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Munkatársat keresünk több
éve cégünknél dolgozó
kárpátaljai létszámunk
bővítéséhez magyarországi
munkahelyre

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

Legyen Ön is a partnerünk!
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A könyv illatát
nem pótolja semmi

Nyelvünk, kultúránk
– a megtartó erő
A PCS kulturális évadnyitója a tizenöt éves Kokas Bandával

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.

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

+380 (66) 285 0 283

Eladó lakása, kocsija?

Aprója megjelenik a Facebook oldalunkon is!

A

tíz éve alakult
Pro Cultura
Subcarpathica
(PCS) civil szervezet célja,
hogy a kultúra segítségével hidat építsen a térségben élő nemzetiségek között, erősítse, fejlessze és

megőrizze a kárpátaljai magyar közösséget – hangzott el
a civil szervezet magyar kultúra napi ünnepségén, melynek Ungváron a Bavka Kárpátaljai Akadémiai Megyei
Bábszínház adott otthont.
Immár hagyomány, hogy

a PCS a Himnusz megírásának ünnepnapján indítja
kulturális évadját. Ezúttal a
15 éves Kokas Banda szerzett felejthetetlen perceket a
résztvevőknek.
Ezen a napon évezredes
hagyományainkra, gyökere-

A Himnusz kútfő minden
nemzedék számára
Koszorúzás a Kölcsey-emléktáblánál Beregszászban

inkre emlékezünk, azokra az értékekre, melyek
minden magát magyarnak valló ember számára fontosak: nyelvünkre,
kultúránkra – kezdte ünnepi beszédét Cseh Áron.
Folytatás a 2. oldalon

J

anuár 22-én ünnepeljük a magyar kultúra
napját, arra emlékezve,
hogy Kölcsey Ferenc 1823ban ezen a napon fejezte be
a Himnusz megírását.
A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet
(KMMI) és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai
Közössége (MÉKK) által
szervezett magyar kultúra napi rendezvénysorozat
január 20-án Beregszászon
vette kezdetét.
A megemlékezők a
Vérke-parti város posta hivatal épületének falán elhelyezett Kölcsey-emléktáblánál gyülekeztek, ahol
a megjelenteket Zubánics
László történész, a KMMI
és az UMDSZ elnöke köszöntötte. Aki beszédében kifejtette: Kölcsey
Ferenc Himnusza kútfőként szolgál minden nemzedék számára.
Folytatás a 3. oldalon
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Híreink
A PCS kulturális évadnyitója a tizenöt éves Kokas Bandával

Ünnepség a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége szervezésében

Nyelvünk, kultúránk –
a megtartó erő

Turák Angéla kiállítása és
könyvbemutatója

A magyar kultúra napjának tiszteletére vasárnap a Beregszászi
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében színvonalas
ünnepséget tartottak a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban, ahol ebből az alkalomból Turák Angéla ungvári festőművész, költő és meseíró kiállításának, valamint Köszönet c. könyvének bemutatójára került sor.
Az alkalom Szász Bence
szavalatával vette kezdetét, aki a
Himnuszt mondta el nagy átéléssel. Ezt követően az egybegyűlteket Jakab Eleonóra, a szervezet elnöke köszöntötte, aki annak a meggyőződésének adott
hangot, hogy a magyar kultúra évszázadok óta olyan erős és
összekötő kapocs, amely a magyarságot ért számos kihívás
ellenére a jelenben és a jövő-

ben is képes valamennyiünket
megtartani.
Molnár János római katolikus esperes-plébános megnyitó
beszédében arra emlékeztetett,
hogy államalapító Szent István
királyunknak, majd Szent Lászlónak sikerült a magyar népet
úgy kereszténnyé tenni, hogy az
közben meg tudta őrizni hosszú
időre visszanyúló hagyományait, szokásait, mely végül is az
utóbbi évszázadokban nemzeti
kultúránkká nemesedett.
Békésyné dr. Lukács Angéla,
Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntőjében arról szólt, hogy ezen
a napon megidézzük a múltat,
hogy számba vegyük legfontosabb értékeinket. Egyben figyelünk a jövőre is. Erre jó példa a
most ünnepelt Turák Angéla, aki

több évtizede neveli a következő
nemzedékeket.
Turák Angélát, Ukrajna érdemes népművelőjét a tavaly megjelent Köszönet című kötete kapcsán Riskó Márta gimnáziumi tanár mutatta be, aki rámutatott: a
szerző minden meséjében, tanulságos történetében azt sugallja
nekünk, hogy fel kell ismerni a
helyünket a Jóisten által teremtett gyönyörű világban.

Ezt követően a Prima Vista
kórus (vezetőjük Kiss Júlia) előadásában számos dalt, többek
között Bárdos Lajos Dana-dana
c. művét hallhattuk, majd Sipos
Nikoletta és Halász Bertalan harmonikajátékában gyönyörködhettünk. A meghitt pillanatokban bővelkedő alkalmon számos
megzenésített Turák Angéla-verset hallhattunk Hapák Alexandra, Klarikova Zsófia előadásában, Gogola Anna pedig a szerző
Mi a béke? c. versét mondta el.
Az ünnepség végén Turák
Angéla mondott köszönetet a
meghatóan szép ünnepségért.
A kiállítás előzetes egyeztetés alapján 2022. február 22-ig
tekinthető meg a Pásztor Ferenc
Közösségi Házban. Egyeztetés a
0956326412 telefonszámon.

Kovács Elemér

Ferenc pápa imanapot hirdetett meg a
békéért Ukrajnában

Imanapot hirdetett meg január
26-ra Ukrajna békéjéért Ferenc
pápa, aki szándékát a Szent Péter téren mondott beszédében jelentette be vasárnap.
Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy
aggodalommal követi a növekvő
feszültséget, amely „újabb csapást
mérhet a békére Ukrajnában, és
megkérdőjelezheti a biztonságot az
európai kontinensen, még szélesebb
következményekkel”.
A vasárnapi úrangyala imádságot (Angelus) követő beszédében
a katolikus egyházfő felhívást intézett minden jóakaratú emberhez,
hogy a békéért imádkozzon, valamint politikai cselekvést és kezdeményezéseket sürgetett, melyek a
testvériséget szolgálják a szembenállók érdekei helyett. „Aki saját érdekeit követi mások kárára, nem
méltó saját emberi hivatásához,
mely mindannyiunk testvériségét
hirdeti” – jelentette ki Ferenc pápa.
Az ukrajnai békéért tartan-

dó imanapot január 26-ra hirdette meg.
Nem ez az első alkalom, hogy
Ferenc pápa a világ konfliktusoktól érintett térségeiért imanapot
tart: 2013-ban Szíriáért, 2018-ban
Kongóért és Dél-Szudánért, valamint 2021-ben Libanon békéjéért
tartottak imádságnak szentelt napot a Vatikánban és az egyházban.
Ferenc pápa vasárnap a Szent
Péter-bazilikában az Isten igéje
című misét mutatta be. Az új liturgikus ünnepet Ferenc pápa alapította 2019 szeptemberében. A szertartáson a pápa a világ különböző országaiból érkezett világi férfiakat és nőket avatott fel a lektori, akolitusi és katakéta szolgálatba: a felolvasást, oltári szolgálatot,
valamint hitoktatást fedő szolgálatot laikusok eddig is végezhettek,
ünnepélyes avatásuk azonban a laikusok szerepének erősítését kívánja hangsúlyozni.
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Elejét lásd az 1. oldalon
Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja emlékeztetett
rá, hogy történelmünk során voltak időszakok, amikor a magyar
nép puszta léte, magyarságunk komoly veszélybe került, de erős belső tartásunk miatt – melynek része a magyar kutúra ápolása iránti
igény – szinte töretlenül átvészeltük ezeket az időket. A diplomata arra figyelmeztetett, hogy napjainkban békés versengés folyik
a világ nemzetei között a kultúra
területén is, és ezért meg kell védenünk ezeréves hagyományainkat, Európában egyedülálló nyelvi örökségünket. Anyanyelvünk
és kultúránk fejlesztésében, ápolásában hatalmas felelősség hárul
nemcsak az anyaország, de a történelem viharai miatt Magyarország határain kívülre szakadt magyar nemzetrészekre is, fogalmazott Cseh Áron. Aki elismeréssel
szólt a magyar haza határain kívül
élők munkájáról, akik néha a legnehezebb politikai és egzisztenciális viszonyok között ápolják,
fejlesztik, őrzik a magyar nyelvet és kultúrát. Nemzetünk sokat adott Európa és a világ kultúrájának, van mire büszkének lennünk. Ez az örökség adjon erőt és
kitartást a mindennapi problémák
megoldásához, zárta köszöntőjét
a diplomata.
A magyar ember szívéhez
oly közel álló Himnusz születésére emlékezett beszédében Orosz
Ildikó, a Rákóczi Főiskola és a
Pro Cultura Subcarpathica elnöke. Aki arról is szólt, miért válhatott nemzeti imánkká ez az Erkel
Ferenc által megzenésített Kölcsey-vers. Ami ima, fohász Istenhez, hogy tartsa meg népün-

ket és óvja meg nemzetünket. Nem
vádolhatnak bennünket, hogy egy
másik ország himnuszát énekeljük, hisz ez bekerült az egyházi
énekeskönyvekbe is, így nyugodt
szívvel, bátran mondhatjuk, hogy
mi egyházi éneket, a magyarok
imádságát énekeljük, amely mindenkié és amely egyúttal a kultúránkat is jelképezi. Nekünk pedig

ezt át kell adni, meg kell őrizni és
meg kell élni. Mindenkinek a maga
helyén, mert a mi kultúránkat mások nem fogják megőrizni, hangsúlyozta Orosz Ildikó. S hogyan tegyük ezt? Kölcsey a Huszt c. versében erre is útmutatást ad: „Hass,
alkoss, gyarapíts!”
Köszöntötte az egybegyűlteket Andriana Szusko, a Kárpátaljai
Megyei Tanács elnökhelyettese is.
A Himnusz eléneklését követően aztán a Kokas Banda vette birtokba a színpadot. Nagyszerű előadásukban elsősorban vidékünkön felgyűjtött táncokat, dalokat mutattak be. Többek között nagypaládi juhász nótákat
hallhattunk, melyek előadásá-

ban részt vett két adatközlő is,
Kokas László és Kokas József.
A nagydobronyi énekeket pedig
Kokas Erzsébettel együtt énekelte Molnár T. Gizella és Ráti
Borbála is, a szőlősgyulai dallamokat meg Barta Irén és Kocsis
Lídia. E két utóbbi adatközlő az
együttes két tehetséges táncosával, Botos Krisztinával és ifj.
Kokas Károllyal még egy polgári táncot is bemutatott.
Ezen az ünnepségen egy
csodálatos szeletet láthattunk
abból az értékőrző és -teremtő munkából, amit a Kokas
Banda végez immáron tizenöt esztendeje. Tevékenységüket mind Ukrajnában, mind az
anyaországban elismerik. Töb-

bek között Magyarország köztársasági elnöke Magyar Bronz
Érdemkereszttel ismerte el a
kárpátaljai magyar népdal- és
néptánckincs megőrzéséért,
átörökítéséért végzett munkájukat, 2017-ben átvehették a
Felső-Tisza Völgye Minőségi
Védjegy elismerést, 2018-ban
Vass Lajos Nagydíjat kapott
az együttes, 2019-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Bonis Bona – a Nemzet
Tehetségeiért” díjjal tüntette ki
Kokas Erzsébetet.
Gratulálunk a Kokas Bandának és további sikereket kívánunk.

Kovács Erzsébet

Magyarország ellenzi az ukrajnai helyzet élezését,
támogatja a diplomáciai megoldást
Magyarország minden intézkedést ellenez, amely élezi az ukrajnai helyzetet, ezzel szemben
viszont minden olyat támogat,
amely segíti a konfliktus tárgyalásos rendezését – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn
Brüsszelben.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az
európai uniós külügyi tanács
szünetében leszögezte, hogy
el kell kerülni egy újabb hidegháborút, illetve a hidegháborús
hangulat szítását, az ugyanis
egyszer már tragikus következményekkel, elvesztegetett évtizedekkel járt Közép-Európában. „Nem akarunk semmilyen
Kelet-Nyugat konfliktus áldozataivá válni” – fogalmazott,
hozzátéve, hogy ezt mindenkinek tiszteletben kell tartania.
Rámutatott, hogy ebből kiindulva a kormány minden olyan
lépést ellenez, amely élezi a helyzetet, ugyanakkor támogatja a
diplomáciai erőfeszítéseket, a
konfliktus tárgyalásos rendezése
irányába mutató intézkedéseket,
az üzengetés helyetti közvetlen
tárgyalásokat és kommunikácót.
„Mindenfajta hisztériakeltés-

nek azonban jó lenne véget vetni” – mondta.
Szijjártó Péter az esetleges
újabb nyugati szankciókkal kapcsolatban úgy vélekedett, hogy
ideje lenne elemezni, hogy kire,
milyen hatással voltak az eddi-

gi korlátozások, hogyan alakult
az egyes államok Oroszországgal
folytatott gazdasági együttműködése. Aláhúzta, hogy Közép-Európa rá van utalva az orosz energiahordozókra, és hangsúlyozta,
hogy ennek a helyzetnek a fenntartásában szerinte „nagy szerepe van azoknak, akik most a leghangosabban követelik a szankciókat”. „Ezért azt szeretnénk kérni,
hogy a közép-európai országokra

is legyen mindenki tekintettel,
amikor ennek az éleződő KeletNyugat konfliktusnak a jövőjével foglalkozik” – jelentette ki.
A miniszter újságírói kérdésre válaszolva arról számolt
be, hogy egyelőre nem tervezik
evakuálni sem a kijevi magyar nagykövetség diplomatáit, sem a családtagjaikat, és
az utazási tanácsok módosítása sincs most napirenden.
Elmondta, hogy az ukrajnai helyzet értékelése „nem
teljesen vág egybe minden
egyes NATO-szövetséges
esetében”, és az esetleges intézkedéseket illetően sincs
teljes körű konszenzus.
Azt pedig természetesnek
nevezte, hogy Orbán Viktor
miniszterelnök tárgyalni fog
Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Kijelentette, hogy komolytalanok az ezzel kapcsolatos
bírálatok, és feltette a kérdést,
hogy vajon Joe Biden amerikai
elnököt vagy Antony Blinken
külügyminisztert mikor fogják
elkezdeni kritizálni, hiszen az
elmúlt időszakban mindketten
többször is egyeztettek orosz
kollégáikkal.
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Közélet
Konferencia és díjátadó a magyar kultúra napja alkalmából

A jövő reménységének őrzői
vagyunk

Kölcsey Ferenc Himnusza a
legnagyszerűbb magyar költemények sorában is kivételes
jelentőséggel bír. Mivel benne foglaltatik mindaz, amit a
magyar nyelvről, a magyarság
szellemiségéről, sorskérdéseiről és kultúrájáról gondolunk,
hangzott el azon a fórumon,
amelyet a Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet (KMMI)
szervezésében Beregszászon
az Európa-Magyar Házban
tartottak. A hagyományoknak
megfelelően az előadások mellett díjátadókra is sor került.
Köszöntőjében Zubánics
László, a KMMI elnöke annak a meggyőződésének adott
hangot, hogy a kultúra nemzeti identitásunk legfőbb kifejezése, a kisebbségi létben pedig
közösségként való megmaradásunk legfőbb biztosítéka.
Ferenci Attila, a Kárpátaljai
Megyei Magyar Drámai Színház színésze bizonyságtételnek beillő vallomásában úgy
fogalmazott, hogy a Jóistennek szándéka van azzal, hogy
kit hová teremtett. Mindenkinek tehát azon a földön kell kamatoztatni a tehetségét önmaga, családja és az őt felnevelő

és befogadó közösség számára, ahová a Teremtő helyezte.
Hatalovics Sándor tanuló az
immár tizenharmadik alkalommal megtartott Sütő Kálmán és
Kecskés Béla szavalóverseny
győztese Kecskés Béla Kísértő
múlt c. versét adta elő, amelyben a költő az 1944-es elhurcolások áldozatait siratja el.
A magyar reformátusok a
hálaadás évének nyilvánították a 2022-es esztendőt, emlékeztetett rá igei köszöntőjében Szemere Judit református lelkész. Többek között hálát adunk Istennek azért, hogy
bölcsességet, tehetséget, különböző képességeket adott nekünk ahhoz, hogy kulturális értékeket hozzunk létre, illetve,
hogy ezekkel éljünk a mindennapok során. Másrészt felelősséggel tartozunk, hogy ezeket
az utánunk következő nemzedékeknek tovább adjuk.
Egy olyan multikulturális
közegben, mint Kárpátalja, mindenkinek módja van megtapasztalni, hogy az Isten különböző
nyelveken szól az ő népéhez,
emlékeztetett rá Marosi István
görögkatolikus áldozópap, az
Ortutay Elemér Görögkatolikus
Szakkollégium vezetője. Hozzánk, magyarokhoz, természetesen magyarul. Mi pedig magyarul fogalmazzuk meg kéré-

seinket, magasztalásunkat, hogy azok
Jézus Krisztus által jussanak el a Teremtőhöz.
Pomozi Péter nyelvtörténész, író,
a Magyarságkutató Intézet Magyar
Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója előadásában arra hívta fel a
figyelmet, hogy Kölcsey Ferenc talán legismertebb prózai művében, az
unokaöccséhez írt Parainesisében sok
olyan gondolatot fogalmazott meg,
amelyek azóta időről időre visszaköszönnek más alkotók műveiből is.
Ilyen a feltétel nélküli hazaszeretet, s
hogy annak elsősorban tettekben kell
megnyilvánulnia. A másik pedig a kicsinyhitűségünk meghaladása, ami a
Kárpátalján élők vonatkozásában nagyon időszerű. Mind a trianoni trauma, mind Kárpátalja szovjetek általi
bekebelezése után a tömeges elvándorlás, illetve az 1944-es népirtás
után vidékünkön jelentősen lecsökkent a magyarság lélekszáma, ám ezt
követően a közösség mindkét esetben
megmutatta életerejét: a tragédiákra
népességnövekedéssel válaszolt. Látjuk, ma is súlyos a helyzet, ám a jövő
reménységét meg kell őrizni.
Moritz László, aki az Anyanyelvápolók Szövetsége képviseletében
köszöntötte az egybegyűlteket, arról szólt, hogy számára továbbra is
mindig nagy lelki feltöltődést jelent

a kárpátaljai magyarok között lenni,
velük ünnepelni.
Ezt követően átadták az EgyüttNívódíját, amelyben ezúttal Bartha
Gusztáv részesült. Laudációjában
Vári Fábián László, az irodalmi folyóirat főszerkesztője, Kossuth-díjas költőnk úgy fogalmazott, hogy a kitüntetett a kárpátaljai magyar próza egyik
legkiforrottabb képviselője. A másik kitüntetett, Kopriva Nikolett fiatal művész munkásságát Nagy Tamás
költő ekképp jellemezte: Kopriva Nikolett igencsak sokoldalú alkotó, hisz
versei, prózai írásai, grafikái egyaránt
figyelemre méltóak. Költészete letisztult, rajzai pedig az egyén, a lélek belső rezdüléseinek reflexiói.
Bár az ukrán parlamentnek az
utóbbi fél évtizedben hozott kisebbségellenes törvényei következtében
szinte valamennyi korábban megszerzett közösségi jogunk veszélybe került, most leginkább iskolahálózatunk felszámolása miatt kell aggódnunk, kezdte vitaindító előadását Zubánics László. Aki felhívta a
figyelmet arra is, hogy a falusi iskolák – márpedig a kárpátaljai magyarság túlnyomó része ma is faluhelyen él – felszereltségüket tekintve eleve hátrányban vannak a városi tanintézményekkel szemben.
Nem jelenthet megoldást a közeljövőben, ha az alsó osztályok tanulói
tömegesen Magyarország valamelyik határmenti településének iskolájába iratkoznak be, mivel ennek

rövid időn belül az lesz a következménye, hogy az itteni iskolák a mostaninál jóval kevesebb
pedagógust tudnak majd foglalkoztatni. Ne legyenek illúzióink,
ha nem sikerül itt helyben megfelelő színvonalú művelődési-kulturális teret kialakítanunk, akkor
még egy sikeres gazdasági fellendülés esetén is jelentős elvándorlással kell számolni.
Dupka György, a KMMI
igazgatója hozzászólásában azt
emelte ki, hogy a kárpátaljai magyarság életében mindenképpen vízválasztó a 2014-es esztendő. Az Euromajdant követő
politikai, gazdasági folyamatok
mind-mind visszalépést jelentenek a korábbi, akkor sem túl rózsás állapotokhoz képest. Példaként említette a kárpátaljai magyar könyvkiadás helyzetét. Az
általa vezetett Intermix Kiadó,
amely a mögöttünk hagyott három évtized alatt 300 különböző
kiadványt jelentetett meg, a bizonytalan helyzetre való tekintettel felfüggesztette tevékenységét.
Az ukrán államalapítás, államfejlődés ellentmondásokkal
terhelt 31 esztendejéről, az élet
minden területét átszövő kisebbségellenes magatartás kialakulásáról és az ezek ellen való védekezés módszereiről Tóth Mihály
jogász, kisebbségi szakértő tartott nagyívű előadást. A kétnyelvűség mihamarabbi gyakorlati
megvalósítása és a helyi magyar
közösség gazdasági erejének növelése nélkül nem érhetünk el jelentős eredményeket, szögezte le
az előadás végén az ukrán parlament egykori képviselője.
A konferencián átadták az
Anyanyelvápolók Szövetsége oklevelét Berta Eleonóra
nyelvésznek, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar
Oktatási-Tudományos Intézet
Magyar Filológiai Tanszék docensének, Ferenczi Attila színművésznek, Füzesi Magda József Attila-díjas költőnek, az
Együtt tanácsadó testülete tagjának, Dupka György történésznek, a MÉKK elnökének,
Kopriva Attila képzőművésznek,
a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület elnökének, Marosi István egyháztörténésznek,
Nagyné Szakadáti Rita-Margitnak, a Tiszapéterfalvai Képtár és
a Tiszaháti Tájmúzeum igazgatójának, Tarpai Józsefnek, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatójának, a Kárpátaljai Magyar
Nagycsaládosok Egyesülete elnökének.
A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet oklevelét kapta Borgató Szilvia pedagógus, a
Tiszabökényi Gimnázium igazgatója, Bohut Andrea pedagógus, a Péterfalvai Református
Líceum igazgatója, Tóth Márta,
a nagyszőlősi Révész Imre Galéria vezetője, Takács Zsuzsanna pedagógus, a viski Fodó Sándor Közösségi Ház igazgatója,
Dupka Zsolt könyvborító-tervező, a Kárpátaljai Magyar Könyvek és a KMMI-füzetek tipográfusa, Bimba Brigitta, a Debreceni
Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskolájának abszolvált
hallgatója, Hunyadi Attila református lelkész, a MáramarosUgocsai Egyházmegye esperese, Bunda Fehér Rita, a Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány elnöke és Bunda Szabolcs operatőr, Krucsanyica István, a Munkácsi Vármúzeum Totalitárius kommunista elnyomó
rendszer kárpátaljai tevékenységét dokumentáló anyagok című
GULÁG-GUPVI állandó kiállítás tárlatvezetője.

Kovács Elemér
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Koszorúzás a Kölcsey-emléktáblánál Beregszászon

A Himnusz kútfő minden
nemzedék számára
Elejét lásd az 1. oldalon
A Himnuszból mindenkor útravalót meríthetünk belőle, megerősítést kaphatunk általa a nehéz időkben, egyben örömünket, eredményeinket is nemzeti

imánk eléneklésével köszönhetjük meg. A szónok Kölcsy Ferenc munkásságát méltatva kiemelte: ő – egy magányos ember lelki vívódásaival együtt
– világítótorony számunkra.
Példát mutat abban is, hogy ha
közéleti emberként, politikusként csalódunk is, papírt és tollat ragadva tehetünk népünkért:
Kölcsey egyike lett az irodalmi

nyelv megalkotóinak. Zubánics
László arra biztatott mindenkit,
hogy ki-ki saját helyén próbáljon mindent megtenni magyar
kultúránk megőrzése, gyarapítása érdekében.
A megemlékezés koszorú-

zással és nemzeti imánk eléneklésével ért véget.
A rendezvény értelmiségi
fórummal – melynek témája:
„Lenni vagy nem lenni: ez itt a
kérdés” – folytatódott a beregszászi Európa-Magyar Házban,
ahol díjak, kitüntetések átadására, kiadványok bemutatására
is sor került.

Kovács Erzsébet

Zelenszkij nyugalomra intette az
ukránokat

Volodimir Zelenszkij ukrán
elnök hétfői videoüzenetében
arra kérte az ukránokat, hogy
őrizzék meg nyugalmukat, és
„ne kiabálják, hogy minden
odaveszett”.
„Mindent kézben tartunk.
Nincs ok a pánikra” – szögezte le, miután véget ért a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) hétfői ülése. Az
elnök szavai szerint a vezetés
azon dolgozik, hogy békés rendezéssel „teljes mértékben” enyhüljön a helyzet Kelet-Ukrajnában. „Mindent tudunk. Mindenre
készen állunk. Bízunk a legjobbakban. Ennek érdekében mindent megteszünk partnereinkkel, diplomatáinkkal és katonáinkkal együtt. Ők a mi legjobbjaink, ők védenek meg minket, nekünk pedig őket kell megvédenünk azzal, hogy nyugodtak maradunk, és nem kiabáljuk, hogy
minden odaveszett” – hangoztatta Zelenszkij.
O l e k s z i j D a n y i l o v, a z
RNBO titkára úgyszintén nyugalomra szólította fel az ukránokat, továbbá a médiát is annak érdekében, hogy oldódjék
a feszültség. „A jelenlegi helyzet teljesen egyértelmű számunkra. Nincs okunk a pánikra... Számunkra semmi újdonság nincs abban, ami ma történik... Nehéz helyzet van-e
most? A mi helyzetünk 2014
óta nehéz” – fogalmazott a
tisztségviselő.
A BBC Ukrajina hírportálnak adott hétfői interjújában
Danyilov leszögezte, hogy az
RNBO reálisan értékeli Oroszország Ukrajna elleni inváziójának veszélyét. Biztosított

egyúttal afelől, hogy az ukrán fegyveres erők támadás
esetén visszavágnak. „Talán
gyengébbek vagyunk, mint az
orosz hadsereg, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk
harcolni. Sőt, van bennünk valami, ami nincs Oroszországban, és tudjuk ezt, és megértjük” – tette hozzá. Danyilov
azt viszont nem pontosította, hogy ez utóbbin mit értett.
Emlékeztetett egyúttal arra,
hogy Ukrajna nincs egyedül
„szemtől szemben a potenciális agresszorral”. Kiemelte, hogy vannak az országnak
partnerei, amelyek támogatására számíthat. Szerinte offenzíva esetén Ukrajna képes lesz
önállóan visszaverni a támadást, de megvárja a segítséget.
Olekszij Reznyikov védelmi miniszter az Ukrajinszka
Pravda hírportálon hétfőn megjelentetett saját írásában úgy
vélekedett: a legjobb módja az
ország megvédésének a további orosz agressziótól, ha olyan
feltételeket teremtenek, amelyek mellett az agresszor ország elfogadhatatlan veszteségeket szenved el, és nem éri
el célját. Kifejtette: orosz agresszió esetén az ukránoknak
mindenekelőtt maguknak kell
megvédeniük saját államukat.
Hangsúlyozta: gondoskodni
kell arról, hogy Oroszországgal szemben álljon az egész
ukrán nemzet, egységesen, kiképzetten és felfegyverkezve.
Reznyikov arra kérte az ukránokat, hogy gondolják át, milyen módon kívánnak részt
venni az ország védelmében.
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Közélet
Vízkereszt ünnepe a beregszászi Kishegyen

Aki Jézussal jár

„Amikor látták, hogy milyen
bátran beszél Péter és János,
és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték
őket, hogy Jézussal voltak…”
(ApCsel 4, 13)
Ismerek egy idős asszonyt,
aki minden erejét, idejét és figyelmét arra fordítja, hogy több,
szebb, feltűnőbb és értékesebb
gyémánt, drágakő és arany díszítse kezét, karját, nyakát. Csodálják az emberek, tisztelettel és
ámulattal veszik körül. Magamban gyémántasszonynak hívom
őt. A templomban elől ül, mindent figyel, észrevesz és a nagy
kérdésekben szinte mindig az ő
szava a döntő. Hozzá jár takarítani egy idősebb, egyszerűbb,
hívő asszony. Őt nem veszik
észre, nem csodálják, nem hívják vendégségbe. Ő és a férje a
templomban hátul, a pad szélén
szokott ülni.
Mindkét asszonyt ismerem,
nemcsak kívülről, ahogyan öltözködnek, viselkednek, és az
emberekhez viszonyulnak, ismerem lelki gondjaikat, félelmeiket,
vágyukat, szenvedésüket, indulataikat is.
A takarítónővel rendszeresen együtt imádkozom, megbeszéljük az igét, megosztjuk
gondjainkat, örömünket, lelki győzelmeinket. Olyan jó ezzel az asszonnyal együtt lenni!
A Szentlélek bölcsessége, ereje
és békéje árad belőle még akkor
is, amikor nagy baj, betegség,
veszteség, gyász éri. Elmondhatom, hogy ez az asszony Jézussal jár, és az Ő szépségét
hordozza.
A gyémántasszonyt is jól ismerem. Lelke mélyén nagy titkokat hord. Szenved nagyon és
soha nincs békessége. Testében megnyomorodott, számtalan nyavalya-betegség kínozza.
De titkol és takar mindig, mindent. Büszkén és magasan fenntartja fejét, annak ellenére, hogy
már járni alig bír.
Iskolája nincs, még a fele
sincs, mint a szerény takarítónőjének, de ez is titok.
Nagy vagyont örökölt, pénze
van bőven, nincs anyagi gondja. Igyekszik is megmutatni az
elegáns, gyertyafényes, ezüsttől
csillogó vacsoráin.
De utána, amikor az utolsó gyertya fénye is ellobban, ez
az asszony árva, pedig férje és
gyermeke van. Üres, céltalan,
békétlen és örömtelen. Irigy,
dühös, kegyetlen és uralkodó
zsarnok. Mindent kivív magának és mégsem boldog. Hallgatja az igét, használja a bibliai
szent kifejezéseket, de lelke és
élete távol van Jézustól. A megtérést, bűnbánatot, a hívő életet,
a megszentelődést csak cinikusan emlegeti.
Miért? Hát nem találkozott
még Jézussal? A Megváltó ott
volt a közelében, de ő kemény
volt, nem akart figyelni, hallgatni Rá. Leélte hosszú éveit
egy szereplésben. Játszotta és
még játssza most is a keresztényt. Takarja nyomorúságát,

keserűségét ékszereivel, csillogással. Titok az egész élete,
nem képes megnyílni, az álarcot levenni. Üres és keserű
lelke legmélyéig. Irigyli mások békességét, lelki biztonságát. Bizonytalanságából nem
tudtam a világosságra vezetni,
pedig évek óta próbálkozom.
Jól van ő így és nem kell több,
mélyebb, őszintébb kapcsolat
Jézussal… Tudom, hogy ez a
gyémántasszony lelkileg halálra ítéli önmagát.
Mily sok ember szeretné bebiztosítani magát a boldog életre! Mindez csak külső
biztosíték Jézus nélkül, mert
benn a szív titokban szenved.
A Szentlélek ereje, bölcsessége
megérezhető, látható az emberek életében. Aki Jézussal jár,
magával hordozza Jézus jeleit. Péter és János egyszerű halászok voltak, de a Szentlélek
vezette, tanította és erősítette őket. Bölcsességet kaptak a
szolgálatra, misszióra.
Az emberek mit éreznek, hogyan gondolkodnak rólad, kedves Olvasóm? Csillogó otthonod, házad, tekintélyed van?
Ez elég? Amikor magadra maradsz, hogyan érzed magad? Veled van, benned, életed központja és vezére Jézus? Te is bátran bizonyságot teszel szabadító Jézusodról? Kit csodálnak
a szomszédaid, rokonaid? Téged, egészséged, erőd, gazdagságod, autód, házad, szépséged?
Vagy csodálják a benned élő Jézus szeretetét, türelmét, alázatát, békéjét?
Bármilyen szegény, nyomorék, elhagyott és mellőzött
vagy, Jézus szeret téged, veled
akar járni! Benned, rajtad akarja megmutatni magát az elbizakodott és a szenvedő világnak.
Rád bízta, néked ajándékozta a
szabadítás, megváltás örömének hírét. Mondd, vidd, oszd
meg azokkal, akik nem látták
még Jézust! Hirdesd a Szabadító csodáit, tapasztalataidat!
Légy élő bizonyság Jézus szeretetéről! Rád várnak azok, akik
a sötétben ülnek reménytelenül. A gyémánt csillogása, drága autó robogása, magas házak
fala sok kínt és gyötrelmet takarnak. Vidd Jézust, vidd az üdvösség hírét! Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érte, feláldozta a kereszten. Mentsd, aki még
menthető!
Veled szeretnék élni, járni,
Jézusom. Békét és nyugalmat
lelkemnek csak Benned találok.
Szenteld meg életemet, hogy akik
figyelnek, Téged lássanak tetteimben, életemben! Szenteld meg
beszédemet, hogy kedves és vigasztaló legyen! Erősítsd hitemet, hogy dicsőíthesselek és méltóan tudjalak szolgálni! Vezess,
tanácsolj Lelkeddel, kinek, mit,
mikor szóljak! Beszédem ne legyen üres fecsegés. Tiéd a hála
és köszönet mindenkor kegyelmedért! Ámen
(Morzsák 4. 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Korszerű laboratórium létesül a
magyar kormány támogatásával

Vízkereszt ünnepén nem csupán egy kétezer évvel ezelőtt történt jelentős eseményre, Krisztus urunknak a Jordán folyóban való megkeresztelkedésére emlékezünk. Ilyenkor valamennyiünknek azt kell
tudatosítanunk magunkban, hogy a Megváltó bűneink bocsánatáért
jött a földre, azért, hogy a Mindenható akarata és parancsa szerint
éljünk – hangzott el azon az alkalmon, amelyet a beregszászi Kishegyen a Kárpátvíz Kft. vízszolgáltató vállalat telephelyén tartottak.
A jó Isten szabad ege alatt
végzett szertartáson Lomaga
Vaszil beregszászi pravoszláv
atya arról szólt, hogy a víz életünk nélkülözhetetlen, csodálatos eleme, mint ahogy a Mindenhatóba vetett hit is életünknek a
fundamentumát és fő értelmét képezi. És ahogy a vizet meg kell
becsülnünk, és óvni kell minden
szennyeződéstől, úgy kell hitünknek is mindennap megújulnia.
Szabó Viktor beregszászi
görögkatolikus parochus Krisztus első csodájára emlékeztetett.
Arra, amikor a kánai menyegzőn
a vizet borrá változtatta. Ezek a
csodák, ha nem is ilyen látványosan, napjainkban is megtörténnek,
csak hinni kell bennük. Emellett
legalább ilyen fontos, hogy felkészülten várjuk a Megváltó újbóli
megjelenését, amikor is meg kell
állnunk szent trónusa előtt és számot adnunk életünkről.
Galajda József, a Kárpátvíz
Kft. igazgatója elmondta, hogy a

vállalat 2012-es megalakulása óta
szervez vízszentelő ünnepséget.

Azokra gondoltunk, akik betegségük vagy más korlátozottságuk
miatt nem mehetnek templomba,

Kiállítás a Beregszászi Magyar Konzulátuson

Várak és szellemi védvonalak

A magyar kultúra napja alkalmából kiállítás nyílt Magyarország
Beregszászi Konzulátusán. Az itt található Munkácsy Mihály Galériában a közönség Potyók Tamás debreceni festőművész Várak
és erődtemplomok kiállítását tekintheti meg. A művész – aki sajnos
nem lehetett jelen a tárlat megnyitóján – így ír a hamarosan ötven
művet számláló sorozatról: „E festményciklussal szeretném megmutatni a Kárpát-medencében található magyar vonatkozású várak és erődtemplomok szépségét, különlegességét és egyediségét.
Ezeket az önmagam számára szép és fontos témákat készíteném
továbbá azzal a céllal is, hogy a festmény-ciklus elkészülte után, a
szakmai és az érdeklődő nagyközönség számára ismeretterjesztő
és elgondolkodtató műtárgyakként szolgáljanak.”
Idén is folytatódik az a kulturális programsorozat, amelyet
a beregszászi magyar külképviselet már évekkel ezelőtt elindított, mondta köszöntőjében
Beke Mihály András, a konzulá-

és utat mutatnak, nemzeti identitásunk őrhelyei, ezeréves múltunk és összetartozásunk jelképei,
hangsúlyozta megnyitó beszédében Petneházy Attila miniszteri
biztos (EMMI). Őszintén hiszem

tus ügyvivője, aki annak a reményének adott hangot, hogy a világjárvány ellenére számos ilyen
és ehhez hasonló nagyszerű kiállításnak tudnak majd helyt adni.
A várak napjainkra védelmi szempontból elveszítették
funkciójukat, de emlékeztetnek

és remélem, hogy a képek láttán
sokuknak kedvük támad történelmünk zarándokhelyeit felkeresni,
ismerkedni legendáikkal és a hozzájuk fűződő jeles eseményekkel.
Bízom abban, hogy ez az ünnepi alkalom is hozzájárul ahhoz,
hogy az összetartozás érzésében

hogy ez idő tájt szentelt vízhez
jussanak. Kútjaink megszentelésével ez most mindenki számára elérhetővé válik. Az igazgatótól megtudtuk, hogy ez idő tájt
5500 beregszászi háztartásba jut
el az általuk szolgáltatott jó minőségű ivóvíz, s ez a szám évente mintegy 130-150-nel növekszik. S remélhetően így lesz ez
a 2022-es esztendőben is.
Galajda József arról is tájékoztatta a média jelenlevő képviselőit, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően a bázison hamarosan egy
új, korszerű laboratóriumot adnak át, amely még inkább azt
szolgálja, hogy a beregszászi

fogyasztók minőségi ivóvízhez
jussanak.

Bintu József

erősödve bátor helytálással védelmezzük közös értékeinket.
A Holló László-díjas Potyók
Tamás festőművész életrajzát
Beke Mihály András ismertette,
aki egyben jellemezte művészetének főbb vonásait. Potyók Tamás színes, látványszerű festészetet képvisel. Művészete egyszerre tud klasszikusan modern
és időtálló lenni. Ugyanakkor
van egy lírai vonása is munkásságának: a magyar táj formavilágának, épületegyütteseinek, hegyeinek és lankáinak szeretetteljes, színes ábrázolása.
A művész itt látható munkáit a statikus ábrázolásmód jellemzi, amely ez esetben egyfajta stabilitást is jelent, mutatott rá Kopriva Attila munkácsi képzőművész.
A szintetizmus jegyeit fedezhetjük fel a képeken látható
színes foltokon, melyből lát-

ványszerűen alakul ki az egységes kompozíció.
A tárlatmegnyitó végén
megtudhattuk, hogy a Várak és
erődtemplomok című sorozat
hamarosan egy albumba összegyűjtve is megjelenik.
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Közösség
Beregszász: koszorúzás a Kölcsey-emléktáblánál

A magyar kultúra egységes

Nincs központ és nincs periféria. Kölcsey Ferenc életműve azt
példázza, hogy élhetsz bárhol a Kárpáthazában, maradandót, a
nemzet számára fontos dolgot mindenütt tudsz alkotni, hangzott
el azon a megemlékezésen, amelyet Beregszászon a helyi postahivatal falán található Kölcsey-emlékműnél tartottak. Ahol a jelenlevők arra emlékeztek, hogy a költő 199 évvel ezelőtt ezekben
a napokban fejezte be a Himnusz megírását. A szónokok arról is
beszéltek, hogy a reformkor egyik meghatározó alakja a Vérkeparti várostól alig kőhajtásnyira, légvonalban tőlünk mintegy tizenöt kilométerre található Szatmárcsekén vetette papírra nemzeti imádságunk jól ismert sorait. Azt is fontos tudni, hogy a kortársaival kiterjedt levelezést folytató költő innét, a beregszászi
postaállomásról küldte leveleit a haza sorsának jobbra fordulásáért küzdő barátainak.
Az egybegyűlteket Molnár
D. István, a KMKSZ beregszászi szervezetének elnöke köszöntötte, aki megerősítette: az

elmúlt csaknem két évszázad
alatt kiderült, hogy a magyarok
himnusza jelentős identitáserősítő szereppel bír. Számos olyan
nép, amelynek a magyarokénál
gyengébb identitása volt, már

rég beolvadát és eltűnt a történelem színpadáról. A szónok felhívta a figyelmet arra, hogy a kultúra, így a magyar nemzet kultúrája

sem magától érthető módon öröklődik, az nincs a génjeinkbe belekódolva. A magyar kultúrát minden nemzedéknek meg kell tanulnia, élnie kell vele, és csak így tudja
átadni a következő nemzedéknek.

Megemlékezés Szatmárcsekén
és Badalóban

Bár a járványügyi korlátozások miatt idén a Kölcsey Társaság nem
hirdetett és rendezett országos magyar kultúra napi rendezvényt
Szatmárcsekén, a Himnusz születésének bölcsőjénél, ám a beregi
településen az idén sem maradt el Kölcsey Ferenc méltatása.
Vasárnap a szatmárcsekei
református templomban – Tiba
Zsolt református lelkipásztor
igehirdetése mellett – szép számú érdeklődő és a környék ön-

kormányzati és civil szervezeti vezetői vettek részt az ünnepi istentiszteleten. Azt követően a térség országgyűlési képviselője, dr. Tilki Attila mindenki
által örömmel fogadott és támogatásra ajánlott javaslattal fordult a jelenlévő megyei és települési tisztségviselőkhöz. A közös javaslat szerint felkérik Ma-

gyarország kormányát, hogy nyilvánítsa ünnepi évvé 2023-at, nemzeti imánk megírásának kétszázadik esztendejét! A kezdeményezési okiratot a szatmárcsekei ön-

kormányzat tanácstermében látták
el kézjegyükkel az arra felkértek.
A magyar kultúra napja e rendhagyó szatmárcsekei megemlékezése a jellegzetes csónak alakú fejfáiról ismert helyi temetőben lévő
Kölcsey-síremlék megkoszorúzásával ért véget.
Szatmárcseke kárpátaljai testvértelepülésén, Badalóban is gyü-

Ezért hárul nagy felelősség a szülőkre, a pedagógusokra, hogy ezt
a munkát – minden időben és a
nehezített körülmények ellenére
is – sikeresen elvégezzék. Örömmel jelenthetem, hogy mostanáig
a kárpátaljai magyar szülők és a
pedagógusok ezen a téren kiváló munkát végeztek, s remélhetően, így lesz ez a jövőben is, fejezte be beszédét Molnár D. István.
Nem véletlen, hogy éppen a
Himnusz éneklésével köszöntjük mindig az új esztendőt, kezdte ünnepi beszédét Beke Mihály
András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának megbízott vezetője. És talán ezért is
olyan szerencsés, hogy éppen az
év elejére esik ez az ünnep: általa erőt kapunk az egész előttünk
álló esztendőre. A kultúrával is
úgy vagyunk, akárcsak a hagyományainkkal: valójában nem mi
őrizzük azt, hanem az őriz meg
bennünket. Ha elvész az anyanyelv, elvész a kultúra is. Ha
elvész a kultúra, akkor elvész a
nemzet. Éppen a kultúra az, ami
a legjobban összefogja, összetartja a nemzetet Székelyföldtől
Beregszászig. Vannak, akik országhatárokkal mérik a nemzetet, mi, magyarok a kultúránkkal mérjük azt. Illyés Gyula szavaival – a magasban, országhatárok fölött és azok ellenére.
Mélyen hiszem, hogy a kultúra
nemzeti valónk, nemzeti identitásunk legfőbb kifejezője és őrzője, fogalmazott a diplomata.
Ennek fontosságát pedig éppen
itt, Kárpátalján, azt hiszem, fölösleges bizonygatnom.
Az ünnepséget Sáradi Bence, a Beregszászi Bethlen Gábor
Líceum tanulójának versmondása – aki az alkalomnak megfelelően a Himnuszt szavalta el mély
átéléssel – tette még felemelőbbé.
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lekezeti közösségben méltatták
a magyar kultúra napját.
Igehirdetésében Sápi Zsolt
református lelkipásztor Máté
evangéliuma alapján – „Az aratni való sok, de a munkás kevés.
Kérjétek azért az aratásnak Urát,
hogy küldjön munkásokat az aratásba” (Mt 9, 37–38) – tolmácsolta Isten üzenetét.
Jakab Lajos helyi családorvos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke megemlékezésében arról beszélt, hogy
a járványügyi helyzetre való tekintettel ezúttal nem ünnepelhetnek együtt ,,Kölcsey népével”,
de lélekben azért most is elhelyeznek egy jelképes koszorút
Szatmárcseke mindmáig legismertebb polgárának sírjára.
Számukra azért is bír különös jelentőséggel a Himnusz,
és azon belül a kultúránk méltatása, mert nem csak a nemzet határain kívül rekedt kárpátaljai magyarságot véve, de az
anyaországot számítva is, földrajzilag Badaló az a település,
amely legközelebb helyezkedik el Szatmárcsekéhez, Kölcsey Ferenc legnagyobb műve
megvalósításának helyszínéhez. Minket csak a legmagyarabb folyóként számon tartott
Tisza, no meg egy igazságtalanul kiszabott országhatár választ el, éppen ezért különösen
kedves és szenvedélyes hitvallás számunkra nemzeti imádságunk méltatása – mondta el beszédében az érdekvédelmi szervezet helyi vezetője.
A megemlékezés végén a
gyülekezeti közösség elénekelte a Himnuszt.

(tamási)
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Fotókiállítás a Munkácsy Mihály Magyar Házban

A Visegrádi Csoport
természeti kincsei

A magyar kultúra napja előestéjén Magyarország Ungvári Főkonzulátusának szervezésében fotókiállításra került sor a Munkácsy Mihály Magyar Házban. A Latorca-parti város lakói és az
érdeklődők ennek a csodálatos impozáns épületnek a galériatermében ezúttal a V4 országainak természeti szépségeit bemutató
fényképekben gyönyörködhetnek február 20-ig.
Megnyitó beszédében a házigazdák nevében Tarpai József
igazgató köszönetet mondott a
főkonzulátusnak, hogy a magyar
kultúra napjára elhozták a Munkácsy Mihály Magyar Házba is
a fotókiállítást. Kiemelte, hogy
Kárpátalja mindig is Közép-Eu-

konzul. „Sajnos az utóbbi években Ukrajna és hazánk kapcsolatai és közös ügyeink nem jól alakultak. Mi, magyarok azt szeretnénk, ha az együttműködésünk
mihamarabb visszatérne a kölcsönös tisztelet és a közös érdekek talajára” – emelte ki Bacskai

rópához tartozott, történelme is
szorosan kapcsolódik a szomszédos visegrádi országokéhoz, természeti adottságaink is hasonlóak. Erről a most kiállított képek is
meggyőznek bennünket.
A Himnusz születésnapjával
kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, gyökereink, nemzeti öntudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző értékeket,
mai eredményeinket, kezdte köszöntő beszédét Bacskai József,
Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja. Mint ismeretes, 2021. július 1-től egy
éven keresztül Magyarország lát-

József, aki azt is megerősítette,
hogy a „visegrádi négyek olyan
baráti partnerországok, amelyek
a mostani nehéz helyzetben is támogatják Ukrajnát, hogy az ország mihamarabb beléphessen a
közös európai családba”.
A kiállításról szólva a főkonzul kiemelte: az itt kiállított képek rávilágítanak arra, hogy nem
kell messzi egzotikus tájakra utazni ahhoz, hogy lélegzetelállító élményekben legyen része az embernek – a szűkebb környezetünkben is rengeteg a természeti látnivaló. A kiállítás, mint Bacskai József is hangsúlyozta, a régió szépségeire kíván rávilágítani, és arra,
hogy ezt a közös örökséget meg
kell őriznünk a jövő nemzedékei

ja el a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Visegrádi Csoport
elnökségi feladatait. „A V4-ek
hasonló, azonos kultúrájú és érzésvilágra támaszkodó közös történelemmel rendelkező térség.
Kárpátalja és a szomszédos nyugat-ukrajnai megyék is hordozzák a közös európai történelem
és természeti örökség jegyeit”
– fogalmazott a diplomata. „Ma
a lengyel, a cseh, a szlovák és a
magyar, egyszóval a V4 országok népei üdvözletét és nagyrabecsülését hoztuk el önöknek ezzel a csodálatos, a V4 országok
természeti értékeit bemutató kiállítással. Mi úgy tekintünk önökre, mint barátainkra és keresztény
testvéreinkre. Magyarország – és
a többi V4-es tagország – alapvető érdeke egy demokratikus,
független, fejlődő és gyarapodó
Ukrajna” – hangsúlyozta a fő-

számára.
Ezt erősítette meg Ivan Manyak
tanácsadó is, aki a Munkácsi Polgármesteri Hivatal nevében mondott köszönetet a kiállításért.
A természetben olyan ajándékot kaptunk Istentől, ami minden művészeti ág képviselőjét
alkotásra inspirál, kezdte beszédét Kopriva Attila, a Kárpátaljai
Képzőművészeti Főiskola Képző- és Iparművészeti Tanszékének vezetője. A festőművész kiemelte: az Európa tüdejének is
tartott Kárpátok összeköt népeket, nemzeteket. Hiába húznak
mesterséges határokat – a gyökerek egymásba kapaszkodnak.
Ugyanígy nincsenek határok a
művészetben sem, mondta.
A kiállítás megnyitóját
Bokotej Immánuel szaxofonjátéka tette igazán hangulatossá.
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Bemutatjuk a Kárpátaljai
márkacsaládot

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) és a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége (KFMVSZ) felismerte a vásárlók arra vonatkozó igényét, hogy minél több megbízható és helyi árut vásárolhassanak. Ennek érdekében arra törekedtek, hogy létrehozzanak egy
olyan egyedülálló új üzleti szerkezetet, amely mindezt megvalósítja.
Szükségesnek látszott egy emblémával jól azonosítható önálló márka felépítése, amely a legjobb minőségű kárpátaljai termékeket és
szolgáltatásokat képviseli.
A Kárpátaljai márka bejegyzett
védjeggyel rendelkezik, amelynek tulajdonosa a KMVSZ. A Szövetség 2020-ban hirdette meg a Kárpátaljai embléma hivatalos
használatát engedélyező pályázatát, melyre közel 40 vállalkozó pályázott. A nyertes pályázók és a szövetségek közös szándéka szerint alakult meg a Kárpátaljai márkacsalád, melyhez mindazon
vállalkozó csatlakozhat, aki teljesíti az előírt feltételeket. A márkacsalád a 2021-es év elején indult útjára. A Kárpátaljai márka
brandépítési programját a Fiatal Vállalkozók Szövetsége dolgozta
ki. Ennek keretében létrehozott egy olyan átfogó projektet, amelynek köszönhetően a márkatermékek és szolgáltatások egyre több
helyen megjelenhetnek, illetve egyre szélesebb ismertségre tehetnek
szert. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy az egymással összefogó és együttműködő vállalkozók megmutassák mindazt az értéket,
amit a kárpátaljai termelők és szolgáltatók előállítanak, képviselnek. A termékekben, a szolgáltatásokban és az emberi tulajdonságokban is a prémium szintet határozták meg alapként. Ezek a szigorú feltételek, illetve azok folyamatos betartása eredményezheti, hogy az első, önálló kárpátaljai márka sikere tartós lesz, mindannyiunk előnyére, igényeinek kielégítésére és az itt élők büszkeségének, a szülőföld iránti szeretetének erősítésére.
Nemrég indult sorozatunkban bemutatjuk a Kárpátaljai márkacsaládot.

Ács Éva, az érzések hímzője
Modernitás, egyediség, a hagyományok megújítása – ez a
hármas egység jellemzi leginkább a Beregújfaluban élő Ács
Éva munkásságát, aki az egyéni
jegyeket magán viselő varrott és

hímzett termékeivel hamar népszerűvé vált a minőségi áruk iránt fogékony vásárlók körében.
– Ha jól tudom, folyton bővülő termékskáláról beszélhetünk.
– Jelenleg mintegy húszféle

Beszélgetés Tóth Ágnes könyvtárossal

A könyv illatát nem pótolja
semmi

egyedi varrott és hímzett terméket készítek, amelyek között az
ökotáskák, a kispárnák és kötények egyaránt megtalálhatók, továbbá olyan sapkák, amelyeket
egyedi mintázattal látok el. Egyre
többen ismerik fel, hogy a tömegáruk világába új színt hoz, ha valami a megszokottnál egyben-másban eltér. Hogy mi az oka ennek?
Könnyű belátni, arra csak a leggazdagabbaknak van pénzük, hogy
egyedi tervezésű gépkocsival furikázzanak, ám néhány egyéni jeleket magán viselő használati tárgy-

csit másként viseli a gyermek, mint
egy közönséges másikat. Lássuk
be, időnként valamennyien pazarló életmódot folytatunk, ám a szeretetünk kifejezési formáival soha
nem szabad fukarkodnunk.
– Úgy tudom, tudatosan használ természetes alapanyagokat.
– Még a kezdetek kezdetén
azért fogtam a vászon ökotáskák
varrásába, hogy környezetemben
részben leváltsuk a műanyag szatyrokat. A természettudatos szemlélet, annak népszerűsítése továbbra
is fontos számomra.

nak bármelyikünk a tulajdonosa lehet. Illetve az is nagy öröm, ha ilyet
ajándékozhat szeretteinek. Tapasztalatból tudom, még az érzelmeit többnyire ügyesen leplező férfi
is elérzékenyül, ha egy olyan kötényt kap, amelyre az van ráhímezve, hogy a „Legjobb férj”, és a legkritikusabb hozzáállású anyós is
engedékenyebbé és megbocsátóbbá válik, ha egy olyan feliratú párnával ajándékozzák meg, amelyre az van ráhímezve, hogy „A legjobb anyós”. Pláne, ha azt éppen
a vejétől kapta… S gondolom, az
„Apa büszkesége”, vagy a „Anya
szemefénye” pólót, pulóvert is ki-

– Szerencsésnek tarthatja magát, hogy olyan helyen él, ahol a
vidék egyik legfőbb kincse, a beregi szőttes több évtizeddel ezelőtt
újra életre kelt.
– Velem együtt sokan érezhetik így, mivel egyre többen kérik,
hogy az átaluk kiszemelt ajándéktárgyat beregi motívumokkal díszítsem. Ezek közül a legnépszerűbbek a makkos, a szegfűs és a
híres farkasnyomos díszítőelemek.
Hadd áruljam el: titkon abban reménykedem, hogy a beregi szőttest
és a keresztszemes hímzést csakhamar nem csupán a kárpátaljai magyar értéktár kiemelt darabjai kö-

új dologgal szembesültem akkor. Az
asztélyi könyvtár után egy mozgalmasabb, látogatottabb helyre csöppentem, ahol nagyon szeretek dolgozni.
Sokan úgy tartják, hogy a könyvtáros

számára. Át kell vennünk a könyveket, beregisztrálni az online katalógusba, osztályozni a polcokon. Jeles napok, események szervezéséből
pedig a könyvtár is kiveszi a részét.

nem csinál semmit, csak olvas. El kell
mondanom, ez nem így van. Ahhoz,
hogy el tudjunk igazodni a könyvek
között, rendszerezni kell a könyvállományt. Ez segítséget ad az olvasók

Különféle kiállításokat szervezünk,
a gyerekek kézműves munkáit is bemutatjuk. Fontosnak tartom, hogy a
könyvtár egy olyan közösségi hely
legyen, ahová bárki szívesen betér.

A könyvtár nemcsak a könyvek birodalma, hanem egy-egy találkozás, beszélgetés színhelye is. Egy könyvet kézbe fogni, lapozni,
beleolvasni olyan élményt nyújt, amely semmihez sem fogható.
Egy jó olvasmány elrepít különböző világokba, általa azok lehetünk, akik csak akarunk. Jól tudja ezt az asztélyi születésű Tóth
Ágnes is, kinek kezdeti tervei között nem szerepelt, hogy könyvtáros legyen, de ma már el sem tudná képzelni magát más szakmában. Ismerjük meg őt!
– Meséljen magáról.
– Asztélyban születtem, református családban. Tanulmányaimat a helyi elemi iskolában
kezdtem, majd a Beregszászi 3.
Számú Zrínyi Ilona Középiskolában érettségiztem. Érettségi
után felvételiztem a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára, óvodapedagógia szakra. 2008-ban szereztem meg a
diplomámat, egy év múlva pedig felkértek, hogy vezessem a
könyvtárat Asztélyban. Kis gondolkodás után elvállaltam, s belecsöppentem a könyvek birodalmába.
– Hogyan emlékszik a kezdetekre?
– Egy új dolog részese lehettem, amely nagyon tetszett,
de sok nehézséggel is járt. Ezt
a szakmát is el kellett sajátítanom. Beregszászból kaptam segítséget, az ottani könyvtárban
tanulhattam meg a rendszerezés alapjait. Az asztélyi könyvtárban szerződéses alapon al-

kalmaztak, melynek lejárta után
– hogy tovább dolgozhassam – el
kellett végeznem egy könyvtáros
szakirányú képzést. Sokat vívódtam rajta, mert terveim között ez
nem szerepelt, de kezdtem megkedvelni a szakmát. Eldöntöttem,
hogy mégis folytatom a tanulmányaimat. Szerencsére ösztöndíjat
nyertem a magyar Országgyűlési Könyvtárban, ahol egy hónapot
tölthettem. Könyvtár, ami összeköt
címmel 10 ország 10 fiatal könyvtárosa vehetett részt ezen a képzésen. Sokat tanulhattam ott, amiért
hálás vagyok. 2010-ben felvételiztem az Ungvári Nemzeti Egyetem
könyvtáros képzésére. 2015-ben
pedig megszereztem a diplomámat, s azóta is könyvtárosként tevékenykedem.
– Időközben az iskolai könyvtárak világába is belekóstolt…
– 2015-ben a Beregszászi 3. Számú Középiskola igazgatónője keresett fel azzal a kéréssel, hogy nem
szeretnék-e az iskolai könyvtárban
dolgozni, amire igent mondtam. Sok

zött tartjuk majd számon, hanem
az bekerül a magyarság legkiemelkedőbb tárgyi-szellemi értékei közé, és valamennyiünk
büszkeségére a hungarikumok
sorát gyarapítja majd.
– Úgy tudom, olyan hímző
gépet állítottak be nemrég, ami
szinte minden műveletre alkalmas.
– Így igaz. Az Egán Ede
gazdaságfejlesztési pályázatán
nyert tíztűs géppel akár portrékat is tudunk készíteni. A számítógépes program összeállításában a férjem nagy segítségemre van. Most még a tanulási fázis időszakát éljük, de a fejlődés
folyamatos.
– Mit jelent az ön számára
az, hogy immáron a Kárpátaljai
márkacsalád tagjaként ajánlhatja termékeit?
– Közösséghez tartozni mindig nagyszerű dolog. Olyan közösségnek tagja lenni, ahol elismernek, segítenek és bátorítanak, egyrészről nagy szerencse, másrészről különleges megbecsülés. Én mindezeket egyszerre kapom meg a Kárpátaljai márkacsalád többi tagjától.
A különböző vásárokon együtt
vagyunk, a beszélgetések során
közösen ötletelünk, kapcsolatainkat megosztjuk egymással,
vevőkörünk figyelmébe ajánljuk a márkacsalád többi termékét. Mindez jelentősen segíti a
brandépítés folyamatát. Hadd
számoljak be az együttgondolkodásunk egyik legutóbbi gyümölcséről. 2022 őszén, ha minden a tervek szerint halad, az
újdonágokra fogékony kárpátaljai közönség megkóstolhatja,
hogy voltaképpen milyen ízű az
édesburgonyából készült lekvár.
Nem árulok el titkot, a kézműves lekvárok készítőinek a batátát ehhez a mi családi gazdaságunk biztosítja majd.

Eszenyi Gábor

– Milyen tapasztalatokat
gyűjtött az évek során?
– Meglátásom szerint meg
kell teremteni a felnövekvő
nemzedék számára azt a kulturális közeget, amelyből tájékozódhat, megismerheti a világot. A könyvek, a különféle
könyvtári rendezvények jó alkalmat nyújtanak az ismeretszerzésre, a kapcsolatteremtésre. Úgy gondolom, szükség van
a könyvtárakra, a gyerekeknél kisebb korban kell kialakítanunk a könyvek, az olvasás
szeretetét, mert hiszem, hogy
az olvasó gyermekből lesz a
gondolkodó felnőtt.
– Mivel foglalkozik szabadidejében?
– Számomra a családom az
első. Férjemmel egy kétéves kislány szülei vagyunk. Én jelenleg nem dolgozom, Anna kislányunkkal töltöm a mindennapjaimat. Ám amikor ő óvodás lesz,
mindenképp szeretnék visszatérni a munkába. Nagyon szeretem
a könyveket, így otthon is van
egy mini könyvtárunk, gyakran
olvasgatok ott.
– Mit jelent önnek a munkája?
– Minden munkának megvan a maga szépsége. A könyvtáros létben meg lehet találni
a mindennapokhoz szükséges
emberi kapcsolatok elmélyítését, valamint a szakmai fejlődést. Emellett olvasás közben
minden könyv más világba repít, emiatt széles látókört alakíthatunk ki. Szeretem a munkámat, kikapcsol, ismeretet ad,
olvasóvá nevel!

Kurmay Anita
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Közösség
Beszélgetés Orbán Salánki Vivien cukrásszal

Macaron, a legcukibb édesség

belga csokoládét és gyümölcspüréket. Viszont az elkészítése nem
egy egyszerű feladat. Figyelni kell

– Sokféle ízesítéssel kaphatók:
csokis, lekváros, mangós, pisztáciás, raffaello, snickers és még sok

a megfelelő hőmérsékletre a szirup
megfőzősénél, emellett, ha sok vizet tartalmaz a tojás és nem jól verem fel, vagy ha nem eléggé száraz a liszt, akkor bizony kárba vész
a sütemény, mert nem lesz megfelelő állaga.
– Milyen macaront kínál a
megrendelőinek?

más. Minden hétvégén van lehetőség egy mix doboz megvásárlására,
ilyenkor egy csomag többféle ízesítésűt tartalmaz. Emellett szívesen
készítek mézeskalácsokat is. Sokan azt hiszik, hogy azok csak karácsonyi dekorációk, a fenyőfára illenek, de ez nem igaz, ugyanolyan
jól mutatnak tortákon vagy önma-

A macaron, mint köztudott, francia édesség, de eredetileg Olaszországban találták fel. Számtalan változata lehet, aminek csak a képzeletünk szabhat határt. Alapformája két korong, melyeket krémes
töltelék, lekvár vagy csoki krém tart össze. Elkészítése nem kön�nyű, de aki egyszer kóstolta, nem tud betelni vele.
Így volt ezzel a beregszászi
Orbán Salánki Vivien is, akinek
szenvedélye a különleges sütemények elkészítése. Macaronjai
pedig olyan kelendőek, hogy sosem tud eleget sütni belőlük. Ezúttal vele beszélgetünk.
– Mit tudhatunk az ifjú
hölgyről?
– Nyíregyházán születtem,
de beregszászi lakos vagyok.
Tanulmányaimat a Beregszászi
3. Számú Zrínyi Ilona Középiskolában végeztem. Nagyon érdekelt a fodrászat, a barátnőim haját mindig befontam, ezért úgy
döntöttem, hogy érettségi után
beiratkozom Ungváron egy fodrász és smink tanfolyamra. Oklevelem megszerzését követően
egy ideig dolgoztam a Viktória,
majd a Vivien Szépségszalonban. Időközben férjhez mentem,
gyermeket szültem. Mikor a kicsi óvodás lett, szerettem volna
ismét munkába állni, de nem tudtam igazán, hogy mihez is szeretnék kezdeni. A sütés már kicsi korom óta a kedvenc elfoglaltságom volt. Emlékszem, hétéves voltam, amikor először sütöttem palacsintát, zebra piskótát és kókuszos süteményt. Az
alapokat nagyapám, Méhes János tanította meg, neki köszönhetem ezt a szenvedélyemet. Ennek hatására döntöttem a cukrászat mellett. 2019 decembe-

rében kértem meg kedves barátomat, Gilpert Beatrixot, hogy tanítson meg mézeskalácsot készíteni.
2020-ban vált valóra az egyik nagy
álmom: elkészítettem egy csodaszép mézeskalács házikót. Ez an�nyira ösztönzőn hatott rám, hogy
azóta fáradhatatlanul sütöm a sok
finomságot.
– A mézeskalács mellett egy
különleges süteményt is készít.
– Már látszatra is egy szép sütemény a macaron, és mindig is
meg akartam kóstolni. Egy kávézóban végül ez sikerült is, de az
nem ízlett. Ekkor elhatároztam,
hogy nagyon finom macaront fogok készíteni. Több oktató videót
megnéztem az interneten, valamint
egy online tanfolyamot is elvégeztem ennek érdekében. Nagyon
büszke vagyok arra, hogy aki eddig megkóstolta az általam készített süteményt, elégedett volt, ízlett neki, és rendszeres vásárlómmá vált. Sokszor még a családomnak is kérniük kell, hogy hagyjak a
macaronból, mert sosem tudok eleget sütni belőle.
– Mi is ez a sütemény pontosan?
– Ez egy klasszikus francia
cukrászsütemény. Leggyakrabban két, talpával egymásnak fordított korongból áll, amelyet valamilyen lekvár vagy krém tart ös�sze. Ez egyfajta habcsókra is emlékeztet. Elkészítéséhez jó minőségű mandulalisztet használok,

Szakmai továbbképzés magyarországi mesterszakácsok részvételével

A Magyar Konyha Hetére készülve

lun belül is tapasztalható: „ahány
ház, annyiféle töltöttkáposzta”.
Mester András kifejtette: a Magyar
Konyha Hete programsorozatban a
kárpátaljai konyhát is népszerűsíteni kívánják, amely az itt évszázadok óta egymás mellett élő népek
gasztrokultúrája egymásra hatásának ékes példája.

van, azt a nagyfokú érdeklődés is bizonyítja. Mint megtudtuk, a Turisztikai Tanács azoknak küldte ki a meghívókat, akik
már korábban bekapcsolódtak a
Magyar Konyha Hete programba. Ezúttal közel húsz vendéglátóegység képviselője jött el
Makkosjánosiba, hogy elméleti és gyakorlati tudását is bővítse. Ebben pedig a magyarországi mesterszakácsok ezúttal nagy
segítséget nyújtottak.
A megnyitón Asztalos István,
a Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke arra hívta fel a
figyelmet, hogy az egyre népszerűbb trendek között nem feledkezhetünk meg a saját konyhakultúránkról, nem mondhatunk le

S hogy erre, s az ehhez hasonló a tanfolyamokra szükség

az eleink által használt alapanyagokról, fűszerekről – azokat vis�-

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) tíz évvel ezelőtt a Magyar Konyha Hete megszervezésével többek között azt
a célt tűzte maga elé, hogy a hozzánk érkező hágón túli turisták
körében népszerűsítse a magyar konyhát, emellett a jelentős árengedményekkel a helyieket is becsábítsa éttermeinkbe. Idén február 24–27. között kerül sor a rendezvényre, melynek keretében
a résztvevő kárpátaljai éttermek jelentős árengedménnyel kínálják a magyar tradicionális konyha remekeit. Az előre meghirdetett ételekre „torkos csütörtökön” (február 24.) 50%-os, február
25., 26., 27-én pedig 25%-os kedvezménnyel várják a vendégeket.
Az elmúlt évek tapasztalatait
értékelve a KMTT elnöksége –
Pásztornyicki László szakács, a
szürtei Italia Snack & Pizza tulajdonosa, a Kárpátaljai Turisztikai Tanács elnökségi tagja javaslatára – úgy döntött, hogy a
jubileumi rendezvényt megelőzően magyarországi mesterszakácsok és helyi vezető séfek bevonásával szakmai továbbképzést szervez a programban résztvevő éttermek szakácsai számára. Mint a január 19–20-án a
makkosjánosi Helikon hotelben
zajló rendezvény megnyitóján
Mester András, a KMTT elnöke fogalmazott, erre nem csupán azért volt szükség, hogy segítsenek a programban résztvevő más nemzetiségű szakácsoknak jobban megismerni konyhánk megfelelő ízvilága kialakításának módját, folyamatát,
de a helyi magyar szakácsoknak is útmutatót szerettek volna
adni ahhoz, hogyan kell összeállítani például a megfelelő menüsort. Persze ez csak egy alap,
amelyet mindenki a saját szája
íze szerint alakíthat, hisz egy fa-
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gukban, ajándékként is gyönyörűek. Az elkészült darabok fényképeit mindig feltöltöm a közösségi oldalamra, így onnan inspirálódhatnak a vásárlók, üzenetben pedig megbeszélhetjük,
hogy mit is szeretnének.
– Meséljen a családjáról.
– Férjemmel egy hároméves
kisfiú szülei vagyunk. Nolán is
nagyon szeret a konyhában lenni, mindenben segít nekem. Igaz,
hogy egy kisfiúval nem könnyű
a sütögetés, mert gyakran ös�szegyúrja a tésztát vagy elkeni
a krémet, de mi nagyon élvezzük ezeket a perceket. Együtt
vagyunk, közösen alkothatunk,
ami nagyon jó érzés.
– Mit jelent önnek a munkája?
– Nagyon szeretem csinálni, szívem-lelkem beleteszem
egy-egy süteménybe. Itt maximálisan kiélhetem a kreativitásomat és még boldogságot is szerezhetek az embereknek. Nincs
annál ösztönzőbb, mint amikor a
vásárlóim visszajeleznek, hogy
mennyire ízlett nekik az általam
készített desszert. Ilyenkor azt
érzem, hogy a nehézségek nem
akadályozhatnak meg abban,
hogy még finomabbakat süssek.
– További tervek…
– Szeretném még inkább fejleszteni a tudásomat, új ízeket,
formákat kipróbálni. Jelenleg is
részt veszek egy online kurzuson, ahol a francia ekler elkészítését sajátíthatom el. Emellett
nagyon érdekelnek a különlegességek, mint például a madeleine
aprósütemény, vagy a zefír elkészítése. Úgy érzem, még sok
mindent fogok tanulni a jövőben. Talán még egy kis kávézót
is nyitok majd…
– Úgy legyen!

Kurmay Anita

sza kell hozni a magyar konyhába, mondta. Nemzeti identitásunk
kialakításának fontos tényezője a
hazai ízek megismertetése és megőrzése. „Nem a hamut kell őriznünk, hanem a parazsat továbbad-

a modern konyha eszközeinek
használata, az alapanyagok
előkészítése során alkalmazott
fogások – szuvidálás, sokkolás stb. – mellett a hagyományos magyar konyhai alap-

ni” – fogalmazott Asztalos István.
Aki azt is kiemelte, hogy a gasztronómia nem a politikáról szól – a
különböző nemzetiségek „konyhája” összehozza a népeket.
Ennek ékes bizonyítéka Kárpátalja, ahol szinte minden vendéglátóegység kínálatában megtalálhatóak a magyar, a ruszin, az ukrán,
a szlovák, a zsidó stb. ételek, amelyek keveredése adja a helyi ízeket.
A mostanában zajló gasztronómiai
forradalom közepette is ezek megőrzésének fontosságára hívta fel
a figyelmet Beke Mihály András,
Magyarország Beregszászi Konzulátusának megbízott vezetője.
A kétnapos képzés folyamán
Friedrich Antal, a Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöki
tanácsadója, illetve Varga Károly többszörös olimpiai, Európa- és világbajnok mesterszakács

anyagok és fűszerek felhasználásának fontosságát emelte
ki, illetve arra is felhívták a figyelmet, hogy a tányéron harmonizálni kell a színeknek, az
ízeknek és illatoknak. Mindketten kiemelték: igazán magyar étel a hazai alapanyagokból és hagyományos fűszereinkkel készülnek.
A szakácsképzésen résztvevők ezúttal a Helikon konyhájában leshették el a mesterszakácsok főzési titkait, a tálalás, a
tányérok dekorálásának fogásait, közösen készítették el a résztvevők vacsoráját. Mindeközben
a jelenlévők megcsodálhatták
azt a csodálatos kiállítást, amely
Varga Károly művészien megfaragott gyümölcs-, zöldségszobor-kompozíciójából állt össze.

Kovács Erzsébet
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Heti műsor

Köszöntjük Marcella, János nevű olvasóinkat!

Hétfő
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.

21:10 Hotel Margaret

Magyar krimivígjáték-sor.

22:15 RTL Híradó Késő esti kiadás
22:50 XXI. század – a
legendák velünk élnek
23:25 CSI: New York-i
helyszínelők
Amerikai-kanadai
krimisor.

00:40 Autogram
01:25 CSI: New York-i
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:00 Aggmenők

Am. vígjáték sor.

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 romantikus 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.

05:30 Ízőrzők - Takarékos konyha
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Közelebb Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

09:30 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 A világ egy
terített asztal
13:25 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

Január 31.

18:55 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:50 Rex felügyelő

Köszöntjük Ignác, Efrám, Virgínia nevű olvasóinkat!

Kedd

05:00 Teleshop
Olasz bűnügyi tévé- 05:25 Fókusz
filmsor.
06:00 Reggeli
20:45 Kékfény
09:05 Teleshop
21:35 A legendák
11:50 Egy csodálatos
hivatala
asszony
Bűnügyi tévéfilmsor.
Török filmsor.
22:30 Kenó
12:50 Keresztanyu
22:40 Hogy volt?!
Magyar filmsor.
23:40 Kihantolt bűnök 14:10 Hotel Margaret

Február 1.

21:50 A fehér hercegnő

Köszöntjük Karolina, Aida nevű olvasóinkat!

Szerda

Angol történelmi
kalandfilmsor.

22:45 Kenó
05:00 Teleshop
22:55 A Charité kórház 05:25 Fókusz
Német tévéfilmsor.
23:55 Kihantolt bűnök 06:00 Reggeli
Angol bűnügyi tévé- 09:05 Teleshop
11:50 Egy csodálatos
filmsor.
asszony
00:45 Szófia fejedelemTörök filmsor.
asszony
12:50 Keresztanyu
Orosz történelmi
filmsor.

Magyar filmsor.

Február 2.

20:45 Skandináv Lottó
21:00 Jó reggelt, Anya!

Csütörtök

Családi filmsor.

22:00 Downton Abbey 05:00 Teleshop
Angol tévéfilmsor.
05:25 Fókusz
22:45 Kenó
06:00 Reggeli
22:55 Hanussen
09:05 Teleshop
Magyar játékfilm
11:50 Egy csodálatos
00:55 Kihantolt bűnök
asszony
Angol bűnügyi tévéfilmsor.

01:50 Tízen voltak

Bűnügyi tévéfilmsor.

01:40 OJD – Irodalom 14:10 Hotel Margaret
Magyar krimivígjáMagyar krimivígjáés könyv 26
ték-sor.
ték-sor.
percben
00:30 Szófia fejedelem- 15:30 Perzselő
15:30 Perzselő
05:00 Híradó
asszony
szenvedélyek
szenvedélyek
Orosz történelmi
05:15 Angol nyelvű hírek
Török filmsor.
Török filmsor.
filmsor.
05:20 Német nyelvű
16:40 Szerelem van
16:40 Szerelem van
01:30 Divat & dizájn
05:00 Híradó
hírek
a levegőben
a levegőben
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
Török filmsor.
Török filmsor.
05:20 Német nyelvű
05:30 Kínai nyelvű hírek
18:00 RTL Híradó –
18:00 RTL Híradó –
hírek
05:35 Itthon vagy!
Esti kiadás
Esti kiadás
05:00 Híradó
05:25 Orosz nyelvű hírek 18:55 Fókusz
05:55 Család'22
18:55 Fókusz
05:15 Angol nyelvű hírek 20:00 Keresztanyu
05:30 Kínai nyelvű hírek 20:00 Keresztanyu
06:20 Élő egyház
05:20 Német nyelvű
05:35 Itthon vagy!
06:45 Kárpát-medence
Magyar filmsor.
Magyar filmsor.
hírek
21:10 Hotel Margaret 05:55 Esély
21:10 Hotel Margaret 07:05 Mindennapi
05:25 Orosz nyelvű hírek
Magyar krimivígjá- 06:20 Planet22
Magyar krimivígjá- 07:15 Almárium
ték-sor.
05:30 Kínai nyelvű hírek
ték-sor.
06:50 Magyar gazda
08:10 Önök kérték!
22:15 RTL Híradó 05:35 Itthon vagy!
22:15 RTL Híradó 07:10 Mindennapi
08:50 Élő népzene
Késő esti kiadás 07:20 Almárium
05:55 Öt kontinens
Késő esti kiadás 09:20 Jó ebédhez
22:50 Házon kívül
06:25 Summa
22:50 CSI: New York-i
08:15 Önök kérték!
szól a nóta
23:25 A Karib-tenger 08:50 Élő népzene
06:50 Család'22
helyszínelők
09:55 Jó ebédhez
Amerikai-kanadai
kalózai
07:10 Mindennapi
09:25 Jó ebédhez
szól a nóta
krimisor.
Am. kalandfilm
07:20 Almárium
szól a nóta
10:25 Világörökség
23:50
CSI:
New
York-i
02:15
CSI:
A
08:15 Önök kérték!
09:50 Jó ebédhez
Portugáliában
helyszínelők
helyszínelők
08:55 Élő népzene
szól a nóta
10:50 Rome Reports Amerikai-kanadai
Amerikai-kanadai
09:25 Jó ebédhez
10:25 Világörökség
Vatikáni híradó
krimisor.
krimisor.
szól a nóta
Portugáliában
11:15 Neked szól!
01:05
CSI:
Miami
09:55 Jó ebédhez
10:50 Lét-Ige - protes11:25 Jó embert
helyszínelők
szól a nóta
táns magazin
keresünk!
Amerikai krimisor.
10:30 Unitárius püs11:15 Isten kezében
11:35
De őszintén!
05:10 Családi titkok
pökszentelés 11:55 Menazséria
11:55 Százéves asszony
06:30
Mokka
Tévéjáték
közvetítés KoTévéjáték
08:45 Mokkacino
13:00 Híradó
lozsvárról
13:00 Híradó
05:10
Családi
titkok
09:40
Teleshop
13:25 Srpski ekran
11:45 Fizessen, nagysád!
13:25 Hrvatska Kronika
Magy. filmvígjáték 10:45 Csapdába csalva 13:55 Unser Bildschirm 06:30 Mokka
13:50 Ecranul nostru
08:45
Mokkacino
11:15 Tények Plusz
13:00 Híradó
14:25 Család'22
14:25 Magyar gazda
09:40
Teleshop
12:00
Tények
délben
13:25 Közelebb 14:50 Novum
14:45 Püspökkenyér
10:45
Csapdába
csalva
12:30
Walker,
a
Roma magazin
15:20 Család-Barát
15:15 Család-Barát
11:15
Tények
Plusz
texasi kopó
13:50 Domovina
16:55 Magyar világ
16:55 Hazajáró
12:00
Tények
délben
Amerikai akció sor. 17:25 Ízőrzők:
14:20 Itthon vagy!
17:25 Ízőrzők: Kesztölc
12:30
Walker,
a
13:30
A
del
Monte
14:40 Magyar Krónika
Szászvár
17:55 Ízőrzők: Péteri
texasi
kopó
örökösök
15:10 Család-Barát
18:00 Ízőrzők:
Amerikai akció sor. 18:30 Önök kérték!
Mexikói telenovella
16:50 Öt kontinens
Fegyvernek
19:00 Jó ebédhez
sor.
13:30 A del Monte
17:20 Ízőrzők:
18:30 Önök kérték!
szól a nóta
14:35 Alicia új élete
örökösök
Tápiószőlős
Mexikói telenovella 19:00 Jó ebédhez
Mexikói telenovella 19:25 Jó ebédhez
17:55 Ízőrzők:
szól a nóta
szól a nóta
sor.
sor.
Szomolya
20:00 Hogy volt?!
15:40 A nagykövet lánya 19:25 Jó ebédhez
14:35 Alicia új élete
18:30 Önök kérték!
szól a nóta
Török romantiMexikói telenovella 21:00 Híradó
kus sor.
19:00 Jó ebédhez
sor.
20:00 Üdítő: Klasszi21:20 V4 híradó
16:45 Remények földje
szól a nóta
kus szórakozta- 15:40 A nagykövet lánya 21:35 Álmok álmodói
Török telenovella
Török romanti19:30 Jó ebédhez
tó jelenetek
21:40 Ridikül
sor.
kus sor.
szól a nóta
21:00 Híradó
22:35 Szegénylegények
18:00
Tények
16:45
Remények
földje
20:00 Slágertévé
21:20 V4 híradó
Magyar filmdráma
Török
telenovella
18:45
Tények
Plusz
21:00 Híradó
21:35 Álmok álmodói
00:05 Hagyaték
sor.
20:00 Exatlon Hungary 21:40 Ridikül
21:20 V4 híradó
00:35 Hetedhét kaland
18:00 Tények
21:30 Álmok álmodói 22:30 A Piramis
22:35 Klasszikusok
00:45 M2 matricák –
18:45 Tények Plusz
00:30 Magánnyomozók
21:40 Ridikül
délidőben
Gyerekjáték
20:00
Exatlon
Hungary
01:40
Dr.
Csont
22:35 Dokuzóna
23:40 Hazajáró
00:50 M2 matricák –
22:30
A
Piramis
Amerikai
krimi
sor.
23:30 Hazajáró
00:10 Hagyaték
Gyerekjáték
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland 00:30 Magánnyomozók 00:55 Himnusz
Dr. Csont
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 01:40 Amerikai
krimi sor. 01:00 Híradó
00:45 M2 matricák –
Gyerekjáték
01:20 Angol nyelvű
04:25
Család-Barát
Négyzetgyök
00:50 M2 matricák –
hírek
00:50 M2 matricák – 05:55 Mindennapi
Gyerekjáték
01:30 Hogy volt?!
06:00 Híradó
Négyzetgyök
00:55 Himnusz
04:25 Család-Barát
06:30 Nemzeti
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
05:55 Mindennapi
Sporthíradó
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek 06:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek 06:45 Kenó
01:25 Üdítő: Klasszi- 06:30 Nemzeti
05:15 Szabadidő
06:50 Srpski ekran
01:25 Slágertévé
kus szórakozta05:45 Kosárlabda
Sporthíradó
07:15 Unser Bildschirm
tó jelenetek
magazin
06:45 Kenó
07:45 Ridikül
06:30 Sporthíradó
06:50
Hrvatska
Kronika
08:35 Rex felügyelő
07:15 Ecranul nostru 07:00 Sporthíradó
Olasz bűnügyi tévé05:00 Bringasport
07:30 Hajime
filmsor.
07:45 Ridikül
05:15 E.ON férfi vízi- 09:30 Isztambuli
04:50 K&H női
08:00 OTP Bank Liga
08:40
Rex
felügyelő
labda OB I.
kézilabda liga
Olasz bűnügyi tévé- 10:00 Sporthíradó
menyasszony
06:30 Sporthíradó
06:30 Sporthíradó
10:30 Asztalitenisz
filmsor.
Török tévéfilmsor.
07:30 Lendület
07:30 Múlt és Jelen
magazin
09:35 Isztambuli
10:25 Család-Barát
08:00 OTP Bank Liga 12:00 Déli harangszó 08:00 OTP Bank Liga
11:00 Góóól!2
menyasszony
10:00 Sporthíradó
10:00 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
12:00 Kézilabda
12:01 Híradó
10:30 Férfi Kézilabda 12:35 Nemzeti
10:30 Merkantil
10:25 Család-Barát
magazin
Európa-bajnokság
Bank Liga
12:00 Déli harangszó 12:50 Ez lesz az olimpián
Sporthíradó
12:25 Golf
12:25 Szabadidő
12:01 Híradó
13:00 XXIV. Téli Olim12:50 A világ egy
13:00 Sporthíradó
13:00 Sporthíradó
12:35 Nemzeti
pia 2022 –
terített asztal
13:30 OTP Bank Liga 13:25 Vad vidékek 13:30 Vollé!
Sporthíradó
Peking
15:30 Góóól!
14:00
Férfi
Kézilabda
12:50 A világ egy
15:00 Ez történt
Franciaország
16:25 FIFA VB 2022
Európa-bajnokság
terített asztal
az olimpián
14:25 Almárium
magazin
15:40 FIFA VB
13:25 Vad vidékek 15:15 Férfi Kézilabda
15:25
Önök
kérték!
17:00 Sporthíradó
2022
magazin
Franciaország
Európa-bajnokság
15:55 Don Matteo
17:15 Kosárlabda
16:10 Kosárlabda
14:25 Almárium
Olasz tévéfilmsor.
17:00 Sporthíradó
magazin
magazin
15:25 Önök kérték!
17:00 Ridikül
17:15 Fradi Tv
18:00 Kézilabda
17:00 Sporthíradó
15:55 Don Matteo
18:00 Híradó
17:45 Aranyoroszlánok
magazin
17:10
Kézilabda
Olasz
tévéfilmsor.
18:25 Nemzeti
19:55 MVM női röplabmagazin
18:50 Góóól!2
17:00 Ridikül
Sporthíradó
da Magyar
19:45 Felvezető műsor: 18:45 Álmok álmodói 17:55 Hajime
18:00 Híradó
Kupa
18:25
Asztalitenisz
Labdarúgás
18:25
Nemzeti
18:55 Isztambuli
22:00 Sporthíradó
magazin
20:00 Merkantil Bank
Sporthíradó
menyasszony
22:30 XXIV. Téli Olim18:55 Fradi Tv
Liga
18:45 Álmok álmodói
Török tévéfilmsor.
pia 2022 –
19:30 Góóól!2
21:50 Értékelő műsor: 19:50 Rex felügyelő
18:55 Isztambuli
Peking
Labdarúgás
Olasz bűnügyi tévé- 20:30 Sporthíradó
menyasszony
23:30 Merkantil
21:05 OTP Bank Liga
22:15 Átigazolás
filmsor.
Török tévéfilmsor.
23:00 Fradi Tv
Bank Liga
00:15 OTP Bank Liga 20:45 Alpesi őrjárat
19:50 Rex felügyelő
02:10 Férfi röplabda
Olasz bűnügyi tévé- 01:20 Bringasport
VI. évad - Az őrzők 23:30 OTP Bank Liga
01:25 OTP Bank Liga
filmsor.
01:45 Ez lesz az olimpián
Extraliga
Tévéfilmsorozat
Angol bűnügyi tévéfilmsor.

Köszöntjük Balázs nevű olvasóinkat!

Török filmsor.

12:50 Keresztanyu

Magyar filmsor.

14:10 Hotel Margaret

Február 3.

20:45 Bagi-Nacsa
Orfeuma
21:45 Agapé
22:45 Kenó
22:46 Az én lányaim

Lengyel filmvígjáték

00:15 Kihantolt bűnök

Angol bűnügyi tévéfilmsor.

01:05 Tízen voltak

Bűnügyi tévéfilmsor.

01:55 Divat & dizájn

Magyar krimivígjáték-sor.

15:30 Perzselő
szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van
a levegőben

Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu
Magyar filmsor.

21:10 Hotel Margaret

Magyar krimivígjáték-sor.

22:15 RTL Híradó Késő esti kiadás
22:50 CSI: New York-i
helyszínelők
Amerikai-kanadai
krimisor.

23:50 CSI: Miami
helyszínelők

Amerikai krimisor.

01:10 CSI: Miami
helyszínelők

Amerikai krimisor.

04:30 Necsi-Necsi
05:10 Családi titkok
06:30 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a
texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte
örökösök

Mexikói telenovella
sor.

14:35 Alicia új élete

Mexikói telenovella
sor.

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
06:30 Summa
06:55 Világ
07:15 Mindennapi
07:25 Almárium
08:20 Önök kérték!
09:00 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez
szól a nóta
10:05 Jó ebédhez
szól a nóta
10:40 Új nemzedék
11:05 Világ-Vallás
11:20 Találkozás
11:45 Hosszú levél
Tévéfilm
13:00 Híradó
13:25 Slovenski Utrinki
13:50 Öt kontinens
14:20 Planet22
14:45 Noé barátai
15:15 Család-Barát
16:50 Szerelmes
földrajz
17:20 Ízőrzők: Álmosd
17:55 Ízőrzők:
Almásfüzitő
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 filmsor.

15:40 A nagykövet lánya 21:00 Híradó
Török romanti21:20 V4 híradó
kus sor.
21:35 Álmok álmodói
16:45 Remények földje 21:40 Ridikül
Török telenovella
22:35 Kilenc hónap
sor.
háború
18:00 Tények
23:35 Hazajáró
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary 00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
22:30 A Piramis
00:30 Magánnyomozók 00:45 M2 matricák –
Gyerekjáték
01:40 Dr. Csont
Amerikai krimi sor. 00:50 M2 matricák –
Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
04:25 Család-Barát
01:30 Szenes Iván írta
05:55 Mindennapi
Magy. zenés filmsor.
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki 04:55 Ez történt az
olimpián
07:15 Öt kontinens
05:05 XXIV. Téli Olim07:45 Ridikül
pia 2022 – Peking
08:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé- 07:30 XXIV. Téli Olimpia 2022 – Peking
filmsor.
09:00 Ez történt az
09:35 Isztambuli
olimpián
menyasszony
09:35 XXIV. Téli OlimTörök tévéfilmsor.
10:25 Család-Barát
pia 2022 – Peking
12:00 Déli harangszó 12:00 XXIV. Téli Olim12:01 Híradó
pia 2022 – Peking
12:35 Nemzeti
12:45 Ez történt az
Sporthíradó
olimpián
12:50 A világ egy
13:00 XXIV. Téli Olimterített asztal
pia 2022 – Peking
13:25 Vad vidékek –
14:05 XXIV. Téli OlimAlaszka
pia 2022 – Peking
14:25 Almárium
16:30 Ez történt az
15:25 Önök kérték!
olimpián
15:55 Don Matteo
16:40 Pecatúra
Olasz tévéfilmsor.
17:15 Sporthíradó
17:00 Ridikül
17:30 XXIV. Téli Olim18:00 Híradó
pia 2022 - Peking
18:25 Nemzeti
20:00 Sporthíradó
Sporthíradó
20:35 Fradi Tv
18:45 Álmok álmodói 21:05 MVM női röp18:55 Isztambuli
labda Magyar
menyasszony
Kupa
Török tévéfilmsor.
00:15 Hajime
19:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé- 00:45 Asztalitenisz
filmsor.
magazin

2022.
január 26.

Heti műsor
Köszöntjük Ráhel, Csenge nevű olvasóinkat!

Péntek
05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

12:50 Keresztanyu

Magyar filmsor.

14:10 Hotel Margaret

Magyar krimivígjáték-sorozat

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

21:10 Hotel Margaret

Magyar krimivígjáték-sorozat

22:15 RTL Híradó Késő esti kiadás
22:50 John Rambo

Amerikai-német akciófilm

00:55 CSI: New York-i
helyszínelők
Amerikai krimisorozat

04:30 Necsi-Necsi
05:10 Családi titkok
06:30 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a
texasi kopó
Amerikai akció sorozat

13:30 A del Monte
örökösök

Mexikói telenovella
sorozat

14:35 Alicia új élete

Mexikói telenovella
sorozat

15:40 Fazilet asszony
és lányai
Török telenovella
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
01:40 Dr. Csont
Amerikai krimi sorozat

04:25 Család-Barát
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Kvartett
07:15 Rondó
07:45 Ridikül
08:40 Rex felügyelő

Február 4.

20:45 A menyasszony
feketében volt

Köszöntjük Ágota, Ingrid nevű olvasóinkat!

Szombat

Február 5.

Köszöntjük Dorottya, Dóra nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Február 6.

13:30 Ízőrzők - Takarékos konyha
14:05 A világörökség
kincsei
14:25 Egy csók és
más semmi

15:55 Férfi futsal Európa-bajnokság
17:20 Férfi futsal Európa-bajnokság
19:30 Építők
19:55 Kékek
Magyar romanti20:25 Szabadidő
kus film
21:00 Múlt és Jelen
15:40 Édes anyanyelvünk 21:30 Jövünk!
16:00 Hatoslottó
22:05 Snétberger tasorsolás
nítványok - A
16:10 Hogy volt?!
zene felemel!
17:10 Magyarország
23:00 A Nagyok
finom
23:35 Hogy volt?!
17:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
05:30 XXIV. Téli
Sporthíradó
Olimpia 2022 –
18:45 Családi kör
Peking
19:45 Magyarország, 07:45 Ez történt az
szeretlek!
olimpián
21:15 Mága Zoltán
07:55 XXIV. Téli
XIV. Budapesti
Olimpia 2022 –
Újévi Koncert
Peking
22:20 Kenó
09:45 XXIV. Téli
22:35 Monte Wildhorn
Olimpia 2022 –
csodálatos nyara
Peking
Angol játékfilm
11:30 Ez történt az
olimpián
12:00 XXIV. Téli
Olimpia 2022 –
05:00 Híradó
Peking
05:15 Angol nyelvű
13:45 XXIV. Téli
hírek
Olimpia 2022 –
05:20 Német nyelvű
Peking
hírek
14:15 XXIV. Téli
05:25 Orosz nyelvű
Olimpia 2022 –
hírek
Peking
05:30 Kínai nyelvű
15:15 XXIV. Téli
hírek
Olimpia 2022 –
05:35 Itthon vagy!
Peking
05:55 Magyar világ
16:30 Ez történt az
06:20 Élő egyház
olimpián
06:40 Esély
17:00 Felvezető műsor:
07:05 Világ
Labdarúgás
07:25 Noé barátai
17:15 OTP Bank Liga
07:50 Kontúr
19:00 Értékelő műsor:
08:30 Ízőrzők - TakaréLabdarúgás
kos konyha
19:45 Futsal válogatott
09:00 Borbás Marcsi
felkészülési
szakácskönyve
mérkőzés
09:25 Főmenü:
21:45Eztörténtazolimpián
Édesvízi
22:15 XXIV. Téli
10:25 Magyar világ
Olimpia 2022 10:50 A Dal 2022
Peking
13:00 Híradó
A
műsor
és a kezdési
13:25 Magyarország
időpont megváltoztatáMa
sának jogát minden
14:00 M4 sport+
tévéadó fenntartja!
14:00 OTP Bank Liga

12:55 Jó ebédhez
10:15 Több mint
szól a nóta
testőr Best of
Bűnügyi film
13:30 A Vatikáni Múze10:55 SuperCar
22:25 Kenó
um kincsei
11:30 Életmódi
05:05 Fókusz Plusz
05:05 Cobra 11
22:40 Remény
12:10 HungarikumokNémet akciófilm-so- 14:30 Cifra nyomorúság 06:00 Teleshop
Filmdráma
Magyar romantirozat
kal a világ körül
06:30 Kölyökklub
00:45 Kihantolt bűnök 06:15 Teleshop
kus film
12:45 Mága Jennifer
08:50
Teleshop
Angol bűnügyi té15:55 Linda
06:45 Kölyökklub
- Sztárok az éle09:50 A Muzsika TV
véfilmsor.
Tévéfilmsorozat
09:10 Teleshop
temből
bemutatja!
01:40 Tízen voltak
17:00
Főmenü:
Mumus
10:10 A dadus
10:30 XXI. század – a 13:25 Max 2
Bűnügyi tévéfilmAmerikai vígjáték- 18:00 Híradó
Amerikai-kanadai
legendák velünk
sor.
18:25 Nemzeti
sorozat
családi film
élnek
Sporthíradó
10:45 Privát kopók
15:20 Holnapután
11:05
Házon
kívül
Kanadai filmsorozat 18:40 SzerencsePerc
Amerikai kaland
11:40 Bosszúállók
film
11:55 Autogram
18:45 Szerencse Szombat
Amerikai
akciófilm
05:00 Híradó
18:00
Tények
12:40 A specialista
19:35 A Dal 2022
14:50 Fekete arany
05:15 Angol nyelvű hírek
Ukrán akciófilm-so- 21:50 A Poszeidon
18:55 Sztárban Sztár
Francia–olasz
ka05:20 Német nyelvű
rozat
22:30 Bohém rapszódia
katasztrófa
landfilm
hírek
13:55 A specialista
Angol-amerikai
Angol katasztró18:00
RTL
Híradó
–
Ukrán akciófilm-so05:25 Orosz nyelvű
dráma film
fafilm
Esti
kiadás
rozat
hírek
01:30 Hegyek között
23:40 Kenó
18:50
Cápák
között
Amerikai kaland
05:30 Kínai nyelvű hírek 15:20 Hogyan legyél
23:50 Mrs. Henderson 20:20 Törésvonal
film
latin szerető
05:35 Itthon vagy!
bemutatja
Amerikai katasztróAmerikai vígjáték
05:55 Multiverzum
Filmdráma
fafilm
06:25 Kárpát-medence 18:00 RTL Híradó –
01:40 Besúgó
22:50 Mátrix
Esti
kiadás
Angol
bűnügyi
tévé06:50 Planet22
Amerikai akciófilm
19:00 Fókusz Plusz
filmsorozat
07:10 Mindennapi
01:45 Portré: Babos Timi 04:25 Család-Barát
20:00
A
Tanár
05:30 Borbás Marcsi
07:20 Almárium
Magyar filmsorozat
szakácskönyve
08:20 Önök kérték!
21:05 Bosszúállók
06:00 Híradó
08:55 Élő népzene
Amerikai akciófilm 05:00 Híradó
06:30 Nemzeti
09:30 Jó ebédhez
05:00 Teleshop
00:10 Fehér pokol
05:15 Angol nyelvű hírek 06:00 Hupikék törpikék
Sporthíradó
szól a nóta
Amerikai
05:20 Német nyelvű
06:45 Kenó
10:00 Jó ebédhez
Belga animációs
akciókalandfilm
hírek
06:50 Családi kör
sorozat
szól a nóta
07:45 A világörökség
05:25 Orosz nyelvű hírek 06:30 Grimm-mese
10:35 Katolikus krónika
kincsei
05:30 Kínai nyelvű hírek
Német animációs
11:05 Önkéntesek
sorozat
08:00 Neked szól!
05:35 Itthon vagy!
11:45 Randevú éjfélkor 04:30 Necsi-Necsi
06:55 Magyar népmesék 08:10 Világ-Vallás
05:55 Magyar gazda
Tévéjáték
05:00 Teleshop
07:05 Magyar népmesék 08:20 De őszintén!
13:00 Híradó
06:00 Hupikék törpikék 06:15 Unió27
07:20 Magyar népmesék 08:30 Isten kezében
06:40 Itthon vagy!
13:20 Kvartett
Belga animációs
07:30 Magyar népmesék 09:00 Lét-Ige - protes07:05 Opera Café
13:50 Rondó
sorozat
07:40 Magyar népmesék
táns magazin
07:35 Püspökkenyér
14:20 Magyarország
06:30 Grimm-mese
07:50 Magyar népmesék 09:25 Találkozás
08:05 Rejtélyes XX.
Ma
Német animációs
08:00 Magyar népmesék 09:45 Jó embert keresünk!
század - Kun
sorozat
14:45 Multiverzum
Miklós műsora 08:10 Magyar népmesék 10:00 Katolikus krónika
06:55 Grimm-mese
15:15 Család-Barát
08:20 Magyar népmesék 10:30 Rome Reports Német animációs
08:30 Evangélium:
16:50 Kárpát-medence
sorozat
Vatikáni híradó
08:30 Mesék Mátyás
Lukács
17:20 Ízőrzők: Rezi
07:20 Magyar népmesék
10:55 Családban
királyról
evangéliuma
17:55 Ízőrzők:
07:30 Magyar népmesék 09:00 Novum
maradva
Magyar animációs
Mezőszilas
07:40 Magyar népmesék 09:25 Multiverzum
11:30 Bevezetés a
sorozat
18:25 Önök kérték!
misztériumba
07:50 Magyar népmesék 09:55 Hogy volt?!
08:40 Hupikék törpikék
19:00 Jó ebédhez
12:00 Déli harangszó
08:00 Magyar népmesék 10:50 Öt kontinens
Belga animációs
szól a nóta
12:01 Híradó
08:10 Magyar népmesék 11:15 Fel a fejjel
sorozat
19:30 Jó ebédhez
08:20 Magyar népmesék
Magyar filmvígjáték 09:10 Hupikék törpikék 12:35 Nemzeti
szól a nóta
Sporthíradó
08:30 Magyar népmesék 13:00 Híradó
Belga animációs
20:00 Már egyszer
12:55 Jó ebédhez
08:40 Magyar népmesék 13:25 Múlt és Jelen
sorozat
tetszett!
szól a nóta
08:50 Magyar népmesék 14:00 M4 sport+
09:40 KutyaSuli
21:00 Híradó
09:00 Magyar népmesék 14:35 OTP Bank Liga
21:20 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói 09:10 Magyar népmesék 16:50 OTP Bank Liga
09:15 Mesék Mátyás
19:05 K&H férfi
21:40 Ridikül
királyról
kézilabda liga
22:40 Szabadság
Magyar animációs 21:05 Építők
tér ´89
sorozat
21:35 Kékek
23:25 Hazajáró
09:30 Hupikék törpikék 22:05 Bagi-Nacsa
Figyelem!
Fizetett hirdetés
23:55 Hagyaték
Belga animációs
A hirdetés szövegét figyelOrfeuma
00:30 Hetedhét kaland
–
az
összes
fizikai
és
jogi
szesorozat
hibák és javítá00:40 M2 matricák – 10:00 Hupikék törpikék 23:05 Dokuzóna
mélytől beérkezett hirdetés mesen,
sok nélkül írják meg. Egy
00:00 Magyar világ
Gyerekjáték
Belga animációs
kereskedelmi hirdetésnek szelvényen mindössze egy
00:30 Püspökkenyér
00:50 M2 matricák –
sorozat
számít, akik kereskedelmi hirdetés szerepelhet.
00:55 Himnusz
Gyerekjáték
10:35 Trendmánia
tevékenységet folytatnak;
A szerkesztőség fenntartja
00:55 Himnusz
11:15 Design műhely 01:00 Híradó
– különböző szolgáltatások a jogot, hogy egyes anyago01:20
Angol
nyelvű
hírek
01:00 Híradó
Dorogi Gabrielnyújtása;
01:30 Cifra nyomorúság
kat nem közöl az újságban.
01:20 Angol nyelvű hírek
lával
– haszongépjárművek eladá- Nem közölhetőek azok a hirMagyar romanti01:30 Hosszú levél
11:50 Poggyász
kus film
sa, vétele;
Tévéfilm
detések, amelyek ellentmon12:30 Csapdába csalva
–
munkások
felvétele;
danak a szerkesztőségi fel13:05 Csapdába csalva
– ipari és kereskedelmi területek- tételeknek és az ukrán tör13:45 Hupikék törpikék 2.

07:45 Ez történt az
olimpián
08:00 XXIV. Téli
Olimpia 2022 –
Peking
10:20 XXIV. Téli
Olimpia 2022 –
Peking
11:45 XXIV. Téli
Olimpia 2022 –
Olasz bűnügyi tévéPeking
filmsor.
12:45 Ez történt az
09:30 Isztambuli
olimpián
menyasszony
13:00 XXIV. Téli
Török tévéfilmsor.
Olimpia 2022 –
10:25 Család-Barát
Peking
12:00 Déli harangszó
15:10 Ez történt az
12:01 Híradó
olimpián
12:35 Nemzeti
15:30 XXIV. Téli
Sporthíradó
Olimpia 2022 12:50 A világ egy
Peking
terített asztal
16:35 Futsal magazin
13:25 Vad vidékek –
17:05 Sporthíradó
Alaszka
17:30 Férfi futsal Euró14:25 Almárium
pa-bajnokság
15:25 Önök kérték!
19:00 Aranyoroszlánok
15:55 Don Matteo
19:35 Péntek Esti Foci
Olasz tévéfilmsor.
20:00 OTP Bank Liga
17:00 Ridikül
21:50 Péntek Esti Foci
18:00 Híradó
22:20 XXIV. Téli
18:25 Nemzeti
Olimpia 2022 –
Sporthíradó
Peking
18:45 Álmok álmodói
00:35 Aranyoroszlánok
18:55 Isztambuli
01:10 FIFA VB 2022
menyasszony
magazin
Török tévéfilmsor.
01:45 Ez lesz az olimpián
19:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé- 02:00 XXIV. Téli Olimfilmsor.
pia 2022 – Peking
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Hirdessen nálunk, megéri!

Amerikai animációs film

15:55 Columbo

Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Minden kút
Rómába vezet

Amerikai vígjáték

22:00 Hóember

Angol-svéd misztikus film

00:45 Kódolt kockázat
Amerikai akció film

04:25 Család-Barát
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Szerelmes
földrajz
07:55 Magyar világ
08:30 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 A világörökség
kincsei
09:50 Utazások Skócia
szigetein
10:30 Család-Barát
11:30 A világ egy
terített asztal
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó

05:45 XXIV. Téli Olimpia 2022 – Peking
07:30 XXIV. Téli Olimpia 2022 – Peking
08:30 Ez történt az
olimpián
08:40 XXIV. Téli Olimpia 2022 – Peking
09:45 Ez történt az
olimpián
10:00 XXIV. Téli Olimpia 2022 – Peking
11:30 Ez történt az
olimpián
12:00 XXIV. Téli Olimpia 2022 – Peking
14:45 Ez történt az
olimpián
15:00 XXIV. Téli Olimpia 2022 – Peking
16:30 XXIV. Téli Olimpia 2022 – Peking
17:00 XXIV. Téli Olimpia 2022 – Peking
17:45 Ez történt az
olimpián
18:15 XXIV. Téli Olimpia 2022 – Peking
19:00 Felvezető műsor:
Labdarúgás
19:30 OTP Bank Liga
21:15 Értékelő műsor:
Labdarúgás
21:45 Góóól!
22:40 Ez történt az
olimpián
23:15 OTP Bank Liga
01:15 Futsal magazin

kel, berendezésekkel és alapanyagokkal történő műveletek.
– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratokról szóló hirdetés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba
a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;
– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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.

vényeknek.
A hirdetésekkel és reklámokkal kapcsolatos reklamációkat a szerkesztőség a lap
megjelenése után 3 napig
fogadja.
A szerkesztőség nem vállal felelősséget a hirdetés
tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok Minden kereskedelmi hirdetés
100 %-os felárral jelenik meg.
és címek pontosságáért.

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

Egyéb hirdetések:

elveszett iratok		
100
részvétnyilvánítás
50
társkereső		
30
köszöntő		
30
4 sor vers+köszöntő 5 0
képes köszöntő		
40
kép+4 sor vers 		
55
megkezdett 4 soronként

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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Az őszi búza termesztése (2.)
Folytatva az őszi búza termesztésével foglalkozó cikksorozatunkat, további fontos sarkalati ponttal, méghozzá a fajták értékmérő tulajdonságainak ismertetéseivel, megfelelő fajtamegválasztási szempontokkal és különböző, Kárpátalján is termesztett fajtákkal fogunk
megismerkedni közelebbről.
Az őszi búza fajtamegválasztásának
szempontjai
A fajta lehetőséget
nyújt a nagyobb és a
jobb minőségű termés elérésére.
Ennek megvalósulására csak akkor van lehetőség, ha a környezeti és az agrotechnikai feltételek fennállnak.
A termőképességen és a minőségen túl nagyon fontos a fajták alkalmazkodóképessége. Ez
az a tulajdonság, amely lehetővé
teszi, hogy egy fajta nemcsak a
kedvező adottságok között ké-

pes nagy termések elérésére, hanem eltérő termőhelyi adottságok között is kiegyenlített termést biztosít. A jó alkalmazkodóképességű fajták használata
esetén a kedvezőtlen évjárati hatások sem módosítják számottevő mértékben a termés-kilátásokat. Természetesen ezen alkalmazkodóképességnek megvannak a korlátai. Ezért kell olyan
fajtákat választani, amelyek egy
adott térségben elfogadhatóan,
illetve jól szerepelnek.
A termésbiztonság elsősorban a fajtáknak a betegségekkel
szembeni ellenállóságát befolyásolja. Ezzel összefüggésben szerepet kap a fajták állóképessége,
télállósága és koraisága is. A koraiság is fontos tényező a búzatermesztésben, hisz a korai fajták
a nyári szárazságot könnyebben
viselik, korábban megérnek és a
gombabetegségekkel is kevésbé
fertőződnek. A korai fajtáknak az
is előnye, hogy korábban kisebb
veszteséggel, jobb minőségben
takaríthatók be. Érdemes olyan
fajtákat termeszteni, amelyek
érése szorosan követi egymást,
így a betakarítás gyors, veszteségmentes és jó minőségű lesz.
A búzatermesztés esetén nagyon nagy jelentősége van a télállóságnak, mert kontinentális
klímánkon gyakori a hó nélküli kemény tél, vagy vastag hótakaró. Ilyen körülmények között
legfontosabb búzafajtáink kiváló télállósága. A termesztendő fajták körének meghatározásánál mindenekelőtt a fajtáknak
ezt a tulajdonságát kell előtérbe
helyezni.

A búzafajták értékmérő
tulajdonságai
▪ Termőképesség
▪ Termésbiztonság
▪ Szárszilárdság
▪ Tenyészidő hosszúság
▪ Harvest-index (HI) (szem–
szár arány)
▪ Alkalmazkodóképesség
▪ Szárazságtűrés
(vízigény)
▪ Rezisztencia tulajdonság
▪ Tolerancia tulajdonság (beltartalom,
fehérjetartalom, sikértartalom, sikérminőség stb.)
Jelenleg nagyon sok búzafajta közül tudunk válogatni, de mielőtt letesszük a voksunkat valamelyik fajta mellett, el kell döntenünk, hogy a learatott búzánkat
takarmány- vagy kenyérbúzaként
szeretnénk értékesíteni. Kárpátaljai gazdatapasztalatok alapján szeretnénk néhány őszi búzafajtáról is
szót ejteni.

Őszi búzafajták
KG Vitéz – Kárpátalján évek
óta sikeresen termesztett, középkorai érésű, szálkás kalászú, malmi
minőségű, kenyérnek való magyar
búzafajta. Szármagassága közepes,
fagy és télállósága, valamint szárazságtűrő képessége kiváló, megdőlés ellenállósága nagyon jó. Levélbetegségek elleni ellenálló képessége kimagasló.
Hunor – Hasonló pozitív tu-

lajdonságokkal rendelkezik, mint
a Vitéz. 1998-ban minősített magyar kenyérnek való búzafajta.
Tápanyag reakciója kiváló. Betegség-ellenállósága: levélrozsdára
közepesen érzékeny.

Artist – középkorai érésű,
tar kalászú, takarmány minőségű őszi búza. Magas fajsúlyának köszönhetően nagy hozammal bíró fajta, melynek jó télállósága és betegség-ellenállósága
tette vidékünkön is eredményessé e fajtát. Szára nem túl magas.
Mulan – A Mulan legendásan jó alkalmazkodóképessége mindig előnyt jelent a nehéz, stresszes évjáratokban. Késői érésű, nagy termőképességű
malmi búzafajta. Ellenálló képessége közepes.
CH Kombin, Acori,
Andrada – Ezek kiváló minőségű és a fajtaleírás alapján remek tulajdonságokkal rendelkező, Ukrajnában bevált búzafajták, de némelyikük nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ugyanis a vidékünkön elért
termésátlaga messze elmaradt a
belső Ukrajnában elért eredményektől. Magyarázható ez a talaj
minőségével és nem utolsó sorban a fajta klimatikus tényezőkhöz való alkalmazkodóképességével is egyaránt.
MV Nemere – korai érésű,
szálkás kalászú, kiváló termésstabilitással, betegségtoleranciával és stressztűrő képességgel,
valamint nagy termésátlaggal
rendelkező, 2018-ban Agrár Innovációs díjjal büszkélkedő, viszonylag új, magyar búzafajta.
A nagy termőképessége mellett
a jó sütőipari minőségét is megőrzi. Ez a fajta jelenleg Kárpátalján kísérleti stádiumban van,
amelynek a termesztéséről és
átlagterméséről már az idei évben sok mindent megtudhatunk.
GK Körös – ez a fajta is kísérlet alatt áll vidékünkön. Szintén egy korai érésű, de tar kalászú, B1-A2-es (malmi minőségű)
őszi búza. Kiemelkedő fagy- és
télállóságú, a jelentős levél és kalászbetegségekkel szemben ellenálló fajta. Stabil terméshozam,
valamint kiemelkedően magas
ezerszemtömeg és hektolitertömeg jellemzi. Magas termőképességét átlagos körülmények között
is hozza. A legtöbb fajtával ellentétben a vetési időre és az előveteményre nem túl érzékeny.
Mivel mindegyik búzafajtát
más és más ezermagtömeg, bokrosodási hajlam, illetve egyéb
más tulajdonság jellemezhet,
ezért fontos, hogy mindig betartsuk az adott fajtára jellemző vetési időt és mennyiségét (kg/ha).

Az őszi búza termesztésével
foglalkozó átfogó cikksorozatunkat a harmadik résszel folytatjuk.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

Tavaszi hagymások téli hajtatása
A tél a növények számára egy nyugalmi időszak, ez viszont nem
zárja ki azt a lehetőséget, hogy akár télen is virágzó növények
vegyenek körül bennünket. Hagymás növényeket például télen
is nyugodtan hajtathatunk.
Hagymás növények hajtatása
Általánosságában azt mondhatjuk el, hogy virághagymáink hajtatás után kb. 8-10 hét alatt kezdenek el virágozni. Ez persze sok
mindentől függ, de érdekességük, hogy a hajtatást akár decemberben vagy januárban is elkezdhetjük.
Fontos megjegyeznünk, hogy ezeknek a növényeknek a virágzást kiváltó hormonjaik csak akkor lépnek működésbe, ha hidegkezelést kapnak. Amennyiben nem előkezelt hagymákat vásároltunk,
ezt odahaza is egyszerűen megtehetjük: tegyük a virághagymákat két
hétre a hűtőszekrénybe (kb. 5 °C), és máris kész az előkezelés.
Hogyan hajtassuk a hagymákat?
Sokaknak problémát okoz a megfelelő hajtatási edény kiválasztása. A jó hír, hogy szinte bármilyen edényt használhatunk hozzá, csak
egy fontos szabályt kell megjegyeznünk: a hagymákat nem szabad
vízbe tenni, mert könnyen elrothadnak.
Lehetőleg mindig nagy méretű virághagymát vásároljunk, mivel ezekben található meg annyi tápanyag, ami szükséges a növénynek a virágzáshoz.
Kertészeti- vagy virágüzletekben kaphatók kifejezetten hagymás
növények (amarillisz, jácint stb.) számára készült hajtatóüvegek, viszont ha nem rendelkezünk ilyen vázákkal, akkor sem kell megijedni. Az a fontos, hogy az edény/váza nyaka keskenyebb legyen, így a
hagyma nem csúszik le az üvegbe (az edény alakjára nincs szabály,
igazából egy pálinkás pohár is megteszi). Az üveget töltsük meg vízzel, de ügyeljünk arra, hogy a víz szintje ne érje el a hagymát. A párolgó víz mennyisége tökéletes mértékű nedvességet biztosít a hagymának. Az elpárolgott vizet viszont rendszeresen pótoljuk.
Ha üvegpoharakat használunk hajtatásra, akkor színes kövekkel
megrakodva akár díszítésképpen is használhatjuk otthonainkban.
Nagyobb üvegedényekben akár egy kész kompozíciót is elkészíthetünk. Az edényt töltsük meg nagyobb (színes) kövekkel, díszkavicsokkal, helyezzük rá a virághagymákat, végül pedig töltsük meg az edényt
vízzel, de csak annyira, hogy éppen csak a hagymák alja érjen bele a vízbe.
A hajtatás ideje alatt fontos, hogy a hagymákat sötét helyen tartsuk,
lehetőleg 10 °C-os hőmérsékleten (15 °C-nál semmiképp se legyen
több). Ha nem tudjuk a szoba sötétítését megoldani, akkor egyszerű papírral, újságpapírral vagy karton dobozzal is letakarhatjuk a virághagymákat (leggyakrabban papírsüveget használnak a takarásra). A sötét és a hideg környezet azért szükséges, hogy a növény ne
fölfelé kezdjen el gyorsan növekedni, ami a későbbiekben a virágzás szépségéből venne el.
Amikor a hagymások zöld kis hajtásai 7-8 cm magasra megnőnek, akkor tudjuk, hogy a növény fejlődése beindult.
Minél hidegebb helyre helyezzük el a hagymás növényeinket, annál tovább tart a virágzási időszak.

Édenkert.hu

Gyógynövények: orvosság
vagy méreg?

Mint sok egyébről, a gyógynövényekről is elmondhatjuk, hogy barátaink és ellenségeink is lehetnek aszerint, hogy miként használjuk őket.
Máig érvényes Paracelsus híres mondása, miszerint egyedül az
adag dönti el, hogy egy dolog méreg vagy orvosság! A gyógynövények
többségének hatóanyaga valamilyen alkaloida, azaz bonyolult kémiai szerkezetű, nitrogéntartalmú bázisok, amelyek főleg magról szaporodó növényekben fordulnak elő. A növények életében valószínűleg
a rovarok és az egyéb állatok elleni védelemben játszanak szerepet.
A Kárpát-medence flórájában is igen sok gyógyhatású növény
tenyészik, de a legelterjedtebb és legismertebb ilyen fajta növények
a meleg éghajlat gyermekei, amelyek közül sok már évszázadokkal
ezelőtt eljutott hozzánk is. Ennek ellenére akadnak olyanok is, amelyek emberek százmillióinak életében játszanak nagy szerepet, de
nálunk teljesen ismeretlenek, mint például a maté és a bételpálma.
Vannak közöttük fájdalomcsillapító, altató, nyugtató, gyógyító,
élénkítő és mámort hozó hatásúak. Néhányat megemlítek közülük.
A kínafa aprított kérgével ősidők óta gyógyították a betegeket és
még ma is a kínafából nyert kinin az egyik leghatékonyabb orvosság a malária ellen.
A mák 24 féle alkaloidát tartalmaz, köztük a gyógyászat olyan
fontos anyagait, mint a morfin, a kodein és a papaverin.
A dohányos emberek jól ismerik a nikotin hatását és egyszer-kétszer már átélték a nikotinról való leszokás kínjait. Maga a nikotin
nevű alkaloida féregtelenítő és rovarölő növényvédő anyag.
Élénkítő hatásáról ismert a kávé, a kakaó és a tea, amelynek fogyasztása serkenti az életműködést, a szellemi tevékenységet, de vizelethajtó hatása is van.
A kokacserje termése a kokain nevű alkaloidát adja, amelynek
élénkítő, érzéstelenítő, narkotizáló hatása is van.
Megemlítenék még néhány, nálunk élő gyógynövényt, amelyeknek a gyógyászatban egyre fokozódó jelentőségük van. Ilyen például
a páfrányfenyő (Gingko biloba), amelynek a kivonata erősíti az érfalakat, gátolja a vérlemezkék összetapadását és javítja az agyműködést.
Az orbáncfű kivonatával nehezen gyógyuló sebeket, aranyeres
csomókat, visszérgyulladást kezelnek eredményesen és a depres�sziót gyógyítják.
A közönséges tiszafa egy közeli rokona, a Taxus brevifolia kivonatát sikeresen használják a mellrák gyógyításában.
Szóval kimeríthetetlen a természet kincsestára, amely minden
élőlénynek, embernek, állatnak és növénynek is gyógyírt kínál a betegségeire. Csak rajtunk, az ember bölcsességén múlik, hogy az orvosság ne váljék egészségromboló méreggé.

Bálintgazda.hu
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Halálra verte anyósát egy nő Kárpátalján

Az eset január 19-én történt
Kisugolyk án. A tettes maga értesítette a hatóságokat. Elmondása
szerint a 39 éves nő és anyósa között vita alakult ki, melynek során
a meny halálra verte 74 éves anyó-

sát. Az áldozat a helyszínen belehalt
sérüléseibe.
Mint kiderült, a tettes pszichiátriai betegségben szenved, a hatóságok előzetes
letartóztatásba helyezték, az ügyben büntetőeljárás indult, írja a mukachevo.net.

Agyrázkódást és csonttörést szenvedett a 31
éves feleség

Munkácson egy orvos családon belüli erőszakról tett bejelentést a rendőrségnek.
A 102-es telefonvonalra a Munkácsi
Központi Járási Kórház betegfelvételi osztályáról érkezett a hívás. Az orvos súlyos
testi bántalmazás következtében keletkezett számos sérülést diagnosztizált a nőnél. A kiérkező rendőrök megállapították,
hogy a nő a vele együtt lakó férje ütlegelése után érkezett a kórházba. Az orvosok
agyrázkódást és arckoponyatörést állapítottak meg a 31 éves áldozatnál.

A nő állapota ellenére a férfi otthon
maradt, ahol a rendőrök őrizetbe vették.
Az elkövető egy 51 éves munkácsi lakos
volt, akit előállítottak a Munkácsi Járási
Rendőrségre a körülmények kivizsgálása
céljából. A bűncselekmény előzetes minősítése szándékos könnyű testi sértés, ami
ötven adómentes minimáljövedelem ös�szegéig terjedő pénzbírsággal vagy kétszáz óráig terjedő közmunkával, vagy egy
évig terjedő javítómunkával büntetendő,
számol be a pmg.ua.

Fegyvert árult fényes nappal egy férfi
Beregszászban

Január 16-án a beregszászi rendőrök letartóztattak egy férfit, aki fényes nappal árult fegyvert a városban, adja hírül a mukachevo.net.
A 38 éves férfi egy karabélyt próbált meg eladni, az ügyféllel a külváros területén találkozott. A hatóságok-

nak sikerült előállítaniuk a fegyverkereskedőt, és mind a fegyvert, mind
pedig az érte kért 15 ezer hrivnyát lefoglalták.
Az ügyben büntetőeljárás indult, a tettesre háromtól hét évig tartó szabadságvesztés várhat.
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Elhunyt Csollány Szilveszter

51 esztendős korában meghalt Csollány
Szilveszter olimpiai bajnok tornász.
Az egykori kiváló sportember még a
múlt év végén fertőződött meg a koronavírussal, és súlyos állapotban lélegeztető
gépre került egy budapesti kórházban. A
szervezete január 24-én, hétfőn adta fel a
betegség elleni harcot…
Csollány Szilveszter legkiemelkedőbb
eredményeként a 2000-ben Sydneyben
gyűrűn szerzett olimpiai bajnoki címét
tartják számon, előtte 4 évvel Atlantában
második volt ebben a számban.
Ezen kívül szerzett világbajnoki és
Európa-bajnoki címet is, és számos világversenyen öregbítette a magyar tornasport hírnevét.
Nyugodjon békében.

15. férfi kézilabda Európa-bajnokság

Alakul az elődöntő

A Magyarország és Szlovákia közös rendezésében zajló 15. férfi kézilabda Európa-bajnokságon keddi lapzártánk után
dől el, hogy a roppant erős középdöntős
mezőnyökből melyik négy együttes alkotja majd az elődöntő négyesét.
Egyelőre az látszik biztosnak, hogy az

kult ki az élen: Norvégiának, Spanyolországnak és Svédországnak is egyformán 6-6 pontja van. A svédek és norvégok egymás ellen játszanak ki-ki mec�cset, míg a világbajnok spanyol együttesnek Lengyelországot kell legyőznie
az elődöntőért.

egyedüliként hibátlan Dánia mindenképpen érdekelt lesz az érmes helyekért vívott
csatában is. Amennyiben kedden Dánia az
olimpiai bajnok Franciaországot is legyőzi, és a magyarok ellenében továbbjutó Izland felülmúlja Montenegrót, úgy a sok hiányzója nélkül felálló északiak is elcsíphetik a második helyet.
A másik ágon hármas holtverseny ala-

A társrendezőként vérmes reményeket tápláló magyar válogatott utolsó csoportmérkőzését is elvesztette Izland ellen
31-30-ra, így még a legjobb 12 közé kerülés sem jött össze Gulyás István csapata
számára. A magyarok összességében a 15.,
míg a mindhárom mérkőzését nagy gólaránnyal elvesztő Ukrajna az utolsó, 24.
helyen végzett a kontinenstornán.

Migránsokat tartóztattak le Alsóvereckénél
A kárpátaljai járőrök letartóztattak egy
csapat külföldi személyt, akik illegálisan tartózkodtak az ország területén.
A migránsokat Alsóvereckénél tartóztatták le, miután megállították őket a
közlekedési szabályok megsértése miatt, számol be a pmg.ua.
A férfiak egy Skoda típusú járműben

utaztak, az okmányok ellenőrzése során a rendőrség észrevette, hogy mind
a sofőr, mind pedig az utasok gyanúsan
viselkednek, ezenkívül a megengedett
utasszámmal ellentétben a gépkocsiban
hatan utaztak.
A járőrök értesítették a Nemzeti Rendőrséget, az ügyben tart a nyomozás.

Öt illegális menekültet tartóztattak le
Asztélynál

A munkácsi határőrség munkatársai
öt illegális bevándorlót tartóztattak le
az asztélyi határátkelő közelében, írja
a mukachevo.net.
A határőrök egy nőt és négy férfit
állítottak elő. A huszonéves migránsok

nepáli állampolgároknak vallották magukat, s diákmeghívóval érkeztek megyénkbe.
A menekülteket a határőrséghez szállították, további sorsukról a bíróság dönt
majd.

Baleset történt az Ungvári járásban

A baleset január 18-án este történt az
ungvári járási Szürtében. Az információk szerint az Opel nem tartotta be a biztonságos távolságot, s összeütközött egy
Skodával, számol be a mukachevo.net.
A helyszínre kiérkező rendőrök ész-

revették, hogy a balesetet okozó sofőr ittas állapotban van, s több adminisztratív
protokollt is kiállítottak rá, melyek alapján 17 ezer hrivnya pénzbírságot kell befizetnie, továbbá jogosítványát is bevonják egy évre.

Kárpátalján turistákat borított be a lavina:
vannak sérültek
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata Kárpátaljai Kirendeltségének közlése szerint január 23-án 11 óra 31 perckor érkezett bejelentés arról, hogy a turistaút során egy 9 fős csoportból öt személyre lavina zúdult.
Az eset a Plaj meteorológiai állomástól nem messze, Zúgó (Huklivij) falu közelében történt. A turisták saját erőből
kiástak magukat, de egy ember megsérült a lavina következtében és szállításra szorul. Az alsóvereckei és fülöpfalvai

hegyimentők, összesen 10 fő 3 járművel indult a bajba jutott turisták felkutatására.
15 óra 35 perckor a hegyimentők elérték a sérült turistát, és elsősegélyben részesítették. 18 óra 45 perckor a sérültet Zúgóba vitték, ahol barátai várták. Az 1992-es
születésű Mikolajivban élő férfi egy turistacsoport vezetője, amely a Volóc–Velikij
Verh útvonalon kirándult. A kórházi ellátást megtagadta a férfi, egyedül kíván orvoshoz fordul.

Holttestet találtak a Vicsa-folyóban
Kárpátalján
Holttestet találtak a Latorcába torkolló Vicsa-folyóban Kárpátalján. A hírt a
Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége közölte.
A DSZNSZ-t január 17-én délelőtt értesítették arról, hogy a munkácsi járási

Szászókán egy helyi férfi holttestére bukkantak. A helyszínre azonnal kiérkezett a
szolyvai tűzoltóság, akik kiemelték a testet
a vízből, s átadták a hatóságoknak.
Az ügyben eljárás indult, részleteket még nem közöltek, írja a
mukachevo.net.

Még több információ a karpatinfo.net-en

Néhány sorban

12 csapat részvételével február 6-án raj-

tol a Beregszászi Járási Labdarúgó Téli
Kupa küzdelemsorozata.
Nagyszőlősön hat ugocsai együttes:
Királyháza, Tiszakeresztúr, Tiszaújlak,
Fancsika, Szőlősvégardó és Péterfalva
mérkőzik meg majd egymással, míg
Nagybaktán hat beregi csapat lép pályára. A házigazdákon kívül itt Kígyós, Mezővári, Nagybégány, Mezőkaszony és egy
új alakulat, a Beregszászi Városháza csapata mérkőzik meg a továbbjutást érő első
két helyért.
A csoportküzdelmeket február 6-tól
március 6-ig rendezik, az elődöntőkre
március 13-án kerül sor, míg a finálé tervezett időpontja március 20-án lesz.
***
A női kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában a korábban egyik mérkőzését
koronavírusos-fertőzések miatt elhalasztó FTC 33-27 arányú vereséget szenvedett a dán Esbjerg otthonában. Elek Gábor csapata csoportjában visszacsúszott
a 3. helyre.
A B-csoportban továbbra is hibátlan
Győri Audi ETO az utolsó másodpercekben szerzett góllal nyert 27-26-ra a dán
Odense ellenében.

A 11 mérkőzésből szerzett 22 ponttal álló győriek ezzel a sikerrel gyakorlatilag bebiztosították csoportelsőségüket a
középdöntőben.
***
A Kamerunban zajló labdarúgó Afrika
kupán a ferencvárosi Aissa Laidounival
felálló Tunézia bejutott a legjobb nyolc
közé, miután a nyolcaddöntőben 1-0-ra
legyőzte Nigériát.
Jó esélye van a negyeddöntőbe kerülésre az ugyancsak FTC-játékosokkal felálló Marokkónak is.
A Mmae-fivérek által fémjelzett együttes lapzártánk után Malawi ellen biztosíthatja részvételét a legjobb nyolc között.
***
Már január 27-én NB-I-es mérkőzést láthatnak a magyar futball szerelmesei.
Az idei első tétmérkőzésen a téli szünetet a 3. helyről váró Puskás Akadémia
látja vendégül a bajnoki címvédő és listavezető Ferencvárost. Ez egy korábbról elmaradt találkozó lesz ugyan, de a hétvégén
már teljes fordulóval folytatódik az OTP
Bank Liga küzdelemsorozata.
Jelen állás szerint a Ferencváros
35 ponttal vezeti a tabellát a 34 pontos
Kisvárda és 31 pontjával harmadik Puskás Akadémia előtt.

Rovatvezető: Jakab Lajos
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Hirdetések
Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Ingatlan
Telek, föld eladó
Beregszászban építkezési telek eladó. Mob.: 0505009597.

Ház kiadó
Beregszászban a város központjában egy kis csendes
utcában, nem a frontra nyíló, kertes, bútorozott felújított családi ház (64 m2)
kiadó, csak hosszú távra.
1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, benti külön
WC. Riasztóval, nagy sebességű internettel, a legmodernebb energiatakarékos gázfűtési rendszerrel
ellátva. Igényes illető vagy
házaspár részére. Mob.:
+38066-0060133.

Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.

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.
Beregszászban eladó egyszobás lakás. Mob.: +380930556447.

Jármű

Ház eladó

Egyéb jármű

Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona
István u. 12. szám alatt kertes ház bútorral, víz, gáz, háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.

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

Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.
Nagymuzsalyban tégla építésű családi ház eladó, 11x10
m, gázcsonk az udvaron. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
050-1948068.
Bótrágyon a Széchenyi u.
169. szám alatt családi ház eladó. Tel: 050-7369585 vagy
+3670-6660875.

Lakás eladó
Beregszászban a Sztefanik
utcában kétemeletes ház
második szintjén 3 szobás
lakás eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: +380999070381.

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

Technika
Háztartási gép
Eladó alig használt hűtő fagyasztóval és egy négy karikás gázspór. Elfogadható
áron. Mob.: 050-8589288.

Munka
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére
Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5

hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Min-

den eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Zsaluzó ácsokat keresünk Magyarországra. Minden eszközt, felszerelést, valamint szállást biztosítunk. Hosszú
távú, állandó munkavégzés, korrekt elszámolás.
Mob.: +3670-6314690.
Email: trendvital.
office@gmail.com.
Csehországi gyárba összeszerelési munkakörbe és raktárba munkásokat keresünk.
Fizetés: 170 CZK/óra. Ingyen szállás és munkahelyre
utazás. Mob.: 095-7391445
(Viber).
Juhász-tanyagazdát
keresek nem dohányzó, mértéktartó férfi személyében az Alföldre kezdő állattartó
birtokra. Hosszú távú
munkalehetőséget biztosítunk. Mob.: +36202565340.
Paksi vállalkozás tapasztalattal rendelkező
villanyszerelőt, gépkarbantartót keres. Fő feladatok: gépek, berendezések beüzemelése, karbantartása, kisebb lakatosmunkák elvégzése.
Mob.: +3620-2472756
(WhatsApp).
Munkalehetőség Magyarországon! Lovász és fizikai segédmunka Pest megyében, Érden! Hétfőtől
szombatig, 7:00-17:00,
szállással és étkezési lehetőséggel. Nettó 200.000 Ft/hó. Tel.:
+3630-2243381.

Otthon
Bútor
Eladó 2 fotel, dohányzóasztal és vitrin. Mob.: 0668243778.
Beregszászban eladó egy
jó állapotban lévő sarokülő, fotelek nélkül.
Ára: 5000 hr. Mob.: 0992725331, 097-9621454.

Építkezés, felújítás

resek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.

Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

Szőlődaráló, szőlőprés eladó Beregszászban. Mob.:
066-3967011.

Alig használt WC kagyló eladó Beregszászban. Ár: 1000 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

Baba, gyerek

Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő
kulcsok. Mob.: +380996608338, +38066-3967011.

Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

Eladó egy nagyon megkímélt állapotú összecsukható négykerekű babakocsi.
Nagyon olcsó áron. Mob.:
+38095-3260426.

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Traktor utánfutó (pricep)
eladó. Mob: +380508614374.
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méte-

Társkeresés
Kárpátaljai komoly
hölgy személyében keresem 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-mail: petermail@vipmail.hu.

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

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 során, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eligazodni 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!

A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhivások
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 névjegyzékbe, annak nem kell újra regisztrálnia!
Ha Ön korábban még nem regisztrált és élni
szeretne szavazati jogával, legkésőbb a választást megelőző 25. napig kérnie kell a választói névjegyzékbe történő felvételét.
A kérelem előterjeszthető elektronikusan a
valasztas.hu weboldalon, illetve a kérelem kitöltéséhez segítséget kérhet Magyarország ungvári és beregszászi konzulátusain.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok a névjegyzékbe vételt követően levélben szavazhatnak.
A választópolgárnak a névjegyzékbe vételi kérelemben kell nyilatkoznia arról, hogy melyik kárpátaljai konzulátusra kéri a szavazási levélcsomag
kézbesítését.
Ha a korábbi választáshoz képest eltérő helyre kéri
a szavazólapot, erre vonatkozó bejelentését megteheti:
1. online a Nemzeti Választási Iroda honlapján: valasztas.hu
vagy
2. a kérelem kitöltéséhez segítséget kérhet
Magyarország ungvári vagy beregszászi konzulátusain.
II.

A magyarországi lakcímmel
rendelkező magyar állampolgárok:

személyesen szavazhatnak a magyarországi lakóhelyük szerint kijelölt szavazókörben.
Ha a szavazás napján Kárpátalján tartózkodnak, és Magyarország ungvári vagy beregszászi konzulátusán szeretnének szavazni, legkésőbb a szavazás napját megelőző 9. napon be
kell érkeznie a külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló kérelemnek a magyarországi lakóhelyük szerinti helyi választási irodába. (A kérelem a
valasztas.hu oldalon keresztül nyújtható be, a szavazás előtti 66. naptól.)
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik jelentkeztek a külképviseleti szavazásra, a kiválasztott külképviseleten, a szavazás napján helyi idő szerint 6 és 19 óra között adhatják
le szavazatukat kizárólag személyesen, a korábban kiválasztott konzulátus szavazóhelyiségében.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságukat 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 Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos
Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve a Magyar Kormány, Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság, Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter, a Nemzeti Tehetség
Program és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával
meghirdeti a XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (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 önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése.
A XVI. KTDK-t olyan, Kárpát-medencei hatókörű tudományos-művészeti hallgatói fórumként szervezzük, amely
segíti teljes régióban az egyetemista-főiskolás fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között új tudományos és emberi kapcsolatok megteremtését, a már létező kapcsolatok elmélyítését.
ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőoktatási intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatója nevezhet pályamunkát.
Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet, amibe beleértendők az alapszakos diplomamunkák is.
A konferencia nyelve a magyar. Kivételt jelentenek az
idegen nyelvű filológiai témájú munkák, amelyek a célnyelven is bemutathatók.
A konferencia a kárpátaljai felsőoktatásban résztvevők
számára a XXXVI. OTDK-ra delegáló első fordulós (intézményi) konferencia is.
A Szervezőbizottság kéri a pályázókat, hogy a pályamű és az összefoglaló elkészítésénél tartsák be az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megfelelő szekciójának formai követelményeit, melyek a https://otdk.hu/
otdk/palyamunkak-kovetelmenyei oldalon találhatók meg.
A KONFERENCIA TÉMÁI:
A konferencia szekciói lefedik a kárpátaljai magyar vonatkozású felsőoktatásban szereplő valamennyi szakterületet, amelyek az OTDK szekciók sorrendjében a következők: agrártudomány, biológia, fizika, földtudományok, matematika; humán tudományok, informatika, kémia, vegyipar, közgazdaságtudomány, műszaki tudományok, művészetek és művészettudomány, orvos- és egészségtudomány,
pedagógia, pszichológia, tanulás- és tanításmódszertan, társadalomtudomány.
E szakterületeken kívüli témák nevezése előtt, kérjük,
egyeztessenek a szervezőkkel.
A NEVEZÉS:
A konferenciára nevezni a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány vagy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 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 (plágium 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 Alapítvány oldaláról, vagy személyesen igényelhető az Alapítvány 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 felületre, illetve elküldhető a geniusja2019@gmail.com vagy a
ktdk.info@gmail.com címre.
A határidő után érkezett pályamunkák szakmai bíráltatására és bemutatására nincs mód!
A PÁLYAMUNKÁK SZAKMAI BÍRÁLATA:
Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatokat kap.
A bíráló szakértők és a konferencia zsűritagjainak felkérése az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok
Nélkül (HTDK) programjának szakmai segítségével történik.
A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb a konferencia előtt egy héttel megkapják.
A pályamunkákat három opponens értékeli, akik pontszámokkal látják el a munkákat. Minden hallgató az opponensek által adott pontszámokkal indulnak a konferencián.
A pályamunka és az előadás értékelési szempontjai megtekinthetőek a www.kmf.uz.ua,és a www.genius-ja.uz.ua
honlapokon.
RÉSZVÉTEL A KONFERENCIÁN:
A konferencián résztvevő előadók számára nevezési, regisztrációs díj nincs.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN 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
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A Nagyberegi Református Líceum

felvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2022–2023-as tanévben.
Intézményünk diákjai a közismereti tárgyakat elmélyülten, emelt óraszámban, anyanyelvükön tanulhatják – a
középiskolai osztályokban humán-reál irányultság szerint –, művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, missziói munkákban, kirándulásokon, hazai és
Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndíjakban, kollégiumi elszállásolásban és beutaztatásban részesülhetnek. Az érettségizők számára személyre szabott
tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről,
segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.
2022. február 5-e és április 9-e között, szombatonként, jelenléti előkészítő foglalkozásokat tartunk a felvételi tárgyakból: magyar nyelvből és irodalomból, matematikából és bibliaismeretből.
2022. március 12-én (szombaton) 10 órai kezdettel nyílt napot tartunk, amely során az érdeklődők megismerkedhetnek az intézménnyel és részletes felvilágosítást kaphatnak a felvételi vizsgákról és a szerezhető
többletpontokról.
A felvételire és az előkészítő foglalkozásokra való
jelentkezés online regisztráció útján történik, ami intézményünk honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhető el
Online jelentkezési lap címszó alatt 2022. január 17-e és
április 21-e között.
A felvételi vizsga napjáig benyújtandó dokumentumok: a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban
csatolt ajánlólevele, a születési bizonyítvány és a kódszám másolata.
A felvételire való jelentkezés határideje: 2022. április 21.
A felvételi vizsgák időpontja: 2022. április 23., 8.00 óra.
A részletes információért kérjük, keresse fel az intézmény weboldalát a www.nbrl.com.ua internetes címen
vagy érdeklődjön a +380 (99) 423 41 45-ös telefonszámon, illetve személyesen a líceumban (90242 Nagybereg,
II. Rákóczi Ferenc út 80.).
Szeretettel várja az érdeklődőket
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

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

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyolcadik
alkalommal hirdet népzene- és néptánc-tehetségkutatót „Szól a fülemüle” címmel Kárpátalján.
A tehetségkutatóra a 7 és 16 év közötti, kárpátaljai tanintézményekben tanuló, hagyományápoló, hangszeres szólisták, hangszeregyüttesek, 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 bármely 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 Kárpátaljai Magyar Főiskola.
(90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
A további részletes információkat tartalmazó teljes szabályzat a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
honlapjáról letölthető.
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

Nagydobronyi Református Líceum

Felvételi hirdetmény a 2022/2023-as tanévre
Szeretnél továbbtanulni, de még nem döntötted el, hogy
hol?! Szeretnél időtálló, használható tudást szerezni?! Szeretnél egy jó közösség részévé válni és egy jól felszerelt
európai színvonalú iskolában tanulni anyanyelveden?!
Akkor vár rád a Nagydobronyi Református Líceum!
Iskolánk a református értékeket és használható tudást
modern formában adja át a tanulni vágyó fiataloknak.
Iskolánk felvételt hirdet a 2022/2023-as tanévre
A felvételi időpontja: 2022. április 30. (szombat) délelőtt 9:00 óra.
Idén az 5. és 10. osztályokba várjuk a felvételizni vágyó diákokat.
Az 5. osztályba jelentkezők tesztet írnak matematikából és tollbamondást magyar nyelvből.
A 10. osztályba jelentkezőknek felvételi vizsgát kell
tenniük bibliaismeretből, egyháztörténelemből, magyar
nyelvből és matematikából, valamint egy szóbeli ismerkedésre kerül sor iskolánk vezetőségével.
A felvételi vizsgát előkészítő foglalkozások előzik
meg szombatonként: március 12-én és 19-én, április 2-án
és 9-én, 9:00 órai kezdettel. A felvételi vizsgára a jelentkezési határidő április 24, mely online formában történik
Nyílt napot tartunk március 4-én 10:00 órai kezdettel.
A felvételiről bővebb információt találsz és letöltheted a jelentkezési lapot iskolánk honlapján
http://ndreflic.hu/kezdolap/letoltheto-anyagok/
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Minden emberben van egy ,,halálóra,,,
ami előre megmutatja, mikor hal meg

A kutatók természetes
körülmények között tanulmányozták a kromoszómák végeinek kopását, és kiderült, hogy ezek
mutatják az élőlények valódi korát, még az ember
esetében is.
A Kelet-Angliai Egyetem kutatói a kromoszómák végén található kis
DNS-sapkák, az úgynevezett telomérák hosszát
vizsgálták egy kis szigeten
élő, 320 egyedet számláló
Seychelles-szigeteki poszátapopulációban – írja
az Origo.
A Molecular Ecology
folyóiratban megjelent tanulmányukban leírják,
hogy az egyedek igen jelentős mértékben különböznek
abban a tekintetben, hogy
milyen gyorsan rövidülnek
a teloméráik.Azt a – korábban már feltárt – összefüggést is megerősítették,
hogy a rövidebb telomérák
bármely korban a halál fo-

kozott kockázatával járnak
együtt. A telomérák hossza
jobb jelzője a jövőben várható élettartamnak, mint
a tényleges életkor, és ennek következtében az úgynevezett biológiai életkort
mutatja.
A ráktól véd, de
öregedéshez vezet
A 20 éves kutatási program az első, amelyben egy
vad populáció egyedeinek
teljes élettartama alatt mérik a telomérák hosszát. A
telomérák a cipőfűzők műanyag végeihez hasonlóan
zárják le a kromoszómák
végét, megvédve a végekhez közeli géneket a degenerációtól. Idővel azonban
ezek a védősapkák letöredeznek és megrövidülnek.
Egy kritikus hossz (rövidség) elérésekor a sejtek működése leáll.
,,Ez a mechanizmus
azért alakult ki az evolúció folyamán, hogy megakadályozza a szabályozatlan – rákos – sejtosztódást. A dolog árnyoldala
azonban, hogy amint ezek
a zombi sejtek fokozatosan
felhalmozódnak a szervekben, azok degenerációjához – öregedéséhez – vezetnek az ezzel járó egészségügyi problémákkal, és
végül
,, bekövetkezik a halál – mondta David S.
Richardson, a kutatások
vezetője. ,,A telomérák védenek bennünket a ráktól,
de jelentős részben hozzá-,,
járulnak öregedésünkhöz.
A kutatók a Cousinsziget poszátapopulációját tanulmányozták. Kétszer egy évben vérmintákat vettek, és elemezték a
telomérák hosszát. Ezek a
madarak azért voltak ideális kísérleti alanyok, mert
a szigeten nem élnek ragadozók, így a kutatók egész
öreg korukig végigkövethették az életüket.

,,Megvizsgáltuk, vajon a telomérák hossza egy
adott életkorban előrejelzi-e a közel álló halált. Azt
tapasztaltuk, hogy a rövid és a gyorsan rövidülő telomérák jól jelezték,
hogy a madarak még ab-,,
ban az évben elpusztulnak
– mondta Richardson. ,,Azt
is megállapítottuk, hogy a
hosszabb telomérákkal rendelkező egyedeknek általában véve hosszabb
az élettartamuk.,,
Minden egyedben más sebességgel jár a halálóra
Korábban azt gondolták, hogy a telomérák
egyenletes ütemben rövidülnek az egyénekben, és
a telomérák hossza egyfajta belső óraként méri az
élőlény kronológiai korát.
A kutatók azonban megállapították, hogy bár a
telomérák hossza csökken
az életkorral, e csökkenés
üteme eltérő az azonos
korú egyedeknél. Ennek

oka, hogy az egyes egyedek eltérő mértékű biológia stressznek vannak kitéve életük folyamán.
Azt tapasztaltuk, hogy
a telomérák hossza jobb
előrejelzője a várható élettartamnak, mint a kronológiai életkor, tehát a
telomérák hosszának mérésével meghatározhatjuk egy egyed biológiai
korát, azaz hogy mennyit
használt el az élettartamából – mondta Richardson.
A mostani kutatás azért
is jelentős, mert bár ezeket
az elképzeléseket már vizsgálták laboratóriumokban,
sosem ellenőrizték természetes környezetben.
Érdemes vigyázni a
telomérákra
Richardson azt is elmondta, hogy ilyen tanulmányokat szinte lehetetlen
embereken végezni. Egyrészt az embereknek nagyon hosszú az élettartama
ehhez, másrészt az embereknél azonnal közbeavatkoznak betegség esetén,
így ez nem lenne természetes tanulmány. Ennek ellenére megállapítható, hogy
a telomérák állapota összefügg a test kondíciójával, és
tükrözi a szervezetet korábban ért oxidatív stressz mértékét. Minél egészségesebb
valaki, annál jobb telomérái
vannak. Azt azonban nehéz
megmondani, hogy ez az
egészségesség következménye vagy oka.
Richardson szerint meghosszabbíthatjuk életünket,
ha vigyázunk teloméráinkra.
,,A telomérákat érő oxidatív
támadások, amilyen például
a dohányzás, az egészségtelen élelmiszerek fogyasztása
rövidítik teloméráinkat és ezzel együtt életünket. Egészséges életmóddal viszont
lassíthatjuk teloméráink kopását és hosszabb életkort élhetünk meg.

Egy gyermek érkezése a legnagyobb boldogság a család életében.
Arra biztatjuk a büszke szülőket,
nagyszülőket, küldjenek nekünk egy
hagyományos vagy digitális képet az
új családtagról (legfeljebb egyéves korig), mellékelve hozzá a legfontosabb
információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és telefonszámát.
Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyenesen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.
A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail
címre vagy a szerkesztőség címére
(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Szeméttel teli folyóba merítkezett
a Színes tartályok alapítója

Kárpátalján Bucsinszkij
Viktor műanyag palackokkal ellepett Borzsa folyóba
merítkezett ortodox Vízkeresztkor.
A férfi ezzel kárpátaljai
határmenti folyókon lévő
szeméttorlódásokra akarta
felhívni a figyelmet – írja
az Ukrinform.ua.
– Ezzel az akcióval a
kárpátaljai folyókon a szeméttorlódások problémájára szerettem volna felhívni a figyelmet. Különösen
a Borzsa folyóról van szó,
amely jelenleg leginkább
szenved a sok szeméttől.
A fotó nem vízkeresztkor
készült, amikor az emberek tömegesen merülnek
a téli folyókba, hanem néhány nappal korábban Felsőremetén. Ott mindig szeméttorlódás van, a januári árvíz után pedig annyira megnőtt, hogy idén a
helyiek, akik általában ott
merülnek víz alá, ezt nem
tudták megtenni – mondta
Bucsinszkij.
Elmondása szerint a
borzsavai szeméttorlódások problémája nagyon
sürgető. Annak ellenére,
hogy az elmúlt években a
DSZNSZ munkatársai és a

vízügyi dolgozók, a térség
önkéntesei megtisztították
a folyót, a szemét mennyisége mégsem csökken.
,,Mindez azért van, mert
az emberek továbbra is a folyóba dobják a szilárd hulladékukat. És hiába takarítjuk, megint jön a szemét.
Ez addig nem fog változni,
amíg az emberek nem változtatják meg a hozzáállásukat a szeméthez,, – mondta az önkéntes.
Bucsinszkij szerint
most nincs mód a folyókon kialakult torlódások
megszüntetésére, a munkálatok tavasszal kezdődnek.
,,A januári árvíz azonban már elsodorta Magyarországra a szemetet. Kollégáim arról számoltak be,
hogy a Tiszából mintegy
1000 köbméter szemetet
szedtek ki, és ugyanennyi
sodródott tovább Európába,
mert erős volt az áramlás, és
egyszerűen nem volt érkezésük kiszedni az egész szemetet,, – tette hozzá.
Ukrajna tehát tavasszal
ismét hivatalos megjegyzésekre számíthat Magyarországtól a Kárpátaljáról határon átnyúló folyókon az
EU-ba érkezett szemétről.

MrBeast lett a történelem
legtöbbet kereső youtubere
2021-ben 54 millió dolláros bevételével egy
23 éves amerikai sztár,
MrBeast lett a platform
leggazdagabbja – írja a
Lad Bible.
A YouTube-sztárnak,
valódi nevén Jimmy
Donaldsonnak hatalmas
projektjei voltak az elmúlt
évben, amelyek között a
Netflix nagy sikerű Squid
Game újraalkotása is szerepelt a csatornáján – közli az Origo.
A listát összeállító For
bes szerint MrBeast 2021-es
hozama a legtöbb, amit valaha elértek a YouTube-on.
2020-ban egy „Ryan's
World" néven ismert Ryan
Kaji vezette az induló listát, de MrBeast tavalyi ös�szesített száma a hírek szerint ennek több mint duplája.
2021 folyamán Do
naldson követői bázisa 50
millióról 88 millióra nőtt,
jelenleg ő rendelkezik a
nyolcadik legtöbb feliratkozóval a teljes YouTubecsatornán.
Vi d e ó i t t ö b b m i n t

14 milliárdszor nézték
meg, miközben rajongói és előfizetői ráhangolódtak vírusos kedveskedésére és gyakran furcsa versenyei re, amelyeken valódi
emberek versengenek
pénzdíjakért.
Squid Game-videóját
alig több mint egy hónap
alatt 200 millióan nézték
meg, ami közel áll ahhoz a
számhoz, ahányan magát
a dél-koreai műsort valójában megnézték.
A youtuber gazdagok
listáján MrBeast mögött
Jake Paul youtuber és profi bokszoló foglalja el a
helyet.
A harmadik helyen 38
millió dollárral Markiplier áll.
Jake Paul bátyja, Logan
a kilencedik helyen végzett, miután júniusban kiállítási összecsapást vívott a bokszlegenda Floyd
Mayweather ellen. Az idősebb Paul testvér is sikert aratott Impaulsive
podcastjával, amelyet
2021-ben több mint 100
millióan néztek meg.

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Ez a hét nagyon jövedelmező lehet az Ön
számára. Végre az élet
számos területén pozitív energiákat tapasztalhat.
Emellett esélyes, hogy megoldja az összes anyagi problémáját,
ami segít átlendülni a szorongáson és a mindennapos stres�szen. Itt az ideje valamilyen szociális tevékenységbe kezdenie.
Önkénteskedjen vagy lépjen be
egy szeretetszolgálatba és segítsen a rászorulókon!

Bika (4. 21.-5. 20.)
Ez a hét tele lesz érzelmekkel. Az anyagi
helyzete nagyon stabilnak mutatkozik, de
azért maradjon óvatos. Figyelje meg a feletteseit munka közben, mert abból rengeteget tanulhat! Kerülje el a veszekedéseket és mindenképpen gondolkodjon, mielőtt beszél! Legyen nagyon óvatos, hogy milyen szavakat használ, különben nagyon könnyen megbánthatja más emberek érzéseit!

Ikrek (5.21.-6.21.)
Ezen a héten nagyon
produktív lesz. Elhatározza ugyanis, hogy
minden eddig felgyülemlett munkáját és feladatát
befejezi, és valami egészen új
dologba kezd bele. Készen áll
megfelelni minden elvárásnak
és mindezzel másokat is arra
motivál, hogy a legtöbbet hozzák ki magukból. Egy őszinte
beszélgetés a szeretteivel pedig ráébreszti arra, hogy mik
az élet legnagyobb tanulságai.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Ami az anyagiakat
illeti, ez a hét nem
valami kedvező az
Ön számára. Igyekezzen minél előbb megoldani a pénzügyi problémáit, hogy elkerülje a jövőbeni nehézségeket. Lehet, hogy egy kicsit
nehezen tudja kialakítani az
anyagi biztonságot az életében, azonban ne hagyja, hogy
mindez tönkre tegye a lelkiállapotát. Igyekezzen pozitív
maradni, történjen bármi is.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
A csillagok az Ön javára mozognak ezen
a héten. Még az is
megeshet, hogy egy egészen
új tudományterület iránt kezd
el érdeklődni. Nagy eséllyel
egy rövid, de nagyon izgalmas kirándulás is vár Önre.
Egy bizonyos incidens történhet az életében, ami nagy
hatással lehet a hangulatára.
Lehet, hogy az emberek tévesen megvádolják valamiért,
szóval legyen nagyon óvatos.

Szűz (8.24.-9.22.)
Ez a hét nagyszerűen
alakul az Ön számára. Ön ugyanis a siker
új szintjét érheti el, ami kiváló lehetőséget hozhat a közeljövőben. Fejezze ki, hogy
mennyire törődik a családtagjaival, és mutassa ki számukra, hogy milyen sokat jelentenek Önnek. A héten új barátokra találhat, akikkel szoros kapcsolatot alakít ki. Az egészségi állapota lehet, hogy súlyosan megsínyli ezt az időszakot.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Úgy érzi, kissé nehezére esik visszatérni a
megszokott napi rutinhoz, pedig már az
év első hónapjának végéhez
értünk. Ne féljen segítséget
kérni a családjától! Adhatnak
néhány tippet, melynek segítségével produktívabb, mégis
kipihentebb lesz. Valójában a
legjobb az lenne, ha az egész
hétvégét a családjával töltené. Úgy tűnik, hiányzik Önnek a mély érzelmi kapcsolat.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Ez a hét sajnos nem
lesz kegyes a Skorpióhoz. Nehézségekkel kell szembenéznie az élet számos területén,
amik jelentősen befolyásolják a lelki égészségét. A családi veszekedések szintén
nyomot hagynak a hangulatán, ezért igyekezzen nyugodt és kiegyensúlyozott maradni. Amennyire csak tudja, kerülje el a drámákat és a
konfrontációkat.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Ezen a héten különösen nyughatatlan lesz. Lehet, hogy
pénzügyi nehézségek
érik, amiket minél hamarabb
kell megoldania, ha nem akar
komoly következményeket.
Igyekezzen megtanulni, hogyan kezelheti a hangulatingadozásait, különösen a munkahelyén! Kerülje a felesleges
vitákat a szeretteivel, tiszteljék egymást és óvja meg őket
minden lehetséges veszélytől!

Bak (12. 22.-1. 20.)
Ezen a héten sikeresen alakítja a helyzetét. Most minden
adósságát rendezi, és lehet,
hogy remek befektetéseket
tesz. A szerencse Önnel van
és ez nagyon izgalmas fordulatokat hozhat az életébe. Lehetőleg tervezzen meg
mindent előre, hogy ne érjék
most váratlan események!
Fordítson elegendő figyelmet az emberi kapcsolataira!
Érdemes számot vetni velük!

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Nagyon sok álma van,
amelyeket szeretne
idén valóra váltani.
Kezdje el ezeket az álmokat
tervekké kovácsolni a héten, és
kezdje el megvalósítani őket.
Minden egyes lépéssel növelheti az önbecsülését. Tégláról téglára építkezve hatalmas
változásokat tud eszközölni a
jövőben. Ne ossza meg azonban mindenkivel a jó híreket,
így később szinte sokkhatásként éri a környezetét!

Halak (2.21.- 3.20.)
Ne feledje, a barátai
mindig Ön mellett
állnak. Ha van valami, amit megért a héten, akkor
ez lesz az. Egy barát szava segíthet abban, hogy új lehetőséget kapjon. Ha hagyja, hogy a
barátai a segítségére siessenek,
sokkal jobb dolgokat érhet el
az életben. Továbbra is fordítson energiát a baráti kapcsolataiba! Ez az időszak egyébként
is ideális alkalom a barátokkal
való kapcsolatteremtésre.

Egészségvédelem

Ha datolyát eszel, nem leszel vashiányos
A datolya a kelet igazi aranya, de szerencsére nemcsak a távoli országokban, hanem itthon is érezhetjük zamatos ízét és élvezhetjük jótékony hatásait.
Sokan félnek tőle, mondván, hogy magas a cukortartalma és sok benne a szénhidrát, de aggodalomra szerencsére semmi ok!

Mi a helyzet a számokkal?

A datolyák sem egyformák, több fajtájuk létezik, ráadásul különbség van az aszalt és a friss datolya között is.

Mindenképpen azt javasoljuk neked, hogy friss datolyát
vegyél, mert ezeknek a finomságoknak a nyomukban sem
érnek az aszalt változatok, továbbá nem tartalmaznak hozzáadott cukrot sem. Előbbire jó példa a Medjool, vagy éppen a Black Pearl datolya, amiket ugyan kicsit nehezebb
beszerezni, de sokszor a kilóáruk jóval kedvezőbb az aszalt
változatoknál. Ezeknek a lédús finomságok 100 grammonként csak kb. 270 kalóriát tartalmaznak, ami éppen a fele
egy ugyanekkora tábla csokinak.
100 gramm datolya átlagosan 2,5 g fehérjét, 75 gramm
szénhidrátot és 0,4 gramm zsírt tartalmaz. Igen, a szénhidráttartalma tényleg magas, viszont a zsírtartalma kiugróan
alacsony. Ez azt jelenti, hogy ha a datolyát magában fogyasztod, vagy az adott napszakban ügyelsz rá, hogy ne
egyél magas zsírtartalmú ételt, akkor teljesen büntetlenül
nassolhatsz belőle.
Ennek az az oka, hogy a szénhidrát csak akkor fejti ki
hizlaló hatását, ha zsírokban gazdag ételeket eszel. Viszont,
ha csökkented a bevitt zsír mennyiségét, akkor növelheted

a szénhidrátfogyasztásodat, és olyan finomságokból is bátran falatozhatsz, mint ezek a lédús datolyák.

Hogy miért jó az egészségednek?

Először is a magas rosttartalom végett, ugyanis a datolya 100 grammonként 8 gramm rostot tartalmaz. Akárcsak a szilva, úgy a datolya is felpörgeti az emésztésedet
azáltal, hogy a rostok hatására víz kerül az emésztőrendszeredbe. Hosszú távon kiemelkedően fontos a rostokban
gazdag táplálkozás, ami nem csak a telítettségérzés miatt
hasznos – a szervezetünknek egyszerűen szüksége van a
sok rostra. Ha ennek a szempontnak megfelelően étkezel,
akkor bizonyítottan csökkented az elhízás esélyét, és a vele
járó betegségeket, továbbá az emésztőrendszeredet érintő,
kóros elváltozásokat.
A datolyának ki kell emelnünk vastartalmát is, ami miatt különösen ideális választás a nők számára, a menstruáció alatt pedig keresve sem találhatnál nála tökéletesebb
édességet. 100 grammonként 2-3 gramm vasat tartalmaz,
ezért vérszegénység esetén is kifejezetten ideális választás.
Ha rendszeresen eszel datolyát, akkor borítékolhatod,
hogy nem leszel vashiányos, akkor sem, ha teljes egészében növényi étrendet folytatsz, és nem fogyasztod az állati húsokból egyébként könnyebben felszívódó hem-vasat.
A datolya másik kiemelésre méltó nyomeleme a kálium,
ami jótékony hatást fejt ki a szívre, a keringési rendszerre,
tehát a szervezet egészét támogatja. Emellett még abban is
segít, hogy a rossz koleszterinszintet csökkentse. Arra viszont érdemes ügyelned, hogy ha határértéken kívül esik a
koleszterined, akkor minden bizonnyal túl sok állati eredetű terméket, húst, tojást, tejterméket fogyasztasz, és ezzel
rengeteg zsírt viszel be a szervezetedbe. Ebben az esetben
mérsékelned kell ezek fogyasztását, nem csak az egészséged végett, hanem a korábban említett szempont miatt is,
hiszen a datolya magas szénhidráttartalma és a zsír együtt
kifejezetten hizlaló kombináció.
A datolyában mangán, magnézium és szelén is található. Hazánkban kifejezetten jellemző a szelénhiány, ami sok
egyéb probléma mellett endokrin gondokat is okozhat. A
legtöbb szelén a brazil dióban található, de érdemes a datolyára is támaszkodni, ha pótlásról van szó.
Természetesen, mint minden gyümölcs, úgy a datolya
is sok-sok vitamint tartalmaz. Nagy mennyiségben megtalálható benne a B-vitaminok többsége, a C- és az A-vitamin. Nagyszerű választás tehát az évnek bármelyik szakaszában, de ősszel és télen különösen, amikor nehéz változatos formában hozzájutni a friss zöldségekhez és gyümölcsökhöz.

Ha rendszeresen eszel magvakat, megtartod
az egészséges súlyodat
A magvakról lehet hideget és meleget is hallani: egészségesek, sok bennük az egészséges
zsír, ennek ellenére nem érdemes belőlük sokat fogyasztani, mert kis mennyiségben is nagyon hizlalnak. Egy friss kutatás viszont most
újra a magvak mellett foglalt állást: kimutatta,
hogy lényegesen kevesebbet híznak azok, akik
gyakran fogyasztják őket, azokhoz hasonlítva,
akik egyáltalán nem ilyen ételeket nassolnak.
A Brighami Egyetem és a Harvard T H Chan Közegészségügyi Iskolájának kutatói azt vizsgálták meg,
hogy milyen hatással van hosszú távon az emberekre az, ha gyakran nassolnak magféléket. Ehhez megnézték
azt is, hogy az öregedő amerikaiak átlagosan mennyit híznak: elmondható, hogy évente egy font, vagyis 0,45
kilogramm megy fel rájuk, amit egyszerűsítsünk most inkább fél kilóra.
Aztán az átlagot megvizsgálta úgy is,
hogy mennyit híznak a magfogyasztók, és mennyit azok, akik nem ilyesmit szoktak nassolni.
A BMJ tudományos folyóiratban megjelent tanulmány
tanulsága az lett, hogy érdemes heti többször is magvakat
fogyasztani: akkor, ha naponta valaki, tegyük fel, 12 mandulát vagy 10 diót megevett, sokkal kevesebbet hízott az
évek során, mint azok, akik nem ilyesmit nassoltak.
Hosszú távon ez jócskán lecsökkenti az elhízás kockázatát – az elhízás pedig jelenleg az egyik legfenyegetőbb
„világjárvány” szerte a világon (mi, magyarok például élvonalban vagyunk az európai mezőnyben).
A súlynövekedés egy év alatt nem fél, hanem negyed
kiló lett – ez nem tűnhet soknak, de az évek során elég komolyan összeadódik.

Valószínűleg több oka van annak, hogy a magfélék ilyen
hatással vannak az emberi szervezetre. Egyes szakértők szerint az lehet, hogy azok, akik ilyeneket nassolnak, egyébként
is egy egészségesebb étrendet követnek, hiszen az az általános, hogy az eszik ilyesmit gyakrabban, aki figyel arra, mit
visz be a szervezetébe. Ezen kívül a magfélékben található
fehérje és rostok telítik az embert, így később nem tud annyit
enni, és nem fog elcsábulni az egészségtelenebb ételek felé.
Ráadásul a kutatók szerint az is segíthet már magában,
hogy valamit ilyen intenzíven rágunk, a magvakat ugyanis
általában nehezebb feltörni vagy elrágni, mint például egy
csokiszeletet vagy egy csomag
cukorkát. Így már alapból többet
dolgozunk azon, hogy megehessük őket, ezzel több idő megy el,
ezzel pedig a további nassolástól
vesszük el az értékes perceket.
A magvak nagy előnye, hogy
általában nem érezzük úgy, mintha lemondanánk valamiről miattuk az egészséges életmód érdekében: a legtöbb felnőtt, de még a
gyerekek nagy része is kifejezetten
szereti őket. Ezen felül gazdagak jó
zsírokban is, és rosttartalmuk miatt
segítik az egészséges bélműködést.
A tanulmány kitér egyébként arra is, hogy a növényi alapú étrend mennyire hasznos nemcsak az emberi szervezet,
de környezetvédelmi szempontból az egész bolygó számára.
A húsról való legalább részleges leszokásunk a környezet érdekében igazán előlendítene sokat a klímaváltozásért vívott
harcunkban, hiszen a mezőgazdaság az egyik legszennyezőbb
ágazat a gazdálkodásban. Persze nem kell mindenkinek vegetáriánusnak lenni, a szakértők egyszerűen a több növényi alapú élelmiszer fogyasztására akarják ösztönözni az embereket.
Ez pedig már az elhízás szempontjából sem lenne
rossz ötlet, hiszen akkor talán végre lekerülnénk az európai szégyenfalról, mint az egyik legkövérebb nemzet a
kontinensen.
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Ez történik a testeddel, ha
minden nap iszol kávét

Van, akinek nem indulhat nélküle a nap,
de Beth Witherspoon, a Community
Coffee Company bejegyzett dietetikus
tanácsadója szerint a kávé sokkal többet tesz a szervezeteddel, mint hogy segít felébredni neki.
Javulhat az általános hangulatod

A kávé koffeintartalma közvetlenül hat az agyműködésedre. Ezek a hatások különösen alacsony fogyasztás esetén (körülbelül 75 mg) észlelhetők. Witherspoon szerint „a
koffeint az agyra gyakorolt pozitív hatásokkal hozták ös�szefüggésbe, ideértve a mentális éberség és figyelem javulását, a koncentráció elősegítését és a hangulat javulását.”
A javuló hangulat és végső soron a depresszió csökkenése jegyében az AARP szerint „a kávé csökkenti az
öngyilkosság kockázatát.” A Harvard's School of Public
Health 2013-as tanulmánya szerint azok, akik naponta
két-három csésze koffeintartalmú kávét ittak, 45 százalékkal csökkentették az öngyilkosság kockázatát – valószínűleg azért, mert a koffein serkentő hatása javítja az
emberek hangulatát.

Javíthatja a memóriát

Míg a koffein pozitív hatása az éberségre, a figyelemre,
a koncentrációra és a hangulatra nem olyan meglepő, a memóriamegtartást fokozó képessége egy meglehetősen új tanulmányon alapul. A Nature Neuroscience folyóirat szerint
„a koffein 24 órával a bevitel után javította a teljesítményt.
(…) Arra a következtetésre jutottunk, hogy a koffein javította a hosszú távú emlékek megszilárdulását az emberekben.”
Fontos megjegyezni, hogy a több koffein nem feltétlenül jobb,
és nem is mindig lesz pozitív hatással a termelékenységre.

Segíthet, hogy jobb sportolóvá válj

Kávékedvelő sportolók: szerencsétek van. Mint kiderült,
a sportolók a kávéval összefüggésbe hozható mentális és fizi-

kai tulajdonságokból egyaránt profitálnak. Witherspoon szerint „A kávéban található teljesen természetes koffein a jobb
fizikai teljesítménnyel jár együtt, különösen az aerob vagy
állóképességi gyakorlatok során. A teljesítmény javításához
ajánlott koffein mennyisége 2-6 milligramm koffein testtömeg-kilogrammonként Ez körülbelül 1-4 csésze normál főzött kávét jelent egy 70 kilogramm súlyú ember számára.”
Végső soron a koffein növelheti a teljesítményt mind a
hosszan tartó, mind a rövid távú edzések során. A koffein
az agyban lévő receptorokkal is reagál, hogy „kikapcsolja”
azt a részt, amely felismeri az adenozint, a fáradtságérzetet
okozó vegyi anyagot. Ebben az értelemben csökken a fáradtság és a fájdalom érzése. A koffein koncentrációt és éberséget növelő képessége szintén elősegíti a sikeres edzést.

Túlzott fogyasztása negatívan
befolyásolhatja napi rutinodat

Ha túl sok kávét fogyasztasz, negatív mellékhatásokat
is tapasztalhatsz, mint például szorongás, pánik, nyugtalan alvás, álmatlanság és koffeinfüggőség. Az American
Heart Association szerint „a koffeinhez szokott egyének
12–24 órával az utolsó koffeinadag után „koffeinelvonást” tapasztalhatnak, ami viszont 24-48 órán belül megoldódik. A legszembetűnőbb tünet a fejfájás.” Mint minden túlzásnál, haláleset is lehetséges. A tanulmányok azt
is kimutatták, hogy egy napon belül elfogyasztott halálos koffein adag 100 csésze kávéval egyezik meg, bár a
metabolizmustól függően ez egyénenként változó lehet.

Megemelheti a koleszterinszintedet
(a főzés módjától függően)

Ha aggódsz a koleszterin miatt, érdemes még egyszer ellenőrizned a kávé főzési módját is. Ha francia
prést használsz, vagy inkább eszpresszót iszol, akkor a
kávéd lényegesen nagyobb mennyiségű cafestolból áll,
mint ha papírszűrős vagy instant kávét iszol, ez pedig a
szervezet alacsony sűrűségű lipoprotein (LDL) koleszterinszintjének emelkedését okozza. Ennek oka az, hogy a
szűrő képes elválasztani a kávét a koleszterinszint-növelő olajoktól, az úgynevezett terpénektől.
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A három megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Egy járókelő talál az utcán egy gumibotot.
– Biztos úr, ez nem a magáé? – kérdezi a közelben
posztoló rendőrtől.
– Nem, …

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

EGYLET EGYEDE
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CSACSIBESZÉD

- Fizetés napi nettó: 12.000 Ft.
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CSÓNAKOT
HAJT

JÓD

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: AK, AZ,
ÁR, DA, EM, ÉR, GO, IR,
KR, LN, NŐ, ÓK, SI.
Hárombetűsek: ALA,
ALÁ, ALK, ÁTA, CSÁ,
DNS, ETE, FEZ, FOG, ICI,
IGA, ILA, ILI, ILU, INN,
KEK, KOR, LIÓ, NDK,
PEN, POE, USA.
Négybetűsek: AKAI,
A N N O , AV I S , Á D Á M ,
DRIN, FÁNC, INCH,
MARI, MASA, OROS,
O S Z T, P Á VA , P É C S ,
TILT.
Ötbetűsek: ALAKI,

☼

ENYÉM, MARIO, PALYA,
RINGO.
Hatbetűsek: AKÁCOS,
ATÁLIA, CSÁRDA, ELÉRTŐ, ILONKA, MARADI,
MICIKE, NANTES, TERCSI, TORNÁC.
Hétbetűsek: ÁJTATOS,
BLOKÁLÓ, CSAKNEM,
EREMITA, FENYŐFA,
GESAROL, ITTASUL, KATUSKA, NEKITOL, ZSIGERI.
Kilencbetűsek: ELVESZETT, ERDŐTALAJ, FÉLEKKORA.
Tízbetűsek: ACÉLPARIPA, AKLI MIKLÓS, BARA
MARGIT, FENNAKADÁS.
Tizenegy betűsek:
ALSÓ TAGOZAT, FEKETE MAMBA, MINDHALÁLIG, TIGRISPITON.

2022. 3. szám megfej
tése: Minden kivált-

ság meszűnik, ha
nincs, aki elismerje.

Plusz egy vicc: ...az

anyanyelvén kívül angolul és németül is
beszélt.

kocka

Rácsos linzer

A tészta hozzávalói: 35 dkg finomliszt, 15 dkg rétesliszt, 15 dkg zsír, 20 dkg cukor, 1 tojás, 1 csomag sütőpor,
reszelt citromhéj, 1 csipet fahéj, 1 kis pohár tejföl;
Töltelékhez: 1 üveg baracklekvár, kb. 15 dkg darált dió.
Elkészítése: A hozzávalókat először tálban, majd gyúródeszkán jól összedolgozzuk. Ha még kicsit ragadna a
tészta, gyúrás közben kevés liszttel megszórjuk. A tészta
2/3 részét sütő méretű tepsi nagyságúra nyújtjuk úgy, hogy
a tepsi oldalára is jusson a tésztából. (Sütőpapírból kivágjuk a méretet, ezt tesszük a tészta alá, így biztosan akkora lesz, amekkora kell). Nem kell alá papír, mert elég zsíros a tészta. A tésztát megkenjük 1 üveg barack lekvárral, erre szórjuk a darált diót. A megmaradt részt vékonyra nyújtjuk, és derelye vágóval kb. 1 cm-es csíkokat vágva
egyenletesen ,,behálózzuk” a tészta tetejét. Felverünk egy
kisebb tojást és szilikon ecsettel óvatosan megkenjük (inkább csak tunkoljuk) a rácsokat és a tészta széleket, hogy
az ecset ne szedje fel a darált diót. 180 °C-ra előmelegített
sütőben addig sütjük, amíg a rácsok szép színt nem kapnak. (Ez kb. 20-25 perc)

Lovász és Karbantartó
munkakörbe

RÉGI TERÜLETMÉRTÉK

TAVASZI
FOLYADÉK

GRAMM

Magyarországra, Hantosra
mezőgazdasággal (lótenyésztéssel és
marhatenyésztéssel) foglalkozó cégünk
munkatársakat keres

A WHC Kft. Magyarországra
orosz, ukrán, magyar nyelvtudással keres
munkatársakat és tolmácsokat.
Mob.: +38067 100 46 38.

Megpattant hajszálerek az arcon?
5 tipp, amivel eltüntetheted

A társadalom több mint 10 százalékának keseríti meg
életét a rosacea és a couperosa. Ez a két bőrbetegség
– amely kipirosodott arccal és feszülő, égő érzéssel jár
– főleg a szőke, kékszemű, fehér bőrű embereket érinti és a nőket nagyobb számban, mint a férfiakat. Az
alábbi hat tipp segít eltüntetni a kellemetlen bőrpírt.
Levendulaolaj
A levendulából kivont
illóolajat számtalan kozmetikai termékben találhatjuk
meg. A növény illata lazító
hatású, de nemcsak izmainkat és lelkünket, még a bőrünket is nyugtatja. Az irritált, viszkető bőrre azonnali
gyógyír – ahogy a gombás
fertőzésekre is – de horzsolások, sebek gyógyulását is
hatékonyan segíti elő, közben a heg kialakulásának
esélyét is csökkentve.
Használhatod úgy,
hogy az arckrémedbe teszel
pár csepp levendulaolajat,
de akár kókusz vagy olívaolajba is keverheted. Kb. 5
cseppet használj egy teáskanálnyi mennyiséghez és
a levendulás olívát vagy
kókuszzsírt egy vattapamacs segítségével kend finoman a bőrödre!
Használj olajmentes
alapozót
A rosacea és couperosa
okozta vörös foltokat a
legtöbb nő alapozóval tünteti el, ami olykor még
ronthat is a helyzeten,
ugyanis az olaj-alapú termékek eltömíthetik a pórusokat és megterhelhetik
az amúgy is érzékeny bőrt.
Egy gél állagú alapozót sokkal jobban visel a
gyulladásban levő, kipirosodott arc, mert könnyebb
textúrájú.
Zabpehely maszk
Ki gondolná, hogy
a zabpehely nemcsak az
egészséges reggelibe való,
hanem az arcbőrrel is csodát tesz? Ráadásul olcsó
és természetes alapanyag,
amit bárhol beszerezhetünk.
Megakadályozza a bőr vízveszteségét – ami nagyon
hasznos, hiszen a bőrszárazság mindig rontja a rosacea

állapotát – és a viszketés érzését is csökkenti.
A legegyszerűbb maszk
is remekül működik – amikor két evőkanálnyi zabpelyhet keversz vízbe és azt
teszed az arcodra –, mert a
zabból kifolyó tejszerű lé
(zabtej) gyengéden tisztítja és egyben táplálja a bőrt.
Ha még hatásosabb elegyet szeretnél, akkor tegyél
hozzá – lehetőleg organikus – mézet, ami hatékony
gyulladáscsökkentő is. Ebben az esetben a zabpelyhet
zabliszt is helyettesítheti.
Húsz perc ebben a csodás
maszkban és a bőröd teljesen megnyugszik.
Aloe Vera
Az aloét már az ókorban
használták a gyógyászatban
és kivonatait napjainkban is
széleskörűen alkalmazzák
a kozmetikai iparban és az
alternatív gyógyászatban,
megnyugtató, fiatalító hatásának köszönhetően.
A növény belső levelében található zselé rendkívül jó hidratáló, de nemcsak
az arcra kenve hatásos, teaként is fogyaszd bátran.
Szivacs helyett ecsetet
használj
A gyulladt, érzékeny bőr
esetében még fontosabb,
hogy a sminkeszközök mindig tiszták legyenek, így hetente, de minimum kéthetente alaposan mosd ki őket
szappanos vízzel. Amennyiben a – lehetőleg nem olaj
alapú – alapozót szivaccsal
viszed fel, ideje, hogy inkább ecsetre válts.
A szivacsban ugyanis
több baktérium ülhet meg és
kitisztítani is nehezebb, mint
egy ecsetet. Mindig finom,
minőségi darabokat válassz,
így a finom pamacs még
gyengédebb lesz a bőrödhöz!

