Magyarság Házát. Remé-
nyét fejezte ki, hogy tíz év múl-
va olyan grandiózus intézmény-
ről tud beszélni, amely mint egy 
emigrációs központ is ellátja a 
tevékenységét és rendezvénye-
ivel az egész világ magyarságát 
bemutatja.

A Magyarság Háza-díj 
kitüntetettjei 2021-ben Écsi 
Gyöngy mesemondó, énekes, 
református lelkész (Felvidék, 
Szlovákia), Fazakas Szabolcs, 
a Székelyföldi Legendárium 
megalkotója (Erdély, Romá-
nia), Gazsó Orsolya filmkészítő 
(Vajdaság, Szerbia), Ivaskovics 
József verséneklő (Kárpátal-
ja, Ukrajna), Kovács Koppány 
rockzenész (Felvidék, Szlová-
kia), Leidemann Szilvia kar-
nagy, csembalóművész, zeneku-
tató (Argentína), Németh Csaba 
tanár (Magyarország), Pál Péter 
színész, énekes, költő, zeneszer-
ző (Muravidék, Szlovénia), Pet-
rás Mária keramikusművész, 
népdalénekes (Moldva, Romá-
nia) és Ruzsicska Ilonka mese-
mondó, óvónő (Drávaszög, Hor-
vátország).

MTI
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„Mivel meglágyult a szíved, 
és megaláztad magad az Is-
ten előtt, amikor meghallot-
tad kijelentését erről a helyről 
és lakóiról: mivel megaláztad 
magad előttem, megszaggat-
tad a ruhádat, és sírtál előt-
tem, azért én is meghallgat-
lak… (2 Krón 34, 27)

Nincs olyan ember, aki ne 
vétkezne Isten ellen. Kevesen 
látják be, hogy vétkeztek, bűnt 
követtek el, mert kemény szívű-
ek és makacsok vagyunk. Ke-
ménységünk, hajlíthatatlansá-
gunk eredménye majdnem min-
dig törés, összetöretés. Meddig 
lehet bántani, sérteni Istent bű-
neinkkel, engedetlenségünkkel?

Ma divat hirdetni Isten szere-
tetét és végtelen kegyelmét. „Is-
ten szeretete nagyobb és erősebb, 
mint a törvény! Azaz, mindenki-
nek mindent megbocsát a vég-
telenségig, mert az Ő szeretete 
végtelen!” Ez a szemlélet soka-
kat felszabadít a bűn gyakorlásá-
ra. „Nem baj, ha egy kis bűnt el-
követsz, Isten megbocsát, mert 
szeret.”

 Mindennapi harc és küz-
delem, amit bensőmben vívok 
a bűn ellen. Tudom, hogy min-
den bűnnek következménye van. 
Mind testünkre, mind lelkünkre 
hatással van az elkövetett bű-
nünk. Senki nem tudja rólunk, 
mi bánt, miért vagyunk szo-
morúak, nyugtalanok, álmatla-
nok… Mi tudjuk, hogy benn, 
a lelkünk mélyén gyötör, kínoz 
a bűn. Harag, bosszú, irigység, 
parázna testi kívánság, hazugság 
– nem látta senki, amikor elkö-
vettük. Vannak bűnök, amelyek 
nem láthatók, nem olyan, mint 
amikor valaki egy zsák lopott 
kukoricát cipel a hátán… De 
kínoz, gyötör szívünk mélyén 
mindaddig, amíg le nem tesz-
szük terhünket, bűnünket a ke-
reszt alá. Mindaddig, ameddig 
meg nem valljuk bűnbánattal Is-
ten előtt. Nagy öncsalás az, ami-
kor arra vár valaki, hogy majd 
elmúlik ez az érzés, majd elfe-
lejtem! Van egy régi mondás: „A 
lelkiismeretet lehet elaltani, ki-
tágítani, de megölni nem!” Min-
den meg nem bánt, be nem val-
lott bűn bennünk marad. Idő és 
alkalom kérdése csupán, mikor 
fizet vissza keserves csapással. 
A bűn következménye minden 
esetben nyomorúság, szenve-
dés, békétlenség, félelem, szo-
rongás, harag, keserűség és soha 
nem áldás!

Vannak fizikai, testi bűnök, 
melyeknek fizikai, testi követ-
kezményei vannak. Isten soha 
nem gyöngéd a bűnnel szem-
ben. Nem engedékeny és nem 
elnéző. A bűnnek következ-
ménye a büntetés. Itt tévednek 
azok, akik csak Isten szereteté-
ről és kegyelméről beszélnek. A 
kegyelem, a szeretet, amit Isten 
a bűnös emberre pazarol, nem 
engedély arra, hogy a bűnt sza-
badon gyakoroljuk a végtelen-
ségig, megvénülésünkig. Az ige 
világosan tanítja: „A test csele-
kedetei azonban nyilvánvalók, 
mégpedig ezek: házasságtörés, 
paráznaság, tisztátalanság, bu-
jálkodás, bálványimádás, va-
rázslás, ellenségeskedés, vi-
szálykodás, féltékenység, ha-

A bűn következménye a büntetés
rag, önzés, széthúzás, pártos-
kodás, irigység, részegeske-
dés, tobzódás, és ezekhez ha-
sonlók. Ezekről előre megmon-
dom néktek, mint már koráb-
ban is mondtam: akik ilyeneket 
cselekesznek, nem öröklik Isten 
országát!” (Galata 5, 19–21)

Isten szeret, megbocsát, 
magához fogadja megtért gyer-
mekeit, de nem tűri a bűn sza-
bad gyakorlását csak azért, 
mert Ő megbocsátó és sze-
ret. Lehet, visszaeső bűnös 
vagy, aki küzd, de nem hivat-
kozhatsz arra, hogy a kegye-
lem majd betakar. Igen, az Úr 
Jézus azt tanácsolta, hogy mi 
bocsássunk meg az ellenünk 
vétkezőknek nem csak hét-
szer… Az Atya megbocsátott 
tékozló fiának annak ellenére, 
hogy mindent eltékozolt. Ám 
az Atya szeretete nem jogosí-
totta fel fiát arra, hogy amikor 
jóllakott, szépen felöltözött, 
kezdheti a csavargást, bűnö-
zést, dorbézolást elölről!

Ajándék a kegyelem, ajándék 
az irgalom és a szeretet, amit Is-
ten ránk pazarol! De nem köve-
telhetjük ezt az ajándékot. Járul-
hatunk, mehetünk mindenkor Is-
tenhez, a golgotai kereszthez, 
alázattal és bűnbánattal. Jézus 
vére eltörli bűneinket, de nem 
követelhetjük.

A testi bűnök súlyos nyoma-
it sokszor testünkben kell hor-
dozni, még a bűnbocsánat után 
is! Az alkoholizmus tönkreteszi 
a májat, az agyat, és a születen-
dő gyermekeket is. A fajtalanság, 
paráznaság iszonyú következ-
ménye századunkban az AIDS. 
A dohányzás tüdőrákot okoz. 
Meddig szabad a bűnt gyakorol-
ni?… Semeddig! Ne keményítsd 
meg a szíved, kedves Olvasóm. 
„Akik pedig Krisztus Jézuséi, a 
testet megfeszítették szenvedé-
lyeivel és kívánságaival együtt!” 
(Galata 5, 24)

A kísértő holnap is jön, kí-
sért a mai megbánt és megval-
lott bűnnel. De légy erős! Kiálts 
az Úrhoz, Ő ad erőt és körül-
vesz megtartó szeretetével! Sír-
junk az Úr előtt együtt, kegyele-
mért, a Szentlélek megújító ere-
jéért. Megígérte az Úr, Ő meg-
hallgat mindenkit, aki alázattal 
jön Hozzá. De ne felejtsd: a ke-
gyelem nem olcsó, nagy ára van! 
Jézus az életével fizetett érte!

Fájlalom és bánom bűnei-
met előtted, Uram. Köszönöm, 
hogy jöhetek Hozzád. Uram, ir-
galmazz nekem, bűnösnek. Nem 
vagyok méltó, hogy szereteted-
del újra átölelj, de nem tudok 
élni Nélküled. Testem, lelkem 
szenved, megnyomorít a bűn 
terhe. Drága Úr Jézus, kérlek, 
mossál meg szent véreddel. Adj 
szabadságot a bűneim megkö-
töző erejétől. Tölts be Szent Lel-
keddel, hogy legyen erőm teste-
met megfeszítve, kívánságaim-
nak nemet mondani. Szolgál-
ni, dicsőíteni szeretnélek egész 
életemmel. Köszönöm, hogy 
szeretsz, pedig nem érdemlem, 
és megkegyelmezel, pedig nem 
vagyok rá méltó. Áldott légy, jó 
Atyám. Ámen

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

Az idei esztendőben egy kis 
csúszással, december 17-én 
kaphatták kézhez a Badalói 
Gróf Gvadányi József nevét vi-
selő gimnázium elsősei a Kár-
pátaljai Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) és a Kárpátaljai 
Magyar Pedagógusszövetség 
(KMPSZ) közös ajándékát, a 
hasznos taneszközöket tartal-
mazó tanszercsomagokat.

A névre szóló mutatós táskák 
átadásán jelen volt a 16 elsős-
sel lelkiismeretesen foglalkozó 
Erdei Katalin tanárnő, Marcsuk 
Zsanett igazgatóhelyettes, va-
lamint Jakab Lajos, a KMKSZ 
badalói alapszervezetének el-
nöke.

A gyerekek és szüleik ezúton 

A csetfalvai születésű Balogh 
Vanessza már kiskorától a sütés 
szerelmese. Szívét-lelkét belete-
szi egy-egy finom édesség elké-
szítésébe. Vallja: az állandó fej-
lődés a jó munka alapja. Vele be-
szélgettünk kezdetekről, kihívá-
sokról.

– Meséljen magáról.
– Balogh Vanessza va-

gyok, bár a legtöbben Ke-
rek Vanesszaként ismer-
nek, mivel nem oly régen 
mentem férjhez és vál-
toztattam vezetéknevet. 
Csetfalván születtem, ott 
is kezdtem általános isko-
lai tanulmányaimat, majd 
felvételt nyertem a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola Felsőfo-
kú Szakképzési Intézeté-
be alkalmazott matemati-
ka szakra. Az oklevelem 
megszerzését követően a 
Rákóczi Főiskolán folyat-
tam a tanulmányaimat ma-
tematika szakon. Jelenleg 
Tiszakeresztúrban élek, a 
helyi iskolában fizikát és 
informatikát tanítok.

– Emellett különleges 
torták készítésébe fogott.

– Mindig is nagyon 
szerettem segíteni édes-
anyámnak, amikor sütött. 
Emlékszem, 9. osztályos 
voltam, amikor először készí-
tettem teljesen egyedül egy sü-
teményt. Az nagyon jól sikerült, 
így kedvet kaptam ahhoz, hogy 
minden vasárnapra készítsek va-
lamilyen édességet. Idővel egy-
re rutinosabb lettem benne. Elő-
ször csak anyukám bevált recept-
jeivel próbálkoztam, aztán vala-
mi újra vágytam, így elkezdtem 
az interneten recepteket keresni. 
Majd egyre különlegesebb és bo-
nyolultabb sütikbe fogtam bele. 
Ekkor jött az az ötlet, hogy süs-
sek rendelésre is. 

– Hogyan emlékszik arra az 
időkre?

– Nem volt könnyű időszak, 
ezt be kell valljam. A közössé-
gi oldalakon hirdettem a szol-
gáltatásomat, de mivel nem is-
mertek, kevesen rendeltek. Az 
első nagyobb munkám 2018 
karácsonyán lett, amikor több 
sütirendelésem volt egyszerre. 

Balogh Vanessza tanár és cukrász

Egy szelet boldogság  
Úgy tartják, hogy a gasztronómia művészi szinten is űzhető. S ha 
van olyan terület, ahol ez a rafináltan megkomponált ízek, gondo-
san összeválogatott összetevők mellett különleges látvánnyal is tár-
sul, az a cukrászat, azon belül is a torták birodalma.

Majd rá kellett jönnöm, hogy ap-
rósüteményeket készítenek otthon 
is, így abból sokat nem tudok pro-
fitálni. Viszont tortát már nem tud 
mindenki saját kezűleg készíteni. 
Így elkezdtem több oktató videót 
nézegetni interneten, közben gya-

koroltam, és különböző ízeket pró-
báltam ki. Természetesen a csalá-
dom volt a főkóstoló, eldöntöt-
tük, mi az, amit érdemes másnak 
is ajánlanom, vagy min kell még 
változtatni ahhoz, hogy igazán fi-
nom és különleges tortákat tudjak 
elkészíteni. Majd szintén a közös-
ségi oldalakon hirdettem, ami si-
keres is lett. 

– Milyen ízű, formájú tortá-
kat készít?

– Minden embernek más az íz-
lése, így a tortáimat is úgy alakí-
tom, hogy mindenki megtalálja a 
kedvére valót. A legnagyobb ked-
vencek a gyümölcstorták, de van, 
aki a hagyományosabb ízeket sze-
reti. Facebook-oldalamon meg-
találhatóak a korábbi munkáim, 
azokból is inspirálódhatnak a vá-
sárlók, emellett üzenetben meg-
beszéljük az egyedi kéréseket is. 
Igény szerint különböző ünnepek-
re, születésnapokra készítek tortát. 

Esküvőkre nemcsak tortát, de 
aprósüteményeket, és úgyneve-
zett candy bar-okat – cukorká-
val, édességgel megpakolt asz-
talok – is rendelhetnek.

– Mennyi idő, amíg elkészül 
egy-egy torta?

– Elkészítési idejük nagyon 
változó, és sok mindentől függ. 
A díszítéstől, attól, hogy milyen 
krém kell bele, és annak meny-
nyi időt kell hűlnie ahhoz, hogy 
dolgozni lehessen vele. Vannak 
olyan figurák, amelyeket már 
napokkal még a torta megsütése 
előtt elkészítek, hogy az jól meg-
száradjon és megfelelő dekorá-

ció legyen belőle.
– Melyik tortát tartja 

a kedvencének?
– Be kell valljam, én 

magam készítettem el az 
esküvői tortánkat, az a 
legkedvesebb számomra. 
Sokáig terveztem, hogy 
milyen ízű és küllemű 
legyen. Emellett, mivel 
szombaton volt az eskü-
vőnk, már pénteken ké-
szen kellett lennem a tor-
tával, hogy majd meny-
asszonyként is legyen 
időm elkészülni. Hála Is-
tennek, pont úgy sikerült 
minden, ahogy azt min-
dig is álmodtam.

– A koronavírus min-
denki életét nehezebbé 
tette. Önre hogyan ha-
tott a karantén?

– Sajnos, ahogy sok 
mindenki másra, rám is 
negatívan hatott a karan-
tén-időszak. Mivel az em-
berek nem tarthattak sem-
milyen közösségi alkal-
mat – amelynek a kelléke 

a torta –, így nekem is kevesebb 
megrendelésem akadt. Azért si-
került átvészelnünk ezt az idő-
szakot is, a családom mindenben 
támogat, ők az én boldogságom.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– A munkám egyben a hob-
bim is, kikapcsolódás számomra 
az, ha süthetek. Megnyugtat, va-
lamint sikerélménnyel tölt el, mi-
kor elkészül egy-egy nagyon szép 
torta. Nincs is annál jobb, amikor 
eljönnek az elkészült édességért, 
és elégedettnek látom a megren-
delőt. A legjobb dolog pedig, ami-
kor a gyerekek ujjonganak a tor-
tájuk mellett, hogy mennyire tet-
szik nekik. A jövőben is minden-
képp szeretném folytatni a sütik 
készítését, gyarapítani tudásomat, 
hogy még többeknek boldogságot 
szerezhessek.

– Úgy legyen!
Kurmay Anita

Tanszercsomagban részesültek 
a magyar iskolák elsősei

köszönik a Széchenyi Jótékony-
sági Alapítványnak és a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, hogy 

a KMKSZ és KMPSZ közre-
működésével az idei tanévkez-
dethez is segítséget nyújtanak a 
kárpátaljai magyar oktatási in-
tézményekben az első osztályt 
anyanyelvükön kezdő gyere-
keknek!

MAGYARUL TANULNI 
JÓ!                                         

(tamási)
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– Meséljen magáról.
– Jánosiban születtem. Elemi 

iskoláimat ott is végeztem, majd 
a Beregszászi Bethlen Gábor Ma-
gyar Gimnáziumban érettségiz-
tem. Ezt követően úgy gondoltam, 
hogy szeretném fejleszteni az uk-
rán tudásomat, azonban a gimnázi-
umban a német nyelvet is megsze-
rettették velem, így abba az irány-
ba is szerettem volna képezni ma-
gam. Párhuzamosan felvételiztem 
a Rákóczi Főiskola ukrán nyelv 
és irodalom szakára, valamint a 
Sztepan Demjancsuk Nemzetkö-
zi Gazdasági-Humán Egyetem ta-
nítói és német levelezői képzésé-
re. Nem volt egyszerű két helyen 
tanulni, de azt mondhatom, hogy 
megérte, hisz az egyik helyen 
elsajátított tudást jól tudtam 
hasznosítani a másik helyen. 
Emellett 2018–2019 folyamán 
elvégeztem a Debreceni Egye-
tem szociálpedagógia mester-
képzését, jövőbeli terveim kö-
zött pedig szerepel, hogy to-
vább képezzem magam és dok-
tori iskolában tanuljak.

– Már főiskolás évei alatt 
belekóstolt a pedagógus szak-
mába.

– Ötödéves hallgató vol-
tam, amikor Ukrajnában kö-
telezővé tették a középisko-
lai ötödik osztályos tanulók 
számára, hogy az angol mel-
lett még egy idegen nyelvet 
tanuljanak. Ekkor kerestek 
meg a Beregszászi 9. Számú Ál-
talános Iskolából, valamint a 6. 
Számú Általános Iskolából, hogy 
lenne-e kedvem németet tanítani. 
Mivel alapképesítésem már volt, 
így elfogadtam az állásajánlato-
kat. Tartalmas egy évet tölthet-
tem az iskolákban, rengeteg ta-
pasztalatot gyűjthettem.

– Majd Németországban ön-
kéntes munkát vállalt…

– 2014 januárjában jelentkez-
tem a Kárpátaljai Református Ön-
kéntes Diakóniai Év programjá-
ra, melynek keretében kárpátal-
jai fiatalokat toboroztak külföldi 
önkéntes munkára. Jelentkezése-
met pozitívan bírálták el, így egy 
évre elutazhattam Németország-
ba, ahol egy idősotthonba osztot-
tak be. Meghatározó élményeket 
szereztem akkor, találkozhattam a 
többi önkéntessel, tapasztalatokat 
osztottunk meg, ennek hatására 
az egy év önkéntes szolgálati idő 
lejárta után még egy évet ott ma-
radtam mint munkatárs. Kezdet-
ben a rendrakásban, étkeztetésben 
vettem részt, második éven pedig 
elsajátíthattam az ápolói feladato-
kat is, akkor már én is fürdettem, 
pelenkáztam az időseket.

– Egyenes út vezetett haza?
– Tapasztalatszerzés és nyelv-

tanulás céljából utaztam ki, min-
dig is tudtam, hogy haza szeret-
nék jönni, és itthon szeretnék 
boldogulni. Mégsem volt köny-
nyű döntés, ezt be kell valljam. 
Emlékszem, 2016-ban hazaláto-
gattam, és elmentem egy márci-
us 15-i megemlékezésre, az ott el-
hangzottak, mintha nekem szól-
tak volna, és megerősítettek ab-
ban, hogy itthon van feladatom.

– Itthon ismét pedagóguspá-
lyára lépett.

Horváth Gabriella, a sokoldalú tanárnő

„Tudd, hogy mit akarsz, és 
tegyél érte”  

Boldogulni a világban, nem könnyű. Sokan talán meg sem talál-
ják útjukat, s csak dolgoznak, keresik a mindennapi betevőre va-
lót, de nem lelik örömüket hivatásukban. A jánosi születésű Hor-
váth Gabriella szerencsésnek vallja magát e tekintetben, hisz ő 
úgy érzi, megtalálta azt, amiben szakmailag és emberileg is ki-
teljesedhet. Ismerjük meg őt!

– Jelentkeztem a Rákóczi Fő-
iskolára tanárnak. Szerencsémre 
a Pedagógia és Pszichológia Tan-
széken akadt is állás, emellett a 
főiskola szakképző intézetében 
németet is tanítok. Nagyon sze-
retek a hallgatókkal együtt dol-
gozni, ők már céltudatosak, el-
döntötték, hogy mit szeretnének, 
és tesznek is azért.

– Valamint újságírói mun-
kát is végez.

– Közel tíz éve csatlakoztam 
a Kárpátalja.ma internetes hír-
portál csapatához mint fordító. 
A németországi munkám alatt 
felhagytam ezzel a tevékeny-
séggel, de hazatérve folytattam. 
Ma is nagy kedvvel fordítok uk-

rán nyelvű írásokat magyarra, 
emellett tudósítok is egy-egy 
eseményről. Szeretem ezt a faj-
ta munkát is, feltölt energiával.

– Megalakulása óta tagja a 
Kárpátaljai Rózsahölgyek Tár-
saságának. Milyen indíttatásból 
csatlakozott hozzájuk?

– Szintén körülbelül tíz éve ön-
kéntes szolgálatot vállalok a Be-
regszászi Járási Máltai Szeretet-
szolgálatnál. Számomra nagyon 
fontos az önkéntes munka, hogy 
segíthessek azoknak, akik valóban 
rászorulnak. Mikor Mező Dianna 
vezetésével megalakult a társaság, 
nem is volt kérdés, hogy csatlako-
zom hozzájuk. Igyekszünk a sze-
retetet, a jóságot hirdetni, megél-
ni. Munkánk során különböző te-
matikus programokat szervezünk 
gyerekeknek, rászorulóknak. Épp 
nemrégiben az Enjoy gyorsétte-
rem és a Red Comp számítógé-
pes szaküzlet tulajdonosaival kö-
zösen 20 nehéz sorsú gyermeknek 
tudtunk finom vacsorát biztosítani, 
és elvittük őket korcsolyázni is. A 
gyerekek mosolyát és boldogságát 
látva tudjuk, megéri végezni ezt a 
szolgálatot.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Az Úrnak hála, úgy érzem, 
hogy megtaláltam itthon a he-
lyem. Nagyon jó érzéssel tölt 
el, hogy segíthetek másoknak, 
ha kicsit is, de boldogabbá tehe-
tem a mindennapjukat. Emellett 
a pedagóguspályán is szeretek 
tevékenykedni, átadni azt a tu-
dást, amit én is magamba szív-
hattam. Kívánom, hogy mások 
is ugyanígy találják meg helyü-
ket a világban.

– Úgy legyen!
Kurmay Anita

A Kárpátaljai márka be-
jegyzett védjeggyel rendelke-
zik, amelynek tulajdonosa a 
KMVSZ. A Szövetség 2020-ban 
hirdette meg a Kárpátaljai emb-
léma hivatalos használatát enge-
délyező pályázatát, melyre közel 
40 vállalkozó pályázott. A nyer-
tes pályázók és a szövetségek 
közös szándéka szerint alakult 
meg a Kárpátaljai márkacsalád, 
melyhez mindazon vállalkozó 
csatlakozhat, aki teljesíti az elő-
írt feltételeket. A márkacsalád a 

2021-es év elején indult útjára. A 
Kárpátaljai márka brandépítési 
programját a Fiatal Vállalkozók 
Szövetsége dolgozta ki. Ennek 
keretében létrehozott egy olyan 
átfogó projektet, amelynek kö-
szönhetően a márkatermékek és 
szolgáltatások egyre több helyen 
megjelenhetnek, illetve egyre 
szélesebb ismertségre tehetnek 
szert. A kezdeményezés legfőbb 
célja, hogy az egymással össze-
fogó és együttműködő vállalko-
zók megmutassák mindazt az ér-
téket, amit a kárpátaljai terme-
lők és szolgáltatók előállítanak, 
képviselnek. A termékekben, a 
szolgáltatásokban és az emberi 
tulajdonságokban is a prémium 
szintet határozták meg alapként. 
Ezek a szigorú feltételek, illetve 
azok folyamatos betartása ered-
ményezheti, hogy az első, önál-
ló kárpátaljai márka sikere tar-
tós lesz, mindannyiunk előnyére, 
igényeinek kielégítésére és az itt 
élők büszkeségének, a szülőföld 
iránti szeretetének erősítésére. 

Nemrég indult sorozatunk-
ban bemutatjuk a Kárpátaljai 
márkacsaládot.

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 magától meg-
old, de a kárpátaljai ember is csak közösségben lehet sikeres. „A 

magányos farkas elpusztul, a 
falka életben marad.” Hiába a 
világszínvonalú termék, hiába 
a rengeteg munka, önmagában 
senki nem tud hosszantartóan 
sikeres maradni. A Kárpátaljai 
Magyar Vállalkozók Szövetsége 
(KMVSZ) és a Kárpátaljai Fi-
atal Magyar Vállalkozók Szö-
vetsége (KFMVSZ) felismerte 
a vásárlók arra vonatkozó igé-
nyét, hogy minél több megbíz-

ható és helyi árut vásárolhassanak. Ennek érdekében arra töreked-
tek, hogy létrehozzanak egy olyan egyedülálló új üzleti szerkezetet, 
amely mindezt megvalósítja. Szükségesnek látszott egy emblémával 
jól azonosítható önálló márka felépítése, amely a legjobb minőségű 
kárpátaljai termékeket és szolgáltatásokat képviseli. 

Simon Dianna 
kereskedő

Akárhogy is nézzük, egy em-
beröltő alatt is nagyot változik a 
világ. Huszonöt-harminc esztendő-
vel ezelőtt például sokkal kevesebb 
dologra volt szükség ahhoz, hogy 
komfortérzetünk teljes legyen. Ma 
egy igényes háziasszony többféle 
mosó-, mosogató- és öblítőszert 
használ, és ragaszkodik a már be-
vált termékhez. 

– Ilyen esetekben mit tud tenni 
egy olyan kereskedő, aki vásárlói 
igényeit komolyan veszi?

– Kézenfekvő, hogy maximáli-
san igyekszik megfelelni ezeknek 
az elvárásoknak – válaszol kapás-
ból Simon Dianna, a Szernyén mű-
ködő D&D üzlet tulajdonosa. – Ná-
lunk, faluhelyen ez különösen fon-
tos, hisz nem lehet minden aprósá-
gért a városba szaladni. Egyrészt, 
mert az sok időt venne igénybe, 
másrészt pedig az utazás sem olcsó 
dolog. Így aztán a családi vállalko-
zásban üzemeltetett boltunkat folya-
matosan fejlesztjük. Ma már az épít-
kezéshez, a lakásfelújításhoz szük-
séges anyagokat, szerszámokat, a 
már említett tisztító és tisztálkodási 
kellékeket, kozmetikumokat ugyan-
úgy árusítunk, mint biciklihez és a 
különböző motorokhoz szükséges 
alkatrészeket, valamint kerti szer-
számokat és növényvédő szereket. 
Emellett számos háztartási kellék 
és ajándéktárgy is megtalálható ná-
lunk, de még egy kisebb állatpati-
kát is működtetünk. Falusi szinten 
ez akár már egy mini szupermarket-
nek is felfogható. 

– Az önök számára mennyire 

fontos, hogy minőségi termékeket 
biztosítsanak a vevők számára?

– Valóban, számunkra az a 
leglényegesebb, hogy minőségi 
árucikkeket forgalmazzunk. Az 
árukészletünk feltöltésekor egy új 
termék esetében mindig az alap-
ján döntünk, hogy mi megvásárol-
nánk-e saját részre a szóban for-
gó árut. Azt valljuk, hogy az ár-
ban inkább legyen valamivel drá-
gább, de mindenképpen megbíz-
ható, s olyan, ami nem tartalmaz 
az egészségre káros anyagokat. 

– Mennyire tudnak azonosulni 
a Kárpátaljai márkacsalád megál-
modóinak alapvető célkitűzésével?

– Büszkén állíthatom, hogy 
már a kezdetektől, a 2006-os in-
dulásunk óta azt a szellemisé-
get képviseljük, amit a Kárpát-
aljai márkacsalád létrehozói hir-
detnek. Tehát mind a különböző 
árucikkek, mind a szolgáltatások 
kapcsán a minőséget kívánjuk 
képviselni. Szívügyünk továb-
bá, hogy ezek megbízható termé-
kek legyenek, amelyeket lehető-
ség szerint helyben állítanak elő. 

– Mennyiben ért egyet azzal 
a megállapítással, hogy a Kár-
pátaljai márkacsalád tagjai nem 
versenytársai, hanem inkább se-
gítői egymásnak?

– Tudni kell, hogy mi a Kár-
pátaljai márkacsalád tagjaivá az 
üzletünk révén váltunk, így ter-
mészetesnek tartjuk, hogy he-
lyet adjunk a márkacsalád pol-
cának. Kiváló lehetőségnek tart-
juk, hogy ebben a térségben ná-
lunk, Szernyén található az első 
ilyen márkabolt. Hogy az érdek-

lődők a mi D&D boltunkban ér-
hetik el azokat a termékeket és 
szolgálatatásokat, amelyeket a 
helyi vállalkozók készítenek, il-
letve nyújtani tudnak.  

– Mi pluszt adhat ez a jövő-
re nézve?

– Már rövid távon is megvan 
ennek a hozadéka, hisz a nyi-
tott szemmel járó vásárló min-
denképpen felfigyel az újdon-
ságokra. Hosszú távon is meg-
éri, hisz a márkatermékek kap-
csán előbb-utóbb olyan emberek 
is megjelennek nálunk, akik ko-
rábban nem tartották fontosnak, 
hogy felkeressék az üzletünket. 
Hadd mondjam el, hogy a Kárpát-
aljai logó használata mindenkép-
pen egyfajta nívót jelent, és ter-
mészetesen azt, hogy a minőséget 
a továbbiakban is garantálni szük-
séges. Elengedhetetlennek tartjuk 
a Kárpátaljai brand tovább építé-
sét és a márkacsalád folyamatos 
bővítését is, hisz bő másfél évti-
zedes szakmai múlttal, régi moto-
rosként jól tudjuk, hogy aki meg-
elégszik a már elértekkel és meg-
áll, az biztosan lemarad. 

Eszenyi Gábor
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 – A szovjet érában a megyé-
ben működő kollektív mezőgaz-
dasági vállalatoknál kétségkívül 
a dohánytermesztési ágazat szá-
mított a legjövedelmezőbbnek. 
Gondoljunk bele, az egész Szov-
jetuniót kellett ellátni füstölni va-
lóval, úgy, hogy a hatalmas biro-
dalomnak viszonylag egy kis ré-
sze volt alkalmas e kultúra ter-
mesztésére – emlékezik vissza 
Popovics Sándor agrárszakem-
ber. – Így aztán az állam számos 
dotációval támogatta a dohány-
termesztőket. Nem véletlen az 
sem, hogy az agráriumnak eb-
ben a szférájában honosodtak 

meg leginkább azok az ösztönző 
módszerek, amelyek a teljesít-
mény és a minőség javítását egy-
szerre kívánták szolgálni. Hama-
rosan ennek meg is lett a foganat-
ja. A kárpátaljai dohánytermesz-
tés fellegvárának számító ugocsai 
falvakban a múlt század hetvenes 
éveinek végére már olyan magas 
szinten zajlott a termelés, hogy 
a letört és a felfűzött levélmeny-
nyiséget a kolhoz pajtái képtele-
nek voltak befogadni. Sebaj, a ré-
szesművelésben dolgozó terme-
lők a saját portájukon, az erre al-
kalmassá tett helyiségekben, fő-
ként a melléképületek padlásain 
aggatták fel a pórékat, s ügyeltek 
nagy gonddal azok száradására. 
Tudták, hogy a jutalom az év vé-
gén történő prémium kiosztása-
kor nem marad el. És nem téved-
tek: a ma is látható takaros, ké-
nyelmes otthonok százai ebből 
a járandóságból épültek, emel-
lett jutott pénz a férjhez készü-
lődő nagylány stafírungjára, hű-
tőszekrényre, mosógépre, motor-
kerékpárra. Sőt olykor személy-
gépkocsira is. 

– Bő negyedszázad elmúl-
tával ugyan mi változott? Egy-
szerre miért lett ismét keresett a 
helyi alapanyag? 

– Kezdjük talán azzal, hogy 
szerte a világban fellelhető ha-
talmas dohányültetvények nem 
mindenütt váltották be a hozzá-
juk fűzött reményeket. Az egyre 
inkább szélsőségessé váló idő-
járás, és főként a sorra jelentke-
ző hosszabb aszályos periódu-
sok nem mindig teszik lehető-
vé a drága pénzen kiépített öntö-
zőrendszerek használatát. A má-
sik ok, hogy éhbérért már Dél-
kelet-Ázsia országaiban, illetve 
Dél- és Közép-Amerikában sem 
hajlandók dolgozni az emberek. 

Új helyzet, új lehetőségek

Dohány – a legpénzesebb 
kultúra?

Harminc évvel ezelőtt, miután Ukrajna elnyerte függetlenségét, 
az országban csakhamar megjelentek a multinacionális cégek. 
Ezek az elsők között vásárolták fel az ország hét nagy cigaret-
tagyárát. A vállalatok mindegyikénél rövid időn belül megtör-
tént a technológiai korszerűsítés, melynek a végén hamar kide-
rült, hogy a hagyományosan termesztett és a pajtákban szárí-
tott dohány befogadására a felújított üzemek kevésbé alkalma-
sak. Egy csapásra lejtmenetbe került az egész ágazat, Kárpát-
alján például akkoriban teljesen eltűntek a dohánytáblák. Az 
elmúlt néhány évben viszont lassú változás kezdődött.

Ehhez járul hozzá sok más, a be-
szállítás bizonytalanságával, a 
határidők betartásával kapcsola-
tos tényező. Az említett tendenci-
ák a világjárvány idején még in-
kább felerősödtek. Ha pedig igaz 
az, amit a rossz nyelvek híresztel-
nek, hogy az Ukrajnában műkö-
dő cigarettagyárak a kész termék 
egy részét illegális úton értékesí-
tik, akkor a hazai alapanyag-szál-
lítmányok éppen hogy kapóra 
jönnek. Például nem kell vámpa-
pírokkal bajlódni és a különbö-
ző illetékeket kifizetni. Meglátá-
som szerint, ha lassan is, de vé-
gül most áll helyre a világ termé-

szetes rendje: minden tekintetben 
úgy van jól, ha a szükséges nyers-
anyagot a feldolgozó üzemek kö-
zelében termelik meg.

A Munkácsi, a Beregszászi já-
rás számos településén alig fél év-
tizeddel ezelőtt ismét divatba jött 
a dohánytermesztés. Bizonyára 
azért, mivel a helyi termelők jó 
pénzt látnak benne, ha belevág-
tak ebbe a nagyon sok kézi mun-
kát igénylő vállalkozásba. A do-
hánytáblákon ugyanis nyár ele-
jétől késő őszig akad tennivaló 
bőven. S a palánták kinevelése is 
nagy odafigyelést igénylő feladat. 
Nem különben a frissen kiültetett 
növényi sarjak gondozása, aztán 
a törés, fűzés, szárítás stb. Az idei 
szezonról érdeklődve megtudtuk, 
hogy az – ahogy errefelé mond-
ják – reménység felett sikerült. Az 
első, legkorábban betakarított té-
telek már készen állnak az értéke-
sítésére, ám egyelőre a nagybani 
felvásárlók még keveset ígérnek 
értük. Érthető is, hisz jelenleg a 
piacon túlkínálat alakult ki, mi-
vel más vidékeken is szép termést 
takarítottak be a gazdák. Akikben 
érlelődik a gondolat, hogy egye-
nesen a cigarettagyárakkal szer-
ződjenek. Bizonyára akkor kény-
telenek lesznek valamivel olcsób-
ban odaadnia termést, ám úgy 
vélik, ezzel együtt számíthatnak 
arra, hogy kapnak némi előleget 
az évközi munkálatok megfinan-
szírozására, s áruhitel formájában 
fóliapalásthoz, zsineghez, műtrá-
gyához stb. is hozzájutnak. Egye-
sek kisebb termelői szövetkezet 
megalakításában is gondolkod-
nak. Bő húsz esztendővel a kol-
hozrendszer felszámolása után, 
amikor lassan felnő egy új gene-
ráció, ideje lenne ez irányba meg-
tenni az első lépéseket. 

Kovács Elemér

Ha az ősz végén nem sike-
rült valamilyen oknál fogva az 
őszi lemosó permetezés a gyü-
mölcsösökben, ezt a munkát a tél 
beálltával is elvégezhetjük. Ha 
az időjárás engedi, egy legalább 
+5 ℃-os száraz napos időben 
még elvégezhető. Ezen felül a 
gyümölcsösök nem csak nyáron 
vannak kitéve a kártevők pusztí-
tásának, de a téli hónapokban is. 
A mezei pockok és egerek nagy 
kárt tudnak okozni a fák gyöke-
rének a lerágásával és a kéreg 
teljes körberágásával. Ez utób-
biak a fa teljes pusztulásához ve-
zetnek. Különösen veszélyezte-
tettek a frissen telepített vagy fi-
atal gyümölcsösök. Ennek elke-
rülése érdekében rágcsálók elle-
ni készítményeket kell kijuttatni 
a területre, és mivel a mezei egér 
és pocok télen nem szaporodik, 
jó eredmény érhető el.  

A lombhullatás után már a 
metszés is elkezdhető. Nagyon 
fontos eltávolítani a sérült, le-
tört ágakat, kimetszeni az egye-
nesen felfele törő vízhajtásokat 
és az egymást keresztező vagy 
a végében elágazó ágak egyi-
két. Ilyenkor kell kijuttatni és 
lehetőség szerint a földbe be-
dolgozni a tápanyagutánpótlást. 
A tápanyag lehet istállótrágya, 
de ha ennek híján van a gazda, 

Tél elei munkák a 
gazdaságokban

A tél beálltával csak a természet aludhatja téli álmát. A gazdálko-
dóknak ilyenkor is kijut bőségesen a feladatokból. Amellett, hogy 
megtervezik a jövő év feladatait és elvégzik a munkaeszközökön a 
szükséges felújításokat, még más teendők is akadnak szép számmal.

akkor komplex NPK műtrágya is 
megfelel. 

Esetenként a gyümölcsös mel-
lett méhekkel is foglalkozik a gaz-
da. Ahhoz, hogy a tavaszi beporzás 

tökéletes legyen, jó, ha odafigyel a 
kirepülőnyílások leszűkítésére. Ezt 
olyan mértékben tanácsos megten-
ni, hogy a szellőzés megmarad-
jon, de az egér már ne férhessen 
be rajta. A méhek túlzott takará-
sa sem célszerű, hiszen, ha a kap-
tárban lévő pára nem tud szellőzés 
útján a kaptárból távozni, akkor az 
ott lecsapódik és a nyirkos kaptár-
ban a keretek bepenészednek. Ez a 
méhcsalád elvesztéséhez vezethet. 

Az ősziek termesztésével 
foglalkozó gazdáknak is érdemes 
felmérni, hogy mennyire szapo-
rodtak el tábláikon a rágcsálók. 
Ha a növényzet le van rágva egy 
nagyobb körben, a lyukak bejá-
ratai előtt szinte ki van takarít-
va és az egérsztrádák frissen ta-
posottak, akkor ott akár egy na-
gyobb populáció is garázdálkod-
hat. Ez komoly terméskiesést is 
eredményezhet, ha majd tavasz-
szal elkezdenek intenzíven sza-
porodni. Ezért itt is ajánlott a rág-
csáló elleni készítmények kihe-
lyezése. A rágcsálók elleni küz-
delem vegyszermentes módsze-

reként javasolnám még az úgy-
nevezett T-fák kihelyezését, ami-
ről a ragadozómadarak szemmel 
tarthatják a területet. Ez a bioló-
giai módszer szinte nem kerül 
semmibe, viszont rendkívül ha-
tékony. Nappal a nappali ragado-
zók (vércse, ölyv és a sasok) bir-
tokolják, éjszaka pedig a baglyok 
veszik nagy hasznát. 

Kovács Árpád 
falugazdász (KMVSZ)

Az influenza nem azonos a 
megfázással, bár ezzel ma már 
többé-kevésbé tisztában va-
gyunk. 

Csak röviden: a megfázás 
lassan alakul ki, torokfájással, 
tüsszögéssel, orrfolyással, köny-
nyezéssel, tehát erős váladéko-
zással, hurutos tünetekkel, eset-
leg hőemelkedéssel jár. Lefolyá-
sa néhány nap. 

Az influenza viszont nagyon 
gyorsan kiüti az embert, fejfájás-
sal, végtagfájdalommal, erős to-
rokfájással és magas lázzal jár. 
Egyik pillanatról a másikra utol-
ér. Lefolyása általában két hét. 

Érdemes az ágynyugalom 
mellett dönteni, mert az influ-
enzának komoly szövődményei 
léphetnek fel, mint például a tü-
dőgyulladás. 

Cseppfertőzés útján terjed, 
nagyon könnyen elkapható. 

Megelőzése kizárólag az erős 
immunrendszer kialakítása ré-
vén megy. Miért van az, hogy 
bár ott kering az iskolában a ví-
rus, mégis csak az osztály bizo-
nyos hányadát fertőzi meg? Az 
egészséges táplálkozás és erős 
lélek a mottó itt is. Kiegyensú-
lyozott gyermeken és felnőtten 
nehezen ver tanyát. Ne feled-
kezz meg róla, hogy a téli, szű-
kösebb időszakban is legyen mi-
vel pótolni a vitamin- és ásványi-
anyag-szükségletet. Szőlő, alma, 
sütőtök, savanyú káposzta, lila 
káposzta, répa, retek, vörös- és 
fokhagyma. 

Manapság hatásos megelő-
zésnek a védőoltást tartják. Kü-
lönösen a nagyon kicsi vagy az 
idős, gyenge szervezet a veszé-
lyeztetett. 

Ha már leterített: 
Ágynyugalom, szigorúan. A 

Influenza fájdalmak, a levertség, a láz nem 
is nagyon engednek mást csinálni. 
Komoly felelőtlenség lábon kihor-
dani az influenzát, mert így lesz be-
lőle járvány. Könnyelmű az ember, 
úgy gondolja, nincs is nagy baj, el-
bír vele, ám közben észrevétlen át-
ragasztja a környezetében élőkre. 

Bőséges folyadék, gyógytea 
kötelező.

Ha nem bírsz enni, nem baj, a 
szervezet legalább minden figyel-
mét a gyógyulásra összpontosítja. A 
fehérjék fogyasztását most mellőzd. 
A hörghurutra is érvényes, hogy a 
tej rontja a helyzetet, még több nyá-
kot képez. Az étkezés legyen na-
gyon könnyű, de vitamindús. 

Moss gyakran kezet! A lakás 
fertőtlenítésére bevált módszer a 
közönséges ecet. Nedves rongy-
ra csurgass tömény ecetet, ezzel 
takarísd át a kilincseket, a mosdót, 
a vécét. Szaga tömény, ezért köz-
ben szellőztess. 

Antibiotikumot nem kapsz az 
orvostól, mert erre a vírusra hatás-
talanok, így hát marad a tüneti ke-
zelés. Mézes tea, fekvés, a beteg-
ség lefolyásának kibekkelése. 

Az emésztőrendszer normál 
működése segíti a vírust minél 
előbb eltávolítani, illetve a bakté-
riumok megtelepedését megelőzni. 
Ezért a folyadék, a levesek, a me-
leg ételek kerüljenek előtérbe a hi-
deg és nyerssel szemben. 

A szoba levegőjének magas pá-
ratartalma meggátolja a vírus ter-
jedését. Éjszakára a gyermekszo-
ba levegőjét fertőtlenítő illóolajjal 
elegyített, vagy sós vízzel is párá-
síthatod. 

Gyógynövények
Kasvirágtea, zöld tea, bodza, 

csipkebogyó, hársfavirág, gyöm-
bér, homoktövis. A tünetek erős-
ségétől függően lehet alkalmazni 
a hörghurutnál felsorolt gyógyító 
növényeket. 

Nem említettük még a lilahagy-

mát, lilakáposztát, pedig isteni 
saláta készíthető belőlük. Mind-
kettőt apróra feldarabolva, cit-
rommal és valamilyen hidegen 
sajtolt olajjal (pl. tökmag, oliva, 
de lehet napraforgó is) ízesít-
ve, esetleg kevés natúr joghurt-
tal összekeverve, ja, és némi fű-
szerrel meghintve. Mint például 
a kapor, bazsalikom, petrezse-
lyem zöldje, kakukkfű. 

Lelki háttér
A láz, a köhögés, a fájdalom 

megszünteti a kapcsolatot a kül-
világgal. Képtelen vagy akár be-
szélni is, nemhogy aktív tagja len-
ni egy közösségnek. Az influen-
za és a hozzá hasonló hurutos be-
tegségek a távolságtartást jelzik. 
Eleged van, nem tudsz (talán mert 
nem akarsz) kapcsolatot terem-
teni, elszigeteled magad. Okot 
ad egy kis pihenésre. A mögöt-
ted levő probléma elcsitulására. 
Holott a baj talán éppen az, hogy 
el kell mondanod valamit, ki kell 
fejezned a véleményed ahelyett, 
hogy elnyomod magadban. 

Nem lehet elégszer elmonda-
ni: minden betegség, bármi le-
gyen is az, azért van veled, mert 
magadhoz vonzottad, lehetősé-
get adtál arra, hogy imitt-amott 
meggyengült szervezetedet tá-
madás érje. Az ember pedig ott 
betegszik meg, ahol a leggyen-
gébb. Ezért, bár nagyon nehéz, 
tudom, de saját élethelyzeted el-
fogadása, a nyitottan élés, az a 
belső nyugalom, ahogy nem üt-
közöl meg a világ lehetetlen vi-
selkedésén, változásán, ez mind 
megteremti a szilárd belsőt, az 
egyensúlyt, ami pedig nem en-
gedi be a betegséget. Lehet er-
ről hosszan beszélni, és kell is, 
azért, hogy felismerd részben, te 
vagy az oka annak, hogy beteg-
ségek tarkítják életed. 

Bodnár István 
kertészmérnök

Szárad a dohány...

Illusztráció
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Cikksorozatunk előző három 
részében bemutattunk néhány 
hasznos kis „kütyüt”, ame-
lyek amellett, hogy kényelme-
sebbé és pontosab-
bá tehetik a zöldség-
termesztést, a gaz-
dák biztonságérze- 
tét is nagymérték-
ben növelni tudják. 
Ehhez csak az kell, 
hogy rendszerbe ál-
lítva maximálisan ki-
használjuk ezeknek 
az okos eszközöknek a tudá-
sát. Így például a már bemu-
tatott áramszüneti riasztó, az 
okos konnektor (vagy relé) va-
lamint a hőmérséklet és pára-
tartalom mérésére is alkalmas 
Sonoff TH 16 okos kapcsoló és 
érzékelő felhasználásával egy 
univerzális vészhelyzeti riasz-
tót tudunk összeállítani. 

Az Ewelink alkalmazásról
Ahhoz, hogy a Sonoff már-

kacsaládba tartozó okos eszkö-
zöket használni, vezérelni tud-
juk, először is le kell tölteni az 
okostelefonunkra egy Ewelink 
nevű alkalmazást, és regiszt-
rálnunk kell a honlapján. Eh-
hez szükségünk lesz egy email 
címre is. Az egész folyamat na-
gyon egyszerű, felhasználó-ba-
rát, mindössze néhány percet 
vesz igénybe. Ha esetleg mégis 
gondot okozna, kérjünk segít-
séget a családban, rokonságban 
lévő 12 évesnél idősebb gyere-
kektől, vagy nézzünk meg egyet 
a Youtube-on a nagyszámú út-
mutató videóból.

Ha sikeresen telepítettük az 
Ewelink alkalmazást, akkor en-
nek segítségével regisztrálhat-
juk a Sonoff márkájú okos esz-
közeinket. Az alkalmazás lehe-
tőséget biztosít arra, hogy akár 
több tucatnyi okos eszközt ke-
zeljünk vele. A részletekbe most 
nem szeretnék belemenni, er-
ről a Youtube-on, nagyon rész-
letes kis útmutató videókat ta-
lálhatunk. 

Amennyiben ezen is sikere-
sen túljutottunk, akkor a kezdő 
oldalon megjelenik az általunk 
regisztrált okos eszközök lis-
tája, kék színnel jelölve azok, 
amelyek aktuálisan elérhető-
ek. Ezen kívül azt is láthatjuk, 
hogy ezen eszközök kapcsolói 
be- vagy kikapcsolt állapotban 
vannak-e, valamint hogy milyen 
módon vannak vezérelve. Rá-

Az okos gazda okos eszközei (4.)

Hogyan fogjuk munkára az 
okos eszközeinket

kattintva egy kiválasztott eszköz-
re, a képernyőn megjelenik ennek 
az eszköznek a kezelő felülete. Itt 
a középen lévő nagy gombbal be- 

vagy kikapcsolhatjuk az 
adott eszközt, vagy az 
alsó sorban lévő időzí-
tési lehetőségekből vá-
lasztva előre megadhat-
juk, hogy mikor, milyen 
időtartamra kapcsolja 
ki vagy be az okos relé-
inkhez kapcsolt gépet. 
A Sonoff TH 16 eseté-

ben a műszer által mért aktuális 
hőmérsékletet és páratartalmat is 
innen olvashatjuk le. És mindezt a 
világ bármely pontjáról, ahol van 
internetelérés! 

A jobb felső sarokban lévő há-
rom pontra kattintva pedig továb-
bi beállítási és karbantartási lehe-
tőségeket találunk. Ezek közül ta-

lán a legfontosabb a bekapcsolási 
alapállapot megadása, azaz, hogy 
egy áramszünetet követően (alap-
állapotban) be- vagy kikapcsolt ál-
lapotba helyezze magát a kapcso-
lónk, valamint átnevezhetjük az 
okos eszközünket a gyári megne-
vezésről valami sokkal praktiku-
sabbra, pl.: palántanevelő, kazán, 
riasztó stb.

Készítsünk univerzális 
vészhelyzeti riasztót!

Az Ewelink alkalmazás segít-
ségével össze tudjuk hangolni az 
okos eszközeink működését, még 
akkor is, ha távol vannak egymás-
tól. Például a palántanevelő fólia-
sátorban vagy a kazánházban lévő 
Sonoff Th16 által mért hőmérsék-
let alapján a hálószobánkban lévő 
okos relé (okos konnektor) ki vagy 
be fog kapcsolni. Ezt a lehetőséget 
használjuk ki a vészhelyzeti riasz-
tórendszerünk létrehozásánál, amit 
az alábbiak szerint tehetünk meg:

● Vegyük az okos konnekto-
runkat, s csatlakoztassuk be a háló-

szoba egyik konnektorába!
● Az Ewelink alkalmazás-

ban az okos konnektornál a be-
kapcsolási alapállapot megadása-
kor válasszuk a „be” lehetőséget!

● Kapcsoljuk be az áram-
szüneti vészjelzőt (hogy sípol-
jon), és csatlakoztassuk az okos 
konnektorhoz! Mivel az feszült-
ség alatt van, a riasztó el fog 
hallgatni.

● Az Ewelink alkalmazás 
kezdő oldalán (My home/Ott-
hon) az alsó sorban van egy 
„okosvezérlés” nevű ikon. Erre 
rákattintva össze tudjuk kapcsol-
ni a különböző okos eszközein-
ket. A jobb felső sorban lévő + 
ikonra kattintva előjön „hozzá-
ad” nevű oldal. Itt be tudjuk ál-
lítani azt, hogy például a palánta-
nevelő fóliasátorban lévő Sonoff 
TH 16 által mért különböző hő-
mérsékleti tartományokban mit 
tegyen az okos konnektorunk. 
Ha úgy adjuk meg az értékeket, 
hogy például 120C alatt és 220C 
fölött kapcsoljon ki az okos kon-
nektorunk, a két érték között pe-
dig kapcsoljon be, akkor el is ké-
szült a vészhelyzeti riasztónk:

 – áramszünet esetén termé-
szetesen megszólal az áram-
szüneti riasztó;

– akkor is megszólal az 
áramszüneti riasztó, ha a pa-
lántanevelőben a hőmérsék-
let 120C alá csökken, vagy 
220C fölé emelkedik, hisz ek-
kor az okos konnektorunk az 
„okosvezérlés”-nek köszönhe-
tően kerül kikapcsolt állapotba, 
amit az áramszüneti riasztónk 
áramszünetként érzékel.

Ha azt szeretnénk, hogy a 
vészhelyzeti riasztónk emellett 
megszólaljon például a kazá-
nunk túl magas- és túl alacsony 
hőmérsékleténél is, az is meg-

oldható. Az „okosvezérlés” me-
nüben van olyan lehetőség, hogy 
a különböző műszerek által mért 
hőmérsékleti értékek együttesen 
döntik el, hogy az okos konnek-
torunk ki- vagy bekapcsoljon. 
Ilyenkor azt kell kijelölnünk, 
hogy a riasztást kiváltó feltéte-
lek bármelyikének megléte meg-
szólaltatja a riasztót, azaz bárhol 
probléma van, szólaljon meg. Vi-
szont csak akkor hallgathat, ha 
minden feltétel együtt adott hoz-
zá, azaz mindenütt „rend” van. 

Reméljük, sikerült felkelteni 
gazdatársaink érdeklődését, és 
amolyan „utókarácsonyi” aján-
dékként meglepik magukat ezek-
kel a hasznos és sokoldalú kis 
segítőtársakkal. Hogy mennyire 
sokoldalúak, azt a következő cik-
künk is bizonyítja majd, amikor 
az öntözésben történő felhaszná-
lásukkal foglakozunk majd. 

Gál István falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Az ünnepek múltán és az ablakon át a kertre nézve egyre több-
ször gondolunk arra, hogy miként is szervezzük meg a tavaszi 
és a nyári munkákat?

Hogyan tervezzünk?
Mit érdemes termelni most, amikor a műtrágyák, a növény-

védőszerek, a vetőmagok beszerzése igen költséges dolog? Bizony 
érdemes ezeket a kérdéseket alaposan elemezni a helyi adottságo-
kat figyelembe véve, hiszen a megoldások teljesen egyediek, füg-

genek a talaj-és környezeti viszonyoktól éppen úgy, mint a család 
fogyasztási igényeitől és szokásaitól.

Mit termesszünk?
Az teljesen egyértelmű, hogy csak azokat a kerti növényeket 

érdemes termelni, amelyek az adott körülmények között jól fejlőd-
nek és szép, értékes termést hoznak! Bármennyire szeretnénk pél-
dául áfonyát termelni a meszes talajú budai vagy balatoni domb-
vidéken, ezzel nem érdemes kísérletezni. Mint ahogy nem célsze-
rű vízivilágot telepíteni a Bükk fennsíkjára és sziklakertet építe-
ni a bugaci homokvidéke sem. Minden növényt ott a leggazdasá-
gosabb termelni, ahol kedvezőek az életfeltételei, ezért új kerttu-
lajdonosoknak azt ajánlom, hogy mielőtt hozzáfognának a biro-
dalmuk benépesítéséhez, nézzenek alaposan körül, hogy mit ter-
mesztenek a szomszédok és a környezetükben tevékenykedő ker-
tészek és kövessék az ő példájukat. Ami persze egyáltalán nem je-
lenti azt, hogy nem lehet és nem érdemes új növények, eddig is-
meretlen fajták meghonosításával kísérletezni. Ez azonban a ker-
ti program második fejezete legyen!

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

nem megfelelő fajtájú és kipusztult gyümölcs- és díszfák kivágásá-
hoz. Először célszerű a fa tövét körül ásni és a talaj felszínéhez kö-
zel elhelyezkedő gyökereket elvágni. Ezután gallyazzuk le a fát, fű-
részeljük le a korona ágrendszerét. Ezután ajánlatos megpróbálni 
(két-három ember közös erejével) kidönteni a fát. Ha ez nem sike-
rül, akkor a talaj felszínén fűrészelje el a törzset, de a fa tönkje nem 
maradhat a földben: azt feltétlenül ki kell ásni! És nemcsak azért, 
mert a helyre szükség van, hanem azért is, mert a talajban maradt 
gyökerek penészgombákkal fertőzik a talajt. Ezért nem szabad ta-
karékoskodni a munkával és a kivágott fa minden vastagabb gyö-
kerét ki kell szedni a földből!

A törzs – felaprítva – alkalmas a kerti hajlék tűzhelyének táplá-
lására, az ágakat azonban maradéktalanul el kell égetni, mert rajtuk 
sokféle betegség és kártevő szaporítóképlete telel át és jelent fertő-
ző forrást a vegetációs időszakban.

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

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

Fagymentes időben a teleltető helyiség alapos szellőztetése fel-
üdíti a növényeket.

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

anyagok beszerzésével. Ahol a közelben folytatnak gombatermesz-
tést, ott nagyon előnyös a letermett gombakomposzt használata a ta-
laj szerkezetének megjavítására és humusztartalmának növelésére. 
Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy a gombakomposz-
tot műtrágyával kell dúsítani ahhoz, hogy számottevően növelje a 
talajunk termőképességét.

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

Célszerű beszerezni a műtrágyát is. A tavaszi időszakban a nö-
vényeinknek sok nitrogénre lesz szükségük, ezért a vegetáció kez-
detén nitrogén műtrágyát vagy olyan vegyes műtrágyát szórjunk ki 
és munkáljunk be a talajba, amely több nitrogént és kevesebb fosz-
fátot, illetve kálit tartalmaz.

A laboratóriumi talajvizsgálat ma már nem túlságosan költsé-
ges dolog és igen sok, hasznos in-
formációt nyújt a kertészkedőknek.

Itt az új év, kezdődhet a 
tervezés!

Szeretném összefoglalni az 
2021-es év mezőgazdasági 
eredményeit és ez 
alapján egy tervet 
készíteni az elkövet-
kezendő évre.  

A mezőgazdasági 
termelők számára min-
den év nehéz. A klíma-
változás negatívan hat 
a terméshozamra, va-
lamint a termés meny-
nyiségi és minőségi mutatóira. 
Gondolok itt különösen az idei 
hosszú, hideg tavaszi időjárásra. 
De ettől függetlenül egy köze-
pes szintű eredményt értünk el. 

Mezőgazdasági körkép 2021 
(összegző)

Így volt ez zöldség-, gyümölcs- és 
szőlőtermesztésben is. Jók a mu-

tatók a szántóföldi növé-
nyek termesztése terén 
is (őszi- és tavaszi kalá-
szosok, kukorica és nap-
raforgó). Pl. a kukorica 
terméshozama idén elér-
te a 8t/ha, de voltak gaz-
dák, akik elérték a 10 t/ha 
is. A napraforgó esetében 
ez a szám elérte a hektá-

ronkénti 2,5-3 tonnát. 
Szeretnék előretekinteni a 

2022-es évre. Úgy látom, hogy me-
zőgazdasági szempontból egy na-
gyon nehéz év vár ránk. Ennek fő 

oka az egyre romló gazdasági 
helyzet a világban. A műtrágyák 
ára drasztikusan megnőtt (300-
400 %-ra). A műtrágyák ára az 
önköltség 2/3-át teszi ki. Már a 
kistermelőket az állam sem fogja 
támogatni, ami nehéz helyzetbe 
fogja hozni a termelőket. Ennek 
ellenére továbbra is dolgozni fo-
gunk egymást segítve. 

Szeretném megköszönni 
hozzám idézett kérdéseiket. To-
vábbra is meg fogok tenni min-
dent, hogy segítsem Önöket. 

Kérdéseikre válaszolok a 
0975166318-as és a 0503723469-
es telefonszámokon. 

P.S. Örömökben gazdag, 
áldott  ünnepeket  kívánok 
mindannyiuk számára!

Novák András 
szaktanácsadó, 

Terra Dei



Csütörtök január 6.

Köszöntjük Boldizsár, gáspár nevű olvasóinkat!

Hétfő január 3.

Köszöntjük genovéva, Benjamin, gvendolin nevű olvasóinkat!

Kedd január 4.

Köszöntjük titusz, leona nevű olvasóinkat!

Szerda január 5.

Köszöntjük simon nevű olvasóinkat!

2021. 
december 29.8 Heti műsor

05:00 Teleshop
05:25 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:20 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

13:25 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

14:25 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsor.

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:00 Nyerő Páros
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:50 Gyilkos ügyek
Amerikai krimisor.

00:55 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

02:00 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:20 Családi titkok
06:30 Mokka 2022
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.
13:30 A del Monte 

örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

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

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
22:20 A Piramis

Magyar
00:00 Magánnyomozók
01:10 Dr. Csont

Am. dráma sor.

05:55 Egy perc üzenet
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:50 Brown atya

Bűnügyi tévéfilmsor.
08:40 A Hókirálynő

Német mesefilm
10:15 Linda

Tévéfilmsor.
11:25 Kutatók nyomában
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 Almárium 

válogatás
15:15 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
16:15 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 A Thomas 
Crown-affér
Játékfilm

22:15 Kenó
22:25 A tengeralattjáró

Német tévéfilmsor.
23:30 Diagnózis

Tévéfilmsorozat
00:15 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:05 Divat & dizájn
02:00 Fülszöveg: Toót-

Holló Tamás

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'22
07:10 Egy perc üzenet
07:15 Almárium
08:05 Mesterember
08:30 Kodály után, 

száz évvel
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Református 

magazin
10:50 Evangélikus 

riportok
11:15 A sokszínű vallás
11:35 A hegyek lánya

Magyar filmdráma
13:00 Híradó
13:20 Közelebb - 

Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Divat & dizájn
14:50 Magyar Krónika
15:20 Főtér: Csorna
16:55 Öt kontinens
17:25 Ízőrzők: 

Szentkirály
17:55 Ízőrzők: 

Galgahévíz
18:30 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Slágertévé
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Slágertévé
02:20 A hegyek lánya

Magyar filmdráma

04:45 Pecatúra
05:10 Napos Oldal –

 DVTK
05:40 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
07:30 Női kézilabda-

világbajnokság
09:10 Golf
09:35 Puskás magazin
10:05 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
11:55 Vollé!
12:25 Röpte
12:55 Jégkorong Erste 

Liga
15:15 K&H női 

kézilabda liga
16:55 Tippmix női ko-

sárlabda NB I.
19:00 Kosárlabda 

magazin
19:45 Forma-1 - 2021
21:25 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
23:20 Férfi röplabda 

válogatott felké-
szülési mérkőzés

01:15 Jégkorong Erste 
Liga

05:00 Teleshop
05:30 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Egy csodálatos

 asszony
Török filmsor.

13:10 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

14:15 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
 Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:00 Nyerő Páros
22:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:50 Házon kívül
23:30 A Karib-tenger 

kalózai
Am. kalandfilm

02:30 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:20 Családi titkok
06:30 Mokka 2022
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

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

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
22:20 A Piramis
00:00 Magánnyomozók
01:10 Dr. Csont

Am. dráma sor.

05:55 Egy perc üzenet
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:20 Unser Bildschrim
07:50 Ridikül
08:45 Brown atya

Bűnügyi tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:20 Linda
Tévéfilmsorozat

11:30 Kutatók nyomában
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 A világ egy 

terített asztal
13:15 Alpesi őrjárat

Tévéfilmsorozat
14:15 Almárium 

válogatás
15:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Önök kérték
21:35 A fehér hercegnő

Angol történelmi 
kalandfilmsor.

22:30 Kenó
22:40 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

23:35 Diagnózis
Tévéfilmsorozat

00:20 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:10 Divat & dizájn
02:00 Fülszöveg: 

Boros Botond

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:15 Planet22
06:40 Magyar gazda
07:00 Egy perc üzenet
07:05 Almárium 

válogatás
07:55 Mesterember
08:25 Kodály után, 

száz évvel
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:45 Neked szól!
10:55 A sokszínű vallás
11:05 Találkozás
11:25 Miért zárjátok 

el az utamat? - 
Összeállítás Pe-
tőfi verseiből, 
prózájából és 
korabeli kriti-
kákból - I. rész

11:55 Petőfi Koltón
12:15 Petőfi - Összeállí-

tás Petőfi Sándor 
születésnapján

13:00 Híradó
13:20 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschrim
14:20 Család'22
14:45 Novum
15:20 Főtér: Kisbér
17:25 Ízőrzők: Feked
18:00 Ízőrzők: Törtel
18:30 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Üdítő: 

Bánki Iván
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Ridikül
22:25 Klasszikusok 

délidőben
23:20 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Üdítő: 

Bánki Iván

05:10 LEN - Vízilabda 
Bajnokok Ligája
06:20 Tollaslabda vi-

lágbajnokság 
döntő

08:15 Múlt és Jelen
08:45 Pecatúra
09:15 OTP Bank Liga
11:05 Jégkorong 

Erste Liga
13:20 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
15:20 Napos Oldal – 

DVTK
15:50 Puskás magazin
16:25 Kosárlabda 

magazin
17:10 Hajime
17:45 Asztalitenisz 

magazin
18:15 Fradi Tv
18:45 Felvezető műsor: 

Jégkorong
19:00 Jégkorong Erste 

Liga
21:10 Értékelő műsor:

Jégkorong
21:50 Fradi Tv

05:00 Teleshop
05:30 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Egy csodálatos

asszony
Török filmsor.

13:10 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

14:15 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:00 Nyerő Páros
22:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:50 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

23:50 Az első millióm 
története

01:00 Édes Otthon
01:45 Balkán Kobra - 

A Thália Szín-
ház előadása

05:20 Családi titkok
06:30 Mokka 2022
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

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

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
22:20 A Piramis
00:00 Magánnyomozók
01:10 Dr. Csont

Am. dráma sor.

05:55 Egy perc üzenet
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Hrvatska Kronika
07:10 Ecranul nostru
07:35 Ridikül
08:30 Brown atya

Bűnügyi tévéfilmsor.
09:15 Isztambuli

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:10 Linda
Tévéfilmsorozat

11:25 Kutatók nyomában
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sanditon

Angol tévéfilmsor.
14:15 Almárium 

válogatás
15:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi té-
véfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:35 Értelem és 

érzelem
Tévéfilmsorozat

21:35 Downton Abbey
Angol tévéfilmsor.

22:30 Kenó
22:40 Szerelembe gurulva

Filmvígjáték
00:25 Diagnózis

Tévéfilmsorozat
01:10 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:55 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 Család'22
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:05 Egy perc üzenet
07:15 Almárium 

válogatás
08:05 Mesterember
08:35 Kodály után, 

száz évvel
09:05 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:40 Új nemzedék
11:05 Isten kezében
11:40 A sokszínű vallás
12:00 A helység kala-

pácsa - Hőskölte-
mény 4 énekben
Tévéfilm

13:00 Híradó
13:25 Hrvatska Kronika
13:55 Ecranul nostru
14:25 Magyar gazda
14:45 Mesterember
15:20 Főtér: Monor
17:00 Hazajáró
17:30 Ízőrzők:

Nagymányok
17:55 Ízőrzők: Abasár
18:30 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Önök kérték 

válogatás
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Ridikül
22:25 Életre ítélve - 

Harmincéves a 
KMKSZ

23:10 Amerigo Tot
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték 

válogatás

04:55 100 éves a Ma-
gyar Birkózó 
Szövetség

06:30 Sporthíradó
07:25 Bringasport
07:45 Jégkorong Erste

Liga
10:00 Sporthíradó
10:25 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
12:20 Hajime
13:00 Sporthíradó
13:25 Asztalitenisz 

magazin
13:55 Jégkorong Erste 

Liga
16:15 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:10 Fradi Tv
17:40 FIFA VB 

2022 magazin
18:10 Aranyoroszlánok
18:45 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
19:00 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
20:50 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
21:00 Sporthíradó
21:30 Aranyoroszlánok

05:00 Teleshop
05:30 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Egy csodálatos

asszony
Török filmsor.

13:10 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

14:15 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:00 Nyerő Páros
22:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:50 A könyvelő

Amerikai akciófilm
01:35 Garzonpánik - A 

011 Alkotócso-
port, a FÜGE és 
a Thália Színház 
előadása

05:20 Családi titkok
06:30 Mokka 2022
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

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

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
22:20 A Piramis
00:00 Propaganda
00:30 Magánnyomozók
01:35 Dr. Csont

Am. dráma sor.

05:55 Egy perc üzenet
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki
07:15 Alpok-Duna-

Adria
07:45 Ridikül
08:40 Brown atya

Bűnügyi tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:20 Linda
Tévéfilmsorozat

11:30 Kutatók nyomában
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Sanditon

Angol tévéfilmsor.
14:15 Almárium 

válogatás
15:05 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Bagi és Nacsa 

Orfeuma
21:35 Munkaügyek 

ismétlés
22:00 Kenó
22:10 Szívzűr

Magyar filmvígjáték
23:40 Diagnózis

Tévéfilmsorozat
00:25 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:20 Divat & dizájn
02:15 Fülszöveg: 

Bauer Barbara

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
06:45 Világ
07:10 Egy perc üzenet
07:15 Almárium 

válogatás
08:05 Mesterember
08:35 Kodály után, 

száz évvel
09:00 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 Új nemzedék
10:55 Isten kezében
11:55 Mihail Bulgakov

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:20 Slovenski Utrinki
13:50 Alpok-Duna-

Adria
14:20 Planet22
15:10 Főtér: Szarvas
16:45 Szerelmes 

földrajz
17:20 Ízőrzők - Temati-

kus epizódok
17:55 Ízőrzők:

Balatonendréd
18:30 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Ridikül
22:25 Életút Krisztus 

követségében 
– Farkas Attila 
atya 90 éves

23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:50 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
02:10 Mihail Bulgakov

Tévéjáték

05:20 Múlt és Jelen
05:45 Kosárlabda 

magazin
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 OTP Bank Liga
09:30 Aranyoroszlánok
10:00 Sporthíradó
10:30 Fradi Tv
10:55 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
13:00 Sporthíradó
13:30 Hajime
13:55 Jégkorong Erste 

Liga
16:15 Asztalitenisz 

magazin
16:40 Pecatúra
17:15 Sporthíradó
17:30 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Férfi kézilabda 

válogatott felké-
szülési mérkőzés

19:30 Értékelő műsor:
Kézilabda

19:45 M4 Sport Év 
Sportolója Gála

22:05 Sporthíradó



Szombat január 8.

Köszöntjük gyöngyvér nevű olvasóinkat!

Vasárnap január 9.

Köszöntjük Marcell nevű olvasóinkat!

Péntek január 7.

Köszöntjük attila, ramóna nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FizETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2021. 
december 29. 9Heti műsor

05:00 Teleshop
05:30 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Egy csodálatos

asszony
Török filmsor.

13:10 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

14:15 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:00 Nyerő Páros
22:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:50 Bölcsőd lesz a 

koporsód
Amerikai akciófilm

01:05 A gonosz 
odabent vár
Amerikai horror

05:20 Családi titkok
06:30 Mokka 2022
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

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

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
22:20 A Piramis
00:00 Magánnyomozók
01:10 Dr. Csont

Am. dráma sor.

05:55 Egy perc üzenet
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:40 Brown atya

Bűnügyi tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:20 Linda
Tévéfilmsorozat

11:30 Kutatók nyomában
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Sanditon

Angol tévéfilmsor.
14:15 Almárium 

válogatás
15:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Távol a világ zajától
Angol romantikus 
dráma

22:25 Kenó
22:35 Karácsonyi 

álmok 3
Lengyel játékfilm

00:25 Diagnózis
Tévéfilmsorozat

01:10 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

02:00 Fülszöveg: 
Náray Mia

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 Planet22
07:10 Egy perc üzenet
07:15 Almárium 

válogatás
08:05 Mesterember
08:35 Kodály után, 

száz évvel
09:00 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 Katolikus 

krónika
10:55 Tanúságtevők
11:25 Tabi László: 

Enyhítő 
körülmény
Tévéfilm

13:00 Híradó
13:20 P'amende
13:50 Öt kontinens
14:20 Evangélium
14:50 Multiverzum
15:20 Főtér: Mosonma-

gyaróvár
16:55 Kárpát-medence
17:20 Ízőrzők: 

Kőszeg szer-
dahely

17:50 Ízőrzők: 
Somogyszob

18:20 Itthon vagy!
18:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:10 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:40 Madárkák

Magyar játékfilm
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Ridikül
22:25 MMA portré
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:45 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:25 Tabi László: 

Enyhítő 
körülmény
Tévéfilm

04:45 Fortuna Liga
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 Lendület
07:55 Tippmix férfi 

kosárlabda 
NB I.

10:00 Sporthíradó
10:25 Golf
10:55 Férfi kézilabda 

válogatott felké-
szülési mérkőzés

13:00 Sporthíradó
13:30 M4 Sport Év 

Sportolója Gála
15:55 Pecatúra
16:25 Hajime
17:00 Sporthíradó
17:15 Aranyoroszlánok
17:45 Fradi Tv
18:20 FIFA VB 

2022 magazin
18:50 Gyorskorcsolya 

Európa-bajnokság
21:15 Sporthíradó
21:50 OTP Bank Liga
23:45 Jégkorong Erste 

Liga
01:55 OTP Bank Liga

05:00 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:15 Teleshop
10:15 Privát kopók

Kanadai filmsorozat
11:25 Autogram
12:10 A specialista

Ukrán akciófilm-so-
rozat

13:30 A gyógyító
Amerikai film

15:55 Hamupipőke-
történet
Amerikai romanti-
kus vígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A Tanár

Magyar filmsorozat
21:15 Sherlock Holmes

Amerikai-német ak-
ciófilm

23:55 Nyírjuk ki
Günthert!
Amerikai akcióvíg-
játék

01:55 Tökéletes fegyver
Amerikai akciófilm

05:00 Teleshop
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

06:30 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

06:55 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

07:20 Magyar népmesék
07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
07:50 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:10 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
08:30 Magyar népmesék
08:40 Magyar népmesék
08:50 Magyar népmesék
09:00 Magyar népmesék
09:10 Magyar népmesék
09:20 Magyar népmesék
09:25 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:35 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:30 Trendmánia
11:00 Design műhely 

Dorogi Gabriel-
lával

11:35 Poggyász
12:05 VándorViadal
12:40 Csapdába csalva
13:10 Csapdába csalva
13:45 A csábítás elmélete

Amerikai romanti-
kus film

15:50 Columbo
Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Mindenütt nő

Amerikai romanti-
kus film

22:15 A csajok bosszúja
Am. vígjáték film

00:35 21 Jump Street - 
A kopasz osztag
Amerikai akció film

05:55 Egy perc üzenet
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:46 Magyar Krónika
07:15 Szerelmes 

földrajz
07:45 Magyar világ
08:10 Noé és barátai
08:40 Divat & dizájn
09:15 A világörökség 

kincsei
09:30 A világörökség 

kincsei
09:45 Utazások Skócia 

szigetein
Angol útifilmsorozat

10:20 Linda
Tévéfilmsorozat

11:30 Kutatók nyomában

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

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők: 

Nagymágocs
13:25 Halál a 

Paradicsomban
Angol bűnügyi tévé-
filmsorozat

14:20 A Titanic iker-
testvére - A 
Britannic ka-
tasztrófája

15:30 Ismeri a Szandi 
Mandit?
Magyar filmszatíra

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

Sporthíradó
18:45 Szerencse Szombat
19:45 Szárnyát vagy 

combját?
Játékfilm

21:30 A hűtlen
Angol thriller

23:30 Kenó
23:40 Bagi és Nacsa 

Orfeuma
00:40 Diagnózis

Tévéfilmsorozat
01:25 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

02:15 Fülszöveg: 
Gáspár András

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:35 Itthon vagy!
07:05 Opera Café
07:35 Püspökkenyér
08:00 Evangélium
08:30 Hogy volt?!
09:25 Négy szellem
10:20 Öt kontinens
10:55 Szerelmesfilm

Magyar játékfilm
13:00 Híradó
13:25 Múlt és jelen
14:00 M4 sport+
14:00 Szabadidő
14:25 Gyorskorcsolya

Európa-bajnokság
17:40 Jégkorong Erste 

Liga
20:05 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
22:00 Bagi és Nacsa 

Orfeuma
23:00 Dokuzóna
23:55 Magyar világ
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szerelmesfilm

Magyar játékfilm

04:35 Asztalitenisz 
magazin

05:00 Bringasport
05:20 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
07:10 OTP Bank Liga
09:05 Szabadidő
09:35 Pecatúra
10:05 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
12:05 Gyorskorcsolya 

Európa-bajnokság
13:05 Férfi kézilabda 

válogatott felké-
szülési mérkőzés

14:45 FIFA VB 
2022 magazin

15:20 Tippmix férfi ko-
sárlabda NB I.

17:30 Felvezető műsor: 
Kézilabda

18:00 Férfi kézilabda 
válogatott felké-
szülési mérkőzés

19:30 Értékelő műsor: 
Kézilabda

19:45 Kékek
20:15 Építők
20:45 Gyorskorcsolya 

Európa-bajnokság
21:45 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
23:40 Tollaslabda világ

bajnokság döntő
01:40 Szabadidő

05:00 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:10 Teleshop
10:05 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:45 A dadus

Am. vígjátéksor.
11:25 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:00 Házon kívül
12:30 Így készült: 

Az unoka
12:50 Vadnyugati 

Casanova
Olasz–francia–spa-
nyol akcióvígjáték

15:15 Mindörökké 
Batman
Amerikai-angol ak-
ciófilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Cápák között
20:15 A Karib-tenger 

kalózai 2.
Am. kalandfilm

23:30 Portré
00:15 A kör

Amerikai thriller

05:00 Teleshop
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

06:30 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:05 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
07:50 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:10 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
08:35 Magyar népmesék
08:45 Magyar népmesék
08:55 Magyar népmesék

09:00 Mesék Mátyás
királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:10 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:35 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:05 Több mint 
testőr Best of

10:40 SuperCar
11:10 Életmódi
11:45 Hun gari kumok -

kal a világ körül
12:20 Mága Jennifer 

- Sztárok az éle-
temből

12:50 Nagy Vagy - Ak-
tív Magyaror-
szág kupa

13:25 Hull a pelyhes 2
Am. vígjáték film

15:25 Jurassic Park
Am. akció film

18:00 Tények
18:55 Ne játssz a tűzzel

Am. vígjáték film
21:00 Farkasok öröksége

Francia, ukrán, 
belga akció film

22:50 Hajsza élő adásban
Am. akció film

00:55 88 perc
Amerikai-német-
kanadai krimi film

05:50 Egy perc üzenet
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
07:35 A világörökség 

kincsei
07:55 Isten kezében
08:20 Bevezetés a 

misztériumba
08:45 Katolikus krónika
09:10 Neked szól!
09:15 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:40 Találkozás
09:55 Jó embert 

keresünk!

10:10 Unitárius 
magazin

10:35 Ortodox örömhír
11:00 Újévi beszélge-

tés Erdő Péter és 
Veres András fő-
pásztorokkal

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

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:30 Az élet első lépései
14:15 Édes anyanyelvünk
14:30 Mici néni két élete

Magy. filmvígjáték
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:10 Hogy volt?!
17:10 Magyarország 

finom
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:45 A kis Spirou

Ifjúsági kalandfilm
21:15 Fegyvertársak

Játékfilm
23:25 Kenó
23:35 Országúton

Játékfilm
01:20 Diagnózis

Tévéfilmsorozat

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 világ
06:25 Élő egyház
06:50 Esély
07:10 Egy perc üzenet
07:15 Világ
07:40 Multiverzum
08:10 Mesterember
08:40 Noé és barátai
09:05 Novum
09:35 Önök kérték
10:30 Ízőrzők:

Nagymágocs
11:00 Magyar világ
11:30 Hazajáró
12:00 A székely Atlan-

tisz - Bözö-
dújfalu emlékére

13:00 Híradó
13:25 Magyarország 

Ma
14:00 M4 sport+
14:00 Jövünk!
14:30 Férfi kézilabda 

válogatott felké-
szülési mérkőzés

16:15 Építők
16:45 Kékek
17:15 Férfi kézilabda 

válogatott felké-
szülési mérkőzés

19:05 Tippmix férfi ko-
sárlabda NB I.

21:05 Gyorskorcsolya 
Európa-bajnokság

22:00 A kétségbeesés 
méltósága - Em-
lékek Csengey 
Dénesről

23:35 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Közös hangon 

- Portréfilm 
Eredics Gábor 
népzenészről - 
MMA portré

05:35 OTP Bank Liga
09:20 Múlt és Jelen
09:45 Jövünk!
10:15 Gyorskorcsolya 

Európa-bajnokság
11:10 Kékek
11:35 Építők
12:00 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
14:00 Gyorskorcsolya 

Európa-bajnokság
17:30 Jégkorong Erste 

Liga
20:30 Férfi kézilabda 

válogatott felké-
szülési mérkőzés

22:15 FIFA VB 
2022 magazin

22:45 Gyorskorcsolya 
Európa-bajnokság
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5 illatos, házilag készült fürdősó hideg téli 
estékre – Ajándéknak is ideális!

Latyak, hó, hideg. A télről sok negatív jelző eszünkbe jut, de 
ez a forró csokoládé, a mézes kalács, meg persze a fürdőkád-
ban töltött hosszú órák ideje is. Hogy az esti gyertyafényes 
pancsolást igazi szertartássá tedd, egy illatos fürdősó sokat 
segíthet, ráadásul a szép üvegbe töltött változatok ajándék-
nak is tökéletesek.

1. Levendulás fürdősó
A levendulás fürdősó elké-

szítése igazán nem nagy műve-
let, de ha azt szeretnéd, hogy ne 
csak illatban, látványban is pazar 
ajándékot készíts, szerezz be pi-
ros és kék ételfestéket, ezekből 
csöppents egy-egy pöttyöt egy 
tálba, majd keverj hozzá egy ke-
vés levendulás illóolajat.

Ezután önts a tálba 
nagy szemű Himalája sót, 
és addig kevergesd, amíg 
minden szemcsét be nem 
fog a levendulás festék.

A színezőanyaggal bánj 
óvatosan, hiszen senki sem 
szeretne lila bőrrel kiszáll-
ni a kádból.

Ha tudsz szerezni, né-
hány szárított levendula-
szirmot is keverhetsz a sóba, 
amit ez után már csak muta-
tós üvegekbe kell töltened.

2. Csíkos fürdősó
Még mutatósabb lesz a fürdő-

só, ha két különböző színt réte-
gezel egymásra. A csíkos fürdő-
sóhoz fogj két tálat, mindegyikbe 
tegyél egy-egy kanál olívaolajat, 
majd az egyikbe keverj egy teás-
kanál kurkumát, a másikba pedig 
ugyanennyi algaport.

A kurkumához ezután cse-
pegtess narancsolajat, az algá-
hoz pedig fenyőolajat.

Ha jól elkeverted őket, akkor 
jöhet a nagy szemű Himalája só, 
amit mindkét tálban addig kell 
kevergetned, míg teljesen sárga, 
illetve zöld nem lesz.

Ekkor fogj egy szép üveget, 
tölts bele egy réteg sárga für-

dősót, majd arra egy réteg zöldet, 
és így tovább, amíg meg nem te-
lik az üveg.

Természetesen más színeket is 
használhatsz, például bogyós gyü-
mölcsök pépjét a piroshoz, fahéjat 
a barnához.

3. Vaníliás-eukaliptuszos 
fürdősó

A vanília megnyugtat és ellazít, 

az eukaliptusz pedig energetizál, 
anélkül, hogy túlságosan felpörget-
ne, így egy nehéz, hosszú nap végén 
tökéletes módja a stressz levezetésé-
nek a vaníliás, eukaliptuszos fürdő.

Mivel az eukaliptusz a légzést 
is könnyíti, egy ilyen fürdősó ab-
ban is segít, hogy megfékezd a kez-
dődő náthát.

Csöpögtess egy kis tégelybe 8 
csepp jojoba olajat, majd ebbe ka-
pard bele egy fél vanília belsejét.

Alaposan keverd el, majd adj 
hozzá 3 csepp eukaliptusz olajat is. 
Egy nagyobb tálba önts egy csésze 
Himalája sót és fél csésze szódabi-
karbónát. Ezeket is keverd el, majd 
öntsd hozzájuk az olajat, és dolgozd 
össze őket.

A színezéshez tetszés szerint 
használhatsz ételfestéket is.

4. Rózsás-tejes fürdősó
A rózsa és a tej egyaránt ápol-

ja, kényezteti a bőrt, az illatuk pe-
dig mennyei lesz. Az érett bőr kü-
lönösen hálás az ilyen fajta törő-
désért, ezért az anyukád számá-
ra például remek ajándék lehet ez 
a fürdősó, de az üvegbe zárt lu-
xusnak tényleg bárki örülni fog.

Másfél csésze tejport – ha 
sikerül zsírosat szerezned, az a 
legjobb – keverj el ugyanennyi 
Himalája sóval, majd adj hozzá 
néhány csepp piros ételfestéket.

Kevergesd addig, amíg egy-
séges, rózsaszín árnyalatot 
nem kapsz.

Ezután adj a fürdősó-
hoz 6-7 csepp rózsa illó-
olajat, majd, ha van, ak-
kor keverj el valamennyi 
szárított rózsaszirmot is 
a sóval. Ezután már csak 
üvegekbe kell töltened, 
és akár ki is próbálhatod 
a fürdősót.
5. Mézes-mandulaola-

jos fürdősó
Ez a fürdősó tényleg a 

legegyszerűbbek közé tartozik, 
mégis igazi élménnyé varázsol-
ja az esti fürdőzést, hiszen nem 
csak finom, édes illata miatt fo-
god szeretni, hanem azért is, amit 
a bőröddel tesz.

Egy evőkanál mézet keverj el 
5-6 csepp mandula olajjal, majd 
ebbe forgasd bele a Himalája sót.

Esetleg egy evőkanál tejport 
is tehetsz a fürdősóhoz, hogy a 
fürdővíz még krémesebbé vál-
jon tőle.

Nehéz napok után tökéle-
tes választás ez a pihentető illat-
kombináció, de a téli bőrszáraz-
ságtól is búcsút vehetsz a méz-
nek, a mandulának és a tejnek 
köszönhetően.

1. Homlokgyakorlat
Ezt a sorozatot érdemes mi-

nél gyakrabban, legalább két-
naponta elvégezni, ha szeret-
nél kevesebb ráncot a homlo-
kod közepére.

A feladat egyszerű: a két mu-
tatóujjadat helyezd a szemöldö-
keid fölé (a bal mutatóujjadat a 
bal fölé, a jobbot a jobbhoz). Ezt 
követően fejts ki a bőrödre velük 
egy kis nyomást, majd próbáld 
meg felhúzni a szemöldököd (ne 
az ujjaddal, hanem ahogy egyéb-
ként is tennéd, amikor felhúzod 
a szemöldököd valamire), miköz-
ben az ujjaddal ellentartasz neki. 
Egy másodpercig tartsd így, majd 
engedd el őket, és ismételd meg 
10 alkalommal.

Ez egy sorozat, amiből ösz-
szesen ötöt kell megcsinálnod, 
a legutolsó után pedig 10 má-

sodpercig próbáld meg felhúz-
va tartani a szemöldököd, és 
rögtön érezni fogod a kicsit 
égető érzést.

Ez azt jelenti, hogy hatással 
voltál az izmokra!

2. Szemgyakorlat
A szemhéjak megereszke-

dése is együtt járhat az élet-
korunkkal, ráadásul genetikai-
lag is továbbörökölhetjük ezt a 
szüleinktől.

Ha javítanál rajta egy kicsit, 
ezt a gyakorlatot érdemes ismé-
telned! A három középső ujjadat 
tedd a szemöldököd alá, úgy, 
hogy az épp a csonton legye-
nek. Fejts ki enyhe nyomást, és 
húzd egy kicsit felfelé, miköz-
ben becsukod a szemed, és így 
tartod egy másodpercig. Utána 
elengedheted.

Ezt szintén 10 alkalommal 
kell ismételni, legalább ötször, 
az utolsó sorozatnál pedig a 
legvégén 10 másodpercig tartsd 
ki ezt a pózt!

3. Arcgyakorlat
K i f e j e z e t t e n  a  p o f i d -

da l  van  ba jod ,  é s  sze re t -
néd az itt lévő izmokat erő-
s í teni?  Tedd ökölbe a  ke-
zed ,  majd  az  a rccson tod-
hoz nyomd oda, gyengéden, 

Arctorna: szemmel láthatóan feszesebb 
lesz az arcbőröd ezekkel a gyakorlatokkal
A ráncok megjelenése sajnos elkerülhetetlen része az életnek, 
de szerencsére azért tehetsz, hogy ez minél később következzen 
be! Az alábbi 5 arcizomgyakorlat segít, hogy fiatalos maradjon 
az arcod, és kevésbé legyenek mélyek a ráncaid. Először is mosd 
meg a bőrödet langyos vízzel, hagyd megszáradni, majd jöhet 
az „edzés”!

majd a száddal formázz egy 
O-betűt. Már ettől érezni fo-
god, hogy feszül egy kicsit 
a bőr alatti izom.

Ha megvagy, akkor a kezed 
maradjon mozdulatlan, de köz-
ben próbálj meg mosolyogni, 
és tartsd ki egy másodpercig. 
Ezután engedd el, és csináld 
végig összesen 40-szer, a leg-
utolsó alkalommal 10 másod-
percig kitartva.

Az egész nem tart tovább egy 
percnél, de hosszú távon meglesz 
az eredménye!

4. Orrgyakorlat
Az orrod alatt lévő két mé-

lyebb vonal, ami a mosolygás 
miatt alakul ki elsősorban, szin-
tén halványítható.

A két mutatóujjadat tedd a 
vonalakra (mint az első gyakor-
latnál, a bal ujjadat a bal vonal-

ra, a jobbot a jobbra), majd fejts 
ki egy enyhe nyomást, és húzd 
meg felfelé.

Ezután a száddal formálj 
egy O-betűt: már ettől érez-
ni fogod a feszülést az ar-
codban, hiszen az ujjaiddal 
ellentartasz neki.

Tartsd egy másodpercig, majd 
engedd el, és ismételd meg össze-
sen 10-szer, 5 sorozatban.

A végén a 10 másodper-
ces kitartás ne maradjon el 
itt sem!

5. Nyakgyakorlat
A nyakaddal, álladdal vagy 

elégedetlen, és feszesítenéd egy 
kicsit a bőrt? Akkor ez lesz a te 
feladatsorod!

Tedd a kezeidet a nyakadra, 
mint amikor a filmekben valakit 
fojtogatnak, de persze ennél sok-
kal gyengédebben.

A nyelvedet tedd a fogsorod 
alsó részéhez, majd döntsd hátra 
a fejed, mintha a plafont akarnád 
nézni, közben pedig tarts ellen a 
kezeiddel, mintha azok le akar-
nák húzni a fejed.

Csak óvatosan! Egy másod-
percig tartsd ki, majd csináld 
végig 10 alkalommal, 5 soro-
zatban, végül 10 másodpercig 
tartva.

Nem „divat” a hajlakk, pedig ha így 
használod, csodát művel a hajaddal

Mindannyiunk emlékezetében élnek még azok az idők, amikor a 
bulizás előtti készülődés elképzelhetetlen volt hajlakkozás nélkül. 
Elvégre nem azért töltöttünk órákat a frizuránkkal, hogy egy óra 
alatt összeessen! Aztán ahogy teltek az évek, úgy hagytunk fel ezek 
használatával, pedig ma már sokkal jobb minőségű termékek kap-
hatók. Íme hairstylist 5 tippje, aminek segítségével a hajlakk a leg-
jobb barátod lehet!

A hajlakk helyes 
alkalmazása

A mai, modern hajlakkok már 
megakadályozzák a haj összera-
gadását, szemben a régebbi ter-
mékekkel, amelyeknél ez a prob-
léma még fenn állt.

Hogy ezt a formulát a legin-
kább megfelelően ki tudd hasz-
nálni, figyelj oda arra, hogy mi-
nimum 30 centire tartsd a frizu-
rádtól a szórófejet.

Ha közelebb tartod, gyorsan 
merevvé válnak a hajszálak, és 
valóban ragadni fognak a lakk 
hatására. Ez a trükk azért is hasz-
nos, mert így kapunk egy könnyű 
permetet, ami bőségesen elég a 
frizura megtartásához, a ragadás 
meggátolásához.

Csak a végén használd
A hajlakk finish termék. Ez 

azt jelenti, hogy belakkozott ha-
jat már nem szabad sem hajva-
salóval, sem hajsütővassal vagy 
egyéb készülékkel tovább for-

mázni, hiszen az nagymértékben 
roncsolja a hajszálakat: szárítja, 
keményíti, majd magas hőn bele is 
égeti a tincsekbe.

Csak akkor használd a hajlak-
kot, ha már kész a frizura, és azt sze-
retnéd véglegesíteni. Ha még úgy 
látod, hogy talán itt-ott szeretnél 
igazítani rajta a vasalóval, inkább 
azt csináld meg először. Ugyanez 
a fixáló habokra is igaz!
Hol és milyet vegyél

Ha belépsz egy boltba, láthatod, 
hogy a legolcsóbbtól a kimondottan 
drágáig terjed a skála hajlakkok terén.

Ha tényleg olyat szeretnél venni, 
ami nem árt a hajszálaknak, de még-
is megfelelő mértékű tartást biztosít, 
érdemes lehet kikérdezned a fodrá-
szodat, ő mit ajánl a hajtípusodra.

Lehetőség szerint érdemes fod-
rászkellékesnél professzionális haj-
lakkot vásárolni, egy gyengébb és 
egy erősebb tartást adót, hogy min-
den eshetőségre legyen nálad meg-
felelő termék.

A nagyobb volumenért
A hajlakkal lehetőséged van a 

frizurád volumenjét megnövelni, 
ezért ha laposodásra hajlamosak 
a tincseid, ezt az egyszerű trük-
köt próbáld ki.

Dobd előre a hajad, és alulról 
fölfelé fújd meg hajlakkal a hajszá-
lakat (azért figyelj oda arra, hogy 
a 30 centis távolság meglegyen).

Ezt követően finoman hátra 
dobva a hajad, tincsenként meg-
emelve a hajtőre is fújj egy kevés 
permetet. Biztosan sokkal ter-
mészetesebb lesz a hatás, mint-
ha a jó öreg tupírhoz fordulnál 
segítségért.

Ha van frufrud
Te is azok közé tartozol, akik-

nek a frufruja gyorsabban zsíro-
sodik, mint a hajuk többi része?

Ez azért van, mert észrevétle-
nül többször is megérinted a fruf-
rudat, hogy félre tűrd a szemeid 
elől, az ujjaidon lévő zsírok pe-
dig gyorsan rátapadnak. A haj-
lakkod segíthet még ebben is!

Vegyél a kezedbe egy körke-
fét, picit száríts rá a frufrudra, majd 
a hajat a körkefén hagyva fújj rá 
némi permetet. Nem kell túl so-
kat! Ez máris kevésbé zsírossá va-
rázsolja a tincseket, és nyertél még 
egy plusz napot a hajmosásig.
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Még több információ a karpatinfo.net-en

sportKriMi

rovatvezető: jakab lajos

Halálos kimenetelű közúti baleset 
történt december 24-én este az ung-
vári járási Dimicsőn (Demecsi) – adta 
hírül a mukachevo.net. Egy helyi la-
kost ütöttek el, aki a helyszínen éle-
tét vesztette.

Az információk szerint egy Volkswa-

Halálos baleset történt Dimicsőn
gen típusú kisbusz sofőrje ütötte el a nőt, 
aki az út szélén tolta a biciklijét, s a bal-
eset következtében azonnal életét vesztet-
te. Az ügyben folyik a nyomozás.

Ami kiderült: a sofőr józan állapotban 
volt a baleset idején. A járművet lefoglal-
ták. A férfi ellen eljárás indul.

December 22-én este kigyulladt egy 
melléképület Lakatosfalván (Klocski) 
a Kert utcában, tudtuk meg a Rend-
kívüli Helyzetek Állami Szolgálatá-
nak kárpátaljai kirendeltsége közle-
ményéből. 

Az épületegyüttesben garázs, paj-
ta és műhely is volt, így a lángok gyor-

Tűz pusztított a Munkácsi járásban
san terjedtek. A helyszínre kiérkező tűz-
oltók először az égő épület mellett lévő 
kétszintes lakóházat igyekeztek megvé-
deni a lángoktól.

A tüzet végül 2,5 óra alatt sikerült el-
oltani. A lángok elpusztították a 75 négy-
zetméteres melléképületet, de a lakóház 
sértetlen maradt.

December 25-én a rahói járási Sztebnij 
dűlőben ismeretlenek 8,5 köbméternyi 
közönséges lucfenyőt vágtak ki. A rend-
őrségi járőrcsoport elől menekülve egy te-
herautó az illegálisan kitermelt faanyag-
gal a patakba borult. Erről a Kárpátaljai 
Megyei Erdészeti és Vadászati Főosztály 
Facebook-oldalán számoltak be.

A járőrözés során az erdőőrök egy te-
herautó motorjának hangját hallották, és 
a zaj felé indultak. A teherautóhoz köze-
ledve az erdőmestereket észrevették az is-
meretlenek, beültek egy rendszám nélkü-
li ZIL–131-es fával megrakott gépkocsi-
ba és eltűntek a helyszínről.

A munkások értesítették a Kőrösmezői 

Patakba borult egy lopott fát szállító teherautó
(Jaszinya) erdészet mobil járőrbrigádját, 
amely a település irányából indult az er-
dősértők elé. Az üldözés elől menekülve, 
Sztebnij település felé haladva a megrako-
dott teherautó az útszéli patakba borult, az 
ismeretlenek elhagyták a baleset helyszí-
nét” – áll a közleményben.

Az erdő felé haladó mobil járőrcsapat 
egy felborult gépkocsit talált fával, a hely-
színre kihívták a rendőrséget és a nyomo-
zócsoportot. A rendőrség azonosítja a teher-
autó tulajdonosát és az érintetteket. Az ügy-
ben falopás miatt indult nyomozás, amely-
nek eredményeként az elkövetőket közigaz-
gatási vagy büntetőjogi felelősségre vonják, 
adja hírül a zakarpattya.net.ua hírportál.

December 25-én életet mentettek a 
beregszászi mentősök, számol be a 
mukachevo.net hírportál. 

Egy 64 éves mozgáskorlátozott nyug-
díjas nőnek órákba telt, míg megközelítet-
te a telefonját és értesítette a mentőszol-
gálatot arról, hogy bajban van.

A tetőn keresztül másztak be a beregszászi 
mentősök, hogy segítsenek egy idős hölgyön

A helyszínre kiérkező orvosok csak a 
tetőn keresztül tudtak bejutni a házba, mi-
vel az udvaron egy kicsit sem barátságos 
németjuhász fogadta őket. Az idős hölgy-
nek, mint kiderült, megsérült a lába. Az 
egészségügyi dolgozók fájdalomcsillapí-
tót adtak neki, majd kórházba szállították.

A balesetről december 23-án este érke-
zett bejelentés a hatóságokhoz, olvasha-
tó a goloskarpat.info hírportálon

Az információk szerint egy sze-
mélyautó és egy tehergépkocsi ütközött 
össze, melynek következtében a ka-

Kamion és személyautó ütközött a 
Kijev–Csap autóúton

mion az árokba sodródott és felborult.
A beszámoló szerint a balesetnek nin-

csenek áldozatai. A hatóságok elmond-
ták, hogy az egyik járművezető valószí-
nűleg elaludt.

A baleset pontos okát még vizsgálják.

Az autóbaleset december 22-én tör-
tént a járőrrendőrök szeme láttára az 
alsóvereckei (Nyizsnyij Vorota) ellenőr-
zőpont közelében.

A járőrök a helyszínen megállapítot-
ták, hogy a Volkswagen típusú kisbusz so-
főrje elvesztette uralmát járműve felett és 
egy Ford személygépkocsinak ütközött. A 
balesetet okozó személy iratainak ellen-
őrzése során a rendőrök kábítószer-fo-

A járőrök orra előtt okozott balesetet egy 
bódult sofőr

gyasztásra utaló jeleket észleltek. Az ál-
lampolgárt egy egészségügyi intézmény-
ben megvizsgálták és a narkológus záró-
jelentése szerint a férfi bódult állapotban 
volt, azaz kábítószer hatása alatt vezetett.

A rendfenntartók jegyzőkönyvezték az 
esetet: járművezetés bódult állapotban (a 
büntetés – 17 ezer hrivnya pénzbírság a jo-
gosítvány egy évre történő bevonásával) 
és baleset okozása, íja a goloskarpat.info.

A határőrök először a határra vezető 
nyomokat látták meg.

Amikor utolérték a férfiakat, azok 
nem akartak megállni, ezért a határőrök-
nek figyelmeztető lövéseket kellett lead-
niuk. Csak ezután, mintegy tíz méterrel a 

A határőrök lövéssel állították meg a 
Szlovákiába menekülő két férfit

határ előtt álltak meg az „utazók”, írja a 
mukachevo.net. Mint kiderült, a férfiak tö-
rök állampolgárok, és Szlovákiába akartak 
menni a jobb sors reményében. 

A határőrök azt is kiderítették, hogy a 
külföldiek legálisan érkeztek Ukrajnába.

December 21-én éjszaka tűz ütött ki 
Munkácson a Projektna utcában talál-
ható egyik lakóházban.

Az épületben három felnőtt és hat 
gyermek tartózkodott a tűzeset idején. 
Az egyik gyerek éjszaka felébredt, és lát-
ta, hogy a szobában füst van. Így minden-
kit felébresztett, a felnőttek pedig hívták a 
tűzoltókat. A hívás után egy órával a tűz-

Kiégett egy lakás Munkácson
oltók lokalizálták a tüzet, így megakadá-
lyozták, hogy a lángok átterjedjenek egy 
szomszédos lakásra ebben a lakóházban.

A 32 négyzetméteres területen kelet-
kezett tüzet végül további fél óra alatt 
sikerült eloltani. A tűzben a lakásban 
lévő bútorok és háztartási cikkek meg-
semmisültek, valamint megrongálódott 
a fapadló.

Bár hivatalosan nem tekinthető befeje-
zettnek a magyar labdarúgó NB I őszi 
szezonja, néhány kiragadott szempont 
alapján visszapillantottunk az elmúlt 
hónapok történéseire.

A tavaszi folytatás felvezetéseként 
kevesebb mint egy hónap múlva, január 
27-én rendezik a még nyárról elhalasz-
tott Puskás Akadémia – Ferencváros ta-
lálkozót, amely a bajnoki cím szempont-
jából is fontos találkozónak számít.  Hi-
vatalosan akkor lesz végleges ugyan az 
őszi tabella, ezzel együtt a magyar élvo-
nalban más most lezárhatjuk 2021-et. A 
két említett csapat a dobogón várja a foly-
tatást, noha egy mérkőzéssel kevesebbet 
játszott, mint a másik tíz együttes. Az 
FTC az első, mégis edzőt váltott, Peter 
Stöger helyét Sztanyiszlav Csercseszov 
vette át. A csapat jó úton jár a címvédés 

Magyar futballisták az első háromban
felé, és itt az újabb elismerése: a Nemze-
ti Sport osztályzatai alapján Dibusz Dé-
nes, a zöld-fehérek válogatott kapusa lett 
az ősz játékosa. 

A Fradi portása nem csak a hálóőrök 
között végzett az élen kimagasló, 6, 445-
ös átlagpontszámával, de az egész me-
zőnyben ő lett a legjobb.

A képzeletbeli dobogó második helyét 
a Paks gólvágója, a 15 találatával a góllö-
vőlistán is kiemelkedőt nyújtó Ádám Mar-
tin szerezte meg (6, 353), míg a harmadik 
helyen egy nagy visszatérőt, a Debrecen 
egykori válogatottját, Dzsudzsák Balázst 
találjuk (6, 333).

Mindenesetre az a tény, hogy a külföl-
diekkel alaposan felhígított magyar me-
zőnyben az első három között nem jutott 
hely légiósnak, a magyar játékosok képes-
ségét emeli ki.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség 
(FIFA) közzétette legfrissebb, egyben idei 
utolsó világranglistáját: a magyar váloga-
tott a 39. helyen zárta a 2021-es esztendőt. 

A FIFA honlapja megjegyzi, míg 2020-
ban a pandémia miatt csak 352 válogatott 
mérkőzést játszottak le, addig ebben az év-
ben már 1116-ot.

FIFA-VILÁGRANGLISTA (2021. de-
cember 23.)

Zárójelben az előző havi helyezést tün-
tettük fel.

Ukrajna 25., Magyarország a 39. 
helyen zárja az évet

  1. (1.) Belgium
  2. (2.) Brazília
  3. (3.) Franciaország
  4. (4.) Anglia
  5. (5.) Argentína
  6. (6.) Olaszország
  7. (7.) Spanyolország
  8. (8.) Portugália
  9. (9.) Dánia
10. (10.) Hollandia
25. (25.) Ukrajna
…39. (39.) MAGYARORSZÁG

A legjobb nyolc közé kerülés a Ma-
gyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) 
elvárása a férfiválogatottal szem-
ben a januári magyar–szlovák kö-
zös rendezésű Európa-bajnoksá-
gon.

Magyarország Budapesten játssza 
majd csoportmeccseit, míg Ukrajna Sze-
geden lép parkettre.

A 2022-ES FÉRFI KÉZILABDA EU-
RÓPA-BAJNOKSÁG, MAGYAROR-
SZÁG–SZLOVÁKIA

A CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport (Debrecen): Szlovénia, Dá-

nia, Észak-Macedónia, Montenegró
B-csoport (Budapest): Portugália, Ma-

gyarország, Izland, Hollandia
C-csoport (Szeged): Horvátország, 

Szerbia, Franciaország, Ukrajna
D-csoport (Pozsony): Németország, 

Két hét múlva rajtol a férfi kézilabda 
kontinensbajnokság

Ausztria, Fehéroroszország, Lengyelor-
szág

E-csoport (Pozsony): Spanyolország, 
Svédország, Csehország, Bosznia-Her-
cegovina

F-csoport (Kassa): Norvégia, Orosz-
ország, Szlovákia, Litvánia

A magyar válogatott menetrendje a 
B-csoportban

2022. január 13., 20.30: Magyaror-
szág–Hollandia

Január 16., 18.00: Portugália–Ma-
gyarország

Január 18., 18.00: Izland–Magyar-
ország

 A csoportokból az első két-két he-
lyezett jut tovább a középdöntőbe, ahon-
nan az első két-két helyezett jut az elő-
döntőbe.
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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. 

www.karpatinfo.net
Kárpátaljai lelki 

Elsősegély telefonszolgálat
095-600-8005 / 097-600-8005

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

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

telek, föld eladó

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

Ház kiadó

Beregszászban a város köz-
pontjában egy kis csendes 
utcában, nem a frontra nyí-
ló, kertes, bútorozott felújí-
tott családi ház (64 m2) ki-
adó, csak hosszú távra. 1 szo-
ba, konyha, előszoba, fürdő-
szoba, benti külön WC. Ri-
asztóval, nagy sebességű 
internettel, a legmodernebb 
energiatakarékos gázfűtési 
rendszerrel ellátva. Igényes 
illető vagy házaspár részére. 
Mob.: 066-0060133. 

Ház eladó

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Kato-
na István u. 12. szám alatt 
kertes ház bútorral, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász 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 Kossuth 
utcában családi ház eladó, 
10 szotek, kert, garázs, széles 
udvar (gáz, víz, villany van), 
enyhén alkuképes. 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 összkom-
fortos családi ház eladó, 100 
m2. Melléképület szintén 
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 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 

+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
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 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. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Tiszaújlakon. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden 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. 
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 kézbesíté-
sére Nevetlenben. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni le-
het a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@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 mun-
kaviszonnyal 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.: 
+38099-2359256, +38096-
2796950. 

Bútor

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

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

építkezés, felújítás

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

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

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

Beregszászban eladó 3/4-
es 5/4-es csövek, 5-7 méte-

resek, armatúra vasak, 3-4 
méteresek, deszkák, 5-7 mé-
teresek, fóliának való kap-
ron cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Szőlődaráló, szőlőprés el-
adó Beregszászban. Mob.: 
066-3967011. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

növény

Hurma (datolyaszilva), gyü-
mölcsfa, szőlőoltványok, 
konténeres dísznövények 
és diófaoltványok nagy faj-
taválasztékban eladók. Ér-
deklődni Bodnár István-
nál (Nagybakta, Akadémia 
u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 

Baba, gyerek

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

társkeresés

Rendezett anyagi körül-
ményekkel rendelkező fér-
fi káros szenvedélyektől 
mentes, 40-45 éves függet-
len, intelligens hölgyet ke-
res komoly kapcsolat lét-
rehozása céljából. 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!

Minden idők egyik legdrágább 
válása zajlott le a bíróságon

Több mint félmilliárd fontot ítélt meg különböző tá-
mogatások és költségtérítések formájában a londoni 
felsőbíróság a dubaji uralkodó volt feleségének. Az 
összeget Mohamed bin Rasíd al-Maktúm dubaji emír 
köteles kifizetni Haja bint al-Husszein hercegnőnek, 
aki két gyermekükkel Londonban él.

A kedden nyilvánosság-
ra hozott végzés szerint a 47 
éves hercegnő – Husszein 
néhai jordániai király leá-
nya, II. Abdallah jelenlegi 
jordániai uralkodó féltest-
vére – összesen csaknem 
554 millió fontra (240 mil-
liárd forintra) jogosult férje 
vagyonából – írja az MTI.

Londoni jogi szakértők 
egybehangzó véleménye 
szerint ez minden idők leg-
drágább olyan válási ügye, 
amelyben brit bíróság dön-
tött a vagyonmegosztásról.

A londoni felsőbíróság 

végzése szerint a 72 eszten-
dős Maktúm sejknek feb-
ruár végéig egy összegben 
251,1 millió fontot (csak-
nem 110 milliárd forintot) 
kell átutalnia volt felesége 
számlájára.

Mindemellett további 
290 millió font banki ga-
ranciavállalást kell aláírnia 
arra, hogy édesanyjukkal 
Londonban élő két gyer-
meke – egy 14 éves leány 
és egy 9 éves fiú – biztosan 
hozzájusson a nekik meg-
ítélt évi 5,6 millió font jut-
tatáshoz.

Az emírnek ezen felül 
külön 3,04 millió fontot 
kell letétbe helyeznie gyer-
mekei oktatási költségeire, 
és rendeznie kell egy 9,6 
millió fontnyi tartozást is, 
amelynek zömét a 2019 óta 
elmaradt tartásdíj teszi ki.

Haja hercegnő 2019-
ben menekült a két gyer-
mekkel Dubajból Lon-
donba, nem sokkal azután, 
hogy férje elraboltatta és 
akaratuk ellenére Dubajba 
vitette két másik, felnőtt 
gyermeküket, Latifa és 
Samsza hercegnőket.

Maktúm sejk folyama-

tosan tagadja, hogy elra-
boltatta volna saját gyer-
mekeit, de a londoni fel-
sőbíróság már egy tavalyi 
végzésben kimondta, hogy 
a hercegnők elrablásának 
vádja minden valószínű-
ség szerint igaz.

Haja bint al-Husszein 
hercegnő a londoni bíróság 
elé terjesztett keresetében 
felfedte azt is, hogy mióta 
Nagy-Britanniában él, fo-
lyamatosan kapja a fenye-
gető üzeneteket.

A londoni felsőbíró-
ság az idén hivatalos vég-

zésben kimondta, hogy 
Maktúm sejk egy kém-
szoftver felhasználásá-
val feltörette volt felesé-
gének, valamint Haja her-
cegnő testőreinek és Fiona 
Shackleton londoni sztár-
ügyvéd vezette jogi stáb-
jának telefonjait.

Fiona Shackleton má-
sok mellett Károly brit 
trónörököst is képviselte 
a néhai Diana hercegnővel 
1996-ban megvívott válási 
csatában, 2008-ban pedig 
Sir Paul McCartney ügy-
védje volt a Beatles egyko-
ri basszusgitáros-dalszer-
zője és második felesége, 
Heather Mills válóperében.

A londoni felsőbíróság 
kedden ismertetett végzé-
se szerint Haja hercegnő 
és a vele Londonban élő 
két gyermek fenyegetettsé-
ge egyértelmű és folyama-
tos. A határozatban megál-
lapított vagyonmegosztás 
alapján éppen ezért gon-
doskodni kell annak finan-
szírozásáról is, hogy a her-
cegnő és a gyerekek utaz-
tatásához mindig álljanak 
rendelkezésre páncélozott 
járművek.

Kárpátalján egy kisfiú a 
rendőrséggel köröztette a Mikulást
Kárpátalján, Szolyván egy 8 éves kisfiú fordult a 
rendőrséghez azzal a kéréssel, hogy keressék meg 
Szent Miklóst, hogy hozzon ajándékba egy tolószé-
ket kisöccsének.

A 8 éves Sztaszik el-
ment a rendőrségre, és arra 
kérte a rendőröket, hogy 
találják meg Szent Mik-
lóst. A kisfiú elmondta, 
hogy egy nagyon fontos le-
velet szeretne átadni neki.

Mint később kiderült, 
a gyerek arra kérte a Mi-

kulást, hogy hozzon egy 
kerekesszéket 6 éves öcs-
csének.

A rendőrök azonnal 
reagáltak az üzenetre és 
,,megtalálták,, Szent Mik-
lóst, eljuttatták a címzett-
hez a levelet, és segítettek 
a gyermeknek megvalósí-
tani beteg testvére álmát.

A kis Sztaszik család-
ja megkapta az ajándéko-
kat a Mikulástól.

A gyerekek nemcsak 
tolószéket kaptak, hanem 
téli ruhákat, játékokat és 
egy csomó finomságot is.

A rendhagyó napra 
nemcsak a gyerekek, ha-

nem a rendőrök is emlé-
kezni fognak. Hiszen tanúi 
voltak és részt vettek egy 
történetben, amelyben a 
bizalom és a csodákba ve-
tett hit egy őszinte gyer-
meki álmot váltott való-
ra – olvashatjuk a Kárpát-
aljai Megyei Rendőrség hi-
vatalos honlapján.

Autóméretű ezerlábúak élhettek 
egykor Anglia területén

Autóméretű, 50 kilogrammos ezerlábúak élhettek 
egykor Észak-Anglia területén – állapították meg ku-
tatók, miután feltártak egy 326 millió éves fosszíliát.

A valaha talált legna-
gyobb ezerlábúfosszíliára 
Howick közelében, a 
Northumberland parton 
bukkantak, miután egy 
szikladarab a partszakasz-
ra zuhant – írja az Origo.

Ahhoz, hogy ilyen nagy-
ra nőjön, az Arthrop leura 
nevű lénynek egy tápanyag-
ban gazdag növényi étrendet 
kellett fogyasztania, de akár 
ragadozó is lehetett, amely 
más gerinctelenekkel vagy 
kisméretű kétéltűekkel táp-
lálkozhatott.

A lelet több többszörö-
sen ízelt exoszkeleton, va-

gyis külső váz töredékéből 
áll, az élőlény összeségében 
nagyon hasonlatos a mai 
ezerlábúakhoz.

Ez csak a harmadik ilyen 
fosszília, melyet valaha talál-
tak, ezek közül is ez a legré-
gebbi és legnagyobb. A szak-
emberek szerint a fosszília a 
lény exoszkeletonjának csak 
egy része.

Ez a töredék mintegy 
75 centiméter hosszú, ez 
alapján a tudósok úgy vé-
lik, a teljes test 2,7 méteres 
lehetett és 50 kilogrammot 
nyomott. A karbon földtör-
téneti időszakból szárma-
zik, mely több mint 100 
millió évvel előzte meg a 
dinoszauruszok korát. Ak-
koriban Nagy-Britannia az 

Egyenlítő közelében fe-
küdt, hőmérséklete jóval 
melegebb volt.

A tudósok eredmé-
nyeikről a Journal of the 
Geological Society című 
tudományos lapban szá-
moltak be.

Egy egykori  PhD-
hallgató 2018 januárjában 
éppen az érintett partsza-
kaszon sétált, amikor meg-
látta, ahogy egy nagy ho-
mokkő szikla épp leszakad 
a szirtfalról.

Ahogy lezuhant, ketté-
nyílt és feltárta a belsejében 
rejlő fosszíliát – mondta el 

Neil Davies, a Cambridge-i 
Egyetem munkatársa.

A fosszíliát Cambrid-
ge-be vitték további elem-
zésre. Olyan nagy volt, 
hogy négy emberre volt 
szükség a szállításhoz.

Ezek a lények mintegy 
45 millió éven át élhettek az 
Egyenlítő térségében, mie-
lőtt kihaltak. Ez vélhetően 
vagy a globális felmelegedés 
miatt következett be, mely-
nek hatására számukra túl 
szárazzá vált a klíma, vagy 
a táplálkozás szempontjából 
konkurenciát jelentő hüllők 
megjelenése miatt.

A fosszíliát jövőre a 
Cambridge-hez tartozó 
Sedgwick Múzeumban ál-
lítják ki.

Ez a hét nagyon ke-
gyetlen lehet a Kos 
csillagjegyek szülött-
jeivel. Azt ajánljuk, 

minden teendőjét fejezze be, 
különben később nagy fejfá-
jást okozhat a rengeteg fel-
gyülemlett feladat. Tegyen 
bele még több energiát annak 
érdekében, hogy tiszta lappal 
léphessen át az új esztendő-
be. Ha szilveszteri partit ter-
vez, akkor bizonyára segít-
ségre lesz szüksége.

Ezen a héten sokkal 
kevesebb dolga lesz, 
ezáltal jóval többet 
tud pihenni, ráadásul 

a családjával is minőségi időt 
tölthet A csillagoknak köszön-
hetően nagyon kedves és sze-
retetteljes légkör veszi körül. 
Akár arra is tökéletes ez a né-
hány nyugodt nap, hogy terve-
ket szőjön a következő évre. 
Ha egy saját vállalkozásba ter-
vez belekezdeni, az rengeteget 
fejleszthet az önbecsülésén.

Ezen a héten nagy 
anyagi előrelépést ta-
pasztal, és akár még 
egy komolyabb összeg 

is ütheti a markát. Emellett 
most nagy eséllyel a családjá-
val sokkal jobb lesz a kapcso-
lata. Tegye boldoggá a szeret-
teit azzal, hogy kifejezi nekik, 
hogy mennyire szereti őket, 
és milyen fontos szerepet töl-
tenek be az életében. A család-
jától szerencsére minden segít-
séget és támogatást megkap.

Ez egy igencsak ne-
héz időszak lesz a Rák 
lelkek számára, hiszen 

jelentős anyagi nehézségei tá-
madhatnak a napokban. Ma-
radjon minden helyzetben nyu-
godt, mert csak úgy tudja kéz-
ben tartani a dolgokat. A prob-
lémák hamarosan megoldód-
nak és egy teljesen új dolog ve-
szi kezdetét az életében. Lehet, 
hogy kellemetlen helyzetekkel 
kell szembenéznie, és nehezen 
kezel bizonyos szituációkat.

Ez a hét nagyon ese-
ménydús lehet az 
Orosz lán  szü lö t t 

számára. Fejezze be min-
den feladatát munkahelyén, 
hogy jövőre már ne legyen 
ezzel gondja és tiszta lap-
pal kezdhesse a következő 
esztendőt. Figyeljen a te-
endőire igyekezzen meg-
őrizni nyugalmát, ugyanis a 
bürokráciának nagy szerepe 
lehet az életében ezekben a 
napokban. 

A bolygók mozgása 
egész héten befolyá-
solja a cselekedeteit. 

Maradjon türelmes és őriz-
ze meg a nyugalmát, amikor 
esetlegesen nézeteltérésbe ke-
rül a családtagjaival. A mun-
kájában igyekezzen a legjobb 
oldalát nyújtani és bebizonyí-
tani, hogy milyen értékes. Ha-
marosan a munkatársai is sok-
kal motiváltabbá válnak Ön 
által és a főnöke is teljesen le 
lesz nyűgözve.

Ez a hét elképesztő-
en jól alakul a Mérleg 
lelkeknek. Ön ugyan-
is nemcsak testileg-

lelkileg tudja kipihenni ma-
gát, hanem tündökölni fog 
a magánélete, sőt, még az 
anyagi helyzete is. Hatalmas 
lehetőségek előtt áll, ami-
nek már most érzi a levegő-
ben az „illatát”, ezért rendkí-
vül izgatott, és hajlamos arra, 
hogy csak e körül forogjanak 
a gondolatai.

Ez egy csodás hét le-
het az életében, ami 
már a hét kezdetétől 
remekül indul. Nagy-

szerű híreket kap, és olyan 
lehetőségek kínálkoznak fel 
Ön előtt, amelyeknek kö-
szönhetően végre bebizonyít-
hatja a világnak, hogy mire 
képes. Arra is meg van min-
den esélye, hogy új ismeret-
ségeket szerez, és velük kö-
zösen vág bele valamilyen új 
kalandba.

Egy nagyon külön-
leges hét köszönt az 
életébe, és minden 
területen a legjobbat 

tudja nyújtani. Azonban itt 
az ideje annak is, hogy egy 
kicsit pihenjen, és több időt 
töltsön a családjával. Ha nem 
kell a két ünnep között dol-
goznia, akkor erre minden le-
hetőséget megadnak a csilla-
gok. Meghitt beszélgetések, 
közös filmnézések, kártyázá-
sok tarkítják a napokat.

Ez egy nagyon jó 
időszak lehet a Bak 
csillagjegyek számá-

ra. Ezen a héten remekül tud 
összpontosítani mindenre, és 
bármibe is fog, az arannyá vá-
lik a kezei között. Figyeljen 
azonban kellően az egészsé-
gi állapotára, mert a mértékte-
len ünnepi habzsolás megter-
helheti az emésztő rendszerét. 
Emellett azt tanácsoljuk, szer-
vezzen egy családi kirándu-
lást valami szép helyre.

Ez a hét remekül telik 
Önnek, kedves Vízön-
tő, mert hatalmas elis-

merést és tiszteletet vívhat ki 
mások szemében a tettei által. 
Nagyon eluralkodnak Önön 
a segítő energiák, ezért olyan 
dolgokat tesz, ami sokkal nép-
szerűbbé és ismertebbé teszi 
mások szemében. Használja 
ki ezt az időszakot arra, hogy 
megsegítse a szegényeket és 
az elesetteket, adakozzon ru-
hákat, vagy adjon nekik ételt.

Ez egy nagyon pro-
duktív hét lehet a Ha-
lak jegyében születet-

tek számára, ugyanis sok min-
den végére tehetnek pontot. A 
csillagok azt tanácsolják, hogy 
legyen kedves és előzékeny 
mindenkivel, és meglátja, jó-
tett helyébe csak is jót várhat. 
Lehet, hogy egy távoli ismerő-
se látogatja meg a héten, ami 
kissé zavarba hozza, azonban 
igyekezzen kedvesnek és me-
legszívűnek lenni vele.
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A legjobb bélmozgást serkentő ételek, a reggeli kávén túl

Kétségbeejtő dolog történik, ha csak 1 liter 
folyadékot iszol naponta

Feledékeny és fáradt vagy? 
B12-vitamin hiányod is lehet

A korod, az étkezésed és az életviteled is sze-
repet játszanak abban, hogy mennyire képes 
a tested feldolgozni az általad elfogyasztott 
(vagy beszedett) vitaminokat. Noha egyes 
ásványi anyagokat könnyű pótolni, vannak, 
amelyek egy kicsit nehezebbek; a B12 vita-
min pedig gyakran kimarad az étkezésünkből.

A B12-vitamin fontos szerepet játszik az egészséges 
idegrendszer működésében, a sejtek anyagcseréjében, és 
többek között abban is, hogy az oxigén eljusson a vörös-
vérsejtekhez. Nőknél, különösen idősebb korban gyakran 
lép fel hiány, de a vegetáriánus és vegán étrendet folyta-
tóknál sem ritka (tekintve, hogy főképp állati eredetű élel-
miszerekben található meg), de egyébként kortól és nem-
től függetlenül jelentkezhetnek az alábbi negatív tünetek.

Gyengeség és fáradtság
Mivel a B12-vitamin segít, hogy az oxigén szaba-

don áramoljon a testeden belül, egy hiányállapot esetén 
ezen a téren is problémák alakulnak ki. Ebből te annyit 
érzel, hogy sokkal fáradtabb és kimerültebb vagy, meg-
visel a fizikai munka, és naponta legalább egyszer szük-
séged van egy kis szundításra, hogy estig kibírd ébren.

Van, hogy a komolyabb B12-vitamin hiánya úgyne-
vezett „vészes vérszegénységet” okoz, ezért nem sza-
bad figyelmen kívül hagyni az állandó fáradtságérzetet.

Hangulatingadozások
Kutatások szerint azok, akik B12 hiányban szenved-

nek, gyakran tapasztalhatnak szomorúságot, rossz ked-
vet és levertséget. Ha nincs elég vitamin a testedben, azt 
az agyad is megérzi, amire különböző hangulatingado-
zásokkal reagál, így egyik pillanatban még vidám vagy, 
a következőben pedig sírni tudnál.

Ilyen állapotot számos betegség és körülmény okoz-
hat, de ha a listán szereplő legtöbb tünetben magadra is-
mersz, ideje a B-vitamin kúrának!

Homályosabb látás
Ha nem foglalkozik valaki eléggé a B12 hiányával, 

annak sajnos a látásával is lesznek problémái.
Ilyenkor ugyanis sérülnek a látásért felelős idegek, 

vagy akár eltömődhetnek a retinánál lévő erek, ami ho-
mályos- vagy kettőslátást, fényérzékenységet, nagyon 
súlyos esetben pedig vakságot is okozhat.

Utóbbi értelemszerűen nagyon ritka, de jól érzékelte-
ti, hogy milyen fontos a B12-vitamin a szemünk egész-
ségének.

Sápadt bőr
Télen amúgy is kicsit sápadtabb a bőrünk, de ha mos-

tanában sokan megjegyezték neked, hogy fehér vagy, 
mint a fal, figyelj a B12-vitaminra.

Ennek hiánya ugyanis okozhatja ezt a sápadtságot, 
sőt, a szemfehérje elsárgulását is.

Erről az tehet, hogy hiányállapotban a vörösvérsejtek 
gyorsabban lebomlanak, majd bilirubint kezdenek termel-
ni, ami a bőrt is képes sárgásabbá tenni.

Gyakori szédülés
Ha nincs elég B12-vitamin a testedben, sajnos a szédülés 

is jelentkezhet. Ilyenkor forog veled a világ, néha a leglehe-
tetlenebb időszakokban, ráadásul légszomjad is kialakulhat.

A szédülés egyébként legtöbbször már azoknál jelent-
kezik, akiknél a B12 hiánya miatt fellépett a vérszegény-
ség is. Ilyen esetben fontos lenne minél hamarabb vérvé-
telre menned, hogy megbizonyosodhass az állapotodról.

Nyelvfájdalom, afta
A B12-vitamin hiánya még a nyelvedre, szád egész-

ségére és az idegeidre is hatással van. Rengetegen szá-
molnak be arról, hogy a nyelvük vörössé, duzzadttá, ér-
zékennyé vált, amit biztosan nem egy rossz harapás oko-
zott, ahogy az afta kialakulása is gyakoribbá válhat.

Sőt, többször is érezheted azt, mintha tűk szurkálnák 
a karodat, lábadat, mintha elfeküdted volna őket, noha 
erről szó sincs.

Feledékenység és szorongás
Mivel az idegrendszered működésében komoly szere-

pe van, nem meglepő, hogy mentális téren is vannak kö-
vetkezményei a B12-vitamin hiányának. Az egyik ilyen 
az, hogy egyre feledékenyebbé válsz, és egyre többször 
kapod azon magad, hogy valamin töröd a fejed, de se-
hogy sem jut eszedbe. A másik tünet, hogy állandó szo-
rongásérzet alakul ki benned. Folyamatosan idegeskedsz, 
feszült vagy, és nem tudod megmondani, hogy mi az oka, 
de annyi biztos, hogy a stressz-szinted az egekben van.

Ha a fentiek többségében magadra ismertél, fon-
tos a B12-vitamin pótlására figyelmet helyezned. A 
táplálékkiegészítők segítenek ebben, de azért az étke-
zésed átformálása is fontos. Ez a vitamin megtalálható 
a májban, szardíniában, lazacban, tonhalban, tojásban, 
marhában és a dúsított gabonafélékben.

A székrekedést rengeteg minden okozhatja, töb-
bek között komolyabb betegségek is – ha viszont 
tisztában vagy vele, hogy nincs semmi igazi baj, 
egyszerűen csak nem indul meg, aminek meg kel-
lene, és a reggeli kávé sem segít, akkor érdemes 
az alábbiakkal is próbálkozni. A nem betegséget 
érintő szorulás leggyakrabban arra vezethető 
vissza, hogy keveset iszol, és/vagy nem fogyasz-
tasz elegendő rostot a mindennapokban.

A legjobb az, ha az ilyen 
problémákat nem gyógysze-
rekkel vagy egyéb „csoda-
szerekkel” akarod megolda-
ni, hanem egyszerűen vál-
toztatsz az étkezési szoká-
saidon, és többet iktatsz be 
minden nap az alábbi élel-
miszerekből.

Aszalt szilva
Nem véletlen, hogy a 

szilvát már nagyon régóta 
hashajtó hatásával együtt is-
merik, az aszalt változatban 
pedig még több a rost, mint a gyümölcsben.

A szilva ezen kívül tartalmaz egy szorbit nevű vegyü-
letet is, ami ahhoz járul hozzá, hogy a széklet felpuhuljon, 
és könnyebben menjen keresztül az egész testen.

Ha még többet szeretnél kihozni az aszalt szilváidból, 
éjszakára tedd őket vízbe, és áztasd reggelig.

Chia mag
Bár a Közép- és Dél-Amerikaiak sokáig a spanyol zsá-

lya leghaszontalanabb részének hitték, a nyugati világ fel-
fedezte, hogy rostban és vitaminokban gazdag, azóta pe-
dig szuperkajaként fut.

A megfelelő mennyiségű (napi egy-két evőkanál) chia 
segíthet az emésztésben, mivel szintén rengeteg rostot tar-
talmaz.

Darált lenmag
A lenmag emésztést segítő hatásáról biztosan te is hal-

lottál már, csak azt tudják kevesen, hogy a mag egészben 
mit sem ér – általában úgy átmegy a szervezeteden, hogy 

meg sem emészted, és a kukoricához hasonlóan viszont-
látod a vécében.

Ezért kell a kemény védőrétegét megtörni, és ledarál-
ni, vagy legalább is egy kicsit összetörögetni, mielőtt el-
fogyasztja az ember.

A lenmag ráadásul nagyon jó omega-3 zsírsavforrás, 
és nyilvánvalóan tele van rosttal.

Papaya
Bár itthon kevésbé kapható, ha találkozol vele a na-

gyobb áruházak polcain, 
mindenképp csapj le rá – ez 
a gyümölcs ugyanis tele van 
rosttal, ráadásul nagyon fi-
nom is.

Szerencsére a banánhoz 
hasonlóan tele van kálium-
mal, és ha rendszeresen fo-
gyasztod, a kalcium- és mag-
nézium-beviteleddel sem lesz 
soha problémád.

Körte
A körte is hasonlóképp 

jó a szorulásra, főleg azért, 
mert nagy mennyiségben 

tartalmaz oldható rostot, ami segít a széklet felhalmozá-
sában, és abban is, hogy az megfelelően haladjon végig a 
szervezeten.

Lencse
A lencse egy nagyon egyszerű, és főképp nagyon ol-

csó módja annak, hogy megfelelő mennyiségű rostot vi-
gyél be a szervezetedbe.

Ha úgy gondolod, hogy jó dolog a papaya, de nem en-
gedheted meg magadnak, hogy minden nap déligyümöl-
csöt egyél, akkor a lencse lesz a legjobb barátod.

Készíts belőle főzeléket vagy levest, és fogyaszd mi-
nél gyakrabban.

Szőlő
A szőlő igazi adu ász a szorulás kezelésében, mivel a 

rosttartalma mellett van benne egy csomó víz is, ami szin-
tén szükséges ahhoz, hogy a bélműködésed rendben zajljon.

Ha szőlőszezon van, igyekezz minél többet bevinni eb-
ből az isteni gyümölcsből.

Úgy tűnik, még mindig nem lehet eléggé 
hangsúlyozni a megfelelő folyadékfogyasztás 
fontosságát. Ha valaki esetleg elbagatellizál-
ná a kellő mennyiséget, érdemes átgondolnia, 
milyen következményei lehetnek a szerveze-
tére nézve a vízhiánynak.

Nem iszunk eleget
Mivel az emberi test cirka 60 százaléka víz, rendkívül 

fontos a verejtékezéssel és a vizelettel elveszített víz pót-
lása. Ha kevesebb vizet iszol, mint amennyi eltávozik, na-
gyon súlyos problémákkal kell szembenézned.

Az egészségügyi hatóságok régóta két, de inkább két és 
fél liter víz fogyasztását ajánlják naponta. Ennek ellenére a 
legtöbb embernél ez a mennyiség alig haladja meg az egy 
litert. Mi történik, ha ennél is kevesebbet iszol?

A kiszáradás komoly probléma, és a krónikus dehidratáció 
a szervezet minden egyes elemében drasztikus károkat okoz.

Agyi funkciók
A nem elegendő ivóvíz komolyan befolyásolja az agy 

működését. A legkisebb probléma a koncentráló képesség 
csökkenése, a legnagyobb a neurotikus görcsök kialaku-
lásának veszélye.

Ha kiszáradsz, az olyan elektrolitok hiánya, mint a ká-
lium és a nátrium, egyensúlyzavarokat és migrénes jelle-
gű görcsös fejfájást okoznak.

Neurológiai vizsgálatok kimutatták, hogy már kismér-
tékű tartós szomjúság is – amit még nem is érzékelsz, de 
a tested már igen – rontja a hangulatot és a memória álla-
potát, valamint fejfájást okozhat.

Magas vérnyomás
A krónikus dehidratáció hipertóniához vezethet. Ami-

kor a sejtek nem rendelkeznek kellő vízmennyiséggel, az 
érrendszer a vazopresszin nevű hormon felszabadításával 
szűkíti a véredényeket.

Így magas vérnyomás alakul ki, ami további nagyon ko-
moly szív- és érrendszeri problémákat okoz. Ilyen a szív-
elégtelenség és a sztrók, de ha csak az artériák sérülnek, az 
is nagyobb esélyt ad a demenciával kapcsolatos kórképek 
kialakulásának – ide tartozik a rettegett Alzheimer-kór is.

A vízfogyasztás önmagában nem redukálja le a magas 
vérnyomást, de mindenképpen segít annak mérséklésében.

Ízületi problémák
A test kiszáradt állapota az ízületek és a csontok káro-

sodásához vezethet. A dehidratáció lehetővé teszi a por-
coknak, hogy a kevés belső folyadék miatt kidörzsöljék a 
csontvégeket – holott a feladatuk az lenne, hogy kipárnáz-
zák és védjék a csontokat.

A porc gyengül, sérül vagy leválik, és olyan ízületi gyul-
ladást hoz létre, ami még nagyobb fájdalmat és a csontok 
funkcióvesztését okozza.

A víz segít az új sejtek kialakulásában és a porc jó ál-
lapotának megőrzésében, ha a károsodás még nincs előre-
haladott állapotban. Mivel az illesztések normál használat 
során is irritációnak és kopásnak vannak kitéve, nagyon 
fontos, hogy hidratáljuk azokat.

Veseproblémák
A nem kielégítő vízfogyasztás súlyos problémákat okoz-

hat a vesében, a húgyhólyagban és a húgycsőben. Számta-
lan altesti fertőzés, vizelési probléma, illetve vesekő és vese-
elégtelenség is kialakulhat a csekély mértékű vízivás miatt.

A húgyúti fertőzések nemcsak fájdalommal járnak, de 
vesekárosodást és szepszist is előidézhetnek.

A húgyhólyag- és a vastagbélrák kockázata magasabb 
azoknál, akik nem isznak elegendő mennyiségű vizet.

Ez azért van, mert a vese és a vastagbél nem tisztul-
nak rendszeresen, és az ott pangó sejtek rákos burjánzás-
nak indulhatnak.

Emésztési problémák
Ha nem iszol eleget, az emésztőrendszered nem tudja 

a szilárd salakanyagot mozgatni a belekben – ennek kel-
lemetlen eredménye a székrekedés.

Folyadék hiányában a salakanyag megkeményedik és 
letapad a vastagbélben, ami további komoly emésztőrend-
szeri betegségekhez vezet.

Mindez csak töredéke azoknak a testi tüneteknek és 
problémáknak, amelyeket a kiszáradás közeli állapot okoz, 
ezért megfontolandó, hogy napi minimum két liter víz – 
vagy egészséges, valódi gyümölcsből készített lé, illetve 
zöld tea, gyümölcstea – felhörpintésével csökkentsd a be-
tegségek kialakulásának kockázatát.
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fej  tése: Két monológ 
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alógussal.
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Munkalehetőség!
A WHC Kft. Magyarországra  

orosz, ukrán, magyar nyelvtudással keres
munkatársakat és tolmácsokat.

Mob.: +38067 100 46 38.

Letti szelet
Hozzávalók a tésztához: 60 dkg finomliszt, 20 dkg puha vaj, 1 cso-

mag sütőpor (12 g), 10 dkg porcukor, 5 dkg darált dió, 3 dkg holland ka-
kaópor, 2 teáskanál őrölt fahéj, 1 tojás, fél dl tejszínes krémlikőr, kb. 2 
evőkanál tejföl;

A krémhez: 1 liter tej, 15 dkg kristálycukor, 3 csomag vaníliás pu-
dingpor, 25 dkg vaj, 1 dl tejszínes krémlikőr, 15 dkg tejcsokoládés reszelve.

Elkészítés: A lisztet összekeverjük a porcukorral, kakaóporral, sütő-
porral és az őrölt fahéjjal, elmorzsoljuk benne a vajat. Hozzáadjuk a tojást, 
a krémlikőrt, végül annyi tejfölt, hogy egy jól formázható tésztát kapjunk.

Négy egyenlő részre osztjuk a tésztát, és enyhén lisztezett felületen 
kb. 25-30 cm-es lapokat nyújtunk belőlük. Egy tepsi hátulját picit vaja-
zunk/lisztezünk és a lapokat megsütjük egyenként 180 fokra előmelegí-
tett sütőben, alsó-felső sütéssel 6-8 perc alatt. Ne szárítsuk nagyon ki, ma-
radjanak picit puhák!

A krémhez a pudingporokat a kristálycukorral és 1 dl tejjel simára ke-
verjük egy lábasban, majd hozzáöntjük a többi tejet is és kevergetve sű-
rűre főzzük. Még melegen belekeverjük a vajat és a krémlikőrt. Nem kell 
teljesen kihűteni, csak egy kicsit hagyjuk hűlni.

Egy tálcára tesszük az első tésztalapot, rákenjük a krém negyedét egyen-
letesen, megszórjuk pici reszelt csokoládéval, majd rátesszük a második 
tésztalapot. Erre jön a krém, reszelt csokoládé. A harmadik tésztalap kö-
vetkezik, krém, reszelt csokoládé, végül a negyedik tésztalap, a maradék 
krém és a maradék reszelt csokival meghintjük a tetejét.

  Egy éjszakát hagyjuk hűtőben, hogy átpuhuljanak a lapok és össze-
érjenek az ízek. Másnap szeletelve tálaljuk.

Azonnal elálmosít, ha 
ezeket nasizod este

Veled is megesik, hogy épp lefekvés előtt fél órával tör 
rád az éhség? Hogy ilyenkor mit eszel, nagyon sokat 
számít nem csak az elalvás gyorsaságában, de az éj-
szakai pihenés minőségében is! Ha szeretnél jót alud-
ni, este inkább ezeket válaszd!

Füge
A füge nagyon gazdag 

magnéziumban, kalcium-
ban, vasban és káliumban. 
Ezek az ásványi anyagok 
segítik a megfelelő vérke-
ringést és az izmok műkö-
dését, amelyek elengedhe-
tetlenek ahhoz, hogy kelle-
mesen el tudj aludni.

Hozzádobhatod a sa-
láta-vacsorádhoz, de az is 
jó ötlet, ha az esti órákban 
megeszel egy-két darabot, 
hiszen a bennük lévő rost 
hamar eltelít, édes ízük pe-
dig a cukor iránti sóvárgást 
csökkenti.

Édesburgonya
A klasszikus krumpli 

nem túl ideális választás, 
de az édesburgonya annál 
jobb lesz az esti órákban! 

Olaj nélkül süsd meg a sze-
leteket, szórj rájuk egy ke-
vés sót (vagy akár kenj rá-
juk mogyoróvajat), és biz-
tos, hogy nem leszel éhes 
elalvásnál.

Az édesburgonya segít 
ellazulni is, hiszen akár-
csak a füge, úgy ez is sok 
magnéziumot, kalciumot 
és káliumot tartalmaz.

Pisztácia
Ha gyorsan szeretnél 

elaludni este, egyél lefek-
vés előtt egy kevés pisztá-
ciát! Ez a jolly joker azok-
nak, akik nehezen tudnak 
álomba merülni, hiszen 
tele van fehérjével, B6 vi-
taminnal és magnézium-
mal, amelyek mind a jobb 
alvást segítik.

Azonban ennél nagyon 
fontos, hogy ne egyél belőle 
sokat, hiszen egy bizonyos 
kalóriaszint felett épp el-
lenkező hatást érsz el vele!

Cseresznye
Bár most még nincs 

szezonja, a nyári időszak-
ban a cseresznye is szuper 
esti nasi lesz! Azt mond-
ják ugyanis, hogy a pihen-
tető alvásért fontos növelni 
a tested melatonin-szintjét, 
amire ez a gyümölcs is ké-
pes (akárcsak egyébként a 
zab és a különböző magvak, 
így például a mandula).

Ha nem csak egy-egy 
alkalommal eszed, hanem 
megpróbálod beépíteni az 
étrendedbe, az alvási cik-
lusodat is segíted.

Étcsokoládé
Nem szabad túlzások-

ba esni, de egy-két kocka 
étcsoki valójában jót tesz 
a szervezetednek! Ez a fi-
nomság ugyanis beindítja 
a szervezeted szerotonin-
tartalmát, amit másnéven 
boldogsághormonnak hív-
nak, ezáltal pedig segít el-
lazítani a tested és az el-
médet is.

Ha épp azért tudsz ne-
hezen álomba merülni, 
mert folyton jár valamin a 
eszed, érdemes enni ebből 
egy keveset, és máris köny-
nyebb lesz relaxálni.

Banán
Ez a gyümölcs nagyon 

gazdag káliumban és mag-
néziumban, amelyek egyéb-
ként ellazítják az idegeket, 

és pihentetik az izmokat is. 
Arról nem is beszélve, hogy 
megtalálható benne a B6 
vitamin, ami szerotoninná 
alakítja át a testedben lévő 
triptofán aminosavat, így pe-
dig könnyebb lesz fizikailag 
és mentálisan is ellazulni.

Pulykahús
Bár ezen a téren a szak-

értők véleménye megosz-
lik, sokan úgy vélik, hogy 
a pulykahús is szuper vá-
lasztás lefekvés előttre. Ez 
a finomság ugyanis ma-
gas triptofán tartalommal 
bír, ami – ahogy a banán 
esetében is – szerotoninná 
alakul át a szervezetedben, 
ráadásul segíti a melatonin 
termelését is.

Persze ennél különö-
sen fontos, hogy keveset 
egyél belőle, és fehér ke-
nyér helyett szigorúan tel-
jes kiőrlésű finomságokkal 
fogyaszd!

Gyógynövényteák
Bár ez nem étel, de attól 

még nem szerettük volna ki-
hagyni a listánkról a gyógy-
növényteákat sem! Ezek 
ugyanis nagyban hozzájá-
rulhatnak a minőségi pihe-
néshez, és gyorsítják magát 
az elalvás folyamatát.

A legjobb választás le-
fekvés előtt a kamilla tea, 
ami idegnyugtató hatás-
sal rendelkezik, ráadásul 
hidratálja a testedet, de 
ha ezért nem rajongsz, a 
gyömbértea is ideális lesz 
erre a célra!
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A hat megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

Egy öreg nénike megy az utcán, és meglát egy út-
hengert az árokba borulva. Rosszallóan így szól:

– …!

Kétbetűsek: AK, AV, 
AZ, CH, EK, GG, GI, KC, 
MC, SÉ, ZR.

Hárombetűsek: AKA, 
ALB, ALÓ, ASA, BSE, ESP, 
FAL, ISM, LÉA, LOM, NAT, 
OLI, POE, SÖR, ZIL, ZOK.

Négybetűsek: ARID, 
EDER, EMMI,  ENYA, 
E Z E N ,  FA É K ,  I R K A , 
MERT,  MINT,  ODOL, 
OSZT, RASZ, SKIL, SOLE, 
VERA, YVES.

Ötbetűsek:  ANITA, 
APACS, AVALA, AZNAP, 
ÁPOLÓ, LÖNCS, MOFÉM, 
PROFI.

Hatbetűsek: ACATOS, 
AKADÓS, ALAKHŰ, ELE-
VEN, KATIKA, MENNEK, 
MINDIG, OREGON, RÉ-
GENS, SEGÉLY, STILÉT, 
SZAJGA, TEVERE, THALIA, 
TŐTIKE, VÉRPAD.

H é t b e t ű s e k :  C S A -

CSOG, CSEPELI, ODA-
VONZ, ŐRÜLTEK, TELE-
FON.

Nyolcbetűsek: ABAJ-
GATÓ, ADÓTISZT, BELE-
SZAB, KAVARODÓ, LEFÓ-
LIÁZ, TELENYOM.

Kilencbetűsek: ADATBÁ-
ZIS, HALELEDEL, ÓLOM-
BRONZ, TERELGETŐ.

Tízbetűsek: ARANY-
HOMOK, TRANZAKCIÓ.

Tizennégy betűsek: KÓ-
NYA HABSZEGFŰ, TEKE-
VÁLOGATOTT.


