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

Folytatás a 4. oldalon

  Vízkereszt. A Megváltó 
megjelenésének ünnepén

Folytatás az 5. oldalon

Annamária negyedik 
olimpiájának vág neki
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Minőségi program a 
téli szünidőben

Magyarországi (Budapest,Soroksár) 
munkavégzéssel munkatársakat keresünk 

BETANÍTOTT MUNKAKÖRRE
zöldségfeldolgozó üzembe, hosszú távra. 

Bejelentett állás, nem idénymunka, 
egyműszakos munkarend.

A munkavégzés gépesített környezetben történik.

Amit nyújtani tudunk:
1. Korrekt bérezés, kezdő fi zetés minimum 

200 000 Ft/hó nettó.
2. Szálláslehetőség ingyenesen biztosított.
3. Napi egyszeri meleg étkezés ingyenesen.

Legyen Ön is a 
Serzo Primo Kft. csapatának tagja!

Várjuk szíves jelentkezését 
az alábbi elérhetőségeken:

Mob.: +3670-3832251 (viber is, Szegedi Zoltán)
E-mail: rendeles@serzo.hu

Vízkeresztkor a 
Megváltó meg-
j e l e n é s é n e k 

ün nepét üljük, és ke-
resztégünkre emléke-
zünk. Azért fohászko-
dunk, hogy a kereszt jele 
tartsa távol a gonoszt ott-

honainktól, hogy a betlehe-
mi csillag vezesse el min-
den népet és nemzetet a 
Mindenhatóhoz, hangzott 
el azon a szentmisén, ame-
lyet az ünnep vigíliáján, 
azaz előestéjén tartottak 
Beregardóban a Szent Kin-

ga római katolikus temp-
lomban. 

Mintha egy meseszerű tör-
ténet elevenedne meg előttünk, 
kezdte igei magyarázatát Mol-
nár János beregszászi római 
katolikus esperes-plébános. Bő 
kétezer évvel ezelőtt a napke-

leti bölcsek – mai szóval 
úgy mondanánk, hogy az 
égi jeleket figyelő tudó-
sok – a csillagok különle-
ges állását észlelték, majd 
egy csillag ragyogott fel. 

azonnali kezdéssel a következő pozíciókba: 

BRIGÁDVEZETŐ, ZSALUZÓ-ÁCS, 
BETANÍTOTT ZSALUZÓ MUNKÁS
AMIT NYÚJTUNK:

• stabil háttér
• prémiumrendszer, 13. havi juttatás
• folyamatos munkalehetőség egész évben
• a legjobb védőfelszereléseket és 
szerszámokat biztosítjuk

• az útiköltséget térítjük 
BÉREZÉS: nettó 1800 – 2500 forintos órabér 

gyakorlattól és teljesítménytől függően

ELVÁRÁSAINK:
• megbízhatóság
• önálló munkavégzés
• józan életmód
• csapatszellem

EGYÉB INFORMÁCIÓ:
• térítésmentes szállást tudunk biztosítani

MUNKAIDŐ: 
• egyműszakos munkarend (9-10 óra)

Magyar útlevél szükséges!
JELENTKEZÉS: 

+3630/231-0459-es telefonszámon vagy az 
iroda@acs-bau.hu e-mail címen.

Munkatársat keresünk több 
éve cégünknél dolgozó 
kárpátaljai létszámunk 

bővítéséhez magyarországi 
munkahelyre 

Eladó lakása, kocsija?
Aprója megjelenik a Facebook oldalunkon is!

+380 (66) 285 0 283

Az  Ungváron  é lő 
Dancsa-Csundák 

Annamária 2010-ben 
még lánykori nevén, 
Csundák Annamária-
ként szerepelt először téli 
olimpián, majd négy évre 
rá, 2014-ben Szocsiban is 
ott volt a snowboardosok 
(hódeszka) mezőnyében. 
Ezt követően kis szü-
netet tartott sportkar-
rierjében, hiszen csalá-
dot alapított, édesanyá-
vá vált, de ennek ellené-
re újra folytatta magas 
szintű sporttevékenysé-
gét, és 2018-ban ismét el-
jutott az olimpiára, ame-
lyet akkor a dél-kore-
ai Phjongcsangban ren-
deztek. Az azóta eltelt 
négy éves időszak máso-
dik felét a téli sport sze-
relmeseinél is a Covid-
járvány okozta viszon-
tagságok árnyékolták be. 

Irány Peking!



Évértékelő2022. 
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– Tudjuk már, hogy az uk-
rán titkosszolgálat egy évvel ez-
előtti, a KMKSZ és ön ellen irá-
nyuló, váratlan és minden ala-
pot nélkülöző akciójának mi 
volt a valódi célja? Valóban az, 
hogy meg akarták akadályozni 
a KMKSZ-szel kötendő koalíci-
ót a megyei tanácsban?

– Ezt még ma sem tudjuk tel-
jesen pontosan. Az ügy koráb-
ban, Petro Porosenko elnöksé-
ge idején indult, amikor még szó 
sem volt a 2020-as önkormány-
zati választásokról. Még akkor 
elkezdték a nyomozást az „Egán 
Ede” Kárpátaljai Gazdaságfej-
lesztési Központ” Jótékonysá-
gi Alapítvány tisztségviselői és 
kuratóriumának tagjai ellen. A 
kuratóriumban a KMKSZ, az 
UMDSZ és a történelmi magyar 
egyházak képviselői is benne 
vannak. Azzal vádoltak minket, 
hogy ez az alapítvány a szepa-
ratizmust finanszírozza. A nyo-
mozás nagyon hosszú ideig el-
húzódott, de mivel a vádat nem 
sikerült bizonyítani, le kellett 
volna zárniuk. Mégsem ezt tet-
ték, hanem bűnvádi eljárást kez-
deményeztek a Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskoláért Alapítvány-
nyal és a „KMKSZ” Jótékony-
sági Alapítvánnyal szemben is. 
Így tudták folytatni a nyomozá-
sukat, nem kellett lezárniuk hat 
hónap után, mint ahogy az ak-
kori törvények előírták. Két-
ségtelen, hogy az ügy az önkor-
mányzati választások után csú-
csosodott ki, amikor mi nem tá-
mogattuk, hogy Olekszij Petrov, 
egy nem kárpátaljai származású 
személy kerüljön a megyei köz-
gyűlés élére. Szerintünk ez sem 
a hagyományoknak, sem a józan 
észnek nem igazán felelt volna 
meg. Ezzel kapcsolatos vélemé-
nyünket elmondtuk az előzetes 
tárgyalások során, de a döntés 
akkor nem volt végleges, csak 
nem vettünk részt egy tárgyalá-
si fordulón, egy hétvégén.

– Azt viszont nyilvánvalóan 
előkészítették, hogy ilyen mó-
don felléphessenek a KMKSZ 
alapítványai és ön ellen…

– Azt például tudjuk, hogy az 
ungvári bíróság nem adott enge-
délyt a házkutatásokra, emiatt 
egy trükkel, a zaporizzsjai bíró-
sággal engedélyeztették azt. Nem 
tudom, hogy a Zaporizzsjai Me-
gyei Bíróságnak mi köze ehhez 
az egészhez, és egyáltalán fel tud-
ták-e mérni ennek a brutális akci-
ónak a súlyát, ugyanis körülbelül 
150 ember vett részt benne, amit 
már korábban elő kellett készíte-
niük, hiszen ez egy-két nap alatt 
lehetetlen kivitelezni.

Az elején voltak harcias ki-
jelentések, de azóta mintha visz-
szaesett volna a lelkesedés eb-
ben a kérdésben. Ennek ellené-
re a nyomozás tart. Voltak olyan 
információk, hogy próbálták a 
vádiratot beadni az ügyészség-
re, ott viszont a vádat nem tar-
tották megalapozottnak.

– Azóta láthatjuk, hogy a sze-
paratizmus vádját gyakran hasz-
nálják az ukrán politikában.

–  Va l ó b a n ,  u g y a n a z -
zal vádolják például Viktor 

Brenzovics László az elmúlt évet értékelte

„Nem gondoltam, hogy az 
életem ilyen kalandos lesz”

A szeparatizmus vádjával folytatott titkosszolgálati nyomozásról, 
Ukrajna helyzetéről, Kárpátalja megye élén történt vezetőváltá-
sokról, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) el-
múlt évi eredményeiről és az ukrán–magyar viszonyról beszélt a 
KMKSZ Budapesten tartózkodó elnöke, Brenzovics László.

Medvedcsukot, és ami különösen 
érdekes, hogy Petro Porosenko, 
akinek az elnöksége alatt ez a fo-
lyamat elindult, a saját csapdájá-
ba esett bele. Hiszen őt is ponto-
san ugyanazokkal vádolják, ami-
vel a mi alapítványainkat, vagyis, 
hogy finanszírozta a szeparatiz-
must. Emiatt jelenleg – hozzám ha-
sonlóan – ő is külföldön tartózko-
dik, Viktor Medvedcsuk pedig házi 
őrizetben van. Úgy látszik, hogy a 
szeparatizmus vádja Ukrajnában 
bevett politikai eszköz.

– Nincsenek még jelei a vádak 
várható ejtésének és a helyzet nor-
malizálódásának?

– Ennek az egyik jele, hogy az 
ügyben semmi sem történik. Olyan 
információink voltak, hogy 
ez nemcsak engem érintett 
volna, hanem az alapítvá-
nyok vezetőit és a kurató-
riumok tagjait is, de több 
házkutatásra nem került 
sor. Látjuk, hogy a vádirat 
sem készült el az eltelt egy 
év alatt. Viszont Damoklész 
kardjaként ott lebeg a fejünk 
felett, ez a folyamat bármi-
kor felgyorsítható. Most 
úgy tűnik, hogy a magyar-
országi választások eredmé-
nyének megismeréséig alig-
ha lesz ez az ügy lezárva.

– Mindössze egy évig 
tartott ki az a megyei hatalom, 
amelynek állítólag az összeesz-
kábálása miatt érte retorzió a 
KMKSZ-t…

– Igen. Mind a megyei állam-
igazgatási hivatal, mind a megyei 
tanács elnökének távoznia kellett. 
Egy kis kárörömmel mondhatom, 
hogy beváltak a jóslataink. A me-
gyei tanács élére megválasztották 
Volodimir Csubirkót, aki megfe-
lel a logikus elvárásoknak – abból 
a pártból van, amelyik megnyerte 
a választásokat, másrészt kárpátal-
jai emberről van szó, aki megfelelő 
politikai tapasztalatokkal rendelke-
zik. Ő már volt a megyei közgyűlés 
elnöke, és akkor nagyon jó együtt-
működést sikerült vele kialakíta-
nunk. Például a Tisza ETT meg-
alakulása is az ő időszakára esett, 
ami akkor bátor tett volt.

– Új kormányzónk is van, aki 
szintén kárpátaljai…

– Neki is vannak tapasztalatai, 
igaz, ezek a tapasztalatok specifi-
kusak. (Ukrajna elnöke december 
10-én Viktor Mikitát, az Ukrán Biz-
tonsági Szolgálat (SZBU) ezrede-
sét nevezte ki a Kárpátaljai Állam-
igazgatási Hivatal élére – a szerk.) 
Viszont azt leszögezhetjük, hogy 
jól informált ember.

– Ez az új felállás a KMKSZ 
megyei frakciója számára új lehe-
tőségeket is nyithat?

– Szerintem igen. Mi a tanács 
elnökének megválasztásában nem 
vettünk részt, mert szerintünk ezt 
meg kellett volna előzze a koalí-
ciós szerződés aláírása. A partne-
rek ezt nem akarták, ad hoc lett az 
elnök megválasztva, emiatt úgy 
döntöttünk, hogy nem fogadjuk el 
a felajánlott első helyettesi posz-
tot sem. Ugyanakkor konstruktí-
van együttműködünk, ami szerin-
tem meg fogja hozni a maga gyü-
mölcseit. A nagy többséggel elfo-
gadott megyei költségvetés véle-

ményem szerint a konszolidáció 
irányába hat. Persze nem tudhat-
juk, hogy mi lesz, mert Ukrajnában 
a helyzet rendkívül bizonytalan.

– A kialakult helyzet sem za-
varta meg jelentősen a KMKSZ 
működését, hisz a szövetség által 
meghirdetett munka akadálytala-
nul folytatódott.

– Igen. A KMKSZ, valamint az 
általa létrehozott alapítványok és 
intézmények zavartalanul működ-
tek az elmúlt évben. Hálásak lehe-
tünk a munkatársaknak, akik ilyen 
rendkívül nehéz időszakban, nagy 
nyomás alatt is végezték a dolgukat. 
Összevetve mindent, az elmúlt év is 
rendkívül eredményesnek mondha-
tó. Bár tudjuk, hogy az egész vilá-
gon hatalmas válságot okozott és 
okoz a Covid-járvány, országunk-
ban ez még tetéződik a keleti fegy-
veres konfliktussal, Ukrajna gazda-
sági mélyrepülésével és azzal a ká-
osszal, amit igen gyakran tapaszta-
lunk. Úgy látom, hogy ami rajtunk, 
a KMKSZ-en múlott, azt megcse-
lekedtük. Számos, rendkívül sike-
res programot bonyolítottunk. Si-
került nyáron megszerveznünk az 
emberek vakcinációját a határátke-
lőhelyeken, ahol húszezer ember 
vehette fel az oltást ingyenesen. Az 
akkor jelentős segítség volt, mert 

abban az időben Ukrajnában nem 
volt elegendő vakcina. Más fon-
tos programokat is koordináltunk a 
koronavírus-járvánnyal kapcsolat-
ban, ugyanakkor a kárpátaljai ma-
gyarok a szociális támogatásokat is 
megkapták. Folytatódott a bázisis-
kola-program, hihetetlen eredmény-
nek tartom azt, hogy Beregszászban 
létrejött az Egán Ede Szakképzési 
Centrum Beregszászi Szakképzési 
Központja az egykori 2. számú kö-
zépiskola felújított épületében. Óri-
ási eredmény, hogy megfelelő kö-
rülmények között, anyanyelvükön 
tanulhatnak szakmát a kárpátaljai 
magyar fiatalok. Megújult a csapi 
magyar középiskola, a beregszászi 
4-es iskola, tart a Beregszászi Beth-
len Gábor Líceum építése, ahol egé-
szen más körülmények között tanul-
hatnak majd a gyerekek.

– A Keleti Partnerség program 
keretében is számos kárpátaljai 
közintézmény újult meg 2021-ben.

– Ezek közül kiemelném a Ba-
tári Kultúrházat, amely már össze-
dőlt, és sikerült újjáépíteni. Ismét 
olyan dolgok történtek a kárpátal-
jai magyarság életében 2021-ben, 
melyekre a korábbi évtizedekben 
nem volt példa: hatalmas nagy-
ságrendű és jelentős beruházások. 
Közben megtartottuk az eltervezett 
rendezvényeinket is. A megyében 
a legnagyobb példányszámban el-
adott újságok a mi lapjaink, a tele-
víziónk is jelentős sikereket ért el, 
díjakat kapott. A Great Real Art 
(GRA) nevű rangos ukrán színhá-
zi fesztiválon a Kárpátaljai Megyei 
Magyar Drámai Színház nyerte el a 
fődíjat – ez figyelemre méltó ered-
mény, hogy a mi magyar színhá-
zunk nagyszínpadi előadását ítél-
ték a legjobbnak egész Ukrajnában.

A képviselőink az önkormány-
zatokban helytálltak, földprivatizá-
ciós programot indítottunk be. Az 
Egán Ede Alapítványnál a pályázók 

nagy része már szintén megkapta a 
támogatást, igaz, a magyarországi 
nehézségek és a koronavírus-jár-
vány miatt még nem tudtuk az ösz-
szes mezőgazdasági pályázatot ki-
fizetni. Összességében azonban az 
elmúlt évet sikeresnek tartom.

– Kárpátalja kapcsán sok pozi-
tív eredményt említett, de a jövőnk 
nagymértékben függ attól, hogy 
mi lesz Ukrajnában. Mit gondol 
az ország jelenlegi helyzetéről?

– Továbbra is tragikomikus, ami 
Ukrajnában történik. Ha háború 
van, akkor nincs fejlődés. Nyugaton 
elkezdődött egy háborús hisztéria. 
Ugyanakkor hallottunk ukrán veze-
tő politikusoktól olyan nyilatkoza-
tokat is, hogy ez a háborús veszély 
nem áll fenn. Ez a disszonancia az 
embereket elbizonytalanította, leg-
alábbis azokat, akik ezekre a hírek-
re odafigyelnek. Másrészt olyan in-
tézkedéseket hoznak, mint legutóbb 
a nőknek a besorozása, ami a XXI. 
században teljesen abszurdnak tű-
nik. Nehéz megérteni, hogy ilyet 
miért csinálnak, hisz aligha lehet 
szerepe az édesanyáknak az általuk 
vizionált háborúban. Ugyanakkor 
kellemetlenséget jelent mindenki-
nek, és a hatalom is erodálódik ez-
által. Szerintem most a legfőbb erő-
feszítéseket az egész világnak abba 

az irányba kellene tennie, 
hogy Európában nehogy 
kirobbanjon egy teljes ér-
tékű háború, hiszen egy 
atomhatalommal vívott 
háborúnak katasztrofális 
következményei lenné-
nek. Nyilvánvaló, hogy 
a konfliktus rendezésére 
csak a minszki folyamat 
végrehajtásának kereté-
ben van esély.

– Tíz éven keresztül 
harsogták kormányzati 
szereplők, hogy Ukraj-
nában a kettős állam-
polgárság alkotmányel-

lenes, bűncselekmény. Most kide-
rült, hogy a KMKSZ-nek volt iga-
za, s nem alkotmányellenes.

– Az új törvény, amely a ket-
tős állampolgárságot legalizálja, 
nem feltételez alkotmánymódosí-
tást. Ami azt jelenti, hogy az alkot-
mány ezt nem tiltja – mi ezt való-
ban tíz éve mondjuk. Ugyanakkor 
a pozitív intézkedéssel párhuzamo-
san olyan törvényeket szeretnének 
módosítani, amelyek lehetetlenné 
tennék, hogy kettős állampolgár-
sággal rendelkező személyek álla-
mi tisztségeket töltsenek be, vagy 
választhatók legyenek. Ami ab-
szurd, korlátozni szeretnék az alap-
vető emberi jogokat. A nemzetközi 
szabályok értelmében Ukrajnában 
arra, aki ukrán állampolgár, az uk-
rán törvények vonatkoznak, egyál-
talán nem befolyásolhatja az itteni 
jogállását, hogy neki van egy má-
sik állampolgársága is. Amennyi-
ben valaki ukrán állampolgár, az 
összes ezzel járó kötelesség vo-
natkozik rá, ugyanakkor meg akar-
ják fosztani olyan alapvető jogától, 
mint a választhatóság joga. Igaz, 
a nyilatkozatok ebben az ügyben 
még sok esetben egymásnak el-
lentmondóak, zavarosak. De an-
nak örülök, hogy a kettős állam-
polgársági törvénnyel a mi állás-
pontunkat igazolták.

– Az említett törvényen túl 
vannak pozitív változások Ukraj-
na és Magyarország viszonyában?

– Sokszor tárgyalt egymással a 
két külügyminiszter, azonban ezek 
a tárgyalások nem vezettek ered-
ményre, hisz az álláspontok egy-
mástól távol vannak. Magyaror-
szág Külgazdasági és Külügymi-
nisztériuma, valamint Ukrajna Ok-
tatási Minisztériuma létrehozott egy 
közös szakbizottságot, amely ok-
tatási kérdésekről tárgyalt. Készült 
egy jegyzőkönyvtervezet, amely az 
alapvető kérdéseket zárójelbe teszi, 

ám vannak benne olyan pontok, 
amelyek fontosak a kárpátaljai 
magyar oktatási rendszer szá-
mára. Az ekvivalenciaszerződést 
is jóváhagyták, ami ugyancsak 
pozitívnak tekinthető. Sajnos a 
gazdasági vegyes bizottság ülé-
sét elmosta a magyar gázszerző-
dés körül gerjesztett hisztéria. Ez 
ugyancsak az ukrán politika tra-
gikomikusságát mutatja. Tud-
ták, hogy Törökországon keresz-
tül épül a Déli Áramlat gázveze-
ték. Az átadóünnepségen Petro 
Porosenko is ott volt, nem tilta-
koztak ellene. Most, amikor Ma-
gyarország onnan is vásárol gázt, 
felháborodtak. Valójában min-
denki onnan vesz gázt, ahonnan 
tud. Erre hivatkozva a gazdasági 
vegyes bizottság ülését lemond-
ták, ismét hatalmas médiakam-
pány indult Magyarország el-
len, aki szerintük elárulta Ukraj-
nát. Alig telt el egy hónap, és az 
ukránok már jelentkeztek, hogy 
újra vennének gázt Magyaror-
szágtól. Ebből az esetből is lát-
hatjuk, hogy mindenféle dema-
gógia ellenére a két ország egy-
másra van utalva, hisz szomszé-
dos országok.

– A KMKSZ és Magyaror-
szág Kormányának viszonya 
továbbra is jó. Üzen valamit a 
közelgő parlamenti választások 
kapcsán a Kárpátalján élő ma-
gyar állampolgároknak?

– Nyilvánvaló tény, hogy 
Kárpátalján élnek magyar állam-
polgárok, ahogy Magyarorszá-
gon is élnek ukrán állampolgá-
rok. Azt remélem, hogy nem fog-
nak akciókat előkészíteni a vá-
lasztások megzavarására. A Kár-
pátalján élő magyar állampolgá- 
rok vagy kettős állampolgárok 
remélhetőleg szabadon részt tud-
nak venni a választásokon, nyil-
ván erre a konzulátusok szerve-
zésében módjuk lesz majd. Re-
méljük, hogy a két ország meg 
tud egyezni abban, hogy ezért 
ne érjen senkit retorzió. A kö-
zelgő magyarországi parlamenti 
választások tétje nagy: Magyar-
ország és a magyar nemzet jövő-
je, ezért arra szeretnék minden-
kit buzdítani, hogy aki teheti, ve-
gyen részt a választásokon.

– A kialakult helyzetben, a 
modern technika nyújtotta le-
hetőségeknek köszönhetően si-
keresen tudja a kapcsolatot tar-
tani az itthoniakkal, a KMKSZ-t 
külföldről irányítani…

– Én is azt gondolom, hogy ez 
zavartalan és elég sikeres. Ugyan-
akkor nem olyan, mintha otthon 
lennék. Voltak ezzel kapcsolat-
ban kétségeim is, emiatt kértem, 
hogy a KMKSZ legutóbbi köz-
gyűlésén szavazzanak újra a kül-
döttek az elnök személyéről. Ez 
megtörtént, ismét nekem szavaz-
tak bizalmat. Nem tehetek mást, 
folytatom a munkát. Itt is a kár-
pátaljai magyarság ügyeinek elő-
remozdításával foglalkozom nap 
mint nap. A visszatérésem idő-
pontja még nem tisztázott, egyelő-
re ukrajnai és magyarországi be-
folyásos emberek, akiket megkér-
deztem, nem ajánlják, hogy visz-
szatérjek. Egy olyan időszakban 
vagyok a KMKSZ elnöke, ami-
kor egyszer felgyújtották, majd 
felrobbantották a szervezet szék-
házát, gyakorlatilag az én irodá-
mat. Tizenkét fegyveres tizenkét 
órán keresztül kutatott a házam-
ban. Amikor Mezőkaszonyban 
befejeztem a középiskolát, negy-
ven évvel ezelőtt, nem gondol-
tam, hogy az életem ilyen kalan-
dos lesz. Így sikerült.

Szeretnék végezetül min-
denkinek egy szebb, boldogabb 
új esztendőt kívánni!

Badó Zsolt 
(karpataljalap.net)
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A gazdasági migrációs fo-
lyamatok a kedvezményes ho-
nosítás következtében jelen-
tősen felgyorsultak, állandó-
sult a kétlakiság (elsősorban 
a 20–40 éves, aktív keresőké-
pes korosztály esetében). Egy 
2015-ös adat szerint 94 ezer 
ukrajnai állampolgár élt a ked-
vezményes honosítás lehetősé-
gével.  Ezek az emberek az év 
nagy részét külföldön (Csehor-
szágban, Németországban, Ma-
gyarországon stb.) dolgozva töl-
tik, s évente 1-2 alkalommal lá-
togatnak haza. A szülőföldi kö-
tődések egyelőre adottak, hi-
szen családjuk egy része itt él, 
amelynek anyagi biztonságá-
ról ők gondoskodnak. Ugyan-
akkor jelentős a társadalom el-
öregedése. Egy 2017-es felmé-
rés szerint száz 15 éven alattira 
146 idős jutott, ez az arány az-
óta annak ellenére romlott, hogy 
a COVID-19-es járvány első-
sorban az idősebb korosztályt 
tizedelte meg. Mindezt súlyos-
bítja a csökkenő gyermekválla-
lás. Mindezek tükrében a legop-
timistább számítások szerint is 
alig 100 ezerre tehető az életvi-
telszerűen Kárpátalján tartózko-
dó magyarok lélekszáma.

Az euromajdan időszakáig 
Ukrajna, illetve Kárpátalja, ha 
nem is hazát, de legalább is szü-
lőföldet jelent(het)ett az itt élő 
magyar közösség számára, ahol 
megbecsülve érezhette magát, s 
tisztességesen élhetett. A 2008-as 
gazdasági világválság és a 2015 
után tovább fokozódó gazdasá-
gi-szociális problémák és a jog-
fosztó intézkedések következ-
tében Ukrajnában fokozatosan 
zsugorodik a magyarság társa-
dalmi és kulturális létének tere.  
Bár a határnyitást követően a 
kárpátaljai magyarság jelentős 
figyelemmel kísérte az anyaor-
szágban zajló folyamatokat, ez 
2010 után hatványozottabbá vált. 
Az Orbán-kormány számos köz-
vetett és közvetlen beruházást 
kezdett meg Kárpátalja magyar-
lakta régióiban, amelyek gyakor-
latilag versenyre keltek az ukrán 
állami beruházások mértékével. 
Ezek zavarják a célország kor-
mányát, s a közelmúltban Ro-
mánia, Szlovákia után Ukraj-
na is betekintést (és beleszólást) 
kért ezekbe a projektekbe. Nem 
kis összegekről van szó, hiszen 
Szijjártó Péter külügyminiszter 
elmondása szerint „Hat év alatt 
90 milliárd forintot biztosítot-
tunk ukrajnai fejlesztési progra-
mokhoz” (2020. 09. 23.). (Mai 
árfolyamon ez kb. 7,5 milliárd 
hrivnya). S bár az összeg nagy 
részében adózott – azaz a fogadó 

Hogyan tovább, közösségünk 
meglékelt hajója?

30 esztendő, egy egész emberöltő telt el Ukrajna függetlenné válása 
óta, felnőtt egy olyan generáció, amely nem az egykori Szovjetuni-
óban szocializálódott, annak minden pozitív és negatív hozadékával 
együtt. Mindez jelentős változásokat hozott a kárpátaljai magyar-
ság életében is. A „Kárpátalja mozgásban” című, 2020-ban megje-
lent, a régió társadalmi változásait és interetnikus viszonyait vizs-
gáló kiadvány kivonatosan így foglalja össze az elmúlt másfél évti-
zed „eredményeit”: „Kárpátalja társadalmi-gazdasági helyzetének 
sajátossága, hogy mindig periférikus pozícióban helyezkedett el, tá-
vol a nagy kulturális és ipari központoktól. Ennek eredményeként 
egyik állam sem fordított különösebb figyelmet a régió gazdaságá-
nak fejlesztésére. Kárpátalja munkaerőpiacán egyszerre van jelen 
a munkanélküliség és a munkaerőhiány. Kárpátalja és az ott élő 
népesség (nemzetiségtől függetlenül) jelentős társadalmi-gazdasá-
gi gondokkal küzd, a hétköznapi túlélés stratégiájaként pedig egy-
re többen választják a külföldi munkavállalást. Mindez fokozottan 
igaz a kisebb falusi térségekre, ahol a helyben való boldogulás egy-
re nehezebbé válik a munkahelyek hiánya, valamint az egyre nö-
vekvő elvándorlás miatt.”  Ez a tendencia egyaránt fenyegeti a kár-
pátaljai magyarság megmaradását és jövőjét is.

állam is jelentős százalékban része-
sül belőle –, többségében magán-
tulajdon képződik belőle, amely-
nek a további sorsa nem nyomon 
követhető.

A Budapest felé történő integrá-
ció azért is erősödhetett meg, mert 
Ukrajnának az elmúlt három év-
tized alatt nem sikerült kidolgoz-
nia egy általános fejlesztési straté-
giát Kárpátalja, illetve ezen belül a 
magyarok lakta határ menti régiók 
kapcsán. Az elmúlt esztendő ki-
vételével jelentősebb infrastruk-
turális fejlesztésekre nem került 
sor, továbbra is szűk keresztmet-
szettel működnek a határátke-
lők, amelyek az ünnepi, illetve 
a nyári szabadságolási idősza- 
kokban gyakorlatilag járhatat-
lanná válnak. Ugyanakkor Ma-
gyarország részéről sem készült 
el egy összehangolt stratégia 
Kárpátalja egésze és/vagy ma-
gyarlakta régiójának fejleszté-
sével kapcsolatban. Ezt erősen 
illusztrálja az a tény is, hogy 
az elmúlt évtizedben a kulturá-
lis és oktatási beruházások mel-
lett gyakorlatilag egyetlen olyan 
jelentősebb magyar tőkével mű-
ködő gazdasági befektetés sem 
valósult meg, ami a jelentős mun-
kanélküliséget enyhíthette volna. 
Bár az Egán Ede program első sza-
kaszában szó volt a nagyberuházá-
sok támogatásáról (magyar tulajdo-
nosi hányad, magyar munkaerő be-
vonásának feltételével), azonban a 
nagyszámú beadott (közel 300) pá-
lyázat miatt a téma végül nem ment 
tovább. Ezzel azonban egy soha 
vissza nem térő lehetőség sikkadt 
el, amikor a régió nagyvállalkozói 
szféráját is sikerült volna aktivizálni 
a (magyarokat is alkalmazó) mun-
kahelyteremtésben.

Igaz, Ukrajnának sincs egy 
megfelelő országprojektje, lévén, 
hogy az elmúlt három évtizedben 
közel 10 millióval csökkent a pol-
gárainak száma. Az állam gyakor-
latilag semmit sem tett a kiván-
dorlás megakadályozásáért, nem 
értették meg, hogy a tömeges ki-
vándorlás katasztrófa Ukrajna tár-
sadalmi kohéziójára nézve. Kicsi-
ben ugyanez zajlik Kárpátalján, il-
letve a kárpátaljai magyarság kö-
rében is. Bár az ország és a társa-
dalom „megszabadul” a munka-
nélküliektől, de egy újabb társa-
dalmi katasztrófát is generál azál-
tal, hogy a gyermekek nagy része 
szülők nélkül nő fel.

Az elmúlt években több hivata-
los fórumon hangzott el, hogy Ma-
gyarország motorja kíván lenni a 
Kárpát-medence gazdasági fejlesz-
tésének. Ezzel nem is volna jelen-
tősebb probléma, ha a határ menti 
térségek fejlesztése hasonló formá-
ban zajlana, mint a magyar-osztrák 

határon zajlott Magyarország EU-s 
csatlakozását megelőzően. Ugyan-
akkor a félperiférikus modell nem 
csupán Kárpátaljára jellemző, ha-
nem Magyarország keleti megyéi-
re is, amelyek egyes térségei még 
kárpátaljai viszonyításban is elma-
radottnak számítanak.

Sajnos az ukrán politikusok és 
a kijevi hatalom még mindig félel-
meket és bizalmatlanságot táplál 
Kárpátaljával és általában a kárpát-
aljai magyar közösséggel szemben. 
Az elmúlt 5 esztendő információs 
„kútmérgezésének” eredményeként 
láthatott napvilágot decemberben a 
hír, mely szerint a megkérdezett uk-
rajnai állampolgárok 41,4 százalé-
ka szerint Magyarországnak a kár-
pátaljai magyarság támogatására 
irányuló tevékenysége nem más, 
„mint a régiónak Magyarország-
hoz való csatolásának, annexiójá-
nak, megszállásának előkészítése”. 
Ezt a narratívát erősítette az egyik 
tévécsatornán Pavlo Zsebrivszkij, 
a donyecki katonai-polgári köz-
igazgatás egykori elnöke, aki hoz-
zátette, hogy egyetlen ukrán dan-
dár elegendő lenne a magyar had-
sereg szétverésére (kicsit logikai 
bukfencnek tűnik, hogy egy NA-
TO-ba igyekvő állam egy már NA-
TO-tagállam haderejének megtá-
madásáról vízionál). Azonban az 
efféle vélekedés mélyen gyökere-
zik az ukrán társadalomban, nem 
véletlenül mondta el egy tévéadás-
ban a Ternopil megyei tanácselnök, 
hogy szerinte az ukrán-magyar ál-

lamközi feszültségek miatt a kár-
pátaljai magyarokon (ukrán állam-
polgárokon!) kell „elverni a port”.

Ennek a bizalmatlanságnak az 
egyik kézzelfogható bizonyítéka a 
magyarországi beruházások és fej-
lesztési programok ellenőrzése, az 
ezekhez kötődő közszereplők meg-
figyelése.  Két évvel ezelőtt nagy 
társadalmi visszhang kísérte a Be-
regszászba tervezett katonai egy-
ség (nemzeti gárda) elhelyezésé-
nek ügyét. Azóta a dolog elcsen-
desült, és ebben a nagy csendben 
az egyik objektum elkészült, szin-
te kulcsrakész állapotban várja az 
új lakókat. Mindez csak részben 
érthető meg a kelet-ukrajnai hib-
rid hadviselés szomorú tapasztala-
taira hivatkozva.

Immár egy esztendeje új köz-
igazgatási kereteket között – kistér-
ségekben éljük mindennapjainkat. 
Ha a fentebbi szinteket nézzük, ak-
kor életünkre viszonylag kevés ha-
tást gyakorolnak. A megyei tanács-
ban immár harmadik alkalommal 
alakították át a koalíciót a politikai 
aktorok, s nem vagyok meggyőződ-
ve arról, hogy ez volt az utolsó al-
kalom. A KMKSZ-frakció, amely-
nek létrejöttét „történelmi siker-
nek” kommunikálták és az „arany-
részvény” tulajdonosát véltük látni 
benne – súlytalanná vált. A jelenle-
gi politikai alkuk nélküle köttetnek. 
A járási tanácsok a kommunális in-
tézmények és vagyon átruházásá-
val elveszítették minden gyakorla-
ti funkciójukat, s csupán formális 
befolyással rendelkeznek. Ameny-

nyiben megtörténne a szükséges 
alkotmánymódosítás, akkor a já-
rási közigazgatási hivatalok mint 
prefektúrák kapnának szerepet a 
közhatalom gyakorlásában. Je-
lenleg ezek is „ötödik kerékként” 
funkcionálnak. 

A decentralizáció során belen-
getett „tejjel-mézzel folyó Kánaán” 
sem következett be, elsősorban az 
intézmények fenntartásához szük-
séges állami szubvenciók tekinteté-
ben. Ez különösen érzékenyen érin-
ti a saját adóbevételekkel korláto-
zottan rendelkező önkormányzato-
kat. Ezeknél az amúgy is kis létszá-
mú csoportokkal, osztályokkal mű-
ködő óvodák és iskolák esetében 
azonnal felmerült az optimizáció, 
illetve az intézmény-összevonás 
lehetősége. A közművelődési in-
tézmények az „erkölcsi hasznon” 
túl soha nem voltak jövedelmező-
ek, így több kistérség vezetősége 
a kultúrán kezdte a megtakarítási 
programot. Ha szigorúan a racio-
nalitás szemszögéből nézzük, ak-
kor a 800 fő alatti települések ese-
tében az elemi (1–4. osztály) okta-
tás fenntartása a logikus, takarékos-
sági szempontból az óvodával ösz-
szevonva. Ez viszont egy jelentős 
értelmiségi létszám-leépítést felté-
telez, azaz a településen munkanél-
külivé válhat a helyi meghatározó 
réteg zöme, akiket sem az önkor-
mányzati, sem pedig a magánszek-
tor intézményei nem lesznek képe-
sek újra elhelyezni. Az ő életpers-
pektívájuk legkézenfekvőbb alter-

natívája úgyszintén a kül-
földi vendégmunka, illetve 
a kivándorlás lesz. 

Ami a politikai érdek-
képviseletet illeti, érdekes 
állapotok alakultak ki. Je-
lenleg olyan parlamenti 
képviselő, aki a kárpátaljai 
magyar szervezetek támo-
gatásával jutott volna man-
dátumhoz – nincs. 4 parla-
menti képviselő (3 párt szí-
neiben) kiválóan, vagy jól 
beszél magyarul, az egyikük 
választókerületében találha-
tó a kárpátaljai magyarság 
nagyobb része. Valameny-
nyien tagjai az ukrán parla-
ment ukrán-magyar baráti 
tagozatának. Ennek ellené-

re sem a magyar közösséget meg-
jelenítő szervezetek részéről, sem 
pedig részükről nem tapasztalunk 
közeledési szándékot. Annak okát, 
hogy ma már nem csak a kijevi, de 
a helyi politikai szereplők sem ke-
resik a kapcsolatot a kárpátaljai 
magyarsággal, magyarázhatjuk az 
utóbbi évek magyarság-hitelron-
tó, államilag (is) stimulált propa-
gandakampánnyal is. De bizonyá-
ra hozzájárult ehhez politikai süly-
lyedésünk is, amit a létszámcsök-
kenés mellett a már úgyszintén 30 
éves „hagyományos” belső meg-
osztottságunk okoz.  

Így aztán a kijevi érdekérvé-
nyesítő, érdekképviseleti lehetősé-
geink felettébb korlátozottá válnak, 
bár a kisebbségi lét szempontjából 
fajsúlyos dolgok továbbra is a fő-
városban dőlnek el.  2021 a parla-
menti jogalkotás terén is tartoga-
tott néhány, számunkra kellemet-
len meglepetést. Így elfogadásra 
került „A (ős)honos népekről Uk-
rajnában” című törvény, amely há-
rom, a Krím félszigeten kialakult és 
ott élő népben (krími tatár, karaim 
és krimcsak) korlátozza az ősho-
nos népek körét, amelynek egyik 
fő kritériuma, hogy ezek nem ren-
delkeznek anyaországgal. 2021. jú-
lius 14-én Ukrajna Alkotmánybíró-
sága közzétette állásfoglalását „Az 
ukrán mint államnyelv funkcioná-
lásának biztosításáról” szóló tör-
vény alkotmányosságát vitató kép-
viselői beadvánnyal kapcsolatban. 
Az AB az állásfoglalásban az ál-
lamnyelvtörvényt teljes egészében 

az alkotmánynak megfelelőnek 
minősítette, illetve átértelmez-
te Ukrajna érvényes alkotmá-
nyát, gyakorlatilag megszüntet-
ve mindazon garanciákat, ame-
lyeket a szabad anyanyelvhasz-
nálatra, az anyanyelven való ok-
tatásra, a szabad identitásválasz-
tásra és diszkrimináció tilalmára 
vonatkoznak. 

2021 májusában-júniusában 
a Legfelső Tanács kisebbségi és 
emberi jogi bizottsága társadal-
mi vitát kezdeményezett „A nem-
zeti kisebbségekről Ukrajnában” 
című törvénytervezetről (később 
a kisebbségek szót közösségekre 
cserélték). Ez utóbbira azért van 
szükség, mivel számos kerettör-
vény a Velencei Bizottság aján-
lásainak megfelelően tartalmaz 
olyan kitételt, hogy a kisebbségi 
nyelvhasználat feltételeit a neve-
zett törvény fogja szabályozni és 
annak tervezetét meg kell vitatni 
az érintett kisebbségekkel. Azon-
ban az elkészült kisebbségi tör-
vénytervezet pontosan ezt a kér-
déskört próbálja megkerülni, min-
den esetben visszautalva azokat az 
ágazati és nyelvhasználati törvé-
nyek hatáskörébe. 

2021 decemberében Ukrajna 
elnöke által beterjesztésre került 
a többes állampolgárság jogin-
tézményével foglalkozó törvény-
csomag, amely egyrészt biztosít-
ja az ukrán állampolgárság meg-
szerzését a külhonba szakadt uk-
ránok számára, de ugyanakkor az 
Ukrajnában élő többes állampol-
gárokat kizárja a közélet szinte 
minden területéről.

Bár mindösszesen 1 tanév 
maradt az oktatási törvény záró- 
és átmeneti rendelkezéseinek 
2023-ban való hatályba lépésé-
ig, mind a mai napig nem készült 
el (vagy számunkra nem isme-
retes) azon több változós (kom-
munális és/vagy magán oktatás) 
oktatási stratégia, amely men-
tén a jövőben a kárpátaljai ma-
gyar gyerekek részleges vagy/
és teljes anyanyelven való okta-
tásban részesülhetnek szülőföld-
jükön. Ennek a stratégiának pro 
és kontra minden belátható kö-
rülményt meg kell vizsgálnia, s 
az esetleges javaslatot társadal-
mi vitára kell bocsátani. 

Ez azért is fontos, mert szá-
munkra már régóta, a magyar kor-
mányzat számára pedig a múlt év 
nyarán lett világos, hogy az ukrán 
hatalom (pártpolitikai irányultság-
tól és kormányoktól függetlenül) a 
közeljövőt tekintve biztosan nem 
fog visszalépni mindazon törvé-
nyek megvalósításától, amelyek 
szerintük az ukrán nemzetépítést 
szolgálják. Az álláspontok meg-
merevedtek. Ennek a patthelyzet-
nek a következménye, hogy a rö-
vid ideig tartó mosolyszünetek ki-
vételével továbbra sincs elmoz-
dulás a magyar-ukrán államközi 
ügyekben. Amíg nincs államkö-
zi konszenzus, addig a kárpátaljai 
magyarság ügyei is a stagnálás ál-
lapotát mutatják. 

Ha összegezni szeretnénk az 
elmúlt év történéseit, akkor ki kell 
jelentenünk, hogy a magyar szer-
vezetek közel három évtizedes 
politikai érdekképviseleti rend-
szerének hajója léket kapott és 
kormányozhatatlanná vált, s bár 
egyelőre még haladunk az áram-
latokkal, az irányt, a gyorsaságot 
már nem mi szabjuk meg. A fő 
kérdés az idei esztendőre, hogy 
ezekben az eseményekben csu-
pán passzív szemlélők maradunk, 
vagy a még mindig rendelkezésre 
álló erőforrásokra támaszkodva 
megpróbáljuk befolyásolni sor-
sunk jobbrafordulását.

dr. Zubánics László,
az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség elnöke
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Elejét lásd az 1. oldalon„El is indult Jónás, de azért, 
hogy Tarsisba meneküljön az 
Úr elől." (Jónás 1,3)

Jónás az elől az Isten elől me-
nekült, akit ismert. Tudta, hogy 
Isten nem kér tőle lehetetlent, 
vagy teljesíthetetlen dolgot! Is-
merte az Úr szeretetét, jóságát, 
kegyelmét, tudta, hogy még a 
vétkezőt is megszánja. Ismerte 
a hangját, s mégis menekült elő-
le! Miért?

Miért menekülünk mi, ami-
kor Isten minket szólít meg?

Sokszor hallom a keresztény 
emberek panaszkodását a rossz 
házasság, elviselhetetlen munka-
hely, hamis barátok, értelmetlen 
életük miatt. Miért választották 
azt, akit, amit választottak? Meg-
kérdezték Isten tanácsát a válasz-
tás, döntés előtt? Ismerték a Bib-
liát, mi van ott megírva a felemás 
igáról?  Amikor munkahelyet ke-
restek, mi volt az elvárásuk? A 
barátokat milyen szempont sze-
rint válogatták?

Nagyon sokan a döntés, vá-
lasztás előtt azt gondolták, hogy 
jó ítélőképességük van, okosak 
és csalhatatlanok, „jól állnak hit-
ben”. Szívük mélyén, ha mégis 
megszólalt egy halk, szelíden fi-
gyelmeztető hang (mert az min-
dig megszólalt!), azt igyekez-
tek elhallgattatni. Menekültek a 
többszöri intés, figyelmeztetés 
elől. Hányan menekültek Isten 
figyelmeztetése elől?

Ezt akkor látni, amikor pa-
naszaikkal jönnek az emberek: 
„Tudtam, éreztem, hogy valami 
nincs rendben az életemben, de 
azt hittem, majd megoldódik ké-
sőbb és az érzéseimre hallgattam, 
nem arra a hangra, amit lelkem 
mélyén hallottam”. Még rosz-
szabb, ha azt mondják: „Kértem 
igét az Úrtól, és az ige olyan biz-
tató volt! Döntöttem, választot-
tam és mégis ez az eredmény!”

Ismeri az Úr a te formáltatá-
sodat. Alacsony, magas, szőke, 
barna, sovány, kövér, tehetsé-
ges vagy átlag tudással rendel-
kezel, nem számít. Isten jót és 
szépet tervezett felőled. Megál-
dani akar, boldoggá akar tenni… 
Hiszed-e, hiszem-e ezt? Ha hin-
ném igazán, minden igyekeze-
temmel azon lennék, hogy ked-
vében járjak Teremtőmnek. Saj-
nos, mi inkább hiszünk magunk-
ban, képességeinkben, álmaink-
ban, vágyainkban. Mindenáron 
szeretnénk megvalósítani önma-
gunkat. A mai ember szólamává, 
életcéljává vált az önmegvalósí-
tás. De hogyan? Ha Istent mel-
lőzzük, ha csak én vagyok a cél 
önmagamnak, akkor előbb-utóbb 
lenyel a sötét. 

Felfogni nem tudjuk azt a sok 
szépet és áldást, amit Isten terve-
zett, készített az Ő engedelmes 
gyermekeinek. Vak engedetlen-
séggel megyünk a magunk útján, 
a magunk sikeréért. Isten vezeté-
se nélkül minden ember élete vi-
harba kerül!

Csendes békésnek látszott az 
életed addig, amíg Isten meg nem 
szólított, ameddig nem hallottad 
szelíd hangját, amely hang kül-
dött, figyelmeztetett, óvott, intett 
és megmondta az útirányt, hová 
akar küldeni. Tudtad, hogy enge-
detlen vagy, tudtad, hogy Isten-
nek nem tetszik a választásod, s 

Megváltód vár rád
mégis: makacsul, önfejűen a ma-
gad választotta útra léptél. Sze-
med látása, tested vágya szerint 
választottál társat egy életre!

Meddig voltál boldog a vá-
lasztottaddal, férjeddel, felesé-
geddel? Csak addig, míg rájöt-
tél, hogy kettőtök között hiány-
zik az „aranyfonál”. Nem köt ösz-
sze már semmi, hideg, üres, re-
ménytelenül beteg a házasságod. 
Mire vársz, mit remélhetsz? Menj 
vissza az Úrhoz, kérd bocsánatát, 
és kérd az Ő gyógyító érintését! 
Mert még mindig van megoldás, 
Isten nem mondott le rólad! Vele 
újat kezdhetsz, Ő az aranyfonál. 

Amikor pályát választot-
tál, mi volt az első szempon-
tod? Az önmegvalósítás, hírnév, 
nagy karrier? Kitől kaptad a te-
hetségedet? Isten adta. Eszed-
be sem jutott, hogy megkérdezd 
az Urat: „Uram, hol szolgálhat-
lak a legjobban, mutass nékem 
utat!” Életed nagy sikerekkel 
ívelt felfelé, de valami történt, 
kiégtél, már nem tudsz örülni, 
nem jut időd észrevenni a szé-
pet, az áldást, nincs értelme éle-
tednek. Pedig van értelme! For-
dulj vissza, Megváltód vár rád! 
Azt kéri tőled, menj és dolgozz! 
„Az aratnivaló sok, a munkás ke-
vés.” Munkádat ne csak sikere-
idért, elismerésért végezd, szol-
gálj ott, azok között az emberek 
között, ahol vagy! Hirdesd Isten 
szeretetét, megmentő, megtartó 
kegyelmét! Hívogasd a veszen-
dőket a kárhozatból az örök élet-
re! Megújul életed, ha Isten di-
csőségét keresed.

A barátok körülvettek, ked-
veskedtek, hódoltak neked, és 
válogatás nélkül elfogadtad őket. 
Csalódtál, becsaptak, megcsal-
tak, csúfot űztek belőled. Ele-
inte utánoztad szokásaikat, élet-
stílusukat. Többet akartak tőled, 
belőled kiszedni. Amikor eléggé 
kifosztottak, magadra hagytak…

Bárhová futsz Isten elől, bár-
mit választol, nem tudsz oly 
messzire menekülni előle, hogy 
hangját meg ne hallanád. Követ 
az Úr téged! Szemeivel kíséri 
életedet, számon tartja napjaidat, 
szenvedésedet. Mert szenvedsz. 
A hullámok átcsaptak életed ha-
jóján, rettegsz a kilátástalan sötét-
ben. Bánatba burkolod szíved, el-
méd és azt gondolod, hogy ennek 
a hideg, sötét, reménytelen álla-
potnak csak a halál vethet véget. 

Ne fuss, ne menekülj Isten 
elől! Állj meg, halld meg sze-
líd hangját: „Jöjjetek énhozzám, 
akik megfáradtatok és megter-
heltettetek, én nyugalmat adok 
néktek”. Jónás a tengeri utazást, 
bujkálást, futást választotta, nem 
mert találkozni Istennel. Te állj 
meg, sebeidet, csalódásaidat, fáj-
dalmadat, magányosságodat mu-
tasd meg ennek a szerető Isten-
nek, aki nem akarja a bűnös ha-
lálát! Aki szeret téged, még ak-
kor is, ha te félsz találkozni vele, 
nem szereted hallani hangját, 
nem akarod megérteni szavát. 
Ne félj újat kezdeni, hallgass Is-
ten tanácsára, fogadd el intel-
meit! Indulj az új úton a szerető 
Isten felé! Veled megy Jézus is, 
mert nagyon szeret! 

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

Vízkereszt. A Megváltó 
megjelenésének ünnepén

Ebből tudták, hogy megszületett 
a Messiás, a zsidók régen várt ki-
rálya. Ez sorsfordulót jelentett az 
egész emberiség számára. Hisz a 
pogány népek szerte Európában 
az elkövetkező századok során 
mind-mind kereszténnyé váltak.

Jellemző, hogy a napkeleti 
bölcsek először Heródes király 
fényűző udvarában keresték az 
újszülöttet, s nagyon elcsodál-
koztak, amikor kiderült, hogy a 
betlehemi jászol luxusnak egy-
általán nem mondható körül-
ményei között született meg a 
Megváltó. 

Kétségtelen, hogy a betle-
hemi történetben fontos szere-
pet játszanak a csillagok, illet-
ve az az egyetlen fényes csillag, 
mondta Molnár János. De miért 
ne üzenhetne az Úristen a csilla-
gokon át nekünk, bűnös embe-
reknek, hisz az eget és a földet 
is ő teremtette? A legfontosabb, 
hogy szívünkben is meggyúlja-

nak karácsony fényei, hogy igaz 
hitre jussunk. 

És ezzel eljutottunk odáig, 
hogy feltegyük a kérdést: mit üzen 
2022 első napjaiban a Mindenha-
tó számunkra. Legfőképpen azt, 
hogy ha az Úristen nem kap he-
lyet az életemben, akkor lelkem-

ben hatalmas űr keletkezik. Ha 
nem hagyom, hogy a Megváltó 
ott munkálkodjon minden nap 
bennem, akkor bizony nem lesz 
teljes értékű az életem. Az ige 
továbbá arra tanít, hogy akkor 
vagyunk a legnagyobbak, ami-

kor alázattal leborulunk Isten lá-
baihoz, mert ő akkor magasztal 
fel bennünket. 

Ma valamennyien azért 
imád kozzunk, hogy a betlehe-
mi csillag egész életünkön át ott 
ragyogjon fölöttünk. 

Eszenyi Gábor

Bekfi Mária rádiós hírszerkesztő

„Az Úr küldött erre az útra”
Kárpátalján magyarnak lenni nem kis feladat, néha igazi kihívás. 
Minden nap szembesülünk ennek jó és rossz oldalával egyaránt. Az 
életünket meghatározó döntésekről, a napi friss hírekről pedig a 
médián keresztül értesülhetünk. A tömegtájékoztatási eszközök (rá-
dió, újság, televízió) munkatársai nap mint nap azért tevékenyked-
nek, hogy a világ hírei minél szélesebb körben ismertek legyenek.

A makkosjánosi születésű 
Bekfi Mária már négy éve dol-
gozik a Pulzus Rádióban hírszer-
kesztőként. Úgy érzi, Isten vezé-
relte ebbe az irányba. Vallja: szá-
mára a rádiózás nem munka, ha-
nem hivatás. Ismerjük meg őt!

– Mit tudhatunk önről?
– Jánosiban születtem, ott is 

végeztem tanulmányaimat. 
Érettségi után felvételt nyer-
tem a beregszászi II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolára, magyar nyelv és 
irodalom szakra. Diplomám 
megszerzését követően férj-
hez mentem, majd megszü-
letett első gyermekünk. Ami-
kor ő kétéves lett, a Beregszá-
szi 9. Számú Általános Isko-
lában helyezkedtem el neve-
lőtanárként. Nagyon szeret-
tem ott dolgozni, sok tapasz-
talatot gyűjtöttem, gyerekek-
kel dolgozni igazán felemelő 
érzés volt számomra. Aztán 
megszületett a második gyer-
mekünk...

– Ma pedig már a rádió-
zás világában tevékenykedik.

– Mikor a kisebb gyer-
mekünk is kétéves lett, is-
mét eljött az ideje annak, 
hogy munkába álljak. Azelőtt 
a testvérem a Pulzus Rádiónál 
dolgozott, ő mondta, hogy sze-
rinte érdemes lenne kipróbálnom 
magam ott. Jelentkeztem is, első 
körben nem volt üresedés, majd 
egy hónap múlva értesítettek, 
hogy mégis van állásajánlatuk 
a számomra. Úgy gondolom, a 
jó Isten akarta így, nekem szán-
ta ezt a munkát, én itt találtam 
meg a hivatásom.

– Hogyan képzeljük el egy 
hírszerkesztő mindennapjait?

– Kezdetben mint szerkesztő, 
hírszerkesztő, riporter tevékeny-
kedtem. Feladataim közé tarto-

zik a hírkeresés, a napi aktualitások 
összeállítása, riportalanyok keresé-
se, megszólaltatása. Emellett pedig 
vannak különböző magazin műso-
raink, amelyekhez szintén interjú-
kat készítünk, kulturális rendez-
vények helyszíneiről tudósítunk. 
Be kell valljam, mindig is vonzott 
az élő műsor, szerettem volna ma-

gam kipróbálni éles helyzetben is. 
Hála Istennek, adatott is rá lehető-
ség, hisz az Ébresztő című regge-
li műsorban Cseh Ádám műsorve-
zető társa lehetek. Különböző ki-
sebb rovatok elkészítése is a fel-
adataim közé tartozik, mint pél-
dául a Tudtad-e? vagy a Bereg-
szásztól Vásárosnaményig! Érté-
keink a Tisza mentén. Ezekben a 
műsorokban azt mutatjuk be, hogy 
mennyire fontos a közös törté-
nelmünk, múltunk, hagyománya-
ink, és arra is rá kell mutatnunk, 
hogy azokat milyen módon őriz-
hetjük meg.

– Mennyire lámpalázas egy 
rádiós műsorvezető?

– Lámpaláz mindig van, fő-
leg egy élő közvetítés során. Ott 
nincs esély javítani, másodszor 
is felvenni a műsort, adott hely-
zetben kell jól teljesíteni. Nem-
rég visszahallgattam a kezdet-
ben felvett műsorokat. Úgy ér-
zem, ahhoz képest sokat fejlőd-
tem, és erre nagyon büszke va-
gyok. Sokan azt gondolják, hogy 
könnyű, amit csinálunk, mert 
csak beszélni kell, de ez nem 
így van. Igenis sok munkánk van 
abban, hogy a hallgatók minden 
reggel meghallgassák a friss hí-
reket, a háttérmunka éppolyan 
fontos, mint maga a műsor.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Nagyon szeretem a mun-
kám, mindig találni benne ki-
hívást. Nagy élmény, amikor 
hírességeket tudunk megszó-
laltatni műsorainkban. A ta-
valyi év során például Wolf 
Katalin énekesnőt, Lackfi Já-
nos írót, költőt, Vujity Tvrtko 
újságírót mutattuk be, akik-
kel – mondhatom – megtisz-
teltetés volt beszélgetni. Ez 
az igazán jó ebben a hiva-
tásban, hogy sokakat meg-
ismerhetsz, ezáltal is tágul a 
világlátásod. 

– Már érintettük a csa-
ládját. Meséljen róluk bő-
vebben.

– Mint említettem, fér-
jemmel, Attilával két gyer-
meket nevelünk – Viktó-
ria kilencéves, Tamás pe-
dig hat. A távoktatást kis-
sé nehezen vettük, nekik 
még kell a jelenléti okta-
tás, hogy együtt legyenek a 

diáktársakkal, tanárokkal, de 
azért maradéktalanul megol-
dottuk a problémákat. Mivel 
reggeli műsort vezetek, ezért 
korán ébredünk, és hamar kell 
elkészülnünk. Azt kell mond-
jam, a kicsik egész jól hozzá-
szoktak ahhoz, hogy ők iskolá-
ba, én munkába készülök. Fér-
jemmel azon vagyunk, hogy a 
lehető legjobb irányba tereljük 
őket az életben, és ezért min-
dent megteszünk. Számunkra 
a gyermekeink boldogulása a 
legfontosabb.

Kurmay Anita 

A szentelt vízből 
mindenki vitt haza
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Elejét lásd az 1. oldalon

A jánosi születésű Domo-
kos Alexandra (Lexie) már ko-
rán eldöntötte, hogy a kozmeti-
kai szakmában szeretne érvénye-
sülni. Az évek alatt több tanfo-
lyamon is részt vett, hogy meg-
lévő tudását még inkább gyara-
pítsa, látókörét szélesítse. Vele 
beszélgettünk kezdetekről, ki-
hívásokról.

– Hogyan került közel a koz-
metikai szakmához?

– Makkosjánosiban szület-
tem, a helyi középiskolában vé-
geztem tanulmányaimat. Már 
tinédzserkorom óta érdekelt a 
sminkelés, mindig én festettem 
anyukámat, barátnőimet. Így el-
döntöttem, hogy később ebben 
a szakmában szeretnék érvénye-
sülni. Ehhez pedig anyagi forrás 
is kellett, és hogy gyűjtsek rá, a 
középiskola befejezése után a Ta-
lálka étteremben pincérkedtem. 
Nagyon szerettem azt a mun-
kát, sokat tanultam a kollégák-

Domokos Lexie sminkes és szempilla stylist

Természetes szépség
A szempillahosszabbítás története sokkal régebbre nyúlik vissza, 
mint gondolnánk. A ma ismert szempillahosszabbítási technikák a 
2000-es években váltak népszerűvé, azonban igéző szempillákra már 
sokkal régebb óta van igénye az embereknek. Már az ókori Egyip-
tomban kezdetleges festékekkel és kefékkel próbálták hangsúlyo-
sabbá és hosszabbá varázsolni a szempillákat, hiszen azokhoz szim-
bolikus jelentést társítottak. A technológia és a tudomány fejlődé-
sével egész iparággá fejlődött a szempillahosszabbítás, mely mára 
már korszerű módon könnyíti meg számtalan nő életét világszerte.

tól, vendégektől egyaránt. Időköz-
ben Zubenkó Alexandrától elsajá-
títottam a szempillaépítés alapja-
it, emellett az Afrodita Szépség-
szalonban kozmetikát, sminkelést 
tanultam. Vendégeimet kezdetben 
otthon fogadtam, kialakítottam egy 
szobát, ahol kényelmesen dolgoz-
hattam. Majd Dávid Edina felkere-
sett, hogy nem szeretnék-e az indu-
ló Chanel Szépségszalonban dol-
gozni. Egy ideig gondolkodtam a 
dolgon, majd elfogadtam a felaján-
lást, amit nem is bántam meg. Ma 
is ott várom a szépülni vágyókat.

– Hogyan emlékszik az indu-
lásra?

– Eléggé maximalista és kri-
tikus személyiség vagyok, ebből 
kifolyólag sokat aggódtam, hogy 
tetszik-e majd a vendégeimnek az 
általam készített szempilla vagy 
smink. Persze időközben a sok po-
zitív visszajelzés megerősített, ön-
bizalmat adott, örülök, hogy elége-
dettek velem a vendégeim. Vissza-

nézve a kezdetben elkészített smin-
kek fotóit, azt mondhatom, hogy 
azóta sokat tanultam és sokat fej-
lődtem. Ennek én nagyon örülök.

– Milyen kérésekkel kereshe-
tik meg a vendégek?

– Mint említettem, első-
sorban szempillaépítéssel fog-
lalkozom. Emellett sminkelek 
is és szemöldököt formázok. 
Folyton képzem magam, min-
dig valamilyen új tanfolyamon 
veszek részt. Ez azért is fon-
tos számomra, mert így min-
dig képben vagyok az aktuá-
lis trendekben, technikákban.

–  Mi a trendi manapság?
– Úgy gondolom, akár a 

szempillaépítésről, akár smin-
kelésről legyen szó, minden-
képp a természetes hatás do-
minál. Ma már nem a nagyon 
hosszú és hangsúlyos szempil-
lák, vagy a harsány smink a di-
vat. Minél természetesebb ha-
tást kell kelteni. Minden nőnek 
kell, hogy szépnek lássa magát 
a tükörben, s ha ezt egy termé-
szetes sminkkel tudjuk megad-
ni, az már nagy siker.

– Mennyire kell, hogy a 
szépségiparban dolgozó jó kom-
munikációs képességekkel ren-
delkezzen?

– Szerintem nagyon fontos do-
log. Egy szempilla vagy egy smink 
elkészítése körülbelül két órát vesz 
igénybe. Ez alatt az idő alatt sokat 
megtudhatunk a másikról. A ven-
dég nemcsak szépülni jár hozzánk, 
hanem hogy kitárja szívét, megosz-
sza gondjait, letegye mindennapi 

terhét. Ha mi meghallgatjuk, már 
az is sokat segít neki. Én meg kü-
lönben is egy beszédes személyi-
ség vagyok, aki szeret kapcsolatot 
teremteni, s úgy gondolom, ez egy 
jó tulajdonság ebben a szakmában.

– Milyen a konkurencia?
– Viszonylag kis városban 

élünk, ahol egyre többen dolgoz-
nak a szépségiparban. Ennek kö-
vetkeztében nagy a konkurencia. 
Így hát, aki meg akar maradni a 
pályán, annak a szakmát jól el kell 
sajátítania, és tisztességesen kell 
dolgoznia, a kitartás pedig meg-
hozza gyümölcsét. Ha jól csinálod, 
és a vendég is elégedett, akkor to-

vább adja tapasztalatait a bará-
tainak, akik szintén felkereshet-
nek téged. 

– Hogyan hatott munkájára 
a karantén?

– A szalonban épp akkor 
kezdtem dolgozni, amikor 
behozták a karantén-sza-
bályokat. Nem volt köny-
nyű időszak, mondhatom. 
Az emberek nem mentek 
sehová, így nem is volt 
szükségük sminkre, emel-
lett az anyagi készleteik is 
megcsappantak, ami mi-
att szintén kevésbé keres-
tek fel minket. A karantén 
enyhítésével, hála Isten-
nek, egyre több vendégünk 
van, örülünk, hogy töretlen 
a belénk vetett bizalom.

– Mit jelent önnek a 
munkája?

– Ez az életem. Úgy 
gondolom, megtaláltam 
azt, amivel szeretek fog-
lalkozni, és amit a jövő-
ben is végezni szeretnék. 
A munkám egyben a hob-
bim is. Nem is gondol-
tam arra, hogy külföldi 

munkát vállaljak, hisz itt van 
a családom, itt vannak a bará-
taim, itt találtam meg azt, ami-
ben ki tudok teljesedni. Persze 
szeretnék még fejlődni, még 
több tanfolyamon részt venni, 
hogy tökéletesíthessem a tudá-
somat, és minél többeket meg-
szépíthessek.

– Úgy legyen!
Kurmay Anita

Minőségi program a téli 
szünidőben

Ukrán nyelvtanfolyam a Sámuel Alapítvány szervezésében

A Sámuel Alapítvány a Dorcas 
Segélyszervezet támogatásával és 
a Start Nyelvközpont közremű-
ködésével intenzív ukrán nyelv-
tanfolyamot szervezett a kötelé-
kébe tartozó gyermekei számára. 
A foglalkozások két 8-8 fős cso-
portban zajlottak a 10-12 éves 
korosztály számára. Az alapít-
vány fontosnak tartotta, hogy 
olyan minőségi programot kí-
náljon a gyerekek számára, ahol 
fontos ismeretekkel gazdagod-
hatnak a téli szünidőben.

A Start Nyelvközpont igaz-
gatója, Mondics-Kurmay Lívia 
munkatársaival egy már kipró-
bált képzési csomagot szabott 

az alapítvány gyermekeinek 
igényeihez. 2022. január 3–7. 
között minden nap hat órát fog-
lalkoztak a kisdiákokkal. 

A képzés sikere abban rejlett, 
hogy játékos formában, rengeteg 
színes szemléltető alkalmazásá-
val zajlott. Az elméleti részt min-
den nap gyakorlati foglalkozások 

követték. Vásároltak ruhaüzlet-
ben, élelmiszerboltban, kávézó-
ban, illetve jegyet váltottak busz-
állomáson, mindezt ukrán nyel-
ven tették. Minden napra jutott 
kézműves foglalkozás is és szá-
mos csapatépítő, a megszerzett 
tudást elmélyítő játék.

Jó volt látni a gyerekek bol-
dog mosolyát és jó kedvét, aho-
gyan érkeztek a foglalkozásokra, 
nem torpantak meg attól, hogy a 
szünidőben ukrán nyelvtanulás-
sal kell foglalkozniuk, hiszen az 
alkalmak minden percét igye-
keztek érdekessé tenni az ok-
tatók, akiknek ezúton is szeret-
nénk köszönetet mondani sze-

retettel és profizmussal végzett 
munkájukért!

Reményeink szerint a jövő-
ben is megvalósulhatnak még 
hasonló hasznos és áldott al-
kalmak! Istené legyen a dicső-
ség érte!

Túri Ágnes, a Sámuel 
Alapítvány adminisztrátora

Annamária negyedik 
olimpiájának vág neki

Irány Peking!

Annamária szívósságát és 
munkabírását dicséri, hogy a 
február 4-től 20-ig tartó pekin-
gi téli olimpián ismét rajthoz 
áll majd az ukrán színekben, 
így ez lesz számára immáron 
a negyedik ötkarikás fellépés.

Az olimpiai részvételének 
a jelentőségét emeli az a tény 
is, hogy az ukrán csapatban a 
snowboardosok között a férfi-
aknál nem lesz induló, a nőknél 
pedig egyedül Annamária kép-
viseli Ukrajnát.

A napokban Svájcban értük 
utol a kiváló sportolót, akinek 
a karácsonyi és újévi ünnepek 
nagy része is felkészüléssel telt.

– December legvégén volt 
egy kis szünet a versenyprogra-
momban, így otthon, Ungváron 
lehettem karácsonykor a sze-
retteimmel, illetve az újévet is 
az általunk gyakran látogatott 
síközpontban, Krasziján tölt-
hettük el férjemmel és hetedik 
éves Olga kislányommal – kezd-
te beszámolóját Annamária, aki-
nek január elején már újra verse-
nyen volt jelenése. – Január 8-án 
Svájcban volt egy világkupa-so-
rozat verseny, majd pár napra rá, 
11-én Ausztriában is lesz egy 
ilyen fellépésem, amire már tel-
jes mértékben az olimpiára való 
felkészülésként tekintek. Szük-
ség is van még a technika csi-
szolására, hiszen nem olyan ré-
gen kaptam három új hódeszkát, 
amelyek tesztelését még most 
végzem, és azt követően dön-
töm majd el, hogy közülük me-
lyiket használom majd a pekin-
gi olimpián.

– Hogyan alakul majd a já-

tékokig hátralévő felkészülési idő-
szakod?

– Az ausztriai szereplést köve-
tően ismét hazautazom majd, mivel 
Bukovelben január 15-én rendezik 
meg az ukrán bajnokságot, majd 
ugyanitt kerül sor az Európa-ku-
pa két sorozatára is, ami számom-
ra már a főpróbát jelenti majd a já-
tékokra. Február első napjaiban in-
dulok Pekingbe, ahol nyolcadikán 
lesz majd a versenyszámom, ame-

lyen szeretnék minél jobb ered-
ményt elérni. Sajnos, a legutób-
bi játékokhoz hasonlóan, most is 
csak óriás-műlesiklásban rendez-
nek versenyt a hódeszkások számá-
ra, így az erősebb számomnak szá-
mító paralel-szlalomban nem mu-
tathatom meg magam, de ez van, 
ezt kell elfogadni.

– Ha már megemlítettük a ko-
rábbi időszakot, korábban az volt 
a jellemző, hogy csak közvetlenül 
az olimpiát megelőző időszakban 
jutott elegendő pénz a felkészülés-
re, ami nagyban korlátozta a lehe-
tőségeidet. Mostanra változott ez 
a tendencia?

– Szerencsére igen, mégpedig 

pozitív irányba! Az utóbbi más-
fél évben töretlen volt a felkészü-
lésem támogatása, így most nem 
kellett azon aggódni, hogy részt 
tudok-e venni valamilyen verse-
nyen, vagy be tudom-e szerezni 
az induláshoz való eszközöket.

– A közel két éve tartó koro-
navírus-járvány mennyire be-
folyásolta a sportágad esemé-
nyeit?

– Igazából csak a tavalyi év-
ben maradtak el versenyek a 
Covid miatt, az utóbbi időszakban 
ezzel nem voltak gondok. Per-
sze, minden fellépés előtt PCR-
tesztelésen kell átesnünk, és az 
olimpiára is csak olyan verseny-
ző utazhat, akinek megvan a vé-
dettséget jelentő oltása. Jómagam 
két Pfizer oltást kaptam, a máso-
dikat nem is olyan régen, novem-
berben, így, remélem, ezen a téren 
nem lesznek gondjaim.

– Korábbról van már egy vb-
ezüstérmed, és a világkupa-so-
rozatokban is állhattál már do-
bogóra (igaz, ezeket a sikere-
ket paralel-szlalomban érted el, 
most pedig más versenyszámban 
kell rajthoz állni). Milyen célki-
tűzéssel vágsz neki életed negye-
dik olimpiájának?

– Igazából akkor lennék elé-
gedett, ha úgy zárhatnám a játé-
kokat, hogy a maximumot hoz-
tam ki magamból, és jó pályát 
mentem. Hogy aztán ez mire lesz 
elegendő a roppant erős mezőny-
ben, az majd a végén dől el. A 
versenyszámomban 32-fős me-
zőny lesz, és első lépésként min-
denképpen szeretnék a döntőt je-
lentő 16-os mezőnybe bekerülni. 
Ott pedig már igazából az azna-
pi forma, és sokszor a szerencse 
dönt a végső helyezésekről. A cél 
tehát a minél jobb szereplés, és 
hogy aztán ez mire lesz elegen-
dő, azt majd meglátjuk.

Mi pedig a hátralévő időben 
is sérülésmentes, jó felkészülést 
kívánunk, illetve nagyon szurko-
lunk majd az olimpián való mi-
nél jobb szereplésért!

Jakab Lajos
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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 kö-
zel 40 vállalkozó pályázott. A 
nyertes pályázók és a szövetsé-
gek közös szándéka szerint ala-
kult meg a Kárpátaljai márka-
család, melyhez mindazon vál-
lalkozó csatlakozhat, aki telje-
síti az előírt feltételeket. A már-
kacsalád a 2021-es év elején in-
dult útjára. A Kárpátaljai márka 
brandépítési programját a Fia-
tal Vállalkozók Szövetsége dol-
gozta ki. Ennek keretében lét-
rehozott egy olyan átfogó pro-
jektet, amelynek köszönhetően 
a márkatermékek és szolgálta-
tások egyre több helyen meg-
jelenhetnek, illetve egyre széle-
sebb ismertségre tehetnek szert. 
A kezdeményezés legfőbb cél-
ja, hogy az egymással összefo-
gó és együttműködő vállalko-
zók megmutassák mindazt az 
értéket, 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 tartós 

Bemutatjuk a Kárpátaljai 
márkacsaládot

A kárpátaljai ember leleményessége legendás. Híresen kitartó, aki 
a „jég hátán is megél!” Szereti a szülőföldjét, amely táplálja, a he-
gyeket, amely hűsíti, a folyókat, ami szomját oltja. Szívesen vál-

lalkozik, mert megszokta, hogy 
abból lesz valami, amit magá-
tól megold, de a kárpátaljai em-
ber is csak közösségben lehet 
sikeres. „A magányos farkas 
elpusztul, a falka életben ma-
rad.” Hiába a világszínvonalú 
termék, hiába a rengeteg mun-
ka, önmagában senki nem tud 
hosszantartóan sikeres marad-
ni. A Kárpátaljai Magyar Vál-
lalkozók Szövetsége (KMVSZ) 

és a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége (KFMVSZ) 
felismerte a vásárlók arra vonatkozó igényét, hogy minél több meg-
bízható és helyi árut vásárolhassanak. Ennek érdekében arra töre-
kedtek, hogy létrehozzanak egy olyan egyedülálló új üzleti szerke-
zetet, amely mindezt megvalósítja. Szükségesnek látszott egy emb-
lémával jól azonosítható önálló márka felépítése, amely a legjobb 
minőségű kárpátaljai termékeket és szolgáltatásokat képviseli. 

lesz, mindannyiunk előnyére, igé-
nyeinek kielégítésére és az itt élők 
büszkeségének, a szülőföld iránti 
szeretetének erősítésére. 

Nemrég indult sorozatunkban 
bemutatjuk a Kárpátaljai márka-
családot.

Mondics-Kurmay 
Lívia gyermek-

nyelv iskola-vezető
– Úgy tűnik, hogy a kárpátal-

jai szülők egyre inkább átérzik an-
nak fontosságát, hogy gyermekük 
több nyelven tudjon kommunikál-
ni, emellett mihamarabb értse és 
beszélje az állam nyelvét. A nagy 
kérdés: a nyelviskolai különóra 
menyire illeszthető be a napi, il-
letve a heti menetrendbe? 

– Nagyon sok szülő mélyen érti 
azt, hogy a nyelvtudás egy hatal-
mas kincs és így talál megoldáso-
kat arra, hogy a gyermek heti tevé-
kenységei közé beépüljön a nyelv-
tanulás is. Hisz valamennyien tisz-
tában vagyunk azzal, hogy gye-
rekkorban még játszva és könnye-
dén lehet elsajátítani a nyelvet, de 
az érettségihez közeledve nagyon 
intenzíven és keményen kell dol-
gozni, hogy elérjünk egy szintet; 
az idő is szorít legtöbbször, mert 
jól jönnek a nyelvvizsgapontok a 
felvételinél. Vannak olyan tanuló-
ink is, akik távolabbi települések-
ről beutaznak, a szülők pedig ere-

jüket nem sajnálva megszervezik 
ezt. Számunkra ez nagyon meg-
tisztelő és hisszük azt, hogy közös 
fáradozásunknak meg lesz az ered-
ménye. Foglalkozásaink felépítése 
lehetővé teszi a sűrű heti beosztá-
sokba való beillesztést, csak fon-
tos, hogy az új gyerekek időben be-
iratkozzanak: nyári tanfolyamokra 
május végén, évközbeni tanfolya-
mainkra augusztus elején.

– Miként mérhető a nyelvok-
tatás terén alkalmazott valamelyik 
tanítási módszer eredményessége? 

Önök mely szempontok szerint vá-
lasztottak ezek közül?  

– Elsősorban a tankönyv helyes 
megválasztása lényeges. Saját ta-
pasztalatból tudom, hogy amikor 
a Munkácson letett érettségi után 
Egerben folytattam tanulmányai-
mat, egyéves felvételi előkészítőn 
vettem részt, mielőtt angol szakra 
felvételiztem volna. Egy év alatt 
szinte felsőfokra kellett feltornász-
ni a nyelvtudásomat. Tanáraink na-
gyon jó tankönyvekből tanítottak 
minket, kitartó munkával párosít-
va ez rövid időn belül biztos ered-
ményhez vezetett. Ezért is elenged-
hetetlennek tartom, hogy nyelvis-
kolánkban minőségi tankönyveket 
használjunk. A kisiskolások, sőt 
óvodás gyermekek oktatására van-
nak kifejlesztett tankönyvek, ezek 
mind „gyermekekre szabott” érde-
kes, kommunikáció- és élményala-
pú anyagok, amelyeket világszer-
te alkalmaznak a nyelvoktatásban. 
Másik fontos szempont – a gyer-
mekek bátorítása, biztatása. Ha a 
gyermekben hisznek, akkor ő hi-
hetetlenül nagy dolgokra képes. 
Néha a szülők úgy hozzák a cse-
metéjüket hozzánk, hogy még a 
gyermek előtt is mondják – nem 
tud semmit, csak kullog a többiek 
után, egyszóval nem megy neki. 
Mi pedig már néhány foglalkozás 
után látjuk, hogy igenis tud és a 
mi tananyagunk szerint jól halad. 

Gyermekeinket a nyelvvizsga felé 
tereljük, minden szint, amit elvé-
geznek, afelé viszi őket. Biztatjuk 
a gyerekeket és erősítjük az önbi-
zalmukat, a gondolkodás fejlesz-
tésére törekszünk. Munkafüzete-
ink a kreativitásukat, a gondolko-
dást serkentik, ami mind a nyelv-
tanulásnál, mind az életben elen-
gedhetetlenek. 

– Önök mely eredményekre a 
legbüszkébbek?

– Legidősebb csoportunk tavaly 
december 3-án tette le a B1 nyelv-

vizsgát. Itt nőttek fel a nyelvisko-
lában, még a boltos játékot játszot-
ták nemrég, most pedig 14 évesen 
nyelvvizsgáztak. Büszke vagyok 
rájuk. Másik büszkeségünk a saját 
magunk által kidolgozott munka-
füzetek, amikből ukrán nyelvet ta-
nítanak gyermekeknek a főiskola 
által szervezett tanfolyamokon is. 
Sok év munkája van benne, angol 
minőségi tananyagokat vettünk ala-
pul és a nyelviskolánkban eredmé-
nyesen használtuk. Közben mások 
is szerettek volna belőle dolgozni, 
sok helyen szeretik és továbbra is 
használják. Büszke vagyok min-
den szülőre, aki idejekorán felis-
meri, hogy fontos a nyelvtudás és 
a gyermekének pozitív élményeket 
biztosít a nyelvtanulás terén. Hiszen 
lehet érettségi előtt is „rákapcsolni”, 
csak olyankor már más módszere-
ket kell alkalmazni. Itt nálunk pe-
dig játékosan, évről évre felépül a 
stabil nyelvtudás, tanulóink életé-
nek része lesz, akár a zeneiskola. 
Nyelviskolánk kis varázs-világába 
belépve máshová terelődik a figyel-
mük, valamelyest ki tudjuk a gye-
rekeket vonni a szürke hétköznap-
okból. Mondhatom, hogy egy nagy 
családhoz kapcsolódnak a gyerekek 
és érezhetik, hogy ide tartoznak. 

– Játékosság és eredményesség 
– ez a két dolog kéz a kézben jár?

– Véleményem szerint a gyer-
mekoktatásban nem is lehet más-

képp. A gyerekek nyelve a já-
ték. Sok évtizeddel ezelőtt ez 
nem feltétlenül volt így, de ha 
csillogó szemeket szeretnénk 
látni, a játék elengedhetetlen. 
Nem mindegy, természetesen, 
mit alkalmazunk, hogy eredmé-
nyes legyen. Mi csakis minősé-
gi tankönyvek játékos módszer-
tanára támaszkodunk. 

– Még egy fontos mozzana-
tot említenék. A szülők néha na-
gyon hamar látványos eredmé-
nyeket akarnak, akár egy kávéa-
utomatánál – bedobtam a pénzt, 
jöjjön a kávé. De a gyermek nem 
egy automata. Nagyon sokat tud 
ártani a szülő, ha ilyesmi kér-
désekkel áll neki „Mutasd, mit 
tudsz?”, vagy akár egy nyara-
lásnál követeli, hogy a gyermek 
például vásároljon angolul. Kis-
gyerekekről van szó, saját anya-
nyelvükön sem biztos, hogy 
megszólalnak idegen környezet-
ben. A szülők türelmesen ki kell 
várják a tanulási folyamat végét, 
ahol szépen összeáll a gyerme-
keknél minden részecske, akár 
egy puzzle. Inkább biztatni kell 
és arra gondolni, hogy ebben a 
korban nem tudtunk annyit ide-
gen nyelven, mint ő.

– Mit jelent az Önök szá-
mára az, hogy használhat-
ják a Kárpátaljai márkacsalád 
logóját? Hogyan képzelik el a 
brand építésének további fo-
lyamatát? 

– Büszkék vagyunk, hogy 
minket is kitüntettek a minősé-
gi szolgáltatás logójával – a Kár-
pátaljai márkacsalád része le-
hetünk. Egyben megtisztelő is, 
hogy szülőföldünk szellemi ér-
tékeit ily módon gazdagíthatjuk. 
Bízom benne, hogy a márkacsa-
lád többi tagjaival együtt, illet-
ve új tagjaival a továbbiakban 
is azon dolgozhatunk, hogy sa-
ját szakmai területünkön a leg-
jobbat nyújtsuk. 

– Hogyan tudnak együttmű-
ködni a Kárpátaljai márkacsa-
lád más tagjaival? Fontos-e ez 
az Önök számára?

– Ez mindenképp egy „csa-
lád”, ahogy a neve is jelzi. Kü-
lönböző tevékenységet végzünk, 
de tudjuk, hogy számíthatunk 
egymásra szakmailag is és em-
berileg is. Engem is büszkeség-
gel tölt el, ha a többiek minősé-
get tesznek le az asztalra, mert 
tudom, hogy a minőség terén 
valamennyiünknek ugyanolyan 
magasak az elvárásaink.

Eszenyi Gábor

– Arra talán a legkisebbek 
is élénken emlékezni fognak, 
hogy hosszú idő után fehér volt 
az elmúlt évi karácsony – kez-
di évértékelő beszélgetésünket 
Fedinisinec Erzsébet, a Bereg-
szászi Meteorológiai Állomás 
vezetője. – Amúgy pedig nagy-
jából egy átlagos évet tudhatunk 
magunk mögött. Ezt támaszt-
ja alá az év folyamán lehullott 
494 mm-nyi csapadék. Termé-
szetesen ezúttal sem maradtak 
el az extremitásba hajló jelen-
ségek. Ezek leginkább az időn-
ként viharos erejű szeles na-
pokban érhetők tetten. Bizony 
egyes nyári napokon a szélse-
besség ilyenkor megközelítet-
te, rövid időre meg is haladta 
a 10 m/sec értéket, ami közön-
ségesen százkilométeres órán-
kénti sebességet jelent. Amit 
a 2021-es év kapcsán minden-
képpen el kell mondani, hogy 

Meteorológia – 2021

Átlagos évet zártunk
nem lett igazuk azoknak a pesszi-
mista jóslatoknak, hogy nálunk a 
mérsékelt égövben gyakorlatilag 
már csak két évszak különböztet-
hető meg: a nyár és a tél. Mert az 
elmúlt évben a tavasz ugyan ha-
gyott maga után némi kívánniva-
lót, a többi évszakra nem panasz-
kodhatunk. 

– Azért maradjunk a szélsősé-
ges jelenségeknél. Ha jól emlék-
szem, az elmúlt huszonkét eszten-
dő leghidegebb áprilisát tudhat-
juk magunk mögött. 

– Ez bizony igaz. És sok-sok 
terméskieséssel járt, hisz a virág-
rügyek egy része elfagyott, a kiül-
tetett palánta heteken át csak síny-
lődött a fóliasátrakban, jelentősen 
késett a kukorica, a napraforgó ve-
tése, egyszóval mezőgazdászaink 
számára fel volt adva a lecke. 

– Aztán az év második fele 
is tartogatott számunkra megle-
petést. 

– Szeptemberben alig hullott 
csapadék – az ekkor feljegyzett 
16 mm egy átlagos havi mennyi-
ség egyharmadát teszi ki –, októ-
berben pedig mintha teljesen elzá-

ródtak volna az ég csatornái, hisz 
összesen 4 mm-t mértünk. Ennek 
leginkább a szőlészek örültek, hisz 
az utóbbi évek legegészségesebb 
termését sikerült betakarítaniuk. 
Az aszályos időszak nagy veszte-
sei voltak a szántóföldi növényter-
mesztők, hisz a föld annyira kiszá-

radt, hogy azt még a legkorszerűbb 
nagyteljesítményű gépekkel is le-
hetetlen volt megművelni. 

– Ám csakhamar átáztak a 
földek…

– Novemberben 29 mm-nyi 
csapadék hullott. Ez sem ke-
vés, hisz a párolgás ilyenkor 
már minimális, ám a decembe-
ri hónap a maga kiemelkedően 
magas 85 milliméterével mint-
ha az egész évi kihagyást igye-
kezett volna pótolni. A hónap 

végén, illetve január elején 
több mint negyven hegyvi-
déki kárpátaljai faluban oko-
zott kisebb-nagyobb árvizet. 
Gyakorlatilag az történt, hogy 
egy markáns melegfront ha-
tására megolvadt a korábban 
lehullott hó, és a hirtelen jött 
jelentős mennyiségű esővel 
együtt megduzzasztotta a fo-
lyókat, patakokat. 

– Hóhelyzet…
– Már az is örvendetes, 

hogy ilyesmiről egyáltalán be-
számolhatunk. A december vé-
gén érkező felhőkből mindösz-
sze 7 mm hullott, ám ez is ele-
gendő volt ahhoz, hogy fehér 
karácsonyunk legyen. Most pe-
dig 6-8 mm-nyi hóval gazdál-
kodhatnak a szánkózók, a síe-
lők, a hóemberépítők. Gondo-
lom, a hófehér táj néhány na-
pig megmarad. Egyébként de-
cember végén a leghidegebb 
órákban már 9,8 fok alá süly-
lyedt a hőmérő higanyszála, és 
január 10-ére virradóan szin-
tén hasonló értékeket jegyez-
hettünk fel. 

Kovács Elemér

Vajon meddig marad meg?
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A világ egyik legértékesebb 
és legnagyobb területen ter-
mesztett gabonaféléje a búza. 
Népélelmezési jelentőségét 
– amelyben első helyen áll – 
csak a rizs közelíti meg. Szé-
les körű elterjedését a búzafa-
jok és fajták változatos éghaj-
lati igénye és jó alkalmazkodó-
képessége tette lehetővé. Mi-
vel itt, Kárpátalján is 
hagyománya van az 
őszi búza termeszté-
sének, és sok kárpát-
aljai család számá-
ra nyújt megélhetést 
eme növény termesz-
tése, ezért fontosnak 
tartottuk, hogy a ter-
mesztés szempontjá-
ból legfontosabb, legsarkalato-
sabb pontokat is áttekintsük.

Az őszi búza sikeres ter-
mesztése szempontjából az 
egyik ilyen sarkalatos pont pél-
dául a növényváltás. Vagyis 
egyáltalán nem mindegy, hogy 
a vetőmag milyen növény után 
kerül a földbe. Az, hogy mi-
lyen növény után is vetjük az 
őszi búzát, a termesztés so-
rán nagyban befolyásolja a 
talajelőkészületünket, a vetési 
időnket, a tápanyag után pótlá-
sunkat, a növényvédelmünket és 
még a gyomok irtását is.

Vetésváltás
A vetésváltás tekintetében, 

az őszi búza esetében három 
főbb csoportra oszthatjuk a nö-
vényeket, méghozzá: jó, köze-
pes és rossz elővetemények.

Az őszi búza számára azok a 
jó elővetemények, amelyek ko-
rán betakarításra kerülnek, nem 
marad vissza nagy mennyiségű 
szár- és tarlómaradvány, nem 
használják ki a talaj víz- és táp-
anyagkészletét, esetleg nitro-
génben gazdagítják a talajt, va-
lamint gyommentesen hagy-
ják vissza a talajt és nincs kö-
zös kártevő, sem betegség. Az 
őszi búza jó előveteményei a 
hüvelyes növények (borsó, bab, 

Az őszi búza termesztése (1.)
lencse, szója), őszi és tavaszi ta-
karmánykeverékek, korai betaka-
rítású ipari növények (repce, len, 
dohány), korán, második kaszá-
lás után feltört évelő pillangósok 
(lucerna, vöröshere). Az őszi búza 
legjobb előveteménye a borsó. A 
borsót korán, július elején betaka-
rítják, kevés szár- és tarlómarad-
vány marad utána a területen. A se-

kély gyökerezésű borsó 
nem használja ki a talaj 
vízkészletét, a talajt gaz-
dagítja nitrogénben (nit-
rogén-gyűjtő baktériu-
mok tevékenysége kö-
vetkeztében). A borsó-
nak és a búzának nincs 
közös betegsége és kár-
tevője. A borsó után ter-

mesztett búza termése a kedve-
ző elővetemény hatására 1,0-1,2 t/
ha-ral növekedik.

Az őszi búza számára köze-
pes előveteménynek számít a si-
lókukorica, csemegekukorica, rö-
vid tenyészidejű takarmánykuko-
rica, korán betakarított burgonya, 
napraforgó, silócirok és a kender.

Rossz előveteményei a kalá-
szos gabonák (őszi búza, őszi árpa, 
tritikálé), október 20. után betaka-
rított növények (kukorica, cukor-
répa), szemes cirok, száraz évjá-
ratban a lucerna, későn feltört éve-
lő pillangósok. Ha őszi kalászosok 
után (legfőképpen önmaga után) 
nem vetünk búzát, a továbbiakban 
jelentős növényvédelmi kiadások-
tól mentesülhetünk.

A tarlóégetés talajéletre 
történő negatív hatásai

Mielőtt rátérnénk a különböző 
talajelőkészítési változatokra, fon-
tos megemlítenünk és felhívnunk 
a figyelmet arra, hogy több okból 
is a lehető legnagyobb kárt okoz-
zuk a talajunknak azzal, ha az elő-
veteményünk tarlómaradványait 
felégetjük. A tarlóégetés általában 
a talaj felső néhány centiméterére 
hat. Ezáltal milliós nagyságrend-
ben pusztulnak azok a szervezetek, 
amelyeknek nagy része fontos sze-
repet tölt be a talaj életében. Ezek 

közül nagyon sok élőlény (bak-
tériumok, sugárgombák, ízeltlá-
búak) a szerves anyag lebontá-
sában játszik szerepet. Vannak 
élőlények, mint pl. a földigilisz-
ta, amelyek szellőztetik, lazítják 
a talajt, javítva annak vízáteresz-
tő képességét.

Ha a tarlómaradványokat fel-
égetjük és nem forgatjuk vissza 
a talajba, akkor ezáltal megaka-
dályozzuk a talaj számára na-
gyon fontos humuszképződési 
folyamatokat. A szerves anyag 
humusz formájában történő rak-
tározása lényeges a talaj szem-
pontjából, mert az lassan, foko-
zatosan lebontható szervetlen 
anyaggá (amelyeket a későb-
biekben a növények ismét fel 
tudnak venni) alakul át. A szer-
ves anyag így újra hasznosító-
dik, körforgás van. A növények 
megtermelik és a mikrobák, ro-
varok, férgek mind szerepet ját-
szanak annak ásványi anyagokká 
történő lebontásában. Így a nit-
rogén-, foszfor-, kén- és egyéb 
más vegyületek a növények szá-
mára ismét hozzáférhetők lesz-
nek. A tarló felégetésének hatá-
sára ezek a biológiai folyamatok 
nagy mértékben lecsökkennek, 
vagy megszűnnek, rontva ezzel 
a feltalaj minőségét.

Tekintettel arra, hogy az őszi 
búza termesztése sok kárpátaljai 
családnak biztosít megélhetést 
és a sikeres termesztése nagyon 
sok tényezőn múlhat, a termesz-
téstechnológiájának ismerteté-
se tüzetesebb, terjedelmesebb 
szakmai írást érdemel. Ezért en-
nek a növénynek a termesztésé-
vel több részen át fogunk fog-
lalkozni. Az őszi búza termesz-
tésének első részében megtud-
hattuk, hogy milyen növények 
után érdemes a leginkább vet-
nünk, és azt is, hogy milyen ká-
rokat okozhatunk a talajunknak 
azzal, ha a tarlómaradvány visz-
szaforgatása helyett a tarlóégetés 
mellett döntünk. A cikkünk kö-
vetkező részében pedig a továb-
bi sarkalatos pontok áttekintésé-
vel fogunk foglalkozni.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Sosem késő a nehéz helyzetbe került növényeken segíteni: ezút-
tal a teleltetésről és a kertbe tévedő állatokról is írunk.

Túléli a karácsonyt a kiültetett fenyőfa?
Az eredmény attól függ, hogy a fát már cserépben nevelték 

fel, vagy csak kiszedés után helyezték edénybe. Természetesen 
az előbbiek biztosabban meggyökeresednek, hiszen a gyökere-
ik sértetlenek.

Ha leszedtük a fáról az ünnepi díszeket, helyezzük hűvös, vi-
lágos helyre, néha öntözzük meg, és várjuk meg, amíg a föld fa-
gya kienged. Ekkor jókora gödröt kell a számára készíteni és ta-
lajt meg kell javítani érett komposzttal, biohumusszal. Ügyeljünk 
arra, hogy a fa ne kerüljön mélyebben a talajba, mint ahogy a cse-
metekertben állott. Ezután készítsünk körülötte földből tányért, 
és alaposan öntözzük meg. Ezt az öntözést hetenként néhányszor 
meg kell ismételni.

Napos, kellemes időben érdemes átvizsgálni a gyümölcsfákat is, 
mert sok helyütt elszaporodtak a vadak. A nyulak, az őzek és a szarva-
sok kárt tesznek a gyümölcsfák – főként a fiatal csemeték – törzsében.

A megrágott gyümölcsfák törzsét nem szabad magára hagy-
ni, mert a seben kórokozók telepednek meg, elrákosodik, és né-
hány év alatt a fa pusztulását okozza. A sebet éles késsel körülvág-
juk az egészséges szövetig, majd pedig bekenjük sebvédő anyaggal 
(Vulneron, Fabalzsam).

Ha a sebzés körkörös, akkor megszakad tavasszal a tápanyag-
áramlás, és a fa azonnal elpusztul. Ezt oly módon tudjuk megelőz-
ni, hogy áthidalást végzünk. 

Még ilyenkor is érdemes bekötözni a veszélyben lévő cseme-
téket, mert a vadak számára csak most következik a legínségesebb 
időszak, és főleg februárban, március elején kapnak rá a gyümölcs-
fák kérgére. Erre a célra a műanyag háló, nád, napraforgószár, sző-
lővenyige alkalmas.

Kukoricaszárral vagy szalmával nem ajánlatos a fácskákat be-
kötözni, mert ezekbe az anyagokba a mezei pocok belefészkel és ő 
rágja meg a fákat. A műanyag fólia pedig egyáltalán nem alkalmas 
a fák bekötözésére, mert nem szigetel a hideg elől, alatta kipállik a 
kéreg, gombák telepednek meg a törzsön.

A vadriasztó (Sylvacol, Cervacol) szerekkel való bekenés is jó 
szolgálatot tesz, ha időnként a kezelést megismételjük.

Havas, fagyos időben mindannyiunk kötelessége az énekes ma-
darak etetése. Ilyen időjárásban ugyanis nem jutnak táplálékhoz, 
és közülük sok elpusztul, vagy a macskák martalékává válik. A la-

kóhely közelébe húzódó madarak legjobb tápláléka a napraforgó-
mag, de szívesen fogadják a gabonafélék, a kender, a cirok mag-
ját és kiválogatják az ocsút is. A cinkék kedvenc eledele a zsinórra 
függesztett szalonnabőr és a faggyúból, valamint napraforgómag-
ból készített madárkalács. Szórhatunk a madarak elé sajtot, túrót, 
nyers és főtt húsdarabkákat is, csak kenyérdarabokat ne, mert ezek 
a levegő nedvességéből vizet vesznek fel, megerjednek és kis bará-
taink megbetegedését okozzák.

Mellesleg szólva a cinkék roppant ügyesek a táplálékszerzésben. 
A fáról lehullott mandulaszemeket a szőlőoszlopok és karók repe-
déseibe, a fák ágvilláiba szorítják be, hogy a kemény héjat feltörve 
a mandula magját ki tudják bányászni. Ha szerszámot nem is, de a 
csöppnyi kis eszüket jól tudják használni.

A bor már fogyasztásra érett. Ha huzamos ideig akarjuk tá-
rolni, vagy ha palackozni kívánunk, akkor derítéssel kell meg-
tisztítani a benne lévő lebegő, szilárd szennyeződésektől. Ezt 
azonban lehetőleg előzze meg egy alapos laboratóriumi vizsgá-
lat, mert amilyen hasznos a szakszerű derítés, olyan nagy hibát 
is lehet vele véteni.

Hosszú őszön a borban gazdagon kifejlődtek a savak. A 
nagyon kemény, savakban gazdag borokat érdemes „tompí-
tani”. Ez egyszerű művelet: kevés borban elkeverünk 1-3 
dkg vegytiszta szénsavas meszet (a szakboltok árusítják), és 
ezt az oldatot 100 liter borhoz keverjük. Néhány napi üle-
pedés után észlelhetjük, hogy a borunk sokkal simább, ked-
vesebb lett.

Védjük meg a hidegtől a 
növényeinket!

Ha ügyesen válogatjuk meg 
ételeinket és kerti növényein-
ket, akkor sok drága vitamint 
nyerhetünk magunknak.

Aki elég előrelátó volt, az 
már júliusban elvetette a téli pó-
réhagyma magját és pa-
lántákat nevelt a bimbós-
kel és a leveles kel mag-
jaiból. És most fölöttébb 
elégedett magával, mert 
otthon kiváló zamatú és 
főleg vitamindús éte-
lek készülnek a számá-
ra. De aki erre nem gon-
dolt, még nem maradt le 
mindenről!

A téli póréhagyma 
akár a hó alól is kiszed-
hető és kiváló salátának, 
valamint körözött, vaj és 
levesek, főzelékek ízesí-
tésére is. A kelbimbóból 
csak annyit kell most leszedni, 
amennyit fel is dolgoznak, mert 
viszonylag gyorsan elveszti a 
frissességét. Nagyobb figyel-
met érdemel a leveles kel, amely 
ugyancsak fagyálló zöldségféle, 
de sokféle módon elkészíthető. 
A német nyelvterületen levő or-
szágokban a vendéglők külön 

Télen milyen ételből nyerünk 
vitamint?

reklámokon hirdetik, hogy náluk 
mikor milyen finomságok készül-
nek „Grünkohl”-ból. Ajánlatos is 
fogyasztani, mert számos, fontos 
vitamint és egyéb egészségvédő 
anyagokat tartalmaz.

Így csíráztassunk otthon 
magvakat!

A kínai tengerészek már 3000 
évvel ezelőtt a hosszú útjaikra sok 
szójababot vittek magukkal, mert 
tudták, hogy a szójabab csírájának 
a rendszeres fogyasztása megvédi 
őket a rettegett skorbut betegség-
től. Mi csak néhány évtizede kezd-

tük el a magvak csíráztatását és 
fogyasztását, de ma már a ven-
déglők étlapjain is rendszeresen 
szerepelnek a csírás étkek.

Csíráztatásra igen alkalmas 
a búza, a rozs, a zab, valamint a 
borsó, a sajnálatosan elfeledett 
csicseriborsó, a lencse és a szó-
jabab, a lucerna, a zsázsa és a 
mustár magja is. Tegyünk lapos 
edénybe, tányérba nem fénye-
zett, fehér itatóspapírt, vagy tisz-

ta vásznat és azt alaposan 
itassuk át langyos, tisz-
ta vízzel és erre szórjuk 
egyenletesen a magokat, 
majd fedjük le alufóliá-
val. Ezután helyezzük az 
edényt folyamatosan me-
leg (21-24 fokos) helyre, 
ahol a magvak néhány 
nap alatt csírázásnak in-
dulnak, de közben gyak-
ran nedvesítsük újra a pa-
pír vagy a vászon alapot. 
Ekkor az alufóliát távolít-
suk el és az edényt állan-
dóan tartsuk nedvesen. A 
csírák igen gyorsan fej-

lődnek, két-három nap alatt ki-
alakulnak és szedhetők.

A csírák mindazokat a táp-
anyagokat tartalmazzák, amely-
re a kikelő növénynek lesz szük-
sége addig, amíg a gyökerei nem 
képesek elegendő tápanyagot 
felvenni.

balintgazda.hu



Csütörtök Január 20.

Köszöntjük Fábián, Sebestyén nevű olvasóinkat!

Hétfő Január 17.

Köszöntjük Antal, Antónia nevű olvasóinkat!

Kedd Január 18.

Köszöntjük Piroska nevű olvasóinkat!

Szerda Január 19.

Köszöntjük Sára, Márió nevű olvasóinkat!

2022. 
január 12.8 Heti műsor

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:05 Egy csodálatos

asszony
Török filmsor.

13:05 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

14:10 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.
21:15 Nyerő Páros
22:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:10 XXI. század – a

legendák velünk 
élnek

23:45 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

00:55 Autogram
01:45 CSI: New York-i 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka
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

Amerikai krimi sor.

05:15 Kutatók nyomában
05:45 Fajmentők 

akcióban
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Közelebb - 

Roma magazin
07:20 Domovina
07:50 Ridikül
08:45 Brown atya

Bűnügyi tévéfilmsor.
09:35 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:30 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 Édesek és 

mostohák
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 Kékfény
21:25 A Poma utcai 

bűntény
Olasz bűnügyi film

23:10 Kenó
23:20 A tengeralattjáró

Német tévéfilmsor.
00:20 Diagnózis

Tévéfilmsor.
01:00 A bizalom ára

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:55 Divat & dizájn

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'22
07:10 Almárium 

válogatás
08:00 Mesterember
08:30 Kodály után, 

száz évvel
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Református is-

tentisztelet köz-
vetítése

11:25 Elveszett 
paradicsom
Magyar játékfilm

13:00 Híradó
13:25 Közelebb - 

Roma magazin
13:55 Domovina
14:25 Divat & dizájn
14:55 Magyar Krónika
15:25 Főtér: Heves
17:05 Öt kontinens
17:35 Ízőrzők: 

Somodor
18:05 Ízőrzők: Mező -

kovácsháza
18:35 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
22:25 Dokuzóna
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Slágertévé

05:35 Műkorcsolya és 
Jégtánc Euró-
pa-bajnokság

06:30 Sporthíradó
07:30 Műkorcsolya és 

Jégtánc Euró-
pa-bajnokság

08:30 Férfi Kézilabda
Európa-bajnokság

10:00 Sporthíradó
10:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
12:10 Műkorcsolya és 

Jégtánc Euró-
pa-bajnokság

13:00 Sporthíradó
13:30 Szabadidő
14:00 Futsal NB I.
15:45 Pecatúra
16:15 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:10 Skipper
17:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:45 Napos Oldal - DVTK
20:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
20:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:05 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

13:05 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

14:10 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.
21:15 Nyerő Páros
22:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:10 Házon kívül
23:50 A Karib-tenger 

kalózai - A világ 
végén
Am. kalandfilm

03:35 Megtörve
Török filmsor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka
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

Amerikai krimi sor.

05:25 Kutatók nyomában
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Bűnügyi tévéfilmsor.
09:35 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:30 Linda
Tévéfilmsorozat

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Édesek és 

mostohák
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 Önök kérték!
21:35 A fehér hercegnő

Angol történelmi 
kalandfilmsor.

22:25 Kenó
22:40 Vörös és fekete

Játékfilm
00:10 Diagnózis

Tévéfilmsor.
00:55 A bizalom ára

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:50 Divat & dizájn
02:45 Noé barátai

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:10 Planet22
06:35 Magyar gazda
07:00 Almárium 

válogatás
07:55 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
10:30 Református 

magazin
10:55 Az utódok 

reménysége
11:30 Tőkéczki és Takaró
11:55 A múzsa csókja
12:20 Beszélő 

emlékházak
13:00 Híradó
13:25 Srpski ekran
13:55 Unser Bildschirm
14:25 Család'22
14:45 Novum
15:15 Főtér: 

Balatonboglár
16:50 Térkép
17:20 Ízőrzők:

Somogytúr
17:55 Ízőrzők: Dozmat
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Üdítő: Rejtő Jenő 

és Nóti Károly
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok 

délidőben
23:15 Hazajáró
23:50 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Tőkéczki és Takaró
01:50 A múzsa csókja
02:20 Beszélő 

emlékházak

04:50 Férfi Kézilabda
Európa-bajnokság

06:30 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
08:00 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
10:00 Sporthíradó
10:30 Kosárlabda 

magazin
11:15 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
13:00 Sporthíradó
13:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
15:00 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
16:30 Fradi Tv
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
19:35 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
20:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
22:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
22:25 Vízilabda Világliga
23:45 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:05 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

13:05 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

14:10 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.
21:15 Nyerő Páros
22:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:10 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

00:15 Az első millióm 
története

01:30 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka
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

Amerikai krimi sor.

05:15 Kutatók nyomában
05:45 Fajmentők 

akcióban
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Hrvatska Kronika
07:20 Ecranul nostru
07:50 Ridikül
08:45 Brown atya

Bűnügyi tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 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 Édesek és mostohák

Angol tévéfilmsor.
14:15 Almárium 

válogatás
15:15 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.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Értelem és érzelem

Tévéfilmsorozat
21:40 Downton Abbey

Angol tévéfilmsor.
22:35 Kenó
22:45 Floridai álom

Angol játékfilm
00:35 Diagnózis

Tévéfilmsorozat
01:25 A bizalom ára

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'22
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:10 Almárium 

válogatás
08:05 Mesterember
08:40 Kodály után, 

száz évvel
09:10 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:10 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:45 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:10 Neked szól!
11:15 Jó embert 

keresünk!
11:30 Találkozás
11:40 A sokszínű vallás
12:00 Egy éj az Arany 

Bogárban
Tévéjáték

13:00 Híradó
13:25 Hrvatska Kronika
13:55 Ecranul nostru
14:25 Magyar gazda
14:45 Mesterember
15:20 Főtér: 

Szilvásvárad
16:55 Hazajáró
17:25 Ízőrzők: Tevel
17:55 Ízőrzők: Tác
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
21:35 Ridikül
22:30 Isten veled, 

hazánk!
22:45 Budapest ostroma
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Egy éj az Arany 

Bogárban
Tévéjáték

04:40 Tippmix női ko-
sárlabda NB I.

06:30 Sporthíradó
07:30 Szabadidő
08:00 Férfi Kézilabda

Európa-bajnokság
09:25 Fradi Tv
10:00 Sporthíradó
10:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
12:15 Kosárlabda 

magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
15:00 Férfi Kézilabda

Európa-bajnokság
16:30 Aranyoroszlánok
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
17:30 E.ON női vízilab-

da OB I.
18:30 Értékelő műsor: 

Vízilabda
18:45 Felvezető műsor:

Kézilabda
19:00 K&H női 

kézilabda liga
20:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:50 Sporthíradó
21:20 Vízilabda Világliga

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:05 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

13:05 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

14:10 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.
21:15 Nyerő Páros
22:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:10 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

00:10 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:25 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka
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

Amerikai krimi sor.

05:10 Kutatók nyomában
05:40 Fajmentők 

akcióban
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki
07:20 Alpok-Duna-

Adria
07:50 Ridikül
08:50 Brown atya

Bűnügyi tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 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 Édesek és 

mostohák
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 Bagi-Nacsa 
Orfeuma

21:35 Munkaügyek - 
IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:00 Kenó
22:10 Céllövölde

Magyar filmdráma
23:45 Diagnózis

Tévéfilmsorozat
00:30 A bizalom ára

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:30 Divat & dizájn
02:25 Noé barátai

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
07:10 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
10:30 Új nemzedék
10:55 Isten kezében
11:25 Rab ember fiai

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:25 Slovenski Utrinki
13:50 Alpok-Duna-

Adria
14:20 Planet22
14:45 Noé barátai
15:15 Főtér: Kapolcs
16:55 Szerelmes földrajz
17:25 Ízőrzők: Maglód
17:55 Ízőrzők: Kakasd
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Budapest ostroma
23:20 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák -

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.

05:05 Férfi Kézilabda
Európa-bajnokság

06:30 Sporthíradó
07:30 E.ON női vízilab-

da OB I.
08:45 Vízilabda Világliga
10:00 Sporthíradó
10:30 K&H női 

kézilabda liga
12:25 Aranyoroszlánok
13:00 Sporthíradó
13:25 Kosárlabda 

magazin
14:10 Pecatúra
14:40 Vívás
15:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
15:30 Férfi Kézilabda

Európa-bajnokság
17:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
17:15 Sporthíradó
17:30 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:00 Felvezető műsor:

Kézilabda
20:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
22:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda



Szombat Január 22.

Köszöntjük Vince, Artúr nevű olvasóinkat!

Vasárnap Január 23.

Köszöntjük Zelma, Rajmund nevű olvasóinkat!

Péntek Január 21.

Köszöntjük Ágnes 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

2022. 
január 12. 9Heti műsor

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:05 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

13:05 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

14:10 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.
21:15 Nyerő Páros
22:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:10 Túszharc

Am. akciófilm
02:20 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka
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 Alicia új élete
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

Amerikai krimi sor.

05:15 Kutatók nyomában
05:40 Fajmentők 

akcióban
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 P'amende: Úton
07:20 Öt kontinens
07:50 Ridikül
08:45 Brown atya

Bűnügyi tévéfilmsor.
09:35 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:30 Linda
Tévéfilmsorozat

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Édesek és 

mostohák
Angol tévéfilmsor.
14:15 Almárium 

válogatás
15:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

17:05 Ridikül: ,,Jó kedv -
vel, bőséggel...,,

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

22:40 Kenó
22:50 Ne nézz vissza!

Játékfilm
00:40 Diagnózis

Tévéfilmsorozat
01:20 A bizalom ára

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

02:15 Divat & dizájn

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:45 Planet22
07:05 Almárium 

válogatás
08:05 Mesterember
08:35 Kodály után, 

száz évvel
09:00 Élő népzene
09:35 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:35 Katolikus krónika
11:00 Önkéntesek
11:30 Egy hónap falun

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:20 P'amende: Úton
13:50 Öt kontinens
14:20 Püspökkenyér
14:45 Multiverzum
15:15 Főtér: Pápa
16:55 Kárpát-medence
17:15 Ízőrzők:

Kaposújlak
17:55 Ízőrzők: Farmos
18:25 Itthon vagy!
18:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:20 Egy erkölcsös 

éjszaka
Magyar játékfilm

21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 A rend embere 

- Portréfilm 
Golda János épí-
tészről - MMA 
portré

23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák –

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Egy hónap falun

Tévéjáték

04:50 K&H női 
kézilabda liga

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 Fradi Tv
07:55 Szabadidő
08:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
10:00 Sporthíradó
10:25 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
11:55 Pecatúra
12:25 Vívás
13:00 Sporthíradó
13:30 E.ON női vízilab-

da OB I.
14:45 Aranyoroszlánok
15:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
15:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
17:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
17:15 Sporthíradó
17:35 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:45 Mtk
20:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
20:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
22:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
22:15 Sporthíradó
22:45 Mtk

05:05 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:10 Teleshop
06:40 Kölyökklub
09:15 Teleshop
10:15 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

10:55 Privát kopók
Kanadai filmsor.

12:10 Autogram
12:55 A specialista

Ukrán akciófilm-so-
rozat

14:05 A specialista
Ukrán akciófilm-so-
rozat

15:25 Az ember, aki is-
merte a végtelent
Angol-amerikai film

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A Tanár

Magyar filmsorozat
21:05 Amerika Kapitány

Amerikai akciófilm
23:55 Kurszk

Belga-luxemburgi 
akciófilm

02:35 Farkasok az 
ajtónál
Amerikai horror

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 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:05 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:35 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:15 Trendmánia
10:50 Kedvencek 

őrjárata
11:30 Design műhely 

Dorogi Gabriel-
lával

12:05 Poggyász
12:45 Számkivetett

Am. kaland film
15:50 Columbo

Amerikai krimi film
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Az ördög jobb 

és bal keze 2.
Olasz western film

22:50 Az elnök különgépe
Amerikai akció film

01:30 Hogyan rohanj a 
veszTEDbe
Am. vígjáték film

05:15 Kutatók nyomában
05:40 Fajmentők 

akcióban
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:46 Magyar Krónika
07:20 Szerelmes földrajz
07:50 Magyar világ
08:25 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:30 A világörökség 

kincsei
09:50 Utazások Skócia 

szigetein
Angol útifilmsor.

10:30 A Baltikum óri-
ásai - Jávor-
szarvasok 
Matsaluban

11:25 A világ egy 
terített asztal

12:00 Déli harangszó

12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:25 Édesek és 

mostohák
Angol tévéfilmsor.

14:20 A máriagyűdi 
kegyhely

14:45 Az aranyember
Magyar játékfilm

15:55 Linda
Tévéfilmsorozat

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Álmok álmodói
19:50 Kék róka

Magyar tévéfilm
21:25 A nagy kékség

Romantikus dráma
23:20 Kenó
23:30 Tranzitidő

Magyar játékfilm
00:40 Diagnózis

Tévéfilmsorozat
01:25 A bizalom ára

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

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!
07:00 Opera Café
07:25 Duna World - 

időjárás
07:26 Püspökkenyér
07:55 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:20 Evangélium
08:50 Novum
09:15 Multiverzum
09:45 Hogy volt?!
10:35 Öt kontinens
11:05 Különös házasság

Magyar játékfilm
13:00 Híradó
13:20 Duna World - 

időjárás
13:21 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
14:00 Jégkorong 

Magyar Kupa
16:30 Vívás
17:05 Jégkorong 

Magyar Kupa
19:50 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
22:05 Bagi-Nacsa 

Orfeuma
23:05 Dokuzóna
00:00 Magyar világ
00:30 Püspökkenyér
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Duna World - 

időjárás
01:26 Az aranyember

Magyar játékfilm

06:50 Férfi Kézilabda
Európa-bajnokság

08:20 Mtk
08:55 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
10:25 Szabadidő
10:55 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
12:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
14:15 Kékek
14:45 Építők
15:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
15:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
17:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
17:30 Felvezető műsor:

Kézilabda
18:00 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:00 Felvezető műsor: 

Kézilabda
20:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság

05:05 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:00 Teleshop
10:00 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:40 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:20 XXI. század – a 
legendák velünk 
élnek

12:00 Házon kívül
12:35 Amerika Kapitány

Amerikai akciófilm
15:40 Rabló-pandúr

Olasz akcióvígjáték
18:00 RTL Híradó – 

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

kalózai - Isme-
retlen vizeken
Amerikai-angol ka-
landfilm

23:20 A sötét lovag
Amerikai-angol 
akcióthriller

02:40 Portré: Deák 
Kristóf

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
07:15 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:05 Magyar népmesék
08:10 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
08:30 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:40 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:10 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:40 KutyaSuli
10:15 Több mint 

testőr Best of
10:55 SuperCar
11:30 Életmódi
12:10 Hungarikumok- 

kal a világ körül
12:45 Mága Jennifer

- Sztárok az éle-
temből

13:25 Extreme-E 
magazin

14:00 A medál
Amerikai, kínai ak-
ció film

16:00 Jurassic Park 3.
Amerikai akció film

18:00 Tények
18:55 Központi 

hírszerzés
Amerikai, kínai ak-
ció film

21:20 Elk*rtuk
Magyar krimi film

00:15 Visszafejtés
Amerikai akció film

02:20 A hűséges
Belga, fr., holland 
romantikus film

05:30 Borbás Marcsi
szakácskönyve

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Családi kör
08:00 Neked szól!
08:05 Világ-Vallás
08:20 De őszintén!
08:25 Isten kezében
08:50 Lét-Ige - protes-

táns magazin
09:15 Találkozás
09:30 Jó embert 

keresünk!
09:40 Katolikus krónika
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó

10:35 Az utódok 
reménysége

11:00 Bevezetés a 
misztériumba

11:30 Párhuzamos 
történetek

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

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:30 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
14:00 A világörökség 

kincsei
14:25 Mágnás Miska

Magy. filmvígjáték
16:00 Hatoslottó sorsolás
16:10 Hogy volt?!
17:05 Magyarország

finom
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Petőfi Zenei 

Díjátadó Gála
12 év Hatodik alka-

lommal adják 
át a Petőfi Zenei 
Díjakat, ez…

21:50 Ments meg, Uram!
Angol játékfilm

23:50 Kenó
23:55 A szerelem töké-

letes bűntény
Bűnügyi film

00:00 A szerelem töké
letes bűntény
Bűnügyi film

01:55 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
07:15 Világ
07:40 Noé barátai
08:10 Kontúr
09:00 Ízőrzők: Kóka

09:30 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

10:00 Főmenü: 
Édes élet

10:55 Magyar világ
11:25 Szerelmes földrajz
11:55 A szabadság rab-

ságában - Portré-
film Holesch Dénes 
festőművészről

13:00 Híradó
13:25 Magyarország

Ma
14:00 M4 sport+
14:00 Jégkorong 

Magyar Kupa
16:20 Kékek
16:50 Jégkorong 

Magyar Kupa
19:50 Futsal NB I.
22:05 Nussbaum 95736
23:00 A Nagyok
23:30 Hogy volt?!
00:25 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek

06:45 Jégkorong 
Magyar Kupa

09:05 Múlt és Jelen
09:35 Jövünk!
10:10 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
12:10 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
13:45 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
15:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
15:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
17:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
17:15 Építők
17:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:00 Felvezető műsor:

Kézilabda
20:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
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Ez tehet arról, hogy könnyen 
kiszárad a bőröd

A kellemetlen, húzó, feszülő érzés már önmagában is elég rossz, de 
nem ez az egyetlen baj a száraz bőrrel: sokkal hajlamosabb lehet a 
sérülésekre, ekcémára, ráadásul gyorsabban is ráncosodik. Télen 
különösen fontos, hogy odafigyelj ezekre a körülményekre, ame-
lyek a szárazságot okozhatják.

A hálószoba levegője
Mindenki tudja, hogy aludni 

jobb olyan szobában, ahol egy 
kicsit alacsonyabb a hőmérsék-
let, mint a lakás többi életteré-

ben. De azt is tudtad, hogy a há-
lószoba levegője az éjszaka fo-
lyamán melegedhet, és egyre 
szárazabb lehet? Ez pedig a bő-
rödet is kiszáríthatja. A megol-
dás az, ha hyaluron tartalmú éj-
szakai krémmel ápolod a bőrödet 
lefekvés előtt, ami segít, hogy a 
megkötött nedvesség ne tudjon 
távozni, és beszerzel egy párá-
sító berendezést, amivel egész-
séges szinten tarthatod a levegő 
nedvességtartalmát.

Forró zuhany
A világért sem szeretnénk lebe-

szélni róla, mert tudjuk, mennyire 
jól esik a nap végén – pláne a hi-
deg időben – a forró zuhany. Azt vi-

szont tudnod kell, hogy a meleg víz 
drasztikusan képes szárítani a bő-
rödet, ezért érdemes legalább né-
hány fokkal langyosabb hőmérsék-
letet választanod, és nem negyed 
óráig állni a vízsugár alatt. Érde-
mes olyan tusfürdőt választani, ami 
már zuhanyzás közben is hidratálja 
a bőrödet, és a fürdő után soha ne 
feledkezz meg a hidratálásról, hogy 
pótold az elvesztett nedvességet!

Legfőbb ellenséged: a klór
Ha télen is úszással tartod kar-

ban a testedet, akkor hatalmas pi-
ros pont jár neked! Az úszás jót 
tesz a keringésnek, az izmok-
nak, a tartásnak, ráadásul kivá-
lóan el is lazít, de mint minden-
nek, ennek is van hátulütője: a 
klóros víz ugyanis drasztikusan 
szárítja a bőrt. A károkat enyhít-
heted, ha úszás után gyorsan le is 
zuhanyzol, és testápolót is hasz-
nálsz. Ne feledkezz meg a haj-
mosásról, és a hajvégek ápolásá-
ról sem, mert a klóros víz a haj-
szálakat is ugyanúgy kiszárítja, 
mint a bőrödet.

Kemény víz
A túl forró víz nem tesz jót 

a bőrnek, ezt már tudjuk, de ha 
a fürdőszobai csapból kemény 
víz folyik, és te minden este ez-
zel mosod az arcodat, az szintén 
kiszáríthatja a bőrt. Ha a csap 
körül vízkő jelenik meg, akkor 
az egyértelmű jele lehet annak, 
hogy a csapvíznek magas az ás-
ványtartalma. A megoldás az le-
het, ha megfelelő filtert, szűrőt 
szerelsz a csapra, ami lágyítja a 
vizet, így zuhanyzás és arcmosás 
közben sem teszed ki a bőrödet a 
szárító anyagoknak.

Irritáló parfüm
A finom illatokat mindany-

nyian szeretjük, de sajnos sok-
szor az illat tartósságáért fe-
lelős kemikáliák ronthatnak 
a bőr szárazságán – állítják a 
bőrgyógyászok. A megoldást 
az jelentheti, ha olajos bázi-
sú parfümöket keresel az al-
koholtartalmúak helyett, vagy 
olyat, ami hidratáló összete-
vőket tartalmaz. Ilyen például 
a méz vagy a vanília, de a ka-
kaóvajban vagy sheavajban el-
kevert illóolajok is kiváló al-
ternatívái lehetnek az érzékeny 
bőrűek esetében irritációt oko-
zó parfümöknek.

4 szuper frissítő, méregtelenítő házi pakolás – 
Indítsd üde arcbőrrel az új évet!

Hosszúra nyúlt a buli, és olyan az arcbőröd, mintha kifacsarták vol-
na? Ha épp nincs tíz órád alvásra, hogy újra kipihent legyél, akkor 
is van remény: kipróbált diy-pakolásaink valamelyikével könnye-
dén frissé tudod varázsolni bőrödet. Ha az bőrápolást illetően te 
is szeretsz friss alapanyagokkal dolgozni – elkerülve a különböző 
mesterséges anyagokat és tartósítószereket – kényeztesd arcodat 
is természetes összetevőkből álló, saját készítésű pakolással, mely-
nek segítségével a fáradság és kialvatlanság jelei is mérsékelhetők.

Kávés-mézes pakolás
A koffein felpezsdíti a vérke-

ringést, a méz pedig táplálja, hid-
ratálja a bőrt. A kettő kombiná-
cióját bevetve garantált az üde, 
friss arcbőr.

Hozzávalók: 2 kanál 
kávézacc, 1 kanál méz

Recept: Keverd el a 
mézet és a kávézaccot, 
majd egy spatula segít-
ségével vidd fel megtisz-
tított arcbőrödre! Körkö-
rös, finom mozdulatokkal 
masszírozd kb. 5 percig, 
majd hagyd a pakolást 
15-20 percig fenn, aztán 
langyos vízzel öblítsd le!
Uborkás-joghurtos 

pakolás
Ennek a pakolásnak 

az összetevői külsőleg és bel-
sőleg egyaránt jótékony hatás-
sal vannak szervezetedre, a hid-
ratáló hatású uborka és a magas 
C-vitamin tartalmú citrom igazi 
felüdülést nyújt a fáradt bőrnek.

Hozzávalók: 1 kígyóuborka, 
2 kanál joghurt, fél citrom

Recept: Az uborkát szeleteld 
fel, a citromot pedig egy csészé-
ben keverd el a joghurttal! Ezt a 
pakolást célszerű fekvő helyzet-
ben alkalmazni, hogy biztosan 

fenn maradjon, és legalább a tes-
ted is pihen közben. Ha kényelme-
sen elhelyezkedtél, a joghurtot kend 
fel egy spatulával az arcodra, majd 
kezd el felpakolgatni rá az uborka-
szeleteket!

Feküdj így, és lazíts, legalább 
15 percig, majd vedd le az ubor-
kákat, és mosd le langyos vízzel a 
pakolást!
Zöldteás-zabpelyhes pakolás

A zöldtea sem csupán belsőleg 
hat jótékonyan bőrödön alkalmaz-
va is érvényesül élénkítő, méregte-
lenítő hatása, élénkíti, szépíti a bőrt.

A zabpehely szintén régóta nép-
szerű a tudatosan étkezők körében, 
és ez az egyszerű, olcsó finom-
ság kívülről is táplálja a szerveze-

tet, gyulladáscsökkentő, nyugta-
tó hatású.

Hozzávalók: 1 filteres zöld-
tea, 1 csésze víz, 2 kanál finom 
szemű zabpehely

Recept: Tedd a teafiltert egy csé-
szébe, majd öntsd le forró vízzel!

Hagyd pár percig állni, majd 
vedd ki a filtert, öntsd a teát egy 
tálkába, és keverd el benne a zab-
pelyhet! Várd meg, amíg a zab-
pehely megszívja magát és ki-
hűl, majd spatulával egyenlete-
sen vidd fel az arcodra a pakolást! 
15-20 percig hagyd hatni, majd 

langyos vízzel mosd le!
Fahéjas-banásos 

tojáspakolás
Ennek a hidratáló pa-

kolásnak az összetevői 
egy reform palacsinta 
alapanyagai is lehetné-
nek, ezúttal azonban az 
arcbőrödre kifejtett áldá-
sos hatásait fogod érezni 
a vitamindús tojásnak és 
banánnak, a fahéj pedig 
élénkítő hatását érvénye-
síti arcbőrödön.

Hozzávalók: fél ba-
nán, 1 tojás, 1 kanál zabpehely-
liszt, 1 kávéskanál fahéj

Recept: Egy tálkában verd 
fel a tojást, a banánt karikázd fel, 
keverd a tojáshoz, és nyomkodd 
szét egy villával! A zabpehely-
lisztet is add hozzá, keverd ala-
posan össze, majd hagyd az egé-
szet állni kb. 10 percig. Ha ez 
megvan, már kenheted is az ar-
codra spatula segítségével, 15-20 
perc hatóidő után langyos vízzel 
mosd le!

7 kéz- és körömápoló tipp az 
igényes kezekért

Egy női kéz nagyon sok mindent elárul, így fontos, hogy mindig 
tiszta és ápolt legyen. A legjobb az lenne, ha kerülnéd a sok ke-
mikáliát és inkább természetes összetevőjű készítményeket hasz-
nálnál kezeidre, melyek jótékony anyagokat tartalmaznak. Egy 
kis odafigyelés és te is elérheted a kívánt hatást.

Mindig legyen nálad 
kézkrém

Ez különösen fontos télen, 
mikor bőrünk egyébként is haj-
lamosabb a kiszáradásra.

A bőr és a köröm is berepe-
dezhet, ami nem csak esztétikai-
lag zavaró, de nagyon fájdalmas 
is tud lenni egy-egy berepedezés.

Válassz olyan krémet, mely 
kicsit zsírosabb és magasabb ha-
tóanyag tartalmú.

A shea vaj, vagy a kakaóvaj 
például tökéletes választás a ki-
száradt bőrre, ráadásul mivel ezek 
eléggé zsíros krémek, bőven elég 
egy mogyorószemnyit használ-
nod belőlük.

Használj gumikesztyűt!
Gondolj csak bele, hogy ke-

zed mennyi mindennel érintke-
zik a nap folyamán, így akarva 
akaratlanul érintkezel olyan anya-
gokkal, melyek száríthatják, ron-
csolhatják bőröd állagát.

Éppen ezért érdemes gumi-
kesztyűt húznod az alapvető há-

zimunkához, még mosogatáshoz 
is. Ugyanis a tisztítószereknek 
hála bőröd könnyen keménnyé 
és szárazzá válhat, ami akár ma-
radandó is lehet.

Ha nincs türelmed ahhoz, 
hogy egy pohár elmosásához is 
gumikesztyűt használj, akkor leg-
alább arra ügyelj, hogy a nagyta-
karítás során (ahol erősebb vegy-
szereket használsz) felkerüljön a 
kezedre.

Jöhet a bőrradír
Hetente legalább kétszer 

használj bőrradírt, mely eltávo-
lítja az elhalt hámsejteket a ke-
zedről is.

Például keverj össze kristály-
cukrot mézzel, majd dörzsöld át 
alaposan a kezeidet úgy, mint-
ha kézkrémet masszíroznál a bő-
rödbe.

Ettől nem csak puha és sely-
mes kacsókat varázsolsz magad-
nak, de táplálod is, mivel kizá-
rólag természetes összetevőket 
használsz.

Körömágyápoló olaj
Ha jársz manikűröshöz, ak-

kor már tudod, hogy milyen jó 
érzés, mikor belemasszírozzák 
az olajat a körömágyadba, csil-
log a bőröd és sokkal egészsége-
sebb hatást is kelt.

Szerencsére ma már renge-
teg márka közül tudsz válogatni, 

így azt tanácsoljuk, hogy min-
denképpen szerezz be magadnak 
egyet, mert a bőröd nagyon meg-
hálálja, főleg, ha egy nagyobb 
manikűr után vagy.

De akár magadnak is ké-
szíthetsz, ha összekeversz sima 
olívaolajat valamilyen finom esz-
szenciával, így pontosan tudod, 
hogy mi kerül a körömágyadra.

Ne vágd, reszeld!
Ha az otthoni manikűr mel-

lett döntesz, akkor mindenkép-
pen ügyelj arra, hogy olló helyett 
reszelővel formázd a körmeidet, 
így nem csak a sérüléseket ke-
rülheted el, de sokkal szebb for-
májuk lesz.

Először is távolítsd el köröm-
ágybőrt, illetve a körmeid körül a 
megkeményedett bőrt, majd ez-
után kezdj hozzá a formázásnak.

Sokan ellenzik az olló hasz-
nálatát a körömágybőr eltávolí-
tásánál, de, ha óvatosan csiná-
lod, akkor nyugodtan használj 
kisollót.

Ha esetleg van otthon mani-
kűrkészleted, akkor pedig resze-
lővel is eltávolíthatod.

Otthoni manikűr esetén
Mindenképpen ügyelj arra, 

hogy a kezeid megfelelő ápolás-
ban részesüljenek, akár egy sza-
lonban.

Először távolítsd el az elhalt 
hámréteget, majd ezután jöhet a 
körmeid formázása és festése.

Használj a körömlakk alá kö-
römerősítő lakkot, mely az alap-
réteged lesz és fedőlakkot a lak-
kozás végén.

Így nem csak erősebb, de tar-
tósabb is lesz a manikűröd. A vé-
gén pedig jöhet az olaj és a kéz-
krém.

Műköröm esetén
Akár otthon vagy szalonban 

építetsz magadnak műkörmöket, 
a lényeg, hogy ebben az esetben 
különösen ügyelj a higiéniára, 
mivel a köröm nem tud meg-
felelően szellőzni a műköröm 
alatt és ha nem tiszta eszközök-
kel dolgozol, vagy dolgoznak a 
körmeiden, akkor rossz esetben 
még gombás fertőzést is össze-
szedhetsz.

Ezért kizárólag olyan szalon-
ba menj, ahol erre különösen fi-
gyelnek, otthon pedig te magad 
fertőtleníts mindent a fertőzés el-
kerülése érdekében!



2022. 
január 12. 11Kékfény – Sport

Még több információ a karpatinfo.net-en

SPORTKRIMI

Rovatvezető: Jakab Lajos

A megáradt folyóba esett 13 éves kisfi-
út a szerencsétlenség helyétől 10 km-re 
találták meg. 

Az új év első napjaiban a Rahói Kerü-
leti Rendőrséghez bejelentés érkezett ar-
ról, hogy eltűnt egy 13 éves gyertyánlige-
ti (Кобилецька Поляна) kisfiú.

A hívásra kiérkező rendőrök megálla-
pították, hogy a fiú az egyik erdészházban 
tartózkodott, ahol 24 éves szomszédjának 
segített téli tűzifát gyűjteni. Az erdőből a 
fiatalember a gyerekkel együtt egy sze-
kéren tartott hazafelé, s amikor a folyó-

Holtan találták meg a folyóba esett kisfiút
hoz értek, a gyors vízfolyás elsodorta a 
lovasszekeret, s mindketten a folyóba es-
tek. A 24 éves férfi a partra úszott, a kis-
fiú pedig eltűnt a vízben. A férfi először 
egyedül próbálta megtalálni a kiskorút, de 
amikor nem járt eredménnyel, az erdész-
hez fordult, aki értesítette a mentősöket.

A rendőrség információi szerint a kis-
fiú holttestét január 7-én kijevi idő szerint 
15 óra 40 perckor találták meg az eltűnés 
helyétől 10 km-re, a Sopurka folyóban, 
Nagybocskó (Великий Бичків) közelé-
ben, adja hírül a mukachevo.net.

A munkácsi rendőrség nyomozói vád-
emelést nyújtottak be egy 36 éves 
újdávidházai (Нове Давидково) lakos 
ellen, aki egy falubelije meggyilkolásá-
ban érintett. A vádlott 15 évig terjedő 
szabadságvesztésre számíthat.

Az eset tavaly júliusban történt. A rend-
őrséget az orvosok értesítették arról, hogy 
egy 42 éves helyi lakost megkéseltek. A 
nyomozás következtében az illetékesek 
azonosították a gyanúsítottat. Kiderült, 

Meggyilkolta falubelijét egy férfi a Munkácsi 
járásban

hogy az elhunyt 35 éves barátja a tettes. 
Mint arra fény derült, aznap este konf-

liktus alakult ki a férfiak között, melynek 
következtében a gyanúsított mellkason 
szúrta társát. A rendőrök megtalálták és le-
foglalták a bűncselekmény eszközét – egy 
kést –, amelyet a támadó a szomszédos 
háztartás területére dobott.

A férfit akár 15 évig terjedő börtön-
büntetés fenyegeti – jelentette a Kárpát-
aljai Megyei Rendőrség sajtószolgálata.

A migránsok az illegális határátlépés 
előtt egy hotelben bujkáltak, adja hí-
rül a mkachevo.net. 

Az információk szerint a férfiak a ho-
teltől taxival mentek ki az ukrán–szlovák 
határvonalhoz, s az erdőn keresztül szeret-

Migránsokat állítottak elő a csapi 
határőregység munkatársai

tek volna Szlovákia területére jutni. Ekkor 
tartóztatták le őket a járőrök.

Mind a nyolc menekült azt állította, 
hogy Nepálból érkeztek. A határőregység 
épületébe szállították őket, sorsukról a bí-
róság dönt majd.

A kárpátaljai vámosok a határőrökkel 
közösen január 4-én az ukrán–magyar 
határon lévő szalókai vasúti ellenőrző 
ponton 8 600 doboz cigarettát találtak 
elrejtve egy Ukrajnán áthaladó, Orosz-
ország és Magyarország között közleke-
dő tehervonaton, adja hírül facebook-
hivatkozással a karpataljalap.net.

A 60 kocsi átvizsgálása során az egyik-

Közel 8,5 ezer doboz cigarettát csempésztek egy 
Oroszországból Magyarországra tartó vonaton

ből 430 darab, vasércbe rejtett cigaretta-
tömb került elő. A dohánytermékeket több 
mint fél méteres mélységben gondosan el-
rejtették a vám- és határellenőrzés elől. A 
határőrök azonban fémszondákkal meg-
találták, és lapáttal kiásták.

Az esetet jegyzőkönyvezték és a ciga-
rettát lefoglalták. A külföldre tartó vona-
tot a célállomásra küldték.

 Az eset Turjaremetén történt – írja a 
mukachevo.net hírportál.

Az információk szerint a mentőszolgá-
latot egy helyi férfi értesítette, aki elmondta, 
hogy a faluban egy traktor áthajtott egy férfin.

Traktor gázolt halálra egy férfit
A helyszínre kiérkező orvosok sajnos 

nem tudták megmenteni az áldozat életét, 
a 45 éves férfi halálos sérüléseket szen-
vedett, a helyszínen életét vesztette, szá-
mol be a mukachevo.net.

A técsői járási Taracközön (Tereszva) 
a Lakomka üzlet közelében közlekedé-
si baleset történ.

Egy Renault típusú személygép-
kocsi nagy sebességgel letért az út-
ról, és lebontotta az egyik út menti 

Egy autó lebontotta az út menti kerítést
magánporta fakerítését, számol be a 
zakarpattya.net.ua.

Hivatalos információ a baleset okai-
ról és körülményeiről, valamint a lehet-
séges sérültekről vagy áldozatokról egy-
előre nincs.

Munkácson vasárnap este tűz keletke-
zett egy lakóházban.

A Mukachevo Jevropejszke Facebook-
közösség előfizetői szerint ez az épület 
Volodimir Subec, az M-Studio helyi tévé-
csatorna igazgatójának tulajdonát képezi.

Kigyulladt az M-Studio tévécsatorna 
igazgatójának háza Munkácson

Dovhanics Szilvia posztjában ez áll: 
„Jelenleg a tűzoltók oltják a tüzet. Az elő-
zetes ok egy gázkazán felrobbanása. Sen-
ki sem sérült meg.”

Hivatalos információ egyelőre még 
nincs az esetről, írja a pmg.ua.

A beregszászi járási badalói határőr-
osztag emberei január 5-én este őrizet-
be vettek egy ukrán állampolgárt, aki 
4000 csomag zárjegy nélküli cigaret-
tát próbált Magyarországra átjuttatni. 

A 37 éves, csomagokat cipelő férfit ki-
jevi idő szerint 23 óra körül vették észre a 
járőröző határőrök.

Amikor a csempész észrevette a ka-

Cigicsempészt fogtak el a badalói határőrök
tonákat, maga után hagyva rakományát 
megpróbált elmenekülni, de a határőrök 
figyelmeztető lövéseket leadva a határtól 
200 méterre utolérték a szökevényt.

A határőrök a csempész által elha-
gyott 8 mesterkarton cigarettát átadták a 
rendőröknek – olvashatjuk az Ukrán Ál-
lami Határőrszolgálat Nyugati Régiójá-
nak Facebook-oldalán.

Január 13-tól 30-ig Magyarországra és 
Szlovákiára figyel majd a (kézilabda)
világ, hiszen a két ország közösen ren-
dezi meg a sportág Európa-bajnoksá-
gát. A magyar válogatott a Budapes-
ten nemrég elkészült multifunkcionális 
arénában játssza majd a csoportmecs-
cseit, és továbbjutás esetén is ott folytat-
ja majd a középdöntőben, így – telt ház 
esetén – akár 20 ezer néző is szurkolhat 
a minél jobb szereplésért.

A Gulyás István vezette magyar vá-
logatott a Bahrein elleni 36-30-as győze-
lemmel melegített a tornára, előtte elma-
radt a Belarusz ellen tervezett felkészülé-
si találkozó.

Mikler Rolandék Budapesten a 
B-csoportba kaptak besorolást, és első 
mérkőzésüket január 13-án Hollandiával 
vívják majd. Három nappal később Por-
tugália, majd zárásként Izland következik 
a társrendező válogatott számára. A cso-
port első két helyezettje jut a hatcsapa-
tos középdöntőbe, ahonnan ugyancsak az 

Indul a kézilabda Európa-bajnokság!

Akár 20 ezer szurkoló is buzdíthatja 
a magyarokat

első két helyen végző válogatott kerül be 
az elődöntőbe.

A fiatal magyar válogatott minimális 
célként a csoportból való továbbjutás el-
érését tűzte ki teljesítő feladatként maga 
elé, de a szövetség a legjobb nyolc közé 
kerülést célozta meg.

A kontinensbajnokság résztvevője 
Ukrajna is, amely a C-csoportban szere-
pel majd Szegeden. Papíron az ukránok 
kvartettje az egyik legerősebb, hiszen 
az olimpiai bajnok Franciaország mel-
lett itt szerepel az Eb-ezüstérmes Hor-
vátország, illetve az ugyancsak tovább-
jutási reményekben bízó Szerbia (igaz, a 
szerbek közvetlen felkészülését nagyban 
befolyásolhatja, hogy pár nappal a torna 
kezdete előtt a játékoskeret és a szak-
mai stáb több tagja is pozitív koronaví-
rus-mintát produkált.

Az Eb mezőnye 18 nap alatt 65 talál-
kozón dönti majd el az érmes helyezések 
sorsát, a magyar csapat mérkőzéseit a M4 
Sportcsatorna élőben közvetíti majd.

Néhány sorban
A mögöttünk maradt esztendő legjobb 
magyar sportolóit díjazták a múlt héten 
Budapesten megtartott Az Év sportolója 
gáláján. A Nemzeti Színházban megtar-

tott színpompás gálaesten  12 kategóriá-
ban hirdettek győztest.

A férfiaknál a háromszoros olim-
piai bajnok kardvívó, Szilágyi Áron 
lett az első, megelőzve egy másik to-
kiói olimpiai győztest, az úszó Milák 
Kristófot. A harmadik helyhez is olim-
piai aranyéremre volt szükség, amelyet 
a kötöttfogású birkózó, Lőrinc Tamás 
érdemelt ki.

A nőknél úgyszintén egy tokió arany-
érmes, a két bajnoki elsőséget is begyűj-
tő kajakos Csipes Tamara lett az első, míg 
az év csapata az olimpiai bronzérmes ma-
gyar női vízilabda-válogatott lett.

***
Január 10-én utazott volna Marbellára az 
FTC férfi labdarúgó-csapata, de megbete-
gedések miatt a bajnoki címvédő és lista-
vezető együttes kénytelen volt lemonda-
ni az edzőtábort.

Az immáron Sztanyiszlav Csercseszov 
által irányított csapat játékoskeretéből 
Uzuni, Boli, Besic és Loncar is pozitív 
koronavírus-tesztet produkált, és mivel a 
szakmai stábból is többeknek ilyen mintá-
ja volt, úgy döntöttek, hogy nem utaznak 
el Spanyolországba, inkább a hazai, nép-
ligeti edzőtáborban folytatják a felkészü-
lési időszakot.

A két hét múlva már bajnoki mérkő-
zést játszó FTC felkészülését hátráltatja az 
a tény is, hogy keretéből három alapem-
berre hetekig nem számíthat Csercseszov. 
Laidouni a tunéziai, míg a Mmaee testvé-
rek a marokkói válogatott színeiben vesz-
nek részt az Afrika-kupán.

***
Győzelemmel kezdte meg idei nem-
zetközi szereplését az FTC női kézilab-
da-csapata.

A sok sérüléssel küszködő, így meg-
lehetősen tartalékos zöld-fehérek a Baj-

nokok Ligája csoportkörében Ér-
den léptek pályára a monteneg-
rói Buducsnoszt Podgorica ellen, 
és 26-22-re nyertek. Elek Gábor 
csapata csoportjában a második 
helyet foglalja el, és vasárnap a 
francia Brest otthonában lép majd 
parkettre.

Koronavírus-megbetegedé-
sek miatt, ugyanakkor elmaradt a 
Győri ETO svédországi fellépése 
a Savehof ellen, így ezt a találko-
zót későbbi időpontban pótolják.

***
A 2021-es esztendő eredményei 
alapján a Budapesti Honvéd Sport-
egyesület lett a legeredményesebb 
klub Magyarországon a Sport-
egyesületek Országos Szövetsé-
gének pontszámai alapján.

A tokiói játékokon az olimpiai 
pontok 60 százalékát a piros-fehé-

rek versenyzői szállították, így nem volt 
kérdés a kispestiek elsősége. A képzelet-
beli dobogó második fokán a Ferencváros, 
míg a harmadik helyen az Újpest végzett.

***
A téli szünet alatt nagy változásokon 
esik át az ukrán másodosztályú labdarú-
gó-bajnokságban tavasszal a bennmara-
dásért küzdő Ungvári FC játékoskerete. 
Az előzetes hírek szerint az együttest 
nem kevesebb, mint tíz labdarúgó hagy-
ja majd el, akik helyére is sokan érkez-
nek majd.

Az már biztosnak látszik, hogy a csa-
pat korábbi alapemberei közül Viktor 
Rjasko és Vaszil Pinyasko is Magyaror-
szágon, a harmadosztályú Kazincbarci-
kánál folytatja majd. 

A barcikaiak tavaly estek ki a másod-
osztályból, jelenleg a harmadosztály Ke-
leti csoportjának listavezetői, és jó esély-
lyel pályáznak a feljutásra.

A két új szerzemény közül Rjasko ko-
rábban már több magyar csapatban is sze-
repelt. Játszott többek között Balmazúj-
városban, Hatvanban, Cigándon és Eger-
ben is.

***
A Nemzetközi Jégkorongszövetség 
(IIHF) csütörtökön tanácskozik, hogy a 
koronavírus-járvány újabb hulláma miatt 
biztonságosan megrendezhető-e a pekin-
gi olimpián a hokitorna, vagy esetleg tö-
rölni kell – írja az MTI.

Az IIHF az érdekelt nemzeti szövet-
ségek és ligák vezetőivel egyeztet majd.

A női és férfi győztes
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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
Kárpátalja hírforrása

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Telek, föld eladó

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

Ház eladó

Beregszászban a Búcsú-
Projektna u. 21. szám alatt 
eladó egy kétszintes csalá-
di ház: víz, gáz, kút, mellék-
épületek, nagy kert, privati-
zált föld. 4 szoba, 2 konyha, 
fürdőszoba, garázs. Csere is 
érdekel 3 szobás felújított la-
kásra, vagy 1+2 szobás laká-
sokra. Tel.: +38050-0596146. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorral, víz, gáz, há-
romfázisú elektromos háló-
zat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Bátyúban nagyon jó helyen – 
közel a középiskola, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba 
és egy konyha. Tartozik hoz-
zá 13 ár földterület. A földgáz 
bevezetve, a vízvezeték a ház 
előtt. Ár megegyezés szerint. 
Mob.: 098-8063947. 
Nagymuzsalyban tégla épí-
tésű családi ház eladó, 11x10 
m, gázcsonk az udvaron. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
050-1948068. 
Asztélyban, a Népek Barát-
sága u. 56. szám alatt ház el-
adó. Központi fűtéssel, gáz-
zal, saját vízzel ellátott. Tel: 
066-2891038. 

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. 

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. 

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. 
Beregszászban eladó egy-
szobás lakás. Mob.: +38093-
0556447. 

Egyéb jármű

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

Kerékpár

Ukrajna férfi bicikli 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. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Csetfalván. Fizetés 
teljesítmény szerint (1.5 
hrivnya/db). Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

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

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

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

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nevetlenben. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-ma-
il: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Zsaluzó ácsokat kere-
sünk Magyarország-
ra. Minden eszközt, 
felszerelést, valamint 
szállást biztosítunk. 
Hosszú távú, állan-
dó munkavégzés, kor-
rekt elszámolás. Mob.: 
+3670-6314690. Ema-
il: trendvital.office@
gmail.com. 

Csehországi gyárba ösz-
szeszerelési munkakörbe 
és raktárba munkásokat ke-
resünk. Fizetés: 170 CZK/
óra. Ingyen szállás és mun-
kahelyre utazás. Mob.: 095-
7391445 (Viber). 

Idős férfi  mellé gondo-
zónőt keresek Magyar-
országra, aki megfe-
lelő gyakorlattal ren-
delkezik. Teljes ellá-
tást és ottlakást bizto-
sítok. Jelentkezni lehet: 
csokene@cadillaczrt.
hu, +3630-5258151. 

Varroda nyílik Vári köz-
ségben. Szeretettel vár-
juk mindazok jelentkezé-
sét, akik egynél több éves 
munkaviszonnyal rendel-
keznek. Elsősorban Vári, 
Halábor, Badaló, Csoma, 
Gecse, Muzsaly, Borzsova 
községekből. Tel: +38093-
4779565. 

Juhász-tanyagazdát ke-
resek nem dohányzó, 
mértéktartó férfi  szemé-
lyében az Alföldre kez-
dő állattartó birtokra. 
Hosszú távú munkale-
hetőséget biztosítunk. 
Mob.: +3620-2565340. 

Paksi vállalkozás ta-
pasztalattal rendelkező 
villanyszerelőt, gépkar-
bantartót keres. Fő fel-
adatok: gépek, berende-
zések beüzemelése, kar-
bantartása, kisebb laka-
tosmunkák elvégzése. 
Mob.: +3620-2472756 
(WhatsApp). 

Régiség

Régi szövött vászonzsákokat 
és türetben maradt anyago-
kat, széles szájú és letűrt pe-
remű befőttesüvegeket, szik-
vizes üveget, falapátot, fatek-
nőt, összerakható vaskályhá-
kat, cserépedényeket, petró-
leum függőlámpákat, vihar-
lámpákat, lovascsengőket, 
komódot, karos ládát és 
egyéb régi bútort vásárol-
nék. Mob.: 099-2359256, 
096-2796950. 

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. 
Beregszászban eladó két da-
rab kétajtós ruhásszekrény, 
egy rekamié, könyvespolc 
(120x220 m), négy darab 
párnázott szék, szőnyegek, 
kisebbek és nagyobbak. Tel: 
095-9206222. 

Építkezés, felújítás

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
066-2910418, 068-2126127. 
Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1000 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 

Barkács, szerszám

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

Hűtés, fűtés

F i g y e l e m !  R U F  é s 
NESTRO fabrikettet ven-
nénk kamionos tételben. 
Rendelés akár heti rend-
szerességgel. Lerakás he-
lye Sóskút, Magyarország. 
Üzenj nekünk: import@
csepp-group.com. 

Mezőgazdasági eszköz

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

Baba, gyerek

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

Társkeresés

Kárpátaljai  komoly 
hölgy személyében ke-
resem társam, aki el-
fogad egy hűséges ka-
rakterű 57 éves, „ne-
velésre szoruló” fia-
talos férfit! Lakás van 
Szolnokon, de kellene 
egy háziasszony és hű-
séges társ, hogy ambí-
ciót adjon a szeretet-
re és az életben. Beszé-
lek ukránul is. Mob.: 
+3670-2221750. E-mail: 
petermail@vipmail.hu. 
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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 fi gyelemmel 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

„Szól a Fülemüle!” – VIII. 
Kárpátaljai népzenei és 
néptánc tehetségkutató

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyolcadik 
alkalommal hirdet népzene- és néptánc tehetségkuta-
tót „Szól a fülemüle” címmel Kárpátalján. 

A tehetségkutatóra a 7 és 16 év közötti kárpátal-
jai tanintézményekben tanuló, hagyományápoló hang-
szeres szólisták, hangszer együttesek, szólótáncosok és 
néptáncegyüttesek jelentkezését várjuk legkésőbb 2022. 
árpilis 11-ig.          

A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportban van 
lehetőség jelentkezni:

I. Korcsoport: 7–11 évesek
II. Korcsoport: 12–16 évesek.
Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bár-

mely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet 2021. 

december 21. – 2022. április 11. között.
A tehetségkutató megvalósításának időpontjai az 

alábbiak:
Elődöntő időpontja: 2022. április 30.
Felkészítő tábor időpontja: 2022. május 27–28.
Döntő időpontja: 2022. május 29.
A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kár-

pátaljai Magyar Főiskola.
(90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
A további részletes információkat tartalmazó tel-

jes szabályzat a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
honlapjáról letölthető. 

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefon-
számon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

Tizedik Magyar Konyha Hete
2022. február 24–27.

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács szervezésé-
ben 2022. február 24–27. között kerül megrendezésre a 
Magyar Konyha Hete. A rendezvény keretében a részt-
vevő kárpátaljai éttermek jelentős árengedménnyel kí-
nálják a magyar tradicionális konyha remekeit. Az elő-
re meghirdetett ételekre „torkos csütörtökön” 2022. feb-
ruár 24-én 50%-os, február 25., 26., 27-én 25%-os ked-
vezménnyel várják  a vendégeket.

Olyan kárpátaljai vendéglátóhelyek (étterem, ká-
vézó, falusi vendégház, borosgazda, cukrásda és más 
vendéglátó egység) csatlakozását várjuk az akcióhoz, 

akik  népszerűsíteni szeretnék szolgáltatásaikat a 
turisztikai piacon.

Jelentkezési határidő: 2022. január 31.
 Jelentkezni a turisztikaitanacs@gmail.com e-mail cí-

men, vagy az alábbi telefonszámokon lehet:
+380662474720 vagy +380996035767
Szeretettel várunk minden kedves jelentkezőt!

Beregardóban a napokban ünnepelte 70. születésnapját 

Galajda Éva.
Hálát adva Istennek azt kívánjuk neked, hogy az Úr áldása kí-
sérje továbbra is életedet! Jó egészséget, örömet, boldogságot 
kíván számodra a beregardói református gyülekezet énekkara.
„Legyen az Úr előtted, hogy megmutassa a helyes utat. Le-

gyen melletted, hogy ölelő karjával védjen. Legyen 
mögötted, hogy a támadásoktól megvédjen. Legyen 
benned, hogy megvigasztaljon szomorúságodban. 
Legyen körülötted, hogy minden bánatot felfog-
hasson, és legyen fölötted szüntelen áldásával.”

„Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg tégedet!” 
(4Móz 6, 24)

Nekrológ
Szomorúan értesültünk róla, hogy Kádas Katalin fes-

tőművész, grafikus, a Bereg Alkotóegyesület egykori el-
nöke, 2022.01.05-én súlyos betegség után elhunyt!

Évtizedekig munkálko-
dott Beregszászban, meg-
számlálhatatlanul sok kiál-
lítás és alkotótábor résztve-
vője és szervezője volt Kár-
pátalján és Magyarországon 
egyaránt. Grafikái, festmé-
nyei a világ számos orszá-
gában megtalálhatóak, több 
ízben részesült állami kitün-
tetésekben. 1997-ben Ma-
gyarországra költözött, s ott 
folytatta alkotómunkáját.

Próza-és verseskötetei is megjelentek.
A Bereg Alkotóegyesület tagjai osztoznak a gyászban.
 „Felemelő érzés, amikor a tiszta, szűz, hófehér papír-

ra imádkozom szívem gyönyörűségeit, netán könnyes só-
hajait. Olyan ez, mint a szerelem, boldogságot ad, meg-
nyugtat és meg is zaboláz. Én hiszek a művészet ember-
formáló erejében. Hiszek a vonalban, a ritmusban, mely 
így együttesen válik élővé. Hiszem azt, hogy a festő fel-
adata a valóságot költészetté emelni képekben, méltósá-
got adva érzelmeknek, magatartásnak..."

Kádas Katalin, in.: Tizévkönyv Hatodik Síp Anto-
lógia 1999

Nyugodjon békében!
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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!

Erzsébet királynőnek öltöztették, 
óriási meglepetés lett a vége

Egy amerikai kislány szüleinek II. Erzsébet királynő 
adta az inspirációt gyermekük halloweeni jelmezé-
hez. Azt azonban még ők sem gondolták volna, hogy 
a brit uralkodónak annyira megtetszik apró hason-
mása, hogy egy szívhez szóló levelet is postáz neki.

Jalayne Sutherland 
szülei egészen egyedi 
halloweeni jelmezt talál-
tak ki kislányuknak: II. 
Erzsébet brit királynőnek 
öltöztették – írta a Daily 
Mirror-ra hivatkozva a 
Hirado.hu.

A kis Jalayne hófehér, 
hullámos parókát, elegáns 
világoskék szövetkabátot 
és még gyöngysort is vi-
selt, és az elmaradhatat-
lan kalap sem hiányzott a 
szettjéből.

Ha pedig ez nem len-
ne elég, a kislányról ké-
szült fotókon még a csa-
lád két walesi corgi ku-
tyája is helyet kapott, ami 
köztudottan a brit uralko-
dó kedvenc kutyafajtája.

Katelyn, Jalayne édes-
anyja elmondta, hogy az 
ünnepi séták során kislá-
nyuk jelmeze az összes 
környékbeli lakó tetszését 
elnyerte, volt, aki meg is 
hajolt előtte és felségnek 
szólította. Katelyn később 
gondolt egy merészet és el-
küldte Jalayne halloweeni 
fotóit a windsori kastély-
ba, de egészen mostanáig 

nem gondolta volna, hogy 
választ is kap. A napok-
ban azonban egy szemé-
lyes levél érkezett az ohiói 
Sutherland család postalá-
dájába, amelyet a királynő 
udvarhölgye, Mary Anne 
Morrison írt az uralkodó 
kérésére.

„Kedves Mr. és Mrs. 
Sutherland!

A királynő kívánságára 
köszönöm meg a levelet és 
a fényképet, amelyet gon-
dosan mellékelt. Őfelsége 

kedvesnek találta, hogy írt 
neki, Jalayne ruhája pedig 
egyenesen elbűvölte. A ne-
vében kívánok nagyon bol-
dog karácsonyt a család-
nak” – olvasható a levél-
ben, amelyre a windsori 
kastély jelvénye került.

„Szinte sokként ért 
minket. Álmomban sem 
gondoltam volna, hogy 
egyszer a királyi család üd-
vözli majd a gyermekemet.

Határozottan rajon-
gunk a királynőért, a jel-
mezzel a tiszteletünket 
szerettük volna kinyilvá-
nítani előtte” – nyilatkozta 
Katelyn Sutherland.

Különös jogszabály miatt 
majdnem 8000 évig nem 

hagyhatja el Izraelt
A 44 éves ausztrál Noam Huppert 9999. december 
31-ig nem hagyhatja el Izraelt, a férfi  ugyanis egy 
alig ismert jogszabály miatt 2013 óta az országban 
rekedt – számolt be a The Guardian.

A férfi izraeli exfele-
sége 2011-ben költözött 
vissza az országba Auszt-
ráliából háromhónapos 

és ötéves gyermekükkel 
– írja a Hirado.hu.

Egy évvel később a ve-
gyészként dolgozó Noam 
Huppert is Izraelbe költö-
zött, mert közelebb szeretett 
volna lenni a gyerekeihez.

A férfi volt felesége bí-
rósági eljárást indított elle-
ne a ki nem fizetett gyerek-
tartás miatt, ezért a bíróság 
kiállított Huppert nevére 
egy végzést, mely szerint 
9999. december 31-ig, azaz 
majdnem 8000 évig nem 
hagyhatja el Izraelt.

Az izraeli bíróságok az 

ilyenfajta végzéseket egy 
olyan jogszabály alapján 
állítják ki, amely felhatal-
mazza őket, hogy az adott 

eljárásban érintett gyere-
kek tartásdíját a gyerekek 
18. születésnapjáig össze-
adva számolják.

A tartásdíjat fizető szü-
lő tartozása a másik szülő 
felé így óriási, ezért tilthat-
ják meg Izrael elhagyását 
az érintettek számára ilyen 
hosszú időre is.

Huppertnek havi ötezer 
sékel tartásdíjat kellene fi-
zetni a gyerekek után, így 
jön össze a gyerekek 18. 
születésnapjáig, a kama-
tokkal együtt, a 707 millió 
forintnyi sékel.

Már a mentális állapotunkat 
is fi gyelnék az okosórák

A Fitbit egyik újabb 
szabadalma a jelentések 
szerint arra utal, hogy 
olyan okosórákat fejleszt 
a Google által felvásárolt 
márka, amelyek képesek 
követni a viselőjük fiziká-
lis állapota mellett a men-
tális állapotot is – írja az 
Origo.hu.

A tippek szerint a szen-
zorok által rögzített külön-
féle adatok alapján képesek 
lennének megtippelni algo-
ritmusok segítségével a vi-
selő mentális állapotát, és 
azt valamilyen jelzővel jel-
lemezni (például normális, 

A Fitbit egyik szabadalma arra utal, hogy a jövőbeli 
viselhető eszközeik a mentális állapotot is fi gyelnék, 
de a magánszféra árán.

fokozott, depresszív, stb).
Predektív modellezés-

sel és gépi tanulással a 
meglévő adatokból ponto-
sabb előrejelzésekre lehet-
ne számítani, ugyanakkor 
fontos adalék, hogy a fel-
használó újabb bizalmas 
információkat kell, hogy 
a gyártóra bízzon.

A szabadalmi leírás to-
vábbá hangalapon begyűj-
tött adatokat is említ, ami 
különösen aggasztó, még 
akkor is, ha nyilván bele 
kell majd egyezzen egy-
két kattintással a feltéte-
lekbe a felhasználó.

Félmillió dollárért kelt el egy 
Hulk-képregény

Az első Hulk-történet 
szinte újszerű állapotú 
példánya, amelyben a hős 
szürke, nem zöld, rekord-
áron talált gazdára.

Egy ritka, kiváló minő-
sítésű, 1962-es A hihetet-
len Hulk-képregényt a kö-
zelmúltban rekordáron, 490 

ezer dollárért adtak el – írja 
a ComicConnect.com-ra 
hivatkoza a Hirado.hu.

A hatvan évvel ezelőtt 
kiadott képregényben a 
szuperhőst eredetileg szür-
ke, nem pedig jellegzetes 
zöld színnel ábrázolták.

Mivel azonban a primi-
tív négyszínes nyomtatási 
eljárás oldalanként eltérően 
adta vissza a szürke árnya-
latot, a Marvel a követke-
ző számban zöldre váltott.

A ritka példányt egy ma-

gángyűjtő vásárolta meg 
490 000 dollárért (közel 160 
millió forintért). Az eladást 
lebonyolító Comic Connect 
aukciós oldal közleménye 
szerint ez volt a valaha el-
adott Hulk-történet legdrá-
gább példánya.

A hihetetlen Hulknak 

azonban hosszú utat kell 
még megtennie, mielőtt 
megdönti a Marvel-társa, 
Pókember által felállított re-
kordot. Szeptemberben 3,6 
millió dollárért kelt el az 
1962-es Amazing Fantasy-
képregény másolata.

A Marvel-képregény 
megjelenésekor mindössze 
12 centbe került, és Pókem-
ber eredettörténetét mutat-
ja be, amelyet Stan Lee me-
sélt el és Steve Ditko raj-
zolt meg.

Határozott vagy, köny-
nyedén megvéded az 
álláspontodat, de nehe-
zebben tudsz a munka-

társaiddal együtt dolgozni. Le-
het, hogy csak a saját vélemé-
nyedet vagy hajlandó elismerni, 
nehéz, hogy kompromisszumo-
kat köss. A családtagjaiddal is le-
het néhány vitád, ha meg is pró-
báljátok rendezni a konfliktust, 
nehezen megy. Viszont erotikus 
értelemben fogékonyabb vagy, 
tehát tölts időt kedveseddel! 

Vágysz rá, hogy elvo-
nulj a világtól, most 
saját magaddal sze-
retnél törődni. Akár a 

szellemi elmélyülésre is na-
gyobb igényed lehet, elmerül-
hetsz mély témákban is, ame-
lyek megkívánják, hogy száz 
százalékosan odafigyelj. Job-
ban vágysz arra is, hogy ké-
nyeztethesd magad, és ebben 
akár egy aromaterápiás fürdő 
is segíthet, ami kellemesen 
ellazít egy feszült nap után.

Az életed az örömteli 
kapcsolatokról szól-
hat, és ebbe még az 

is belefér, hogy új szerelem 
köszönt rád. Biztos, hogy 
szenvedélyes lesz, és egyben 
sok tanulságot hordoz majd. 
Ha meglévő, régi kapcsolat-
ban élsz, akkor érdemes egy 
kis temperamentumot vinni 
bele, fontos számodra, hogy 
megéld a tüzes energiákat is. 
Emellett le kellene ülnötök 
néha egy kicsit beszélgetni is.

Minden és minden-
ki fontosabb neked, 
mint Te saját ma-

gadnak, mások igényeit haj-
lamos vagy a saját szükség-
leteid elé helyezni. Mun-
kahelyeden odafigyelsz a 
munkatársaidra, és érzelmi-
leg is nyitott vagy feléjük. 
A segítőkészséged meg-
hozza az eredményét, hosz-
szabb távon is működő, jó 
munkakapcsolatokat ala-
kíthatsz ki. 

Titokzatos hangulat-
ba kerülsz, keveset 
árulsz el magadról. 

Lehet, hogy nagy igényed tá-
mad arra is, hogy egyedül le-
hess, és végre egy kis levegő-
höz juthass. Szerencsére ezt 
az igényedet a világ is támo-
gatja, megértik, hogy idő-
re van szükséged önmagad 
számára, és nem kell erősza-
kos módon érvényesítened a 
vágyadat, hogy befelé is tudj 
fordulni.

Akaratosabb, maka-
csabb hangulatban 
vagy, ami nem segíti 

elő, hogy együtt tudj működ-
ni másokkal. A munkahelye-
den is tapasztalhatsz feszült-
ségeket, megjelenik a széthú-
zás a közösségben, amelyben 
most amúgy is nehezebben 
találod meg a helyedet. A ma-
gánéletedben azt tapasztalha-
tod, hogy kedvesed nem úgy 
látja a mindennapi ügyeket, 
ahogyan Te.

Temperamentumos 
hangulatban vagy, ami 
előnyös lehet, ha meg 
szeretnéd védeni az ál-

láspontodat, de hátrányos, ha 
másokkal akarsz együtt dolgoz-
ni. Lehet, hogy csak a saját vé-
leményedet vagy hajlandó elis-
merni, és éppen ezért lehet ne-
ked most nehéz, hogy kompro-
misszumokat köss. Akár a csa-
ládtagjaiddal is lehet néhány vi-
tád – előfordulhat, hogy a néze-
teitek szembekerülnek.

Makacs hangulatban le-
szel, és a magánéleted-
ben, valamint a mun-
kahelyeden is képtelen 

vagy a kompromisszumokra. 
Lehet, hogy észre sem veszed 
azt, hogy kissé idejétmúlt a szo-
kásrendszered, a hajlékonyság 
nem jellemző rád. Érdemes len-
ne tudatosan kezelned a témát. 
Ha azon kapod magad, hogy ra-
gaszkodsz az elképzeléseidhez, 
akkor vizsgáld meg, hogy tény-
legesen ez-e a célravezető.

Feszült vagy, és ez 
rányomja a bélyegét 
a mindennapokra. A 
munkahelyeden is 

morcosabb vagy, de ezt azzal 
próbálod megoldani, hogy 
csak a legfontosabb teendő-
idre koncentrálsz. Nem sokat 
törődsz munkatársaid lelké-
vel, erre már nincs is igazán 
energiád. A magánéletedben 
is nehezebben hangolódtok 
egymásra kedveseddel, nem 
illeszkedik a hangulatotok.

A munkahelyeden ká-
osz van, összevissza 
módon alakulnak a vi-
szonyok. Nem látod át, 

hogy ki, melyik feladatért fele-
lős, és talán a munkatársak sem 
tudják teljes egészében, hogy mi 
is lenne a dolguk. Ha van hoz-
zá kedved, akkor próbálj meg 
egy kis rendet teremteni, a sa-
ját munkád tekintetében. Ma-
gánéletedben szembekerülhetsz 
azzal, hogy kedvesed rendkívül 
sértődékennyé válik.

Könnyen  e lő for-
dulhat, hogy most a 
konfliktusok megje-

lennek az életedben. Tény, 
hogy csak azt gondolod jó-
nak és követendőnek, ami 
a Te fejedben született meg. 
Meg is teszel mindent an-
nak érdekében, hogy mun-
katársaid, vagy családtagja-
id kövessék a Te alapelvei-
det. Emellett nem jellemző 
rád, hogy erőszakos lennél 
másokkal.

A munkahelyeden 
makacs hangulatban 
vagy, nem tudod elvi-

selni, hogy munkatársaid más-
képpen, más tempóban dol-
goznak. Különösen akkor za-
var az ilyesmi, ha együtt kelle-
ne dolgoznotok, és folyamato-
san megéled, hogy kizökken-
tenek a ritmusodból. Érthető, 
hogy feszült vagy, sőt egy idő 
után a dühödet sem tudod elrej-
teni. A magánéletedben végte-
len gyengédségre vágynál.
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A lencse a vírusok ellen is hatásos – és ezért 
fogyaszd egész évben

Így jelez a lábad, hogy baj van!

A gyógyító kókusz: elképesztő, 
mi mindenre használhatod

Hogy január 1-jén miért jó a lencse, azt 
igazán sokan tudják: a pénzt jelképezi, és 
a babona szerint, ha az év első napján fo-
gyasztunk belőle, akkor abban az évben 
gazdagabbak leszünk. Hogy a pénztárcánk-
nak jót teszünk-e a lencsével, azt mindenki 

döntse el maga, de az egészségünkre egé-
szen biztosan számtalan jó hatással lesz.

Fitinsav
A lencse egyik nagyon hasznos anyaga a fitinsav, amely 

kiváló antioxidánsként szolgál. Vagyis segíti a szervezetet 
a szabad gyökök megkötésében, ezáltal megakadályozhat-
ja sok, akár halálos betegség kialakulását is. Nagy meny-
nyiségben fogyasztva azonban érdemes vigyázni vele, mi-
vel csökkentheti a kalcium felszívódását!

Cukorbetegség
A lencse fogyasztását cukorbetegek számára is javasol-

ják, mivel a glikémiás indexe (GI) alacsony, így a szénhid-
ráttartalom bevitele nem emeli drasztikus szintre a vércuk-
rot. Természetesen bele kell számolni a napi ételfogyasz-

tásba, de kis mennyiségben is sokat segíthetünk vele szer-
vezetünknek.

Bélproblémák
A lencsét hatékonyan használhatjuk székrekedés vagy más 

bélproblémák esetén is. Rosttartalmának köszönhetően tisztítja 
és átmozgatja a beleket, így a felhalmozódott káros anyagok 
is könnyebben eltávozhatnak. Méregtelenítéshez, diétához is 
kiváló, ha például a salátánkba teszünk belőle egy keveset.

Tejérzékenység
Egyre több ember szenved manapság tejérzékenység-

ben, ami megnehezíti a megfelelő táplálkozást. Különö-
sen gyerekkorban probléma ez, mivel a fejlődő szervezet-
nek számtalan olyan anyagra lenne szüksége, amely a tej-
ben megtalálható. A lencse kiválóan pótolja ezeket, így a 
laktózérzékeny gyerekek táplálkozására kiváló megoldás.

Immunrendszer
A lencse néhány összetevője képes arra, hogy rendsze-

res fogyasztás mellett megfelelően stimulálja immunrend-
szerünket. Ennek köszönhetően szervezetünk ellenállóbbá 
válhat egyes vírusos fertőzésekkel szemben, ami különö-
sen télen mindenkinek nagy segítséget tud nyújtani a be-
tegségekkel szemben.

Afrodiziákum
A lencsét már régóta afrodiziákumnak tartják, vagyis 

a nemi vágy és a szexuális teljesítőképesség fokozásának 
képességét tulajdonítják neki.

Mindez tudományosan nem nyert igazolást, de ennek 
ellenére nem lehet véletlen, hogy ezt a szerepét már évez-
redek óta őrzi. A görögök egyenesen Aphrodité egyik szim-
bólumának tartották.

Lencsét egész évben!
A tanulság tehát az, hogy érdemes a lencsének az ed-

diginél nagyobb szerepet tulajdonítani az étkezésünkben. 
Nem kell túlzásba vinni, de nyugodtan lehet rendszere-
sen fogyasztani. Egészségünk hálás lesz érte, hogy lencsét 
eszünk egész évben!

A kókusz egy olyan sokoldalú és népszerű 
alapanyag, ami még a legszigorúbb diétá-
ba is belefér. A manapság népszerű étrendek 
nagyban építenek rá, hiszen annyira egész-
séges és olyan könnyű vele változatos fogá-
sokat készíteni, hogy mindenki konyhájában 
ott lenne a helye. De miért kellene gyakran 
fogyasztanod neked is?

A csodálatos kókuszolaj
Manapság az egyik legnépszerűbb és legközkedveltebb 

olaj, amit a sütés-főzés során használhatunk, a kókuszolaj. 
Bár történtek próbálkozások ennek megcáfolására, hite-
lesen nem sikerült bizonyítani, hogy a kókuszolaj bármi-
lyen szinten ártalmas lenne, sőt. Zsírsavjai gombaölőek és 
antibakteriális hatásúak, miközben a legtöbb olajjal ellen-
tétben nem terhelik meg a májat az emésztés során.

Óriási előnyük, hogy nem emelik meg a koleszte-
rin-szintet, ami – tekintve a mai modern népbetegsége-
ket – életbevágóan fontos sok ember számára. A növényi 
olajok közül a kókuszolajnak van a legmagasabb oxidá-
ciós pontja, ezért otthoni körülmények között nagyon ne-
héz elérni azt a hő-szintet, hogy az oxidatív folyamatok 
beinduljanak, és olyan melléktermékek keletkezzenek a 
sütés során, amik károsak az egészségre nézve. Ennek 
köszönhetően az elfogyasztott ételben akkor sem lesz-
nek káros szabadgyökök, ha a finom falatok olajban sül-
tek (ennek ellenére természetesen nem ajánlott rendsze-
resen ilyen fogásokat fogyasztani).

A kókuszolajak közül kiemelésre méltó a VCO kókusz-
olaj, ami jóval drágább a hagyományos kókuszolajnál, de 
hihetetlenül sokoldalú, és tápanyagokban sokkal gazda-
gabb. Ezt a kókuszolajat hideg sajtolással nyerik ki, ami-
nek köszönhetően a termék kiváló baktérium- és vírusölő 
hatása intenzíven megmarad. Ez az olaj főzésre, sütésre 
éppúgy alkalmas, mint szépségápolásra – mégpedig káros 
anyag- és adalékmentes szépségápolásra! Remek lehetőség 
a haj és a bőr egészséges, teljesen természetes hidratálására.

Kókuszvíz és kókusztej
A kókusztej már régóta népszerű termék, köszönhe-

tően édeskés, egzotikus ízének, remek tejhelyettesítő. A 
kókuszvíz azonban most kezd igazán közkedvelt lenni, 
és utóbbinak számottevő jótékony hatást köszönhetünk. 
A kókuszvízben ugyanis pontosan olyan anyagok van-
nak, amik megegyeznek a sportoláshoz erősen ajánlott, 
izotóniás vizekkel. A különbség csak annyi, hogy a kó-
kuszvíz természet adta, ennek köszönhetően minden ká-
ros és mesterséges anyagtól mentes.

Tökéletes hidratáló, gazdag magnéziumban és kalci-
umban, javítja az idegrendszer állapotát, segíti az emész-
tést, a méregtelenítést, tehát az immunrendszerre is pozi-
tív hatást gyakorol. Olyan természetes hormon található 
benne, ami csökkenti az öregedés külső és belső jeleit. 
A kókusztej, amit a vízzel ellentétben nem a kókuszdió 
belsejéből, hanem a kókusz húsából nyernek, nem csak 
belsőleg, hanem külsőleg is hasznos.

A kókuszolajhoz hasonlóan sokoldalúan felhasznál-
ható a szépségápolás során, ami elsősorban magas E-vi-
tamintartalmának köszönhet. Telítetlen zsírsavakat tartal-
maz, sok benne a C-vitamin, a réz, a kalcium és a magné-
zium is. Vásárlásánál arra érdemes ügyelned, hogy olyan 
kókusztejet vegyél, ami mellé csak vizet adtak, más egye-
bet, pl. sűrítőanyagokat nem.

Kókuszliszt
Az itthon is jól ismert kókuszreszelék és kókuszchips 

mellett hazánkban is egyre népszerűbb a kókuszliszt, ami 
nem csak a kiemelkedően magas tápanyag- és rosttartalom-
nak köszönhető. A kókuszliszt természetesen gluténmentes, 
továbbá hipoallergén, édeskés ízű, ezért, ha nem vagy túlsá-
gosan édesszájú, akkor extra édesítés nélkül is süthetsz vele.

Akárcsak a többi említett alapanyagban, úgy a kó-
kuszlisztben sincs koleszterin, sem túl sok emészthető 
szénhidrát. Ezzel szemben értékes proteintartalma magas. 
Bár zsírtartalma nem kifejezetten alacsony, meg kell em-
líteni, hogy ezek ugyanolyan jótékony tulajdonságú zsí-
rok, mint amiket már kiemeltünk a kókuszolajnál. Rá-
adásul, ha fontos számodra a zsírszegény étkezés, vásá-
rolhatsz zsírtalanított kókuszlisztet is, így erről a csodá-
latos és hasznos alapanyagról akkor sem kell lemonda-
nod, ha nagyon szigorú diétán élsz.

Zsibbad, dagad és fáj? Ezek egyike sem jó 
érzés, de mind őszinte jelzések, hogy vala-
mit nem jól csinálsz és a lábad megsínyli. 
Végül is, testünk pillérei és valóban: kivé-
telesen erősek, de ez nem azt jelenti, hogy 
bármit elviselnek. A legtöbbször már csak 
akkor vesszük észre, hogy valami nincs 
rendben, amikor már jelzik, hogy baj van. 
Leggyakoribb láb problémák, amelyek a hely-
telen életmód következményei.

Dagad a bokám
A lábdagadás keringési és vízháztartási problémára utal. 

Valószínű, hogy mozgásszegény életmódot élünk, netán 
ülőmunkát végzünk és a lábunk lefelé lóg, így a vérkerin-
gés az alsó végtagokban lelassul. Lehet, hogy nem tudunk 
szakmát váltani, de tudjuk tornáztatni a lábunk az az asztal 
alatt is és óránként 10 percre fel is kell állnunk.

Elképzelhető, hogy pont fordítva van: megerőltetjük a 
lábunkat az állandó állómunkával (fodrász, pincér, ápoló). 
Ez ugyanúgy megterheli a bokát, tehát törekedjünk a be-
iktatott rövid pihenőidőkre.

A boka dagadása táplálkozási gondokra is utalhat: a 
túlzott sófogyasztás kedvezőtlenül befolyásolja a szerve-
zet vízháztartásának egyensúlyát, így a szövetekben meg-
kötött víz lappangni kezd.

Természetes gyógymódként ihatunk vízhajtó teákat, de 
elsősorban az étkezési szokásainkon kell változtatnunk. 
Minden élelmiszer tartalmaz sót, tévhit tehát, hogy az étel-
hez hozzáadott só nélkül teljesen sótlan lenne a fogás.

Ugyancsak életmódbeli probléma a túlsúly is, amitől 
szinte kötelezően dagadni kezdenek bokáink, hiszen egyre 
nagyobb terhet kell cipelniük. Hosszú távon ez akár komoly 
ízületi problémákhoz is vezethet, tehát vegyük komolyan 
és kezdjünk el többet mozogni és egészségesebben étkezni!

Zsibbad a lábszáram, lábfejem
A lábzsibbadás hátterében komoly vitamin- és ásványi-

anyag-hiány is állhat, nem csak a kényelmetlen testtartás 
lehet az oka (ilyenkor rövid ideig tart és csupán átmeneti 
véráramlási probléma).

Kálcium- és magnézium hiányt, valamint B-vitamin 
vagy jód-hiányt is jelezhet a végtagok zsibbadása.

Hiányállapot léphet fel túlzott alkoholfogyasztás ese-
tén is, ezért csak csínján a bulival!

Mivel a zsibbadásnak mindig valamilyen idegrendsze-
ri háttere is van, mindenképpen orvosi kivizsgálást igényel 
és ne halogassuk!

Minél előbb kiderül a probléma, annál könnyebb lesz 
megszabadulni tőle.

Görcsöl a vádlim
Lehet, hogy éppen sportolással erőltettük túl a lábakat 

és a izom nem képes gyorsan regenerálódni, elernyedni. 
Ilyenkor több energiára és oxigénre volna szüksége, mint 
amennyivel rendelkezik.

A görcs oka lehet mellékpajzsmirigy alulműködés vagy 
kálcim-, magnézium-, esetleg D-vitaminhiány is. Magnézi-
um-hiány esetén főként a lábikra tájékán jelentkezik a görcs.

Mindezt helyes táplálkozással és kiegyensúlyozott moz-
gásprogrammal lehet orvosolni. Sportolásnál különösen fi-
gyeljünk oda a megfelelő folyadékpótlásra, hogy segítsük 
az anyagcsere-folyamatokat.

Tyúkszemem van
Szinte minden nő, aki hord magas sarkút, találkozott 

már a fájdalmas bőrkeményedéssel.
A tyúkszem a kényelmetlen cipő és az erőltetett test-

tartás eredménye. Nem igaz azonban, hogy a szépségért 
meg kell szenvedni.

Sokkal könnyebb megtalálni a megfelelő testtartást és 
egyensúlyt biztosító lábbelit és megspórolni a fájdalmas 
kinövéseket.

Fájnak a sarkaim
A sarok az egyensúly és a stabilitás megtartásának köz-

pontja. A helytelen testtartás és a kényelmetlen cipők az el-
viselhetetlenségig fokozódó fájdalmat eredményezhetnek.

Csak a lábfejben 26 csont, 33 ízület és több mint 120 
izom van, ezek összehangolt működése kell minden egyes 
lépésünkhöz.

Bár a sarokfájdalom oka csontkinövés is lehet, mielőtt 
orvoshoz fordulnánk, érdemes testtartás-javító gyakorla-
tokkal és kényelmes cipővel próbálkozni.

Jellemzően a hátizmok és a medenceizmok megerősí-
tésével már komoly közérzetjavulásra számíthatunk. Áll-
junk tehát a sarkunkra és derítsük ki, mit üzennek lábaink, 
hogy továbbra is két lábbal állhassunk a földön!
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Plusz egy vicc

2022. 1. szám meg    fej -
tése: Minden kitün-
tetés ideje a harag 
napja. Aki nem kap 
elismerést, az vérig 
sértődik. 

Plusz    egy vicc: ...azo-
kat jóval korábban el-
lopnák. 

Tejfölös keksz

Milyen előnyei vannak 
a masszázsnak?

A masszázs talán az első dolog, ami a wellness hotel-
ről eszünkbe jut. A kikapcsolódás, a relaxáció, a han-
gulatos zene és az illóolajok, ahogy belengik a szobát. 
Ezek mind részei a luxus pihenésnek, ám a masszázs 
ennél sokkal többről szól.

Bár a pihentető lég-
kör fontos eleme a keze-
lésnek, mégsem meditáci-
ós foglalkozás áll mögöt-
te. Komoly tudományról 
beszélünk, amely a mo-
dern gyógyászatban is fon-
tos szerepet tölt be. Nézzük 
hát, milyen előnyei is van-
nak pontosan.

Méregtelenítés
Talán sokak számára 

már közhely, de mégis egy 
fontos dolog van mögötte. 
A modern életvitel mellett 
számtalan szintetikus mé-
reganyag éri szervezetün-
ket mind az élelmiszerek, 
mind pedig a légszennye-
zés által. A masszázs se-
gíthet a megfelelő terüle-
tek stimulálásával fokoz-
ni a szervezet kiválasztá-
sát – így az sokkal haté-
konyabban képes megsza-
badulni ezektől a méreg-
anyagoktól. Ennek hatal-
mas szerepe van az egész-
ségmegőrzés terén, sok be-

tegség ugyanis pontosan 
annak a következménye, 
hogy a szervezetben túlsá-
gosan felhalmozódtak ezek 
az anyagok.

Gyulladások, 
hÚzódások és 

izomgörCsök kezelése
A gyulladt vagy meg-

húzott izom rengeteg kel-
lemetlenséget jelenthet 
számunkra a mindenna-
pok során. A masszázs vi-
szont szinte teljesen meg-
szüntetheti ezeket a problé-
mákat, akár azonnali ered-
mény elérésével. A megfe-
lelő masszázs emulziók al-
kalmazásával hatékony se-
gítséget nyújt ezen prob-
lémák esetében, akár az 
izomgörcsök ellen.

Migrén és az 
általános stressz 

megszüntetése
A migrén esetében leg-

többször a stressz a kivál-
tó ok, a megfelelő pontok 
masszírozásával viszont 
kiválóan megszüntethet-
jük mind fejfájásunkat, 
mind pedig az azt kiváltó 
stresszt, így javul általá-
nos közérzetünk és egész-
ségi állapotunk. Nincs is 
annál pihentetőbb, mint 
mikor különféle masszázs-
olajok illata lengi be a szo-

bát, miközben a gondosko-
dó kezek megszüntetik fe-
szültségünket.
Vérnyomásproblémák 

javítása
A masszázs, ahogyan 

azt előbb említettük, kivá-
ló stresszcsökkentő hatás-
sal bír. A stressz különféle 
betegségek táptalaja lehet, 
nem csupán a migréné. Az 
egyik legelterjedtebb ezek 
közül a hipertónia, azaz a 
magas vérnyomás. Ez nem 
feltétlen olyan ártalmat-
lan, mint ahogyan azt leg-
többen gondolják. A ma-
gas vérnyomás súlyosabb 
esetekben szívinfarktust 
vagy agyvérzést is okoz-
hat, sokszor pedig csupán 
a stressz a kiváltó oka en-
nek a betegségnek. Egy 
jó masszázs természetes 
gyógymódot és megelő-
zést kínálhat erre a prob-
lémára.

Szervi funkCiók 
helyreállítása

Egyes speciális masz-
százstechnikák a megfelelő 
idegek stimulálásával belső 
szerveink funkcióit is javít-
hatják. A legspecifikusabb 
masszázsfajta az akupresz-
szúrás masszázs, amely 
pontosan ezt célozza meg. 
A megfelelő pontok masz-
szírozása által javulhat szí-
vünk, tüdőnk, májunk, ve-
sénk vagy bármely egyéb 
szervünk teljesítménye. Az 
adott idegszálak stimulálá-
sa serkenti a hozzá tartozó 
szervet érő idegi impulzu-
sok áramlását, így energi-
zálja azt.

Tartásproblémák és 
ízületi bántalmak 

kezelése
Azok, akik voltak már 

masszázson, tudják, hogy 
a masszázságyak közelé-
ben milyen gyakran hallani 
ropogó hangokat. Ez abból 
fakad, hogy vannak olyan 
speciális masszázstechni-
kák, amik helyreállítják az 
elmozdult csigolyákat és 
ízületeket. Ezáltal javulnak 
a tartásbeli problémák, nő 
a bekötött ízületek mobili-
tása és csökken a meszese-
dés. Kiváló rehabilitációs 
gyakorlat tehát, amit a mai 
reumatológia is előszeretet-
tel alkalmaz.
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KÁLIUM 2

T

JEDI MESTER

NEMESGÁZ

3 FÉLIG OSZT!

SZINTÉN

SILBAK

A FÖLDRE HULL L VÉGTAG

FIGL 
JÓZSEF-
IDÉZET

KÁLIUM
AJTÓT MUTAT 

NEKI
BECÉZETT 
MÁRTON

HINDU 
KÍGYÓSZERŰ 

FÉLISTEN

KENYÉRDA-
GASZTÓ TÁL

ANGOL 
FELFEDEZŐ 

(SIR FRANCIS)

TONNA

NÁTRIUM

PETUR … - VOLT 
SZÍNÉSZNŐ

A TÁRGY RAGJA
IRÁNYUL
THE … - 

MAGYAR 
ZENEKAR

PÁRATLAN 
GOND!

JAPÁN VÁROS 
ÉS CSATAHAJÓ

KŐDARAB !

NEM LÁT

HELYSÉG A 
VOLÓCI 

JÁRÁSBAN 
(SZKOTÁRSZKE)

1
TONNA

HAJDINA

LEAR KIRÁLY 
EGYIK LÁNYA

REJTJEL

MAGYAR 
OLAJCÉG

TÖBB HABS-
BURG URAL-
KODÓ NEVE

ÉNEKES (JÁNOS)

SPANYOL 
AUTÓJEL
AXL … - 

AMERIKAI 
ÉNEKES

… IPSO - TER-
MÉSZETESEN

HAJÓJAVÍTÓ 
MEDENCE

ANGOL 
MONDAI HŐS 

(ROBIN)

LÁTTA VALA

… BORG - 
LEGENDÁS SVÉD 

ÚSZÓ

NAGOJA RÉSZE!

EURÓPAI 
SZIGETLAKÓ 
NÉPTAGJAI

ALUMÍNIUM

AZ IDŐ TÁJT, 
RÉGIESEN

KIS PATAK

4

VÁROS AZ 
ILOSVAI 

JÁRÁSBAN
BERILIUM 
DARABKA!

ÉSZAK-
MACEDÓN 
VÁROSKA

CSENDES OROSZ 
FOLYÓ!

RENDJEL

VÉGZET ELEME!

… GRÓFJA - 
ROSSINI 
OPERÁJA

SZEMBOGÁR!

BANDITA

LENMAG !

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

Egy este a fiatalasszony duruzsolva szól a férjéhez:
– Ugye, drágám, az én szemem olyan kék, mint a 

nyári égbolt?
– Aha.
– És az ajkam olyan, mint a frissen nyíló piros rózsa?
– Ühüm.
– Jaj, úgy szeretem, …!

Kétbetűsek: AA, ÉZ, 
GS, IZ, KL, LA, LÍ, NL, NÖ, 
OL, PL, SA, SK, ZI.

Hárombetűsek: BIN, 
EAK, FAU, HÓR, MEK, 
MIA, ÓTA, RÉN, SEB, TAS.

Négybetűsek: GÁGÁ, 
HANT,  INDA,  KLÓN, 
KNUT,  NÉZŐ,  ODIN, 
OREO,  PERM,  PIKA, 
REMI, SARK, SUTA, VERI.

Ötbetűsek:  ALAIN, 
DÉZSA, FELAD, IGAZI, 
ILYEN, ÍNSÉG, KUTIN, 
LUCAS, MARIS, MÁRGA, 
NADAL, NEKEM, ODERA, 

ÓKAPU, RONCS, TAGOL, 
TALAP, UVULA.

Hatbetűsek: AMIKOR, 
ANDREA, FELELŐ, IVA-
DÉK, KATÓKA, KORKÉP, 
KÖLTŐI, KÖZÖNY, MAR-
GÓZ, NEVEZŐ, OLDALT, 
PARIPA, PHILIP, RÁDÖNT.

Hétbetűsek: AMUR-
GÉB, BELEMAR, ETIÓ-
PIA, ITALÁRU, KANDE-
LA, KLISÉZŐ, MARSALL, 
MOCCANT, MONDASZ, 
UGANDAI, ZENEDEI.

Nyolcbetűsek: CIKKE-
ZÉS, HALRADAR.

Tizenegy betűsek: CU-
KORSZIRUP,  KUALA 
LUMPUR.

Tizenkét betűsek: FOR-
MÁZÓHOMOK, HASONLA-
TOKAT, PÁLYASZAKASZ.

Hozzávalók: 37 dkg finomliszt, 20 dkg szobahőmérsékletű vaj, 1 
kis doboz tejföl (valószínű, nem kell mind), 1 csomag vaníliás cukor, 
10-12 dkg porcukor ízlés szerint (attól függ, hogy ki mennyire szereti 
édesen, vagy kevésbé édesen);

A díszítéshez: 10 dkg étcsokoládé, 10 dkg fehér csokoládé, 3-4 te-
áskanál olaj.

Elkészítés: A porcukrot és a vaníliás cukrot habosra keverjük a 
vajjal. Hozzáadunk először csak kb. 12 dkg tejfölt, rászitáljuk a lisztet 
és elkezdjük összegyúrni. Valószínű, hogy ekkor még nem áll össze a 
tészta, ezért folyamatosan adjunk hozzá 1-1 kanálnyi tejfölt, amíg szép 
sima, nem ragacsos, de könnyen kezelhető tésztává tudjuk összegyúrni. 

A sütőt előmelegítjük 180 fokra.
A tésztát enyhén lisztezett felületen kinyújtjuk 5-6 mm vastagra 

(próbáljuk egyenlő vastagságúra nyújtani, hogy egyenletesen tudjon 
majd megsülni). A kinyújtott tésztát tetszés szerinti formákkal kiszag-
gatjuk, sütőpapíros tepsire sorakoztatjuk.

Ne nagyon barnuljon a széle sem, maradjon világos. Amikor ki-
vesszük a sütőből, még puhának tűnik, de hűlés közben kellően szi-
lárdulni fog.  

A csokoládékat vízgőz felett külön-külön megolvasztjuk, mind-
egyikben simára keverünk 2-2 teáskanálnyi olajat és kidíszítjük a ki-
hűlt kekszeket tetszés szerint.


