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MUNKALEHETŐSÉG!!!
A  Zöld Munka Expressz Kft., ZME Kft. keres 
KÁRPÁTALJÁRÓL betanított munkásokat két-
, illetve háromműszakos munkarendben Tata-
bányára, valamint 50 km-es vonzáskörzetébe.
Amit kínálnak:
● Megbízható, hosszú távú bejelentett mun-
   kahely, nettó 800-1200 forintos órabér, illetve a 
   munkarendtől függően az ezekre járó pót-
   lékok (20-30% éjszakai, 50-100% túlóra). 
● Ingyenes szállás biztosított, valamint egy
   hónapban egyszer a hazautazás fizetett.
 ● A munkába járás a saját buszaikkal történik.
Több munkaterületre lehet jelentkezni: 
● autóalkatrész-összeszerelő üzemekbe, 
● kábelköteggyártó munkakörökbe, 
● klíma- és számítógép-összeszerelő gyárakba,
● elektronikai összeszerelő gyárakba,
● ülésgyártás és csomagolás munkakörbe,
● raktári és csomagolási munkakörbe. 
Keresnek szakmunkásokat is:
▪forrasztó ▪hegesztő ▪festő ▪fényező ▪ács 
▪asztalos ▪lakatos ▪villanyszerelő ▪targoncás.
A munkakörülmények tiszták, rendezettek.
Magyar útlevél szükséges.
Érdeklődni a 099 79 53 240-es mobilszámon.

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

Mob.: +380 (66) 285 0 283 
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

Folytatás a 3. oldalon

Nemzedékek kézfogása

Folytatás a 3. oldalon

Partok, vizek, jelek

Beregszász ismét 
borfesztiválra készül

Minden koncert-
nek, zenei elő-
adóestnek az a 

fénypontja, amikor az éne-
kesek, muzsikusok meg-
énekeltetik a közönséget. 
A Péterfalván immár har-
madik alkalommal meg-

rendezett idősek bálja viszont 
azzal nyújtott maradandó él-
ményt valamennyi résztve-
vő számára, hogy a közön-
ség szinte minden népdalt és 
nótát együtt énekelt az alkal-
mon fellépő nagyszerű zené-
szekkel, a virtuóz játékáról is-

mert Kobza Oszkár cigány-
prímással kiegészült Kokas 
Bandával. Ami a jövőre néz-
ve ugyancsak biztató: a bá-
lon együtt ropták a táncot a 
tizenéves néptáncosok szü-
leikkel, nagyszüleikkel, falu-
belijeikkel.

A szervezők nevében 
Kokas Erzsébet, a Nap-
sugár Gyermektánccso-
port és Egyesület vezető-
je köszöntötte a mulatság 
közel száz résztvevőjét. 

Beregszászon az elmúlt 
vasárnap, a magyar 

kultúra napjának előes-
téjén Cserniga Gyulának, 
a Bereg Alkotó Egyesület 
elnökének a festménye-
iből nyílt kiállítás a be-
regszászi római katolikus 
egyházközség Pásztor Fe-
renc Közösségi és Zarán-
dokházban. Az ökumené 
jegyében szervezett tár-
lat megnyitóján csaknem 
ugyanolyan számban vet-
tek részt református, mint 
római katolikus hívek. Ta-
lán mindez nem meglepő, 
ha tudjuk, hogy a művész 
a beregszászi református 
gyülekezet lelkésze. 

A kiállítás megnyitójá-
nak napján kezdődött öku-
menikus imahétre utalva a 
szervezők nevében Jakab 
Eleonóra, a beregszászi 
Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége elnöke köszön-
tötte az egybegyűlteket. 

Részletek az 5. oldalon Péterfalva: idősek bálja harmadszor

Cserniga Gyula művei a Pásztor Ferenc Közösségi Házban
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A jelenlévőket Jakab Eleo-
nóra, a KÉSZ elnöke köszöntöt-
te. „Egyik legkedvesebb tanítvá-
nyomat köszönthetem ma, aki ki-
tartással és sok erőfeszítéssel tu-
dományos munkáiban a világ mi-

nél pontosabb megismerésére tö-
rekszik.”

Ezt követően az előadó rö-
viden bemutatta életútját, majd 
rátért előadására. „Ez az elő-
adás nem egy hagyományos be-
mutató, hisz a Bibliát, Isten üze-
netét szeretném összehozni a 
tudománnyal” – kezdte Fiser 
Béla. Elmondásából többek kö-
zött megismerkedhettünk a tudo-
mány és a hit kapcsolatával. Az-
zal, hogy az ember a világ meg-
ismerésére teremtetett lény, szün-
telenül kutatja keletkezését. Ez a 

Tudomány és hit kapcsolata
A beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) szer-
vezésében érdekfeszítő és egyben megosztó előadást hallhatott a kö-
zönség a kárpátaljai származású Fiser Béla egyetemi tanár (Mis-
kolc) tolmácsolásában. A Kémia a Bibliában című előadásra janu-
ár 20-án került sor a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban.

megismerés pedig közelebb vihet 
minket a Teremtőhöz is.

Előadásának második felében 
rátért arra, hogy a Biblia szövege 
tele van kémiai utalásokkal, ame-
lyek nagyon súlyos üzenetet hor-

doznak az ember felé. „Összetö-
röm gőgös hatalmatokat. Olyan-
ná teszem fölöttetek az eget, mint 
a vas, földeteket pedig olyanná, 
mint az érc” – idézte Mózes köny-
vét az előadó. Valamint megem-
lítette az aranyat, tömjént és mir-
hát, amelyeket az ókortól kezdve 
máig használunk.

„Tudós ember vagyok, ku-
tatom a világ dolgait, megpró-
bálom megérteni, és ezáltal el-
jutni Istenhez” – zárta előadását 
Fiser Béla.

Kurmay Anita

Elindult az erős magyar kö-
zösségek éve – vetette fel a té-
mát Velkovics Vilmos műsor-
vezető.

Potápi Árpád elmondta, ez 
a Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkársága temati-
kus évének elnevezése, 2012 óta 
rendeznek ilyen tematikus éve-
ket, az elmúlt évek az ifjúsághoz 
és a családhoz kötődtek, mely a 
magyar társadalom alapja. Eb-
ben a programcsomagban szere-
pel a Határtalanul és az óvoda és 
bölcsöde fejlesztési program is. 
Szeretnének bemutatni olyan kö-
zösségeket Kárpát-medence szer-
te, de akár a diaszpórából is, akik 
példaként állíthatók a mai magyar 
társadalom elé.

Megmutatjuk azt, hogy bár az 
elmúlt 100 évben a magyarságot 
rengeteg sorscsapás, tragédia, há-

Potápi Árpád: 2020 – 
a Nemzeti összetartozás éve

Január végéig várják a jelentkezéseket a külhoni magyar közössé-
gek támogatására kiírt pályázatokra – jelentette ki Potápi Árpád 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár Magyarország élőben című 
műsorunkban. A politikus felhívta a figyelmet, hogy 2020 a nem-
zeti összetartozás és az erős magyar közösségek éve, a programso-
rozatok célja a világ magyarságának összekovácsolása.

borús vereségek, elbukott forradal-

mak, területi veszteségek érték, en-
nek ellenére megvagyunk, a Kár-
pát-medencében a legszámosabb, 

legerősebb nemzetet adjuk még 
most is. Világnemzetté váltunk 
az elmúlt évszázadban és sze-
retnénk, ha a következő 100 év-
ben is a mi magyar közössége-
ink mindenütt a világban és a 
Kárpát-medencében is ott len-
nének és valóban ez az évszá-
zad, a vesztes 20. évszázadhoz 
képest egy nyertes évszázad len-
ne, ahol a gazdasági fejlődés jel-
lemző az egész magyar nemzet-
re, emellett pedig minden szem-
pontból a mi közösségeink erő-
södnének – mondta Potápi Ár-

pád nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkár.

Hír TV

Az ukrán parlament végső ol-
vasatban elfogadta csütörtökön 
a középfokú oktatást szabályo-
zó, kisebbségeket is érintő tör-
vényjavaslatot.

Az előterjesztést a 450 fős 
törvényhozás 327 képviselője tá-
mogatta, 3-an szavaztak ellene, 
54-en tartózkodtak és 16-an nem 
szavaztak a plenáris teremben a 
döntéshozatalkor jelen lévő kép-
viselők közül.

Az oktatási minisztérium ál-
tal kiadott sajtóközlemény sze-
rint a törvény nyelvi cikkelye a 
nemzeti kisebbségek képviselő-
ivel folytatott konzultációt kö-
vetően, az Európa Tanács Ve-
lencei Bizottsága által készített 
ajánlások figyelembevételével 
készült. Az elfogadott törvény 
egyebek mellett háromféle mo-
dellt tartalmaz az ukrán nyelv kö-
zépfokú szinten történő oktatásá-
ra vonatkozóan a nemzetiségi is-
kolákban. Ez egyben a 2017-es 

Az ukrán parlament elfogadta a középfokú oktatásról szóló törvényt

A magániskolákban szabad az 
oktatás nyelve

oktatási törvény sok vitát kiváltott 
7., úgynevezett nyelvi cikkelyének 
részletes kifejtése.

A törvény három csoportba so-
rolja az Ukrajnában élő kisebbsé-
geket, és eszerint ír elő számukra 
megfelelőnek tartott oktatást. Az 
első az úgynevezett őshonos né-
pek, amelybe főként a krími ta-
tárok tartoznak, s akiknek nincs 
saját államuk, valamint nyelvük 
különösen megóvásra, fejlesz-
tésre szorul. Számukra a törvény 
biztosítja az anyanyelven törté-
nő oktatást az ukrán nyelv tanu-
lása mellett az elsőtől a tizenket-
tedik osztályig.

A második csoportba az Euró-
pai Unió valamely tagállamának 
nyelvét beszélő kisebbségek ke-
rültek. Számukra az ötödik osztá-
lyig biztosított az anyanyelven tör-
ténő oktatás. Az ötödik osztályban 
az éves óraszámok legkevesebb 20 
százalékánál viszont már el kell 
érni, hogy ukrán nyelven folyjon 

az oktatás, és ezt folyamatosan 
növelni kell. A kilencedik osz-
tályig ennek az aránynak a tan-
tárgyak 40 százalékáig kell el-
jutnia, a felsőbb osztályokban 
pedig legalább a 60 százalékot 
el kell érnie.

A harmadik modellt a mara-
dék, az ukránhoz közel álló nyel-
vet beszélőknek, elsősorban az 
orosz ajkúak számára dolgoz-
ták ki. Számukra az ötödik osz-
tályig szintén biztosított az anya-
nyelven történő oktatás. Az ötö-
dik osztályban és attól felfelé vi-
szont legalább a tanórák 80 szá-
zalékában át kell térniük az uk-
rán nyelvű oktatásra.

Kijev korábban megígérte, 
hogy ez a jogszabály kimond-
ja majd, a 2017-es oktatási tör-
vény nyelvi cikkelye nem ter-
jed ki a magániskolákra. A most 
elfogadott törvény kimond-
ja, hogy a magániskolák teljes 
mértékben maguk választhatják 
meg az oktatás nyelvét, ugyan-
akkor szavatolniuk kell, hogy a 
diákok az előírások szerint el-
sajátítják az államnyelvet, azaz 
az ukránt.

MTI/Kárpátinfo

Grezsa István ismertette: a 
misszió eddig huszonkétszer 
járt Kárpátalján, tavaly hiány-
pótló nőgyógyászati szűrést 
is biztosítottak az ott élő ma-
gyaroknak. Az elmúlt évtized 
egyik célja a Kárpát-medencei 
magyarok egy közösségbe for-
málása volt, ezért nem szabad 
hagyni, hogy Kárpátalja lesza-

A Katolikus Karitász orvosmissziója a 
magyarság megmaradását is szolgálja

kadjon az ukrán gazdasági és tár-
sadalmi viszonyok miatt – hang-
súlyozta.

Kiemelte, hogy Magyarország 
a rossz államközi kapcsolatok el-
lenére az élet minden területén je-
len van Ukrajnában, és azt bizo-
nyítja, hogy megbízható, jó part-
nere az országnak. Magyarország 
abban érdekelt, hogy helyreálljon 

a két ország közötti jó kapcso-
lat, és ezáltal szülőföldön tud-
ja tartani az ott élő magyaro-
kat – tette hozzá.

Écsy Gábor, a Katolikus 
Kari tász országos igazgatója 
arról beszélt, hogy idén má-
sodik alkalommal tértek visz-
sza Munkácsra, ahol százhar-
minc gyereket és száz felnőt-
tet vizsgáltak meg. A felnőttek 
közül ötvenen nőgyógyásza-
ti szűrést is kértek – mond-
ta. Hozzátette: a szombati lá-
togatásra bőrgyógyászt is vit-
tek, akire szintén nagy szük-
ség volt.

MTI/Kárpátinfo

A Katolikus Karitász orvos missziója az egészségügyi szemléletfor-
málás mellett a magyarság megmaradását, a magyar közösség szülő-
földön boldogulását is szolgálja – mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kár-
pát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős mi-
niszteri biztos hétfőn az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió Jó 
reggelt, Magyarország! című közös műsorblokkjában.

Volodimir Zelenszkij ukrán el-
nök utasította a bűnüldöző szer-
veket, hogy két héten belül álla-
pítsák meg, kik állnak Olekszij 
Honcsaruk miniszterelnök, va-
lamint a kormány és a jegy-
bank képviselői közti beszélge-
tés lehallgatása mögött – hozta 
nyilvánosságra pénteken az el-
nök hivatala.

A közlemény szerint – amelyet 
az Ukrajinszka Pravda hírportál idé-
zett – a feladatot az államfő az Uk-
rán Biztonsági Szolgálat (SZBU), a 
főügyészi hivatal, a belügyminisz-
térium, a korrupcióellenes iroda, az 
Állami Nyomozó Iroda és a Állami 
Védelmi Hivatal vezetőivel folyta-
tott találkozóján adta ki.

Az elnök megjegyezte, hogy 
büntetőeljárások keretében egyér-
telműen meg kell határozni a tár-
gyalásokon részt vevő személyek 
körét, és tisztázni kell a körülmé-
nyeket, amelyek között ezek a meg-
beszélések zajlottak.

Hozzátette, hogy a kormány-
fő elmondása szerint több tárgya-
lás zajlott, és a találkozó, amely-
nek első részletét nyilvánosságra 
hozták, öt órán át tartott.

Zelenszkij ezen túlmenően 
utasította a hatóságok vezetőit, 
hogy két héten belül dolgozzák 
ki a szükséges intézkedéseket a 
hasonló események jövőbeni ki-
küszöbölésére és az informáci-
ók védelmének technikai biztosí-
tására. Hangsúlyozta, hogy jogo-
sulatlan hangfelvétel, beszélgeté-
sek rögzítése nem szabad, hogy ál-
lami hivatalok helyiségében bár-
mely szinten megtörténjen, mert 
ez nemzetbiztonsági kérdés.

Az ukrán miniszterelnök pén-
teken megírta lemondólevelét, de 

Lehallgatták az ukrán kormányfőt
egyelőre nem a parlamentnek, ha-
nem az államfőnek adta át. A lé-
pést Honcsaruk politikai döntés-
nek nevezte, amelyet azután ho-
zott, hogy két napja nyilvános-
ságra került egy hangfelvétel az 
interneten, amelyen állítólag ő 
kormánytagokkal és jegybanki 
vezetőkkel arról értekezik, mi-
ként vezessék félre az elnököt, 
amikor megmagyarázzák neki a 
nemzeti valuta árfolyamának ala-
kulását és az országban zajló gaz-
dasági folyamatokat. A felvéte-
len – amelynek valódiságát egy-
előre a kormányoldalon cáfol-
ják, de legalábbis kétségbe von-
ják – egy Honcsarukéhoz hason-
lító hangú szereplő kijelenti, hogy 
Zelenszkij alig ért valamit a pénz-
ügyekből, és saját magát „tudat-
lannak” nevezi általában a gazda-
sági kérdésekben.

A kormányfő előbb az elnöki 
hivatalba ment pénteken konzul-
tálni, utána a parlamentbe, ahol a 
plenáris ülésen felszólalva kijelen-
tette, hogy az alkotmánynak meg-
felelően járt el, noha nem a parla-
mentnek, hanem az elnöknek küld-
te el a lemondásáról szóló nyilat-
kozatot, de a házelnöknek címez-
te, és az államfőnek „joga van azt 
bármikor benyújtani a törvényho-
zásnak”.

Az Ukrajinszka Pravda hír-
portál emlékeztetett arra, hogy 
az ukrán alkotmány szerint a mi-
niszterelnöknek a parlamenthez 
kell benyújtania lemondását. A 
miniszterelnök elveszti tisztsé-
gét aznap, amikor a parlament 
megszavazza menesztését. Vele 
együtt a parlament az egész kor-
mányt meneszti.

MTI/Kárpátinfo
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A szatmárcsekei református 
templomot zsúfolásig megtöl-
tő gyülekezetet Tiba Zsolt helyi 
református lelkipásztor köszön-
tötte, majd Szalay Kont esperes 
apostoli köszöntése, és a gyüle-
kezettel együtt elhangzó bűnval-
ló imádsága következett.

Ternyák Csaba római kato-
likus érsek igehirdetésében ar-
ról beszélt, hogy kultúránk egyik 
legszebb jelképe a Himnuszunk, 
amelynek megszületése mellett 
a keresztények egységéért ren-
dezett ökumenikus imahétre is 
figyeljünk, hiszen ez is magyar 
kultúránk része.

Dr. Fekete Károly lelkipász-
tor, a Tiszántúli Református Egy-
házkerület püspöke Júdás apostol 
levelének 17–21. részéből vett 
idézettel – ,,Ti azonban szeret-
teim, emlékezzetek meg azokról 
a beszédekről, amelyeket a mi 
Urunk Jézus Krisztus apostolai 

mondottak” – hirdette Isten igé-
jét, és arról beszélt, hogy az is-
meret önmagában sohasem pó-
tolhatja a hitet.

A Himnusz eléneklését köve-
tően Csíkos Sándor, Jászai Ma-
ri-díjas színművész előadásában 
hangzott el nemzeti imánk teljes 
szövege, majd a Kölcsey-emlék-
plakett átadására került sor. Az 
1995-ben alapított emlékplakettel 
a magyar művésztársadalom azon 
képviselőit tüntetik ki, akik alko-
tásaikkal és életművükkel hozzá-
járultak a magyar és az egyetemes 
kultúra gazdagításához.

A Kölcsey Társaság kuratóri-
uma idén Bereményi Géza Kos-
suth- és József Attila-díjas író-
nak, Balázs Béla-díjas filmren-
dezőnek ítélte oda a Kölcsey-em-
lékplakettet. 

Dr. Bölcskei Gusztáv nyu-
galmazott püspök, a társaság el-
nöke laudációjában hangsúlyoz-
ta, hogy Bereményi Géza ,,bele-
tartozik a magyar kultúra szöve-
tébe”, munkássága megmutatja, 
hogy az igazi kultúrának nem-
zedékeket és közösségeket ösz-
szeragasztó funkciója van. ,,Jó 
év volt, mikor születtem én, volt 

A magyar kultúra napja 
Szatmárcsekén

A korabeli kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én 
Szatmárcsekén fejezte be a később Erkel Ferenc megzenésítésé-
vel nemzeti imánkká vált Himnuszt, és ez a jeles esemény 1989 
óta számít a magyar kultúra napjának. Ilyenkor az egész ország 
figyelme Szatmárcsekére, erre a kis határ menti beregi település-
re irányul, ahol a helyiek méltóképpen ápolják mindmáig leghí-
resebb polgáruk szellemi örökségét. A vasárnap tartott megem-
lékezés ökumenikus istentisztelettel indult.

krumpli és kenyér”… – idézte 
Bereményi egyik ismert dalszö-
vegét Bölcskei Gusztáv.

A díjátadást követően az 
Amici Cantates Énekegyüttes 
előadásában hangzott el négy 
mű, majd Ternyák Csaba és Fe-
kete Károly áldásával ért véget a 
templomi alkalom.

Az ökumenikus istentisz-
teletet követően az ünneplő és 
megemlékező tömeg a jelleg-
zetes csónakos fejfáiról híres 
szatmárcsekei református teme-
tőbe vonult, ahol Kölcsey Ferenc 
síremlékénél Potápi Árpád János, 
a Miniszterelnökség nemzetpoli-
tikáért felelős államtitkára mon-
dott ünnepi beszédet. ,,Nekünk, 
magyaroknak, más nemzetek-
től eltérően, nem diadalmenet, 
győzelmi felvonulás a nemzeti 
imánk. A miénkben ott vannak 
a viharos évszázadok tragédiái, 
mementói is, benne van nemze-

tünk esendősége. De benne van 
a megrendíthetetlen hitünk is a 
Mindenhatóban” – mondta töb-
bek között az államtitkár, aki a 
Himnuszt identitásunk és kultú-
ránk legmeghatározóbb elemé-
nek nevezte.

Ezt követően az eseményen 
részt vevő szervezetek, önkor-
mányzatok, gyülekezeti és pol-
gári intézmények képviselői he-
lyezték el a megemlékezés ko-
szorúit a síremléknél.

Kárpátaljáról Szatmárcseke 
testvértelepülése, Badaló képvi-
seletében Jakab Lajos és Veres 
Magda, a KMKSZ badalói alap-
szervezetének elnöke és alelnö-
ke, a badalói református gyüle-
kezet nevében pedig Hadadi Jó-
zsef presbiter és Veres Sándor 
gyülekezeti tag koszorúzott. A 
házigazdák nevében Csoma Zol-
tán, Szatmárcseke polgármestere 
mondott köszönetet mindenkinek 
az ünnepi megemlékezésen való 
részvételért.

Az áldásokban gazdag ese-
ménysorozat a helyi kultúrház-
ban megtartott szeretetvendég-
séggel zárult.

(tamási)

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

Mobil: +38(095) 600 80 05, +38(097) 600 80 05 

Nemzedékek kézfogása
Péterfalva: idősek bálja harmadszor

Elejét lásd az 1. oldalon

Elmondta, hogy három eszten-
dővel ezelőtt ifj. Kokas Károly, 
a Kokas Banda Népi Együttes 
táncosa, valamint Módos Máté 
és Almási Benta Csilla, a Ma-
gyar Állami Népi Együttes tán-
cosai, amikor az egyik tiszaháti 
gyűjtőútjuk tapasztalatait meg-
beszélték, arra az elhatározásra 

jutottak, hogy bált szerveznek 
azok részvételével, akiket nép-
zenei és néptáncgyűjtő útjuk so-
rán felkerestek. 

Nagy élmény volt, hogy 
ezeknek a helyi nótafáknak, népi 
táncosoknak a többsége idős kora 
ellenére nemhogy csak részt vett 
a rendezvényen, hanem annak 
mindvégig hangadója maradt. 
Óriási érték, hogy zenei reper-
toárjuknak jelentős részét olyan 
dalok teszik ki, amelyek olyany-

nyira jellemzőek erre a tájegység-
re. Az est emellett kiváló alkalmat 
szolgáltatott arra, hogy ezt a zenei 
kincset a fiatalok is megismerjék és 
megtanulják. 

Apropó, fiatalok. A már em-
lített Napsugár tánccsoport tag-
jai, jelezvén, hogy tisztában van-
nak azzal, hogy milyen hatalmas 
szellemi kincs birtokába jutottak, 
az est folyamán szatmári, viski és 

nagydobronyi csárdást mutattak be. 
Köszöntőjében Gyebnár István 

beregszászi magyar konzul arról 
szólt, hogy az ugocsai Tiszaháton lát-
hatóan egy, a hagyományokat jól is-
merő nép él, amelyik igyekszik ezt az 
örökséget a fiataloknak tovább adni. 

Módos Máté beszédében azt 
hangsúlyozta, hogy hosszú távra 
biztosított annak a közösségnek a 
jövője, amelyik ennyire ragaszko-
dik a gyökereihez és ennyire tisz-
tában van értékeivel.

A Kovály Csilla vezette Ti-
sza Csillag Kórus előadásában 
ezúttal többek között olyan paj-
zán dalokat hallhattunk, amelyek 
továbbra is felcsendülnek az it-
teni lakodalmakon, születésna-
pokon, társas alkalmakon. 

A magyar attól kulturális 
nemzet, hogy tagjait, éljenek bár-
hol a világon, összeköti az a pá-
ratlanul gazdag szellemi kincs, 
amit az elődök hoztak létre, s 
amely szerencsére nemzedékről 
nemzedékre átöröklődik.

Az ugocsai Tiszahát népe eb-
ből a szempontból is szerencsés-
nek mondhatja magát, mivel itt 
a szovjet éra elnemzettelenítő 

évtizedeiben a közel 
száztagú Tisza Dal- és 
Táncegyüttes jóvoltá-
ból sikerült eljutnia a 
tiszta forráshoz, az au-
tentikus néptánchoz és 
népzenéhez. Ma már 
talán kevesen tudják 
Kárpátalján, hogy a 
szatmári táncok azért 
(is) terjedtek el vidé-
künkön, mivel azokat 
az imént említett népi 
formáció mindvégig a 
műsorán tartotta. Nem 
véletlen, hogy a késő 
éjszakába nyúló bál 
során mindig újabb és 
újabb nép- és katona-
dalok, nóták csendül-
tek fel, melynek elő-
adásába a közönség 

szinte valamennyi tagja, a 8-10 
éves kisiskolástól a 91 éves 
dédmamáig mindenki bekap-
csolódott. 

A bál résztvevőit a hagyo-
mányoknak megfelelően a szer-
vezők töltött káposztával és ke-
mencében sült kőttes kaláccsal 
vendégelték meg. 

A rendezvényt a Hagyomá-
nyok Háza Kárpátaljai Hálóza-
ta támogatta.

Kovács Elemér

Partok, vizek, jelek
Cserniga Gyula művei a Pásztor Ferenc Közösségi Házban

Elejét lásd az 1. oldalon

Bonkaló Beáta tanuló tolmácso-
lásában nemzeti imánkat hall-
gathattuk meg. Szilágyi Má-
tyás beregszászi magyar főkon-
zul ünnepi beszédé-
ben arra emlékeztett, 
hogy a 2020-as eszten-
dő nem csupán az ösz-
szetartozás éve, hanem 
egyben a magyar kul-
túra megkülönbözte-
tett éve is, melyre szín-
vonalas programok so-
kaságával készül a Kár-
pát-medence magyarsá-
ga. Cserniga Gyula ké-
peiről szólva pedig a 
diplomata úgy fogal-
mazott: ezek rendkívü-
li színérzékkel megfes-
tett lelkiesült tájak. 

Látni, láttatni, s 
eközben látatlannak 
maradni, így foglalta 
össze Cserniga Gyula 
alkotói munkásságának 
lényegét Pusztai-Tárczy Batrix, a 
művész barátja, aki arra is figyel-
meztetett, hogy bár a most kiál-
lító művész igencsak szerteága-
zó tevékenységet folytat, min-
dig igyekszik a háttérben marad-
ni, mivel számára nem saját sze-
mélye, hanem az általa képviselt 
ügy a legfontosabb. A kiállítás cí-
mének – Part – a megválasztása 
sem véletlen, mivel a partnak itt 
szimbolikus jelentése van. Két 

part között hömpölyög életünk fo-
lyója is, mint ahogy gyakran érez-
zük úgy, hogy valaminek a partján 
állunk, miközben zajlanak körülöt-
tünk az események. Pusztai-Tárczy 
Beatrix arra is rámutatott, hogy a 

művész tájképein a transzcendens 
motívumok állandóan felfedezhe-
tők. Ég és föld, magasság és mély-
ség, fény és sötétség ott pulzál az 
alkotásokon. 

Cserniga Gyula köszöntőjében 
szintén az alkotásokban rejlő spiri-
tuális töltetről szólt, azokról a tit-
kokról, amelyek megfejtése olykor 
komoly szellemi teljesítményre sar-
kallja mindazokat, akik teljes mér-
tékben meg kívánják érteni és befo-

gadni ezeket az alkotásokat. Ez a 
plusz mondanivaló a legtöbbször 
lelkünk tükröződései. 

A kiállítás képeit szemlélve 
megállapíthatjuk, hogy Cserniga 
Gyula sokoldalú művész. A rea-
lista tájfestészet mellett nem ide-
gen számára a nonfiguratív ábrá-
zolásmód sem. 

A tárlatot Bence Barba-
ra és Hapák Alexandra ének-
előadása, Tarpai Júlia fuvo-

lajátéka, a Beregszászi Ko-
dály Zoltán Művészeti Iskola 
harmonikaegyüttesének előadá-
sa tette igazán felemelővé. 

A kiállítás megnyitóját meg-
tisztelte jelenlétével Keresztes 
Dénes, a Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége (KÉSZ) országos 
alelnöke, valamint Pál Lászlóné, 
a KÉSZ nyíregyházi szervezeté-
nek elnökségi tagja. 

Eszenyi Gábor
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Mikor született a félelem? Egy-
szer, amikor az ember vétke-
zett. 

A rettegés, félelem, hatalmá-
ban tartja az egész világot. 

Isten jó kedvében, nem rette-
gésre, nem szorongásra-félelem-
re teremtette az embert, hanem 
örömre, békességre, gyönyörkö-
désre, boldogságra. Az első em-
bernek valóban szép és öröm volt 
Istennel együtt lenni, gyönyör-
ködni a Teremtő Atya munká-
jában. Meddig?                                                                                                                                          

Addig, amíg hallgatott rá és 
engedelmeskedett az ő szavának, 
kérésének. Olyan gyönyörűen 
van ez megírva a Bibliában! Is-
ten a hűvös alkonyatkor kereste, 
meglátogatta az embert. Beszél-
getett velük, lehetett kérdésük és 
ő válaszolt... 

Ezt a kedves, gyermek-atya 
kapcsolatot, az édes, őszinte bi-
zalmat irigyelte a sátán és meg-
rontotta a szeretet bizalmát.

Ekkor született a félelem. 
Az ember is felfedezte, hogy be-

csapta őket a kísértő. Megijedtek, 
félni kezdtek és ezért rejtőzködtek. 

Isten jön az övéihez, mindig 
Isten közeledik a bűnöshöz. 

Isten kérdez: Ádám, hol vagy? 
Éva, hol vagy? Te hol vagy, én hol 
vagyok? Nem támad, nem kiabál, 
nem veszekszik... Kérdez.

Tudta, hol van Ádám, tudja, 
hol vagy most te... 

Mit válaszolok?
 Itt vagyok, köszönöm szépen, 

jól vagyok. Semmi baj, kicsit el-
estem, sáros vagyok, kicsit vérzik 
a sebem. Majd meggyógyulok, 
majd rendbe jönnek a dolgaim. 

Félelem
Magától semmi nem rende-

ződik, sebeid elfertőződnek, a kis 
karcolásból amputáció is lehet. 

Keres az Isten, szánakozik 
feletted, felettem, mert látja ron-
gyos, tépett ruháinkat, sebeinket, 
magányunkat, szenvedésünket, 
titkainkat, a nagy-nagy félelmet, 
amiben élünk. A félelem meg-
nyomorít testileg, lelkileg.

Ezért küldte Isten az Ő Fiát 
a földre, hogy magához ölelje, 
édesgesse ezt a szenvedő, seb-
zett világot, az embereket, téged 
és engem. 

Isten szeretete nem gyengül, 
nem fárad el soha.

Félsz? Bizonyára van rá 
okod... 

Most mindenki fél... Háború-
tól, betegségtől, felmelegedéstől, 
terrorizmustól, hűtlenségtől, vá-
lástól, haláltól…

Félénk vagyok én is, de az Ő 
gyermeke vagyok és megnyug-
szom az Ő kebelén. Szerető Atya 
az Isten. 

Láttad már, hogy a keresz-
ten Jézust kitárt karokkal feszí-
tették meg, szögezték a fához... 
Az Ő karjai ma is tárva vannak, 
várnak rád és rám. Ne félj, siess, 
fuss az Ő védő, szerető karjaiba! 
Ő nagyon szeret! Téged szeret!

Ne bujkálj, ne menekülj! 
Ádám, Éva, te és én hol va-

gyunk? 
Az Édes Atya keres és vár. 
Ne félj, válaszolj és menj 

hozzá!
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella 

Részlet A szeretet értéke és 
mértéke c. könyvéből

A vízkereszt az egyik legősibb 
keresztény ünnep, amely Jézus 
megkeresztelkedésére emlékez-
tet bennünket. Emellett vízke-
resztkor ér véget a karácsonyi 
ünnepkör, s kezdődik a farsan-
gi időszak. 

Beregszászban ebből az al-
kalomból Vojtovics Emil pra-
voszláv atya és Szabó Viktor 
görögkatolikus lelkész szentelte 
meg városunk vizét. A rendezvé-

Vízkereszt alkalmából megszen-
telték Beregszász város vizét

Január 19-én, az ortodox vízkereszt ünnep alkalmából a bereg-
szászi Kárpátvíz Kft.-nél sor került a víz hagyományos megszen-
telésére a vállalat Kishegyen működő víztisztító telepén.

nyen az egyházi elöljárók szer-
tartást celebráltak, valamint Is-
ten áldását kérték a Vérke-parti 
város lakóira. 

A hiedelem úgy tartja, hogy 
a megszentelt víz energiával te-
lik meg, az emberek számára po-
zitív tulajdonságokkal bír, meg-
véd mindenféle bajtól. Immár a 
beregszásziak is élvezhetik en-
nek a jótékony hatását.

Kurmay Anita

A beregszászi Ilosvay házas-
pár, Attila és felesége, Marika az 
elsők között döntött úgy, hogy 
elhagyott, „törött szárnyú”, sze-
retetre éhes „fiókákat” fogad be 
három gyermekük mellé. Ők vol-
tak a családtípusú gyermekott-
hon kárpátaljai úttörői. Azóta 23 
év telt el. Az első „eresztés” las-
san kirepül a fészekből…

– Mindig arra törekedtünk, 
hogy elsősorban biztonságban 
érezzék nálunk magukat a befo-
gadott gyermekeink, hogy sze-
rető családra, szülőre, testvérre 
találjanak itt, hogy érezzék, szá-

munkra mindannyian fontosak, 
szeretjük őket – kezdi beszélge-
tésünket Marika. – És örülünk, 
mert úgy látjuk, valamennyien 
megtalálják helyüket az életben. 
Saját gyermekeinkkel együtt va-
lóban testvérként nőttek fel, min-
denki ma is figyel a másikra, és 
segít ott, ahol tud.

– Kit merre vetett a sors?
– Elsőszülött fiunk, Attila, 

Budapesten szerzett építészmér-
nöki diplomát, ő már családot 
alapított, és nagyberegi születé-
sű feleségével, Viktóriával egy 
tündéri unokával is megajándé-
koztak bennünket másfél évvel 
ezelőtt. Heni lányunk is Buda-
pesten fejezte be tanulmányait, 
akárcsak a férje, Attila, aki szin-
tén kárpátaljai. Dániel fiunk idén 
fejez sport szakon. Mindannyian 
Budapesten vannak. Fogadott lá-
nyunk, Viki érettségi után tanult 
egy évet sportszakon, de abba-
hagyta. Most Tatabányán dol-
gozik, komoly barátja van (kár-
pátaljai), úgy tűnik, megtalál-
ta helyét. Máténk pincérnek ta-
nult. Nagyon szerette a szakmá-
ját, de sajnos balszerencsés volt 
az itthoni munkahelyválasztás, 
származása miatt lenézték, pe-
dig csupaszív, jótét és becsüle-
tes lélek… Nemrég ő is Magyar-
országon vállalt munkát. Fruzsi-
na cukrásznak tanult, de őt in-
kább a főzés érdekli. Korábban 
az egyik beregszászi iskola kony-
háján dolgozott kisegítőként, de 
most – egy kicsit jobb fizetés re-
ményében – váltott éttermi mun-
kára. Szeptemberre van kitűz-
ve az esküvője, arra gyűjt. Fanni 

Ilosvayék mertek nagyot álmodni

Kirepültek az első fecskék
Amikor a fecske – vagy bármelyik madárfióka – szárnypróbálga-
tások közepette kirepül a fészekből, sokszor leesik, viharba kerül-
ve olykor szárnyaszegetté válik. De legtöbbször ritkán marad egye-
dül, mert szülei megkeresik, hátukra véve is tovább viszik, csőrük-
ből etetve táplálják, hogy megerősödve aztán magasabbra szárnyal-
hassanak. Sajnos vannak, akik lemondanak a fészekből kiesőről, 
merthogy az életképtelen, vagy mert „rút kiskacsaként” nem illik 
bele az általános képbe… Vagy mert túl sok az éhes száj… Vagy 
csak mert nincs fészek, vagy társ… Esetleg úgy érzik, egyedül ma-
gasabbra szárnyalhatnak… Vagy már olyan mélyen vannak, hogy 
onnan maguk sem tud felemelkedni… És a fióka valahol ott ma-
rad… De a világot úgy teremtette az Úr, hogy a gyengék mellé erő-
seket is adott… 

idén érettségizik. Számára talán a 
fotózás lesz az a terület, ahol meg-
találhatja önmagát. A következő év-
ben önkénteskedni szeretne angol-
szász környezetben, hogy megta-
nulja a nyelvet. 

– Az önkénteskedés nem idegen 
ebben a családban…

– Valóban, Márk egy évig 
önkénteskedett Németországban, 
majd egy évre visszament oda dol-
gozni, hogy pénzt gyűjtsön a tovább-
tanulásához. Neki minden álma az, 
hogy lelkész legyen. Most Sárospa-
takon tanul a teológián. 

– Úgy tűnik, sikerült úgy nevel-

ni a gyerekeket, hogy megálljanak 
a saját lábukon.

– Erre törekedtünk mindvé-
gig – veszi át a szót Attila, aki köz-
ben hazaérkezett a hétvégi piaci be-
vásárlásból. – Amellett, hogy biz-
tonságos hátteret teremtettünk szá-
mukra, igyekeztünk megtanítani 
nekik, hogy a talpon maradáshoz, 
a továbblépéshez kemény munká-
ra van szükség. Megpróbáltunk le-
hetőséget biztosítani számukra ah-
hoz, hogy megtanuljanak tanulni és 
dolgozni, talpon maradni, életképe-
sekké válni. 

– Emlékszem, mezőgazdasági 
termeléssel is foglalkoztak…

– Nem csupán amiatt, mert ab-
ban az időben igen nehéz volt a 
megélhetés, és minden jól jött, amit 
megtermeltünk, de arra is jó volt a 
földművelés, a jószágtartás, hogy 
a gyerekek megtanuljanak önfenn-
tartókká válni – mondja a család-
fő. – Most már nincs energiánk a 
szántás-vetésre, zöldségtermesztés-
re, szeretnénk gyümölcsöst telepí-
teni a meglévő területen. De igye-
keztünk megtanítani az építést, a 
szerelést is, arra neveltük a gyere-
keket, hogy ha valami elromlik, azt 
nem kidobjuk, hanem megpróbál-
juk megjavítani, mert meg kell be-
csülni mindig, amink van.

– És valahol a munkára ne-
velést szolgálta-szolgálja a cuk-
rászat is…

– Én anno beleszerettem a cuk-
rászatba – veszi át a szót Marika. 
– S harmincegynéhány évesen azért 
tanultam ki a mesterséget, hogy azt 
átadjam a lányoknak. Mindenki na-
gyon szívesen segített, de úgy tű-
nik – bár Fruzsi kitanulta a szak-

mát –, senki nem akarja folytat-
ni. Én meg sokszor úgy gondol-
tam, hogy befejezem a sütemé-
nyezést, a menyasszonyi torták 
készítését, de mindig jött olyan 
megrendelő, akinek nem tud-
tam nemet mondani. Már erre 
az évre is van hat menyasszonyi-
torta-rendelésem… És a Kiscsi-
kó vezetőinek sem tudtam nemet 
mondani: most reggelente egy 
adag sütit szállítunk a főiskolai 
étkezdéjük számára.

– És hogy jött a fagyikészítés 
ötlete?

– Mindegyik gyerek imád-
ta a fagyit. Zelenyákéktól kap-
tunk is olykor egy-egy jó ada-
got. De soha nem volt úgy, hogy 
most mindenki eleget evett vol-
na a kedvenc nyalánkságából. 
Attila vágya volt, hogy bárcsak 
egyszer lenne egy fagyigépünk, 
hogy mindenki annyit ehessen, 
amennyit bír. 

– S láss csodát: az álom tel-
jesült…

– Az Egán Ede Gazdaságfej-
lesztési Program pályázatának 
köszönhetően megvalósulhatott 
az álom. Bár én inkább a cukrá-
szatot szerettem volna továbbfej-
leszteni, de a fiúk rábeszéltek a 
fagyira. Elmentem hát Budapest-
re elsajátítani a mesterséget. És 
tanulok azóta is egyfolytában.

– Megérte, mert nagyon 
finom, friss gyümölcsös az 
Ilosvay-fagyi…

– Örülök, ha ízlik a termé-
künk. Be kell valljam – mond-
ja szemlesütve Marika –, én 
nem szeretem a fagyit. Lénye-
gében meg sem kóstolom, én 
a szívemmel készítem. A gye-
rekek azt mondják, ez a leg-
finomabb… Csak természe-
tes alapanyagokat használunk. 
Nyáron temérdek mennyiségű 
gyümölcsöt vásárolunk. Most 
is lefagyasztva várja a tavaszt, 
az új fagyiszezont a meggy, a 
ribizli, az áfonya stb. Közben 
tovább fejlesztem tudásomat. 
Jövő hónapban újra részt ve-
szünk egy nemzetközi kiállí-
táson a magyar fővárosban. 

Ahol remélem, ismét sok újat ta-
nulok majd. Most már hozzáér-
tő szemmel fogom figyelni a ter-
mékeket, a munkafolyamatokat. 

– Nem akarnak fagyizót 
nyitni?

– Álmodozunk róla, a szí-
vünkben ott van a vágy. Én 
egyébként merek nagyot álmod-
ni. Valamikor az volt az álmom, 
hogy nagy családom legyen, s 
hogy a férjem velünk, mellettünk 
legyen állandóan. Lám, meg-
adta az Úr. Hiszem, hogy egy-
szer a fagyizót is megadja. Ad-
dig pedig a Fornetti előtt, illet-
ve fesztiválokon, falunapokon 
kínáljuk azt.

– Lassan kirepültek a gyere-
kek. Ki fogja elfogyasztani a fi-
nomságokat?

– Á, nem maradt itt üresen a 
ház! Öt kiskorú gyereket neve-
lünk még most is. – És sorban 
bemutatkozik Rebeka, Áron, 
Bence. Mártont és Leventét, akit 
egyébként a szülők örökbe fo-
gadtak, már korábbról ismerem. 

– Úgy tudom, hogy a csa-
ládtípusú gyermekotthonokban 
18 évig maradhatnak a gyere-
kek, vagy addig, míg tovább ta-
nulnak…

– Törvényileg, papíron igen. 
De a szív az erősebb. Ők mind-
annyian a mi gyermekeink, ide 
mindig hazajöhetnek, itt min-
dig otthon várja őket. Most ka-
rácsonykor huszonegyen ültük 
körbe az asztalt. És csak többen 
leszünk, mert remélem, jönnek 
aztán az unokák is. 

– Adja Isten, hogy így legyen!
Kovács Erzsébet
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A nagyszabású gasztrorendez-
vényt első alkalommal 2007-ben 
rendezték meg. A szervezők a 
Kárpátalján kihalófélben lévő 
disznótorok felelevenítését tűz-
ték ki célul.

Első alkalommal két helyi csa-
pat mutatta be a Mezőgecsében 
elterjedt szokás szerinti disznó-
vágást. Majd a rendezvény foko-
zatosan nyitottá vált, megyeszerte 
számos csapat csatlakozott a kez-
deményezéshez.

A nap folyamán a rendez-
vényre kilátogatók vidékünk leg-
kiválóbb ételei közül válogat-
hatnak. A magyaros ízek mellett 
bor- és pálinkakülönlegességek 
is várják a vendégeket. A kultu-
rális programok színesítéséről pe-
dig helyi és külföldi fellépők egy-
aránt gondoskodnak.

A disznótoros ételek hagyo-
mányáról, a verseny alakulásáról 
Mester Andrást, Mezőgecse pol-
gármesterét kérdeztük.

– A böllérverseny egy igazi 
kulináris fesztivál. Milyen ered-
ménnyel zárták a múlt évet?

– A tavalyi rendezvény jól si-
került, több mint 10 csapat vett 
részt rajta, és a turisták is szép 
számban kilátogattak hozzánk. 

– A szervezők mire számíta-
nak az idei évben?

– Jelenleg már 15 beneve-
zett csapatunk van. Külföldiek 
és ukrajnaiak egyaránt: Magyar-
ország (Lakitelek, Kistelek), Er-
dély (Egri), Vajdaság (Kispiac), 
Kárpátalja (Mezőgecse, Mező-
vári, Ungvár 2 csapat, Munkács 
3 csapat, kárpátaljai magyar saj-

Ismét böllérversenyre készül Mezőgecse

A disznótoros ételek hagyománya
Kárpátalján már hagyománnyá vált a disznótoros ételek készí-
tését bemutató gasztrofesztivál. Az idei évben sem lesz ez más-
ként, hiszen január 25-én megrendezésre kerül a tizennegyedik 
Mezőgecsei Nemzetközi Böllérverseny.

tósok csapata, Huszt, Ilosva), va-
lamint Lemberg.

– Vannak-e visszajáró ver-
senyzők?

– Igazából nyilvános felhívá-
sunk van, arra jelentkeznek a csa-
patok, egyedül a testvértelepülé-
seinknek megy ki konkrét meg-
hívó. A csapatok fele visszajáró.

 – Összességében milyen a 
látogatottsága a versenynek?

– Pontos számot természe-
tesen nem tudunk, mivel nincs 
beléptetés, a rendezvényen való 
részvétel ingyenes. Becslések 
vannak csak, de azt biztosan 
mondhatjuk, hogy több ezer lá-
togatója van a fesztiválnak. 

– Milyen kulturális progra-
mokkal várják a látogatókat?

– A hangsúly ezúttal termé-
szetesen a gasztronómián van. 
Persze kulturális programok is 
zajlanak a színpadon a rendez-
vény színesítése céljából. A prog-
ram nagyobb részét a mezőgecsei 
néptánccsoportok töltik ki, de 
vannak más fellépők is. Példá-
ul Nagy Anikó énekesnő is elő-
ad majd egy kis műsort a feszti-
vál résztvevőinek.

– Mit jelent a község életé-
ben a böllérverseny?

 – A böllérverseny célja a 
disznótoros ételek készítési ha-
gyományainak az ápolása. Sze-
retnénk, ha gyermekeink is to-
vább vinnék a többszáz éves 
receptúrát, hisz egyre több az 
olyan család, ahol kezdik elfe-
ledni. Felpezsdül Mezőgecse egy 
hétvégére.

 -nitta-

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében immáron 
negyedszer kerülnek megrendezésre a biológia, kémia, földrajz 
tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék. 

A tehetséggondozó hétvégék célja a Magyarországon megrende-
zésre kerülő Hevesy György kémia-, Herman Ottó biológia-, Tele-
ki Pál földrajz-földtan versenyre való felkészítés, a résztvevők ter-
mészettudományos ismereteinek elmélyítse, bővítse. A foglalkozá-
sokra meghívást kaptak a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 
által szervezett Szent-Györgyi Albert kémia-, Margittai Antal bio-
lógia- és földrajz versenyek első tizenhét helyezettjei, akik már ed-
dig is bizonyították a kémia, biológia és földrajz iránti szeretetüket.

Biológiából 32, földrajzból 25, kémiából 12 tanuló kapott név-
re szóló meghívót. A meghívott tanulóknak 2020. január 14-ig volt 
lehetősége, hogy visszajelezzék részvételi szándékukat. Ezt össze-
sen 41 tanuló tette meg.  

A program szakmai szervezői és egyben ötletgazdái: Dr. Kohut 
Erzsébet, a II.RFKMF Biológia és Kémia Tanszékének tanszékve-
zető-helyettese, Bak Éva, a II.RFKMF Biológia és Kémia Tanszék-
ének oktatója és Papp Géza, a II.RFKMF Földtudományi és Turiz-
mus Tanszék oktatója.

A tehetséggondozó hétvége megnyitóján jelen volt Orosz Ildi-
kó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, Váradi Natália, a 
„GENIUS” Jótékonyági Alapítvány irodaigazgatója valamint a hét-
vége szakmai felelősei.

Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnö-
ke a jelenlévő tanulókat, mint bajnokokat köszöntötte, akikre még 
számos mérkőzés vár, melyekre ezek a hétvégék felkészülési lehe-
tőséget kínálnak. Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonyági Alapít-
vány irodaigazgatója köszöntőjében eredményes és nagyon produk-
tív hétvégét kívánt. Ezt követően a szakmai felelősök ismertették a 
versenyfelkészítő hétvége szabályzatát, rendjét, programját, felada-
tait és eredményes felkészülést kívántak a megyei és Kárpát-meden-
cei matematikai versenyre.

A teljes versenyfelkészítő program háromszor három hétvége 
alatt valósul meg az alábbi időpontokban a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola bázisán: 2020. január 17-18-19., 2020. ja-
nuár 24-25-26., 2020. január 31. – február 1-2.

 A programot a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Géniusz

Tehetséggondozó és verseny-
felkészítő hétvége

Kárpátaljai közösségünk 
egyik nagy kincse a beregi-
szőttes. Híres mintái a világ 
több országában ismertek. A 
Beregújfaluban élő Orosz Gi-
zella munkái nem csupán ideha-
za közkedveltek, de azok eljutot-
tak egész Európába, sőt Ameri-

kába is, amire ő nagyon büszke. 
A Népművészet Mesterével be-
szélgettünk hagyományokról, 
értékekről, örökségről.

– Hogyan sajátította el ezt a 
szép mesterséget?

– A kézimunkázás szeretetét 
apai nagymamámtól és nagyné-
némtől örököltem. Nagynéné-
met is Gizellának hívták, tőle 
örököltem a nevemet is, hogy 
olyan ügyes kézimunkázó le-
gyek, mint ő volt. Negyven-
három éve foglalkozom már a 
szövéssel. Készítek pokrócot, 
kiskendőt, lakodalmas kendőt, 
tűpárnát, mindent, amire csak 
szükség van, s ami szebbé te-
heti otthonunkat. Három leány-
unoka boldog nagymamája va-
gyok. Reménykedem abban, 
hogy majd ők is átveszik tőlem 

Beszélgetés Orosz Gizellával, a Népművészet Mesterével

Értékeink nyomában
Régen a lányok és asszonyok a hosszú téli estéket kézimunkázás-
sal töltötték. Házi szőtteseket, kiskendőket, pokrócokat készítettek. 
A ma fiataljai már nem ebben a miliőben nőttek fel. Ők már leg-
inkább a szakkörök foglalkozásain keresztül ismerkednek a kéz-
műves mesterségekkel. 

ezt a szép hagyományt. Ez egy élet-
re szóló örökség. 

– Van-e lehetőségük a fiatalok-
nak szövést tanulni? 

– Iskolákban munkaórán meg 
tudnak ismerkedni vele, de ilyen 
jellegű tanfolyam nincs, ami nekem 
nagy szívfájdalmam. Nálunk, a falu-

ban is több olyan épület van, ami ki-
használatlan, üresen áll. Ha lenne rá 
mód felújíttatni, berendezni egy ter-
met szövőszékekkel, kellékekkel, én 
szívesen megtanítanám erre a gyere-
keket. Otthon szoktam fogadni gye-
rekcsoportokat, vendégeket, akiknek 
megmutatom a szövés alapfogása-
it. Többen visszajárnak hozzánk, de 
egy külön erre a célra berendezett te-
rem mégiscsak jobb lenne. Úgy gon-
dolom, hogy lenne rá igény.

– Könnyen el lehet sajátítani a 
szövés fortélyait?

– Aki tud keresztszemes min-
tát varrni, annak könnyebb elsajá-
títani, de nem egy nehéz feladat ez, 
csak kedv és kitartás kell hozzá. Egy 
hónapnyi tanulás és gyakorlás után 
szebbnél szebb minták készülhet-
nek. A szövés alapja a szövőszéken 
alapszik, ez a hagyományos szövés.

– Mit jelent önnek ez a mes-
terség? Van-e olyan minta, amely 
a szívéhez nőtt az idők során?

– Nagyon szeretem a szö-
vést, a beregiszőttes a szívem-
nek nagyon kedves. Igaz, hogy 
a munkafolyamat rengeteg tü-
relmet és kitartást igényel, de 
igazi érték marad fenn általa. 
A legkedvesebb számomra a 
farkasnyomos minta. Ez a nép-
hit szerint onnan ered, hogy va-
lamikor régen a hegyekből az 
itteni erdőkbe a farkasok lejöt-
tek és a véres lábnyomukat ott 
hagyták a hóban. Ezt rajzolták 
le eleink, abból lett ez a min-
ta. A családi legendárium úgy 
tartja, hogy amikor nagyné-
ném még kislány volt, egy ura-

ság járt a falunkban. 
Nagyon megtetszett 
neki az a minta, amit 
nagynéném készített 
akkor. Fel is vásárolt 
minden szőttest, ami 
nálunk volt. És az a 
minta a farkasnyomos 
volt. Talán ezért is a 
kedvencem.

– Az érdeklődők 
hol vásárolhatják meg 
munkáit?

– Több szőttesem 
megtalálható a Be-
regszászi Református 
Iratmisszió és Köny-
vesboltban, illetve az 
ott dolgozóktól lehet 
megrendelni, vagy a 
telefonszámomat el-
kérni. Sok visszajá-
ró vásárlóm van, akik 
már régről ismernek, 

ők adják át ismerőseiknek a 
munkáimat. Emellett a kárpát-
aljai fesztiválokon, nagyobb 
rendezvényeken is ott vagyok. 
És nem csupán a készterméke-
immel, de a szövőszéket is ki-
visszük. Számomra nagy örö-
met jelent, hogy sok az érdek-
lődő, a kisgyerekek és a fel-
nőttek is beülnek az esztováta 
mögé, hogy kipróbálják, ho-
gyan is születnek ezek a gyö-
nyörű szőttesek, rongyszőnye-
gek. Ilyenkor, amit a gyerekek 
készítenek, azt haza is vihe-
tik és megmutathatják a szüle-
iknek, nagyszüleiknek. El kell 
mondjam, sok tehetséges fiatal-
lal találkoztam, ami azzal a re-
ménnyel tölt el, hogy lesz, aki 
tovább vigye örökségünket. 

Kurmay Anita

Figyelemreméltó, hogy a 
bormustrákon igen sok alkalom-
mal a fiatal borászok képvisel-
ték a borrendet. Elhangzott az 
is, hogy folyamatos a borászok 
továbbképzése. Az elmúlt év fo-
lyamán többen különböző tanfo-
lyamokon vettek részt, emellett 
egy 12 fős csapat másoddiplo-
maként borász diplomát kíván 
szerezni. 

Látni kell azt is, hogy a kár-
pátaljai bortermelők körében 
egyre élesedik a verseny. Vi-
szonylag új fejlemény, hogy fo-
lyik a harc a borkóstolóra je-
lentkező csoportokért. Jellem-
ző, hogy még az sem garancia a 
sikerre, ha egy autóbusznyi tu-
rista megjelenik náluk, mondták 

Beregszász ismét borfesztiválra készül

Évértékelés és tervezés
Évkezdő-évértékelő rendezvényt tartottak a Beregszászi Szent Ven-
cel Borrend tagjai. A Sörkert vendéglőben lezajlott borvacsorán 
– melyre hivatalosak voltak a borlovagok párjai is – a jelenlevők 
beszámoltak arról, hogy az elmúlt év folyamán a családi pincésze-
tek boraikkal számos megmérettetésen vettek részt, és méltóképpen 
megállták a helyüket. Így öregbítve a kárpátaljai borok jó hírét. 

el a borászok, mivel a borkóstolás 
igencsak nyomott árakon történik. 
A látogatás a családi pincészet szá-
mára akkor zárul nyereséggel, ha a 
csoport tagjai nem csupán bort kós-
tolnak, hanem ha fejenként – átla-
gosan számítva – legalább egy pa-
lack bort is vásárolnak.  Ezért aztán 
továbbra is maximálisan törekedni 
kell a minőségi borok előállítására. 

A továbbiakban számos észre-
vétel hangzott el a Vérke-parti vá-
rosban 2020. március 6–8. között 
megrendezésre kerülő XVII. Be-
regszászi Nemzetközi Borfesztivál 
szervezésével kapcsolatban. A borá-
szok fontosnak tartják, hogy a nép-
ünnepélyen minél nagyobb szám-
ban vegyenek részt azok az egyé-
ni termelők – méhészek, lekvárfő-

zők, kürtőskalácsosok, sajtosok, 
füstölt árut készítők – és külön-
böző kismesterségek – bodnárok, 
csuhéfonók, fafaragók, hímzők 
és szövők, játék- és ékszerkészí-
tők stb. – képviselői, akik a he-
lyi hagyományok legfőbb letéte-
sei és folytatói. A borrend ezért 
fűzi szorosabbra kapcsolatait a 
Kárpátaljai Magyar Turisztikai 
Tanáccsal. 

Mindinkább előtérbe kerül a 
környezettudatosság kérdése. A 
szervezők arra törekszenek, hogy 
a borfieszta során minél keve-
sebb szemét, közte az igencsak 
lassan lebomló műanyag hulla-
dék keletkezzen. Éppen ezért va-
lamennyi látogató számára biz-
tosítani kívánják az üvegből ké-
szült kóstoló poharakat, ahogy ez 
Európának a tőlünk nyugatabbra 
eső felén már megszokott. 

A Beregszászi Polgármeste-
ri Hivatallal, valamint a járási és 
közigazgatási hivatallal egyeztet-
ve idén is színes kulturális prog-
ramokat kívánnak szervezni. 
Nem maradhat el az ünnepélyes 
felvonulás. A közönség ismét ré-
szese lehet az új borlovagok es-
kütételének és felavatásának. 

-krónikás-
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Beregszász a Rákóczi-szabad-
ságharc idején (1.)

A II. Rákóczi Ferenc vezet-
te szabadságharc a magyar tör-
ténetírás talán legnépszerűbb és 
legkutatottabb témája. Kötetek 
sora jelent meg azzal a céllal, 
hogy tisztázzák az 1703–1711 
évek közötti eseményeket. A Rá-
kóczi-kor tudományos feldolgo-
zására, annak értékelésére a ro-
mantikus történetírás, valamint 
az évszázadok során megerősö-
dött Rákóczi-kultusz is rányom-
ta bélyegét. Igaz, a kultusz, a ha-
gyomány is nagyon fontos egy 
nép életében, de a történész leg-
feljebb csak kellő adatok híján 
meríthet ezekből a forrásokból. 

 Első benyomásunk az lehet, 
hogy Beregszászon, a kuruc zász-
lóbontás színhelyén források tö-
mege tanúskodik az itt végbement 
eseményekről. Kutatásaink bizo-
nyítják, hogy korántsem igaz ez 

Élő emlékezet: Rákóczi, az örök példa

A nagyságos fejedelem és 
vidékünk

Földijeink közül bizonyára sokakkal előfordult már, hogy amikor 
más vidékre látogattak, ott őket egy nagyszerűen tájékozott lokál-
patrióta látta vendégül. Aki oly alapos részletességgel mesélt szűkebb 
szülőföldje történelméről, hogy a vendég elszégyellte magát. Mert 
vajon hasonló helyzetben ő mit tudna mondani szűkebb hazájáról? 

Beregszász központjában a Budapest parkban 2019 decembe-
re óta áll II. Rákóczi Ferenc lovasszobra. Cikksorozatunk útjára 
indításával az a bevallott célunk, hogy az itt élőket közelebbről is 
megismertessük azokkal az eseményekkel, melyek a Rákóczi-sza-
badságharchoz kötődnek. Hogy tisztán és egyértelműen bizonyít-
va lássuk: vidékünk valóban a Rákóczi-szabadságharc bölcsője. 

az állítás. A szabadságharc kezdeti 
szakaszáról viszonylag kevés doku-
mentummal rendelkezik történetírá-
sunk. A kisszámú leveleket nem szá-
mítva csupán a korszak naplóveze-
tő krónikásaira hagyatkozhatunk. Itt 
gondolunk Károlyi Sándor Szatmár 
megyei főispán, vagy Tarpay Pál 
naplójára és magának a nagyságos 
fejedelemnek az emlékirataira. Ezek 
segítségével vázlatosan ugyan, de 
nyomon követhető Beregszász és a 
megye szerepe a nemzet felszabadí-
tó harcában. 

Az első, egyben legfontosabb 
esemény a város szerepét illetően 
a zászlóbontás, amit az előző napi 
tarpai és vári eseményektől kez-
dünk követni.  Esze Tamás, Bige 
György, Pap Mihály, Majos János 
az ún. népvezérekkel az élen a Rá-
kóczi-zászlóktól fellelkesedett nép 
között először Tarpán kezdte el to-
borzó hadjáratát. Mivel Esze Ta-
más tarpai volt, nagy befolyással 

bírt a településen. Itt 300 gyalo-
gost és 40 lovast sikerült megnyer-
nie a szabadságharcnak. 1703. má-
jus 21-én már így jelenhettek meg 
Váriban, ahol 62-en csatlakoztak 
hozzájuk. Váriban a község bírájá-
nak, Keresztes Andrásnak kapujá-
ban kitűzték Rákóczi egyik zászla-
ját és kifüggesztették a brezáni ki-
áltványát is. Tarpa után Vári volt a 
legjelentősebb kuruc fészek a Ti-
szaháton. Bizonyította ezt a tényt 
1697-ben, a hegyaljai felkelés ide-

jén is. A vári zászlóbontás szeren-
csés időpontra esett. Károlyi Sán-
dor ugyanis gr. Csáky Istvánnal, 
Bereg-Ugocsa megye főispánjá-
val megállapodott, hogy Szatmár, 
Bereg és Ugocsa vármegye ne-
messége a szatmári helyőrség tá-
mogatásával május 21-én átkel a 
Tiszán és megindulnak a kurucok 
ellen. De a tervezett időpontban 
már nem sikerült átkelni a folyón, 
a túlsó parton már felkelők álltak. 
Löwenburg Friderich, Szatmár vá-

rának parancsnoka erre visszaren-
delte katonáit és a nemesi bandé-
rium is szétoszlott.

Vári népe összegyűlt a fejede-
lem hívó szavára. Jellemző a ku-
ruc vezérekre és toborzókra, hogy 
itt is elferdítették a fejedelem ál-
tal kiadott brezáni kiáltvány tar-
talmát. A kiáltvány szövege lénye-
gében eltért a váriban is terjesztet-
tekről. A Rákóczi által fogalmazott 
kiáltvány méltóságteljes szövege 
mérsékelten ígért, szigorúan tiltó 

üzeneteit a szószóló nagy biztatá-
sokra és félelmetes fenyegetések-
re változtatta. Lényege így hang-
zott: a fejedelem 15000 emberrel 
áll a határon és jaj annak, aki pa-
rancsainak nem engedelmeskedik 
vagy közömbös irántuk. A vári 
zászlóbontásról maga a bíró, Ke-
resztes számolt be írásban a Szat-
mári commendans, Löwenburg ez-
redesnek. Vári lakossága a kuruc 
lajstromok szerint is jelentős szám-
ban képviseltette magát a szabad-

ságharc frontjain. Az 1706. év-
ben készült mustrakönyv szerint 
„Tekéntetes Nemzetes és Vitézlő 
Esze Tamás Uram Nemes Mezei 
Gyalog Ezerében” 55 vári kuruc 
katona említődik.

A Váriban összesereglett 
mintegy 500 főnyi lovas és gya-
logos a falu határában éjszaká-
zott. Tudták, hogy másnap, szom-
baton, május 22-én országos vá-
sár lesz Beregszászban, hogy tö-
megestől állíthatnak oldalukra 
katonáskodni vágyókat. Másnap 
reggel ez a csapat megérkezett a 
beregszászi vásártérre. A folya-
matosan gyarapodó csapatok lét-
számáról csak hiányos adataink 
vannak. A vári toborzás eredmé-
nye Beregszászban mutatkozott 
meg, mert a környező falvakból 
már kora reggeltől ide tartottak 
a kereskedőkkel és vásárlókkal 
együtt a felkelők is. Sok nézelő-
dő akadt ugyan a téren, de Eszéék 
elérték céljukat. Ékesszólással és 
fenyegetéssel egyaránt igyekez-
tek maguk mellé állítani az em-
bereket. 

Beregszásznak már a zászló-
bontás előtt is kuruc híre volt. Is-
meretes a Szepesi Kamara egyik 
tisztjének korábbi kijelentése „a 
kuruc városról”. A téren mozgo-
lódó csapatokat rendezettség és 
fegyelem tekintetében még ko-
rán sem lehetett katonai mércével 
mérni. De ez is elég volt ahhoz, 
hogy a megyei hivatalnokok fel-
figyeljenek rájuk és intézkedje-
nek. Futárokat küldtek a munká-
csi és a szatmári várba a helyőr-
ségek parancsnokaihoz a város-
ban kialakult helyzetről.

(Folytatjuk)
Dr. Csatáry György

Folytatjuk a megkezdett be-
szélgetést Petrovics Istvánnal 
és Szofilkánics Lászlóval, akik 
1968-ban tényleges katonai szol-
gálatukat töltötték a szovjet hadse-
regben, és csapatukkal részt vettek 
Csehszlovákia megszállásában.

– Még néhány gondolat 
a bevonulás körülményeiről. 
Minket, kései utódokat az is ér-
dekel, hogy kikkel találkoztak és 
kikkel nem. 

Petrovics István: A kezde-
tektől fogva szigorúan tilos volt 
szóba állni a helybeliekkel. Mon-
danom sem kell, azt sem vették 
volna jó szívvel tisztjeink, ha 
például meglátják, hogy ellen-
séges röplapokat olvasunk, me-
lyek között volt olyan, amelyik 
magyar nyelven íródott. Ám az 
is feltűnt egy idő után, hogy a 
szocialista tábor más haderőinek 
katonáival sem futottunk össze. 
Aztán elmondták nekünk, hogy 
mindenkinek megvolt a kijelölt 
zónája. Ennek ellenére én min-
denképpen szerettem volna ta-
lálkozni a magyar honvédség ide 
vezényelt katonáival, de sajnos 
ez nem sikerült. Így csak hallo-
másból tudom, hogy a magyarok 
ragaszkodtak a legkövetkezete-
sebben a szovjet hadvezetés által 
kidolgozott elvekhez, amely pél-
dául a helybeliekkel való érintke-
zést szabályozta. Utólag úgy ma-

Az 1968-as csehszlovák forradalom és a szovjet hadseregben szolgáló kárpátaljai magyarok

Történelem alulnézetből (2.)
A szovjet vezetés 1968-ban a prágai tavasz leverésekor semmi-
képpen sem akarta megismételni azt a hibát, amit az 1956-os ma-
gyar forradalom vérbe fojtásakor elkövetett. Ha egy a szocialista 
tábor – márpedig ebben az időben ki merte volna kétség bevonni 
annak egységét – akkor osztoznunk kell jóban-rosszban, mondták 
ki Moszkvában a verdiktet. Így aztán úgymond az imperialisták 
által megtévesztett csehszlovákok észre térítésére nemcsak a vörös 
hadsereg alakulatai vonultak be az országba, hanem jelentős ma-
gyar, bolgár, lengyel haderő is részt vett a nagyszabású akcióban. 

gyaráztam meg magamnak, hogy az 
1956-os események miatt a magyar-
országi katonákra és tisztekre kettős 
teher nehezedett. Most kellett bizo-
nyítaniuk, hogy tizenkét évvel ez-
előtt magyar földön csupán egy fél-
resiklás történt. Nyilvánvalóvá kel-
lett tenni, hogy Magyarország ak-
kor, 1968-ban a Varsói Szerződés 
leghűségesebb tagja. 

Szofilkánics László: Az ország 
belseje felé nagyon sokszor éjsza-
ka vonult a konvoj. Természete-
sen több tízezres haderő esetében 
ez nem volt mindig lehetséges, így 
amikor nappal ment a csapat, ak-
kor fölöttünk gyakran húztak el va-
dászgépek. A levegőből így bizto-
sítottak bennünket. Mindenképpen 
félelmetes látvány volt, és valószí-
nűleg a helybéliek megfélemlítésé-
re irányult ez is. Nekem is az volt a 
tapasztalatom, hogy tisztjeink ma-
ximálisan korlátozták a helyi lakos-
sággal történő bárminemű kapcso-
latot. De hát ez nem mindig sike-
rült nekik. Különösen akkor nem, 
ha valamelyik nagyvárosban állo-
másoztunk, s egy ottani fontos hely-
szín biztosítása volt a feladatunk. 
Egyik barátom például a karóráját 
tette pénzzé, hogy menyasszonyá-
nak egy szép cipőt megvegyen. Ha-
zafelé menet pedig már erőteljesen 
oldódott a légkör. A katonai jármű-
vekből álló menetoszlop akkor már 
nappal vonult, s időnként elszakad-

tunk egymástól. Egy napon a mi rá-
diós kocsinkkal is ez történt. Meg-
álltunk az egyik faluvégi presszónál 
kávét, teát inni, s ott a magyarul is 
tudó csapos látható módon nagyon 
örült annak, hogy végre elhagyjuk 
az országot. Valamennyiünknek egy 
kupica Becherovkát ajánlott fel. A 
szeszes italt ugyan nem fogadhat-
tuk el, de az ingyen kávét és teát 
igen. Eszembe jutott, hogy bevo-
nulásunkkor ezt nem biztos, hogy 

meg mertük volna kockáztatni, mi-
vel sokan attól féltek, hogy meg-
mérgeznek bennünket. Óvintézke-
dés gyanánt a vizet a főzéshez, va-
lamint a szomjunk oltásához mind-
végig a saját hadtápunk biztosítot-
ta. S ha már az étkezés szóba ke-
rült: egész csehszlovákiai tartóz-
kodásunk alatt dupla fejadag járt 
valamennyiünknek, s emellett a ka-
tonák is tiszti csizmát kaptak. Ez 
utóbbi talán mindegy is volt, mert 
a lábbeli gyakran éjszaka sem ke-
rült le a lábunkról. Amúgy pedig 
egy AK-47-es géppisztoly, hozzá 
három tár – 90 golyó – s két gránát 
tartozott a felszerelésünkhöz. A vá-
szontokban elhelyezett tárak éjsza-

ka sokszor fejtámlául szolgáltak.
– Ha jól számolom, nagyjá-

ból másfél hónapig tartott a ki-
küldetésük.

Szofilkánics: A mi ezredünk 
augusztus 23-án éjszaka lépte át 
a magyar-csehszlovák határt, s 
majd csak október első napjaiban 
indultunk haza. Amikor megkap-
tuk a hazaindulási parancsot, óri-
ási megkönnyebülés vett erőt raj-
tunk, hisz mint korábban szó volt 
róla, ott-tartózkodásunk nem ért 
fel egy életbiztosítással. Szerette-
inknek ugyan küldhettünk levelet, 

de amelyben csak azt írhattuk meg, 
hogy jól vagyunk. Hogy hol tartóz-
kodunk, arról az üzenetben egyet-
len szó sem eshetett.

– Furcsa, hogy a szovjet hadve-
zetés ezúttal azt a taktikát válasz-
totta, hogy tényként tárta a kato-
nái elé a valós helyzetet. 

Petrovics: Igen, számunkra, 
akik a szovjet ideológián nevelked-
tünk, teljesen újszerű volt. Ám azért 
a dezinformáció is része volt a tájé-
koztatásnak, és a félelemkeltés fegy-
verét ezúttal is bevetették. A politikai 
tisztek mindvégig azt hangsúlyoz-
ták, hogy bár a Csehszlovák hadse-
reg alakulatait sikerült lefegyverez-
ni, de a Német Szövetségi Köztár-

saság (NSZK) területén jelentős 
számú amerikai és német csapa-
tok állnak ugrásra készen, hogy 
csehszlovák területeket foglalja-
nak el, s a korabeli szóhasználat-
tal élve, ily módon a cseheket és 
a szlovákokat kiszakítsák a Varsói 
Szerződés kötelékéből. „A harma-
dik világháború a küszöbön áll”, 
hangoztatták a párt akkori főideo-
lógusai immár sokadszor, hisz ezt 
emlegették a kubai válság idején 
is, vagy a Közel-Keleten kirob-
bant nagyobb konfliktusok al-
kalmából. Így utólag már köny-
nyű okosnak lenni, hogy a szoci-
alista és a kapitalista tábor közöt-
ti egy esetleges atomháború a vi-
lág pusztulását okozhatta volna, 
így az atomfegyverek bevetésé-
től mindenki óvakodott. 

– Egy életre szóló kaland...
Szofilkánics: A magam nevé-

ben elmondhatom, hogy a Cseh-
szlovákiába történt bevonulás és 
az ott töltött másfél hónap jóval 
több ennél, hisz például az első 
perctől nyilvánvalóvá vált szá-
munkra, hogy nemkívánatos ven-
dégek vagyunk ebben az ország-
ban, ahol az ott élők valami má-
sat akartak az akkori – a korabe-
li szóhasználattal élve – a léte-
ző szocializmus helyett. A szak-
szervezeteknek nagyobb jogo-
kat, uram bocsá’, többpártrend-
szert. Engem az a higgadt érve-
lés ejtett gondolkodóba, amely a 
röplapokat olvasva kerítette ha-
talmába az embert. Az embe-
rek magatartása is sok mindent 
elárult. Az higgadtság, amivel 
a megszálló csapatokat fogad-
ták. Gondolatban sokszor feltet-
tem a kérdést: lehet, hogy az it-
tenieknek van igazuk? A történe-
lem azóta bebizonyította, hogy a 
szovjetrendszer megreformálá-
sa nem lehetséges. A gond csak 
az, hogy mire ez kiderült, az éle-
tünkből ráment több mint negy-
ven esztendő.

Kovács Elemér

Ünnepség Váriban
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A gyökerekben telel
A betegség kórokozója a 

csonthéjasok európai sárgu-
lása fitoplazma (angol nevén 
European Stone Fruit Yellows; 
rövidítve ESFY). A fitoplazmák 
sejt fal nélküli, mesterséges táp-
talajon nem tenyészthető bakté-
riumok, életük a növényekben 
kizárólagosan a háncsszövetek-
hez kö tött, ahol az asszimiláció 
termékei révén tápanyag ban gaz-
dag környezetet találnak szaporo-
dásukhoz és terjedésükhöz.

Mai ismereteink sze rint a kajszi 
háncsszövetei télen sem pusztul-
nak el 100%-ban, ezért a kóroko zó 
egész évben megtalál ható a fák 
föld feletti ré szeiben, de tömegesen 
a gyökerekben telel át. Ta vasszal 
az új háncsszöve tek alatt képző-
désekor meg kezdődik a gyökérben 
át telelt fitoplazmák fölfelé terjedé-
se. Ezzel párhuza mosan a kóroko-
zó fito plazma vektora, a szilva-
levélbolha (Cacopsylla pruni) is 
megérkezik a fe nyőfélékről a kaj-
szira és szívogatása során fertőzi a 
háncsszöveteket.

A fitoplazmás pusztulással 
tehát a jövőben is komo lyan kell 
számolnunk, és min dent meg 
kell tennünk, hogy megelőzzük 

A kajszibarack fitoplazmás 
pusztulása

A kajszibarackfák egyik legsúlyosabb betegsége a fitoplazmás pusz-
tulás. Általánosságban a fák közel 10%-a évről évre gutaütéssze-
rűen elpusztul. Egyes ültetvények rövidebb-hosszabb ideig men-
tesek maradnak a betegségtől, míg másokban ez az arány akár a 
25-30%-ot is elérheti. 

a további terje dését. A tudomány 
mai állása szerint rendkívül szigorú 
technológiával a betegség megelőz-
hető. Ez azonban a faiskolai anya-
fáktól egészen az ültetvények védel-
méig kell, hogy kiterjedjen.

A háncsszövetben él
Legelőször a levelek és hajtá sok 

rendellenes elváltozásai figyelhetők 
meg. Attól függő en, hogy a fa fertő-
zöttsége kezdeti vagy előrehaladott 
ál lapotban van, kétféle levéltü netet 
figyelhetünk meg. A fertőzés kezde-
tén a levelek kúposan kanalasodnak, 
szö vetük eleinte haragoszöld, me-
rev, kézzel morzsolva tö rékeny. Az 
előrehaladott be tegségben szenve-
dő fák leve lei viszont sárgák, néha 
kana lasok és sokszor lelógnak, fony-
nyadtak. A kanalasodás kezdetben 
csak egy ágon, ké sőbb az egész fán 
kialakul hat, attól függően, hogy 
a fitoplazma milyen mérték ben 
árasztotta el a fát.

Sokszor a hajtásvégeken a rü-
gyek pikkelyszerűen, szo rosan egy-
más mellett sora koznak, később a 
beteg vesszők végei elszáradnak és 
ta vasszal nem hajtanak ki.

A kórokozó fitoplazma ki zárólag 
a háncsszövetben él. Ha a kérget 
lehántjuk, akkor a háncsszövet-
ben világosbarna pusztuló foltokat 

figyelhe tünk meg. A háncs körkö-
rös pusztulása esetén, legtöbbször 
tavasszal, terméskötés után a fa gu-
taütésszerűen hirtelen elpusztul. A 
fitoplazmás pusz tulásra jellemző, 
hogy soha sem kíséri mézgaképző-
dés, ezáltal könnyen elkülöníthe tő a 
Pseudomonas syringae baktérium és 
a különböző gombák által okozott 
fertőzésektől.

Ha az előző évben már ká rosodott 
a háncsszövet, a tél folyamán, a fa-
gyok beállta előtt már decemberben, 
vagy tél végén februárban rendel-
lenesen kihajthatnak, esetleg virá-
gozhatnak a fák. A rákö vetkező ki-
sebb fagyok követ keztében ezek a 
fák természetesen elpusztulnak. Ná-
lunk ez a jelenség sokkal ritkábban 
alakul ki, mint a tőlünk dé lebbre fek-
vő országokban. Et től a korai kihaj-
tástól függet lenül, a fitoplazmáktól 
káro sodott fák igen érzékenyek a 
téli fagyokra és a szigorú tele ket kö-
vetően a kihajtás után tömegesen 
elpusztulnak. A betegség tünetei az 
alanytól és a nemestől függően is 
vál tozhatnak. A Ma gyarkajszi fajta-
körbe tartozó fákon a betegség jelleg-
zetes tünetei kevésbé érzékelhe tők, 
mint más fajtákon.

Levélbolha terjeszti
A szilva-levélbolha közvet-

lenül nem okoz számottevő kárt, 
rendkívül veszélyes azonban, mint 
a fitoplazma átvivője. A ki fejlett 
egyedek a beteg fákon szívo-
gatva veszik fel a növény ből a 
fitoplazmákat. Júliusban áttelep-
szenek a fenyőfélékre (elsősorban a 
lucfenyőre) és ott töltik a telet. Kora 
tavasszal, a vegetáció megindulása-
kor visszatelepednek a kajszi ra és 
más csonthéjasokra.

Ekkorra már a bolhák igen fer-

tőzőképesek és szivogatásukkal be-
juttatják a fitoplazmát a kajsziba. A 
közelmúlt ban PCR-rel Magyaror-
szágon is sikerült bizonyítani, hogy 
a csonthéjasokra visszatelepü lő 
bolhák fitoplazmával fertő zöttek. 
A március elején visszatelepedett 
imágók a kaj szin párosodnak és rö-
vid időn belül lerakják a tojásai kat. 
A tojásokból kikelő lár vák, majd 
az újonnan kifejlődő imágók júni-
us végéig szí vogatnak. Júliusban 
az ez évi imágók elhagyják a kaj-
szit és megint a fenyőkön telelnek.

A lárvák és az új imágók fer-
tőzöttek lehetnek ugyan, de a ben-
nük lévő fitoplazmák mennyisé-
ge még nem elég ahhoz, hogy ko-
moly fertőzési forrásként jöhesse-
nek szóba. Az ősz és a tél folyamán 
azon ban felszaporodnak bennük a 
fitoplazmák, az áttelelt imá gók te-
hát igen hatásosan ter jesztik a be-
tegséget.

A bolhának egy nemzedé ke 
van, és kizárólag a csonthé jasokon 
és a fenyőkön él. A fitoplazma 
és a vektor is gya korlatilag csak 
a csonthéjaso kon szaporodik. A 
telelőhe lyen kívül egyiknek sincs 
a csonthéjasokon kívül más gaz-
danövénye.

A betegség a bolhákkal történő 
fertőzés mellett első sorban a sza-
porítóanyaggal kerülhet az ültet-
vényekbe. A faiskolából kikerülő 
fertő zött oltványok valószínűleg a 
látensen fertőzött anyafákkal hoz-
hatók összefüggésbe.

A betegség maggal nem ter-
jed, tehát a magvetésekből szár-
mazó alanyok elvileg men tesek a 
fitoplazmától. Ám ha a szemzés-
hez használt szemző pajzsok fer-
tőzött anyanövény ről származnak, 

akkor hama rosan az alany és a 
nemes is fertőzött lesz.

Modern készítmények
A kémiai védekezést kora 

ta vasszal (márciusban) még a 
virágzás előtt célszerű lenne el-
kezdeni. A virágzás alatt is lehet 
permetezni a méhek ká rosítása 
nélkül, a modern méh kímélő ké-
szítmények hatáso san pusztítják 
a bolhákat.

Ha a betegség már megjelent 
az ültetvényben, akkor a fertőzött 
fákat gyökerestül tá volítsuk el. 
Rendszeresen irt suk a fák tövénél 
kihajtó gyö kérsarjakat, ugyan-
is, különö sen a szilvaalanyok, a 
vekto rok kedvenc fészkelési he-
lyei. A kajszisok közelében lévő 
vadszilvákat, különösen a köké-
nyeket semmisítsük meg, mert a 
szilva-levélbolha elő szeretettel 
tanyázik rajtuk.

Reménykeltők azok a ha zai 
és francia kísérletek, ame lyek 
során patogenitásukat vesztett 
fitoplazmatörzsekkel immuni-
zálják a kajszifákat a faiskolai 
termesztés során. A módszer ha-
tásossága és több mint 20 éves 
sikeres kísérleti eredményei el-
lenére az EU-ban egyelőre nem 
vezethető be, mert a keresztvé-
dettséget adó törzset molekuláris 
mód szerekkel egyelőre nem tud-
juk megkülönböztetni a patogén 
törzsektől. A gyors ütem ben meg-
valósuló új szekvenálási eljárá-
sok segítségével a közeljövőben 
ez is tisztázó dik. Létezik azonban 
már olyan technológia, amelynek 
szigo rú betartásával csökkenthe-
tő a kártétel nagyságrendje.

Bodnár István 
kertészmérnök, Nagybakta

– Mamika, a dióbél színe fe-
hér! – néz szemrehányóan a piaci 
felvásárló az idős asszonyra, mi-
közben ismét beletúr az eléje tett 
műanyagszatyorba, s gyakorlott 
mozdulattal kivesz belőle néhány 
barna gerezdet.

– Mit gondol, a nagybani ke-
reskedő mit szól majd hozzá, ha 
ezt neki felkínálom?! Sajnálom, 
ezzel a gyenge minőséggel nem 
tudok mit kezdeni! – dobja visz-
sza a csomagba a felkínált árut 
az átvevő.

– De talán mégis? – szólal 
meg végre az idős asszony, s lát-
szik a tekintetén: most már mind-
egy, csak kapjon valamit azért, 
hogy két és fél napon át szorgal-
masan törte és tisztította a diót. 

– Talán 70 hrivnyát mégis-
csak tudok adni érte – szólal meg 
újra, most már enyhültebb han-
gon a felvásárló, miközben mér-
legre teszi a két műanyagszatyrot. 

– Hét kiló, azaz felkerekítve 
500 hrivnya, mondja mosolyog-
va. – Kitelik belőle a decemberi 
fűtési számla. 

Ami a dióbél eladását il-
leti, bizony gyorsan véget ért 
az aranykor. 2017-ben jött el a 
csúcsidőszak, amikor is egy ki-
logramm jó minőségű dióbélért a 
megye piacain 150-160 hrivnyát 
is lehetett kapni. És akkor a mi-
nőséggel nem is volt gond. So-
kan két-három diófa termésé-
ből nemhogy egyhavi rezsijüket 
ki tudták fizetni, a fontos cukrá-
szati alapanyagért kapott pénz 
az egész évi gázszámlájukat fe-
dezte. Mily bölcsen tették az öre-
gek, hogy a kert végére néhány 

Ültessünk-e diófát az unokáknak?

Dióbél királyfi tündöklése és 
nyomorúsága

diófát ültettek, gondoltak akkor so-
kan hálásan az előrelátó elődökre. 
A 2018-as esztendő aztán hidegzu-
hanyként ért mindenkit. A dió bur-
ka már a nyár közepén megfekete-
dett, s mindenki tudta, hogy abból 
nem alakulhat ki minőségi termés. 
Ősszel természetesen visszaesett a 

dióbél felvásárlási ára is. Az átve-
vők óvatossá váltak, hisz igazából 
senki sem tudta megmondani, hogy 
hol húzódik az alsó határ, azaz ma-
ximum milyen barna lehet az édes-
ségipari alapanyag. Ekkor hallot-
tunk először arról, hogy a csaló-
dott termelők zsákszámra égették 
el a diót a kazánokban.

– Félő, hogy a tavalyi termés 

egy része is ott végzi – mondja Zol-
tán, az egyik benei ismerősöm. – Je-
len esetben nem látom sok értel-
mét, hogy rábeszéljem a családot, 
esténként törjünk diót, ha a végén 
úgyis, egyébként kiváló fűtőanyag 
válik belőle. Nem szeretném meg-
kockáztatni, hogy a felkínált áru 
ne üsse meg azt a minőségi szin-
tet, amelynél a kereskedő már nem 
áll szóba velem. 

Sokan mondják, hogy saját 
részre jó lesz a kissé barna is, és a 
közelgő húsvéti ünnepekkor igen 
sokat használnak fel majd belőle. 
Azt is hallottuk, hogy valaki a tyúk-
jainak darálja le, s folyamatosan 

eteti fel a harmadosztályú termést. 
Erre Zoltán csak annyit mondott, 
hogy ha majd nyugdíjas leszek, elő-
fordul, hogy érdekelni fog ez a vari-
áció is, de addig marad végső meg-
oldásként a kazán. 

Folytassuk egy jó hírrel. A tragi-
kus 2018-as esztendő után a tavalyi 
év valamivel jobban sikerült, állít-
ják a felvásárlók. Már ami a minő-

séget illeti, mert a leadott évi meny-
nyiség a harmadára esett vissza. A 
rossz hír viszont az, hogy már a jó 
minőségű dióbél kilójáért sem ad 
senki többet 100 hrivnyánál. Mond-
ják, Magyarországon sem fizet 
1200-1300 forintnál többet egy kiló 
termésért a felvásárló. Aki viszont 
nálunk vásárolni akar, akkor annak 
ugyanannyi mennyiségért 135-140 
hrivnyát kell leperkálnia. A szezon 
egyébként lecsengett, jegyzi meg az 
egyik felvásárló, aki a beregszászi 
piacon rendezett be gyűjtőpontot. 
Máskor egész május végéig hord-
ták a termelők a megtisztított diót, 
most meg január közepén alig akad 

néhány gazda, akinek még maradt 
otthon némi feleslege. 

– Néhány évvel ezelőtt, ami-
kor azt tanácsoltuk a diófa tulaj-
donosoknak, hogy ezeket a fákat 
is permetezni kell, sokan közülük a 
fejüket csóválták – emlékezik visz-
sza Pái Béla növényvédelmi szak-
ember. – Pedig akkor még jószeri-
vel csak gnomóniás levélfoltosság, 

illetve glöspóriumos diófoltos-
ság elleni védekezés fontosságára 
hívtuk fel a figyelmet. Ehhez jött 
az utóbbi években a dióburok-fú-
rólégy, illetve a dióborok-gabo-
nalégy kártétele. Mindkettő ag-
resszív kártevő, s egy kedvező 
évjáratban a gombás betegségek-
kel együtt tönkre tehetik a termés 
jelentős részét. Látjuk, hogy a 
diófáinkon még most, a tél köze-
pén is ott a sok, elszáradt, meg-
feketedett termés. Amelyeknek 
a belső része – ha esetleg lehul-
lik, vagy leverjük őket – többnyi-
re sem étkezési, sem sütési célra 
nem alkalmas. 

– Úgy tudjuk, hogy az Egán 
Ede Gazdaságfejlesztési Program 
kapcsán sok pályázó a dió ültet-
vény létrehozása mellett döntött. 

– Igen, ezek már oltott diók. 
A fák kisebb méretűre nőnek, 
s hamar termőre fordulnak. S 
tudni kell, hogy rendszeres nö-
vényvédelmet igényelnek. Ami 
évente minimum 7-8 beavatko-
zást jelent. 

– De mi lesz a hagyományos 
diófák sorsa?

– Az olyan száraz nyár, mint a 
tavalyi, valamelyest segít abban, 
hogy a kórokozók és a kártevők ne 
szaporodjanak el túlságosan – vá-
laszol Pái Béla. – Természetesen a 
8-10 méter magasra nőtt fák per-
metezésével is megpróbálkozha-
tunk. Különösen lényeges lenne a 
tavaszi lemosó permetezés, ame-
lyet valamilyen réztartalmú szer-
rel végezzünk el. Még egy fontos 
dologra hívnám fel a figyelmet. 
Tegyük szellőssé a diófák koro-
náját, hisz ekkor a kórokozók ke-
vésbé tudnak elszaporodni. A ko-
rona belsejébe törő ágak levágásá-
ra célszerű még rügyfakadás előtt, 
februárban sort keríteni. Emellett 
jó lenne, ha megszabadulnánk az 
ághegyekre ragadt múmiáktól, 
ezek eltávolítása finom ütögetés-
sel történjen. 

Eszenyi Gábor



Csütörtök Január 30.

Köszöntjük Martina, Gerda nevű olvasóinkat!

Hétfő Január 27.

Köszöntjük Angelika, Angéla nevű olvasóinkat!

Kedd Január 28.

Köszöntjük Károly, Karola nevű olvasóinkat!

Szerda Január 29.

Köszöntjük Adél nevű olvasóinkat!

2020. 
január 22.8 hetI műsor

04:00 Győzike
04:50 Top Shop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:20 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:45 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

Török filmsor.
17:10 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:15 Barátok közt
22:55 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:30 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:00 Kapcsolat: 
Jelek a zajban
Amerikai filmsor.

01:05 Autogram
01:50 Foglalkozásuk: 

amerikai
Am. akcióthriller-
sor.

02:50 Foglalkozásuk:
amerikai
Am. akcióthriller-
sor.

05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:00 Exatlon Hungary
22:00 Drágám, add az 

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Roma magazin
07:10 Domovina
07:40 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A királynő szigetei
14:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Kékfény
21:25 Sorstalanság

Magyar játékfilm
23:40 Kenó
23:50 Hogy volt?!
00:50 Új idők új dalai
01:25 Világörökség 

Portugáliában
01:55 Rúzs és selyem
02:25 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

03:00 Mesterember
03:35 Unió28

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Öt kontinens
06:20 Család'20
06:45 Summa
07:05 Nótacsokor
07:30 Nótacsokor
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:05 Orosz nyelvű hírek
08:10 Kínai nyelvű hírek
08:25 Az utódok 

reménysége
08:50 Önkéntesek
09:15 A sokszínű vallás
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:05 Dokuzóna
11:05 Angol nyelvű hírek
11:20 A Noszty fiú ese-

te Tóth Marival
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:15 Család-barát
15:50 Divat és dizájn
16:25 Magyar Krónika
16:55 Öt kontinens
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:05 Nótacsokor
19:30 Nótacsokor
20:00 Mága Zoltán Bu-

dapesti Újévi 
Koncert 2020

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:30 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
23:25 M5 Híradó
23:55 Határtalanul 

magyar
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Mága Zoltán Bu-

dapesti Újévi 
Koncert 2020

02:25 Itthon vagy!
02:45 A Noszty fiú ese-

te Tóth Marival
Magyar játékfilm

05:10 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság

06:30 Sporthíradó
07:35 Rövidpályás 

gyorskorcsolya 
Európa-bajnokság

09:00 Góóól2
10:00 Sporthíradó
10:35 Műkorcsolya és 

Jégtánc Euró-
pa-bajnokság

13:00 Sporthíradó
13:30 Jövünk!
14:05 Labdarúgó 

közvetítés
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:45 Felvezető műsor: 

Jégkorong
18:00 Jégkorong 

közvetítés
20:05 Értékelő műsor:

Jégkorong
20:35 Kézilabda 

magazin
21:35 Átigazolás
22:05 Sporthíradó

04:00 Győzike
04:50 Top Shop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:20 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:45 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

Török filmsor.
17:10 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:15 Barátok közt
22:55 Házon kívül
23:25 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:55 Rejtjelek: 

Fedett akció
Amerikai krimisor.

01:00 A főnök meg én 
meg a főnök - A 
Thália Színház 
előadása

04:05 Magánnyomozók
04:50 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:00 Exatlon Hungary
22:00 Drágám, add az 

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 Srpski ekran
07:10 Unser Bildschrim
07:40 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:20 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Az erdők 

megmentése
14:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Önök kérték
21:30 Kihantolt bűnök

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

22:15 Kenó
22:25 Velvet Divatház IV

Sp. tévéfilmsor.
23:15 Magyarország 

szeretlek!
00:50 Hogy volt?!
01:50 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:40 Esély

05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Esély
06:15 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:10 Nótacsokor
07:35 Nótacsokor
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:30 Református 

riportok
09:00 Evangélikus 

magazin
09:25 A sokszínű vallás
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:20 In memoriam 

Gerzson Pál – 
Festeni csak bol-
dogan lehet

11:20 Angol nyelvű hírek
11:35 Pillangó

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschrim
14:15 Család-barát
15:50 Család'20
16:15 Novum
16:45 Térkép
17:10 Útravaló
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Nótacsokor
19:25 Nótacsokor
20:00 Üdítő
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

magyar
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Üdítő
02:25 Pillangó

Tévéfilm
03:40 Itthon vagy!

05:05 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság

06:30 Sporthíradó
07:30 Átigazolás
08:00 Kosárlabda 

magazin
09:00 Kézilabda 

magazin
10:00 Sporthíradó
10:25 Út Tokióba
11:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
13:00 Sporthíradó
13:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:10 Út Tokióba
17:45 Fradi Tv
18:15 Labdarúgó 

közvetítés
20:10 Michelisz 

Norbert portré
20:45 Átigazolás
21:15 Sporthíradó
22:20 Labdarúgó 

közvetítés
00:15 Labdarúgó 

közvetítés

04:00 Győzike
04:50 Top Shop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:20 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:45 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

Török filmsor.
17:10 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:15 Barátok közt
23:10 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:45 Rejtjelek: Min-

dent egy lapra
Amerikai krimisor.

00:55 Premierajándék
- A Thália Szín-
ház előadása

03:20 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:05 Magánnyomozók
04:50 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:00 Exatlon Hungary
22:00 Drágám, add az 

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Hrvatska 

Kronika
07:10 Ecranul nostru
07:40 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:20 Don Matteo

Olasz 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 Balkán expressz
14:10 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Anna Karenina

Tévéfilmsor.
21:30 Django

Játékfilm
23:25 Kenó
23:35 Szabadság tér ́ 89
00:20 Kékfény
01:20 Hogy volt?!
02:15 Rúzs és selyem
02:45 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

03:10 Mesterember
03:40 Kárpát expressz

05:25 M5 Híradó
05:50 Család'20
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát expressz
07:10 Nótacsokor
07:40 Nótacsokor
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:00 Isten kezében
09:30 A sokszínű vallás
09:50 Mindenki 

Akadémiája
10:25 Kocsár Miklós
11:25 Angol nyelvű hírek
11:45 Szeptember végén

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska 

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Család-barát
15:50 Magyar gazda
16:15 Mesterember
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Itthon vagy!
19:00 Nótacsokor
19:30 Nótacsokor
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

magyar
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Hogy volt?!
02:25 Szeptember végén

Tévéfilm
03:25 Itthon vagy!
03:45 Magyar történel-

mi arcképcsarnok

04:15 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság

05:30 Múlt és Jelen
06:00 Fradi Tv
06:30 Sporthíradó
07:30 Átigazolás
08:05 Labdarúgó 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:35 Műkorcsolya és 

Jégtánc Euró-
pa-bajnokság

13:00 Sporthíradó
13:30 Jövünk!
14:05 Fradi Tv
14:30 CHI – A belső erő
15:05 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:15 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
18:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
19:00 Kézilabda 

közvetítés
20:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:45 Átigazolás
21:15 Sporthíradó
21:45 Michelisz 

Norbert portré
22:20 Labdarúgó 

közvetítés
00:20 Kézilabda 

közvetítés

04:00 Győzike
04:50 Top Shop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:20 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:45 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

Török filmsor.
17:10 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:15 Barátok közt
22:55 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:30 Terepfutás

Amerikai film
02:20 Gellérthegyi ál-

mok - A Thália 
Színház előadása

04:05 Magánnyomozók
04:50 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:00 Exatlon Hungary
22:00 Drágám, add az 

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 Rondó
07:10 Kvartett
07:40 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:20 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A világ összes illata
14:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:30 Fábry
21:50 Körberajzolva

Bűnügyi vígjáték
23:30 Kenó
23:40 Feldobott kő

Magyar filmdráma
01:10 Új idők új dalai
01:40 Rúzs és selyem
02:10 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:35 Magyar gazda

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Novum
06:20 Útravaló
06:40 Summa
07:05 Világ
07:30 Nótacsokor
08:00 Nótacsokor
08:25 Német nyelvű 

hírek
08:30 Orosz nyelvű hírek
08:35 Kínai nyelvű hírek
08:50 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:15 Így szól az Úr!
09:20 Kereszt-Tények
09:25 Vallás és szabadság
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:10 A rög gyerme-

ke - Oravecz Imre 
költő portréja

11:05 Angol nyelvű hírek
11:20 Napos oldal

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
13:45 Kvartett
14:15 Család-barát
15:55 Kék bolygó
16:20 Noé barátai
16:50 Szerelmes 

földrajz
17:25 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Nótacsokor
19:30 Nótacsokor
20:00 Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

magyar
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván írta
02:20 Napos oldal

Tévéfilm
03:45 Itthon vagy!

05:30 Fradi Tv
06:00 CHI – A belső erő
06:30 Sporthíradó
07:35 Átigazolás
08:05 Michelisz 

Norbert portré
08:35 Rövidpályás

gyorskorcso-
lya Európa-baj-
nokság

10:00 Sporthíradó
10:35 Kézilabda 

közvetítés
12:15 Út Tokióba
13:00 Sporthíradó
14:30 Röpte
15:05 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:10 Pecatúra
17:40 Napos Oldal - 

DVTK
18:15 Felvezető műsor: 

Röplabda
18:30 Röplabda 

közvetítés
20:15 Értékelő műsor: 

Röplabda
20:45 Átigazolás
21:15 Sporthíradó
21:50 Labdarúgó 

közvetítés
23:45 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság



Szombat Február 1.

Köszöntjük Ignác, Efrám, Virgínia nevű olvasóinkat!

Vasárnap Február 2.

Köszöntjük Karolina, Aida nevű olvasóinkat!

Péntek Január 31.

Köszöntjük Marcella, János nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladása, 
vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg
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04:00 Győzike
04:50 Top Shop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:20 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:45 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

Török filmsor.
17:10 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:15 Barátok közt
22:55 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:35 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

00:45 Az Év Hotele
01:25 A lány és a farkas

Am. kalandfilm
03:10 Graceland – 

Ügynökjátszma
Am. akciófilm-sor.

04:05 Magánnyomozók
04:50 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:00 Exatlon Hungary
22:00 Drágám, add az

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 P'amende
07:10 Öt kontinens
07:40 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Tengerek, város-

ok, emberek
14:10 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Egy hölgy és a herceg
Filmdráma

22:35 Kenó
22:45 Klára és Ferenc - 

A szeretet köteléke
Olasz tévéfilmsor.

00:35 Hogy volt?!
01:40 Rúzs és selyem
02:10 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:35 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:35 Élő egyház

05:25 M5 Híradó
05:50 Multiverzum
06:20 Kék bolygó
06:45 Kárpát expressz
07:10 Nótacsokor
07:40 Nótacsokor
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:35 Isten kezében
09:00 Katolikus krónika
09:30 A sokszínű vallás
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 „Az okleveles 

nép tanító” - 
Szabó Dénes 
karnagy, peda-
gógus, az MMA 
rendes tagja

11:10 Angol nyelvű hírek
11:25 Rágalom iskolája

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:50 Öt kontinens
14:20 Család-barát
15:55 Kincskereső
16:25 Multiverzum
16:55 Kárpát expressz
17:25 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Nótacsokor
19:30 Nótacsokor
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

magyar
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Lássuk a medvét!
00:50 M2 matricák - 

Lássuk a medvét!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:25 Rágalom iskolája

Tévéjáték
03:45 Itthon vagy!

05:00 CHI – A belső erő
05:30 Múlt és Jelen
05:55 Pecatúra
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Átigazolás
08:00 Labdarúgó 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:30 Röplabda 

közvetítés
13:00 Sporthíradó
13:30 Napos Oldal - 

DVTK
14:00 Röpte
14:30 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:15 Puskás Akadémia
17:45 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
18:00 Kosárlabda 

közvetítés
19:45 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
20:30 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
00:00 Kosárlabda 

közvetítés
01:50 Labdarúgó 

közvetítés

04:05 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:10 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:30 Bakugan

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

10:00 Top Shop
10:55 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
11:30 Autogram
12:15 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:50 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

13:55 Három szökevény
Am. akcióvígjáték

16:05 Drágám, add az 
életed!
Am. vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
21:05 Halálos fegyver

Am. akcióvígjáték
23:25 Kiút nélkül

Am. akciófilm
01:35 A Lazarus-terv

Am. thriller

04:05 Magánnyomozók
04:55 Csapdába csalva
05:25 Egy rém rendes 

család
Amerikai filmsor.

05:50 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

06:20 TV2 ANIMÁCIÓ
10:55 Trendmánia
11:25 Autószerelők, 

avagy minden 
új egyszer régi 
lesz!

12:00 Poggyász
12:30 Hungarikumok- 

kal a világ körül
13:05 Edzőtárs
13:35 Csapdába csalva
14:10 Eragon

Am.-angol-magyar 
fantasztikus ka-
landfilm

16:20 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Gru

Am. animációs víg-
játék

21:55 A hobbit
Am.-új-zélandi fan-
tasztikus kalandfilm

01:20 Szövetségesek
Am. thriller

03:40 Grimm: 
Szökevény
Am. misztikus film-
sor.

04:00 Életkor
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Magyar Krónika
07:30 Hazajáró
08:00 Térkép
08:40 Noé barátai
09:10 Divat és dizájn
09:45 Nálatok, laknak 

állatok?
Német családi film-
sor.

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

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:30 Agatha Raisin: A 

vizes viszály
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

14:25 A mi kis 
állatkertünk
Angol tévéfilmsor.

15:25 Nyom nélkül
Magyar bűnügyi 
film

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:35 A Dal: válogató

Amerikai zenés
22:10 Kenó
22:20 Az óriáskerék

Angol filmdráma
00:05 Fábry
01:20 Új idők új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:40 Család'20

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Magyar gazda
06:15 Unió28
06:40 Itthon vagy!
07:05 Hogy volt?!
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:30 Gasztroangyal
09:25 Mindenki 

Akadémiája
09:55 Rejtélyes 

XX. század
10:25 Öt kontinens
11:00 Angol nyelvű hírek
11:15 Erzsébet királyné

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Klasszikusok 

délidőben
14:20 Család-barát
16:00 Térkép
16:30 Színe-java
17:30 Most a Buday!
18:00 Családi kör
19:00 Ízőrzők
19:35 A Dal: válogató

Amerikai zenés
21:50 Fábry
23:05 Legenda - 

válogatás
23:30 M5 Híradó
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 A Dal: válogató

Amerikai zenés
03:35 Nyom nélkül

Magyar bűnügyi 
film

05:25 Puskás 
Akadémia

05:50 Röplabda 
közvetítés

07:55 Bringasport
08:15 Szabadidő
08:45 UTE Tv
09:15 Labdarúgó 

közvetítés
11:15 Napos Oldal - 

DVTK
11:50 Kosárlabda 

közvetítés
13:45 Játékoskijáró
14:45 Kosárlabda 

közvetítés
16:40 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
18:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 Labdarúgó 

közvetítés
21:15 Értékelő műsor:

Labdarúgás
21:30 Góóól
22:45 Labdarúgó 

közvetítés
00:45 Kosárlabda 

közvetítés
02:40 UTE Tv
03:05 Bringasport
03:25 Labdarúgó 

közvetítés

04:00 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:05 Fókusz Plusz
06:00 Top Shop
06:30 Kölyökklub
09:25 Star Wars: 

Lázadók
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:55 Top Shop
10:50 A Muzsika TV 

bemutatja!
11:30 Szuperzöld
12:10 Házon kívül
12:45 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
13:20 Most jövök a 

falvédőről
Amerikai vígjáték

15:30 Az arany iránytű
Am.-angol kaland-
film

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Legendás állatok 
és megfigyelésük
Angol-am. kaland-
film

21:45 Szemfényvesztők
Fr.-am. akciófilm

00:00 Portré
00:50 Jéghideg otthon

Am.-angol thriller
03:20 Voluman

Magyar kisjátékfilm

04:20 Grimm: 
Szorul a hurok
Am. misztikus film-
sor.

05:00 Csapdába csalva
05:25 Egy rém rendes 

család
Amerikai filmsor.

05:50 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

06:20 TV2 ANIMÁCIÓ
10:05 Nagy Vagy, 

Auchan kupa!
10:40 Több mint TestŐr

11:10 Super Car
11:45 Életmódi
12:15 Az Építkezők
12:50 Csapdába csalva
13:20 Csapdába csalva
13:55 Nagytudásúak 2.

Fr. vígjáték
15:55 Fordítsd oda a 

másik orcád is!
Olasz-fr. akcióvíg-
játék

18:00 Tények
18:50 Warcraft: A 

kezdetek
Am.-kínai-kanadai-
japán akció-ka-
landfilm

21:30 Angyalok és 
démonok
Am.-olasz misztikus 
thriller

00:30 A professzor
Am. akciófilm

02:30 Apacsok
Magyar filmdráma

03:50 Grimm: A 
kopírozó kopó
Am. misztikus film-
sor.

04:00 Esély
04:20 Himnusz
04:25 A táncanyanyelv 

mestere - Port-
réfilm Tímár 
Sándorról

05:15 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Családi kör
08:00 Isten kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:30 Katolikus 

krónika
09:00 Így szól az Úr!
09:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:30 A sokszínű vallás

09:40 Kérdések a 
Bibliában

09:55 Új nemzedék
10:20 Vallás és szabadság
10:30 Református 

magazin
11:00 Mise/ Istentiszte-

let - Közvetítés 
belföldi

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 Magyar lapát
14:15 Édes anya-

nyelvünk
14:25 Gábor diák

Magyar zenés film
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:05 Hogy volt?!
17:00 Ízőrzők
17:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:45 Magyarország 

szeretlek!
21:20 Mága Zoltán Bu-

dapesti Újévi 
Koncert 2020

22:10 Kenó
22:20 A hold hangja

Olasz filmdráma

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Térkép
06:15 Élő egyház
06:40 Esély
07:10 Világ
07:35 Multiverzum
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű 

hírek
08:20 Kínai nyelvű 

hírek
08:30 Önök kérték
09:25 Ízőrzők
09:55 Térkép
10:25 Angol nyelvű 

hírek

10:40 A Dal: válogató
Amerikai zenés

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Elindultam szép

hazámból - Mil-
ler Lajos opera-
énekes, az MMA 
rendes tagja

14:20 A nagyok
14:50 Jó boroknak szép

hazája a Délvi-
dék - Drávaszög 
(Horvátország)

15:45 Hagyaték
16:20 Színe-java
17:20 Most a Buday!
17:50 Divat és dizájn
18:20 Divat és dizájn
18:50 Öt kontinens
19:25 Szerelmes 

földrajz
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Mi ez a cirkusz?
23:05 Hogy volt?!

05:10 Szabadidő
05:40 Bringasport
05:55 Labdarúgó 

közvetítés
07:55 Múlt és 

Jelen
08:25 Jövünk!
09:00 Góóól
10:15 Kosárlabda 

közvetítés
12:20 Vízilabda Euró-

pa-bajnokság
13:45 Labdarúgó 

közvetítés
15:45 Labdarúgó 

közvetítés
17:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 Labdarúgó 

közvetítés
19:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
20:00 Góóól2
22:00 Labdarúgó 

közvetítés
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 A spenót átteleltetéséhez 
megfelelnek kislégterű fóliasát-
rak is. Szinte minden talajtípu-
son eredményesen termeszthető. 
Kifejezetten előnyös tulajdonsá-
ga, hogy a sótűrő zöldségfélék-
hez tartozik, azaz a talaj szikese-
désére (káros sófelhalmozódás a 
talaj felső rétegében) – a retekkel 
vagy salátával ellentétben – ke-
vésbé érzékeny. 

A hőigény tekin-
tetében ez a növény 
kifejezetten alkalmas 
a téli hajtatásra. An-
nak ellenére, hogy a 
fejlődési optimuma 
160C körül van, jól 
tűri az éjszakai fagyo-
kat is, a mínusz 4-50C 
-ot károsodás nélkül elviseli, 
de pótlólagos takarással még 
–150C-on sem fagy ki! Magszár-
ba fordulás veszélye 20C felett 
áll fenn, amit megfelelő szellőz-
tetéssel tudunk megelőzni.
Hogyan is vessük a spenótot?

A spenótnál helyrevetést al-
kalmazunk. Téli hajtatásos ter-
mesztésnél a vetés optimális ide-
je augusztus végére, szeptember 
elejére tehető. A korai vetést az 
indokolja, hogy a tél beállta előtt 
már kifejlett állományt kell kap-
nunk, ami jobban ellenáll a hi-
degeknek és a fényhiányos idő-
szakban is tud fejlődni. Azonban 
ebben az időszakban a fóliasát-
rak általában még foglaltak, ja-
vában tart a főnövény termeszté-
se. Dercenben és környékén ezt a 
problémát úgy oldják meg, hogy 
a spenótot az uborka- vagy a pa-
radicsomsorok alá vetik. 

A talaj előkészítésénél ügyel-
ni kell a megfelelő aprómorzsás 
talajszerkezet kialakítása mel-
lett a terület gyommentesen tar-
tására is. Ezt elsősorban a főnö-
vények folyamatos gyommen-

A spenót téli hajtatásáról
A fóliasátrak építése és fenntartása nagyon sokba kerül. Ezért a 
hajtatás csak akkor lehet gazdaságos, ha a termesztő berendezé-
sek kihasználtsága maximális, azaz az év minél nagyobb hánya-
dában folyik benne valamilyen termelés. Ennek eléréséhez két le-
hetőség áll előttünk: a fűtött hajtatás, vagy a hidegtűrő zöldségfé-
lék hajtatása fűtetlen fóliasátrakban. Nagyon sok termelő ez utób-
bi mellett döntött, s foglakozik áttelelő zöldségek hajtatásával. E 
cikksorozatunk előző részeiben már megtárgyaltuk a saláta vala-
mint a sóska téli hajtatásának főbb tudnivalóit, most pedig a spe-
nót termesztésére térünk ki. 

tesen tartásával érhetjük el: így ke-
vesebb gyommag kerül a földbe és 
fog kikelni. 

Helyrevetésnél 10-20 cm közöt-
ti sortávolságot alkalmazunk, majd 
8-10 sor után művelő utat hagy-
nunk. A tőtávolság a spenótnál 5 
cm, ha ennél sűrűbbre van vetve, 
akkor leaprósodnak a levelek. A ve-
tés mélysége maximum 3 cm.  Ezt 

követően az egyenle-
tes kelés elősegítése ér-
dekében a vetést lehen-
gereljük és beöntözzük 
úgy, hogy a talaj felső 
5-8 cm-es rétege egyen-
letesen átnedvesedjen. A 
spenót a vetést követően 
5-7 napon belül kikel.
Ápolási munkálatok, 

betegségek, kártevők
A spenót ápolási munkája leg-

főképpen a gyommentesen tartás 
mellett az öntözés és a szellőzte-
tés. Mint minden hajtatási zöldség-

növénynél, a spenótnál is folyama-
tosan biztosítanunk kell a megfele-
lő talajnedvességet a teljes gyökér-
zónában. Nagyon fontos rendszere-
sen ellenőrizni a talaj nedvességét 
15-20 cm mélyen is, ugyanis a fó-
liaborításról lecsepegő víz a talaj 
felső 3-5 cm-es rétegét nedvesen 

tarthatja ugyan, viszont gyakran 
megesik, hogy a gyökérzóna len-
tebbi része száraz, porlik. Az ön-
tözéseket a délelőtti órákban vé-
gezzük, nyitott szellőztetőknél, 
hogy a lombozat minél hamarabb 
megszáradjon. Az öntözéshez al-
kalmanként 5-10 liter/m2 vizet jut-
tatunk ki, hetente 2-3 alkalommal, 
időjárás függvényében.  

A spenótnak viszonylag ke-
vés kórokozója van. A legjelen-
tősebb a spenótperonoszpóra és a 
spenót mozaikvírus. A peronosz-
pórára fogékony fajtáknál már 
2-3 lombleveles állapottól  szük-
séges odafigyelnünk a növényvé-
delemre, védekezés gyanánt kap-
tán vagy folpet hatóanyagú szere-
ket használjunk. A fajtaválasztás-
nál figyeljünk, hogy lehetőleg a 
betegségekre ellenálló vagy tole-
ráns fajtát válasszunk. Kártevők is 
előfordulhatnak ugyan a spenótál-
lományban, de gazdasági kárt leg-
inkább csak a meztelen csigák tud-
nak okozni benne.

Dercenben a Matador fajtát 
vetik előszeretettel, mivel a hide-
get jól bírja, nagy levelű és gyors 
fejlődésű. A spenótot kétfélekép-
pen lehet értékesíteni: súlyra vagy 
csomóra. Meg kell említeni, hogy 
az értékesítés főként a munká-
csi nagybani piacon, a hágón túl-
ról érkező felvásárlóknak törté-
nik. A betakarítást ősszel, napsü-
téses meleg időjárás esetén heten-
ként el lehet végezni. A téli fény-
szegényes időszakban a szedések 

között 2-2,5 hét 
is eltelhet. Ha a 
spenót levelei el-
érik a 10 cm-t, ak-
kor már áruképes 
és szedhető. A le-
véllemezhez 5-7 
cm-es szárrészt 
kell hagynunk, 
hogy csomózásnál 
meg lehessen köt-
ni. Egy-egy cso-
móba átlag 20-25 
darab levelet te-
szünk. A szedést 
követően vízben 
átmossuk, hagy-

juk, hogy lecsepegjenek, ezután 
csomagoljuk. A spenótállományt, 
hasonlóan a sóskához, március 
elejéig hagyjuk meg és takarítunk 
be róla termést.

Kukri Róbert 
falugazdász, Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Kezdjük a kukoricahibridek 
beszerzésével, mert a gazdák kö-
zül a kukoricát vetik a legtöb-
ben.  Lényegében az agrár üz-
letekben, attól függően, kinek 
milyenek az anyagi lehetőségei, 
meg lehet vásárolni, 
mind ukrán hibridfaj-
tákat, mind külföldie-
ket is. A különbség az 
árakban lesz. Pl.: egy 
hektárra való vető-
mag, kb. 80 ezer sze-
met tartalmaz, ha uk-
rán hibridről beszé-
lünk, 500-600 hrivnya 
lesz, ami nem haladja meg a ta-
valyi árat. A külföldi hibridek – 
Singenta, Monsanto, Euralis és a 
többi cégnek a vetőmaghibridjei 

A vetőmag beszerzése a 
tavaszi munkálatokhoz

Sok kérdést kaptam a kedves termelőktől, hogy mi várható a 2020-as 
évben a vetőmag beszerzésével kapcsolatban. Különös figyelmet sze-
retnék szentelni a szántóföldi kultúrák (kukorica, napraforgó, ta-
vaszi árpa stb.) vetőmagbeszerzésére. Sajnos azt tudom mondani, 
hogy a vetőmagok árai elég borsosak lesznek, de ettől függetlenül 
mindent meg kell vásárolni idejében, akinek lesz rá anyagi fedezete.

– 1800-3000 hrivnya között mozog.
Tehát van választásunk, kinek 

mire van lehetősége, olyat vásárol. 
Szeretnék ehhez egy pár javasla-
tot hozzátenni: először is, azok a 
termelők, akik nem nagy területen 

termelnek (kb. 1-5 hek-
tár), és nincs anyagi le-
hetőségük drága hibride-
ket venni, az ukrán ku-
korica hibridek is meg-
felelnek. A termőképes-
ségük is eléri a 6-8 ton-
nát, csak egy probléma 
van velük, hogy ősszel, 
aratáskor nehezen adják 

le a vizet, azért utána csak kasok-
ban lehet tárolni.

A külföldi cégek kukorica hib-
ridjeinek jóval magasabb a ter-

mőképessége, a 10-12 tonnát is el-
érheti, és ami nagyon lényeges, a 
vízleadóképessége kiváló. Aratás-
kor eléri a 13-15 %-ot is, amit már 
azonnal lehet tárolni is. Nem kell 
plusz munka a szárításra.

Sokan úgy tervezték, hogy Ma-
gyarországról is hoznak be más 
hibridfajtákat. Nem vagyok elle-
ne, de egy nagyon fontos tényező-
re oda kell figyelniük a gazdáknak. 
Nemrégen a falurádióban azt hal-
lottam, hogy különösen a kukorica 
és a napraforgóhibrideknél megje-
lentek a nem minőséges vetőmagok 
is, amelyek jóval olcsóbbak, és ide 
főleg Ukrajnába (nekünk) tervezik. 
Ettől óvakodjunk, mert nagyon rá-
fázhatunk! Csak ellenőrzött, fém-
zárolt vetőmagot vásároljunk biz-
tos helyről!

Különös figyelmet fordítsunk 
vásárláskor arra a tényezőre, hogy 
a konkrét hibrideknek milyen a szá-
razságtűrő képessége. Igaz, ezek a 
hibridek drágábbak a többieknél, 
de akkor is megéri ilyeneket vet-
ni. Mint látjuk, az utóbbi években 
a klímaváltozással kapcsolatban a 
szárazság alapvető tényező, ami be-
folyásolja a terméshozamot. Nem-
rég hallottam egy előadást, hogy 
az USA-ban kísérleteznek egy új 

GMO kukoricahibriddel, amely-
nek a szárazságtűrő képessége 
jóval felülmúlja az eddigi hib-
ridekét. Ennek az alapja, hogy 
olyan baktériumoknak a génje-
it építették be, amelyek a kuko-
ricát táplálják nitrogénnel, fosz-
forral és káliummal. Ez ugyan-
az, mint amikor mi használjuk a 
biotrágyákat, ugyanazok a bak-
tériumok vesznek részt benne, 
csak itt már a magban benne 
van. Igaz, ez még a jövőé, nálunk 
nincsenek megengedve a GMO-
hibridek, de nekünk van egy má-
sik lehetőségünk, amit 2-3 éve 
használunk: a biotrágyák, ame-
lyek már bizonyították a pozitív 
hatásukat, és meg lehet vásárol-
ni ezeket nálunk is.

Részletesen a kukoricater-
mesztésnek a technológiájáról 
(milyen gyomirtókat célszerű 
használni, mikor és mennyi mű-
trágyát és termésnövelő szere-
ket kell használni) kicsit később 
írunk, amikor aktuális lesz.

Várom továbbra is kérdé-
seiket és szívesen válaszolok 
Önöknek. Tel.: 0975166318 vagy 
0503723469.
 Novák András, a Terra Dei 
Alapítvány szaktanácsadója

Az utóbbi időben talán még 
fontosabbá vált a dió helyes tá-
rolása, amikor az új kártevő, a 
dióburok fúrólégy feldézsmál-
ja előlünk a termés nagy részét.

A dióburok fúrólégy károsí-

tásának hatására felére esett visz-
sza hazánkban a diótermés az el-
múlt években. A nyugatról terje-
dő kártevő már megjelent a Duna 
túloldalán is, és nyomában nagy 
pusztítás tapasztalható. Fontos te-
hát, hogy a meglévő készletein-
ket megfelelő módon tároljuk el 
a következő évre/évekre.

A pucolatlan diót szüret után 
ki kell szárítanunk, amelynek 
legjobb módja, ha kiterítjük szá-
raz, szellős helyen – mondjuk 

Hogyan tároljuk helyesen a diót?

Tél végén a tavasz közeledtével 
jön el a gyümölcsfák metszésé-
nek fő szezonja. De mi van a na-
gyobb gazdaságokban, ahol akár 
50 hektárnyi fa vár metszésre? 

Kiskertben, hobbikertben ér-
demes megvárni a téli fagyok el-
múltát és csak azután nekiállni a 
metszésnek, hogy már tisztában 
vagyunk az azévi fagykárokkal 
és ehhez igazítani a metszés mér-
tékét.  Egy nagyobb gazdaságban 
azonban, ahol akár 50-60 hektár 
gyümölcsöst kell tavaszra formá-
ba hozni, novembertől egészen a 
tél végéig folyamatos munkát ad 
a gyümölcsfák metszése.

Alapszabály, hogy -50C fok 
alatt nem szabad metszeni! Fa-
gyos időben ridegebb a növé-
nyek szövete, könnyebben törik, 
roncsolódik a fák szövete, illet-
ve meleg kézzel érintve beindul-
hat a nedvkeringés – ami ugyan 
csökkenthető vagy kiküszöbölhe-
tő, ha a levágni kívánt részt fog-
juk meg, vagy ha vékony kesz-
tyűben dolgozunk.

edenkert.hu

Gyümölcsfa 
metszése télen: 

érvek és ellenérvek

egy padláson vagy csapadéktól 
védett teraszon, garázsban. A szá-
radás kb. 2 hónapig tart, közben 
néha forgassuk meg, majd akasz-
szuk fel lyukacsos zsákba. Hű-
vös helyen akár 1-2 évig is tá-

rolható, de érdemes mielőbb fel-
használnunk.

Meleg helyen, lakásban a diót 
nem érdemes tartanunk, mert 
könnyen megavasodhat.

A pucolt dió még kényesebb 
a tárolásra, a spájzban ráadásul 
könnyen a molyok martaléká-
vá válhat. Pucolva vagy ledarál-
va, légmentesen lezárva tegyük a 
mélyhűtőbe, s csak közvetlenül a 
felhasználás előtt vegyük elő.

edenkert.hu

Úgy tűnhet, hogy apróságok, 
de mégis hatalmas jelentőségük 
van a kertészkedők számára.

Fagyos gyepre lépni szigorú-
an tilos. Ha mégis megtesszük, 
akkor jó esélyünk van rá, hogy a 
megfagyott, merev fűszálak el-
törnek és a fű töve annyira le-
gyengül, hogy tavasszal nem hajt 
ki és a gyep kiritkul.

Talajvizsgálat, ami gyorsan 
behozza az árát. Három-négy 
évenként szinte kötelező a ta-
lajvizsgálat, amely jó útmutató 
lesz az egész évben számunkra. A 
szomszédom mesélte, hogy meg-
vizsgálták a kertje talaját és meg-
állapították, hogy fele annyi fosz-

Kerti tanácsok január végére
fát műtrágya is elegendő volna a 
növényei számára, mint amennyit 
ő évente használ, ezzel három ta-
lajvizsgálat árát takarította meg.

Ne feledkezzen meg a mada-
rakról! Szegény madarak már az 
összes elérhető bokorról leszede-
gették a bogyókat és a rovarok, 
amelyek számukra a legfőbb élel-
met adják, még nem keltek ki, te-
hát éheznek. Pedig a tél végére 
olyan kondícióba kellene kerülni-
ük, hogy ne csak énekeljenek, de 
tojásokat is rakjanak és fiókákat 
neveljenek, amelyek segítő tár-
saink lesznek a rovarkártevők el-
leni küzdelmünkben!

balintgazda.hu
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KRIMI SpoRT

A „baleset” január 17-én történt a me-
gyeszékhelyen. A hatóságokat az ügye-
letes egészségügyi dolgozók értesítet-
ték az esetről – írja a mukachevo.net 
hírportál.

Az információk szerint a 42 éves hölgy 
és a 64 éves nyugdíjas férfi között heves 

Nyugíjas férfi szúrta le egykori élettársát 
Ungváron

vita alakult ki, miközben a férfi kést rán-
tott, s megsebezte egykori élettárását. A 
rendőrség szándékos súlyos testi sértés 
okozása ügyében indított eljárást a tet-
tes ellen.

A sérülést okozó fegyvert lefoglalták, 
az ügy kapcsán folynak a vizsgálatok.

Január 15-én négy técsői lakost, közte 
három gyermeket szállítottak a Técsői 
Járási Kórházba. Valamennyiüknél 
szén-monoxid-mérgezést diagnosztizál-
tak. Egy 1981-es születésű anya, illetve 

Egy anya és három gyermeke szenvedett 
szénmonoxid-mérgezést

három gyermeke – a 2003-as és 2004-es 
születésű lányai, valamint a 2013-as szü-
letésű fia – került kórházba.

Az orvosok elmondása szerint a páci-
ensek állapota közepesen súlyos.

Január 14-én a Rahói járás egyik te-
lepülésén egy középkorú nő holttesté-
re bukkantak – írja a mukachevo.net.

A helyszínre azonnal kiérkezett az 
operatív csoport. Mint kiderült, a házban 
élő 30 éves férfi és annak 40 éves élettársa 
között heves vita alakult ki, melynek kö-

Tragédiába torkollott egy családi vita
vetkeztében a fiatalember ütlegelni kezdte 
a hölgyet. A nő elesett, beütötte fejét a pad-
lóba, s halálos sérülést szenvedett.

Az információk szerint a tettes ittas ál-
lapotban követte el a bűntettet. A férfit elő-
zetes letartóztatásba helyezték, az ügyben 
eljárást indítottak.

Január 13-án este tűz keletkezett egy la-
kóházban a perecsenyi járási Poroskőn 
(Poroskovo). A tűzben életét vesztette 
egy kisgyermek.

A helyszínre kiérkezett operatív nyo-
mozócsoport tagjai megállapították, 
hogy a ház, amelyben a tragédia történt, 
a falutól mintegy 400 méternyire a mezőn 
található. Az épületben sem gáz, sem vil-
lany, sem víz nem volt bevezetve. Hétfőn 
a 29 éves apa és a 17 éves anya elmen-
tek otthonról, és hosszú időre magukra 
hagyták a két kiskorú gyermeküket. A ki-

Égő gyertya okozhatta egy kisgyermek halálát
csi ágya mellett égve hagytak egy gyer-
tyát, amely valószínűleg rádőlt az ágy-
ra és tüzet okozott. Az egyéves gyermek 
gyakorlatilag élve égett meg a kiságyá-
ban. Az idősebb kislány nem szenvedett 
égési sérüléseket. Tűzoltók nem vettek 
részt az oltásban.

Az ügyben a rendőrség bűnvádi eljá-
rást indított a szülők ellen. A szociális szol-
gálatok munkatársaival vizsgálják a csa-
lád lakhatási körülményeit, és valószínű-
leg kezdeményezni fogják az élve maradt 
gyermek elvételét a családból.

Január 12-én délután bejelentés ér-
kezett a rendőrségre az Ilosvai Járá-
si Kórház ügyeletes orvosától arról, 
hogy a kórházba vezető úton a mentő-
autóban vérveszteség miatt életét vesz-
tette egy nő.

A rendőrség előzetesen megállapította, 
hogy az ilosvai járási Pidhirne településen 
háztartási baleset történt. Egy 66 éves he-
lyi lakos a saját otthonában, a kamrában 
leesett a farönkről, miközben egy kést tar-
tott a kezében, amellyel esés közben nya-

Esés közben nyakon szúrta saját magát?
kon szúrta magát.

A rendőrség vizsgálja a nyugdíjas nő 
sérülésének körülményeit. Az ügyben bűn-
vádi eljárást indítottak. A rendőrök kihall-
gatták az elhunyt rokonait és hozzátartozó-
it, előzetesen nem találtak bűntényre uta-
ló jeleket. Az igazságügyi orvosszakértői 
vizsgálat szerint az adott testi sérülést 
okozhatta óvatlanságból saját magának. 
A holttestet az Ilosvai Központi Kórház 
hullaházába szállították boncolásra – írja 
a pershij.com.ua.

Jég alá szorult két férfi január 19-én 
a délutáni órákban Muzsaly környé-
kén – adta hírül a PMG hírügynökség.

A helyszínre a rendőrök mellett men-
tősök és búvárok is érkeztek. Az esetről 
a helyszínen lévő harmadik férfi számolt 
be. A szemtanú – az áldozatok barátja – túl 
messze volt a férfiaktól, amikor azok el-

Jeges tóba fulladt két férfi a Beregszászi 
járásban

merültek. Megpróbált segíteni, azonban 
minden erőfeszítése ellenére bekövetke-
zett a tragédia. Az áldozatok, apa és fia, 
beregszászi lakosok voltak.

Jelenleg vizsgálják az eset körülmé-
nyeit. A mentősök felhívják a lakosság fi-
gyelmét arra, hogy a jég vékony a tava-
kon, ezért nem ajánlatos a felszínére lépni.

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) 2019-
ben 58 illegális devizaváltó helyet fede-
zett fel, összesen 1123 ellenőrzést haj-
tottak végre pénzügyi intézmények-
ben – jelentette az NBU sajtóközpont-
ja a korrespondent.neten.

Az illegális pénzváltó helyek Kijev-
ben, Vinnyica, Voliny, Dnyipropetrovszk, 
Donyeck, Ivano-Frankivszk, Kijev, 
Lemberg (Lviv), Szumi, Ternopil, Harkiv 
és Herszon megyékben működtek.

A devizaügyletek lebonyolításának 
rendjében feltárt szabálysértések közül a 
tájékoztatás kiemeli a következőket:

– devizaügyletek lebonyolítása meg-
felelő dokumentálás nélkül;

– jelentős eltérés a pénztárban lévő 

Több mint félszáz illegális pénzváltót 
lepleztek le

és a számviteli jelentéstételi dokumen-
tumokban szereplő készpénzmennyi-
ség között;

– a nemzeti bank felhatalmazott mun-
katársának az ellenőrzés során nem bocsá-
tották rendelkezésére a kért dokumentu-
mokat, anyagokat és információkat.

Az illegális váltóhelyekkel kapcsola-
tos információkat az NBU továbbította a 
bűnüldöző szerveknek.

Korábban a Nemzeti Bank megne-
vezte a pénzhamisítók körében népszerű 
bankókat 2019 első felében. Adataik sze-
rint leggyakrabban hamis 500, 100, 200 
és 50 hrivnyásokat vontak ki a forgalom-
ból. Többségük tintasugaras nyomtató-
val készült.

Néhány sorban 
Melbourne-ben kezdetét vette az 
Australian Open teniszviadal, és máris 
egy magyar bravúrnak örülhettünk.

Az első fordulóban a világranglista 67. 
helyén álló Fucsovics Márton a 13. he-
lyen kiemelt kanadai Denis Shapovalovval 
szemben 6-3, 6-7, 6-1, 7-6-os győzelmet 
aratott, és bejutott a második fordulóba.

***
Mindhárom magyar női kézilabda-csa-
pat hazai környezetben lépett parkettre a 
hétvégén az EHF-kupában, és mindhárom 
eredményből begyűjtöttek egyet.

Az eddig még hibátlan Debrecen csak 
egy félidőn keresztül tudta a lépést tartani 
a német Thüringer ellen, a vége 26-19-es 
német siker lett.

Az első két találkozóján ugyancsak hi-
bátlanul teljesítő Siófok nem sokkal a vége 
előtt még négy góllal is vezetett, de végül 
meg kellett elégednie egy 30-30-as döntet-

lennel a horvát Poravka Koprivnica ellen.
Az Érdnek viszont mostanáig nem volt 

győzelmi élménye, de most összejött vég-
re a 2 pont. A lengyel Peria Lublin ellen 
29-24-es érdi siker született.

***
Nagyszerűen szerepel az ungvári Dancsa-
Csundák Annamária a világkupán. 

A snowboardban immáron háromszo-
ros olimpiai résztvevő Annamária leg-
utóbb Svájcban és Ausztriában is össze-
gyűjtött egy 4. és 5. helyezést, ami azt je-
lenti, hogy összetettben is ott van a soro-
zat első tíz helyezettje között.

***
A Ferencváros nyerte meg a jégkorong 

Magyar Kupát, miután az elődöntőben 
előbb 1-0-ra nyert a MAC ellen, majd a fi-
náléban 6-3-ra diadalmaskodott az esélye-
sebbnek tartott címvédő Fehérvár ellen.

Ez volt az FTC 15. kupasikere, és az 
első 25 év után.

A végéhez közeledik a férfi kézilabda 
Európa-bajnokság, illetve a női és fér-
fi vízilabda kontinensbajnokság küzde-
lemsorozata, és mindkét szintéren örül-
hetünk magyar sikereknek.

Kezdjük a svéd-norvég-osztrák közös 
rendezésű férfi kézilabda viadallal, aho-
vá egy nagyon fiatal, eléggé tapasztalat-
lan magyar csapat utazott el, de a cso-
portmeccsek, illetve a középdöntő első 
két fordulójában minden várakozást felül-
teljesítettek.

A csoportkör nyitómeccsén az oro-
szok elleni győzelmet követően a vi-
lág- és olimpiai bajnok Dánia ellen egy 
bravúros döntetlen következett, majd 

az addig hibátlan Izland elleni hatal-
mas győzelem.

A középdöntőnek két ponttal ne-
kivágó magyar alakulatnak aztán álljt 
parancsolt a végső sikerre talán legna-
gyobb eséllyel pályázó társrendező Nor-
végia (36-29), és félő volt, hogy a Gu-
lyás István által vezetett válogatott el-
veszti önbizalmát.

A következő ellenfél az első négy 
mérkőzését megnyerő Szlovénia volt, 
amely már négy góllal is vezetett 
Bánhidiék ellen, de a remek második 
félidei teljesítménnyel sikerült a fordí-
tás. A magyarok végül 29-28-ra nyer-
tek, és ha az utolsó két középdöntős el-
lenfél közül (Svédország és Portugália) 
legalább az egyiket sikerülne legyőzni, 
akkor még akár az elődöntőbe kerülés 
is összejöhet…

A másik ágon már nem nagyon van 
mit számolgatni, hiszen az eddig hi-
bátlan mérleggel rendelkező Spanyol-
ország és Horvátország a középdön-
tőben is hibátlanul teljesít, és az egy-
más elleni utolsó találkozó csak arról 
dönt majd, hogy melyik alakulat marad 
100 %-os. Itt az is eldőlt már, hogy a 3. 

Teremben és vízben is jól állunk!

Nagyszerű magyar sikerek kézi- és 
vízilabdában

helyen Németország zár, és mérkőzhet 
majd az 5. helyért.

Ami az ukrán válogatottat illeti, a sár-
ga-kékek az egyik leggyengébb csoportból 
sem tudtak továbbjutni, mivel Észak-Ma-
cedóniától egy, Ausztriától és Csehor-
szágtól pedig egyformán négy góllal ma-
radtak alul.

***
Ami a budapesti Duna Arénában zaj-

ló vízilabda kontinensviadalt illeti, a cso-
portmeccsek során itt is a házigazdához 
méltón szerepeltek a magyarok.

A Bíró Attila vezette női együttes a 
horvátok elleni 25-6-os győzelemmel 
és a Szlovákia felett aratott 20-2-es si-

kerrel melegített a tornára, majd kö-
vetkezett az oroszok elleni csoport-
rangadó, ahol 9-8-ra nyertek a magyar 
lányok. A folytatásban a görögöket is 
sikerült legyőzni 13-10-re, végül pe-
dig a női vonalon egyáltalán nem acé-
los Szerbia elleni 27-0-ás ko.-val zár-
tak a lányok.

A lapzártánk utáni keddi negyeddön-
tőben is borítékolni lehet a franciák elle-
ni győzelmet, így a magyarok mindenkép-
pen éremért játszanak majd.

Ami a férfi csapatot illeti, Marz Ta-
más együttese a Törökország elleni 19-
5-ös győzelemmel kezdett, majd követ-
kezett a vb-ezüstérmes spanyolok elleni 
ütközet. Itt inkább a házigazdáknak volt 
nagyobb sanszuk a győzelemre, de végül 
az ellenfél 11-11-es döntetlenre mentet-
te a találkozót.

Az utolsó csoportmeccsen Málta el-
len legalább 20 góllal kellett nyerni a cso-
portelsőséghez, ami bőven össze is jött a 
26-0-ás sikerrel.

A negyeddöntőben Oroszország vár 
a magyar csapatra, de az előzetes erővi-
szonyok alapján itt sem jelenthet gondot 
az elődöntőbe kerülés.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
Folytatás a 13. oldalon

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!
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Technika

Szolgáltatás

Munka

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

aluplast-Beregszász
További ajánlataink: 
- külső és belső párkányok, 
- szúnyog háló (ajtóra is),
- Belorusz beltéri ajtók 
- reluxa, 
- anyag és bambusz roletta, 
- szalagfüggöny

Beregszász, Puskin tér 4.  (a szerb pékség épületében). 
Tel./fax: 4-31-29,  Mob.: +38097-9126146, +38099-7542543.

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

nyílászárók, beltéri ajtók, 
garázskapuk, automatikák, 
VELUX tetőtéri ablakok.

akció
-20 -40 

%!

Mobil: +380 50-507 65 60
Tel.: +3803141-4-33-41

Cím: Beregszász, Zrínyi u. 3.
www.jakisnivikna.ucoz.ua

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. 

Válaszd a megbízhatóságot, 
                       válaszd a HUMÁNIÁT!

2020-ban várjuk párok  
jelentkezését magasabb bérrel!

Csomagoló operátori 
munkalehetőség pároknak is!

Egészségügyi segédeszközök 
gyártásához keressük új kollégáinkat 
Magyarországra, 3 műszakos, 8 órás 

munkavégzésre, tiszta térbe.

Személyes tájékoztató, felvételi 
2020.01.28. kedd:
12:00 óra, Beregszász, találkozó Gabi Bár 
                  melletti leány kollégium.

2020.01.28. kedd:
15:00 óra, Ungvár Uzsgorod Hotel

Beszéljünk személyesen a lehetőségekről!

Tudnivalók a munkáról:
▪ nemdohányzó munkahely, tehát a teljes 

műszak ideje alatt nem lehet rágyújtani
▪ hosszú távú munkalehetőség.
▪ a munka jellege miatt elbeszélgetés, 

tesztírás, orvosi vizsgálat és vérvétel is része 
a felvételi folyamatnak.

Általunk kínált juttatások és extrák:
▪ ingyenes szállás teljesen felszerelt 8 fős apart-

manházakban, üdülőövezetben egy villaparkban
▪ napi ingyenes bejárást biztosítunk 

a szállás és munkahely közt
▪ havi 1x ingyenes hazautaztatás
▪ nettó kereseti lehetőség 

170.000 – 220.000 Ft között
▪ a villaparkban található szállás mellett a 

területen található szauna és medence is ingye-
nesen használható

▪ teljes körűen segítjük a szükséges 
papírok elintézését

Ha csatlakoznál a csapatunkhoz, jelentkezz 
kollégánknál és gyere el a következő 

személyes találkozónkra.
Mob.: +380 66 534 6605 (hétköznap 9:00-17:00)

Ház eladó

Batáron a Béke utcában össz-
komfortos családi ház eladó 
(melléképületek, nagy kert, 
víz és gáz bevezetve). Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-9842389 (magyarul). 

Feketeardóban (Szőlősi 
járás) eladó egy 240 m2-
es összkomfortos családi 
ház, kétemeletes (víz, gáz 
bevezetve). Mob.: 099-
2393269 (17 óra után). 

Sürgősen eladó emeletes, 
összkomfortos családi ház 
Gát központjában, a Fő út 
75. szám alatt. Mob.: +3630-
4307088. 
Sürgősen Beregszászban 
(Búcsú) a Geleji Katona Ist-
ván u. 12. szám alatt kertes 
ház eladó bútorostól, víz, gáz, 
3 fázisos villany. Ára: 50000 
f.e. Mob.: 099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

Beregrákoson 95 m2-es, 
magasföldszintes, össz-
komfortos családi ház el-
adó az országúttól 50 mé-
terre. Akár két generáció 
számára is alkalmas: a kö-
vezett udvaron egy másik, 
50 m2-es ház is található. 
Irányár: 35 000 f.e. Viber: 
050-8065087. 

2 szintes összkomfortos csa-
ládi ház eladó a Balatontól 5 
km-re. Közel van a balaton-
füredi és keszthelyi strand. 
Azonnal költözhető vagy al-
bérletnek is kiadható. Ára 
150 ezer dollár. Tel.: 050-
6797937, +3620-2467829. 

Lakás eladó

Sürgősen eladó Bereg-
szászban a Gyár u. 36/24. 
szám alatt 3 szobás lakás 
az 5. emeleten. Irányár: 
20000 f.e. Mob.: 095-
8913914. 

Beregszászban a Muzsalyi 
úton 2 szobás lakás eladó az 
5. emeleten, új tetővel. Ár 
megegyezés szerint. E-mail: 
serbanne1977@gmail.com. 
Mob.: +3620-2333062 (ér-
deklődni délután 4 órától). 

Beregszászban kétszobás la-
kás eladó a Batthyány utca 
4/8. szám alatt. Tel: 066-
5166607. 
Eladó egy 3 szobás harmadik 
emeleti lakás Beregszászban 
a Lónyai u. 17A/22. szám 
alatt. Mob.: 098-7050320. 

Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. emeleti 
2 szobás, felújított, bútorozott 
lakás eladó. Tel: 050-6491429. 

Egyéb ingatlan kiadó

Beregszászban a közpon-
ton, az Eötvös u. 6. szám 
alatt kiadó egy 22 m2-es ke-
reskedelmi helyiség. Mob.: 
066-7805261, 066-7805263. 

Lakás kiadó

Ungvár központi  ré-
szében, a Bilocska mel-
lett, a Szabadság sugár-
út 20. számú ház 5. szint-
jén található kétszobás 
lakásunkba 2 diáklány 
mellé még egy-két di-
áklányt lakónak felven-
nénk. Tel.: 099-2319465, 
066-4401178. 

Lakás kiadó Beregszász 
központjában. Mob.: 095-
2087515, 050-1977011. 

Ház kiadó

Beregszászban kertes csa-
ládi ház kiadó, csak hosz-
szú távra (3 szoba, konyha, 
2 fürdőszoba, 2 WC, folyo-
só, előszoba). Az udvaron 
nagy garázs, térfigyelő ka-
mera és riasztó. A ház nem 
frontra nyíló, központi fűté-
ses, összkomfortos, újonnan 
bútorozott, elektronikai be-
rendezésekkel ellátva. Mob.: 
066-0060133. 

Bérlés

Szeretnék egy összkom-
fortos egyszobás lakást bé-
relni Beregszászban. Tel: 
050-0721193. 

Autó

04-es fehér Lada Kombi sze-
mélygépkocsi eladó, 1998-as 
kibocsátású, jó állapotban. 
Irányár 800 f.e. vagy meg-
egyezés szerint. Mob.: 096-
1169916. 

Televízió

Samsung televízió távirányí-
tóval eladó. Mob.: +38095-
3260426. 
Vásárolnék elektronikát: a 
szovjet időből tévéket, rádió-
kat, magnókat és számítógé-
peket. Mob.: 050-8215686. 

Háztartási gép

Beregszászban eladó egy né-
met asztali varrógép jó álla-
potban. Mob.: 066-3967011. 

Kútfúrást   talaj vízelvezetést 
v á l l a l o k .  M o b . :  0 5 0 -
8589288. 

Beregszászi fordító irodába 
ukrán-magyar-orosz szakos, 
magas szintű nyelvtudással, 
szóbeli és írásbeli tolmács-
fordítói gyakorlattal rendelke-
ző munkatársat keresünk főál-
lásba. Beregszásziak előny-
ben! Mob.: +38050-9028845 
(Kenyeres Mária). 

Tetőfedést, csatornázást 
vállalok anyaggal vagy 
anélkül, valamint me-
tálcserép, kerítéslemez, 
stáblonlemezek méret-
re vágva (drágább és ol-
csóbb anyagból). Mob.: 
066-0820366. 

Fák kivágása, darabolása, 
hasogatása. Árkok, udvarok, 
kertek kaszálása, takarítása, 
gyomirtása. Bozótok irtása, 
kertek ásása Beregszászban 
és környékén. Mob.: 066-
5148589. 
Kertek őszi szántását, gyü-
mölcsfák metszését, őszi le-
mosó permetezését vállaljuk 
Beregszászon és környékén. 
Mob.: 066-5148589. 

A Vodokanal Kárpátvíz Kft. 
felvételt hirdet ellenőr mun-
kakörbe (1 ember). Elvárá-
sok: középfokú vagy szakmai 
végzettség, jó fizikai erőnlét, 
Beregszász utcáinak isme-
rete. Nem kötelező előzetes 
munkaviszony. A jelentkezők 
szeressenek tanulni és legye-
nek igényesek a munkájukra. 
Érdeklődni: Beregszász, B. 
Hmelnickij u. 99. 

Budapestre húsz éve mű-
ködő stabil varroda keres 
munkaerőt, biztos jöve-
delem egész évben. Érd: 
+38066-6805200 (Viber), 
+3630-9703358. Email: 
brezsnyikn@gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó hetilap-
ok kézbesítésére Péter falván, 
Bökényben. Fizetés teljesít-
mény szerint. Minden eladott 
lap után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kár pátinfo 

és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Cset falván. Fize-
tés teljesítmény szerint (1.5 
hrivnya/db). Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kár pátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Asztélyban. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesz-
tőségben: Beregszász, Kos-
suth tér 2. Mob.: +38066-
2850283. E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com. 
Magyarországi munkale-
hetőség az építőipar min-
den szakmájában (asztalos 
is, valamint vízvezeték-sze-
relő). Bejelentett, hosszú 
távú munkalehetőség. Segéd-
munkás 1200 Ft/ó, valamint 
szakmunkás 1500 Ft/ó. Bri-
gádok jelentkezését is vár-
juk. Tel.: +38096-6862485, 
+3670-2994311. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
hetilap kézbesítésére Gáton. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Tiszaújlakon. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

A Kárpátinfo hetilap rek-
lámszervezőt keres a hetilap 
hirdetéseinek értékesítésé-
re. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail.: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

Budapesti építőipari cég 
keres folyamatos mun-
kákhoz kőműves kollé-
gákat, kőműves brigádo-
kat, gipszkartonost, fes-
tőket, burkolókat. Szál-
lást díjmentesen biztosí-
tunk (nem munkásszál-
ló), havi egyszeri ha-
zautazási költségtérí-
tés. Kiemelkedő fizetés, 
heti elszámolás. Mob.: 
+3620-4657656. 

Tisztelt Munkavállaló! Ma-
gyarországi szarvasmarha te-
lepre keresünk munkaválla-
lókat. A szükséges képzést 
helyben elvégezzük. Szállást, 
versenyképes jövedelmet 
biztosítunk. Mob.: +3620-
5692722 (Kovács András). 



Háztáji

2020. 
január 22. 13

otthon

hIrdetéseK

Ön megtalálta már a 
legkedvezőbb ajánlatot?
Keresse a Karpatinfo.net 

oldalunkon is!

Újságárusokat 
keresünk!

A Kárpá t in fo  he t i -
lap szerkesztősége ÚJ-
SÁGÁRUSOKAT ke-
res a Beregszászi és a 
Nagyszőlősi járásokban, 
akik előfizetőket tobo-
roznak és kiviszik az új-
ságot. Fizetés teljesít-
mény szerint. Jelentkezés 
a szerkesztőségben: Be-
regszász, Kossuth tér 2. 
Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com

MUNKA MAGYARoRSzÁGoN!
Budapest melletti élelmiszeripari vállalat  
betanított munkára vár jelentkezőket,  

nappali és éjszakai műszakba.
• megbízható munkahely, határozatlan idejű szerződés
• ingyenes szállás (munkahelyhez közel)
• ingyenes munkahelyi étkezés
• havi egy fizetett hosszú hétvége (3 napos)
• havi egyszeri fizetett hazautazás
• elérhető bér nappali műszakban: nettó 180 000 Ft
• elérhető bér éjszakai műszakban: nettó 220 000 Ft

Az első tájékoztatások időpontja:

Január 28. kedd, 11 óra – Tiszabecs határátkelő (Kert büfé).

Január 30. csütörtök, 11 óra – Beregsurány határátkelő  
(Határ büfé).

Informálódni lehet a +36/20/778-1577-es telefonszámon.

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések 

felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re is.

Igazi gazdánkat keressük!!!
Ha látsz bennünket, gyere értünk, anyámért és fiáért. 

Elvesztünk 2019 novemberében. 
Hívjál: 099-0538792, 050-9589612.

Válaszd a megbízhatóságot, 
                       válaszd a HUMÁNIÁT!

SzEzoNÁLIS MUNKA MŰSzAKI 
opERÁToR MUNKAKÖRBEN!

Személyes tájékoztató, felvételi 

2020.01.28. kedd:

11:00 óra, Beregszász, a Gabi Bár melletti 
           leány kollégium.
15:00 óra, Ungvár Uzsgorod Hotel.

Munkavégzés helye: 
Peremarton – Veszprém megye

Feladatok:
• gépek beállításának ellenőrzése, hogy a 

tervnek megfelelő mennyiségű és minőségű 
terméket gyártsanak le

• termékek válogatása, csomagolása, dobozolása
• rakodás, csomagolt termékek pakolása
• a munkaterület és gépek tisztán, rendben tartása
• munkavédelmi előírások betartása

Elvárások:
• szezonban három műszakos munkarend 

vállalása
• precíz, kitartó munkavégzés
• nehéz fizikai munka vállalása

Amit kínálunk:
• NETTÓ 210 000 forinttól + béren kívüli juttatás
• étkezési hozzájárulás + ajándékutalvány + 

mozgó bér
• ingyenes szálláslehetőség
• havi egyszeri ingyenes hazautazás
• munkaidő hétfőtől péntekig

Ha felkeltettük figyelmedet:
• Gyere el a személyes tájékoztatónkra, ahol 

további információkat megtudhatsz, vagy
• Érdeklődhetsz a +380 66 534 6605

telefonszámon a kollégánknál hétköznap 9:00-
17:00-ig, vagy 

• Érdeklődhetsz a „Magyarországi Munkák 
Kárpátaljai Magyaroknak” 
facebook oldalunkon!

TÜNDÉRSZÓ MESEÍRÓ 
PÁLYÁZAT

A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár Egyesület XI. alkalommal hirdeti meg határok 
nélküli meseíró pályázatát.

A pályázatra a világ bármely országában élő 8–15 
éves gyermekek magyar nyelven írott meséit várjuk e-ma-
ilben, csatolt Microsoft Word dokumentumban, vagy pos-
tai úton 4 példányban, 2020. március 13-ig.

A pályázatra a 2005. január 1-je és 2011. december 
31-e között született gyermekek meséit fogadjuk.

A mese mellé, kérjük, feltétlenül csatolják 1. a me-
seíró nevét, 2. születési idejét (év, hónap, nap), 3. posta-
címét (ország, település, utca, házszám, irányítószám), 
és 4. szülei egyikének lehetőleg e-mail címét vagy te-
lefonszámát!

A pályaművek terjedelme legföljebb 6000 karakter 
(szóközök nélkül) lehet. Formátum: TNR betűtípus, 12-es 
betűméret, 1,5 sorköz, sorkizárt rendezés, normál margó.

Témájukkal, irodalmi formájukkal kapcsolatban nincs 
semmiféle megkötés.

Egy pályázó csak egy mesét küldhet a zsűrinek.
A pályázó a mese elküldésével hozzájárul műve bár-

milyen formában történő, külön ellenszolgáltatás nélkü-
li, későbbi nyilvánosságra hozásához.

A pályázat szellemi mecénása
Lezsák Sándor költő, a Magyar Országgyűlés alel-

nöke.
A bírálóbizottság neves írókból áll. A díjnyerteseket 

oklevéllel és egyedi művészeti alkotással jutalmazzuk. A 
döntést követő ünnepélyes eredményhirdetés 2020. júni-
us elején lesz Székesfehérváron.

A díjazottakat 2020. május 8-ig telefonon vagy e-ma-
ilben értesítjük, illetve névsorukat a www.ggmuvhaz.hu 
honlapon közzétesszük.

A legjobb írásokat az Egyesület egy későbbi időpont-
ban megjelenteti.

***
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület
H-8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1. Magyar-

ország 
+36 22/501-161; tunderszopalyazat@gmail.com

Fodrász munkatársat kere-
sünk Magyarországra, Sza-
bolcs-Szatmár Bereg megyé-
be. Kisvárdára, belvárosi 
szépségszalonunkba. Alkal-
mazotti státuszban. Pálya-
kezdő sem akadály. Mob.: 
+3670-7761875. E-mail: 
biromarica@gmail.com. 
Magyarországi munkale-
hetőség Székesfehérváron, 
hosszú távon. Asztalosipari 
cégünk keres férfi munkatár-
sat (20-50 év között), fűrész 
üzemünkbe lakatost. Szállás 
ingyenes. Havi egy hazauta-
zás biztosított. Mob.: +3630-
6067011, +38099-2725331. 
Hívjon bizalommal, megéri. 

A Gardénia hotel és ét-
terem szakácsot és pin-
cért keres. Érdeklődni Be-
regszászban a Munkácsi 
u. 65. szám alatt. Mob.: 
+38095-3558083. 

Építkezés, felújítás

Beregszászban hagyomá-
nyos tégla eladó. Mob.: 066-
3967011. 
Beregszászban újszerű 
állapotban faajtó eladó 
tok nélkül. Ára 2500 hr. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Alig használt WC kagyló el-
adó Beregszászban. Ár: 1200 
hrivnya. Mob.: 066-2910418, 
068-2126127. 
Eladó új deszkák. Mob.: 
099-6608338. 

Barkács, szerszám

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

Hűtés, fűtés

Eladó tűzifa! 4 m3 aprítva 
(4 rakméter). Házhoz szál-
lítási lehetőség. Mob.: 050-
6680756. 
Eladó jó állapotban lévő 
Ariston fali  kazán, ké-
ményes, Beregszászban. 
Ára 7000 hr. Mob.: 099-
2393269. 
Eladó egy autó fa, tüzelésre 
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.: 
066-3967011. 

Lakásdekoráció

Jó állapotban lévő szőnyeg 
eladó, 3x2 méter. Mob.: 
+38099-2393269 (17 óra 
után). 

Bútor

Eladó egy rekamié. Érd.: 
+38050-5943899. 

Mezőgazdasági eszköz

Eladó JuMZ 6 KL traktor 
4 soros krumplivető, 5 so-
ros kapálógép, 3 korpuszos 
eke, fésűs kasza. Mob.: 096-
8038603. 
Beregszászban termény 
raktározására vasláda el-
adó (1,80 cm hosszú, 0,75 
cm széles, 0,75 cm magas). 
Ára 1500 hrivnya. Két da-
rab benzines kanna. Mob.: 
066-3967011. 
Jó állapotban lévő 300 és 
100 literes szőlőszedő hordó 
eladó, azonnali használatra. 
Mob.: 066-3967011. 
Eladó egy 4 éves, megkí-
mélt állapotban lévő rotoros 
kasza, lengyel, Wirax Z-069, 

1,35 méter, és négyes rend-
sodró (vorosilka). Tel: 096-
2596558. 

Haszonállat

13 hónapos tinó eladó. Cse-
re is érdekel bikára vagy 
disznóra. Mob.: +38066-
3547562. 
Beregszászban hízó sertés 
eladó. Ár: 60 hr/kg élősúly. 
Tel: 050-7688154. 
Eladó egy hatéves, kilence-
dik hónapos, vemhes, jól te-
jelő tehén. Tel: 099-7356299. 

Baba, gyerek

Összecsukható babakocsi 
eladó, kitűnő állapotban. 
Mob.: 095-3260426. 
Babaülés eladó 2-12 éves 
kor ig .  Mob . :  +38095-
3260426.
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KoS (3. 21.-4. 20.)

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

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

oRoSzLÁN (7.23.- 8.23.)

SzŰz (8.24.-9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKoRpIÓ (10.24.-11.22.)

NYILAS (11.23.-12. 21.)

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

VízÖNTŐ (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét feje-
zi ki Molnár D. Istvánnak, a Földtudományi és Turizmus 
Tanszék docensének és családjának, az őket ért súlyos 
veszteség, édesapja elhunyta miatt. Osztozunk a gyászo-
ló család fájdalmában.

VIII. Magyar Konyha Hete
2020. február 20–23.

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács szervezésében  
2020. február 20–23. között kerül megrendezésre a Magyar 
Konyha Hete. A rendezvény keretében a résztvevő kárpátal-
jai éttermek jelentős árengedménnyel kínálják a magyar tra-
dicionális konyha remekeit. Az előre meghirdetett ételekre 
„torkos csütörtökön” 50%-os, a többi napon 25%-os ked-
vezménnyel várják az éttermek a vendégeket.

A rendezvény célja: megőrizni és átadni a  nagyszüle-
ink által ránk hagyott örökséget, megkedveltetni a magyar 
gasztronómia ízvilágát a vidékünkre érkező vendégekkel. 
Nem titkolt szándékunk, hogy az akció segítségével egy-
re több turistát szeretnénk a térségbe csalogatni. A magyar 
konyha hagyománya Kárpátalja számára olyan kincs, amit 
a háziasszonyokkal, a turisztikai szolgáltató szférában te-
vékenykedőkkel összefogva érdemes óvni, népszerűsíte-
ni és megőrizni.

Látogasson el a Beregszászi, az Ungvári, a Munkácsi, 
a Nagyszőlősi vagy Kárpátalja más járásaiba, vegyen részt 
egy „izgalmas” gasztronómiai utazáson, próbálja ki a ma-
gyar konyha legfinomabb ételeit kedvezményes áron! 

A látogatók jutalomsorsoláson vehetnek részt!
A sorsoláson való részvételhez az étterem nevével ellá-

tott, fogyasztást igazoló csekket legkésőbb 2020. március 
20-ig kell eljuttatni a 90200 Beregszász, Timoscsuk M. u. 
6. szám alá (Kárpátalai Magyar Turisztikai Tanács) szemé-
lyesen vagy postai úton.

Várjuk a kárpátaljai vendéglátóhelyek (étterem, kávé-
zó, falusi vendégház, borosgazda stb.) csatlakozását az ak-
cióhoz!

Jelentkezési határidő: 2020. január 31.
Jelentkezni a turisztikaitanacs@gmail.com e-mail cí-

men, vagy az alábbi telefonszámokon lehet:
+380662474720 vagy +380992623820
A rendezvénnyel kapcsolatos információkat kísér-

jék figyelemmel a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács 
facebook oldalán és a www.kmtt.info weboldalon.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Felhívás!
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Egán Ede Szakképzési Centruma bővíteni kívánja szak-
képzési kínálatát és oktatási helyszíneit. A következő tan-
évben a Nagydobrony Szakképzési Centrum mellett Be-
regszászban és Péterfalván szeretnénk képzést szervezni. 
Ennek érdekében olyan közép és felsőfokú diplomával 
rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk, akik részt 
vennének az oktatási vagy gyakorlati folyamatban. Vár-
juk azon vállalkozók jelentkezését is, akik gyakorlatra 
befogadnák a diákokat.

Az érdeklődők a részletesebb leírást megtalálják a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola honlapján: 
www.kmf.uz.ua

A Karácsfalvai Sztojka Sándor 
Görögkatolikus Líceum felvételt 

hirdet a 2020/2021-es tanévre
Szeretnél továbbtanulni, eredményesen felvételizni 

egyetemre, főiskolára?
Jelentkezz intézményünkbe, ha idén fejezed be az ál-

talános iskola 4–9. osztályát!
Várunk, itt a helyed!

Hogy mit ajánlunk?
• egyénre szabott személyiség-fejlesztést
• igényes, széles körű általános műveltség megszerzését
• idegennyelvek magas szintű oktatását
• személyes hit- és lelki életre nevelést
• közösségi életre nevelést
• családias légkört
• szociális érzékenységre és aktív közéletiségre 
  való felkészítést
• egészséges- és környezettudatos életre nevelést
• európai színvonalú tornatermet, tanuszodát
• felsőfokú továbbtanulásra való felkészítést

Diákjainknak ingyenes különórákat biztosítunk, tar-
talmas programokon vehetnek részt: külföldi-belföldi 
kirándulásokon, lelkigyakorlatokon, hagyományőrző és 
néptáncesteken, tantárgyi vetélkedőkön, filmklubokon, 
lelki beszélgetéseken. Magaviselet függvényében ingye-
nes kollégiumi lakhatást és étkezést kapnak.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Felvételi vizsgákat a következő tantárgyakból kell 

tenni: magyar nyelv és irodalom vagy ukrán nyelv és 
irodalom, matematika, hittan

A felvételi vizsgák időpontja: 2020. május 2., 8:00 óra
Jelentkezési határidő: 2020. április 28.
A felvételi előkészítő foglalkozások időpontjai: 2020. feb-

ruár 22., március 7., 21., április 4., 25. (8:30 órai kezdettel)
Líceumi nyílt nap: 2020. március 24., 8:00 óra
Elérhetőségeink:
Karácsfalva, Béke u. 54., UA-90320
Tel./fax.: (+3803143) 36-8-17, mob.: +380993188523
e-mail: karacsfalvaisztojkaliceum@gmail.com, 

facebook/karácsfalvai líceum
honlap: www.sztojkaliceum.com
SZTOJKA-LÍCEUM – TÖBB, MINT ISKOLA!

Втрачене пенсійне посвідчення видане пенсійним 
фондом України на ім’я Зеленський Олексій 
Сергійович вважати недійсним.

Загублений атестат про неповну загальну середню 
освіту Серія ОП № 011127 на ім”я  Югас Йосип 
Йосипович, виданий Великобийганьською загально-
освітньою школою І-ІІ ст.  у 10 червня 1993 р., вважати 
недійсним.

Színművész osztatlan képzés
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

és a Kaposvári Egyetem közötti együttműködési megál-
lapodás alapján a Kaposvári Egyetem felvételt hirdet a 
színjátszás és színpadi szereplés iránt érdeklődő kárpát-
aljai magyar fiatalok számára a 2020/2021-es tanévben 
színművész szakra.

Jelentkezési határidő: 2020. február 15.
Jelentkezni kizárólag a magyarországi elektronikus 

felvételi rendszerben (www.felvi.hu) lehet.
Fontos! A www.felvi.hu oldalon található E-felvé-

teli menüpontot használni, illetve ezen keresztül je-
lentkezni csak regisztráció után lehet!

Kellő számú jelentkező esetén külön kárpátaljai hall-
gatókból álló osztály indul.

A felvételi vizsga három szakaszból áll.
Az első felvételi szakasz: alkalmassági vizsga, mely 

személyes beszélgetésből és a színpadi szereplés alkal-
masságának elbírálásából áll.

A felvételire jelentkezőknek az alkalmassági vizsgá-
ra az alábbiakból kell felkészülni: 

– legalább 10 szabadon választott, eltérő hangulatú 
(vidám, drámai, lírai) vers, különböző költőktől, 

– 6 monológ (2 magyar és 2 egyetemes klasszikus 
drámából, 2 szabadon választott műből), 

– 5 népdal
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek 

azok, akiket a felvételi bizottság a „nem felelt meg” mi-
nősítéssel tanácsol el.

A második – harmadik felvételi szakasz: a gyakorla-
ti rostavizsga, amelynek során a jelöltnek ének-zene tu-
dásáról, beszédalkalmasságáról, mozgás- és tánckészsé-
géről, valamint színészi adottságairól kell számot adni.

Felvételi pontok számítása
A gyakorlati felvételi vizsgán megszerezhető 200 

pont, bontásban:
1. A bentlakásos gyakorlati rostavizsgán: max. 100 

pont szerezhető, továbbjutni 75 pont elérése esetén le-
het. (A 100 pont összetétele: színészmesterség: max. 40 
pont, beszéd- ének- mozgás: max. 20/20 pont)

2. A bentlakásos gyakorlati rostavizsga 2. fordulójá-
ban max. 100 pont szerezhető.

Felvételi időpont:
2020. április 20. – 2020. július 3. (A felvételi pontos 

időpontjáról és helyszínéről a jelentkezők részletes tájé-
koztatást kapnak.)

A képzés színhelye a Kaposvári Egyetem Rippl-Ró-
nai Művészeti Kara.

A képzés partnerei a budapesti Nemzeti Szinház, a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kár-
pátaljai Megyei Magyar Drámai Színház (Beregszász).

Részvétnyilvánítás
A Beregvidéki Petőfi Sándor Nyugdíjas Egyesület 

és a Rákóczi Szövetség Beregszászi Szervezete nevé-
ben szeretnénk őszinte részvételünket kifejezni Hercku 
Andrásnénak unokája Zsanett elhunyta miatt. 

Goncz Tibor elnök

A napokban kissé 
pec hesnek érezheti 
magát. Folyton kel-
lemetlenségek érik, 

apró bosszúságok. Vigyáz-
zon arra, mit csinál, próbál-
jon meg lassítani és előre 
gondolkodni, úgy talán el-
kerülheti, hogy komolyabb 
kellemetlenség érje. Érdemes 
lehet megfogadnia szerettei 
tanácsát, ha mind ugyanazt 
mondják egy bizonyos do-
loggal kapcsolatban.

Ne legyen túl köny-
nyelmű, ha az egész-
ségéről van szó, mert 
kellemetlenség érheti. 

Okosan tenné, ha többet spor-
tolna és több vitamint vinne be 
a szervezetébe. Amennyiben 
ingatlannal kapcsolatos terve-
ket szeretne megvalósítani a 
héten, legyen határozott és cél-
ratörő, akkor biztos megvaló-
sulnak az elképzelései. Ered-
ményben és sikerekben gaz-
dag hét vár Önre!

Sokszor lesz nyug-
talan és szeszélyes a 
héten. Állandóan csi-

nálna valamit és pörögne, de 
nem mindig van hozzá tár-
sasága és ez elkedvteleníti, 
pedig igazán nem kellene. 
Óvakodjon attól, hogy emi-
att vesszen össze egyik-má-
sik barátjával. Ugyanakkor 
ne kövesse el azt a hibát, 
hogy túl sok mindenbe kezd 
bele, mert akkor biztos nem 
fog mindennel végezni.

Egyre több izgalmas 
dolog történik magá-
val. Már kezdett ag-

gódni, hogy mégsem követ-
keznek be bizonyos változá-
sok, de a következő napok rá-
cáfolhatnak erre. Új embere-
ket ismerhet meg és lehetősé-
ge adódhat kapcsolatokat épí-
teni. Mozgalmas napok vár-
nak Önre. Viszont érdemes 
lehet meghallgatnia és meg-
fogadni szerettei tanácsát, ha 
többen is ugyanazt mondják.

Néha azt érzi, hiába 
igyekszik, nem tud 
bizonyos emberek-

nek megfelelni vagy köze-
lebb kerülni hozzájuk. Talán 
csak időt kellene adnia. Sem-
miképpen se siettesse a dol-
got, hanem legyen türelmes. 
Addig pedig gondolja át, hogy 
talán nem is kellene minden-
kinek tökéletesen megfelel-
nie. Vigyázzon a napokban, 
hogy kinek, mit tanácsol, mert 
az egyik tanácsa félresülhet.

Meglehetősen ve-
gyes élmények érik 
a következő napok-

ban. Egyik barátja csalódást 
okozhat Önnek, ami rosszul 
érinti. Még szerencse, hogy 
igyekszik pozitívan gon-
dolkodni és az sem hátrány, 
hogy jóval türelmesebb és 
rugalmasabb manapság. Va-
lakinek hiányzik mostaná-
ban, érdemes hallgatnia a 
megérzéseire és megeresz-
tenie egy telefont!

Tömegközlekedés és 
bármiféle utazásnál 
legyen körültekintő 
és figyelmes. Sok-

szor elkalandoznak a gon-
dolatai és olyankor nem fi-
gyel eléggé. Egyik közeli 
barátja a segítségét kérhe-
ti. Nem muszáj eleget ten-
nie a kérésének, ha az el-
veibe ütközik vagy nagyon 
rossz ötletnek tartja, de eb-
ben az esetben a lehető leg-
finomabban utasítsa el.

Nem minden arany, 
ami fénylik. Erre jön 
rá a napokban. Csa-
lódást okoznak olyan 

helyzetek vagy személyek, 
akikben nagyon bízott. Ez 
nem jelenti azt, hogy rossz 
emberismerő, vagy hogy nem 
látja át elég jól vagy tisztán 
a különböző élethelyzeteket. 
Van, mikor egyszerűen a sors 
megtréfál bennünket. Tanul-
jon az esetből, ha van mit és 
lépjen tovább.

Sokszor érzi azt a na-
pokban, hogy aka-
dályoztatva van. Ta-
lán csak így próbálja 

meg terelgetni a sors egy bi-
zonyos irányba. Merjen sod-
ródni az árral és ne görcsöl-
jön rá semmit. Túl sokat izgul 
manapság, ami az egészségé-
nek is árthat. Kezdjen el min-
dennap aktívan lazítani és le-
vezetni a feszültségét, ha nem 
szeretne lebetegedni rendsze-
resen öntse ki a szívét!

Olyan dolgok jön-
nek össze a napok-
ban, amikről álmod-

ni sem mert. Kisebb-nagyobb 
szerencsés fordulatok érik fo-
lyamatosan. Egész héten ra-
gyogó kedvében lesz, egysze-
rűen madarat lehetne fogatni 
Önnel. Mindenkihez lesz pár 
kedves szava és senki sem 
tudja elrontani a kedvét. Még 
azokkal is szeretetteljes lesz, 
akiket egyébként nem kedvel.

A napokban kifejezet-
ten eltökélt lesz. El-
döntötte, hogy alapja-

iban változtatja meg az életét. 
Ez persze jó, de semmiképpen 
se pár nap alatt kivitelezze a 
változásokat. Ha pedig olyan 
tervei is vannak, ami esetleg 
a szeretteit érintheti, minden-
képpen beszéljen velük róla, 
így elkerülheti, hogy kelle-
metlen helyzetbe kerüljön és 
esetleg magára haragítsa őket.

Ne legyen túl szigo-
rú magával szemben. 
Rendben van, hogy 

változni szeretne, de attól még 
nem kell teljesen kifordulnia 
magából. Ne felejtsen el ön-
maga maradni. Máskülönben 
áteshet a ló túloldalára és visz-
szatetszést kelthet másokban 
az, akivé változott. Jót tenne 
Önnek, ha jobban keresné a 
kapcsolatot önmagával, akár 
jóga, meditáció vagy más spi-
rituális módszer segítségével.



Mozaik 2020. 
január 22. 15

5 trükk, hogy örökre búcsút 
inthess a túlsúlynak

Ezért kell minden lefekvés 
előtt zuhanyozni

9 gyógyító élelemiszer 
nátha ellen

Már az új év első heteiben sikerült meg-
fáznod? Esetleg elkaptál egy csúnya lég-
úti fertőzést? Próbáld ki a következő éte-
leket és italokat, melyek antibakteriális és 
gyulladásgátló tulajdonságaik miatt se-
gítenek a gyógyulásban.

Húsleves
Hogy miért a húsleves az első számú csodaszer, ha nát-

hás vagy? Különösebb oka nincsen, de jó, ha tudod, hogy 
a fehérjében gazdag csirke és a vitaminokkal teli zöldsé-
gek tényleg képesek javítani a közérzeteden – főleg, ha 
akkor fogyasztod, amikor forró a leve. Fogyassz belő-
le minél többet, ha érezni kezded a megfázás első jeleit.

Citrusok
A citrom, a narancs, a lime és a grépfrút különö-

sen gazdag C-vitaminban, mely a szervezet első számú 
antioxidáns forrása – különösen, ha megfázós megbete-
gedésekről van szó. Bátran fogyaszd önmagában, vagy 
ízesítőként teába, limonádéba préselve is.

Hagymafélék
Hatékonyan és gyorsan pusztítják el a baktériumokat.A 

hagy mafélék közül a fokhagyma a legerősebb anti-
bakteriális és antivirális csodaszer. Ha igazán hatásos 
gyógyteát keresel magadnak légúti fertőzésekre, próbáld 
ki a fokhagymateát.

Gyömbér
Hányinger, megfázás, influenza és fejfájás ellen is 

kimondottan ajánlott a gyömbér fogyasztása. Vegyületei 

a szervezeten belül hatékonyan kezeli a gyulladásokat.

Méz
Nagyanyáink kedvenc torokfájás elleni gyógymód-

jai közé tartott a feldolgozatlan erdei virágméz lassú fo-
gyasztása, mely finom védőrétegével hatásosan gyógyítja 
a piros torkot és a megduzzadt toroklebenyt – ráadásul az 
íze is mennyei. A mézet egyébként más bakteriális fertő-
zések, vírusok és égési sérülések ellen is ajánlják, hiszen 
antimikrobiális tulajdonsággal rendelkezik.

Kefir
Influenza esetén is hatékonyan képes megerősí-

teni az immunrendszerünket. Mindezt a kefir magas 
probiotikum-tartalmának köszönhetjük, amely elősegí-
ti az emésztőrendszer megfelelő működését, valamint a 
tápanyagok gyors felszívódását is.

Vörösbor
Nem mindennapi náthaölő itóka, ami a polifenol- és 

a rezveratrol-tartalma miatt játszik igen fontos szerepet 
a fertőzések gyógyításában. Ezek a vegyületek hasonló-
an működnek, mint a kefirben lévő probiotikumok – te-
hát nagyon jó gyulladáscsökkentő képességgel rendelkez-
nek. Ennek ellenére a vörösbort az alkoholtartalma miatt 
szigorúan csak akkor szabad fogyasztani, ha nem szedsz 
semmilyen nátha elleni gyógyszert! Kutatások kimutat-
ták, hogy a Pinot noir fajtájú szőlőben található a legtöbb 
gyulladáscsökkentő hatóanyag.

Gomba
Bár a kínai orvostudomány már régóta nagy szere-

pet szán a gombáknak, Európában a homeopátiai szak-
emberek csak nemrég kezdték el vele gyógyítani a fer-
tőzéses vírusokat. Gazdag D-vitamintartalma miatt kitű-
nő antivirális zöldség, a benne lévő poliszacharoidok pe-
dig segítenek az immunrendszer mielőbbi felépülésében.

Szénhidrátok
Betegségek és fertőzések idején több szénhidrátot ér-

demes fogyasztani, hiszen a szervezet ebből a tápanyag-
ból merít erőt a gyógyuláshoz. A szénhidrátok ráadásul 
a vitaminok, az ásványi anyagok és a gyógyszerek fel-
szívódását is segít, tehát ne akkor fogyókúrázz, amikor 
influenzás vagy.
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A fogyókúrák legnagyobb hibája, hogy az 
elsajátított új étkezési szokások túl szigorú-
ak, így csak rövid ideig tarthatók be. Lesd 
el az alábbi könnyű, de hatásos trükköket, 
reformáld meg étkezési szokásaidat, és fe-
lejtsd el a sanyargató diétákat!

Figyelj a tested jelzéseire!
Hajlamos vagy csak azért duplán ebédelni vagy va-

csorázni, mert a kolléganőd ebédszünetet tart, vagy a fér-
jed éhesen érkezik haza? Megeszel mindent, amit a tányé-
rodra pakoltak? Tanuld meg, hogy csak a saját szervezeted 
jelzéseire figyelj! Csak akkor egyél, ha tényleg éhes vagy, 
lassan, kiélvezve minden egyes falatot. Fejezd be az étke-
zést, mielőtt azt érzed, hogy tele vagy. Az agyadnak ugyan-
is időre van szüksége, hogy eljuttassa a jelzést, eleget ettél: 
sokszor ez akár 20-30 percbe is telik.

Szentelj időt az evésnek!
Csak kutyafuttában bekapsz pár falatot, a számítógép 

vagy a tévé előtt rágcsálsz? Sajnos ezek, a szinte tudatta-
lan étkezések vezetnek legtöbbször túlsúlyhoz. Nem is ér-
zékeljük, hogy ettünk, pláne nem azt, hogy ezzel milyen 
sok kalóriát vittünk be. Hihetetlenül hangzik, de ha az ilyen 
étkezéseket elhagyod, csupán ezzel a változtatással köny-
nyedén leadhatod a felesleget. Hidd el, legtöbbször nem is 
vagy tudatában, hányszor és mit eszel egy nap, ezért érde-
mes étkezési naplót vezetni legalább egy hétig, hogy fel 
tudd mérni, mennyit is eszel valójában. Mindig szánj időt 
az evésre, legyen ez egy külön program! Menj ki a kony-

hába, akár az otthonodban, akár a munkahelyeden, és szánj 
20 percet csak az étkezésre! Észre fogod venni, hogy így 
sokkal hamarabb jól is laksz.

Ne feledkezz meg a reggeliről!
Bármilyen rohanós is a reggeled, egy teljes kiőrlésű 

pékárura, egy müzlis joghurtra, vagy akár csak egy tur-
mixra biztosan jut időd. Az ébredés utáni egy órában elfo-
gyasztott egészséges reggeli ugyanis beindítja az anyag-
cseréd. Ha a nap folyamán továbbra is gyors anyagcseré-
re vágysz, csak annyi a dolgod, hogy több kisebb étkezést 
iktass be. Nagyjából 3-4 óránként egyél, mert ezalatt sike-
rül megemésztened az egyes étkezéseket (ezáltal nem okoz 
gyomorpanaszt egy újabb) és egész nap egyensúlyban tar-
tod a vércukorszintedet.

Kerüld a késő esti étkezéseket!
Bár a mostanában divatos fogyókúrák többsége azt han-

goztatja, hogy mindegy, mikor viszed be a kalóriákat a nap 
folyamán, csak a mennyiség a lényeg, sőt, néhányan kife-
jezetten az éjszakai evésre biztatnak, ezt ne fogadd el. Ha 
a kalóriák többségét napközben fogyasztod, nagy eséllyel 
el is égeted, hiszen ekkor aktívabb az életviteled. Késő este 
nagy valószínűséggel már se komoly fizikai, se szellemi 
munka nem vár rád, így a kalóriák nem hasznosulnak, ha-
nem zsír formájában raktározódnak. A késői étkezés ráadá-
sul alvásproblémákhoz is vezet, hiszen az elfogyasztott ételt 
már nincs idő megemészteni. A kevés alvás pedig szintén 
súlyproblémákhoz vezet, ami szintén egy ördögi kör. Az 
utolsó esti étkezésedet lefekvés előtt minimum 2-3 órával 
fogyaszd el, hogy megtörténjen az emésztés még elalvás 
előtt. Az esti nassokat mindenképp kerüld, hiszen ezek ál-
talában zsírban és kalóriában gazdagok!

Figyelj az adagokra!
Egészségesen étkezel, mégis hízol? Lehet, csak az ada-

gok vannak túlméretezve. Otthon kerüld a nagy tányéro-
kat, inkább kisebb tányérra rakd az ételt, meglátod, a kevés 
is elegendő lesz, ha a látásoddal becsapod az agyad. Ha így 
is bizonytalan vagy a mennyiséget illetően, alkalmazd a te-
nyér-szabályt, azaz mindenből egy tenyérnyi legyen az ada-
god. Amennyiben úgy érzed, éhes maradtál, ne szedj újra, és 
ne egyél hizlaló nassokat, desszertként fogyassz el egy cu-
kormentes joghurtot, vagy rakj még egy kis zöldséget a tá-
nyérra. Ha étteremben eszel, ahol óriási adagokat adnak, tu-
dakold meg, létezik-e fél adag. Hiszen ami előtted van, azt 
hajlamos vagy megenni, akkor is, ha már nem vagy éhes.
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Néha-néha te is elbliccelnéd az esti für-
dést? Ha jót akarsz aludni, inkább ne tedd!

Ma már nemcsak Nyugat-Európában, de itthon is egy-
re népszerűbb elbliccelni a napi zuhanyzást, sőt, már a kis-
gyermekeket sem feltétlenül fürdetik minden nap például 
Németországban, Svédországban vagy Svájcban.

Németországban az újszülötteket hetente egy-
szer fürdetik meg, akkor is csak pár csepp nyug-
tató hatású, olívaolajas vízben, nem vegyszeres 
fürdetőszerekben. Az angoloknál a heti 2-3 fürde-
tést ajánlják a kisbabáknál. Sőt! Egy friss, 2017-es 
felmérés szerint  pedig a brit tinik több mint fele 
nem zuhanyzik naponta – ez az arány a felnőttek-
nél is 40%, ami nagyon magasnak számít.

Hogy miért hagyják ki sokan a mosakodást? A 
kutatások kimutatták, hogy a víz szárítja a bőrt, a 
túl sok mosakodás ellehetetleníti az immunrend-
szerünk védekező képességét, nem mellesleg a 
szappan, a fürdősó és a tusfürdő súlyosan károsít-
ja a bőrünk legfelső rétegét. Mindez igaz, azon-
ban azt is ajánlatos a figyelembe venni, hogy lan-
gyos vizes zuhany milyen jót is tesz a testnek egy hosszú, 
fárasztó nap után!

1. Felpörget…
A langyos (nem forró!) zuhany élénkítő hatása már rég-

óta ismert, nemrég pedig fény derül arra is, hogy a kreati-
vitást is fejleszti!

2. … és ellazít
A kifejezetten meleg, forró zuhany pedig álmosító ha-

tással van a szervezetünkre, tehát ha későn érsz haza, ak-
kor is érdemes pár percre a zuhany alá állnod – a mély al-
vás garantált!

És, hogy miért este, lefekvés előtt pontosan 90 
perccel ajánlott zuhanyozni, a kora reggeli mosako-
dás helyett? Dr. Dianna Augelli alvásszakértő sze-

rint az éjszakához közelítve egyre jobban kihűl a tes-
tünk melege, tehát egyre jobban fáradunk és az ener-
giakészletünk is a végét járja – ezt egy kellemes, me-
leg zuhany nyugtázni tudja, és percek alatt segít az 
elalvásban! Azt viszont ne felejtsd el, hogy zuhany-
zás után nem érdemes egyből az ágyba ugorni, mert 
csak még jobban felspannol: a fürdő hatásának leg-
alább másfél órára van szüksége arra, hogy elálmo-
sítsa a szervezetet!
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A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.
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Kókuszos krémes

Plusz egy vicc

2020. 3. szám meg   -
fej  tése: Aki másokat 
lekicsinyell, az sose 
nagy.   
plusz    egy vicc:  – 
Elég hosszan ünne-
pel, ami azt illeti.

Hozzávalók a tésztához: 30 dkg liszt, 20 dkg vaj, 15 dkg 
porcukor, 1 tojás, 1 evőkanál cukrozatlan kakaópor, 1 tasak sü-
tőpor (10 g), csipetnyi só

A kókuszos réteghez: 15 dkg kókuszreszelék, 10 dkg porcu-
kor, 3 tojásfehérje

A krémhez: 0,5 l tej, 3 tojássárgája, 2 tasak vaníliás puding-
por (80 g), 15 dkg vaj, 10 dkg porcukor

A díszítéshez: étcsokoládé forgács
Elkészítése: A tésztához valókat gyors mozdulatokkal ösz-

szegyúrjuk, majd fóliába csomagoljuk, és legalább 2 órára hűtő-
szekrénybe helyezzük pihentetni. 

Közben megfőzzük a krémet: a tojássárgáját meg a pudingport 
csomómentesre keverjük egy kevés tejjel (az összmennyiségből), 
majd a többi tejet is hozzáadva, lassú tűzön, kavargatva, sűrű 
krémmé főzzük. Hideg helyre tesszük, és amikor kihűlt, beleka-
varjuk a porcukorral kikevert vajat. 

A tojásfehérjét kemény habbá verjük a porcukorral, majd a 
kókuszt beleforgatjuk óvatosan. 

A tésztát két egyenlő részre osztjuk, egyenként téglalap ala-
kúra nyújtjuk lisztezett felületen, és egy sütőpapírral bélelt, 35x25 
cm-es tepsibe helyezzük. Rákenjük egyenletesen a kókuszos ré-
teget, majd befedjük a maradék kinyújtott tésztalappal. Villával 
megszurkáljuk, és 180 fokos sütőben, kb. 25 perc alatt megsütjük. 
Amikor langyosra hűlt a sütemény, rákenjük a vaníliás krémet, vé-
gül pedig megszórjuk étcsokoládé forgácsokkal.

Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

– Doktor úr, segítsen rajtam! Úgy érzem, két sze-
mély lakozik bennem. Gondolja, hogy tud segíteni raj-
tam? Ugye jól tettem, hogy pszichiáterhez fordultam?

– Hohó – csattan fel az orvos –, …!

Kétbetűsek: AZ, ÉN, ÍT, 
KE, LÁ, LG, MÁ, NÁ, OR, 
ŐÓ, RÁ, RE, SÓ, TB, TN.

Hárombetűsek: AUG, 
ÁRT, BOA, ERI, GÉP, ICI, 
IMI, SER, TOP, TÓL.

Négybetűsek: ADÁS, 
AKOL,  ÁGIS,  ÁLOK, 
CSAK, ELIT, HÁLÓ, IGOR, 
IRHA, LELT, LETT, LŐRI, 
NYÉL, PELE, PULP, SOKK, 
TOKA, TULA.

Ötbetűsek: ALEKO, AT-
TÓL, BÖLCS, COLOR, 
ELIKE, GULYON, KVÓTA, 
LELES, LEMAR, OKOZÓ, 
OKULÓ, ŐSHON, RIDEG, 
ÜDÜLŐ.

Hatbetűsek: AIKIDO, 
ELIJAH, ODALES, PO-
LISZ, PRÁTER, RAGOZÓ, 
RÁDOBÓ, REGÁLE, SO-
DORT, ÜZEMEL.

H é t b e t ű s e k :  Á P O -
LÓNŐ, ÁRADOZÓ, BO-

DORKA, CSEMETE, EGYI-
KÜK, ÉGITEST, MEGKA-
PÓ, SÍKÜVEG, TELERAK.

Nyolcbetűsek: ALUDT-
TEJ, TRIKOLÓR.

Kilencbetűsek: APÁ-
CAÉLET, BESZÉLJEN, 
EGYSZERRE, ETIKÁT-
LAN, KAJAKOZÁS, OPEL 
OMEGA, ŐRÖLT KÁVÉ, 
RÁZAVARÁS.

Tizennégy betűsek: 
ELEKTROMOS ÁRAM, 
TROLIBUSZJÁRAT.
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3 ÚRIEMBER … STEP - TÁNC OXIGÉN

1 A

KÉTJEGYŰ BETŰ RUTÉNIUM

☼ A

EGY 

GRAFFITI

CHILEI KÖLTŐ 
(PABLO)

GRAMM
HOLLAND 

VÁROS

NÉMA ADÁS !

BECÉZETT 
ERZSÉBET

LITER
BELGA 

LABDARÚGÓ 
(NICOLAS)

KELVIN

SUGÁR
FELÉJE JELEZ

MŰVÉSZI 
KETTŐS

… LANKA - 
ÁZSIAI ÁLLAM

NEWTON

ÁRVERÉSI 
ÍGÉRET

ÁLLANDÓAN, 
EGYMÁSUTÁN

VOLT 
VÁLOGATOTT 
LABDARÚGÓ 
(KRISZTIÁN)

EURÓPA-
BAJNOK BRIT 

ATLÉTA (LAURA)
TOVADOB

… FLEMING - 
BRIT ÍRÓ

NYOMDÁSZ 
(IZIDOR)

TV-S MŰSOR-
VEZETŐ 
(ISTVÁN)

MAGATOK

VOLT FÉRFI-
MAGAZIN

AZ UDVARON

BOTVÉG !

SZEMÉLYE

ÖSVÉNY

BALIN

TŐLE 
MÉLYEBBEN

… ISHIGURO - 
BRIT ÍRÓ, 

DALSZERZŐ

ERŐSEN ELÜT A 
TÖBBITŐL

KÁRPÁTALJAI 
FOLYÓ

IGEKÉPZŐ, 
-HAT PÁRJA

TÉSZTA IS VAN 
ILYEN

AMERIKAI 
HORDOZÓ-

RAKÉTA
… PAHLAVI - 

VOLT SAH

TÉPELŐDIK

NÉMET VÁROS

ÁTMÉRŐ

SZÁNDÉKOZIK

MŰVÉSZI 
TESTKÉP

AKIRA 
KUROSZAVA 

FILMJE

ÉVSZAK

MAGYAR 
PÉNZNEM 

RÖVIDÍTÉSE
… BRYNNER - 

SZÍNÉSZ

2
KETTŐZVE 
COLETTE 
HŐSNŐJE

SZÉKESEGYHÁZ

ALÁFESTŐ 
ZÖREJ

KÖLTŐ, ORVOS 
(IDA)

URÁN

MAJA ROM-
TELEPÜLÉS

Ez történik, ha minden 
nap eszel 3 banánt

A banán egy igazán finom gyümölcs, mely egész évben 
elérhető. Akár finom smoothie-ra vágysz, vagy csak 
egy igazi „elviteles” vitaminforrást keresel, a banán 
teljesen alkalmas. Ez teszi igazán népszerűvé az egész 
világon ezt a gyümölcsöt.

De jót tesz nekünk a 
banán? A kutatások sze-
rint igen, hiszen napi 3 ba-
nán 1500 mg káliummal 
lát el és annak minden elő-
nyével.

1. Csökken a magas 
vérnyomás

A kutatások szerint 
napi 3 banán szignifikán-
san csökkenti a magas vér-
nyomást. Egy közepes ba-
nánban 422 mg kálium 
van, teljesen sómentesen, 
így hatékonyan csökken-
ti a vérnyomást sómentes 
diéta mellett.
2. Serkenti az emésztést

Köszönhetően a ma-
gas rosttartalmának, a ben-
ne lévő oldható és oldha-
tatlan rostoknak egyaránt, 
a banán jó hatással van az 
emésztőrendszerre. A rost 
nagyon fontos a normális 
emésztéshez, mert könnyí-
ti és gyorsítja azt. Ha sok 
banánt eszel, tovább ér-
zed majd jóllakottnak ma-

gad, és segít a székrekedé-
si gondjaidon is.
3. Megőrzi a szív- és ér-

rendszeri egészséget
A magas rosttartalmú 

ételek fogyasztását meghá-
lálja a szíved, a banán pe-
dig tele van rosttal. Csök-
kentheted a szív- és érrend-
szeri betegségek kockáza-
tát, ha magas rosttartalmú 
étrendet követsz.
4. Egészséges sejtek ke-

letkezése
A banán B6-vitamin-

ban igazán gazdag, egy 
banánnal beviszed a napi 
szükséglet 20%-át. Erre a 
vitaminra azért van szük-
ségünk, hogy a test megfe-
lelően tudjon inzulint, he-
moglobint és nem esszen-
ciális aminosavakat termel-
ni. De ezen kívül az antites-
tek termelésében is komoly 
szerepe van.

5. Nyugtatja a 
háborgó hasat

Mivel a banánt elég 
könnyű emészteni, nem 
okoz irritációt az ember 
emésztőrendszerében. 
Tény, hogy vannak sokkal 
jobban emészthető ételek 
a banánnál, de gyomorron-
tás, hasmenés, hányás után 
az egyik legjobb. Könnyű 
emészthetősége miatt adjuk 
a babáknak is igen korán.
6. C-vitaminban gazdag

Ha szeretnél plusz 
C-vitamint bevinni, biz-
tos, hogy a gyümölcsök kö-
zül a narancs, citrom, gra-
pefruit jut eszedbe először. 

Itt az ideje, hogy elkezdj a 
citrusféléken túlra nézni, 
mivel egy banánnal a napi 
szükséglet 15%-át fedezi.

7. Javítja az atletikus 
képességeid

Ha gondolkodtál már 
azon, hogy az atléták mi-
ért szeretik annyira a ba-
nánt, íme itt a válasz. Ez 
a sárga gyümölcs ugyanis 
fokozza az izmok működé-
sét, természetes módon jut-
tatja a szervezetet szénhid-
ráthoz, antioxidánsokhoz 
és egyéb tápanyagokhoz. 
Egy vizsgálat szerint a ke-
rékpározás minden 15. per-
cében elfogyasztott fél ba-
nán olyan jótékonyan ha-
tott a vizsgálati alanyok-
ra, mintha 15 percenként 
izotóniás italt fogyasztot-
tak volna.
8. Harcol a vérszegény-

séggel
Igen magas vastartal-

mának hála hemoglobin 
termelést idéz elő, így se-

gít leküzdeni a vérszegény-
séget. A vérszegénység egy 
olyan betegség, mely során 
a páciens testében a vörös 
vérsejtek száma alacsony, 
ettől fáradtak, depresszió-
sak és kimerültek lehetnek.
9. Jóllakottan tart… az 

illata
Persze, ha megeszel 

egy tápanyagokban iga-
zán dús banánt, jóllakot-
tan érzed magad. De gon-
doltad volna, hogy ez csu-
pán a gyümölcs illatával is 
működik? Egy igen izgal-
mas kutatás szerint a banán 
illatával tulajdonképpen át 
tudod verni az agyad, ami 
így azt hiszi, banánt ettél.

10. Jókedvűvé és bol-
doggá tesz

Egy közepes banán-
ban 27 mg magnézium 
van. Ez az ásványi anyag 
segít feldobni a kedved 
és megkönnyíti az éjsza-
kai pihenésed is. Férfiak-
nak napi 420 mg, míg nők-
nek napi 320 mg a magné-
zium-szükséglete. Ha ke-
vés a magnézium, köny-
nyen érezheted úgy, hogy 
szorongsz, irritált illetve 
depressziós vagy.
+1 nem egészségi dolog:

A reszelt banánhéj na-
gyon jó táptalaj a palán-
ták számára, sőt, így még 
a levéltetveket is elűzheted 
szeretett virágaidról. A ba-
nán héját fogfehérítésre is 
felhasználhatod, csak fog-
mosás után dörzsöld a fo-
gaidat kb. 2 percig.


