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,,Jó érzés, hogy 
segíthetek másoknak,,

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 fizetés 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

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

Idén megalakulásá-
nak tizedik évforduló-

ját ünnepli a Kárpátaljai 
Magyar Nagycsaládosok 
Egyesülete (KMNE). Bát-
ran állíthatjuk, hogy a 
megyénkben működő ci-
vil kezdeményezések kö-
zül évek óta az egyik legki-
emelkedőbb teljesítményt 
nyújtja. A szervezet beval-
lott célja, hogy elsősorban 
nem szociális támogatások 
révén kívánja támogatni a 
tagcsaládokat, hanem tar-
talmas közösségépítő al-
kalmak sokaságával, hogy 
növelje a legkisebb, de a 
társadalom szempontjá-
ból talán legfontosabb kö-
zösségnek, a családnak az 
összetartó erejét. Az egye-
sülethez évente közel száz 
új tagcsalád csatlakozik, 
így reális esély van rá, 
hogy idén a civil szervezet 
tagcsaládjainak a száma 
eléri az ezret. 

Huszonhetedik al-
kalommal került 
megrendezésre a 

Vörös Borok Munkácsi 
Fesztiválja, amelyet idén 
is a Latorca partján kiépí-
tett szabadidőközpontban 
tartottak. A helybelieket 
jogos büszkeséggel tölti 

el, hogy bár Kárpátalján kí-
vül alkalmanként más, há-
gón túli városokban is ren-
deznek borünnepeket, az it-
teni borfiesztával a látoga-
tottságot és a népszerűséget 
tekintve egyik sem veheti fel 
a versenyt. 

Jól tudjuk, a világjárvány 

idején tömegrendezvényeket 
tartani nem egyszerű dolog. 
A munkácsi szervezők ezért 
mindent figyelembe vettek. 
Jelentősen korlátozták pél-
dául a színpadokon fellépő 
együttesek számát, és a park 
több helyszínén is biztosítot-
tak kézfertőtlenítési lehetősé-

get. A hegy levét minde- 
nütt egyszer használatos 
műanyag poharakban kí-
nálták. Számolva ezzel, az 
igényesebb borfogyasztók 
saját, nyakba akaszthatós 
kóstolópohárral keresték 
fel a rendezvény helyszínét. 

Ukrajnában a legnépszerűbb

Évindító a nagycsaládosoknál
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Január 18-ig rendelőnkben 
már több mint húsz páciensünk 
vette fel az emlékeztető oltást, 
és az eddigi visszajelzések sze-
rint a legtöbbjüknek nem okozott 
különösebb mellékhatást a szé-
rum – mondta el lapunknak Ja-
kab Lajos badalói családorvos. 
Mint a szakember jelezte, a Ma-
gyarországon már augusztus el-
seje óta alkalmazott harmadik ol-
tás itthoni beadatásának egyetlen 
kritériuma, hogy a második vak-
cina felvételétől legalább hat hó-
napnak kell eltelnie. Az emlékez-
tető oltás esetében az úgyneve-
zett mRNS-alapú oltóanyagokat 
(Pfizer Biontech, vagy Moderna) 
részesítik előnyben.

A Tisza-parti településen 22. 
éve praktizáló családorvos be-
szélt arról is, hogy mi a teendő 
abban az esetben, ha a harmadik 
oltást felvenni szándékozó sze-
mély az első két adagját külföl- 
dön, vagy a magyar kormány által 
az elmúlt év nyarán, az ukrán-ma-
gyar határon felállított oltóponto-
kon vette fel.

Természetesen akkor is lehe-
tőség van az emlékeztető oltás 
itthoni felvételére, amennyiben 
az első kettőt, vagy az egydózi-
sos Janssent az oltakozó személy 
nem Ukrajnában kapta, csak előt-
te be kell iktatnia ezeket a család-
orvosánál a központi adatbázisba, 
mivel a mostani felvétele csak így 
minősül harmadik oltásnak (a mi 
pácienseink közül, egyébként, ezt 
már legalább kétszázan meg is 
tették) – mondta a doktor.

Árnyaltabb a kép azok ese-
tében, akik az első két oltásként 
Szputnyikban részesültek, mivel 

A koronavírus továbbra is itt van

Az emlékeztető oltás fontosságáról
Az év eleje óta immáron Ukrajnában is engedélyezett a korona-
vírus-elleni védőoltás harmadik dózisának (booster dose) beada-
tása. A január 7-től zöld lámpát kapott megerősítő vakcinát elő-
ször még csak a legyengült immunrendszerrel rendelkező szemé-
lyek immunizálására javasolták, de pár napra rá már minden 18 
év feletti személy kérhette a világjárvány elleni hatékonyabb szé-
rum harmadik dózisát.

az orosz vakcina bejegyzésére Uk-
rajnában nincs mód. Természete-
sen az ilyen páciensek is kérhetik 
a harmadik oltás itthoni beadatását, 
de az ő esetükben ez csak első ol-
tásként fog megjelenni a központi 
oltási adatbázisban.

– A karácsonyi ünnepek és a 
köztük lévő újév miatt az elmúlt 

időszakban természetesen némi-
leg visszaesett az oltakozó kedv 
a pácienseink körében, de január 
10. óta már ismét többen kérik a 
koronavírus-elleni oltás felvétel-
ét – mondta el lapunknak Hegyes 
Ruszlana, a Beregszászi Alapellá-
tási Központ főorvosa. – A körze-
tünkhöz tartozó családorvosi ren-
delőkben mindennap lehetőség 
van az első, a második, és egy ide-
je már az emlékeztető oltás felvé-
telére is, a beregszásziak pedig a 
mi központunkban kérhetik a vé-
dettséget adó vakcinát. Családor-
vosaink szombaton és vasárnap is 
tartanak ügyeletet a Beregszászi 

Kórház területén lévő 1. számú 
Családorvosi Rendelőben reg-
gel 7-től délután 15.00 óráig, 
ami azoknak jó, akik hétköznap 
munkahelyi vagy más elfoglalt-
ság miatt nem tudnak élni az ol-
tás lehetőségével.

A védettséget jelentő oltás 
fontosságát emelte ki Henagyij 
Andrejev is, a Beregszászi járás 
főinfektológusa, aki nap, mint 
nap személyesen is érzékelhe-
ti a közel két éve tartó világ-
járvány miatt kórházi kezelés-
re szoruló betegek állapotának 
súlyosságát.

– A kórházi ápolásra szoru-
ló betegeink nagyobb része to-
vábbra is azok közül kerül ki, 
akik egyetlenegy védőoltással 
sem rendelkeznek, így ezek-
nek az embereknek a gyógyulá-
si esélyeik is kisebbek az oltott 

társaiknál – mondja a szakem-
ber. – Természetesen a két oltás-
sal rendelkező beteg is szorulhat 
kórházi kezelésre, de az ő szer-
vezetük általában jobban reagál 
a terápiára, mivel már ellenál-
lóbbak a kórokozóval szemben.

Andrejev doktor meglátá-
sa szerint továbbra is a króni-
kus szív- és érrendszeri-, króni-
kus légúti betegségekben szen-
vedők, a cukorbetegek, a túlsú-
lyosak vészelik át nehezen a fer-
tőzést, így az ő esetükben külö-
nösen fontosnak tartja a korona-
vírus-elleni oltás(ok) felvételét.

(tamási)

Visszatért Ukrajnába Petro 
Porosenko korábbi ukrán el-
nök, akit hazaárulással gyanú-
sítottak meg.

A politikus –  aki 2014 és 2019 
között volt Ukrajna elnöke, jelen-
leg pedig az Európai Szolidaritás 
nevű ellenzéki parlamenti párt ve-
zetője – Varsóból érkezett a kijevi 
Zsuljani repülőtérre, ahol néhány 
száz híve fogadta. A repülőtéren 
várták őt az ukrán Állami Nyomo-
zó Iroda (DBR) munkatársai is.

Porosenko állítása szerint a 
vámkezelésnél elvették tőle az 
útlevelét, hogy megakadályoz-
zák belépését az ország terüle-
tére. A hatóságok azt mondták, 
hogy személyazonosságának el-
lenőrzése érdekében vették el az 
útiokmányát, amelyet negyedóra 
múlva vissza is adtak neki. Köz-
ben sajtójelentések szerint a volt 
államelnök hívei és a határőrök 
között kisebb dulakodás támadt.

Híveihez intézett beszédé-
ben Porosenko emlékeztetett 
arra, hogy elnöksége idején kap-
ta meg Ukrajna a vízummentes 
beutazás lehetőségét az Európai 
Unió országaiba, és kötötte meg 
Kijev a társulási megállapodást 
az EU-val.

Visszatért Ukrajnába a hazaárulással 
meggyanúsított Petro Porosenko

A reptérről Porosenko egyene-
sen a Pecserszk kerületi bíróságra 
hajtott, ahol a nap folyamán a bí-
róságnak arról kellett volna dön-
tenie, hogy letartóztatásba helye-
zi-e vagy szabadlábon védekez-
het. A bíróság több óra értekezés 
után hétfőn, késő este úgy határo-
zott, hogy szerdára halasztja a dön-
téshozatalt.

Közben a bírósági épület előtt 
a politikus néhány ezer híve tün-
tetett, az ellene indított eljárás mi-
att tiltakoztak. Legalább ezren még 
este is a bírósági épület előtt vár-
ták, hogy megszülessen a döntés. 
A demonstráción komolyabb rend-
bontás nem történt.  

Porosenko korábban politi-
kai üldöztetésnek nevezte az elle-
ne indított jogi eljárást, Volodimir 
Zelenszkij elnököt és környezetét 
pedig alkalmatlannak minősítette 
az ország irányítására.

A DBR közben közölte, hogy 
megkísérelték hivatalosan átnyúj-
tani Porosenkónak az idézést a hét-
fői bírósági tárgyalására, de ő nem 
vette át az iratokat.

A volt ukrán államfőt tavaly de-
cember 20-án gyanúsította meg a 
DBR hazaárulással és terrorista szer-
vezetekkel történő együttműködés-

sel. Pár nappal később a főügyész-
ség előzetesen azt közölte, hogy 
egymilliárd hrivnya, azaz több 
mint 11,5 milliárd forint óvadék 
kiszabását kérik a bíróságtól cse-
rében azért, hogy az exelnök sza-
badlábon védekezhessen. Hétfőn 
a vád képviselői megerősítették, 
hogy egymilliárd hrivnya óva-
dék kiszabását vagy két hónapra 
előzetes letartóztatásba helyezé-
sét kérik a bíróságtól.

A hatóságok azért gyanú-
sították meg Porosenkót, mert 
szerintük az Ukrajnában Vla-
gyimir Putyin orosz elnök „ko-
májaként” is emlegetett Vik-
tor Medvedcsuk ukrán oligar-
chával közösen illegálisan ke-
reskedett a donyecki szakadá-
rokkal az általuk ellenőrzött te-
rületen kitermelt szénnel, tehát 
ily módon „terroristákkal” mű-
ködött együtt. Kijev hivatalo-
san terrorszervezeteknek minő-
síti az ideiglenesen megszállt 
Donyec-medencei területeken 
működő szakadár közigazgatá-
sokat, az abban posztot betöltő-
ket pedig terroristáknak.

Hazaárulásért Ukrajnában 
akár 15 év börtön is kiszabható.

MTI

Oroszországnak egyértelmű lé-
péseket kell tennie a feszültség 
csökkentésére az ukrán konf-
liktusban – hangsúlyozta Olaf 
Scholz német kancellár és Pedro 
Sánchez spanyol kormányfő a 
közös sajtótájékoztatóján Mad-
ridban.

A kancellár az ukrán-orosz ha-
tár térségében végrehajtott orosz 
csapatösszevonással kapcsolatban 
a helyzet súlyosságát hangsúlyoz-
ta. Véleménye szerint a csapaterő-
sítés veszélyt jelent Ukrajna szu-
verenitására. Mint mondta, min-

Az orosz-ukrán feszültség enyhítése 
mellett emeltek szót

den lehetséges lépést meg kell ten-
ni a katonai beavatkozás elkerülé-
se érdekében, és felhívta a figyel-
met a határok sérthetetlenségének 
tiszteletben tartására. „Az Ukraj-
na integritását fenyegető bármi-
nemű veszélynek magas ára lesz” 
– fogalmazott.

A spanyol miniszterelnök 
egyetértését fejezte ki a német 
kancellár álláspontjával, hozzáté-
ve, hogy a párbeszéd minden csa-
tornáját igénybe kell venni a fe-
szültség enyhítése érdekében.

MTI/Kárpátinfo

Kijevben Annalena Baerbock 
német külügyminiszter kifejtet-
te, hogy Berlin álláspontja vál-
tozatlan, vagyis nem szállít fegy-
vereket Ukrajnának. Dmitro 
Kuleba, ukrán külügyminiszter 
azt közölte, hogy a párbeszédet 
tovább folytatják majd erről a 
kérdésről.

„Megvitattuk a fegyverszállítás 
kérdését Németországból Ukrajná-
ba. Kifejtettem az ukrán fél érveit 
és álláspontját. Azt akarom ugyan-
akkor, hogy a diplomáciai út mű-
ködjön, a normandiai formátumban 
tett erőfeszítések eredményt hozza-
nak” – fogalmazott Kuleba a német 
külügyminiszterrel közösen tartott 
sajtótájékoztatón.

A normandiainak nevezett 
egyeztetéseket a Donyec-meden-
cei fegyveres konfliktus békés 
rendezésére hívták életre, Ukraj-
na, Oroszország, Németország és 
Franciaország részvételével. Az 
ukrán tárcavezető kiemelte: Kijev 
tudja, hogy hol és milyen fegyve-
reket szerezhet be. „Tökéletesen 
tudjuk, hogyan kell azokat felhasz-
nálni területünk védelmére” – tette 
hozzá. Annalena Baerbock kijelen-
tette, hogy változatlan a német kor-
mány álláspontja Ukrajna fegyve-
rekkel történő ellátásával kapcsola-
tosan. „Amit két héttel, néhány hó-
nappal ezelőtt mondtam, az válto-
zatlan. A német kormány fegyver-
exporttal kapcsolatos álláspontja 
ismert” – szögezte le.

Baerbock néhány nappal ez-
előtt Washingtonban tárgyalt 
Antony Blinken amerikai kül-
ügyminiszterrel, akinek kifejtette, 

Kijev fegyverszállítást szorgalmaz, 
Berlin nem hajlandó rá

hogy Berlin – Washingtonnal el-
lentétben – nem kíván fegyvereket 
szállítani Kijevnek. A német kül-
ügyminiszter és az amerikai dip-
lomácia irányítója között ez volt 
az egyik jelentős nézetkülönbség 
az Ukrajna körüli feszültség meg-
oldásának megítélésében.  

A kijevi sajtótájékoztatón hét-
főn Annalena Baerbock emlékez-
tetett rá, hogy Németország szá-
mos területen támogatja Ukrajnát, 
és hangsúlyozta, hogy Berlin min-
dent megtesz az ukrán-orosz vál-
ság mélyülésének megakadályo-
zása érdekében, minden diplomá-
ciai lehetőséget kihasznál.  

A Jevropejszka Pravda hírportál 
felidézte, hogy Andrij Melnik, Uk-
rajna berlini nagykövete a német 
külügyminiszter ukrajnai látogatása 
előtt felszólította Berlint, gondolja át 
álláspontját az Ukrajnába irányuló 
fegyverszállításokkal kapcsolatban.

A Bild című német lap azt állí-
totta, hogy Angela Merkel volt né-
met kancellár személyesen blok-
kolta a NATO keretein belüli fegy-
verszállítást Ukrajnába. Sajtóérte-
sülések szerint Ukrajna már 2021 
elején kifizetett a NATO szakosí-
tott ügynökségén (NSPA) keresztül 
két fegyverszállítmányt: 90 darab 
Barrett M82 típusú, nagykaliberű 
mesterlövész puskát, amelyet az 
Egyesült Államok szállítana, és 20 
darab EDM4S drónelhárító rend-
szert Litvániából. Májusban azon-
ban az NSPA tanácsának német és 
holland képviselői ellenvetéssel él-
tek, és ezért megvétózták a fegyve-
rek eladását Ukrajnának.

MTI

Románia és Ukrajna egyaránt 
az orosz befolyás miatt aggódik, 
Románia biztonságpolitikai meg-
fontolásból nem lép fel határo-
zottan az ukrajnai román kisebb-
ség jogfosztása ellen – nyilatkoz-
ta a Krónika erdélyi magyar na-
pilapnak Barabás T. János, a bu-
dapesti Külügyi és Külgazdasági 
Intézet vezető elemzője.

Az elemzőt a Krónika az-
zal kapcsolatban kérdezte, hogy 
a Libertatea.ro portál a múlt hé-
ten riportot közölt az ukrajnai ro-
mánok jogfosztásáról. A riportban 
megszólaló ukrajnai román veze-
tők valószínűsítették, hogy a kö-
vetkező tanévtől életbe lépő ukrán 
oktatási törvény felgyorsítja a fél-
milliósra becsült ukrajnai román 
közösség asszimilációját. A riport-
ban megszólaló ukrajnai románok 
sérelmezték Bukarest passzivitását.

A riport szerzője az ukrajnai ro-
mánok körében gyakran emlege-
tett példaként hozta fel azt a módot, 
ahogyan Magyarország lép fel a kár-
pátaljai magyar közösség identitásá-
nak védelmében. Azt is megemlítet-
te azonban, hogy a román külügy-
minisztérium 2017-ben a kisebb-
ségi oktatást ellehetetlenítő kijevi 
törvény elfogadása után állásfogla-
lásban kérte, hogy az ukrán hatósá-
gok biztosítsák a román nemzetisé-
gűek anyanyelvi oktatáshoz való jo-

Románia biztonságpolitikai megfontolásból nem 
áll ki az ukrajnai román kisebbség mellett

gát. Tavaly pedig a külügyminiszté-
rium az ukrajnai román kisebbség 
képviselőivel egyeztetett egy kidol-
gozás alatt álló román-ukrán okta-
tási együttműködési megállapodás 
szövegéről.

A Krónikának nyilatkozó Bara-
bás T. János elmondta: bár Ukrajná-
nak az 1991-es függetlenedése óta 
feszültségekkel terhes a viszonya 
Romániával, a román-ukrán kapcso-
latok a 2014-es krími orosz interven-
ció után javultak, és jelenleg a biz-
tonságpolitikai együttműködés hatá-
rozza meg a két ország kapcsolatát.

„Bukarest mintha beletörő-
dött volna az ukrajnai román kö-
zösség eltűnésébe. Eszerint fonto-
sabb a regionális biztonsági vezető 
hatalom státus amerikai segítség-
gel való elérése, és ezáltal a Mol-
dovai Köztársaság bekebelezése” 
– fogalmazott a Románia-szakértő. 
Szerinte a két ország közötti prob-
lémák eltussolása azzal magyaráz-
ható, hogy Bukarest és Kijev is az 
orosz befolyás miatt aggódik.

„A kétoldalú kapcsolatok ki nem 
tárgyalt problémái és a mindkét ol-
dalon fellelhető merev nacionalista 
hozzáállás miatt nem várható elő-
relépés az ukrán-román kapcsola-
tokban, de a biztonságpolitika mi-
att visszarendeződés sem valószí-
nű” – összegzett Barabás T. János.
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Ukrajnában a legnépszerűbb

Elejét lásd az 1. oldalon

A helyszínen számos att-
rakció várta az érkezőket, pél-
dául az élő legenda, a kémény-
seprő Berti bácsi, akinek egész-
alakos szobra ott áll a város 
központjában. Mindenki tud-
ja, hogy vele fényképezkedni, 
különösen így év elején, sze-
rencsét jelent. Amire, vall-
juk be – babona ide, babona 
oda – mindannyiunknak nagy 
szüksége van. 

Már semmi sem lesz úgy, 

mint a Covid előtti korszak-
ban – az elmúlt hónapok so-
rán ez a gondolat már nagyon 
sokakban megfogalmazódott. 
Mindezt a munkácsi borfeszti-
vál szervezői is megtapasztal-
hatták. Korábban a borászok-
nak minden pavilon bérléséért 
licitálni kellett, ám most ez el-
maradt, s bizony a fabódék fe-

lében másfajta termékeket árusítot-
tak: lehetett itt kapni különböző saj-
tokat, mindenféle édességet, plüss-
játékokat, pálinkát és kürtőskalá-
csot is. Így aztán az sem meglepő, 
hogy mind a forralt bort, mind a pa-
lackozott nedűket a tavalyi, tavaly-
előtt áron kínálták: egy pohár bor 
25 hrivnyába, egy üveg száraz bor 
100-120 hrivnyába került. 

Ám a borkínálatra így sem lehe-
tett panasz. A legtöbb helyen meg-
felelő szakmai tudással, nagy gond-
dal elkészített lánghullámú nedűt 
kóstolhatott a közönség. 

– Engem nagy megelégedett-
séggel tölt el, hogy évek óta egyre 
igényesebbek a vendégeink. Akik 
ma már leginkább a száraz borokat 
keresik – mondja Fecsora András 
beregardói termelő. – Még inkább fi-
gyelemre méltó, hogy ebben a folya-
matban a fiatalok járnak az élen. Az 
Európában tapasztalt trendek itt, Kár-
pátalján is egyre inkább érvényesül-

nek. Jellemző módon az Izabella 
fajtákat folyamatosan kiszorítják 
a nemes szőlőből készült italok. 

Fecsora András, aki a Be-
regszászi Szent Vencel Borrend 
tagja, azt is elmondta, hogy nem 
csupán a családi pincészetek szá-
mára lényeges az itteni borünne-
pen való részvétel. Természete-
sen fontos, hogy vevőkörünket 
bővíteni tudjuk. Hisz ma már a 
postaszolgálati úton az ország 
legtávolabbi részébe is el tudjuk 
küldeni az egyre inkább népsze-
rűvé váló borainkat. 

– A pandémia mindenkép-
pen új helyzetet teremtett – ma-
gyarázza a derceni Orosz Rusz-
lán, a Beregszászi Szent Vencel 
Borrend másik tagja, aki szin-
tén az itteni borfieszta állandó 
résztvevőjének számít. – Meg-
lehet, furcsán hangzik, ám tény: 
ahhoz, hogy Beregszászon a nő-
nap tájékán sikeresen meg tud-
juk szervezni a következő nem-
zetközi borfesztivált, minden-
képpen szükség van az itt szer-
zett tapasztalatokra. 

Immár hagyomány, hogy a 
Beregszászi Szent Vencel Bor-
rend tagjai testületileg látogat-
nak el a munkácsi borfesztivál-
ra. Így történt ezúttal is. A borlo-
vagok főként a fesztiválon érmet 
nyert borokra – köztük az Orosz 
Ruszlán és a Fecsora András ál-
tal benyújtott mintákra – voltak 
kíváncsiak. A borlovagrend tag-
jai megelégedéssel nyugtázták, 
hogy az idei munkácsi borün-
nep színvonalának emeléséhez 
ismét jelentős módon járultak 
hozzá a beregvidéki borterme-
lők. Azt is örömmel tapasztal-
tuk, hogy az itt fellépő betlehe-
mes csoportok között ott voltak 
a tiszacsomaiak is. Előadásukat 
viharos tapssal jutalmazta a több 
száz fős közönség.

Kovács Elemér

A kígyósi Szederinda Nép-
táncegyüttes vezetője, Rádik 
Krisztián nemcsak a néptánc mű-
velésére biztatja a fiatalokat, de 
igazi közösségformáló munkát 
végez. Ismerjük meg őt!

– Mit tudhatunk a fiatalem-
berről?

– Kígyóson születtem, tanul-
mányaimat is ott kezdtem, majd 
felvételiztem a Beregszászi Ma-
gyar Gimnáziumba. 9. osztályos 
voltam, amikor jelentkeztem az 
Ungvári Közművelődési és Mű-
vészeti Koledzs néptánc szaká-
ra, ahol a tanulmányi idő letel-
te után ifjú szakember képesítést 
szereztem. 2017-ben pedig meg-
kezdtem tanulmányaimat a Kije-
vi Európai Egyetemen, szintén 
néptánc szakirányban, ahol mes-
terfokozatot szereztem.

– Miért épp a néptánccal kez-
dett el foglalkozni?

– Emlékszem, 
hatéves voltam, 
amikor beiratkoz-
tam táncszakkör-
re. Akkor még nem 
néptáncot tanul-
tam, hanem inkább 
modern táncokat. 
Idővel megtanul-
tam a különböző 
báli táncokat is, és 
nagyon megtetszett 
ez a világ. Kilence-
dik osztályos vol-
tam, amikor eldön-
töttem, hogy nép-
tánccal szeretnék 
foglalkozni a jö-
vőben. Azt el kell 
mondanom, hogy 
nem indult köny-
nyen ez az irány-
vonal. Sokat kel-
lett tanulnom, gya-
korolnom, hogy el-
érjem a céljaimat. 

– Ma pedig 
már egy néptánc
együttes vezetője…

– Körülbelül nyolc évvel ez-
előtt felkértek, hogy vezessek 
egy csoportot, oktassam őket 
néptáncra. Akkoriban még én is 
tanultam, így azt mondhatom, 
hogy együtt fejlődtünk a cso-
porttal. Ebből a kezdeményezés-
ből nőtte ki magát a Szederinda 
Néptáncegyüttes, melynek nevét 
Punykó Mária ötlete adta. Jelen-
leg két csoportunk van: 6–12 éve-
sek, illetve 13–18 évesek, akik-
nek a hagyományos néptáncain-
kat oktatjuk. 

– Milyen tapasztalatokat 
gyűjtött az évek során?

– Meglátásom szerint nagyon 
nehéz a gyerekek figyelmét le-
kötni, egy dolog felé összponto-
sítani. Ezért arra törekszem, hogy 
a táncoktatás mellett egy igazán 
jó közösséget alakítsunk ki. Fon-
tos, hogy a tanuló jól érezze ma-
gát nálunk, hogy szeressen hoz-
zánk jönni, és ne azt érezze, hogy 
ez valami kötelező dolog. Persze 
egy idő után, mikor már elérik azt 
az életkort, kilépnek a táncegyüt-
tesből, ha úgy tetszik, kirepülnek. 
Ezt számomra is elég nehéz meg-
élni, hisz a szemem láttára nőnek 
fel. Büszke vagyok arra, hogy 
olyanok lettünk, mint egy család.

– Emellett a Tulipán Tano-
dában is oktat.

– Másfél évvel ezelőtt részt 

Beszélgetés Rádik Krisztián néptáncoktatóval

Ez egy életforma
Kárpátaljai magyarként hagyományainkat, kultúránkat megis-
merni kötelező dolog. Múltunk ismerete tesz teljessé minket. A 
magyar néptánc a zene és a tánc szeretetét közvetíti, kitartásra, 
elkötelezettségre nevel. Szerencsére akadnak még ma is olyanok, 
akik szívvel-lélekkel tanítják néptáncainkra a fiatalabb generációt.

vettünk Tiszapéterfalván a VI. 
„Szól a fülemüle” Kárpátaljai 
Népzenei és Néptánc Tehetség-
kutató versenyen, ahol nyitó pro-
dukcióként léptünk fel a gyere-
kekkel. Ott keresett fel Kiss Ju-
lianna igazgató, hogy lenne-e 
kedvem elvállalni a néptánc ok-
tatását a beregszászi tanodában. 
Erre én igent mondtam, amit 
nem is bántam meg. Tavaly év 
végén pedig megkezdte műkö-
dését a Nagyberegi Tulipán Ta-
noda is, ahol szintén táncfoglal-
kozásokat tartok. Nagyon sze-
retem ezt a munkát, a gyerekek-
kel való foglalkozás mindig fel-
tölt energiával.

– Mely tájegység tánca a 
legkedvesebb önnek?

– Mindegyik táncban van 
valami, ami kedves számomra, 
vagy amiért jó eltáncolni. Azt 

mondhatom, az erdélyi tájegység 
táncai, a forgatós táncok a leg-
szebbek. Igaz, hogy nehéz azo-
kat elsajátítani, de van benne va-
lami, ami megfog. Ezek az erős, 
szenvedélyes táncok kifejezik az 
érzelmeink sokszínűségét.

– Időközben a turizmus vi-
lágába is belekóstolt…

– Még 2017-ben iratkoztam 
be a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola turizmus 
szakára. Szeretek utazni, új em-
bereket, új kultúrákat megismer-
ni, ezért úgy döntöttem, hogy jó 
lenne ebbe az irányba is képez-
nem magam. Persze ez azóta kis-
sé háttérbe szorult, és a táncok-
tatás most a fő tevékenységem, 
de nem zárom ki, hogy a jövő-
ben hivatásszerűen is foglalkoz-
zam a turizmussal.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Úgy gondolom, ha az em-
ber azzal foglalkozik, amit iga-
zán szeret, akkor teljesedhet ki 
igazán. Én ezt érzem a munkám 
során. Talán ez már nem is mun-
ka, hanem egy életforma. Én tán-
cos vagyok akkor is, ha épp nem 
táncolok. Ebből nem lehet csak 
úgy kilépni, mint egy munka-
helyről. Ez az életem.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

Életbe léptek vasárnaptól az 
ukrán nyelvtörvény nyomta-
tott sajtóra vonatkozó ren-
delkezései.

Mostantól a nem ukrán 
nyelven megjelenő orszá-
gos terjesztésű napilapoknak 
és egyéb újságoknak vagy át 
kell térniük az ukrán nyelv-
re, vagy ugyanolyan példány-

számban és tartalommal, egy 
időben meg kell jelenniük uk-
rán nyelvű változatban is. Ez 
alól egyelőre kivételek a csak 
egy megyén belül terjesztett 
kiadványok, amelyek az át-
állásra 2024 júliusáig kaptak 
haladékot.

Az Ukrajinszka Pravda hír-
portál hozzáfűzte, hogy a tör-
vény erre vonatkozó cikke-

Életbe léptek az ukrán nyelvtörvény sajtóra 
vonatkozó rendelkezései

lye elsősorban az orosz nyelvű saj-
tót érinti. Nem terjed ki ugyanis a 
krími tatár nyelven és más, Ukraj-
nában őshonosnak minősített népek 
nyelvein, valamint az angolul és az 
Európai Unió más hivatalos nyel-
vein megjelenő nyomtatott sajtóter-
mékekre, köztük a magyar nyelven 
megjelenőkre sem.  

Az ukrán állami vezetésben azu-

tán kezdték aktívabban védelmez-
ni az ukrán nyelvet, hogy Orosz-
ország az Ukrajnában élő oroszaj-
kú lakosság védelmére hivatkozva 
2014-ben önkényesen magához csa-
tolta a Krím félszigetet és fegyve-
res konfliktust szított a Donyec-me-
dencében.

A parlament 2019-ben fogadta el 
az ukrán, mint államnyelv működé-
séről szóló jogszabályt – közismer-

tebb nevén a nyelvtörvényt –, 
amely ellen mások mellett heve-
sen tiltakoztak a kárpátaljai ma-
gyar szervezetek is, mert szerin-
tük felszámolja a kisebbségek 
valamennyi, korábban szerzett 
nyelvi jogát. A törvény ugyanis a 
magánbeszélgetéseket és a vallá-
si szertartásokat kivéve gyakor-
latilag mindenhol kötelezővé te-

szi az ukrán nyelv használatát.
A jogszabály egyes rendel-

kezései rögtön hatályba lép-
tek, másokét későbbre halasz-
tották. Tavaly januárban lé-
pett életbe például a szolgál-
tatói szférára vonatkozó ren-
delkezés. Ez előírja, hogy az 
alkalmazottak kötelesek az ál-
lamnyelven megszólítani a lá-
togatókat, át kell térniük vi-
szont más nyelvre, ha azt az 
ügyfél kéri. Július 16-án a kul-
turális szférára vonatkozó nor-
mák léptek életbe. Ezek sze-
rint – néhány kitételtől eltekint-
ve – minden kulturális rendez-
vényt ukrán nyelven kell lebo-
nyolítani. Egyebek mellett az 

idegen nyelvű színházi előadá-
sokat is le kell fordítani ukránra 
feliratozással vagy tolmácsolás-
sal, az országban kiadott köny-
vek legalább felének pedig uk-
rán nyelvűnek kell lennie. E nap-
tól fogva kell az állami hivatal-
nokoknak, valamint az ukrán ál-
lampolgárságot kérelmezőknek 
vizsgát tenniük ukrán nyelvből.
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Elejét lásd az 1. oldalon„Bizonnyal a ti Istenetek, Ő az 
istenek Istene és a királyoknak 
Ura és a titkok megjelentője.,, 
(Dániel 2, 47)                                                                

Dániel gyermekként került 
egyiptomi fogságba. Mit vihet 
magával egy fogoly? A hitét, a 
szeretetét, a bölcsességét, és hű-
ségét Istenéhez, népéhez, család-
jához. Ennyi elég, hogy egy em-
ber túlélje a megalázást, a fogsá-
got, a lelke ellen indított terrort? 
(Ma agymosásnak nevezik.) Dá-
nielnek elég volt!

 A fogva  ta r tó  k i rá ly, 
Nabuko donozor csak az okos, 
értelmes, bölcs fiatalokat gyűj-
tötte maga köré. Természetesen 
számításból. Az előkelő család-
ból származó, értelmes foglyok 
nagy hasznot jelentenek a ki-
rályi udvarban. Szolgálatukért, 
bölcsességükért nem kell fizet-
ni, hiszen foglyok! Kötelesek 
engedelmeskedni, nem hagyhat-
ják abba a szolgálatot. Így tör-
tént ez Dániel és többi fogoly-
társa életében is. Dániel, Sidrák, 
Misák és Abednégó szenvedtek, 
hiszen nem volt semmi remé-
nyük, hogy még egyszer haza-
térhetnek az egyiptomi fogság-
ból. Itt minden idegen, a nép, a 
nyelv, az ételek, a szokások és 
idegen istenek. Megalázott fo-
golynak érezték magukat annak 
ellenére is, ha a király, díszes ru-
hákat, pompás ételt, italt kínált 
nekik. Mert az egyedüli igaz Is-
tent nem imádhatták. Nem szol-
gálhattak Neki.

 Parancsba adta a király, 
hogy nem imádhatnak mást, 
csak az ő istenét, az arany álló-
képet. Aki másként cselekszik, 
életével fizet. Fiatal emberek, 
értelmesek, tudták, hogy fog-
lyok, nincs szabadulás. Imád-
hatták volna csupán jelképesen 
az állóképet, hogy megmentsék 
életüket, de ők nem hajtottak 
térdet a pogány istenek előtt. In-
kább vállalták a halált, szenve-
dést, mintsem a bálványimádást. 
„Dániel eltökélte szívében, hogy 
nem fertőzteti meg magát a ki-
rály ételével és a borával.,, (Dá-
niel 1, 8) Nem hajlandó felejte-
ni, búját, fájdalmát a borospo-
hárba temetni! Társai is hason-
lóan éltek. Imádták az egyedül 
igaz Istent, nem hajtottak fejet 
a bálványok előtt. Nagy árat fi-
zettek a meggyőződésükért, hi-
tükért: halálos ítéletet hozott a 
király. Megkötözve, tüzes ke-
mencébe vetették őket. 

Milyen könnyű megkötözni, 
halálra adni, tüzes kemencébe 
vetni azokat, akik nem tiltakoz-
nak, akik hajlandók áldozattá 
lenni Istenért, a hitért! De Isten 
nem hagyta magára gyermeke-
it. Velük volt a tűzben, a halál 
torkában és kiszabadította őket. 
A tűz nem árthatott, a láng nem 
perzselt, mert velük volt az, akit 
hittel imádtak, akiért életüket 
áldozták. Nabukodonozornak 
is fejet kellett hajtani az élő, 
igaz Isten előtt, amikor Dáni-
el megfejtette az álmát, és ké-
sőbb meglátta a négy fiatalt a 
tüzes kemencében valakivel, 
„akinek az ábrázata olyan, mint 
valami istenek fiáé,,. Isten Fia 
jelen volt és megvédte, meg-
őrizte az Ő hűséges gyermeke-
it. Az Úr nevét dicsőítették, az 
egyedüli igaz Isten nevét ma-

Jó az Úr!
gasztalták ők, és dicsőíteni kel-
lett a pogány világnak is e nagy 
csoda láttán. 

 Vo l t á l  m á r  f o g s á g -
ban, szeretteidtől elszakít-
va, szenvedtél, megaláztattál, 
kényszerítettek, fenyegettek, 
köteleztek Isten tagadásra? Volt 
már életedben szenvedés, tűz 
és reménytelennek látszó sötét 
idő?  Hogyan viselkedtél? Ho-
gyan viselkedtem?

Számtalanszor álltam döntés, 
választás, nagy lépések előtt. Ke-
csegtető lehetőségek, jó fizetés, 
szép otthon, békés jólét, nagy ba-
rátságok, kapcsolatok kínálgat-
ták magukat sokszor. Csak kicsit 
kéne modernebbül gondolkodni, 
az idő szavát megérteni, megha-
jolni, csak néhány soros dicsőí-
tést kéne írni, s minden álmom 
teljesülne…

Az álmaim nem teljesülhet-
tek, az árát nem tudtam megfi-
zetni.

De túléltem a tüzes kemen-
ce lángjait, a hőség nem per-
zselt meg, pedig remegtem, és 
féltem sokszor. Csupán a kö-
teleim égtek le rólam. Velem 
volt Isten. Nem éheztem, mert 
Ő enni adott, nem fáztam, mert 
felruházott, nem kéregettem, 
nem koldultam semmiért, mert 
mindent megadott, amire szük-
ségem volt. Nem a luxust, nem 
a legújabb világcsodákat adta. 
De adott hálát, megelégedést 
és örömöt szívembe életemért, 
napjaimért. Láttam és éreztem 
a megtüzesített kemencét, bele-
vetettek… Várták, hogy hamu-
vá lesz életem, de ott is velem 
volt az én Istenem, csodát éltem 
át Vele. Minden okom megvan 
a hálára, örvendezésre. Megval-
lom és hirdetem: jó az Úr és az 
Ő hűsége, szeretete állandó, nem 
változik soha!

Jó dolog Istent dicsérni, neki 
szolgálni, érte dolgozni, szen-
vedni! Minden bálvány töré-
keny, bomló és értéktelen. Isten 
hatalma, ereje, összehasonlítha-
tatlan az ember alkotta istenkék-
kel. Örök Isten Ő, aki teremtette 
a világmindenséget, és formálta, 
alkotta testemet is! Hatalmas és 
erős, de nem félek tőle, nem ret-
tegek megjelenésétől. Várva vá-
rom, hogy közelségét megérez-
zem, epekedem hallani hang-
ját. Szeretem, ha tanít, figyel-
meztet, bár fáj, de megköszö-
nöm, ha bűneim miatt fegyel-
mez, vesszejét suhintja felém. 
Tisztelem és félem szent nevét. 
Megtartott, nem akart elveszíte-
ni, amikor rabságba, kiszolgálta-
tott állapotba, megalázás, meg-
rablás, betegség és szenvedés-
be került életem. Velem volt az 
Úr minden időben. Biztonság-
ban érzem magam, ha előre né-
zek, mert mögöttem „a bizony-
ságok fellegei”, áldott tapaszta-
latok sorakoznak.

Isten szeret, figyeli életedet, 
nem hagy magadra, a tüzes ke-
mencében nem égsz meg! Ne 
félj megvallani Őt, hirdesd, hogy 
Ő az egyedüli igaz Isten! Örülj, 
mert Isten kegyelmébe fogadott, 
szolgálj Neki hűséggel. Jutalma 
nem marad el, örök életet készí-
tett számodra.

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

A legerősebb láncszem
Évindító a nagycsaládosoknál

Az egyesület a napokban tar-
totta évindító rendezvényét a be-
regszászi római katolikus egy-
házközség Pásztor Ferenc Kö-
zösségi és Zarándok Házában, 
ahol a legerősebb láncszem, a 
szervezet összekötői találkoztak. 

Egy nagyszerűen összeko-
vácsolódott, példaértékű tevé-
kenységet folytató civil szerve-
zet képviselőit köszönthetem az 
új esztendő alkalmával, mondta 
a fórum megnyitóján Békésyné 
Lukács Angéla, Magyarország 
Beregszászi Konzulátusának 
konzulja, aki azt kívánta, hogy 
ebben az esztendőben is a bol-
dogságpillanatok, a tartalmas, a 
lelket és a testet egyaránt építő 
együttlétek jellemezzék az egye-
sület mindennapjait. Az ide tar-
tozók ne csupán életpéldájukkal, 
de a programok során folytatott 
személyes beszélgetések alkal-
mával is tudják egymást segí-
teni, bátorítani, hangsúlyozta a 
diplomata. 

– A fő feladatunk továbbra is 
az egyesülethez még nem tarto-
zó kárpátaljai magyar nagycsa-
ládok bevonása, és a már csat-
lakozottak aktivizálása – fogal-
mazta meg a fő célt Tarpai Jó-
zsef elnök. – A kapcsolatépítés-
nek és az integrációnak számos 
módja van, ezek közül a leghaté-
konyabbakkal nekünk is élni kell. 
Az ingadozókkal, a belépést fon-
tolgatókkal való beszélgetések 
egyben arra is jók, hogy meg-
lássuk azokat a hiányosságokat, 
amelyek munkánkat olykor jel-

lemzik. A kívülállók ugyanis ese-
tenként jobban észreveszik, hogy 
mit végzünk nem kellő hatékony-
sággal, mint mi magunk. 

Kétség nem férhet hozzá, hogy 
az elkövetkező negyedévben is tar-
talmas programok várják a nagy-
családosokat. A világjárvány mi-
att ezek nem tömegrendezvények, 
hanem kisebb létszámú közönsé-
get megmozgató alkalmak lesznek. 

Mint ahogy az elmúlt években, va-
lószínűleg idén is nagy érdeklődés-
sel zajlanak a sísulik és a sítúrák, 
melyeket az elkövetkező hetekben 
többször is megtartanak. Színházi 
előadások, kézműves pályázat, há-
zaspárok találkozója, nagycsaládi 
vetélkedő, önkéntes nap az egyre 
népszerűbb Vadvölgy panzióban, 
no és számos tematikus előadás 
színesíti a palettát. 

Ezt követően az összekö-
tők kiscsoportos foglalkozásán a 
résztvevők azt vitatták meg kellő 

alapossággal, hogy mi módon 
lehetne még több nagycsalá-
dot bevonni a közös tevékeny-
ségbe. A személyes megkere-
sések és beszélgetések mellett 
a messenger csoportok aktivi-
zálása, a közösségi alkalmak-
ról készült videók megosztá-
sa ugyanúgy fontos szempont, 
mint a helyi programok meg-
tartása. Különös figyelmet kell 
fordítani a fiatalokra, főként a 
tinédzserekre, hisz ha őket sike-
rül megnyerni, hogy támogas-
sák valamelyik rendezvényt, 
akkor szinte biztosak lehetük 
a sikerben.

Egyre inkább szembe kell 
nézni azzal a ténnyel is, hogy 
számos nagycsaládban az 
édesapa külföldön dolgozik, 
így ritkán van alkalom a kö-
zös programokra. Megérett a 
helyzet arra is, hogy az egye-
sületnek saját járműve, mik-
robusza legyen, hisz ily mó-
don számos logisztikai feladat 
– például a Vadvölgy panzió-
ba való eljutás – válna sokkal 
egyszerűbbé.

Eszenyi Gábor

A probléma súlyossága s 
egyben specifikuma abban rej-
lik, hogy az érintett személy 
– legtöbbször sajnos kiskorú – 
senkinek sem szól arról, hogy 
milyen mély lelki válságba ke-
rült. Azt a különböző jelekből 
a közvetlen környezetének kell 
észrevennie, és valamilyen mó-
don reagálnia. Ez a mi felelőssé-
günk – mondta a témát feldolgo-
zó filmjének bemutatóján Bun-
da Rita rendező. – Nem könnyű 
érzékeltetni azt a folyamatot, 
hogy miként veszti el az addigi 
legfőbb támaszaiba vetett bizal-
mát a gyermek, s miként próbál-
ja mindezt feldolgozni. Súlyos 
válság ez, hisz éppen azok nem 
állnak mellette, akiket máskor 
segítségül hív.

A Túlélem c. alkotás tipikus 
helyzetet tár elénk, amikor az 
iszákos anya már rég lemondott 
arról, hogy részt vegyen a csa-
lád életében. Tehetetlenségében 
az agresszivitásba menekülő apa 
pedig serdülő fián tölti ki rette-
netes dühét.

A gyermeknek ilyenkor mi 
nyújthat kapaszkodót? Bizony 
néha legfeljebb az, hogy ha leír-

Film a családon belüli erőszakról

Túlélem, ha lelkem kicsit 
belehal is

Kerüljük a témát, ritkán beszélünk róla, holott a statisztikai adatok 
is igazolják, hogy létező problémáról van szó. Olyanról, ami megmér-
gezi a legkisebb, ám talán a legfontosabb közösség életét. Igen, a csa-
ládon belüli erőszakról van szó, amely az elmúlt évi adatok szerint 
tízezer kárpátaljai családot érintett. De jól tudjuk, hogy ez a nyil-
vánosságra került esetek száma, és csupán a jéghegy csúcsát jelzi. 

ja, videóüzenetben közli ismerőse-
ivel a vele történt rossz dolgokat, 
s legfőképpen próbál készen állni 
a következő atrocitásra. De legin-
kább arra összpontosítja energiá-

ját, hogy ne adja fel, és a szeretet 
jegyeivel árasztja el a környeze-
tét. Például úgy, hogy papírból pi-
ros szíveket készít, és azokat min-
denfelé elhelyezi... 

A filmben a házaspárt alakító 
Vass Magdolna és Ferenci Attila, 
a Kárpátaljai Megyei Magyar Drá-

mai Színház színészei és a kis-
fiú alakját megformáló Vascsák 
Áron maradandó teljesítményt 
nyújtottak. 

A Pásztor Ferenc Közössé-
gi és Zarándokházban megtar-
tott filmbemutató előtt Tarpai 
József, a Kárpátaljai Magyar 
Nagycsaládosok Egyesületé-
nek elnöke, Kurmay-Mondics 
Lívia, a Tudásért és Fejlődé-
sért Kárpátalján Alapítvány 
vezetője arról szóltak, hogy a 
bajba került családok környe-
zetének igenis reagálni kell a 
problémákra. Szerencsére szá-
mos eszköz áll rendelkezésre, 
hogy azokat orvosoljuk. A leg-
fontosabb, lelki támaszt nyúj-
tani a védtelen és kiszolgálta-
tott gyermekeknek. 

A filmet a Kárpátaljai Ma-
gyar Nagycsaládosok Egyesü-
lete, illetve a Tudásért és Fej-
lődésért Kárpátalján Alapítvány 
megbízásából készítette a Kár-
pátaljai Magyar Filmgyártásért 
Alapítvány.

Kovács Elemér



2022. 
január 19. 5Közösség

Stiglinc a szerbiafán Batúr 
almát rágcsál

Népetimológia kárpátaljai ízekkel

A nyelvtudomány népetimo-
lógiának nevezi a fent leírt je-
lenséget, keletkezésének okát pe-
dig azzal magyarázza, hogy az 
anyanyelvet használók mindig 
arra törekednek, hogy az álta-
luk kimondott szó motivált, azaz 
világos jelentésű legyen. Már-
pedig ami a német nyelvterüle-
ten általánosan elterjedt – lásd 
Stirlicz őrnagyot –, az messze 
nem egyértelmű egy kárpátaljai 
kis faluban. 

A megye községeiben ha-
sonló megfontolásból nevezték 
el egységesen a dohánypajták-
ban használt szedriafát – amely-
re szép sorban felkötötték a fel-
fűzött dohányleveleket, a pó-

rét – szerbiafának, hisz annak ma-
gyarul csak így van értelme. 

Úgy tudjuk, hogy a Magyar Ki-
rályság déli megyéiből a török elől 
menekülő földművesek hozták vidé-
künkre a Szerémi zöld nevű szőlőt, 
amely bőtermő és ma is alkalmas 
arra, hogy csúcsborokat készítsünk 
belőle. Kitalálhatja a nyájas olva-
só: az egyértelműségre való törek-
vés áldozata lett ez a nagyhozamú 
fajta neve: Teremi zöld, nagy- és 
dédszüleim már csak így emleget-
ték. Így járt néhány más szőlőfajta 
is. A nehezen kiejthető Noahból így 
lett csak simán Nova – ennek, ugye, 
ha nem is magyarul, még értelme 
is van –, a hibrid összefoglaló né-
ven futó szőlőket (korai, vállas stb.) 

Hibriknek mondja nálunk minden-
ki. Nyelvész ismerőseim szerint eb-
ben az esetben nem az érthetőségi 
szempont dominált, hanem inkább 
a magyaros hangzás lett az irány-
adó. Akár a Batul alma esetében, 
amikor is a magyar fülnek jobban 
csengő Batur névváltozat terjedt el.

Anyai nagyapám, Szabó József 
első világháborús emlékei kapcsán 
gyakran emlegette Ternopol város-
át. Bár nem valószínű, hogy hallott 
volna arról, hogy a magyar nyelv-
ben vannak csak magas, illetve 
mély hangrendű szavak, ő követke-
zetesen Tarnopolt mondott. Való-
színű, hogy az érthetőség felé való 
törekvés hozta létre vidékünkön a 
patics (falú ház) helyett a pacsit 
(falú ház) névalakot, mint ahogy 

A beregújfalui születésű Szar-
ka Kinga nagy utat tett meg azért, 
hogy ma gyógymasszőrként se-
gítse az embereket, ne csak a tes-
tüket, de lelküket is ápolja. Vall-
ja: a masszázs ma már nem luxus, 
hanem egészségünk megőrzésé-
nek fontos eleme. Vele beszélget-
tünk kezdetekről, kihívásokról.

– Hogyan lesz egy ifjú hölgy-
ből masszőr?

– Beregújfaluban születtem, 
tanulmányaimat a helyi általános 
iskolában kezdtem, majd ötödik 
osztálytól a Nagyberegi Közép-
iskolába jártam, ahol megsze-
reztem az érettségit. Szüleim-
nek otthon van egy ABC bolt-
juk, így a kereskedelem világá-
ban nőttem fel. Azt terveztem, 
hogy majd én is ezzel foglalko-
zom a jövőben. Időközben férj-
hez mentem  Nagyberegre köl-
töztem várandós lettem. Sajnos 
hét hónap után elvesztettük a kis-
babánkat, ennek okát pedig az 
orvosok sem tudták. Sokan úgy 
gondolták, hogy egy vírusfertő-
zés lehetett az ok, így nem enged-
tek közösségbe menni. Egy mé-
lyen hívő családból származom, 
hiszem, hogy Isten okkal mérte 
ránk ezt a próbát, de ezzel erő-
sebbé is tett – ráébresztett, hogy 

Beszélgetés Szarka Kinga gyógymasszőrrel

„Jó érzés, hogy segíthetek 
másoknak”

 A masszázsra sokan úgy gondolnak, mint egyfajta kényeztetésre, 
érintésterápiára, mely felüdíti a testet és a lelket, oldja a stresszt. 
Manapság se szeri, se száma a különféle masszázstechnikáknak, de 
a gyógymasszázs alapjaiban különbözik mindegyiktől. Ennek oka 
az, hogy a gyógymasszázs szervesen kapcsolódik a fizioterápiához, 
gyógytornához és a mozgásszervi problémák szakértő orvoslásá-
hoz, ezen kívül nem teljes testkezelés, hanem a beteg testrészre 
koncentrálódik.

tudok segíteni másoknak a történe-
temmel, támaszuk lehetek. Kis idő 
múlva ismét várandós lettem. Ak-
kor is akadtak kisebb komplikáci-
ók, mivel kiderült, hogy sűrű a vé-
rem. De a jó Isten, ahogy megígér-
te, a tenyerén hordott mindvégig, 
és ma már van egy gyönyörű há-
roméves kislányunk. Mikor Szofia 
kétéves lett, szerettem volna mun-
kát vállalni, de nem igazán tud-
tam, hogy mihez is akarok kezde-
ni. Emellett olyan tevékenységet 
szerettem volna, amellyel segíte-
ni tudok az embereknek. Egyik is-
merősöm hívta fel a figyelmemet a 
masszőrségre, hogy lenne rá igény, 
de kevés szakember van vidékün-
kön. Ennek hatására jelentkez-
tem a beregszászi Kraszotka Plusz 
Szépségszalonba Cimbota Mari-
annánál, akinél megtanulhattam a 
masszőrködés alapjait. 

– Hogyan emlékszik a kezde-
tekre?

– Oklevelem megszerzését kö-
vetően otthon, Nagyberegen kezd-
tem el dolgozni. Nem volt egy-
szerű időszak, ezt be kell valljam. 
Próbáltam hirdetni szolgáltatáso-
mat a közösségi oldalon, de nem 
úgy, mint egy kiváltságos dolgot, 
hanem a masszázs jótékony hatá-
saira hívtam fel az emberek figyel-

mét, hogy mennyi izomprobléma 
megszüntetésében segíthet. Hála 
Istennek, akadtak is jelentkezők 
szép számmal. Időközben jó barát-
ságot alakítottunk ki Gáti Gyön-
gyivel, aki szintén gyógymasszőr. 

Megtanulhattam tőle a köpölyözés 
módszerét, amit nagyon köszö-
nök. Majd úgy döntöttünk, hogy 
szeretnénk kipróbálni magunkat 
egy szépségszalonban is. Felke-
restük Dávid Edinát, a beregszá-
szi Chanel Szépségszalon tulaj-
donosát kérésünkkel, ő pedig tu-
dott is helyiséget biztosítani szá-
munkra. Így az idei év januárjától 
váltott műszakban ebben a szalon-
ban találhatnak meg minket ked-
ves vendégeink.

– Mit tud nyújtani a vendé-
geinek?

– A mindennapi  rohanó, 
stresszes világunkban nem fi-
gyelünk oda eléggé a testünk-
re. Akik felkeresnek, nagyrészt 
gyógymasszázst kérnek. Ilyen-
kor fellazítjuk a letapadt izmo-

kat, a sólerakódásokat, hely-
rehozzuk a helytelen testtartás 
okozta problémákat. Emellett 
kérhetnek még wellness masz-
százst, svéd masszázst, köpö-
lyözést, cellulit kezelést. Örven-
detes, hogy kezdik felismerni az 
emberek, hogy ez nem egy luxus, 
hanem szükséges. Egyaránt van-
nak női és férfi vendégeim, akik 
gyógyulni vagy relaxálni vágy-
nak. A masszázsnak rengeteg jó-
tékony hatása van, egy-egy keze-
lés után azt érzi az ember, hogy 
terhet vettek le róla. Ez köny-

nyebbséget jelent a hétköznap-
ok monotonitása mellett.

– A koronavírus árnyékában 
sajátította el a szakmát. Hogyan 
hatott ez munkájára?

– 2020-ban kaptam meg az 
oklevelemet és kezdtem el ott-
hon dolgozni. Nem volt egy 
könnyű időszak, ezt be kell 
valljam. Azonban jó érzéssel 
töltött el, hogy a vírus okoz-
ta feszült helyzetben is sokan 
felkerestek. A masszázs során 
én és a vendég vagyunk jelen, 
ennek fényében könnyebb be-
tartani a higiéniás szabályokat. 
Természetesen a mai napig na-
gyon vigyázok mind a saját, 
mind a vendégeim egészségé-
re. Reméljük, mihamarabb vé-
get ér a járvány. 

– Ebben az ágazatban is fon-
tos a tudás gyarapítása…

– Természetesen, mint min-
den területen, itt is fontos a fej-
lődés. Ezért is sajátítottam el a 
köpölyözés technikáját. Azon-
ban nem szeretném abba hagyni 
a tanulást. Terveim között sze-
repel, hogy elsajátítsam a baba-
masszázs fortélyait – ez a techni-
ka segíti a mozgásfejlődést, erő-
síti az immunrendszert, fejleszti 
az izmokat. Emellett szeretném 
megtanulni a Trigger pont terá-
pia alkalmazását is – ennek so-
rán a test izomszövetében talál-
ható feszültségcsomókat szün-
tetjük meg. 

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Első számomra a csalá-
dom, ők jelentik boldogságomat. 
Emellett pedig nagyon szeretem 
a munkám, hálás vagyok Isten-
nek azért, hogy erre az útra ve-
zetett. Úgy érzem, megtaláltam 
azt, amiben ki tudok teljesedni. 
Jó érzéssel tölt el, hogy tudok se-
gíteni másoknak, hogy hasznuk-
ra lehetek. 

Kurmay Anita

Van annak már talán ötven éve is, hogy a Magyar Televízió hosszú 
heteken át vetítette A tavasz tizenhét pillanata című filmsorozatot, 
amely a második világháború hős szovjet katonáit a korábban meg-
szokott és bevett sémáktól eltérően mutatta be. Ebben az esetben nem 
a harcmezőn hangos hurrá kiáltással, kezében kibiztosított gránáttal 
az ellenség harckocsija elé vetődő harcfit láthattuk, hanem azt, hogy 
a Gestapo hálózatába fondorlatos módon beépülő snájdig Stirlicz őr-
nagy miként szerez hasznos információkat a vörös hadsereg vezeté-
sének. Mi, akkori suhancok szerda esténként a feketefehér készülé-
kek előtt ülve alig vártuk, hogy felcsendüljön a film elején az ismert 
zene, meg hogy az őrnagy másodpercre egyeztesse az óráját… Hoz-
zánk hasonlóan ott ültek a képernyő előtt az egyszerű beregardói fa-
lusi asszonyok, akik számára oly ismeretlenül és idegenül csengett a 
Stirlicz név, ezért egy idő után egymás között már csak Stiglincként 
emlegették.  Jól emlékszem, katonaviselt, a világháború poklát, a szov-
jet hadifogságot megjárt, illetve a málenykij robotot elszenvedő férfi-
ak arcára mosolyt csalt ki ez az elferdített név. 

így nyert értelmet a szálastakar-
mány (például széna tárolására, 
épített abora is, amely errefelé a 
köznyelvben zabora névalakban 
fut. De ide tartozik a bérkassza is, 
amely az orosz szberkasszának a 
magyaros értelemű változata. 

A népetimológia, vagy máskép-

pen a szóértelmesítés egyéni jelen-
ség, hangsúlyozzák a nyelvészek, 
ám amikor egy egész közösség fo-
gadja el az említett szóalakot, ak-
kor mégiscsak közösségi szintre 
emelkedik ez a dolog. 

Külön kategóriát képeznek a tu-
datos szóferdítések, amelyekre ná-
lunk is bőven akad példa: az ag-
ronómusból így lesz ugrómókus, a 
nyugdíjasból nyögdíjas, a televízi-
óból televiziló.

Ki gondolná, hogy ebbe a 
megmosolyogni való folyamat-
ba időnként beszáll a politika 
is. Ez történt a szovjet érában 
szülőföldünkön, Kárpátalján. 
Az elvtársak Benéből így kreál-
ta Dobrosziljét (a bene ugyan-
is jót jelent latinul). Az ungvá-

ri járási Eszeny – az újkori név-
adók szerink eredetileg Jászeny 
(kőris) így lett Jávorovo, Gut 
pedig a németes hangzású gut, 
azaz jó szóból lett ukránra for-
dítva Harazgyivka. Lám, a még 
ártatlan nyelvi jelenségekből is 
milyen rafinált dolgok szület-
nek, ha a politikai érdekek úgy 
kívánják.

(Folytatjuk)
Szépreményi Kristóf

Illusztráció: Stirlicz stiglinc
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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 Kár-
pátaljai Fiatal Magyar Vállal-
kozók Szövetsége dolgozta ki. 
Ennek keretében létrehozott egy 
olyan átfogó projektet, amely-
nek köszönhetően a márkater-
mékek és szolgáltatások egyre 
több helyen megjelenhetnek, il-
letve egyre szélesebb ismertség-

Bemutatjuk a Kárpátaljai 
márkacsaládot

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) és a Kár-
pátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége (KFMVSZ) felis-
merte a vásárlók arra vonatkozó igényét, hogy minél több megbíz-

ható és helyi árut vásárolhassa-
nak. Ennek érdekében arra tö-
rekedtek, hogy létrehozzanak 
egy olyan egyedülálló új üzle-
ti szerkezetet, amely mindezt 
megvalósítja. Szükségesnek lát-
szott egy emblémával jól azono-
sítható önálló márka felépítése, 
amely a legjobb minőségű kár-
pátaljai termékeket és szolgál-
tatásokat képviseli. 

re tehetnek szert. A kezdeményezés 

legfőbb célja, hogy az egymással 
összefogó és együttműködő vál-
lalkozók megmutassák mindazt az 
értéket, amit a kárpátaljai termelők 

és szolgáltatók előállítanak, képvi-
selnek. A termékekben, a szolgálta-
tásokban és az emberi tulajdonsá-
gokban is a prémium szintet hatá-
rozták meg alapként. Ezek a szigo-
rú feltételek, illetve azok folyama-
tos betartása eredményezheti, hogy 
az első, önálló kárpátaljai márka si-
kere tartós lesz, mindannyiunk elő-
nyére, igényeinek kielégítésére és 
az itt élők büszkeségének, a szülő-
föld iránti szeretetének erősítésére. 

Nemrég indult sorozatunkban 
bemutatjuk a Kárpátaljai márka-
családot.

Héder András 
kézműves 

famegmunkáló
Sokan sokféle jelzővel illették 

már a bő két évtizeddel ezelőtt mö-
göttünk hagyott huszadik századot. 

A legtöbben, joggal, azt állították, 
hogy eljött az élet minden terüle-
tét látványosan elfoglaló műanyag 
korszaka, amely folytatja diadalút-

ját a következő évszázadokban is. 
Ám akadnak szép számmal olya-
nok, akik azt vallják, hogy a termé-
szetes alapanyagokból készült ter-
mékek minden időben megtalálják 
helyüket otthonainkban.

– Bizonyára nem csupán egy-
fajta nosztalgia ez. Vagy téved-
nék? – faggatom Héder András 
Sárosorosziban élő kézműves fa-
megmunkálót. 

– Ha engemet kérdeznek a mai 
életünk kapcsán, akkor egyértel-
műen úgy fogalmazok, hogy mos-
tanság a praktikum és a haszonel-
vűség uralkodik. Ám szerencsé-
re ez nem zárja ki a természetes 
anyagok, a belőlük készült termé-
kek használatát – válaszol beszél-
getőtársam. – A természetes anya-
gok közül a fa áll hozzám a leg-
közelebb. Ezzel már tizenhárom 
éves koromban barátságot kötöt-
tem. Ugyanis ekkor láttam, hogy 
unokatestvérem miként esztergál 
különböző függönytartókat és ka-
rikákat, asztallábakat stb. Édes-
apám, látva el nem múló érdek-
lődésemet, tizenötéves korom-
ban egy házi készítésű faesztergá-
val lepett meg, s ezzel, úgymond, 
véglegesen elköteleztem magam e 
szakma iránt.

– Az azóta eltelt csaknem két 
évtized alatt, gondolom, az Ön 
által felkínált termékskála is ki-
alakult.

– Így igaz. Mostanság leg-
inkább a szaunákban elhelye-
zett tölgyfából készült dézsá-
kat, a szintén itt használt vödrö-
ket, mindenféle méretű kádakat, 
savanyítódézsákat, pálinka és mi-
nőségi borok érlelésére alkalmas 
csonkakúp alakú tárolóedénye-
ket, virágdézsákat, vágódeszkákat, 
hordócsapokat, fatálakat készítek. 

– Mindez 3335 féle termé-
ket jelent?

– Jelenleg nagyjából ennyit. 
Azért fogalmazok így, mert az 
élet szüntelen változás, ahogy a 
régi bölcsek mondják. S mind-
ez érvényesül a mi korunkban 
is. Eddig főleg háromféle fát – a 
tölgyet, a kőrist, az akácot – fa-
vorizáltam. Az elsőből készül-
nek a különböző tárolóedé-
nyek, a másodikból és a tölgy-
ből például ragasztásos techni-
kával a vágódeszkák, a harma-
dikból pedig a hordócsapok. Ám 
az utóbbi időben már képbe ke-
rült a dió is. Ez is egy nagysze-
rű, mondhatni előkelő anyag, 
amelyből az előételek szervíro-
zásához használt fatálakat fa-
ragom ki. Hadd mondjam el, 
hogy sokan nem tudatosították 
még, hogy a fából készült ter-
mékek természetességük okán 
nem csupán esztétikusak, ha-
nem egyben tartósak és meg-
bízhatóak is. Vallom: az ember 
alapvető igénye, hogy ilyen tár-
gyakkal vegye körbe magát. Én 
emiatt is vállalok garanciát min-
den termékemre. 

– Mit jelent az ön számára, 
hogy tagja lehet a Kárpátaljai 
márkacsaládnak?

– Elsősorban óriási meg-
tiszteltetést jelent az, hogy szé-
les körben elismerik a munká-
mat. Ez egyfajta minőségi bi-
zonyítvány. Egyben óriási fele-
lősség is, hisz a Kárpátaljai már-
kacsalád logójával már nemcsak 
önmagamat, hanem a csapatot, 
egyben a szülőföldemet is kép-
viselem. Ennek igyekszem a 
továbbiakban is maximálisan 
megfelelni. 

Eszenyi Gábor

Az utóbbi évtizedben jelentő-
sen csökkent a cirokkal beve-
tett termőterület nagysága a 
dobronyi-csongori termelői kis-
térségben. Nyilvánvaló, hogy 
azok a gazdák, akik az év je-
lentős részét külföldi munkahe-
lyükön töltik, felhagytak ennek 
az igencsak élőmunkaigényes 
kultúrának a termesztésével. 

– Számos más oka is van an-
nak, hogy az elmúlt évtizedben 
lanyhult a termesztési kedv – 
vallja Hidi József nagydobronyi 
gazda. – Éveken át nem moz-
dult a seprű ára, így egy idő után 
alig volt némi haszon rajta. Ez 
a megállapítás igaz a fanyelűre 
és a maga szárára kötött seprűre 
egyaránt. A velünk kapcsolatban 
álló felvásárlók egy idő óta arra 
panaszkodnak, hogy az ország 
belsejében működő nagy gyá-
rakkal, ahová a jelentős tételek 
túlnyomó része befutott, a kap-
csolatuk megszakadt, mivel ott 
lényegesen csökkent vagy telje-
sen leállt a termelés. Mondanom 
sem kell, a világjárvány erre rá-
tett még egy lapáttal. 

– Lehet, hogy az ipari üze-
mek egyszerűen átálltak a mű-
anyag seprűk használatára? 

– A kárpátaljai tapasztalato-
kat nézve nem valószínű, hogy 
ez történt volna – vélekedik be-
szélgetőtársam. – Lássuk be, 
hogy a műanyag takarítóesz-
köz ugyan már bő két évtized-
del ezelőtt az életünk részévé 
vált, mégsem tudta kiszorítani a 
hagyományos cirokseprűt. Mert 
például a finomabb, apró sze-
mét összeszedésére a műanyag 
egyszerűen nem alkalmas. Tes-
sék megnézni, hogy milyen bé-
késen megfér egymás mellett a 
legmodernebb porszívó és a mi 

Ciroktermesztés
seprűnk! Szóval van jövője a mi 
hagyományos takarítóalkalmatos-
ságunknak, s úgy tűnik, hogy újból 
érdemes vele foglalkozni. Munká-
cson például mostanság a fanyelű, 
minőségi seprűért simán megad-
nak hetven hrivnyát is, ez az ösz-
szeg pedig már tisztességes jöve-
delmet biztosít a gazdának. 

– Milyen évet zártak a cirok-
termelők? 

– A 2021-es év felemásra sikere-
dett. Azok jártak jól, akik másodve-
teményként az újkrumpli felszedése 
után vetették el a cirkot. Ugyanis aki 
főnövényként, tavasszal vitte földbe 

a szaporítóanyagot, az többnyire pó-
rul járt. A hideg magágyban az egy-
szerűen nem csírázott ki. Ilyenkor ki-
nek van kedve az egész procedúrát 
megismételni?! Szerencsére errefe-
lé sokan vagyunk, akik a másodve-
tést részesítjük előnyben. Ez pedig 
átlagos termést biztosított. 

– A városok piacain, s azokban 
a falvakban, ahol nagyobb a for-
galom és virágzik az út menti ke-
reskedelem, mostanra mindenütt 
megjelentek a cirokseprűk. 

– Igazából az ünnepek után, ja-
nuár második felétől kezdődik ná-
lunk a nagyüzem, ám ezt felülírja 

időnként, ha akad egy nagyobb, 
határidős rendelés. Illetve a taka-
rítóeszköz viszonylag magas ára 
arra inspirál sokakat, hogy egy 
kisebb-nagyobb tételt megkös-
sön, és a piacra dobjon. Valójá-
ban sokan ezért is ragaszkodnak 
ehhez a növényhez, illetve a be-
lőle kibontakozódó kismesterség-
hez, mert a cirok másik főnövé-
nyünkhöz, a fűszerpaprikához ha-
sonlóan egyfajta aranytartalékot 
jelent a számunkra. Ha megszo-
rul az ember, van mihez nyúlnia. 

– A régiek elmondása szerint 
lassan már hetvenötnyolcvan éve 
is van annak, hogy a seprűkötés 
iparszerűen elkezdődött ezen a vi-
déken. Az eszközök tekintetében 
történte korszerűsítés? 

– Igazából csak lassan hala-
dunk előre, mivel maga az ipar-
ág nem biztosított annyi jöve-
delmet, hogy a gazdák többsége 
úgy vélje, érdemes befektetni. 
Mindazonáltal Nagydobronyban 
néhány gazda – természetesen 
azoknak, akik nagy területen, te-
hát hat-hét hektáron termesztik 
rendszeresen ezt a növényt – már 
rendelkezik seprűkötő géppel. 
Ezeket az illetők Magyarorszá-
gon szerezték be, mint ahogy a 
korszerű fajták szaporítóanyagát 
is rendre ott vásároljuk. 

Kovács Elemér

A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány 2022. január 13. 
és április 23. között harma-
dik alkalommal szervez „Te-
hetséggondozás a humántu-
dományok útján” címmel 30 
órás honismereti képzést a ki-
emelkedően tehetséges, 10–11. 
osztályos középiskolás tanulók 
számára, a Miniszterelnökség 
családokért felelős tárca nél-
küli minisztere és a Nemze-
ti Tehetség Program támoga-
tásával.

A képzés segítséget kíván 
nyújtani az ukrajnai és a magyar-
országi érettségi vizsgák sikeres 
megírásához, illetve a KMPSZ 
megyei versenyeire való felké-
szüléshez. További célja a kár-
pátaljai fiatalok identitástudatá-
nak és a szülőföldjükhöz való ra-
gaszkodásának erősítése.

A képzésre meghívást kaptak 
a KMPSZ által szervezett Édes 
anyanyelvünk nyelvhasznála-
ti verseny, a Karádi helyesírási 
verseny és a történelem vetélke-
dő 1–10. helyezettjei. A foglal-
kozások 2 csoportban – magyar 
nyelv és irodalom, valamint tör-
ténelem – csoportonként 15 órá-
ban, összesen 12 alkalommal va-
lósulnak meg. A foglalkozások 
időpontja a történelem csoport-
ban (kizárólag személyes jelen-
léttel): 2022. január 13., 14., 20., 
21., 28., február 4. és 10. A ma-
gyar nyelv és irodalom csoport-
ban (online formában is): 2022. 
január 15., február 26., március 
12., 26. és április 23. A képzés-

Újabb Genius-képzés vette kezdetét

Tehetséggondozás a humán 
tudományok útján

re 19 fiatal tehetség fogadta el a 
„GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány meghívását: 7 fő a magyar 
nyelv és irodalom, 12 fő a törté-
nelem csoportban.

A diákok az alábbi iskolák 
képviseletében vannak jelen: 
Beregszászi Bethlen Gábor Ma-
gyar Líceum (6 fő), Beregszászi 
Kossuth Lajos Líceum (4 fő), 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola Szakgimná-
ziuma (3 fő), Jánosi Líceum (2 
fő), Munkácsi 3. Számú II. Rá-
kóczi Ferenc Középiskola (1 fő), 
Munkácsi Szent István Líceum 
(2 fő), Nagyberegi Református 
Líceum (2 fő), Péterfalvai Re-
formátus Líceum (2 fő). Kilenc 
fő 10. és tíz fő 11. tanuló.

A tehetséggondozó prog-
ram az alábbi tanárok oktatásá-
val valósul meg: Hnatik-Riskó 
Márta – a Beregszászi Bethlen 
Gábor Líceum magyar nyelv és 
irodalom tanára, Király Kata-
lin – a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola Szak-
gimnáziumának magyar nyelv 
és irodalom tanára, Nedbál Klá-
ra, a Beregszászi Bethlen Gá-
bor Líceum történelem tanára, 
Szamborovszkyné Nagy Ibo-
lya, a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola Tör-
ténelem és Társadalomtudo-
mányi Tanszékének docense, az 
Apáczai Csere János Könyvtár 
igazgatója.

Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány igazgatója

Ősszel készült felvételünkön: szárad a cirok Csongoron
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Cikksorozatunk előző részé-
ben megtárgyaltuk, hogy a kü-
lönböző okos eszközökkel ho-
gyan tudjuk időzíteni a zöld-
ségek öntözését, s szükség ese-
tén a távolból is közbeavat-
kozni annak folya-
matába. Azonban a 
legtöbb termelőnél 
nem csak egy darab 
fóliasátor öntözésé-
ről kell gondoskod-
ni, hanem többről 
is. Ilyenkor felmerül 
a kérdés, hogy mi ér-
telme az okos eszkö-
zöknek, ha úgyis ki kell men-
ni a kertbe, a mezőre átirányí-
tani a vízcsapokat egyik vagy 
másik fóliasátorra, parcellá-
ra. Nos, amire megjelenik az 
igény, arra megjelenik a kíná-
lat is! Ma már számos eszköz-
ből válogathatunk, amelyek se-
gítségével automatizálhatjuk 
az öntözés, tápoldatozás teljes 
folyamatát. 

A mágnesszelepekről  
Aki már szedett szét automa-

ta mosógépet, az láthatta, hogy a 
víz bemenetelénél több irányba 
ágazik a cső, s azok mindegyi-
két egy-egy kis mágnesszelep 
zárja el. A mágnesszelepek ve-
zérlésével tudja a mosógép 
automatikája a megfelelő idő-
ben a megfelelő helyre a meg-
adott ideig adni a vizet. Nos, 
ilyen mágnesszelepeket gyárta-
nak nagyobb méretekben is, ki-
fejezetten a mezőgazdaság szá-
mára, az öntözés-tápoldatozás 
automatizálásához. Érdemes 
szelepet választanunk, amelyek 
alap esetben zártak. Az ilyen sze-
lepek úgy vannak megtervezve, 
hogy ha az elektromágnes te-
kercse nem kap áramot, akkor 
zárva tartja a szelepet, és ami-
kor áramot vezetünk rá, akkor 
kinyitja szelepet és áramolhat a 
víz a szelepen keresztül a meg-
adott irányba. 

Sajnos, mint minden szerke-
zetnek, ennek is megvannak a 
maga előnyei, hátrányai. Több 
oka is volt, hogy lecseréltem 
őket: 1.) A viszonylag megfi-
zethető árú, műanyag testű sze-
lepek menete nagyon sérülékeny 
volt. 2.) A szelep működtetésé-
hez 24V-os feszültséget kellett 
biztosítani, ami nagyon bonyo-
lította a rendszert. 3.) Az ilyen 
típusú szelepek nagyon leféke-
zik a víz áramlását. 4.) Alacsony 
nyomásnál nem zárnak tökélete-

Az okos gazda okos eszközei (6.)

Az öntözés automatizálásának 
eszközei

sen, szivárognak. 5.) Nagyon érzé-
kenyek a homokszemcsékre, töké-
letes vízszűrést igényelnek.  

A félfordulatos golyóscsapok 
utólagos automatizálása

Amióta az ALI EXPRESS kí-
nai csomagküldő szol-
gálatnak köszönhető-
en elárasztották a vilá-
got a legkülönbözőbb 
hasznos (és haszonta-
lan) eszközök, szinte 
minden probléma meg-
oldására tudunk lelni az 
interneten valamilyen 
kis szerkezetet. Tipikus 

példája ennek a hagyományos go-
lyóscsapokra utólag rászerelhető, 
elektromos árammal működő nyi-
tó-záró szerkezetek. Nagyon egy-
szerűen, egy bilincs segítségével 
kell rögzíteni a csaphoz. Nagy elő-
nye, hogy NEM kell megbontani a 
már meglévő vízvezetékrendszert, 
percek alatt fel- vagy leszerelhető. 

A gyártók és a forgalmazók első-
sorban a lakásokba ajánlják felsze-
relni, hogy esetleges csőtörés ese-
tén automatikusan zárja el a főcsa-
pot. De tökéletesen megfelel az ön-
tözés automatizálásához is. Hátrá-
nyuk azonban, hogy viszonylag 
magas az áruk, a csap méretéhez 
megfelelő típust kell kiválasztani, 
valamint ezek működtetéséhez is 
12–18V-os egyenáram szükséges.

Az automata golyóscsapok
Az internet történő keresgetés 

után az OLX oldalon viszonylag 
olcsón lehet megvásárolni komp-
lett automata golyóscsapokat. Nem 
kerülnek többe, mint a fent bemu-
tatott, utólag felszerelhető eszköz, 
miközben nemcsak egy nyitó-zá-
ró szerkezetet kapunk meg a pén-
zünkért, hanem egy nagyon jó mi-
nőségű bronz vízcsapot is. A víz-
csaphoz az elektromos rész na-
gyon gyorsan és egyszerűen csat-
lakoztatható, vagy szükség ese-
tén leszerelhető. Ilyenkor hagyo-
mányos vízcsapként használha-

tó, kézzel is lehet nyitni-zár-
ni. A megrendeléskor kiválaszt-
hatjuk, hogy 220V-os hálóza-
ti áramról, hagy 12V-os egyen-
áramról szeretnénk üzemeltetni. 
Nagyon praktikus lehet a gaz-
dák szemszögéből, hogy kínál-
nak úgynevezett „elosztó” csa-
pot is. Az ilyen csap nem elzár-
ja a vizet, hanem átirányítja azt 
egyik vagy másik irányba, azaz 
egy vízcsap segítségével tudjuk 
szabályozni, hogy melyik fólia-
sátorra menjen az öntözés. Mind-
ezt távvezérelhető, vagy automa-
tizálható formában.

Talajnedvességet mérő 
érzékelők

Amikor az öntözés, tápolda-
tozás napi rutinjáról beszélünk, 
akkor feltétlenül bele kell érte-
nünk a talaj nedvességének ellen-
őrzését is. Ennek alapján dönti el 
a gazda, hogy mikortól indítsa el 
délelőtt az öntözést, vagy napon-
ta hányszor fog öntözni. Távolról 
ugyan nem tudunk belenyúlni, 
belemarkolni a bakhátakba, hogy 
ellenőrizzük a gyökérzónában a 
talaj nedvességét, de ma léte-
zik rá más, korszerű módszer is. 
Már megfizethető áron beszerez-
hetőek úgynevezett talajnedves-
ség mérőérzékelők (szenzorok), 
amelyeket a hétköznapi gazdák 
is használni tudnak. Ilyen pél-
dául a Sonoff TH relékhez csat-
lakoztatható SM01 talajnedves-
ség mérő szenzor. Elvileg a mért 
adatok alapján teljesen automa-
tizálni is lehetne az öntözést, de 
jelenleg még nem egészen kifor-
rott a technológia. Első körben 
inkább csak amolyan riasztóként 
érdemes használni. Ez azt jelenti, 
hogy amellett, hogy szinte a vi-
lág bármely pontjáról figyelem-
mel kísérhetjük a mért értékeket, 
riasztási küszöbértékeket is beál-
líthatunk rajta a hőmérsékleti ri-
asztás mintájára. Ilyenkor vagy 
mi magunk igyekszünk közbe-
lépni és meggyőződni arról, hogy 
valós-e a probléma, vagy ha nem 
vagyunk a közelben, akkor meg-
kérjük valamelyik szomszédun-
kat, ismerősünket erre. Termé-
szetesen ehhez meg kell tanul-
nunk, ki kell tapasztalnunk, hogy 
a műszer által mért, és a mobil te-
lefonunkon megjelenő számérték 
a gyakorlatban az adott talajtí-
pusnál mit is jelent. Például egy 
homokos talajnál mért 25%-os 
érték nem biztos, hogy azt jelen-
ti az öntözés szempontjából, mint 
az agyagos talajnál. De ez a ta-
nulási folyamat nagyon hamar le-
megy, néhány nap alatt rájövünk 
arra, hogy a mi fóliasátrunk ese-
tében például az A% és B% kö-
zötti érték a megfelelő, ez alatt 
túlszáraz, e fölött túlöntözött. 

Gál István falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Télen főleg az enyhébb napokon, új kihívás érkezhet a kertünk-
be: a vakond! Mutatjuk, hogyan érdemes harcolni ellene!

A kora őszi esőzések megbolygatják a talajlakók életét, a gilisz-
ták is feljebb húzódnak a felszínhez, hogy a felgyülemlő talajvíz-
ből ki tudjanak menekülni. Valószínűleg ez is közre játszik abban, 
hogy a vakondok megélénkülnek, és követve kedvenc csemegéjü-
ket, feltúrnak a te gyepeden is.

Tudnod kell, hogy a vakond védett állat a természetben. A maga mi-
voltában nagyon hasznos tagja a biodiverzitásnak, még ha el is csúfít-
ja a kertet a földbuckáival. Tehát nem tehetsz ellene bármit (ízlés kér-
dése). A vakond elűzése és távoltartása, ahogy sejtheted, egy kettős és 
egyben állandó feladat, de nézd a jó oldalát! Mindjárt mutatom is, mi az!

Miért jön épp a te kertedbe a vakond?
Épp úgy, mint minden élőlény, a vakond is azt keresi, hol talál 

élelmet. Bőséges élelmet. Ha nálad vendégeskedik, akkor bátran ál-
líthatom, hogy van rá oka! A kis földtúró gilisztákkal, rovarokkal és 
azok lárváival táplálkozik. Például a szép kövér pajorokkal, lóboga-
rakkal, amelyek a gyökérzónában tanyáznak, a gyep és a növénye-
id zsenge gyökereit falatozva. Ha egyik pillanatról a másikra meg-
szaporodnak a túrások a kertedben, bátran élj a gyanúval, hogy nem 
a vakond a legnagyobb problémád. Ebben az esetben kezelned kell 
a kiváltó okot tavasztól fogva: azaz a svédasztalt, ami odavonzza a 
vakondot (és egyébként csak idő kérdése, hogy tönkre tegye a gye-
pedet), és természetesen ki kell tessékelni a vakondot is a kertből.

Nézzük szép sorjában, mit tehetsz a talajban élő kártevők ellen:
– felléphetsz vegyszerekkel ellenük (de ki akarna egy vegyi für-

dőben élni!);
– bevethetsz mikrobiológiai szereket (pl. Nemastar), amivel a 

pajorokat, lóbogarakat gyéríteni tudod;

– alkalmazhatod az Esstence Bug Stopbio minősítésű, vegyszer-
mentes növénykondicionálót, ami szintén gyéríti a lárvákat, és köz-
ben az egészséges talajélet működését is támogatja. 

Utóbbit azért szeretem alkalmazni, mert teljesen biztonságos a 
használata, nem kell sem a házikedvenceket, sem a gyerekeket tá-
vol tartani a kerttől. Kúraszerűen évente 2 alkalommal bevetve ál-
landó védelmet nyújt. A gilisztahumusz alapú kondicionálóban aro-
más növénykivonatok találhatóak, amelyek a talajban hosszú ideig 
fejtik ki hatásukat, kellemetlen íz- és illatanyagok formájában, így 
gátolva meg az újabb betelepüléseket.

Ha tavasszal és ősszel becsületesen megcsinálod a kártevők elleni 
prevenciós munkálatokat, szinte nullára csökkented a vakond beköltö-
zésének esélyét, és persze megkíméled magad attól is, hogy állandó-
an felül kelljen vetned a gyepet, mert a pajorok kizabálják a gyökerét.

Persze, ha már ott van nálad az a fránya kis földtúró, akkor vele 
is kell valamit kezdeni…

A vakond elűzése
A vakond szintén érzékeny bizonyos íz- és illatanyagokra. Ezért 

is nagyon hatékonyak ellene a ricinus tartalmú távoltartó szerek, mint 
például a Defenders granulátum. Az egyetlen baj vele, hogy a hatás 
kifejtéséhez be kell oldódnia a talajba. Ha már téliesítetted az ön-
tözőrendszert, és egy hosszú csapadékmentes időszak következik, 
hiába is szórod ki, a vakond békésen meglesz mellette, hiszen épp 
csak a talaj felszínén lesz érezhető a ricinus illata.

Ilyenkor határozottabban kell fellépned. Ebben segít neked a füst-
patron. A Biofume füstpatron szintén ricinust tartalmaz. Füstképzés-
sel elárasztja a vakond járatait a kellemetlen illatú anyaggal és távo-
zásra bírja a hívatlan vendéget. Ha jól alkalmazod.

Hogyan kell használni a füstpatront?
Válassz ki egy szimpatikus és friss vakondtúrást. Óvatosan távo-

lítsd el róla a földet és keresd meg benne a 2 db. járatot. Ha nincs meg 
mind a kettő egy kis ásás után sem, vagy a járatok nagyon közel fut-
nak a felszínhez, keress egy másik buckát. Érdemes egy ásóval négy-
zet alakban kiemelni a földet a túrásból, hogy jól hozzáférj a járatok-
hoz. Minél mélyebben vannak, annál biztosabb, hogy a főútvonalát 
találtad meg. Azt érdemes leginkább elárasztani füsttel. 2 patronra 
lesz szükséged, egyik az egyik járatba, a másik a másikba fog menni.

Ha kitisztítottad a járatokat (akár egy kis vizet is önthetsz bele, 
hogy biztosan átjárható legyen és ne rekedjen meg egy kis szaka-
szon a füst), készítsd elő a patronokat. A kupakot levéve és oldal-
ra fordítva a házat, gyújtsd meg a kanócot, majd gyorsan helyezd 
az egyik járatba. Ha mind a kettővel megvagy, temesd be a lyukat! 
A füst szét fog terülni a járatokban és kb. 3 hónapos védelmet fog 
nyújtani. Viszont, ha itt megállsz, és örülsz az instant sikernek, ta-
vaszra új lakók jöhetnek a régi helyére. A járatok ott maradnak, és 
szívesen költöznek be mások a már elkészített otthonba. Ezért is kell 
gondoskodnod róla, hogy ne legyen rá okuk!

Űzd el a vakondot most a kertedből, és tegyék róla, hogy hosszú 
távon se legyen okuk visszajönni! Ha rendszeresen gondoskodsz a 
kártevők elleni védekezésről, a gyeped is hálás lesz!

edenkert.hu

A vakond nem alszik téli álmot 
– így küzdjünk ellene!

40-50 évvel ezelőtt a kora-
tavasz leggyakoribb csere-
pes virága volt a kertekben a 
klívia (Clivia miniata L.), ma-
napság azonban ritkaságnak 
számít. Pedig egészen egysze-
rűen lehet szaporítani!

Ahol van a lakásban elegen-
dő hely a termetes cserepek el-
helyezésére, ott januárban kell 
elhelyezni őket, mérsékelt hő-
mérsékletű, napos szobában. 
Öntözni kevés vízzel, hetenként 
egyszer tápoldattal, és akkor az 
50-60 cm magas szárak csúcsán 
kinyílnak a narancsvörös virág-
csokrok, amelyek két-három hé-
ten át frissek maradnak. Ekkor 
az elnyílt virágzatokat a szá-

Színpompás klívia lehet a kert 
középpontja

rukkal együtt levágjuk, mert jólle-
het szép, piros bogyókat érlelnek, 

azonban ezek csökkentik a növény 
későbbi virágzási eréjét.

A fagyok elmúltával a klíviát a 
bokrok közé, félárnyékba célszerű 

a földbe süllyeszteni. A növénye-
ket 3-4 évente virágzás után le-
het átültetni. Ha kivesszük őket 
a cserepükből, akkor azt látjuk, 
hogy szinte teljesen felélték a 
földjüket; tehát szét lehet a tö-
vet három-négyfelé osztani és 
friss, jó minőségű, tápdús föld-
be kell elültetni. A következő év-
ben viszonylag még kevés virá-
got hoznak.

Ahol a fűtött, téli lakásban 
nem akad hely a klívia számára, 
ott tartsuk a téli szállásán márci-
us elejéig, akkor állítsuk a kert 
egyik kiemelkedő, napos helyére, 
ahol a legtöbben láthatják. Kezd-
jük meg a bővebb öntözését és a 
tápoldatozását is. Az átmeneti hő-
csökkenést károsodás nélkül el-
viselik és április közepén virág-
ba borulnak.
balintgazda.hu/Kárpátinfo



Csütörtök Január 27.

Köszöntjük Angelika, Angéla nevű olvasóinkat!

Hétfő Január 24.

Köszöntjük timót, Ferenc nevű olvasóinkat!

Kedd Január 25.

Köszöntjük Pál nevű olvasóinkat!

Szerda Január 26.

Köszöntjük Vanda, Paula nevű olvasóinkat!

2022. 
január 19.8 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
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 XXI. század – a

legendák velünk 
élnek

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

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

helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:20 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
22:30 A Piramis
00:30 Magánnyomozók
01:30 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

05:25 Ízőrzők - Takaré-
kos konyha

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

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:30 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Égi vándorok
14:25 Almárium
15:25 Önök kérték!
15:55 Don Matteo 

Olasz tévéfilmsor.
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Álmok álmodói
18:55 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Kékfény
21:35 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

22:30 Kenó
22:40 Hogy volt?!
23:40 Diagnózis
Tévéfilmsor.
00:30 Karácsonyi 

álmok 3
Lengyel játékfilm

02:15 Világörökség 
Portugáliában

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:25 Summa
06:55 Család'22
07:15 Mindennapi
07:25 Almárium 

válogatás
08:20 Barangolás 

Bajorországban
08:55 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 Bevezetés a 

misztériumba
10:55 Isten kezében
11:30 Daliás idők

Magyar animáci-
ós film

13:00 Híradó
13:25 Közelebb - 

Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Itthon vagy!
14:40 Magyar Krónika
15:10 Család-Barát
16:45 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők: Pátka
17:55 Ízőrzők:

Mecseknádasd
18:30 Önök kérték!
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 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Slágertévé

04:35 Tippmix férfi ko-
sárlabda NB I.

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Kékek
08:00 Építők
08:30 Férfi Kézilabda

Európa-bajnokság
10:00 Sporthíradó
10:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
12:00 Vívás
12:30 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
13:30 Futsal NB I.
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
22:30 Sporthíradó

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
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 Házon kívül
23:50 A Karib-tenger 

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

02:55 CSI: A 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

05:20 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
22:30 A Piramis
00:30 Magánnyomozók
01:30 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

04:25 Család-Barát
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:20 Unser Bildschirm
07:50 Ridikül
08:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:30 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Égi vándorok

Természetfilm-sor.
14:25 Almárium
15:25 Önök kérték!
15:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Álmok álmodói
18:55 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Alpesi őrjárat
Tévéfilmsor.

21:50 A fehér hercegnő
Angol történelmi 
kalandfilmsor.

22:40 Kenó
22:55 A Charité kórház

Német tévéfilmsor.
23:50 Diagnózis

Tévéfilmsor.
00:35 Szófia fejedelem-

asszony
Történelmi filmsor.

01:25 Hogy volt?!

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:15 Planet22
06:40 Magyar gazda
07:00 Mindennapi
07:10 Almárium
08:05 Önök kérték!
08:35 Élő népzene
09:10 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Lét-Ige - protes-

táns magazin
10:45 Az utódok 

reménysége
11:20 Portré műsor: 

Arany János
11:50 A múzsa csókja
12:25 Magyarok
13:00 Híradó
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Család'22
14:45 Novum
15:15 Család-Barát
16:45 Magyar világ
17:15 Ízőrzők: Lipót
17:50 Ízőrzők: 

Zákányszék
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Üdítő: Klasszikus

kabarétréfák
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Klasszikusok 

délidőben
23:40 Hazajáró
00:10 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Üdítő: Klasszikus 

kabarétréfák

05:00 Férfi Kézilabda
Európa-bajnokság

06:30 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
07:55 Szabadidő
08:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
10:00 Sporthíradó
10:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
12:00 Kékek
12:30 Építők
13:00 Sporthíradó
13:35 Jövünk!
14:15 Pecatúra
14:45 Fradi Tv
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 Kosárlabda 

magazin
20:20 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
22:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:25 CSI: New York-i 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

00:35 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

01:50 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:20 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
22:30 A Piramis
00:30 Magánnyomozók
01:30 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

04:25 Család-Barát
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Hrvatska Kronika
07:20 Ecranul nostru
07:50 Ridikül
08:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:30 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Égi vándorok

Természetfilm-sor.
14:25 Almárium
15:25 Önök kérték!
15:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Álmok álmodói
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó

20:40 Jó reggelt, Anya!
Családi filmsor.

21:45 Downton Abbey
Angol tévéfilmsor.

22:55 Kenó
00:05 Diagnózis

Tévéfilmsor.
00:50 Szófia fejedelem-

asszony
Orosz történelmi 
filmsor.

01:45 Hogy volt?!
02:40 Fülszöveg: 

Hüse Lajos

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
06:20 Élő egyház
06:55 Kárpát-medence
07:15 Mindennapi
07:25 Almárium
08:20 Önök kérték!
08:55 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:40 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:00 Neked szól!
11:10 Jó embert 

keresünk!
11:25 De őszintén!
11:30 A sokszínű vallás
11:55 Nőuralom

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:25 Hrvatska Kronika
13:55 Ecranul nostru
14:25 Magyar gazda
14:45 Kincskereső
15:15 Család-Barát
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: 

Nagykörű
17:50 Ízőrzők: 

Homokmégy
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Halálos tavasz

Magyar játékfilm
00:10 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Hogy volt?!

04:55 Futsal NB I.
06:30 Sporthíradó
07:30 Jövünk!
08:00 Férfi Kézilabda 

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

Európa-bajnokság
12:00 Pecatúra
12:30 Vívás
13:00 Sporthíradó
13:30 Szabadidő
14:00 Kosárlabda 

magazin
14:40 CHI – A belső erő
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
20:00 Felvezető műsor: 

Kézilabda
20:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
22:00 Értékelő műsor:

Kézilabda

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
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 CSI: New York-i 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

00:15 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:30 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:20 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
22:30 A Piramis
00:30 Propaganda
01:00 Magánnyomozók

04:25 Család-Barát
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Alpok-Duna-

Adria
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:30 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 I Live the Danube
14:25 Almárium
15:25 Önök kérték!
15:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Álmok álmodói
18:55 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Fábry
22:00 Kenó
22:10 Agapé

23:10 Sophie választása
Angol filmdráma

01:40 Diagnózis
Tévéfilmsor.

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 Mindennapi
07:20 Almárium
08:20 Önök kérték!
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 Új nemzedék
10:55 Világ-Vallás
11:10 Találkozás
11:30 A zöldköves gyűrű

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:25 Alpok-Duna-

Adria
13:50 Öt kontinens
14:20 Planet22
14:40 Noé barátai
15:15 Család-Barát
16:50 Szerelmes 

földrajz
17:20 Ízőrzők:

Mikóháza
18:00 Ízőrzők: 

Nagybajom
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Magyar zenés film-
sor.

21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Megbocsájtani 

igen, feledni 
nem - Történet 
az 1944-es délvi-
déki vérengzés 
csantavéri áldo-
zatairól

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

Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta

Magyar zenés film-
sor.

05:20 Vízilabda Világliga
06:30 Sporthíradó
07:30 CHI – A belső erő
08:05 LEN - Vízilabda 

Bajnokok Ligája
09:20 Kosárlabda 

magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
12:00 Jövünk!
12:30 Fradi Tv
13:00 Sporthíradó
13:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
15:00 Lendület
15:30 Pecatúra
16:00 Vollé!
16:30 Dvsc
17:00 Sporthíradó
17:10 Napos Oldal - 

DVTK
17:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:30 OTP Bank Liga
20:20 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:00 Sporthíradó
21:30 Női kosárlabda 

Euroliga
23:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
01:05 Dvsc



Szombat Január 29.

Köszöntjük Adél nevű olvasóinkat!

Vasárnap Január 30.

Köszöntjük martina, gerda nevű olvasóinkat!

Péntek Január 28.

Köszöntjük Károly, Karola 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 19. 9Heti műsor

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

asszony
Török filmsorozat

13:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsorozat

14:10 Keresztanyu
Magyar filmsorozat

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsorozat

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsorozat
21:15 Nyerő Páros
23:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:55 Haláli bábjáték

Amerikai akcióvíg-
játék

01:55 CSI: A 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisorozat

05:00 Kívánságpiac 
Extra

05:20 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 
sorozat

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovella 
sorozat

15:40 A nagykövet lánya
Török romantikus 
sorozat

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sorozat

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

Amerikai krimi sor.

04:25 Család-Barát
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Rondó
07:45 Ridikül
08:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:30 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Vad vidékek - 

Franciaország
Természetfilm-sor.

14:25 Almárium
15:25 Önök kérték!
15:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Álmok álmodói
18:55 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Hajrá, Boldogság!
Angol romantikus 
vígjáték

22:35 Kenó
22:50 Hitchcock

Angol játékfilm
00:30 Diagnózis

Tévéfilmsorozat
01:15 Szófia fejedelem-

asszony
Orosz történelmi 
filmsor.

02:10 Fülszöveg: 
Fábián Janka

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Planet22
07:10 Mindennapi
07:20 Almárium
08:20 Önök kérték!
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 Katolikus krónika
10:55 Párhuzamos 

történetek
11:30 Három 

boltoskisasszony
Tévéfilm

13:00 Híradó
13:25 P'amende
13:50 Rondó
14:20 Magyarország 

Ma
14:45 Multiverzum
15:15 Család-Barát
16:50 Kárpát-medence
17:20 Ízőrzők: Halimba
17:55 Ízőrzők: 

Sződliget
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Már egyszer 

tetszett!
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Szabadság tér ́ 89
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:20 Magyar történel-
mi arcképcsarnok
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:50 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:21 A zöldköves gyűrű

Tévéfilm

05:00 CHI – A belső erő
05:25 Pecatúra
05:55 Kosárlabda 

magazin
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Vollé!
08:00 Női kosárlabda 

Euroliga
10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
12:30 Napos Oldal - 

DVTK
13:00 Sporthíradó
13:30 Futsal magazin
14:05 Golf
14:35 Puskás Akadémia
15:10 Felvezető műsor: 

Kézilabda
15:30 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
17:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
17:15 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
22:30 Sporthíradó

05:00 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:10 Teleshop
06:40 Kölyökklub
09:20 Teleshop
10:20 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:05 Privát kopók
Kanadai filmsorozat

12:20 Autogram
13:05 A specialista

Ukrán akciófilm-so-
rozat

14:30 A specialista
Ukrán akciófilm-so-
rozat

15:50 Kronosz, a robo-
tok lázadása
Amerikai akciófilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A Tanár

Magyar filmsorozat
21:10 Amerika Kapitány

Amerikai akciófilm
00:20 Egy lélegzetnyire

Francia katasztró-
fafilm

02:25 CSI: A 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisorozat

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
08:20 Magyar népmesék
08:35 Magyar népmesék
08:45 Magyar népmesék
08:55 Magyar népmesék
09:05 Magyar népmesék
09:10 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:25 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:55 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:30 Trendmánia
11:10 Design műhely 

Dorogi Gabriel-
lával

11:45 Poggyász
12:25 Hungarikumok- 

kal a világ körül
13:00 Hungarikumok- 

kal a világ körül
13:40 Hupikék törpikék

Amerikai-belga ani-
mációs film

15:50 Columbo
Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Derült égből apu

Mexikói vígjáték
22:55 Flashdance

Amerikai romanti-
kus film

01:00 A Beavatott-sorozat
Am. kaland film

04:25 Család-Barát
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:20 Hazajáró
07:55 Magyar világ
08:25 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:25 A világörökség 

kincsei
09:50 Utazások Skócia 

szigetein
Angol útifilmsorozat

10:30 Család-Barát
11:30 A világ egy 

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez 

szól a nóta

13:25 Jézus nyomai
Rómában

14:20 Illatos út a 
semmibe
Magy. filmvígjáték

16:00 Linda
Tévéfilmsorozat

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:35 A Dal 2022
21:50 Én, a séf

Francia filmvíg-
játék

23:10 Kenó
23:20 Fortunata

Olasz filmdráma
01:05 Kihantolt bűnök

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

01:50 Szófia fejedelem-
asszony
Orosz történelmi 
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 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:05 Opera Café
07:35 Kincskereső
08:05 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:35 Evangélium
09:05 Novum
09:35 Multiverzum
10:05 Hogy volt?!
11:00 Öt kontinens
11:35 Az éjszaka lánya

Magyar filmdráma
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
14:00 Jégkorong Erste

Liga
16:35 K&H női 

kézilabda liga
18:35 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
20:45 Bringasport
21:05 Puskás 

Akadémia
21:35 Összefoglaló az 

OTP Bank Liga 
mérkőzéseiből

22:05 Fábry
23:30 Dokuzóna
00:30 Magyar világ
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:20 Agapé

05:00 Napos Oldal -
DVTK

05:30 Golf
05:55 Férfi Kézilabda

Európa-bajnokság
07:30 Puskás Akadémia
08:00 Szabadidő
08:30 Bringasport
08:50 OTP Bank Liga
10:50 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
12:25 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
14:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
14:30 OTP Bank Liga
16:15 Értékelő műsor:

Labdarúgás
16:40 Felvezető műsor: 

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

Labdarúgás
19:15 Felvezető műsor: 

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

Labdarúgás
21:45 Góóól!
22:40 K&H női 

kézilabda liga
00:25 OTP Bank Liga
02:20 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.

05:00 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:55 Teleshop
09:55 A Muzsika TV 

bemutatja!
10:35 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:15 XXI. század – a 
legendák velünk 
élnek

11:50 Házon kívül
12:30 Amerika Kapitány

Amerikai akciófilm
15:45 Banános Joe

Olasz akcióvígjáték
18:00 RTL Híradó – 

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

kalózai
Amerikai kalandfilm

23:15 Hellboy
Amerikai akciófilm

01:55 Portré: Kajdi 
Csaba Cyla

02:40 Sivatagi madarak
Amerikai film

05:00 Teleshop
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

06:30 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:05 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
07:50 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:10 Magyar népmesék
08:20 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:30 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:30 KutyaSuli
10:05 Több mint 

testőr Best of
10:45 SuperCar
11:20 Életmódi
12:00 Hungarikumok- 

kal a világ körül
12:35 Mága Jennifer 

- Sztárok az éle-
temből

13:15 Derült égből Polly
Amerikai vígjáték

15:15 A számolás joga
Am. dráma film

18:00 Tények
18:55 Gru 3.

Amerikai animáci-
ós film

20:55 Tomb Raider
Amerikai-angol ak-
ció film

23:30 Harag
Amerikai-angol-
kínai akció film

02:15 Majdnem tökéle-
tes lány
Amerikai vígjáték

04:30 Család-Barát
05:30 Borbás Marcsi

szakácskönyve
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Családi kör
08:00 Neked szól!
08:05 Világ-Vallás
08:20 De őszintén!
08:30 Isten kezében
09:00 Lét-Ige - protes-

táns magazin
09:30 Találkozás
09:45 Jó embert 

keresünk!
10:00 Katolikus krónika
10:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:00 Római katolikus 

szentmise köz-
vetítése a Buda-
pest-Angyalföl-

di Szent Lász-
ló-templomból

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 Hyppolit, a lakáj

Magy. filmvígjáték
15:45 Édes anyanyelvünk
16:00 Hatoslottó sorsolás
16:10 Hogy volt?!
17:10 Magyarország

finom
17:25 Borbás Marcsi

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:45 Magyarország, 

szeretlek!
21:15 1984

Angol játékfilm
23:00 Kenó
23:15 2 nap New Yorkban

Filmvígjáték
00:50 Kihantolt bűnök

Angol bűnügyi té-
véfilmsorozat

01:40 Szófia fejedelem-
asszony
Orosz történelmi 
filmsorozat

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar világ
06:20 Élő egyház
06:40 Esély
07:05 Világ
07:25 Noé barátai
07:50 Kontúr
08:35 Ízőrzők - Takaré

kos konyha
09:05 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
09:30 Főmenü: Mai 

Csirke

10:25 Magyar világ
10:55 A Dal 2022
13:00 Híradó
13:25 Magyarország

Ma
14:00 M4 sport+
14:00 E.ON férfi vízi-

labda OB I.
15:10 OTP Bank Liga
17:20 Férfi röplabda 

Extraliga
19:45 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
20:20 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
22:05 Hangvarázsló
22:40 Saskarom
23:05 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek

05:00 Jégkorong Erste 
Liga

07:15 OTP Bank Liga
09:15 Múlt és Jelen
09:45 OTP Bank Liga
11:45 Góóól!
12:50 OTP Bank Liga
15:00 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
19:55 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 Góóól!
23:10 OTP Bank Liga
01:10 Férfi Kézilabda 

Európa-bajnokság
02:45 Női kosárlabda 

Euroliga
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Vékony arc és semmi toka: ez 
az 5 leghatásosabb módszer

Sajnos egy kisebb súlyfeleslegnél is hamar lerakódik az arcra a 
túl sok zsír. Léteznek sebészeti beavatkozások, amelyek segítsé-
gével eltüntethető a toka, de az emberek általában kerülik az ef-
féle, drága módszereket.

Ha te is a természetesség híve 
vagy, olvass tovább, mert elhoz-
tam a leghatásosabb házilag is 
alkalmazható toka elleni mód-
szereket.

A vízhiány kiül az 
arcodra

Nem tudjuk eleget hangsú-
lyozni, hogy mennyire fontos a 
szervezetünknek, hogy elegen-
dő vizet kapjon. Tedd a szívedre 
a kezed: elfogyasztod napi szin-
ten a 2-3 liter folyadékot?

Azzal, hogy elkezded rend-
szeresen hidratálni magad – ak-
kor is, ha nem vagy szomjas – az 
étkezési szokásaid is megváltoz-
nak majd, hiszen sokszor az éh-
ségérzet valójában szomjúsá-
got jelent.

A víz nagyon fontos szerepet 
játszik a fogyásban, ráadásul cso-

dát tesz a bőröddel is, hiszen ru-
galmasabb, ragyogóbb lesz tőle.

Tipp: A zöld teáról se feled-
kezz meg, mivel nagyon haté-
kony antioxidáns, és felgyorsít-
ja az anyagcseréd.
Csodaszer: a tojásfehérje 

pakolás
A tojásfehérje jót tesz a bőr 

általános egészségének, és so-
kat segít a toka eltüntetésében is.

A tojásfehérje alapú arcpako-
lás receptje:

Két tojás fehérjére lesz szük-
séged, egy teáskanál tejre, egy 
kevés borsmenta illóolajra, egy 
evőkanál mézre és egy evőkanál 
citromlére. Keverd össze alapo-
san a hozzávalókat egy tálban.

Kend fel az álladra és a nya-
kadra, és hagyd rajta fél órát 
amíg rászárad. Langyos vízzel 
mosd le és töröld szárazra a bő-
röd! Naponta alkalmazhatod. Két 
héten belül látványos változásra 
számíthatsz.

Étrend
Ha igazán gyors változásra 

vágysz, a magas víztartalmú gyü-
mölcsöket és zöldségeket része-
sítsd előnyben – egyrészt mert 
hidratálnak, másrészt mert te-
lítenek és hozzásegítenek a fo-
gyáshoz.

Nyáron igazán könnyű dol-
god van, hiszen óriási a válasz-
ték. Magas víztartalmú gyümölcs 
például az eper, a sárga- és gö-
rögdinnye, körte, grapefruit, sző-

lő, áfonya és az alma. Mennyei 
gyümölcssalátát vagy turmixot 
készíthetsz belőlük.

A zöldségek közül különö-
sen magas víztartalma van az 
uborkának, a töknek, a salátá-
nak, a sárgarépának és a spenót-
nak. Ezekből akár napi szinten 
készíthetsz salátát magadnak, de 
leturmixolva is isteniek!

Zsírok tekintetében próbálj 
meg csak egészséges olajos zöld-
ségeket és magvakat fogyaszta-
ni, például avokádót, mandulát 
és diót, amelyekkel megspékel-
heted a salátáidat, vagy megbo-
londíthatod a reggelieidet.

Rendszeres arctorna
Az emberi arcnak 43 izma 

van, amelyek ugyanúgy edzhe-
tők, akár a kar vagy comb iz-
mai. Az arcgyakorlatok segíte-

nek, hogy vékonyíts az arcodon 
és idővel búcsút ints a tokának.

A száj körüli izmok edzésé-
re, mondd az X és O betűket egy-
más után. Ez az artikulálás teszi 
lehetővé hogy megmozgasd az 
itteni izmaidat. Hajts végre ezt 
a feladatot naponta, és annyi-
szor ismételd meg, amennyiszer 
csak teheted.

Az arc pufókságát is csök-
kentheted, ha napi 20 alkalom-
mal ismétled ezt a gyakorlatot: 
húzd befelé az ajkaidat és fe-
szítsd a fogaidra úgy, hogy az 
alsó és a felső ajkad minél távo-
labbra kerüljön egymástól!

A rendszeres arcmasszázs is 
segíthet és az arcod jelentősen át-
alakulhat tőle. A masszázs egyéb-
ként serkenti az arcbőr oxigénel-
látását és a vérkeringését.

E-vitamin
Az E-vitamin csökkenti a 

toka méretét, növeli a bőr rugal-
masságát és általános egészségét.

Megtalálható a zöld le-
v e l e s  z ö l d s é g e k b e n ,  a 
búzacsíraolajban, a tejtermé-
kekben, a barna rizsben, az árpá-
ban, a zabban, a hüvelyes növé-
nyekben, a kukoricában, a csont-
héjas gyümölcsökben, az almá-
ban, a szójában, a földimogyo-
róban és a májban.

Igyekezz ezeket minél jobban 
beépíteni az étrendedbe! Ezek 
mellett étrendkiegészítő formá-
jában is szedhetsz E-vitamint.

A tea is okozhat felnőttkori 
pattanásokat?

Nagyon bosszantó tud lenni, ha a tinikor elmúltával sem tudunk 
megszabadulni azoktól a nyomorult pattanásoktól! A felnőttkori 
aknénak rengeteg oka lehet, és most kiderült, hogy akár a tea vagy 
a kávé is ludas lehet azért, ha még 20 felett sem tisztul ki a bőrünk.

Mi a hibás? Hát a koffein
Azok a teák, és sajnos a 

kávé is, amelyekben koffein 

található, könnyen előidézhe-
tik a felnőttkorban megjelenő 
pattanásokat. Ez legtöbbünk-
nek elég rossz hír (szinte lehe-
tetlen koffein nélkül végigtol-
ni egy munkanapot, vagy egy 
tanulással töltött hosszú éjsza-

kát), ráadásul már kis mennyiség-
ben is árthat az arcbőrnek.

A probléma abban rejlik, hogy a kof-

fein feltornázza az adrenalinszintünket, 
és gyakorlatilag konstans stresszben 
tartja a szervezetet – a stressz pedig a 
pattanások kialakulásának egyik fő oka. 
Ha túl sok koffeint iszol, az alvással is 
gondok lehetnek, ez pedig szintén az 
aknénak kedvez.

Mindegy, csak ne angolosan
Egyre többen isszák a reg-

geli teájukat úgy, mint az ango-
lok: tejjel és cukorral. Ez azon-
ban szintén hatalmas hiba, ha 
hajlamos vagy a pattanásoso-
dásra, a tejtermékek ugyanis tö-
kéletes melegágyai a felnőttko-
ri aknénak.

Nehezen emésztjük őket, és 
az első hely, ahol nyomot hagy-
nak, az bizony az arc és a mellkas 
területe – ennek az az oka, hogy 
a tej például serkenti a faggyú-
termelést. Ugyanez a helyzet a 
cukorral: a túl sok fehér cukor-
tól pattanásos leszel. Ha már teát 
iszol, igyekezz tisztán bevinni a 
szervezetedbe, és kerüld a magas 
koffeintartalmú változatokat is.

A zöld tea mehet!
A zöld tea gyakorlatilag min-

denre szuper: azon túl, hogy 
felpörgeti az anyagcserédet, 
felébreszt és még finom is, ki-
derült, hogy a pattanásokra is 
jó. Annyi antioxidánst tartalmaz 
ugyanis, hogy hatékony a bőröd 
megújításában, és a faggyúterme-
lés kordában tartásában is.

Ráadásul segít abban, hogy a 
vércukorszinted a megfelelő ha-
tárokon belül maradjon, ami szin-
tén jót tesz a pattanások eltünte-
tésének. Napi 3-6 pohár zöld tea 
(nem filter – csinálj meg egy na-
gyobb adagot mondjuk két filter-
rel, és így idd meg) már nagyon 
hatásos lehet, ha pedig pakolás-
ként a bőrödön közvetlenül al-
kalmazod, csodákat fog művel-
ni vele.

Ha ezt eszed, újra selymes 
lesz a száraz bőröd

Télen nem csak a kinti levegő lesz szárazabb, de a fűtés miatt a 
lakás levegője is, amitől a bőröd kicserepesedik, kiszárad, ezért 
még több törődést igényel. Ilyenkor nem csak külsőleg, különfé-
le krémekkel és pakolásokkal javíthatsz bőröd állapotán, de kü-
lönféle tápanyagok bevitelével is visszanyerheted bőröd egészsé-
ges ragyogását.

Avokádó
Avokádó rengeteg vitamint 

tartalmaz, többek között magas 
C és E vitamin tartalommal bír, 
amelyek segítenek megőrizni a 
bőröd nedvességtartalmát.

Az egészséges zsírokban 
gazdag ételek, mint például az 

avokádó fogyasztása rendkívül 
jó hatással van a száraz bőrre.

Tehát, ha egészséges és szép 
bőrt szeretnél, akkor minden-
képpen iktasd be az étrended-
be ezt az egészséges zsírokban 
gazdag ételt.

Fogyaszthatod salátaként, de 
akár reggelire egy szelet rozske-
nyér mellé a szokásos paprika és 
paradicsom helyett is.

Tojás
Télen nem csak bőrünk, de 

hajunk és körmeink is ki vannak 
téve az extrém időnek, ezért elen-
gedhetetlen, hogy ezek ápolására 
is időt fordítsunk. Erre az egyik 
legjobb megoldás, ha heti több al-
kalommal fogyasztasz tojást. Bár 
a tojás sárgájának állítólag magas 

a koleszterin tartalma, azért mérték-
kel, salátába vagy teljes kiőrlésű ke-
nyérrel fogyasztva nem árthat.

Már csak azért sem érdemes 
nélkülözni az étrendből, mivel 
rendkívül gazdag B5, B12 és E-vi-
taminokban, amely vitaminok rend-
kívüli szerepet játszanak a haj és a 

körmök növekedésében és egész-
ségének megőrzésében.

A tojást nem csak belsőleg al-
kalmazhatod, de külsőleg, akár haj-
pakolásként is használhatod!

Halfélék
A különféle tengeri halak, úgy 

mint lazac, makréla, szardínia vagy 
a tonhal rendkívül gazdag omega-3 
esszenciális zsírsavakban, ami nem 
csak a szív- és érrendszeri betegsé-
gek kialakulásának megelőzésében 
játszik nagy szerepet, de stimulál-
ja a megfelelő bőr és az egészséges 
haj növekedését is.

Mivel az esszenciális zsírsava-
kat a szervezetünk önmagától nem 
képes előállítani, ezért külsőleg kell 
a szervezetünkbe juttatni, erre az 
egyik legjobb megoldás, ha heti több 

alkalommal fogyasztunk tenge-
ri halféléket vagy akár étrend-ki-
egészítők formájában juttatjuk a 
szervezetünkbe.

Kerüld azonban a zsírban ki-
sütött, paníros halak fogyasztá-
sát, mert ezek éppen az ellenke-
ző hatást érheted el, hiszen a te-
lített zsírok rendkívül rossz ha-
tással vannak az érrendszerre!

Spenót
A spenótot és általában a zöld 

színű zöldségeket magas vas tar-
talmuk miatt érdemes fogyasztani.

De nem csak vasat, hanem 
omega-3 zsírsavat, A, B és E-vi-
tamint is tartalmaz, amelyek se-
gítenek az immunrendszer és a 
bőr egészségének védelmében.

Fogyaszthatod főzelékként, de 
frissen salátaként egy kis avokádóval 
és magvakkal megszórva is.

A „k” betűs zöldek fogyasz-
tásával azonban bánj csínján, 
mert felpuffadhatsz tőlük, ezért 
ha lehet, a munkahelyre ne vi-
gyél ilyesmit ebédre!

Csonthéjasok és magvak
A különféle csonthéjasok és 

magvak omega-3 zsírsavakban, A, 
B és E-vitaminokban, telített zsí-
rokban, ásványi anyagokban va-
lamint aminosavakban gazdagok. 
Ezek együtt nem csak hidratálják 
a bőrödet, de segítenek megőriz-
ni annak rugalmasságát, sejtrege-
neráló hatásuk van és megvédik a 
bőrt a káros hatásokkal szemben.

A mandula, mogyoró, földi-
mogyoró, a pisztácia, a naprafor-
gómag valamint a tökmag mind 
tartalmazza ezeket a hasznos vi-
taminokat, ezért akár napi szin-
ten rágcsálnivalóként fogyaszt-
va is nagyon jó hatással lehet-
nek nem csak a bőrödre, de a 
szervezetedre is. Fogyaszthatod 
őket reggelire a joghurtba vagy a 
zabpelyhedbe szórva, de készít-
hetsz magadnak len- és szezám-
magból ropogós ostyát is.

Figyelj rá, hogy egyszerre 
soha ne fogyassz nagyobb meny-
nyiséget az olajos magvakból, 
mert ha hajlamos a bőröd a zsí-
rosodásra, akkor bizony kipat-
toghat tőlük!
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A tűzoltók január 15-én 14 óra 35 perc-
kor kaptak bejelentést a tűzesetről Ung-
váron, a Lehoczky utca egyik lakásá-
ban. Egy kilencemeletes lakóház har-
madik szintjén égett egy lakás.

A tűzeset felszámolására az Ungvári 
Állami 3. Számú Tűzoltó- és Mentőegy-
ség három brigádját küldték a helyszínre. 
Kiérkezésükkor a tűz mintegy 22 négy-
zetméteren terjedt el a lakásban. Gyorsan 
kellett cselekedniük, mert veszély fenye-
gette a lakók életét. A tűzoltók csoportokra 

20 embert evakuáltak egy lakástűz miatt
osztódtak: egyesek a tűz oltását végezték, 
míg mások megkezdték a lakók evakuálá-
sát a felső emeletekről. Összesen 20 em-
bert evakuáltak. Az égő lakás folyosójára 
lépve a tűzoltók megtalálták a lakás tulaj-
donosát és lányát egy gyerekkel. Azonnal 
kivezették őket a veszélyzónából.

14 óra 53 percre lokalizálták és 15 óra 
40 perckor teljesen eloltották a tüzet. Az 
anyagi kár és a tűz okának megállapítása 
folyamatban van. Személyi sérülés nem 
történt, számol be a pmg.ua.

A tragikus eset január 14-én Bereg-
szászban történt.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálata Kárpátaljai Kirendeltségének tájé-
koztatása szerint egy magánházban lévő 
kéményes, gázzal működő vízmelegítő 
meghibásodása következtében 3-an haltak 

Három ember vesztette életét szén-monoxid-
mérgezésben

meg: egy 50 éves férfi, valamint két – 63 
és 83 éves – nő, adja hírül a 0312.ua.

A tűzoltókat nem értesítették. A 
mentők arra kérik az állampolgárokat, 
hogy időben szüntessenek meg min-
den meghibásodást, mert ezzel élete-
ket menthetnek.

Andrij Ivanov, az Ungvári Városi-
Járási Bíróság nyomozási bírája pén-
teken helyt adott a rendfenntartók 
kérésének, és óvadék nélkül 60 nap-
ra előzetes letartóztatásba helyezte F. 
László 1991-es születésű nagyszőlősi 
lakost, aki megalapozottan gyanúsít-
ható J. Gabriella ungvári lakos szán-
dékos meggyilkolásával, számol be a 
mukachevo.net.

A 30 éves férfit szándékos ember-
öléssel és az áldozat javainak ellopásával 

Előzetes letartóztatásban a fiatal ungvári lány 
gyilkosa

vádolják. Letartóztatásakor Nagyszőlő-
sön megtalálták nála az áldozat személyes 
holmijait, pénzeszközeit és a meggyilkolt 
ungvári házához tartozó iratokat. A férfit 
tizenöt évig terjedő szabadságvesztés fe-
nyegeti. Az ügyben tart a nyomozás.

Amint arról értesülhettek, a lány holt-
testét január 12-én találták meg Ungvá-
ron, otthona padlásán. Az orvosok meg-
erősítették, hogy a halált fulladás okozta, 
emellett fejsérüléseket és töréseket is fe-
deztek fel a testen.

Közlekedési baleset történt janu-
ár 15-én délelőtt a Perecsenyi kistér-
séghez tartozó Kapuszög (Vorocsovo) 
község közelében. A Rendkívüli Hely-
zetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) el-

Heten sérültek meg a Kárpátalján történt 
balesetben

mondta egy Land Rover és BMW üt-
között össze.

A balesetben hét személy, köztük há-
rom gyerek sérült meg, egyiküket ki kel-
lett szabadítani a gépjárműből.

Az eset január 15-én történt a délelőt-
ti órákban, a Hoverla lábánál – írja a 
mukachevo.net hírportál.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálata (DSZNSZ) elmondta, hogy egy 

Életét vesztette a Hoverla megmászása közben 
egy turista

1965-ös születésű odeszai nő halt meg, to-
vábbi két turista pedig sérüléseket szen-
vedett. Az 56 éves nő halálát illetően még 
nem közöltek részleteket, a történtek pon-
tos körülményeit vizsgálják.

A konfliktus a reggelinél történt. Az 
egyik turista csúnya szavakkal illette a 
személyzet egy tagját, a recepción a vita 
pedig verekedésbe torkollott, számol be 
a goloskarpat.info.

A turisták elmondták, hogy nyolcszemé-
lyes társasággal érkeztek, s 80 ezer hrivnyát 
fizettek a hotelnek a szállásért és a reggeli-
ért. Az egyik hölgynek nem ízlett a rántotta, 

Összeverekedett egy hotel személyzete a 
turistákkal a Kárpátokban

arra kérte a pincért, hogy hozzon másikat. A 
hotel munkatársa azonban elutasította a ké-
rést, s azt válaszolta, hogy az étellel minden 
rendben van, ők is ezt eszik nap mint nap. A 
turistahölgy buta birkának nevezte a pincér-
nőt, ekkor kezdődött a verekedés.

A helyszínre kiérkezett a rendőrség és 
a mentőszolgálat is, mindkét fél feljelen-
tést tett a rendőrségnél.

Január 11-én az esti órákban érkezett 
bejelentés a hatóságokhoz, miszerint 
a Beregszászi járás területén megöl-
tek egy nőt. Az információk szerint a 
62 éves nőt unokaöccse gyilkolta meg, 
adja hírül a pmg.ua.

A nőre saját fia talált rá, a helyszínre 
rövid időn belül kiérkezett az operatív cso-

Megölte nagynénjét egy férfi megyénkben
port. Kiderült, a szellemi fogyatékosság-
gal küzdő fiút az áldozat nevelte. A tragi-
kus estén a fiatal tettes egy baltával oko-
zott halálos sérüléseket nevelőanyjának.

Az ügyben eljárás indult, az elkövetőt 
a nagyszőlősi kórház speciális osztályára 
szállították, ahol rendőri felügyelet mel-
lett tartózkodik.

A szörnyű közlekedési baleset január 
9-én este Szolyva közelében, Kisanna 
(Hankovica) faluban történt.

Szemtanúk elmondása szerint egy 
VAZ márkájú személygépkocsi sofőrje a 
szemközti sávba hajtott, és egy ott hala-
dó dzsipnek ütközött. A terepjáró mögött 
egy kamion volt, amely úgyszintén bele-

Négy holttest egy közúti balesetben
hajtott a VAZ-ba és a dzsipbe, számol be 
a transkarpatia.net.

Az erős ütközés következtében a VAZ 
és a kamion jelentősen megrongálódott, az 
utóbbi az árokba csúszott. A dzsip viszont 
az úttesten maradt. Az értesülések szerint 
négy ember halt meg az autóbaleset kö-
vetkeztében.

Néhány sorban
Hétfőn Zürichben rendezték meg a Nem-
zetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) éves 
díjkiosztó gáláját, amelyen a 2021-es év 
legjobbjait jutalmazták.

A legszebb gólnak járó Puskás díjat 
Erik Lamela, a Tottenham argentin játé-
kosa kapta meg az Arsenal elleni szép ta-
lálatáért.

2021 legjobb labdarúgója a nőknél 
Alexia Putellas (Barcelona), míg a férfi-
aknál a Bayern München lengyel kiváló-
sága, Robert Lewandowski lett.

A legjobb férfi edzőnek a Chelsea né-
met trénerét, Thomas Tuchelt választották, 
akinek a jobb keze a magyar Lőw Zsolt.

Cristiano Ronaldo is kapott egy kü-
löndíjat, amit a válogatottban eddig elért 
115 góljával érdemelt ki a Juventus kivá-
ló portugál csatára.

***
Az FTC férfi labdarúgó-csapata szer-

ződtette a cseh Fortuna Ligában szereplő 
Dynamo Ceske Budejovice nigériai csa-
tárát, Fortune Basseyt.

A 23 éves gólerős támadó az eddigi 
sorozatban 22 tétmérkőzésen 10 találatot 
szerzett, és a Transfermarkt 1 millió eu-
róra tartja a piaci értékét.

***
Nem tartott túl sokáig az idei Australian 
Open a férfi egyese a világranglista 38. 
helyén álló Fucsovics Márton számára, 
miután öt játszmában, 3 óra 23 percig tar-
tó csatában vereséget szenvedett a nála 
öt hellyel hátrébb rangsorolt szerb Dusan 
Lajovicstól az első fordulóban.

A világranglistán legelőkelőbb, 92. he-
lyet elfoglaló női teniszezőnek, Bondár 
Annának is az első forduló jelentette a 
végállomást, mivel alig több mint egy óra 
alatt sima két játszmában kikapott a torna 
10. kiemeltjétől, a ranglista 11. helyén álló 
orosz Anasztaszija Pavljucsenkovától.

Magyarország és Szlovákia közös ren-
dezésében zajlik a férfi kézilabda Euró-
pa-bajnokság, amelynek csoportmecs-
csei éppen lapzártánk után, kedden este 
érnek véget.

A B-csoportban szereplő magyar vá-
logatott a nyitómeccsen nem tudott fel-
nőni a feladathoz, és a több mint 20 ezer 
főnyi hazai nézőközönség előtt 31-28 
arányú vereséget szenvedett Hollandiá-
tól. A folytatásban is küszködött Gulyás 
István csapata, hiszen a sok sérülttel és 

betegségekkel hátráltatott Portugália el-
lenében csak Máthé Dominiknak az utol-
só másodpercekben esett találatával sike-
rült nyerni 31-30-ra.

A keddi zárónapon a csoportból való 
továbbjutáshoz nem biztos, hogy elegen-
dő lesz majd az eddig hibátlan Izland le-
győzése (ami már magában sem lesz egy-
szerű feladat), mivel, ha a másik találko-
zón Hollandia felülmúlja Portugáliát, ak-
kor hármas holtverseny lesz az élen, és az 
egymás elleni eredmények döntenek majd 
a két továbbjutó kilétéről.

Mindenesetre az eddig nyújtott telje-
sítmény azt bizonyítja, hogy a kontinens-
bajnokságra felépített kiváló csarnokok fé-
nyéhez a mostani magyar válogatott nem 
tudott felnőni, hiszen egy kínkeserves to-
vábbjutás esetén sem látszik most sok 
esély akár a negyeddöntőbe kerüléshez.

Már csak azért sem, mivel a már biz-
tos továbbjutó Franciaország, Spanyolor-

Kézilabda Európa-bajnokság

Már a továbbjutáshoz is bravúr kell a 
magyaroknak, Ukrajna pont nélkül búcsúzott

szág, Dánia, Németország, Horvátország, 
Orosz csapat, Norvégia szintjét még biz-
tosan nem érik el a magyarok, így aztán 
kedd este legfeljebb abban reménykedhe-
tünk, hogy a legjobb 12 közé jutás azért 
csak összejön valahogy.

Ott  vol t  az  Eb-én Ukrajna is , 
amely Szegeden lépett parkettre a 
roppant erősnek számító C-jelű kvar-
tettben, és az egész mezőny leggyen-
gébb eredményeivel búcsúzott. Sor-
rendben: Szerbiától 31-23-ra, Fran-

ciaországtól 36-23-ra, Horvátország-
tól pedig 38-25-re kaptak ki a sár-
ga-kékek.

A másik társrendező válogatottnak, 
Szlovákiának sem jött össze a továbbjutás, 
akik csak Litvániát győzték le nagy csatá-
ban, míg Norvégiától és az Orosz csapat-
tól sima vereséget szenvedtek.

***
A női kézilabda Bajnokok Ligája 

csoportkörének 10. fordulójában a Győ-
ri Audi ETO tovább folytatta remek sze-
replését, és hazai környezetben 39-30-ra 
nyert a francia Metz ellenében.

Az Ambros Martin által irányí-
tott együttes 9 mérkőzésből szerzett 
18 ponttal továbbra is hibátlanul veze-
ti csoportját.

Az FTC találkozója ugyanakkor elma-
radt a Brest ellen, mivel a Fradinál többen 
is pozitív koronavírus-tesztet produkáltak.

A küzdéssel nincs gond, de a jó játék eddig hiányzik 
a magyarok teljesítményéből
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű
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Munka

otthon

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

(Index 08776)

Fizesse elő a 
Kárpátinfót!

Kárpátaljai Lelki 
elsősegély telefonszolgálat

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

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

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

telek, föld eladó

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

Ház kiadó

Beregszászban a város 
központjában egy kis csen-
des utcában, nem a front-
ra nyíló, kertes, bútorozott 
felújított családi ház (64 
m2) kiadó, csak hosszú táv-
ra. 1 szoba, konyha, előszo-
ba, fürdőszoba, benti külön 
WC. Riasztóval, nagy se-
bességű internettel, a leg-
modernebb energiatakaré-
kos gázfűtési rendszerrel 
ellátva. Igényes illető vagy 
házaspár részére. Mob.: 
+38066-0060133. 

Ház eladó

Sürgősen eladó Bereg-
szászban (Búcsú) a Geleji 
Katona István u. 12. szám 
alat t  ker tes  ház bútor-
ral, víz, gáz, háromfázisú 
elektromos hálózat. Ára: 
50000 f.e. Mob.: +38099-
6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: +38066-3967011. 
Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középis-
kola, üzletek, vasútállo-
más – eladó egy régi épí-
tésű ház, benne két szo-
ba és egy konyha. Tarto-
zik hozzá 13 ár földterü-
let. A földgáz bevezetve, a 
vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
+38098-8063947. 

Nagymuzsalyban t ég-
la építésű családi ház el-
adó, 11x10 m, gázcsonk 
az udvaron. Ár megegye-
zés szerint. Mob.: +38050-
1948068. 

Asztélyban a Népek Barát-
ság u. 56. szám alatt ház el-
adó. Központi fűtéssel, gáz-
zal, saját vízzel ellátott. Tel: 
+38066-2891038. 

Bótrágyon a Széchenyi u. 
169. szám alatt családi ház 
eladó. Tel: +38050-7369585 
vagy +3670-6660875. 

Lakás eladó

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

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

egyéb jármű

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

Kerékpár

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

Háztartási gép

Eladó alig használt hűtő fa-
gyasztóval és egy négy ka-
rikás gázspór. Elfogadható 
áron. Mob.: 050-8589288. 

Vegyes tüzelésű kazán mű-
ködtetéséhez keresünk mun-
kást (fűtőst) (1 munkanap, 3 
szabadnap). Fizetés: 6000 
hrivnya. Cím: Beregszász, 
Fabricsnaja u. 53. Mob.: 
066-2709151. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 

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

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

L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-

szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

Csehországi gyárba össze-
szerelési munkakörbe és rak-
tárba munkásokat keresünk. 
Fizetés: 170 CZK/óra. In-
gyen szállás és munkahelyre 
utazás. Mob.: 095-7391445 
(Viber). 
Varroda nyílik Vári köz-
ségben. Szeretettel várjuk 
mindazok jelentkezését, akik 
egynél több éves munka-
viszonnyal rendelkeznek. 
Elsősorban Vári, Halábor, 
Badaló, Csoma, Gecse, 
Muzsaly, Borzsova közsé-
gekből. Tel: 093-4779565. 

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). 

Munkalehetőség Ma-
gyarországon! Lovász 
és fizikai segédmun-
ka Pest megyében, Ér-
den! Hétfőtől szomba-
tig, 7:00-17:00, szállás-
sal és étkezési lehetőség-
gel. Nettó 200.000 Ft/hó. 
Tel.: +3630-2243381. 

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-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

bútor

Eladó 2 fotel, dohányzó-
asztal és vitrin. Mob.: 066-
8243778. 
Beregszászban eladó egy jó 
állapotban lévő sarokülő, 
fotelek nélkül. Ára: 5000 
hr. Mob.: 099-2725331, 
097-9621454. 

építkezés, felújítás

Beregszászban 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. 

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 kere-
sem társam, aki elfogad 
egy hűséges karakterű 57 
éves, „nevelésre szoruló„ 
fiatalos férfit! Lakás van 
Szolnokon, de kellene egy 
háziasszony és hűséges 
társ, hogy ambíciót adjon 
a szeretetre és az életben. 
Beszélek ukránul is. Mob.: 
+3670-2221750. E-ma-
il: 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 figyelemmel a magyar  

sajtótermékeket, a külképviseletek  
honlapjait és facebook-oldalait,  

amelyeken folyamatosan közzéteszik az 
aktuális információkat a teendőkről és a 

határidőkről! 

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

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

XVI. Kárpátaljai Tudományos 
Diákköri Konferencia

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

A KONFERENCIA IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE:
2022. május 13., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola, Beregszász
A KONFERENCIA CÉLJA:
A KTDK konferenciasorozat eredeti célja a kárpátaljai 

felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzé-
sének és kapcsolatépítésének ösztönzése.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pítvány vagy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola honlapján elérhető online regisztrációs felületen van 
lehetőség.

A nevezési laphoz csatolni kell elektronikus formában a 
bemutatásra szánt pályamunka összefoglalóját (a hallgató és 
a vezetőtanár aláírásával ellátva), a munka eredetiségét (plá-
gium kizárását) igazoló becsületbeli nyilatkozatot, valamint az 
összes szerző hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentumot.

A konferencia nevezési dokumentumait papíralapon is 
várjuk!

A nevezési lap letölthető „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány oldaláról, vagy személyesen igényelhető az Alapít-
vány irodájában.

A nevezési dokumentumokat legkésőbb 2022. március 
10-ig várjuk.

A PÁLYAMUNKA BEKÜLDÉSE:
A bemutatásra szánt pályamunkát (dolgozat) kizárólag 

elektronikus formában legkésőbb
2022. március 10-ig lehet feltölteni a regisztrációs felü-

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

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

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

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

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

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

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

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

gisztrációs díj nincs.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ ALÁBBI ELÉRHE-

TŐSÉGEKEN KAPHATÓ:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna
tel.: + 380-31-41-4-29-68
e-mail: geniusja2019@gmail.com
honlap: www.genius-ja.uz.ua

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

„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 előre 
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!

Pályázati felhívás
 a Magyar Konyha Hete logójának megtervezésére

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács 2022. febru-
ár 24–27. között tizedik alkalommal rendezi meg a nagy 
népszerűségnek örvendő Magyar Konyha Hetét, melyen 
a finom ételek kóstolása mellett lehetőség nyílik kivá-
lasztani a rendezvény logóját.

A pályázat célja a rendezvény szellemiségéhez il-
leszkedő jól azonosítható logó megtervezése, amely ki-
fejezi a Magyar Konyha Hete programsorozat által kép-
viselt értékeket. A beérkező logótervezetekre a X. Ma-
gyar Konyha Hetén résztvevő éttermekbe betérve lesz 
lehetőség szavazni. 

A logóterv színes változata elvárás. A pálya-
munkákat kérjük eljuttatni az alábbi e-mail címre: 
turisztikaitanacs@gmail.com. Kérjük, hogy az e-ma-
il tárgya tartalmazza az alábbiakat: „Logópályázat Ma-
gyar Konyha Hete”.

A pályamunkák beküldésének határideje: 
2022. febuár 10.

Nagymuzsalyban január 21-én ünnepli születésnapját

Orosz Veronika.
Ebből az alkalomból köszönti barátja, Bence és 

családja.
„Könny sose érje csillogó szemed, bú sose takarja 
vidám szívedet! Legyen az életed boldog és vidám, 

ezt kívánjuk neked születésed napján!”

Köszönetnyilvánítás
A Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság köszöne-

tét fejezi ki a BGA Zrt.-nek és Magyarország Kormányá-
nak a szervezet működésének, fejlesztésének és képzé-
seinek támogatásáért.

A Derceni Református Egyházközség köszönetét fe-
jezi ki a BGA Zrt.-nek és és Magyarország Kormányá-
nak a szociális-karitatív és az ingatlanfelúítási és korsze-
rűsítési program támogatásáért.

A Beregi Református Egyházmegye köszönetét fe-
jezi ki a BGA Zrt.-nek és Magyarország Kormányának 
a lelkész-családok karácsonyi programja támogatásáért.
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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!

Ez a hét nagyon lefog-
lalja és felemészti az 
összes idejét. Az anya-
gi helyzete kissé meg-

sínyli ezt az időszakot, ezért 
mindig legyen óvatos a köl-
tekezései során. Fontos, hogy 
most nyugodt körülmények 
között dolgozzon. Kerülje a 
feletteseivel való nézetelté-
réseket. Vigyázzon a szoká-
sosnál is jobban az egészségi 
állapotára és ne hanyagolja el 
az apróbb megfázásait sem.

Ez egy csodálatos 
időszak az Ön szá-
mára. Úgy fest, hogy 
végre megerősíthetik 

a családi kötelékeiket, ami a 
legfontosabb dolog az ember 
életében. Egy családi kiruc-
canást tervez valahova a kö-
zelbe, ami nagyszerű lehető-
ség egy kis kikapcsolódás-
hoz. A közös programoknak 
köszönhetően sokkal köze-
lebb érzi magát a családtag-
jaihoz és a szeretteihez.

Ezen a héten nagyon 
érzelmes lesz. Sajnos 
problémái adódhatnak 

a szakmai életében, amiket csak 
nagyon nehezen tud csak meg-
oldani. Fontos, hogy minden 
feladatával időben végezzen, 
hogy utána legyen ideje kikap-
csolódni. Ez a legmegfelelőbb 
időszak arra, hogy vegyen vala-
mit, ami már örökké az Ön tulaj-
donában marad. A párkapcsola-
ti problémái jelentősen alááshat-
ják az önbecsülését.

Ez a hét nagyon iz-
galmas lehet a szá-
mára. Még az is le-

het, hogy sokkal jobb kap-
csolatot épít ki a környeze-
tével. Készüljön, mert lehet, 
hogy egy rég nem látott ba-
rátjával is találkozik. Ez a ba-
rátság valószínűleg már örök 
életre szól, ezért nagyon be-
csülje meg. Ne hagyja, hogy 
a negatív energiák befolyá-
solják és igyekezzen mindig 
pozitív maradni.

Ez a hét a spirituá-
lis fejlődés időszakát 
nyitja meg Ön előtt. 

Az átalakulás a küszöbön 
van, megváltoztatva ezzel 
az életét mind lelkileg, mind 
anyagilag. Sőt, még az újjá-
születés lehetőségét is magá-
ban hordozza ez az időszak. 
Extra érzékeny lesz, erre ké-
szüljön fel. A csillagok anya-
gi fejlődést is jeleznek. Sze-
rencséje lehet a pénzzel, ha 
okosan fektet be.

Ez a hét nagyszerűnek 
ígérkezik. Ugyanakkor 
különböző szintű elkö-

telezettséget is hoz az Ön szá-
mára. Minden olyan kapcsolat, 
amely eddig nem működött, az 
most lezárul és helyet ad a jobb, 
teljesebb emberi kapcsolatok-
nak. Ez a karrierjére és a ma-
gánéletére egyaránt vonatko-
zik. Fontos, hogy tárja ki a szí-
vét. Emlékeztesse magát arra, 
hogy az előforduló esetleges hi-
bák nem a világ végét jelentik.

Pozitív változások 
várhatók az életében 
mind az egészségi 
állapotával, mind a 

munkájával kapcsolatban. 
Rengeteg változást tapasztal-
hat, amitől remekül érzi majd 
magát. Ezen a héten legyen 
előtérben a kreatív önkife-
jezés, és töltse olyasmivel a 
napjait, ami örömet okoz. Ha 
most elkezd egy új hobbit, az 
később könnyen a szenvedé-
lyévé válhat.

Szerencsés időszak 
vár Önre a roman-
tika és a kreativitás 
terén. Készüljön fel, 

mert rendkívül szórakozta-
tó napoknak néz elébe. Ide-
je nagy részét lehetőleg tölt-
se azzal, hogy átgondolja 
a családi helyzetét. Mit te-
het azért, hogy biztonság-
ban érezze magát? Mit te-
het annak érdekében, hogy 
jobban tudjon kapcsolódni 
a szeretteihez? 

A zodiákus nagy ka-
landozójaként meg 
fog lepődni, hogy 
ezekben a napokban 

mennyire vonzza a stabili-
tás. Ahelyett, hogy utazáso-
kat tervezne, házakat néze-
getne, vagy kalandos prog-
ramokban venne részt, sok-
kal inkább vágyik az ismert, 
megszokott dolgokra, sem-
mint az ismeretlenre. Ez az 
időszak valószínűleg a le-
csendesedés időszaka. 

Ez a hét nagyszerű 
ötleteket és új kész-
ségeket hoz, melyek 
hozzásegítik ahhoz, 

hogy elérje a céljait. Az el-
méje extra éles lesz és sok új 
kapcsolatra is szert tesz, me-
lyek segítségével könnyedén 
elérheti, amit akar. Gondol-
jon azonban a pénzügyeire is! 
Miközben nagyobb stabilitást 
keres, próbáljon meg egyedi 
módokat találni arra, hogyan 
szerezhetne plusz jövedelmet. 

Ez a hét új lehetősége-
ket hoz az Ön számá-
ra, különösen a pénz-

ügyeit illetően. A hét közepe 
felé pénz áll a házhoz, ami ér-
kezhet fizetésemelés, új mun-
ka, vagy egyéb kereseti lehe-
tőség formájában. Csak arra 
ügyeljen, hogy ne költse el 
az egészet! A következő na-
pokban a legapróbb részle-
teket is gyorsan észreveszi. 
Remek alkalom ez arra, hogy 
megossza a legújabb ötleteit.

Ezen a héten nagyon 
sok társasági ese-
ményen vehet részt. 

Most azt érzi, hogy minden-
áron segíteni akar a rászoru-
lókon, ami miatt lehet, hogy 
különböző jótékonysági ese-
ményen is megjelenik. A hét 
nagy részében nagyon fáradt 
és kimerült lesz, hiszen ren-
geteg a teendője. Nagyon vi-
gyázzon az egészségére és 
vegye komolyan még az ap-
róbb megfázást is.

A müncheni egyetemen fog 
tanulni egy 12 éves belga-

holland csodagyerek
Egy 12 éves belga–hol-
land csodagyerek a 
müncheni Ludwig Ma-
xi  mil ian Egyetemen 
(LMU) folytatja tanul-
mányait.

Laurent Simons tavaly 
nyáron szerzett főiskolai 
diplomát Eindhovenben, 
és nemrég fejezett be egy 

kéthónapos gyakorno-
ki programot a müncheni 
egyetem fizika karán és a 
Max Planck Intézet kvan-
tumoptikai kutatóközpont-
jában – írja az MTI.

A kutatókat a gyakor-
noki program során meg-
lepte a szokatlan látogató.

„Hirtelen ott állt előttük 
egy tizenegy éves fiú, és 
mindent akart tudni a mun-
kájukról” – fogalmazott az 
intézmény szóvivője.

Az immár 12 éves 
Laurent azonban nem 
mindennapi kisfiú. Már 
nyolcévesen leérettségi-
zett, majd Eindhovenben 
elektrotechnikát tanult 
gyorsított tempóban.

A müncheni egyetemen 
az Attoworld nemzetközi 
kutatócsoporttal közösen 

dolgozott a világ egyik leg-
erősebb lézerén egy úttörő 
projektben. Azoknak a leg-
apróbb nyomoknak az ész-
lelésén dolgoztak, melye-
ket a szöveti tumorok a vér-
keringésben hátra hagynak.

„A gép már a legkoráb-
bi stádiumban képes ész-
lelni a bélrák nyomait a 
vérmintában” – magyaráz-
ta Laurent. Ez hozzásegíti 
őt legfőbb céljához: élete-
ket akar menteni.

Kirúgták az amerikai 
rendőröket, akik rablók 

helyett pokémonokat kergettek
A Los Angeles-i Rendőr-
ség megvált két rendőré-
től, mert a nemrég nyil-
vánosságra hozott bíró-
sági dokumentumok sze-
rint a Pokemon GO elte-
relte a figyelmüket egy 
folyamatban lévő rab-
lásról, és ahelyett, hogy 
rendőri kötelességüknek 
tettek volna eleget, foly-
tatták a pokémonok utá-
ni játékbeli hajszát.

A részletekről a Sky News 
számolt be – írja az Origo.

Louis Lozano és Eric 
Mitchell kirúgott rendőrök 
a bírósághoz fordultak az 
ellenük felhozott több-
rendbeli kötelességsze-
gés vádja és munkaviszo-
nyuk megszüntetése mi-
att, azonban melléfogtak.

A digitális fedélzeti vi-
deó rendszer (DICVS) fel-
vétele ugyanis rögzítette 
őket, amint szándékosan fi-
gyelmen kjvül hagyták a pa-
rancsnokság riasztását, amit 
egy folyamatban lévő rab-
lásról kaptak, és szolgálat 
közben Pokemon mobilte-
lefonos játékkal játszottak.

A bírósági dokumen-
tumok szerint az incidens 
2017 áprilisának egy ,,for-
galmas,, szombatján tör-
tént, amikor egy Macy's 
áruházban folyamatban 
lévő rablásról érkezett 
hívás. Ahelyett, hogy a 
hívásra reagáltak volna, 
Lozano és Mitchell – akik 
alig néhány méterre voltak 
az áruháztól – egy sikátor-
ba húzódtak, hogy ott za-
vartalanul kiélhessék játé-
kos szenvedélyüket.

A rendőrök eleinte azt 
állították, hogy nem hal-
lották a riasztást, a parancs-
nokuk azonban megnézte 
a rögzített videó felvétele-
ket, így rájött a simlisségre.

A rablás ideje alatt a fér-

fiak inkább befogtak két rit-
ka pokémont, egy Snorlaxot 
és egy Togeticet is. 

A videón hallani azt 
is, amint egyikük lelkesen 
így szól: ,,A srácok any-
nyira irigyek lesznek. Ma 
szereztem neked egy új 
pokémont, haver,,.

Ez a legújabb példa 
arra, hogy a kiterjesztett 
valóság játék potenciálisan 
elvonja az emberek figyel-
mét a valós feladataikról.

Egy  t anu lmány  – 
melynek címe: Death by 
Pokemon Go – két halál-
esetet is a játék számlájára 
írt, és megállapította, hogy 
a játék az autóbalesetek szá-
mának növekedésével járt.

Hiába tudható, hogy a já-
ték milyen károkat okozhat, 
az emberek továbbra is ra-
jonganak érte. Ezt bizonyítja, 
hogy 2016 és 2021 között a 
Pokémon Go több mint 5 mil-
liárd dolláros bevételt termelt.

Számos példát látni 
arra, hogy a felhasználók 
egy része nem képes kor-
dában tartani játékszenve-
délyét. Egy 22 éves orosz 
férfit börtönbe zártak, mi-
után lefilmezte magát a 
jekatyerinburgi Minden-
szentek templomában játsz-
va. A helyszínnek történel-
mi fontosságot ad, hogy 
1918-ban itt ölték meg II. 
Miklós cárt és családját.

Egy arizonai házaspárt 
letartóztattak, miután egy 
forró nyári napon belefeled-
keztek a játékba, és nem vet-
ték észre a kétéves gyerme-
kük kezdődő kiszáradását.

Ugyanezek az érvek és 
aggodalmak valószínűleg 
ismét felmerülnek majd, mi-
vel a kiterjesztett valóságot 
használó játék fejlesztői, a 
Niantic bejelentette, hogy 
egy új játékot terveznek 
Harry Potter-tematikával.

Modern technológiai 
eszközökkel vizsgálják a 

Bermuda-háromszög rejtélyeit
A Bermuda-háromszög 
bolygónk egyik legszele-
sebb területe: évente átla-
gosan 130 nagyobb vihar-
ral kell itt számolni, rá-
adásul az év felében pusz-
tító hurrikánok is megje-
lennek. Számos tragédia 
történt már itt, de vajon 
mindegyikért a természe-
ti jelenségek a felelősek?

Ezt kutatta egy tudomá-
nyos forgatócsapat, és azt 
tapasztalta, hogy a kataszt-
rófák mögött sokszor em-
beri mulasztások is szere-
pet játszanak – írja az Origo.

A Bermuda-háromszög 
titkai című látványos do-
kumentumsorozatot itthon 
a Viasat History történel-
mi csatorna tűzte képer-
nyőre január 10–12. között 
21 órától, amely a jövőbe-
li technológia áttörésekről, 
így például az új generáci-
ós fekete dobozról is mesél.

Az Ördög-háromszö-
geként is ismert Bermu-

da-háromszög egy hatal-
mas nyíltvízi felület, amit 
a térképen Miami, Puerto 
Rico és a Bermuda-sziget 
közti terület rajzol ki.

Az Atlanti-óceán e vi-
déke igazi paradicsom ko-
rallzátonyokkal, rózsa-
szín homokkal, fantaszti-
kus élővilággal és külön-
leges éghajlati jelenségek-
kel. A név hallatán még-
sem trópusi mennyország-
ra asszociálunk először, ha-
nem a vad és kiismerhetet-
len óceánra, ami az idők so-
rán számos hajót és repülő-
gépet nyelt el megmagya-
rázhatatlan módon. A Ber-
muda-háromszög titkai há-
romepizódos dokumen-
tumsorozatban azonban 
szakemberek hada segít-
ségével bizonyítják, hogy 
még a legtitokzatosabb 
tragédiák mögött is triviá-
lis okok, többnyire időjárá-
si események és/vagy em-
beri hibák húzódnak meg. 

A tudósok szerint a Ber-
muda-háromszög tragédiái-
nak nagy részéről az tehet, 
hogy kevésbé képzett, fel-
készületlen emberek irányí-
tottak hajókat vagy vezettek 

repülőket egy olyan környé-
ken, ami a vad trópusi viha-
rokkal még a legképzettebb 
hajóskapitányokat és pilótá-
kat is próbára tudja tenni.

A sorozat készítői el-
látogatnak Miamiba, a vi-
lág egyetlen hurrikánkutató 
központjába, ahol egy gigá-
szi tartályban, egy 1400 ló-
erős szélgép segítségével 
imitálják a hurrikánok pusz-
tító hatását, pilóta-kikép-
zők segítségével pedig arra 
is fényt derítenek, hogy mi-
lyen egyszerű (akár egyet-
len műszer meghibásodása 
miatt is) teljesen eltévedni 
az óceán fölött.

Többek között a követ-
kező izgalmas informáci-
ókra is fény derül: 

▪ A hurrikánok mozgá-
sát ma már pontosan tud-
ják előre jelezni, az erejét 
azonban még mindig nem 
– utóbbi annyira gyorsan 
változik, hogy ami reggel 
még egy kezelhető, egyes 

erősségű volt, estére már 
ötössé, azaz pusztítóvá vál-
tozhat. A tudomány követ-
kező áttörése lesz, amikor 
már nemcsak az érkezését, 
hanem az erejét is meg tud-
ják pontosan jósolni.

▪ A repülőgépek fekete 
dobozai (amik a valóságban 
inkább narancssárgák, hogy 
az utánuk kutató búvárok 
könnyebben megtalálhassák 
őket) már ma is sokat segíte-
nek a rejtélyes balesetek utá-
ni kutatásnál – már amennyi-
ben megtalálják. A sorozat-
ban bemutatják, hogy a kö-
vetkező generációs fekete 
doboz már egy felhőbe fogja 
azonnal továbbítani a legfon-
tosabb adatokat, és ez a tech-
nológia örökre véget vethet 
a megmagyarázhatatlan el-
tűnéseknek.

▪ A dokumentumsoro-
zat alkotói meteorológu-
sok segítségével mutatják 
be a nézőknek a világ egyik 
legveszélyesebb természeti 
jelenségét, a légzuhatagot, 
ami a hideg és meleg leve-
gős áramlatok találkozásá-
ból születik meg, és olyan 
erős szélhatással jár, hogy 
bármit el tud pusztítani.
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A diétás gyökér, ami jobb, mint a burgonya: 
ezért edd a csicsókát!

Ez a 3 étrendkiegészítő segít, hogy 
egészségesebb szíved legyen

Te hogyan veszed a levegőt? A ,,jó 
légzés,, éltet, nyugtat és gyógyít

Úgy veszünk levegőt, hogy nekünk még csak 
fel sem tűnik, és bár azt gondolnánk, ezt az-
tán tényleg nem lehet ,,rosszul” csinálni, va-
lójában szakértők szerint igenis lehet. Rá-
adásul elég gyakori probléma. Erre pedig 
azért is érdemes nagyon odafigyelni, mert 
a jó légzés a nyugodt, egészséges élet egyik 
fontos része. Mi segítünk ebben!

Nem véletlenül mondják azt, hogy különböző légzé-
si technikákkal a szorongás mértékét is csökkenthetjük, 
megszabadulhatunk a stressztől, és lenyugtathatjuk ma-
gunkat egy feszült helyzetben. De nem csak ilyen ese-
tekben lenne fontos odafigyelni arra, hogy megfelelően 
vesszük-e a levegőt, hiszen a hétköznapok során is ko-
moly hatással lehet ránk és az egészségünkre az, ha rosz-
szul lélegzünk. A Journal of Neurophysiology című kül-
földi lapban jelent meg korábban egy kutatás arról, hogy 
az agyunk egészen más aktivitást mutat, ha odafigyelünk 
a légzésünkre, és nem automatikusan vesszük a levegőt: 
a ritmikus, mély lélegzet teljesen ellazítja az idegeket.

Érdemes kipróbálnod azt, hogy amikor eluralko-
dik rajtad a stressz, vagy úgy érzed, mérgedben mind-
járt felrobbansz, fél percig csakis a levegővételre helye-
zed a hangsúlyt. És íme még néhány szabály, hogy ne 
csak akkor vedd helyesen a levegőt, amikor tényleg oda 
is figyelsz rá!

Ne a szádon keresztül
Kétféleképp tudsz levegőt venni: az egyik verzió, 

hogy az orrodon át lélegzel, a másik pedig az, hogy a 
szádon keresztül. Utóbbi a helytelen módszerek közé 
tartozik!

Amikor ugyanis az orrodon át veszel levegőt, az orr-
lyukaid megszűrik a levegőt, felmelegítik azt, majd be-
nedvesítik, így sokkal kevesebb szennyeződés jut be a 
tüdődbe.

Ezzel szemben a szájon át történő légzés során ezek 
elmaradnak, ha pedig nagyon hideg van odakint, még 
akár fájdalmat is érezhetsz a tüdődben. Persze bizonyos 
esetekben, mint a sportolás, utóbbi elengedhetetlen, de 
azért a hétköznapok alatt inkább az orrodon át próbálj 
meg lélegezni!

Hasból vegyél levegőt
Manapság egyre gyakoribb, hogy az emberek nem 

hasból, hanem sokkal inkább mellkasból vesznek leve-
gőt. Ebben szerepet játszik a stressz, a szorongás, de akár 
az állandóan behúzott has vagy a szoros ruhák is. Sok-
szor észre sem vesszük, hogy mellkasból lélegzünk, ez 
pedig éveken át így is maradhat, annak ellenére, hogy a 
testünk érzi, hogy ilyenkor rendszertelenül vesszük a le-
vegőt, nem jut belőle elegendő a tüdőnkbe, és a felesle-
ges oxigén sem tud eltávozni a szervezetünkből.

A hasi légzés viszont sokkal egészségesebb, tekint-
ve, hogy a levegő a tüdőd mélyére is eljut, helyreállít-
ja az oxigén és szén-dioxid egyensúlyát, és a stresszt is 
csökkenti.

Érdekesség, hogy alvás közben így vesszük a levegőt, 
de napközben már az emberek jelentős részénél ez a fel-
adat a mellkashoz kerül át. Szerencsére gyorsan meg le-
het tanulni a hason keresztül történő légzést, hiszen csak 
koncentrációra van szükséged. Napközben többször is fi-
gyelj oda arra, hogy a hasadból vedd a levegőt, és azt fo-
god tapasztalni, hogy sokkal energikusabb vagy!

Nyugtató technikák
Amikor úgy érzed, szükséged lenne némi instant 

nyugalomra, vonulj el egyedül egy szobába, és figyelj 
a légzésedre.

Csukd be a szemed, és pár másodpercig csak lélegezz, 
mindenféle gondolkodás nélkül. Ezután lassan számolj 
el négyig, miközben végig beszívod az orrodon keresz-
tül a levegőt. Ezt követően ugyanennyi ideig fújd ki, és 
ezt ismételd meg legalább ötször.

Ez a pranayama jóga egyik alapvető módszere arra, 
aminek célja, hogy egyensúlyt teremts a légzésedben. 
Ezt a típusú jógát kifejezetten érdemes kipróbálnod ab-
ban az esetben, ha mostanában nagyon sokat stresszelsz, 
és nehezen tudod levezetni a feszültséget.

Tiszta légutak
Ahhoz, hogy megfelelően tudj lélegezni, fontos, hogy 

tisztán tartsd a légutakat. Ez persze a téli szezonban, ami-
kor rengetegen ágynak dőlnek különböző megfázások, 
influenzás tünetek miatt, nem egyszerű feladat.

A hurutos köhögés ebben az időszakban például ki-
fejezetten gyakori, ami önmagában is elég zavaró tüne-
tekkel jár, de ráadásul a megfelelő légzést is nehezíti, és 
emiatt akár stresszesebbé is válhatsz, mint máskor. A hu-
rutos köhögés a felesleges váladék miatt alakul ki, ami 
egyáltalán nem jelent bajt, hiszen ez a gyógyulás jele, és 
muszáj felköhögnöd, hogy megtisztítsd a légutakat, de 
ugyanakkor nagyon zavaró a beteg számára.

Télen már egyre kevesebb friss zöldséget talál-
ni a piacokon, éppen ezért nem is értjük, hogy 
lehet, hogy a csicsóka ennyire kikopott a köz-
tudatból. Pedig nem csak azért érdemes be-
építeni akár a fogyókúrás étrendedbe is, mert 
ilyenkor nem igazán bőséges a választék vita-
minforrások terén, hanem azért is, mert táp-
anyagokban gazdag, mégsem hizlaló finomság.

Miért érdemes csicsókát enni?
A friss zöldségek és gyümölcsök vitamintartalmával 

semmi sem vetekedhet, a csicsókát pedig télen is frissen 
szerezheted be a piacról. A kalcium, kálium, foszfor, cink 
és magnézium mellett a csicsókában értékes vitaminok is 
találhatóak, fogyasztásával gondoskodhatsz a C-, B1- és 
B2-vitamin beviteléről, de a béta-karotin szükségleted fe-
dezéséről is.

A csicsókában található antioxidánsok nem csak a jó 
közérzetről gondoskodnak, de a rák megelőzésében is fon-
tos szerepet játszanak, emellett a zöldséget a szív- és ér-
rendszer védelmezőjeként tartják számon.

Miért fogyaszt a csicsóka?
Annak, aki fogyókúrázik, különösen ajánlott csicsó-

kát fogyasztania, mert a zöldség egyik legjellemzőbb tu-
lajdonsága, hogy ugyanúgy laktat, mint a burgonya, vi-
szont egyáltalán nem hizlal, hiszen kalória- és zsírtartal-
ma elenyésző.

A csicsókának a glikémiás indexe is alacsony, ami 
azt jelenti, hogy fogyasztása nem dobja meg ugrássze-
rűen a vércukorszintedet, hanem fokozatosan emeli nor-
mál értékre, és hosszú időn keresztül ott is tartja, így 
elkerülhető a cukorbetegség kialakulásáért is felelőssé 
tehető vércukor ingadozás, valamint a hirtelen rád törő 
farkaséhség is.

A csicsókának emellett a rosttartalma is igen magas, 
ami egyértelműen jó hatással van az emésztésre, megtisz-
títja a beleket a lerakódott salakanyagoktól, ezzel nem csak 
a méregtelenítést segíti elő, de az anyagcserét is gyorsab-
bá teszi, és megszünteti a has puffadását is.

A csicsóka sokféleképpen fogyasztható, de ahogy bár-
mi mást, ezt sem kell túlzásba vinni: egy gyors salaktala-
nító diéta idejére kalóriaszegény, változatos étrendet kö-
vetve építsd be napi egyszer az étkezésedbe, mozogj sokat 
és igyál bőségesen folyadékot, így a diéta hatását is rövid 
időn belül érezni fogod.

Mintaétrend az első napra
Reggeli: rántotta két tojásból, egy paprika, egy szelet 

teljes kiőrlésű kenyér, egy bögre zöld tea.
Tízórai: egy körte.
Ebéd: grillezett csirkemell csicsóka, alma és répa sa-

látával.
Uzsonna: egy kis poharas joghurt.
Vacsora: egy tányér húsleves.

Mintaétrend a második napra
Reggeli: zabkása egy teáskanál mézzel, egy csipet fa-

héjjal, egy marék dióval és egy marék bogyós gyümölcs-
csel, egy bögre zöld tea.

Tízórai: egy alma.
Ebéd: grillezett hal rukkola salátával.
Uzsonna: egy marék mandula.
Vacsora: csicsókás, laskagombás leves.

Mintaétrend a harmadik napra
Reggeli: egy szelet teljes kiőrlésű kenyér, vékonyan 

megvajazva, egy szelet pulykamell sonka, egy paradicsom, 
egy bögre zöld tea.

Tízórai: turmix narancsléből, almából, répából, egy fél 
grapefruitból és egy banánból.

Ebéd: csicsókás rizottó.
Uzsonna: egy marék aszalt szilva.
Vacsora: egy tál csicsóka krémleves.

Nap mint nap rengeteg, állítólag az egészsé-
get segítő étrendkiegészítőt próbálnak meg le-
dugni a torkunkon, amelyek jobb esetben csak 
hatástalanok, rosszabb esetben meg egyene-
sen károsak is lehetnek. Kutatók szerint azon-
ban nagyjából csak háromról mondható el, 
hogy megalapozott, tudományos bizonyíték 
van rá: valóban segítik a szíved egészségét. 
Ha mindenképpen szeretnél valamit szedni, 
akkor az alábbiak közül válogass!

Omega-3 zsírsavak
Igazolja, hogy mennyi félinformáció és hazugság kering a 

neten az étrendkiegészítőkről az, hogy még a leghatékonyabbnak 
vélt, legrégebb óta használt omega-3 zsírsavakkal kapcsolatban 
is született olyan eredmény, ami megcáfolja, hogy segítenének a 
szív egészségének megőrzésében. A Kelet-angliai Egyetem kuta-
tói korábbi tanulmányokat fésültek át, és megállapították, hogy a 
főként omega-3-tartalma miatt szedett halolajkapszulának sem-
milyen jótékony hatása nincs a szívre – ezzel szemben egy má-
sik 2019-es kutatás meg azt hozta ki, hogy most már komoly bi-
zonyítékunk van az omega-3 valódi előnyeire.

Ez zavaró lehet, de nem érdemes, hogy megtévesszen 
bárkit is: az omega-3 még mindig az egyik legjobban ku-
tatott, legtöbbször ajánlott táplálékkiegészítő, amit a szív 
egészségéért szedhetünk. Az utóbb említett tanulmány pél-
dául receptre kapható omega-3-akat vizsgált, és megálla-
pította, hogy 28 százalékkal lecsökkentették a szívinfark-
tus előfordulásának esélyét, 50 százalékkal a szívroham-
hoz köthető halálozás arányát, és 17 százalékkal az egyéb 
szívproblémák előfordulását.

Így elmondható, hogy omega-3-at azért még mindig ér-
demes lehet szedni, ha egészséges szívet szeretnél – a leg-
rosszabb esetben az elsőként említett kutatásnak lesz iga-
za, és nem használ semmit.

Q10-koenzim
Egy összefogó tanulmány korábbi, Q10-koenzimmel 

kapcsolatos kutatásokat fogott össze, méghozzá két témában: 
a sztatinhoz kapcsolódó myopathiás szindróma (SAMS) és 
a pangásos szívbetegség kapcsolatában. Előbbi azoknál je-
lentkezhet, akik sztatint szednek azért, hogy csökkentsék a 
koleszterin-szintjüket, utóbbi pedig annyit takar, hogy a szív 
nem tudja olyan jól és olyan mennyiségben pumpálni a vért, 
ahogyan kellene neki. Az SAMS-es betegek esetében ugyan 
néhány korábbi tanulmány vegyes eredményeket hozott, de 
ez az átfogó kutatás megerősítette, hogy a Q10-koenzim se-
gíthet a megelőzésben és a kezelés során is.

A pangásos szívbetegség esetében a betegeknek már 
egyébként is Q10-koenzim-hiányuk van a szervezetben, 
ezért a visszapótlás elengedhetetlen. A Q10 segít abban, 
hogy a sejteknek megint legyen energiájuk, ezzel elmélet-
ben megakadályozza a szívleállást.

Vörös rizs élesztő
Talán ez a legkevésbé ismert a felsorolt kiegészítők kö-

zül, pedig a vörös rizs élesztő komolyan segíthet abban, 
hogy a koleszterinszint lecsökkenjen. A magas koleszterin-
szint még mindig az egyik legkomolyabb rizikófaktora a 
szívbetegségeknek, az orvosok általában sztatint írnak fel 
azért, hogy kezelni tudják. Csakhogy a vörös rizs élesztő, 
ha nem is ugyanilyen intenzíven, de hasonlóképpen le tud-
ja tornázni a koleszterinszintet.

A csodaszer az élesztőben található monakolin K, ami 
kutatások során 15-25 százalékkal csökkentette az LDL-
koleszterin szintjét. Ez az a koleszterinfajta, amit a rossz 
jelzővel is szoktak illetni, ugyanis az egyik fő kiváltó oka 
a szív- és érrendszeri betegségeknek. Persze nem érdemes 
gyógyszer helyett szedni, de annak, aki nem különösen ve-
szélyeztetett, és nem nagyon magas a rossz koleszterinje, 
érdemes lehet gyógyszer előtt előbb ezt megpróbálni – ha 
viszont az orvos gyógyszert ír fel, akkor azzal nem érde-
mes vitatkozni.
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Mutasd a nyelved! Ezt 
árulja el az egészségedről

Tudd meg, milyen 
problémákra utalhatnak az 
egyes tünetek a nyelveden!

1. Ha élénkpiros a 
nyelved

Az eperre emlékeztető 
piros nyelv jelentheti azt, 
hogy nem jut elég vita-
minhoz a szervezeted. Ha 
az élénk piros mellett fé-
nyesnek is látod a felüle-
tét, utalhat B12- és vashi-
ányra. Ha emellé az is pá-
rosul, hogy nyelved érzé-
kennyé válik a meleg ita-
lokra, mindenképp érde-
mes felkeresned a házior-
vost, hogy kivizsgáltasd 
magad – szerencsére meg-
felelő étrenddel vissza le-
het állítani az egyensúlyt.

2. Sárgás lepedék a 
nyelven

A nyelv sárgás elszíne-
ződését rendszerint a máj 
vagy az epehólyag valami-
lyen zavara okozza, de fer-
tőzés is lehet a dolog hátte-
rében. Ha a probléma csak 
nyelved egyik oldalán je-
lentkezik, akár egy gyul-
ladt fog is okozhatja.
3. Barna vagy fekete el-
színeződés a nyelveden

Bár a nyelven látható 
sötét elszíneződés ijesztő 
látvány lehet, jó esetben 
csak a sok kávé vagy fe-
ketetea fogyasztása okoz-
za a tünetet, de a dohány-
zás miatt is kialakulhat. Ha 
ezzel szembesülsz, érde-
mes változtatni a szokása-
idon, csökkenteni az ada-
gokat. A nyelvedet pedig 
óvatosan dörzsöld át fog-
mosáskor a fogkefével, 
és jó esetben javulni fog a 
dolog. Ha azonban hosszú 
időn át fennáll a probléma, 
és a változtatások hatására 
sem szűnik meg, akár ke-
ringési zavar is lehet a hát-
térben, és érdemes orvos-
hoz fordulni vele.
4. Fehér lerakódások 

a nyelven
Ha nyelveden apró, 

fehér, túrószerű lerakódá-

Bár a nyelvünk egy tipikusan olyan testrészünk, amely-
lyel általában nem foglalkozunk sokat, ha valamilyen 
elváltozás van rajta, nagyon is meg tudja keseríteni 
a mindennapokat.

sokat látsz, több dolog is 
lehet a háttérben. Utalhat 
valamilyen emésztőrend-
szeri problémára, de a fe-
hér elszíneződést legtöbb-
ször a Candida albicans 
gomba okozza. Ez eset-
ben a tünetek diéta hatá-
sára csökkennek, ám ha 
nem így történik, komo-
lyabb okok is lehetnek a 
háttérben. A nyelvet bo-
rító túrószerű lepedék 
ugyanis egy a szájüreg-
ben előforduló rákfajta, a 
leukoplakia megelőző ál-
lapotának tünete is lehet. 
Ha tehát nem szűnik meg 
a probléma, mindenképp 
fordulj orvoshoz!

5. Térképnyelv
Az úgynevezett térkép-

nyelv – amikor a nyelv fol-
tokban fényes, és apró, hó-
lyagszerű pöttyök borít-
ják – ijesztő látvány ugyan, 
de igazából ártalmatlan. 
A jelenség hátterében az 
áll, hogy a nyelv egyes 
területein hiányoznak a 
nyelvpapillák (az apró kis 
dudorok, amelyek a nyel-
vet borítják). Ennek okait 
még kutatják, de elsősorban 
genetikai tényezőt sejtenek 
az okok között, ám a stresz-
szel és bizonyos gyógysze-
rek szedésével is összefüg-
gésbe hozták már.

Általában magától 
meggyógyul néhány hét 
alatt, de ha fájdalommal 
jár vagy nagyon makacsnak 
bizonyul, érdemes szakem-
bernek is megmutatni

6. Apró pöttyök
Ha élénkvörös, apró, 

hólyagszerű pöttyök borít-
ják a nyelvedet, a jelenség 
utalhat B-vitamin-hiány-
ra is, de súlyosabb esetben 
akár a skarlát tünete is le-
het. Utóbbi esetén azonban 
nem önmagában áll fenn a 
probléma, hanem az egész 
testen megjelenhetnek ha-
sonló kiütések. Ha felmerül 
benned a gyanú, minden-
képp keresd fel az orvosod!
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Hozzávalók 4 személy: 1 nagyobb fej brokkoli, 2 kö-
zepes burgonya, 3 gerezd fokhagyma, 1 közepes fej vörös-
hagyma, 1,8 liter húsalaplé, só ízlés szerint, őrölt bors íz-
lés szerint, őrölt szerecsendió ízlés szerint, 2 dl tejszín;

A tálaláshoz: pirított kenyérkockák, reszelt sajt.
Elkészítés: A megtisztított és megmosott fokhagymát 

és hagymát apróra vágjuk, a megmosott brokkolit rózsák-
ra szedjük, a meghámozott/megmosott burgonyát kockák-
ra vágjuk. 

Mindent beleteszünk egy lábasba vagy fazékba, felönt-
jük az alaplével és puhára főzzük a zöldségeket. Közben 
ízesítjük a sóval, borssal, szerecsendióval.

Amikor megpuhult a burgonya és brokkoli is, akkor 
botmixerrel pürésítjük. 

Egy kis tálkába veszünk ki a levesből pár kanállal, ösz-
szekeverjük a tejszínnel, majd hozzáöntjük a leveshez és 
összeforraljuk. Közben megkóstoljuk és ízesítjük még, 
ha valami fűszer hiányzik belőle (só, bors, szerecsendió).

Pirított kenyérkockákkal és reszelt sajttal tálaljuk.

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

A bíróság a munkahelyi baleset ügyét tárgyalja.
– A vállalatnak háromszoros kártérítést kell fizet-

nie azért, hogy az ügyfelem nem tud többé megszólal-
ni – mondja a védő.

– Miért éppen háromszorost? – hüledezik a válla-
lat képviselője.

– Mert a védencem...

Kétbetűsek: AZ, BÜ, 
DZ, ÉS, GŰ, IS, ÍZ, KS, MA, 
SŐ, TG, ZA, ZÁ.

Hárombetűsek: ARA, 
EGO, ELO, FEZ, IDU, IMA, 
ÍNY, KER, LIO, MAR, NOA.

Négybetűsek: AGÁR, 
DIRE,  ELEK,  GÁGÁ, 
GÓBI, IGEN, KIFŐ, KIRK, 
MALI, NÓRA, ODOR, 
SOLT, TARA, VAGY.

Ötbetűsek:  ALESI, 
ARÉKA, FÜRGE, FŰMAG, 
IRÁNT, KINGA, KÍVÜL, 
KOCSI, LLOSA, MŰTÉS, 
NEKIK, ORLON, SLÓZI, 
UGATÓ, VÁZOL, ZSIKE.

Hatbetűsek: ÁRADOZ, 
BIRSES, GÁZÓRA, IDIÓ-
MA, KATIKA, KENESE, 
KOMISZ, MŰMESE, RE-
FORM, SASORR, VAS-
ÁGY, ZÁTONY.

Hétbetűsek:  ANGO-
LUL, BESZÉLT, ELSZÓRT, 
GALILEA, GEORGIA, 
LOMBARD, MONOKLI, 
NÉMETÜL, TOLÓKAR.

Nyolcbetűsek: KISMA-
ROS, VISONGAT.

Kilencbetűsek: GARA 
NÁDOR, TERMELÉSI.

Tízbetűsek: FELCSEN-
GET, NULLSZÉRIA.

Tizenegy  be tűsek: 
ANYANYELVÉN, ÓRAIGA-
ZÍTÁS, VONAT MA KETT.

Tizenkét betűsek: NÍLUSI 
VÍZILÓ, TAMARISZKUSZ.

Magyarországra, Hantosra 
mezőgazdasággal (lótenyésztéssel és 

marhatenyésztéssel) foglalkozó cégünk 
munkatársakat keres 

LoVÁSz éS KArbAntArtó
munkakörbe

Amit kínálunk:
- Igényes környezetben bentlakásos 
munkavégzés

- Családias munkakörnyezet
- Hosszú távú, stabil munkahely
- Teljes ellátást és szállást biztosítunk 
- Fizetés napi nettó: 12.000 Ft.

Jelentkezni lehet: 
+36-20/5458787; textradekft@gmail.com


