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Fizesse elő a Kárpátinfót!
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Legyen Ön is a partnerünk!

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.

Folytatás a 3. oldalon

Értékeset, fontosat, 
igazat szólni

Folytatás a 4. oldalon

Legyünk a fény gyermekei

azonnali kezdéssel a következő pozíciókba: 

zSALUzó-áCS, BETANíToTT 
zSALUzó MUNKáS

AMIT NyújTUNK:
• stabil háttér
• prémiumrendszer, juttatások
• folyamatos munkalehetőség egész évben
• a legjobb védőfelszereléseket és 
szerszámokat biztosítjuk

• az útiköltséget térítjük 
Bérezés: nettó 1500-2200 forintos órabér 
gyakorlattól és telejsítménytől függően

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

EGyÉB INForMáCIó:
• térítésmentes szállást tudunk biztosítani

MUNKAIdŐ: 
• egy műszakos munkarend (9-10 óra)

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

Munkatársat keresünk több éve
 cégünknél dolgozó kárpátaljai 

létszámunk bővítéséhez 
magyarországi munkahelyre „Kárpátaljai magyar-

nak lenni annyit jelent, 
hogy bármilyen nagy-
hatalmi vonalzó és toll 
rajzolhatja át a régi-
ót, a magyarság állan-
dó. Ez ugyanígy igaz a 
Kárpáti Igaz Szó saj-
tóorgánumra is. A száz 

esztendővel ezelőtt megje-
lent újság, átvészelve szá-
mos rendszert, diktatú-
rát, ideológiát, ma már sa-
ját lábán állva, önálló ma-
gyar lapként online és pa-
pír változatban megjelen-
ve, egy modern szerkesz-
tőséggel és valódi, összetar-

tó közösséggel szólítja meg 
olvasóit az egész ország-
ban” – hangsúlyozta Szi-
li Katalin miniszterelnö-
ki megbízott Ungváron a 
Kárpáti Igaz Szó centená-
riumi ünnepségén, amely-
re az Ilko Galériában ke-
rült sor. 

A szép számban meg-
jelent vendégek elismerő 
szavakkal méltatták a ju-
biláló lapot, amely hosszú 
évtizedeken át az ÚJSÁ-
GOT jelentette a kárpát-
aljai magyarok számára. 

Ka r á c s o n y  u t á n 
negyven nappal 

Mária és József elza-
rándokolt Jeruzsálem-
be, hogy ott a templom-
ban a híveknek bemu-
tassák az újszülött Jé-
zust, és hálát adjanak 
Istennek elsőszülött fi-
ukért. A katolikus egy-
házban ennek a jeles 
eseménynek a tiszteleté-
re a február 2-án – ezút-
tal vasárnap – a szent-
mise a gyertyaszentelő 
szertartásával kezdő-
dik. Így történt ez Be-
regszászon a Szent Ke-
reszt Felmagasztalá-
sa templomban is, ahol 
Molnár János helyi plé-
bános arról szólt, hogy 
több mint kétezer évvel 
az események után mit 
jelentenek számunkra 
a jeruzsálemi templom-
ban történtek. 

Szívünkben felizzítjuk a szeretet lángját

100 éves a Kárpáti Igaz Szó
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Természetesen ez nem repre-
zentatív felmérés, csupán 271 ol-
vasónk véleményét tartalmazza.

A válaszadók 65%-a (175 
személy) fél a járványtól, sze-
rintük ma már nincsenek tá-
volságok az országok között. 
A megkérdezettek 24%-át (65 
szavazat) nem érdekli, hidegen 
hagyja a kérdés. 11%-uk (31 
szavazat) pedig úgy véli, nincs 
mitől félni, hozzánk nem jut el 
a járvány.

Olvasóinkat személyesen is 
megkérdeztük a témában.

– Félek a járványtól, mivel a 
kínaiak beutazását más országok-
ba nem tiltják, csupán korlátozzák. 
Így adott sajnos a lehetőség, hogy 
Magyarországra, majd hozzánk, 
Ukrajnába is eljusson – mondta 
Lőrinc Dianna édesanya.

– A koronavírusról az a vé-
leményem, hogy mint sok mást, 
ezt is az emberiség magának 
köszönheti. Nem haszonállattól 
kaptuk, mint a korábbi járványo-
kat (sertéspestis, madárinfluen-
za stb.)... Persze nem akarok egy 
nemzetet hibáztatni. Pánikot és 
félelmet egyébként nem érzek 
a vírus miatt. Tény, hogy sok 
országot érint már, de a gyen-
ge, beteg szervezetekre veszé-
lyes a legjobban. Megfelelő or-
vosi ellátás mellett a koronaví-
russal fertőzött rendbe jöhet. Az 
országunkban viszont „a meg-
felelő orvosi ellátás” létezésé-
től, pontosabban annak hiányától 
viszont félek. Nem gondolom, 
hogy az ukrán állam képes lenne 

Megkérdeztük: milyen a viszonya 
a koronavírus-járványhoz?

Az elmúlt hetekben a Kínában elterjedt koronavírus-járvány-
ról szóló hírek borzolják a kedélyeket. Napról napra egyre több 
megbetegedésről számolnak be a hatóságok. Nő a halálos áldoza-
tok száma, Sajnos már Európa több országában is találni fertő-
zötteket. Ennek eredményeként az Egészségügyi Világszervezet 
nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a múlt héten. 
És bár Ukrajnában nincs tudomásunk koronavírusos betegről, 
a hatóságok információi szerint felkészültek a járvány megjele-
nésére. Ezeknek fényében kérdeztük a Karpatinfo.net olvasóit, 
milyen a viszonyuk a koronavírus-járványhoz?

egy járványt megfelelően kezel-
ni. Tél lévén vitaminhiányosak a 
szervezetek. Ez ellen tudok tenni, 
kisfiamnak és magunknak is egy-
szerű C és D vitaminban gazdag 
készítményeket adok – tette hoz-
zá szintén egy édesanya, Ábrány 
Szabina.

– A történelemben már renge-
tegszer voltak járványok kolera, 
lepra, spanyol-nátha stb. –, me-
lyek milliók halálával végződtek. 
A természet mindig is beleszólt a 
saját egyensúlya szabályozásába, 
megtartásába. Sajnos az emberiség 
nagy része mára istennek képzeli 
magát, s hiszi, hogy minden fölött 
hatalma lehet, végtelenségig ki-
használhat s tönkre tehet mindent. 
Az orvostudomány rengeteg be-
tegséget eltüntetett a földről (utó-
lag), de ezek a vírusok vagy bak-
tériumok sokkal gyorsabban mutá-
lódnak és lappanganak, mint aho-
gyan mi azt gondoljuk, ahogyan az 
orvostudomány fejlődni tud. Túl 
sokan vagyunk a földön, és előbb 
utóbb biztos vagyok benne, hogy 
megjelennek más és erősebb jár-
ványok is, s nem feltétlen Kíná-
ban. De abban is biztos vagyok, 
hogy ez a járvány, ami most van, 
nem véletlenül tört ki. Mondhat-
ják sokan, hogy ez csak összees-
küvés-elmélet, de már rengeteg-
szer bebizonyosodott, hogy nin-
csenek véletlenek... Én úgy gon-
dolom, hogy a föld előbb-utóbb 
lerázza magáról a fölösleget, míg 
az egyensúly helyre áll – vallja Fü-
löp László édesapa.

Kurmay Anita

 A Kárpátalján élő emberek, 
s nem csupán a magyarok, gon-
dolkodásmódjának megértéséhez 
feltétlenül ismerni kell az itt szü-

letett irodalmi műveket, hangsú-
lyozta köszöntőjében Szilágyi 
Mátyás, Magyarország Beregszá-
szi Konzulátusának főkonzulja.

A mai Együtt elődje az a di-
áklap volt, amelyet az Ungvá-
ri Egyetem magyar szakos hall-
gatói alapítottak még 1966-ban, 
s írógépen sokszorosítva terjesz-

Irodalmi kilátó a beregszászi konzulátuson

Bemutatkozott az Együtt
Igazán népes szerzőgárdát mondhat magáénak Kárpátalja egyetlen 
irodalmi folyóirata, az Együtt. A lap a 2002-es esztendőben történt 
megalapítása óta több mint kétszáz helyi szerző – költő, prózaíró, 
irodalomtörténész, tájkutató – írását jelentette meg. A mögöttünk 
hagyott tizennyolc esztendő alatt a periodika kereken százszor jutott 
el az olvasóhoz. Erről számolt be a beregszászi konzulátuson meg-
tartott találkozón, a hagyományos Irodalmi kilátón Dupka György 
felelős kiadó. Aki fontosnak tartotta hangsúlyozni: ezek a számok 
is bizonyítják, igenis van pezsgő irodami élet Kárpátalján. Biztató 
az is, hogy írásaikkal mindig újabb tehetséges fiatalok jelentkeznek.

tették azt az egyetemisták körében 
néhány éven át, számolt be az előz-
ményekről Vári Fábián László Jó-
zsef Attila-díjas költő, a mai Együtt 

elnöke. Aki azt is megfogalmazta, 
hogy mire kell törekednie napjaink 
írójának, költőjének. Továbbra is az 
a feladat, hogy a lehető legszebben, 
a legprecízebben fejezzük ki ma-
gunkat. Ebbe az általunk leírt szö-
veg eredetisége éppúgy hozzátarto-
zik, mint a kifejezés dinamizmusa.

Csordás László, a lap olvasó-

szerkesztője megpróbálta a pe-
riodikát a Kárpát-medence kü-
lönböző tájegységeiben megjele-
nő folyóiratok között elhelyezni. 
Ami nem könnyű feladat. Az vi-
szont tény, hogy az Együtt szer-
zőgárdájának írásai rendszere-
sen megjelennek a legrangosabb 
anyaországi, erdélyi, felvidéki 
stb. irodalmi lapokban. 

Dupka György nagyra érté-
kelte azt a tényt, hogy a több év-
vel ezelőtt útjára indított Irodal-
mi karaván egyre nagyobb nép-
szerűségre tesz szert. Az egész 
Kárpát-medencét átölelő szom-
szédolás révén nem csupán az 
alkotók között alakul ki szemé-
lyes kapcsolat, de a különböző 
helyszíneken az olvasók igen 
sok írót, költőt, esszéistát ismer-

nek meg ily 
módon. Meg-
tudtuk azt is, 
hogy egy-egy 
lapszám – a 
t á m o g a t á s 
mér téké tő l 
f ü g g ő e n  – 
150-300 pél-
dányban je-
lenik meg, s a 
kiadó ezeket 
rendszeresen 
eljuttatja a 
megye vala-
mennyi olyan 
könyvtárába, 
a m e l y n e k 
magyar olva-
sói is vannak.

A r r a  a 
k é r d é s r e , 
hogy a jelen-
levő alkotók-

nak kik a példaképei, a legtöbben 
erdélyi írók, költők – Sütő And-
rás, Kányádi Sándor, Szilágyi Ist-
ván – nevét említették.

Az irodalmi találkozót a 
Marcsák Gergely által előadott 
megzenésített versek foglalták 
keretbe.

Eszenyi Gábor

Új felszereléssel bővül a munká-
csi gyermekkórház az Elsősegély 
a jövő nevében elnevezésű projekt 
keretein belül. Hasonló eszközöket 
kap a szatmárnémeti sürgősségi 
kórház neonantológiai osztálya is.

A támogatás teljes összege egy-
millió euró, ezt felezik Ukrajna és 
Románia között. A projekt segítsé-
gével a Kárpátaljai Megyei Gyer-
mekkórház intenzív osztályára új 

500 ezer euró értékű felszerelést kap a 
munkácsi gyermekkórház

lélegeztető gépeket, megfigyelő 
monitorokat, szívókészülékeket, 
újszülöttinkubátorokat és egyéb 
speciális berendezéseket fognak 
beszerezni. Ezenkívül az ukrán és 
a román orvosok továbbképzésen 
vehetnek részt egy magyarországi 
egyetemi klinikán, ahol az újszü-
löttek kezelésére vonatkozó euró-
pai szabványokat sajátíthatják el.

mukachevo.net

Németh Zsolt és Brenzovics 
László, a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
elnöke Marija Pejcinovic Buric-
csal, az Európa Tanács főtit-
kárával, Dunja Mijatovic-csal, 
az Európa Tanács emberi jogi 
biztosával, Snezana Samardzic-
Markovic-csal, az Európa Ta-
nács demokráciáért felelős fő-
igazgatójával, valamint a Velen-
cei Bizottság tisztségviselőivel 
találkozott.

Megbeszéléseiket követően 
a néppárti politikus elengedhe-
tetlennek nevezte, hogy Ukraj-
na végrehajtsa az Európa Tanács 
égisze alatt működő alkotmány-
jogi szakértőkből álló testülete, 
a Velencei Bizottság már meg-
született ajánlásait, különös te-
kintettel a diszkrimináció-men-
tességre. Ezen a területen még 
semmilyen előrehaladás nem tör-
tént – húzta alá. „Fontosnak tart-
juk, hogy a kisebbségeket érintő 
nyelvi és oktatási törvények ese-
tében Ukrajna tegye lehetővé az 
előzetes normakontrollt a Velen-
cei Bizottság részére” – húzta alá 
az Országgyűlés külügyi bizott-
ságának elnöke.

A kárpátaljai magyarság helyzetéről volt szó 
az Európa Tanácsban

Nélkülözhetetlen, hogy Ukrajna magas szintű párbeszédre bizto-
sítson lehetőséget mind Magyarországgal, mind az Európa Tanács 
vezetőivel egyebek mellett a területén élő kisebbségek jogait érintő 
törvényeket illetően – jelentette ki az Országgyűlés külügyi bizott-
ságának elnöke Strasbourgban, az MTI-nek telefonon nyilatkozva.

„Fontos, hogy megfelelőkép-
pen tudjuk tájékoztatni a tanácsot 
a kárpátaljai magyarság helyzeté-
ről” – nyilatkozta Brenzovics Lász-
ló, a KMKSZ elnöke, aki kijelen-
tette: „Sajnos, a helyzet ugyanaz 
maradt, mint az elmúlt öt év szinte 
mindegyikében: Ukrajnában rend-
kívül jelentős mértékben korlátoz-
ták és korlátozzák a nyelvi, oktatá-
si, kisebbségi jogokat, amely nega-
tívan befolyásolja mind a kárpátaljai 
magyarság, mind az országban élő 
többi nemzeti kisebbség életét és jö-
vőjét, negatívan befolyásolja Ukraj-
nában a stabilitást és a béke esélye-
it”. „Előrelépésként lehet értékelni, 
hogy kivették az oktatási és a nyelv-
törvény hatálya alól a magániskolá-
kat, illetve a törvény implementáció-
ját azon nemzeti kisebbségek eseté-
ben, amelyek valamely európai uni-
ós nyelvet használják, elhalasztották 
2023-ra. Ugyanakkor kilátásba he-
lyezték az érettségi vizsgák kizáró-
lagos államnyelven történő abszol-
válását. Ebben az átmeneti időszak-
ban fontos az európai intézmények 
véleménye. Azért vagyunk itt, hogy 
mindezekről tájékoztassuk az Euró-
pa Tanács vezetőjét!” – szögezte le 
Brenzovics László.

Az Európa Tanácsban A nyel-
vi jogok helyzete és perspektí-
vái Ukrajnában címmel szer-
veztek kerekasztal-beszélge-
tést. A tanács magyar delegá-
ciója által szervezett rendezvé-
nyen ismét felhívták a figyel-
met az Ukrajnában élő nemze-
ti kisebbségek – köztük a kár-
pátaljai magyarság – folyama-
tosan szűkülő jogi helyzetére, 
a teljes általános középoktatás-
ról szóló törvény diszkriminatív 
jellegére, illetve az ország nem-
zetközi kötelezettségvállalásai-
nak semmibe vételére. Németh 
Zsolt, az Országgyűlés Külügyi 
Bizottságának vezetője aláhúz-
ta: „Nem engedhető meg, hogy 
bármilyen diszkriminációnak le-
gyenek kitéve a nemzeti kisebb-
ségek Ukrajnában!” A beszélge-
tés keretében Csernicskó István 
(Hodinka Antal Nyelvészeti Ku-
tatóközpont, Beregszász) bemu-
tatta a Regionális vagy Kisebb-
ségi Nyelvek Európai Kartája 
ukrajnai országjelentésre készí-
tett árnyékjelentést, amely alá-
támasztja, hogy Ukrajna nyelvi 
téren súlyosan megszegi az álta-
la tett vállalásokat. „A rendezvé-
nyen sikerült egy világos képet 
mutatni az ukrán nyelvpolitika 
jelenlegi helyzetéről” – mondta 
a KMKSZ elnöke.

MTI/TV21 Ungvár/
Kárpátinfo

A hírt Babják Zoltán, Beregszász 
polgármestere jelentette be kö-
zösségi oldalán. Az Ukravtodor 
közútkezelő vállalat kilenc elke-
rülő út megépítését tervezi a fo-
lyó évre, köztük Beregszászét is.

„Végre meghallották kérésün-
ket az illetékes állami struktúrák-
nál: az Állami Közútkezelő Válla-

Megépítik a Beregszászt elkerülő utat
latnál ugyanis bejelentették, hogy 
2020-ban kilenc új elkerülő út épí-
téséhez látnak hozzá, s ezek között 
van a Beregszászt elkerülő út is. A 
vállalatnál rámutattak, hogy ezen út 
megépítése lényegesen javítja Uk-
rajna vonzerejét a nemzetközi köz-
úti szállítmányozás piacán” – írja a 
polgármester.

Az elmúlt évben 15-20 hrivnyával 
drágult az internet ára, idén pe-
dig további áremelkedés várha-
tó. A szakértők szerint körülbelül 
5-7%-kal drágulhat az internet.

Ukrajna jelenleg a legolcsób-
bak között szerepel a tarifák tekin-
tetében: az internet havidíja 6,64 
dollár, míg például Lengyelország-
ban 15,78, Németországban pe-
dig 28,7 dollárba kerül az internet. 

Drágulhat az internet és a tv-csomag Ukrajnában
Az ukrán tv-csatornák ára körül-
belül 24-30 hrivnyával emelkedik, 
ami annak köszönhető, hogy janu-
ár 20-tól csak a közszolgálati csa-
tornák tekinthetők meg ingyenesen. 
Sok ukrán állampolgár inkább cso-
magot vásárol a szolgáltatótól, ami 
azt jelenti, hogy így bár drágább, de 
a TV, az internet és a telefonszolgál-
tatás egyben megvásárolható – szá-
mol be a Kárpátalja.ma.
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Elejét lásd az 1. oldalon

„Külön öröm számunkra, 
hogy ez már a második olyan 
óvoda a magyarok által is la-
kott ukrajnai megyében, amely 

csatlakozott a Kárpát-medencei 
Óvodafejlesztési Programhoz, de 
amelybe kizárólag ukrán gyere-
kek járnak, ugyanis a szlovák ha-
tárhoz közeli Csontos (ukránul: 
Kosztrino) egy színukrán falu” 
– mondta az államtitkár, hozzá-
téve, hogy az egész Kárpát-me-
dencére kiterjedő program har-
madik üteme tart éppen.

Az óvodába 40 gyerek jár, 
akiknek a szülei vállalták, hogy 
gyerekeik a pedagógiai program 
keretében magyar nyelvet tanul-
janak – magyarázta.

A magyar kormány támogatásával újabb 
kárpátaljai óvodát korszerűsítettek

Újabb kárpátaljai óvodát újítottak fel és korszerűsítettek a ma-
gyar kormány támogatásával, ezúttal Csontoson – közölte Potápi 
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára 
a helyszínről telefonon az MTI-nek nyilatkozva.

„Számunkra fontos, hogy 
Kárpátalján is a különböző nem-
zetiségek megismerjék egymás 
kultúráját, tehát az ukránok is a 

magyart” – jelentette ki Potápi 
Árpád János. „A másik nemzeti-
ség kultúráját pedig talán a nyelv-
tanulás révén lehet a legkönnyeb-
ben megismerni. A magyar törté-
nelemhez szorosan hozzátarto-
zik ez a tájegység, és fontos lé-
pés, hogy egy ökörmezői (ukrá-
nul: Mizshirja) óvoda tavalyi át-
adása után, most itt Csontoson is 
átadhattunk egy óvodát, amely-
nek felújítása és modernizálása 
27,1 millió forintba került” – fej-
tette ki az államtitkár.

MTI

Fotó: MTI/Nemes János

Értékeset, fontosat, igazat szólni
100 éves a Kárpáti Igaz Szó

Dunda György vázolta a legré-
gebbi kárpátaljai periodika ka-
landos történetét, szólt az újság 
„életének” legfontosabb állomá-
sairól. A lapigazgató a minden-
kori megújulás fontosságát emel-

te ki beszédében, ez segítette elő 
az 1967-es önállósodását, a „kár-
pátaljai médiaháború”, a kettésza-
kítás túlélését stb. A KISZó törté-
netének legújabb fejezete, az ún. 
„új kezdet” pedig 2018 tavaszára 
esik. „Ezen év januárjától meg-
újult a KISZó online, 2019-től 
végre színesben jelenik meg a 
legrégebbi kárpátaljai magyar 
újság, tavaly májusban beindult 
az ukrán nyelvű online tartalom-
szolgáltatás is, amire, hála Isten-
nek, nem a jogszűkítő ukrán tör-
vények vittek rá, sokkal inkább 
az a szándék és felismerés, hogy 
magyar érzelemmel, magyar gon-
dolkodásmóddal próbáljuk meg 
hallatni hangunkat, érvelnünk 
igazunk mellett az ukrán nyelvű 
médiatérben, hogy el-
mondhassuk a többsé-
gi társadalomnak aggá-
lyainkat, félelemeinket, 
hogy árkok helyett hi-
dakat építsünk, uszí-
tás helyett a toleranciát 
és a nemzetiségi békét 
propagáljuk” – hangsú-
lyozta Dunda György. 

A Kárpáti Igaz Szó 
századik születésnapja 
egyben a régió magyar 
újságírásának is az ün-
nepe, hiszen születé-
sétől kezdve jelen van 
szinte mindig, megje-
lenítve a magyarságot 
az országban – fogal-
mazott köszöntőjében 
Szili Katalin minisz-
terelnöki megbízott, 
kiemelve a kárpátaljai magyar 
sajtónak a nemzeti összetarto-
zásban játszott szerepét. „A nem-
zet semmivel nem helyettesíthető 
érték, a közösségi összetartozá-
sunk lényege, amelyhez elenged-
hetetlen a média, mint a nemzeti 
önismeret eszköze, amely erősí-
ti a jelent, megalapozza a jövőt”, 
mondta. A politikus hangsúlyoz-
ta, hogy a magyar kormány ki-
emelt célja a külhoni magyar kö-
zösségek szülőföldön való bol-
dogulásának segítése, ezért idén 
is folytatja a határon túli csalá-
dok támogatását és a magyar kö-
zösségek gazdasági megerősíté-
sét. Végezetül Szili Katalin meg-
köszönte az újságírók elhivatott-
ságát, szakmaiságát, majd átad-
ta a nemzetpolitikai államtitkár-
ság oklevelét a jubiláló lapnak a 
kárpátaljai magyar média meg-

maradásáért végzett elévülhetetlen 
érdemei elismeréseként, azt kíván-
va a kárpátaljai közösségnek, hogy 
száz év múlva is legyen magyar szó 
ezen a vidéken.

Az újságírás felelősségére hív-
ta fel a figyelmet Kalmár Ferenc, a 
külgazdasági és külügyminisztéri-

um Magyarország szomszédság-
politikájának fejlesztéséért felelős 
miniszteri biztosa, aki beszédében 
köszönetet mondott a lap munkatár-
sainak azért az áldozatos munkáért, 
amelyet a magyar identitás megőr-
zése érdekében végeznek. A magyar 
nemzetpolitika gyökeresen megvál-
tozott, mondta a politikus. Az egyik 
legfontosabb elv, hogy minden ma-
gyar fontos. A másik pedig, hogy a 
magyar kormány támogatja a szü-
lőföldön való boldogulást. 

Buhajla József, Magyarország 
Ungvári Főkonzulátusának főkon-
zulja köszönetet mondott a KISZó 
munkatársainak a gyors, hiteles, el-
fogulatlan tájékoztatásért. Az írott 
sajtó huszadik századi szerepének 
fontosságáról szólt Szilágyi Mátyás 

beregszászi magyar főkonzul, aki 
megköszönte, hogy a Kárpáti Igaz 
Szó mindenkor képes volt arra, hogy 
Kárpátalja egész népe problémáiról 
szóljon, megfogalmazza és erősítse 
ennek a közösségnek a hitét. 

Száz év küzdelme és helytál-
lása révén lett ez a nap a nemze-
ti szétszakíttatás szomorú emlék-
napja helyett az újrakezdés, a meg-
maradás lélekemelő ünnepe, fo-
galmazott köszöntőjében Szöllősi 
György, a Nemzetközi Sportújság-
író-szövetség európai tagszövetsé-
gének alelnöke. 

Az újságírás feladatáról szól-
va Barta József, a megyei tanács 
és a KMKSZ alelnöke arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy nem érde-
keset, hanem igazat kell írni. Azt 
kérte az újságíróktól, hogy írása-
ik szolgálják mindenkor Kárpát-
alja népeinek, az itteni magyarság 

érdekeit, s ne engedjenek a pro-
vokációknak. 

Zubánics László, az UMDSZ 
elnöke felidézte a lap történe-
tének zűrösebb időszakait, kö-
szönetet mondott azoknak, akik 
megőrizték a kárpátaljai ma-
gyarság legelső szócsövét. Kö-

szönetet mondott az Ung-
vári Nemzeti Egyetem ma-
gyar kara munkatársainak 
is, akik kinevelték az új-
ságírók jelentős hányadát, s 
megköszönte a magyar kor-
mánynak, hogy immáron 
egy jól felszerelt székház-
zal, „műhellyel” rendelke-
zik a KISZó. 

Az elszakított régiókban 
az értelmiség szerepvállalá-
sa hasonló, ezért értjük egy-
mást fél szavakból is, fogal-
mazott Simonfi Katalin, az 
Erdélyi Újságírók Szövet-
ségének elnöke, aki felidézte 
azokat az élményeket, ame-
lyeket a kárpátaljai és más 
elszakított régióban műkö-
dő újságírókkal történt ta-

lálkozások alkalmából szerzett. 
A köszöntések sorát Hor-

váth Sándor zárta, aki köszöne-
tet mondott mindazoknak, aki-
ket a „kárpáti igaz szós szív ha-
zahozott” erre az ünnepségre. A 
megbízott főszerkesztő felidézte 
azt az 1989-es történetet, amikor 
Fodó Sándornak, a KMKSZ el-
nökének az akkori hatalom ve-
zetése azt mondta, hogy min-
dent csinálhatnak, csak ne politi-
záljanak. Akkor ő azt válaszolta: 
azt nem lehet, mert ha magyarul 
megszólalunk, már az is politizá-
lás… Úgy látszik, 30 éve semmi 
nem változott, zárta gondolatát a 
főszerkesztő. 

Mintegy erre válaszul a 
Nagydobronyi Református Gyer-

mekénekkar előadta az Öröksé-
günk című dalt. A fiatalok hitval-
lása – „Megtanulom, megőrzöm, 
tanítom, továbbadom, a szüleim 
nyelvét a gyerekeim hangján el-
kopni nem hagyom” – remény-
ségre ad okot. 

Az ünnepséget – amelyen 
számos elismerést nyújtottak 
át a jubiláló lap munkatársai-
nak – a már említett dobronyi 
énekkar mellett a Magyar Me-
lódiák együttese és Varga Ka-
tica énekes lélekmelengető elő-
adása színesítette. 

Mit kívánhatunk egy cente-
náriumát ünneplő lapnak? To-
vábbi száz sikeres évet. A kollé-
gáknak pedig, hogy legyen ere-
jük, tartásuk és kitartásuk, hogy 
mindenkor az értékeset, a fonto-
sat, az igazat szólják. 

Kovács Erzsébet

A közép-kelet-európai országo-
kat egyformán érinti az egész-
ségügyi szakember- és orvos-
hiány – különösen a családor-
vosok hiánya. Épp ezért a Ma-
gyar Általános Orvosok Tudo-
mányos Egyesülete (MÁOTE), 
a családorvosi szakma és hiva-
tás elismertségének növelésén 
kívül, az utánpótlás helyzetén 
is szeretne javítani.

A célok megvalósítása érde-
kében a MÁOTE a 2020-as évre 
kiírja az ,,Év családorvosa a Kár-
pát-medencében” nevet viselő 
pályázatát, amelyet az alábbi két 
kategóriába tartozó családorvo-
sok számára hirdet meg:

1. Junior díj.
2. Életműdíj.
A junior kategóriában pá-

lyázhatnak azok a 3–6. éves or-
vostanhallgatók, akik az alapel-
látásban gondolják kezdeni or-
vosi életpályájukat, vagy akik 
legfeljebb 5 éve dolgoznak or-
vosként az alapellátásban. A pá-
lyázók 3–5 oldalas magyar nyel-
vű egyéni vagy csoportos dolgo-
zatot adhatnak be, amelynek té-
mája lehet:

▪ munkájuk bemutatása, a 
betegellátás megszervezésének 
terve vagy megvalósult gya-
korlata

▪ a krónikus betegségek gon-
dozása, illetve egy összefoglaló 
megvalósult vagy tervezett nép-
egészségügyi prevenciós tevé-
kenységükről

▪ a Kárpát-medencei család-
orvosi ellátás összehasonlítá-
sa, országok jellemzőinek ösz-
szevetése.

Az Életműdíjra olyan család-

Pályázati felhívás az ,,Év családorvosa 
a Kárpát-medencében” díjra

orvosként dolgozó kollégák ja-
vasolhatók, akik legalább 30 éve 
dolgoznak vagy dolgoztak csa-
ládorvosként.

A pályázatok beadási határ-
ideje: 2020. február 29. A pályá-
zathoz részletes szakmai önélet-
rajzot is mellékelni kell.

A pályázatokat a projekt kár-
pátaljai kurátorának (Jakab Lajos: 
jakablajos@citromail.hu, tel. 095 
1585080) címére várjuk.

A beérkezett pályaművek kö-
zül a legjobb öt kerül bemutatás-
ra Budapesten 10 perces prezen-
táció formájában. A prezentáció 
alapján egy Junior fődíj és több 
különdíj kerül kiosztásra.

Az Életműdíjra javasolt sze-
mélyt a kurátori testület hagyja 
jóvá. Országonként egy-egy, ösz-
szesen tehát 5 életműdíj kerül ki-
osztásra.

A pályázatok végleges elbí-
rálása és a díjak átadása tudo-
mányos ülés keretében törté-
nik, amely egyben továbbkép-
ző konferencia is, és amelynek 
időpontja: 2020. április 24–26. 
A neves előadók részvételével 
zajló tudományos konferencia 
fő témája: a mozgásszervi be-
tegségek.

A pályázat díjazottjai értékes 
ajándéktárgyakat, valamint em-
lékplakettet és/vagy oklevelet ve-
hetnek át.

A díjakra jelöltek és meghí-
vottak részvételi díját (szállás, ét-
kezés) a pályázatot kiíró MÁOTE 
biztosítja a Bethlen Gábor Alap-
kezelő támogatásával.

Budapest, 2020. február 1.
Magyar Általános Orvosok 

Tudományos Egyesülete
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Elejét lásd az 1. oldalon„Mindeneknek mindenné lettem, 
hogy minden módon megtartsak 
némelyeket.” (1Kor 9, 22)

Ma úgy mondanánk, hogy Pál 
apostol nagyon rámenős ember 
volt. De meg is bocsátunk neki, 
mert Krisztusért égett a szíve, 
buzgott a lelke.

Milyenek vagyunk mi, a mo-
dern világ felvilágosult, „mo-
dern” keresztényei? Kényelme-
sebbek, ráérősebbek; és magya-
rázkodunk. Megmagyarázzuk, 
hogy most már más az emberek 
életformája, nem lehet csak úgy 
belerontani valaki magánéleté-
be. Kell a bizonyságtevés, jó a 
segítés, de joga van mindenki-
nek megválasztani, hogy mit és 
hogyan hisz.

A fenti indokok miatt aztán 
szépen elaltatjuk a saját felelős-
ségünket, mert hát a másik em-
ber örök életének kérdését nem 
feltétlenül nekünk kell a vál-
lunkra venni. Az mindenkinek 
a magánügye.

Igazán így gondolja ezt Isten 
is? Nem, ez a sátán modern mér-
ge, ámítása! A modern ember igé-
nyei semmit nem változtak, testi, 
lelki szükségei vannak. A szemé-
ből még mindig kettő van, a fül 
nem sétált a hát közepére, a vidám 
gyermek ma is kacag, a gyászoló 
ember ma is siratja szeretteit. Mi-
ért kellene éppen az evangéliumot 
és az evangéliumhoz való emberi 
viszonyt megváltoztatni, moder-
nizálni? Ez csak kibúvó!

 „Mindenkinek mindenné 
lenni” – ezt nem szeretjük, ezt 
szeretnénk modernizálni. A nő 
Istennel szembefordul és kije-
lenti: majd én tervezem és sza-
bom meg, hogy szülök-e gyer-
meket, mikor és mennyit! Nem 
adja testét Isten kezébe, hogy az 
Ő szent keze formáljon ember-
életet a szíve alatt.

A férfi szabadságjogát köve-
teli és gyakorolja. Fárasztó egy 
asszony keserves panaszait meg 
az örök gyermeksírást hallgatni. 
Joga van jól érezni magát üde, fi-
atal kedves Barbie babákkal... A 
fiatal előtt ezerféle színes kábítás 
és csábítás, miért ne kóstolgatna 
bele ameddig fiatal?!

Az idős ember nem öreg, nem 
és nem! Most, a naplementében 
akarja kipótolni az elmulasztot-
takat. Nem leszek nagyapa, nem 
leszek nagymama! Élni... élni... 
az életet élvezni akarom!

Ki az, aki hajlandó fáradt, 
aggódó, gondokkal küszködő 
anyává lenni Isten kezében? Ki 
az a férfi, akinek szent az Isten 
előtt tett ígéret és fogadalom? 
Aki feje a családnak, támasz a 
feleségnek, védelem a gyerme-

Másokért élni
keknek, akire még akkor is szá-
mítani lehet, amikor fáradtan, 
gondokkal küzd? Ki az az idős 
ember, aki hálaadással akarja 
élvezni és megosztani azt, amit 
Isten kegyelméből kapott, aki 
életével példát mutathat az uno-
káinak? Ki az a fiatal, aki min-
den kalandnál gyönyörűsége-
sebbnek tartja a tiszta szűzi éle-
tet? Akinek ereje a Krisztus, és 
tud várni, készülni az élet nagy 
és nemes feladataira? 

Ma már nincsenek ilyenek – 
könyveljük el rezignáltan.

Van! Vannak még, akik el 
tudnak simulni Isten tenye-
rén, tudnak vállalni, lemonda-
ni, ajándékozni, tűrni, szeretni. 
Kik ezek? Hol élnek? Itt, ezen 
a földön, ebben a mai modern 
világban: a konyhában, a böl-
cső mellett, a hűséges férj ol-
dalán, ragaszkodnak a család-
jukhoz, örökre elkötelezettek a 
gyermekekért, az egyetlen fe-
leségért. Vannak még nagyapák 
és nagymamák, akik abban le-
lik gyönyörűségüket, ha szere-
tetet adhatnak, ha unokáik rajtuk 
csüngenek, ha taníthatják nekik 
a nemest, a szépet. Vannak fia-
talok az iskolákban, munkahe-
lyen, családban, társaságban, a 
zsibongó életben, akik tisztán és 
szentül őrzik magukat. Ők azok, 
akik fényt, értelmet, célt oszta-
nak abból, amit a Szentlélektől 
kaptak és kapnak. Vannak, akik 
mindenkinek mindenné lesznek, 
akiknek fontos a másik ember 
örök élete. Vannak, akik, mint 
Pál apostol, „rámenősek” a lé-
lekmentésben, mert van felelős-
ségtudatuk.

Kérdezzük meg önmagunk-
tól: én melyik kategóriába tarto-
zom? Milyen szerepet töltöttem 
és töltök be az otthonomban, az 
iskolában, a családomban, a há-
zasságomban, a munkahelyen, a 
betegágyban, vagy már botra tá-
maszkodva, öregen? Hová, mivé 
lettek fiatalkori álmaim, mit és 
mennyit jelentek azoknak, akik 
rám bízattak?

Örök életet ajándékoztál ne-
kem, Úr Jézus, amikor a keresz-
ten megcsúfoltan, bűneimet visel-
ted. Átokká lettél miattam. Meg-
váltottál, mert szerettél. Köszö-
nöm Neked! Segíts engem gyer-
mekeddé lennem, aki hason-
lít hozzád a vállalásokban. Se-
gíts, hogy szeretettel, alázattal, 
felelősséggel hirdetni tudjam az 
evangélium megmentő üzenetét 
ebben a jegessé vált, modern vi-
lágban! Ámen. 

(Morzsák 1.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Legyünk a fény gyermekei
Szívünkben felizzítjuk a szeretet lángját

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

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

A jeruzsálemi találkozás je-
lentőségét az adja, hogy az Üd-

vözítő először találkozott az ő 
népével, az ő testvéreivel. Most 
derül majd ki, hogy Jézus min-

den tekintetben hasonlóvá lett ve-
lünk. Ugyanúgy élt, ugyanúgy kí-
sértést szenvedett, mint a töb-
bi egyszerű földi halandó, s vé-

gül feláldozta magát, hogy leve-
zekelje testvérei, az egész embe-
riség bűneit.

De mit jelent a most meg-
szentelt gyertya? A gyertya láng-
ja Krisztus világossága. Ahogy a 
Megváltó mondja, én vagyok a 
világ világossága. Aki bennem 
hisz, az többé nem fog a sötét-
ségben botorkálni, hanem az én 
követőmmé válik. 

Sokakban felmerül a kérdés: 
mi a hívő ember küldetése ma, 
két évezreddel Jézus jeruzsálemi 
bemutatkozása után? Legfőkép-
pen az, hogy befogadjuk a vilá-
gosságot és megmutatjuk a világ-
nak a körülöttünk élőknek a he-
lyes utat, amely mindenképpen 
Krisztushoz vezet. 

Sokan sokszor mondják: 
nem is vagyok igazán tisztában 
azzal, hogy mi az én életemnek 
az értelme, hogy mi is az én fel-
adatom. 

A plébános arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a Mindenható az ő 
Szent Fia által lehajolt hozzánk, 
reménysugarakat és lángot kül-
dött, hogy Krisztus munkatársa-
ivá váljunk. 

Ma sincs más küldetésünk 
nekünk, hívő embereknek, mint-
hogy mi legyünk a fény gyer-
mekei.

-ardai-

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

A megjelenteket a szerve-
zők nevében Nagy Szabolcs lel-
kész (Gut, Balzsér) köszöntötte. 
A közös éneklést követően Barta 
Attila fornosi lelkész a Márk 3, 
31–35 alapján tartott áhítatában 
a testi és a lelki családról beszélt. 
Jézus szavai – „Aki az Isten aka-
ratát cselekszi, az 
az én fivérem, nő-
vérem és az én 
anyám” – figyel-
meztetnek: töre-
kedni kell arra, 
hogy testi és lelki 
családunk azonos 
legyen, hogy „én 
és az én házam 
népe” az Urat 
szolgáljuk. Ak-
kor lesz békessé-
günk, akkor lesz 
szeretet az ottho-
nunkban, akkor 
tudunk egy cél 
felé haladni. De 
testvérré kell len-
nünk a közösség-
ben is, mondta. 

Kacsó Géza 
bátyúi lelkész a 
Zűrös családok 
Isten kezében címmel tartott 
igencsak figyelemfelkeltő, in-
teraktív előadást. A résztvevők-
kel közösen keresték a tökéletes 
családképet, illetve megvizsgál-
tak számos, a Bibliában szerep-
lő családot. Kiderült, hogy nem-
csak a mai világban vannak „zű-
rös” családok, de a Szentírás-
ban is rengeteg példát találunk. 
Lásd például Jákób, Dávid, Sa-
lamon, Ábrahám, Izsák és Rebe-
ka, Ádám és Éva családját. Talál-
kozunk testvérgyilkossággal, áru-
lással, csalással, irigységgel, pa-
ráznasággal stb. Baj volt és van 
a családi élettel, mert beférkőzött 
a bűn. De azt is látjuk, hogy Isten 
ezeket a zűrös családokat is hasz-
nálja, a bűneiken keresztül tanítja 
ezeket az embereket. A mi csalá-

Lelkész-presbiteri csendesnap

A ,,zűrös,, családot is 
használja az Isten

A Kárpátaljai Református Egyház beregmegyei missziói bizottsága 
idén is megszervezte év eleji lelkész-presbiteri csendesnapját. En-
nek témája a család, a közösség volt.

dunkat is meg tudja változtatni, de 
ahhoz először nekem magamnak 
kell letenni a bűneimet, hogy csa-
ládom, környezetem élete is jobb-
ra forduljon. Az előadó kiemelte a 
férfiak szerepét, hisz megfigyelték, 
hogy ha a férfi szívében lesz válto-
zás, gyakoribb, hogy a családja is 

megváltozik. Tegyük Isten kezébe 
saját életünket, hogy a családunk is 
az ő kezében legyen, hogy megvál-
toztathassa azt!

Az előadást követően a résztve-
vők kiscsoportokban beszélték meg 
a hallottakat, illetve a saját család-
jukban előforduló gondokról is be-
szélgettek, arról, hogyan változott 
meg életük, a családjuk élete, ami-
kor abba belépett Jézus. 

Délután a presbitérium, a gyü-
lekezet mint család volt a téma. Pál 
apostol az Ef 4, 1–16-ban leírja, mi-
lyennek kell lenni a gyülekezetnek, 
s határozottan kijelenti, hogy a gyü-
lekezetben való egység csak Krisz-
tusban való élő hittel, az ő megis-
merésére való törekvéssel valósít-
ható meg. Mert az egység megte-
remtője Jézus Krisztus. Minél job-

ban megismerjük őt, minél job-
ban tudunk bízni benne, annál 
inkább növekedünk az egység-
ben, „igazságot követvén sze-
retetben”. 

A záróáhítatot Nagy Szabolcs 
tartotta az új parancsolat (János 
13, 34–35), a szeretet parancsa 
alapján. Ez a felebarát helyett az 
egymás iránti szeretetet hangsú-
lyozza, a testvéreknek az egy-
máshoz való rendezett viszonya 
kerül a középpontba. A presbi-
tériumban hasonló módon kell, 
hogy történjen. Jézus önzetlen 
szeretete vezessen bennünket, 
mondta az igehirdető. Ő soha 
nem magára gondolt: értünk tett 
mindent. Jézus szeretete áldozat-
kész, határtalan – az életét áldoz-
ta fel, vállalta a keresztet. Jézus 

szeretete megértő és kitartó, ki-
terjed minden emberre, nem sze-
mélyválogató. Jézus szeretete 
megbocsátásra kész. A szeretet a 
bűnbocsánatból él, és arra indít. 
Ha tehát Jézus a modellje, akkor 
nekünk ezt a modellt kell alkal-
maznunk. Egymás iránti szerete-
tünkben meg kell jelenjen Jézus 
szeretete. A krisztusi szeretet fel-
szabadít az egymásért való élet 
valósággá tételére, a bűnbocsá-
nat gyakorlására. A megbocsá-
tásra késztető szeretetből élet, új 
élet fakad, az új életben járó em-
ber kész a bűn megbocsátására, 
fogalmazott a lelkész. A Krisztust 
követő tanítványok életrendjének 
ez az új parancsa, a tanítványság 
ismertetőjele a világ számára. 

Marton Erzsébet
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 A napokban pedig a bereg-
szászi magyar színházban Az is-
meretlen Kárpátalja alkotást lát-
hattuk. Hogy mit is takar ezúttal 
az ismeretlen jelző? Legfőképpen 
azt, hogy az alkotók igyekeztek 
újszerű módon bemutatni a me-
gye tizenhat települését. Például 
a Huszt melletti Izát, melyet ed-

dig mindenki a kosárfonók hazá-
jaként ismert. Ám a filmből meg-
tudhattuk, hogy itt több évtized-
del ezelőtt szikaszarvas telepet 
létesítettek, s ennek mindmáig 
igen sok látogatója akad. Hason-
lóképpen Dél-Ugocsában, egy 
alig 900 lelkes településen, Batá-
ron, nem csupán biolekvárüzem 
és lekvármúzeum működik, ha-
nem a határban egy hetven da-
rabból álló szürkemarhacsorda 
le-gelészik, s ez szintén nem min-
dennapi turistacsalogató vonz-
erővel bír. Ám látogatottságban 

mindkettőt sokszorosan felül-
múlja az ilosvai járási Dzsublik 
község, ahol évekkel ezelőtt két 
helybéli lánynak megjelent Szűz 
Mária. A csodák ezzel korántsem 
értek véget, igen sok beteg gyó-
gyulásáról adott hírt azóta a mé-
dia, s az itt felépült nyitott templom 
azóta jelentős zarándokhellyé vált. 

Bene évszázadok óta jelen-
tős szőlő- és bortermelő község. 
A filmből megtudhattuk, hogy az 
egykoron Kistokajként is emlege-
tett termelői kistérségben tevé-
kenykedő gazdák számára a sző-
lő és a bor immáron nem csupán 
kiegészítő jövedelemforrás, ha-
nem a gazdálkodás hatékonysá-
gától függ igen sok itteni család 
megélhetése. 

A filmből kiderül, hogy 
számos legenda fűződik a 
nagyszőlősi Kankó várhoz. Úgy 

Filmbemutató Beregszászon

Az ismeretlen Kárpátalja
Örvendetes módon immár a negyedik film készült el a Kárpát-
aljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány Támogatásával. A vidé-
künkön élők közül bizonyára sokan látták a Hűség ára c. alkotást, 
amely a hitükért meghurcolt lelkipásztorok helytállásáról szól. A 
két éve létrejött stúdió ezt követően a legendás beregszászi sebész 
főorvosnak és szőlőnemesítőnek, dr. Linner Bertalannak állított 
emléket. Majd következett az Este hívlak című film, mely olyan 
kárpátaljai családok életét mutatja be, ahol a férj vagy a feleség 
a külhonban vállalt munkát. Láthatjuk a társkapcsolatokat ve-
szélyeztető helyzeteket, az egymástól elszakítottak minden keser-
vét. Mostanáig a legnagyobb karriert ez a mű futotta be, hisz vi-
dékünkön, illetve az anyaországban közönségtalálkozók kereté-
ben több mint harminc helyszínen vetítették.

tudni, hogy a ferences szerze-
tesek a török elől ide menekí-
tették a nándorfehérvári diadal-
ban az egyik kulcsszerepet ját-
szó Kapisztrán János holttestét. 
Az alkotásnak ez a fejezete azt 
próbálja kideríteni, hogy van-e 
esély manapság a szentként őr-
zött ereklye megtalálására. 

Az alkotók segítségével bete-
kintést nyerhettünk Vári község 
gazdag történelmi múltjába, va-
lamint egy másik fejezetből meg-
tudhattuk, hogy milyen évszáza-
dos hagyománya van vidékünkön 
a juhtúró, a brinza készítésének, s 
hogy Rahón évente hogyan zajlik 
az ezen ételkülönlegesség köré 
szerveződött fesztivál. 

A Vereckei-hágón álló hon-
foglalási emlékmű nem csupán 
a Kárpát-medencében több mint 
1100 esztendővel ezelőtt megte-
lepedett magyarságnak az eddi-

gi legnagyobb vállalkozásáról, az 
itteni haza megteremtéséről szól. 
Az emlékjel hányatott sorsa saj-
nálatos módon tükrözi azt a vi-
szontagságokkal teli küzdelmet, 
melyet a kárpátaljai magyar nem-
zetrész folytat a megmaradásért. 

A film újszerűsége abban rej-
lik, hogy jelentős részben légi 
felvételeken mutatja be a tizen-
hat helyszínt. 

A megnyitón Szilágyi Má-
tyás beregszászi magyar főkon-
zul olyan lokálpatrióta alkotás-
nak nevezte a filmet, amely nagy-
ban segít abban, hogy megismer-
jük szülőföldünk kincseit, s ezzel 
arra biztat, hogy próbáljunk itt-
hon, a szülőföldünkön boldogulni.

A film operatőre Bunda Sza-
bolcs, narrátora Vass Magdolna. 
A rendező Bunda Rita.

Eszenyi Gábor

 – Hogyan alakult ki a hím-
zés szeretete? Mióta foglalko-
zik ezzel?

– Már gyermekkorom óta 
szerettem horgolni, kötni, hí-
mezni. Felnőttként is sokat fog-
lalkoztam ezzel. Adományként a 
gyülekezetünknek hímeztem egy 
úrasztali terítőt. Így jött az ötlet, 
hogy komolyabban, akár vállal-
kozás szintjén foglalkozzunk ez-

zel. Magyarországon már elter-
jedtek a hobby boltok, nálunk 
azonban még nem, így egy me-
részet gondolva 2014-ben meg-
nyitottuk a Tesz-vesz boltunkat 
– kezdi beszélgetésünket Erika.

– A hímzőműhelyünket pedig 
két éve indítottuk be egy Egán 
Ede pályázatnak köszönhetően, 
amiből meg tudtuk vásárolni a 
szükséges eszközt a különböző 
motívumok elkészítéséhez – ve-
szi át a szót az idő közben haza 
térő Zsolt.

– Mi található önöknél?
– Az üzletben a kézimunká-

záshoz cérnák, gyöngyök, kü-
lönböző festékek, anyagok talál-
hatóak. Emellett különféle aján-
déktárgyakkal is kiegészült a kí-
nálatunk – mondja a családanya.

– Itthon pedig hímzett kép-
kereteket, énekeskönyv borító-
kat, párnákat, blúzokat, egyedi 
logókat készítünk. Bármit, amit 
a vásárló megrendel, azt szív-
vel-lélekkel próbáljuk megcsi-
nálni. Néha annyi megrendelé-

Erika és Zsolt hímzőműhelye és a Tesz-vesz

Család, örökség, összetartás  
Megszokhattuk, hogy a divatnak van egy körforgása, aminek kö-
szönhetően vissza-visszatérnek a régmúlt korok stílusjegyei. Nap-
jainkban újra reneszánszukat élik a magyar népi motívumok is. 
A tradicionális mintákat ruhákon, cipőkön, kiegészítőkön is meg-
találhatjuk. Korábbi cikkünkben már bemutattuk a hímzés mű-
vészetének egyik képviselőjét. Most ismét egy hímzőműhellyel is-
merkedhetünk meg. Komáromi Erikával és férjével, Zsolttal be-
szélgettünk, akik a beregszászi Tesz-vesz hobby bolt üzemeltetése 
mellett a gépi hímzés technikáját is elsajátították, így egyedi ki-
egészítők kerülnek ki kezeik alól.

sünk van, hogy éjszakákat, hétvé-
géket kell rááldozni, de megéri – te-
szi hozzá a férj.

– Milyen kezdeti nehézségek-
kel kellett megküzdeniük? 

– Kezdetben az anyagi forrá-
sok hiánya jelentette nehézséget. 
A boltban a polcainkon kevés do-
log volt megtalálható, emellett a vá-
sárlóknak is nehéz volt megszokni-
uk, hogy ilyen lehetőség is van a vá-

rosban, egy hely, ahol a kézzel ké-
szített tárgyakhoz minden adott. De 
úgy gondolom, hogy aki ezzel fog-
lalkozik, vagy aki látja a gyerme-
kében az ehhez való tehetséget, az 
szívesen visszatér hozzánk – eme-
li ki Erika.

– A terveink másik részéhez pe-
dig a Szervető webáruház oldalán 
kaptunk inspirációt. Láttunk ruhák-
ra, táskákra hímzett magyaros mo-
tívumokat. Ebből az ötletből kiin-
dulva rendeltük meg a hímzőgépet. 
Az viszont egy külön kihívás volt, 
hogy számítógépes programok se-
gítségével meg kell rajzolni a min-
tákat. Ezt meg kellett tanulnom, ami 
nem kis feladat volt. De hamar be-
lejöttem, ma már könnyedén megy. 
Én megtervezem a mintát, de azu-
tán a hímzést, a munka oroszlán ré-
szét Erika végzi – néz elismerően a 
családfő a feleségére.  

– Hol találhatják meg önöket 
a vásárlók?

– Természetesen a Tesz-vesz-
ben vannak a hímzett dolgaink, de 
emellett a Beregszászi Református 

Iratmisszió és Könyvesboltban 
is megtalálhatóak a termékeink, 
továbbá interneten, Facebook-
on keresztül is meg tudjuk be-
szélni a rendeléseket a vásár-
lókkal. Viszonteladóink vannak 
Nagydobronyban, Salánkon, de 
szoktak tőlünk rendelni Felvi-
dékről és Magyarországról is – 
mondja Zsolt.

– Szerettünk volna árkategó-
riában olyat ajánlani az itthoni-
aknak, ami megfizethető – teszi 
hozzá Erika –, de mégis minősé-
ges. És nem tudunk nemet mon-
dani egy-egy megrendelésre, hi-
szen akkor vagyunk boldogok, 
hogyha a vásárló is elégedett.

– Önök szerint könnyű-e vál-
lalkozást indítani Ukrajnában?

– Elindítani könnyű, de fenn-
tartani és működtetni nehéz. Há-
rom gyermekünk van, és a bol-
tunk olyan, mintha a negyedik 
lenne. Foglalkozni kell vele, je-
len kell lenni, hogy rendben men-
jenek a dolgok – mondják szin-
te egyszerre.

– Önök szerint valóban 
igaz-e, hogy folyamatosan szük-
séges fejleszteni, mert különben 
gyorsan lemaradunk?

– Természetesen, mindig ki 
kell találni valami újat. Kará-
csonykor arra az alkalomra illő 
idézetes dolgokat készítettünk, 
húsvétkor hímzett tojásokat, las-
san közeledik március 15-e, így 
a kokárdák kerülnek előtérbe, 
amiből szintén különböző stílu-
súakat varrunk, hogy ne legyen 
egyhangú a készletünk – vall-
ja Erika.

– Két ilyen vállalkozást egyi-
dejűleg működtetni nem egysze-
rű faladat. Hogy érzik, mi az, 
amitől kedveltek a termékeik?

– Sok munkánk van benne, 
de szeretjük, szívből csináljuk, 
és próbáljuk a tudásunk legjavát 
nyújtani – mondja Zsolt.

– Úgy terveztük, hogy a 
hímzőgép az üzletben lesz, de 
aztán változtattunk rajta. Itthon 
sokkal praktikusabb, mivel a 
háztartási teendők mellett is tu-
dunk dolgozni. De ahogy a fér-
jem mondja, öröm az, amikor 
látjuk, hogy sikerült elnyernünk 
vásárlóink tetszését – teszi hoz-
zá a feleség.

– Gondoltak-e arra, hogy a 
családdal más országban pró-
bálnak szerencsét?

– Nem, ezen nem gondolkod-
tunk soha – jön a határozott vá-
lasz. – Három évet dolgoztam 
külföldön. Amíg én oda voltam, 
addig a feleségem és a gyerekek 
itthon. Nem volt könnyű, kibír-
tuk, de többet nem szeretnénk 
ebből az életből. Számunkra a 
család a minden, és ha egy mód 
van rá, itthon akarunk boldogul-
ni – vallja a családfő.

Kurmay Anita

A Kárpátaljai Magyar Peda-
gógusszövetség idei második 
megmérettetését természetrajz 
és földrajz tantárgyakból tar-
totta. A február 1-jén megren-
dezett vetélkedőknek a Rákó-
czi Főiskola adott otthont.

A résztvevő gyermeke-
ket és kísérőiket Fodor Éva, a 
KMPSZ irodavezetője köszön-
tötte. A verseny technikai tud-
nivalóit, főbb szabályait Papp 
Géza, a II.RFKMF Földtudo-
mányi és Turizmus Tanszék 
oktatója mondta el a verseny-
zőknek.

Természetrajz és földrajz 
vetélkedő Beregszászban

A természetrajz-vetélkedő-
re Kárpátalja magyar iskoláinak 
5. osztályos tanulói jelentkezhet-
tek. Tudásukat tesztfeladatok se-
gítségével mérhették össze, me-
lyek között voltak választásos, 
párosító, szöveg kiegészítéses és 
igaz-hamis feladatok is. A föld-
rajz versenyen 6–11. évfolyamos 
tanulók vehettek részt. Feladat-
lapjaik elméleti tesztkérdéseket, 
továbbá számítási és vázlattérké-
pi feladatot tartalmaztak. A kitöl-
tésre 90 perc állt rendelkezésükre.

Az első helyet a következő diá-
kok szerezték meg: 5. osztály: Cibla 

Tibor (Mezőgecsei Általános Is-
kola, felkészítő tanára Csatári 
Zoltán), 6. osztály: Újfalusi Blan-
ka (Péterfalvai Kölcsey Ferenc 
Középiskola, felkészítő tanára 
Újfalusi László), 7. osztály: Bagu 
Benjámin (Beregszászi Beth-
len Gábor Magyar Gimnázium, 
felkészítő tanára Fodor Georgi-
na), 8. osztály: Korcsenszki Ger-
gő (Aklihegyi Oktatási-Nevelési 
Központ, felkészítő tanára Dónát 
János), 9. osztály: Katrin Do-
minika (BMG, felkészítő taná-
ra Bereczky Lóránt), 10. osz-
tály: Elek Attila (Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus 
Líceum, felkészítő tanára Bihari 
Csaba), 11. osztály: Orosz Me-
lánia (Nagyberegi Református 
Líceum, felkészítő tanára Tóth 
András).

K. A.

Bunda Rita, Bunda Szabolcs 
és Vass Magdolna
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(Folytatás. Elejét lásd a 4-5. 
számunkban)

Meg kell emlékeznünk a be-
regszászi kurucokról is, akik itt 
léptek be katonának, többen a 
zászlóbontás idején: Virág Mihály 
és Csók István lovasok, Csoma Já-
nos, Darmay Ferenc, Egri János, 
Kopasz Pál, Szabó Pál (elhunyt) 
hajdúk, Verbőczi András lovas, 
Hentes Rácz András, Zsámbokréti 
Szabó György, Batta János (el-
hunyt) hajdú, Kántor András lo-
vas, Mokcsai István hajdú, Philip 
Péter lovas Erdélyben, Seres Pál, 
Szabó András (elhunyt), Csőrke 
György hajdúk, Csőrke Mihály 
és Tibor István lovasok, Belai Já-
nos, Nagy István, Talicska Samu, 
Vékony István, Pócsay Ferenc és 
Magyar János hajdúként teljesí-
tettek szolgálatot. Rákóczinak be-
regszászi származású inasa volt, 
akit Ötvös Mózesnek hívtak.

Dokumentumaink szerint 
1704-ben két beregszászi haj-
dú, Szabó András és Balla János 
esett el a szatmári vár ostromá-
nál. A korabeli mustrakönyvek-
ben is említődnek beregszászi-
ak. Innen való volt Erdődi Sán-
dor strázsamester, aki 1706-ban 
Károlyi Sándor úr őnagysága 
comandójában harcolt, 30 éve-
sen. Dasaki Ferenc és Bujdo-
só János is Károlyinál szolgált 
Erdődihez hasonlóan egy karddal 
és egy puskával. Gönczi György 
és egy Lóczy nevű hajdú szintén 
a városból származott. Esze Ta-

Beregszász a Rákóczi-
szabadságharc idején (3.)

más ezredében az 1706. évi állapot 
szerint nem találunk beregszászia-
kat, népesen képviseltetnek itt azon-
ban a környező falvak lakói.

Rákóczi a szabadságharc során 
gondoskodott a harcban megsérült 
kurucokról azoknak özvegyeiről. 
1706. szeptember 25-én folyamo-
dott a fejedelemhez Nagy Márton, 
aki a beregszászi zászlóbontás nap-
ján állt be a felkelőkhöz. Ekkorra el-
veszítette a harcokban szeme vilá-
gát, ezért elbocsátását kérte a feje-
delemtől. Rákóczi személyesen uta-
sította, hogy vizsgáltassa meg ma-
gát az illetékes főtisztnél, mivel el-
bocsátása csak így lehetséges. 1705. 
december 22-én Kismarjai Tibor 
István özvegye kér segítséget Rákó-
czitól, a férj beregszászi lovas ka-
tona volt. Az Ardó utcában lakott, 
a folyamodvány szerint a klimieci 
táboron csatlakozott a felkelőkhöz. 
Onnan küldte a fejedelem Diószeg-
re. A reá bízott feladat a felkelésre 
kész diószegieknek szóló üzenet el-
juttatása volt. Rákóczi nyolc rajnai 
forintot rendelt özvegyének.

A Kárpátaljai Állami Levéltár-
ban (Beregszász) rendelkezésre álló 
iratok igen szűkszavúak a várossal 
és a vármegyével kapcsolatosan, 
számuk alig éri el a tízet. Az egyik 
dokumentum szerint a „Beregszász 
várossának alázatos Hívei s Szol-
gái Tanácsi és lakosi” először 1705. 
májusában fordulnak a fejedelem-
hez a város adósságainak rendezése 
miatt. A magánszemélyektől felvett 
kölcsönök visszafizetéséről és eset-

leg annak elengedéséről szól az írás. 
A fejedelem válaszát a munkácsi vár 
kapitulációjába foglaltakhoz köti.

1706-ban Rákóczi utasítja a vá-
rosi vezetést az ún. három kőre for-
gó malom jövedelmének felhaszná-
lásáról. Gondoskodik itt a prédiká-
toroktól, a Schola mesterről a diá-
kokról és a molnárokról is. Megtud-
hatjuk még, hogy az 1704. évben a 
beregszászi Csiga nevű háromkö-
vű malom jövedelmének ¼ részét 
a református pap és iskola élvez-
te. 1711-ben a bukás után azonban 
a szepesi kamara elvette ezt a jára-
dékot és a katolikus lelkésznek adta.

1709-ben rendelkezik a fejede-
lem a malomjövedelmen kívül az 
urasági bordézsma jogáról, annak 
felhasználási módjáról, az egyhá-
zi református személyek ellátásá-
ról. Ugyanebben az évben a folya-
modvány szerint „Beregszász Vá-
rosának edgyűgyű szegény lakosi 
mind közönségesen” az eladósodás 
nehéz terhe alatt keresik fel a nagy-
ságos fejedelmet. A lakosság kép-
viselői, vállalva ugyan a szabadsá-

gért folytatott harc adóterheit, rámu-
tatnak a városban lévő állapotokra, 
miszerint: „sokan közülünk ki osz-
lanának, s naponként mennek más-
hová, csak egynehányan maradunk 
szegény helyünkbe”. Ezen doku-
mentumokból is érezni úgy a város, 
mint az egész ország nehéz gazdasá-
gi helyzetét. A hadviselés terhei elvi-
selhetetlenek lettek, messze megha-
ladták az ország teljesítő képességét, 
ami a hadszintereken is megmutat-
kozott és az általunk jól ismert kö-
vetkezményekhez vezettek.

A szabadságharc folyamán Rá-
kóczi többször tartózkodott Bereg-

szászban. 1705. december 21-én 
innen rendelte el a személyenkén-
ti felkelést, hogy minden fegyver-
hordó nemes 1706. január 15-ig 
Rakamaznál jelenjen meg a haza 
szolgálatára. A kiadott pátens em-
lékét ma emléktábla őrzi.

1709. január 29-én Beregúj-
faluban, ahol vadászott, a kőbányák 
felé vette útját. Április 16-án a bere-
gi erdőkben Kovászó és Bereg kö-
zött ebédelt, miután Beregszászban 

éjszakázott. Április 17-én a feje-
delem a szabadságharc ügyeivel 
foglalkozott, délután megtekin-
tette a beregszászi szőlejét. 18-án 
reggel vadászni ment az erdőbe és 
Beregújfaluban ebédelt.

Végül a szabadságharcos ku-
ruc mozgalom utórezgéseként a 
következő esetet említhetjük. Ami-
kor Rákóczi rodostói száműzetés-
ét töltötte, az országon többször is 
végigfutott visszatérésének híre, 
ami különösen Bereg megyében 
talált élénk visszhangra. 1730-ban 
Behner Antal munkácsi várpa-
rancsnok terjedelmes jelentést kül-
dött Bécsbe egy állítólagos munká-
csi és beregszászi kuruc összeeskü-
vésről. A bécsi haditanács elrendel-
te az ügy kivizsgálását. Több napig 
tartó kihallgatások és szembesíté-
sek következtek, amelyek során ki-
hallgatták Borbély István beregszá-
szi földbirtokost is. A nagy vizsgá-
latnak azonban nem volt semmifé-
le lényeges eredménye.

A mai Beregszász területén 
már csak néhány nevezetes hely 
őrzi a Rákóczi-kor emlékét, ame-
lyeknek az emlékét meg kell őriz-
nünk. Ide tartozik az a kórházkerti 
burgundiai tölgyfa, amely árnyé-
kában a néphagyomány szerint a 
fejedelem szalonnát sütött. A fa 
kora valóban alátámasztani lát-
szik ezt az állítást. Megmaradtak 
a hegyaljai pincék is, melyekben a 
fejedelem a borát tartotta. Továb-
bá áll még a város legrégebbi vilá-
gi épülete, az ún. Bethlen-Rákóczi 
kastély, ahol annak idején a nagy-
ságos fejedelem lakott. A kastély 
falán emlékét ma márványtábla 
őrzi. (Rákóczi monumentális lo-
vas szobrát 2019. december ele-
jén avatták fel, a szerk.)

Dr. Csatáry György

Beregszász ezekben a tehet-
ségekben sem szűkölködött so-
hasem. Ám a múlt század ötve-
nes-hatvanas éveiben élt itt egy 
kivételesen tehetséges pár, akik 
azóta bekerültek az egyetemes 
magyar nótatörténelembe: Csűry 
Editnek és Csűry Sándornak hív-
ták őket. A mai hatvanasok-het-
venesek még élvezhették ennek a 
két rendkívüli nagy tehetségű mű-
vésznek a játékát. Többek között 
játszottak az akkori Kárpáti étte-
remben (a Beregszászi Úri Ka-
szinóban, a mai Arany Pávát ne-
vezték így), de a visszaemlékezők 
szerint felléptek a Fehér Kőben 
és Gáton, az ottani Csárdában is. 
Edit zongorázott és énekelt, Sán-
dor hegedűn kísérte. A játék mel-
lett dalokat is szereztek. Utána-
néztem a világhálón: Sándor leg-
alább 25 nótát jegyez. Megvallom 
őszintén, abban reménykedtem, 
hogy köztük lesz a „Beregszász-
ban hagytam én a szívem…” kez-
detű is, mely igencsak nagy karri-
ert futott be. A dal nincs közöttük. 
Megkockáztatom: fél évszázaddal 
ezelőtt ennek a szövegét és dalla-
mát minden hat-nyolc évnél idő-
sebb kárpátaljai magyar ismerte. 
Olyannyira népszerű volt, hogy 
nem múlhatott el bál, lakodalom 
vagy bármilyen táncos mulatság, 
hogy a korabeli zenészek ne ját-
szották volna. 

Hol terem a magyar nóta?

„Beregszászban hagytam 
én a szívem…”

Hogy hol terem a magyar nóta? Micsoda kérdés? Hát a dalos szí-
vekben. S tudjuk, hogy dalos szívűnek születtünk, csaknem mind-
ahányan. Ám azt is régóta sejtjük, hogy nem lesz sem jó költő, sem 
jó író abból, akinek a kibeszélés vágya ugyan erősen ott munkál a 
lelkében, ám nem kapott isteni tehetséget, tálentumot hozzá. Így 
van ez a nótaszerzőkkel is. 

Itt akár abba is hagyhatnám 
az írást, ám néhány dolog nem 
hagy nyugodni. Ha csak ván-
dormotívumról lenne szó – pél-
dául énekelhették volna úgy is, 
hogy Nagydobronyban, vagy 
Nagyberegen hagytam én a szí-
vem –, de tudomásom szerint 
egyik korabeli zenekar sem vete-
medett ilyesmire. Holott azt más-
kor megtették. (Csongoron pél-
dául nem a beregszászi hegyte-
tőn integet a szeretőm, hanem a 
munkácsi hegytetőn.)

Tapasztalataink szerint a ván-
dormotívum hatása néha olyan 
erős, hogy felülír minden racio-
nalitást. Ha már a kárpátaljai ci-
gányzenészeknél tartunk, emlé-
kezzünk arra a múlt század ötve-
nes éveiben született anekdotá-
ra, mely szerint prímásunk haj-
naltájban munkájából, a város 
patinás szórakozóhelyéről hazafe-
lé tart kissé szalonspicces állapot-
ban. Amikor elhalad a központban 
álló Sztálin-szobor előtt, belé bújik 
a kisördög, előveszi a tokjából a he-
gedűt, s a talapzatnak dőlve elkezdi 
játszani, csak úgy halkan, csak úgy 
magának, meg a népek vezérének, 
ahogy Sztálint akkoriban nevezték: 
„Hazugság volt minden szavad…” 
Hiába telt el több mint hatvan esz-
tendő az ominózus eset óta, mind 
a técsőiek, mind a nagyszőlősiek, 
mind a munkácsiak, s természete-

sen a beregszásziak is esküsznek 
rá, hogy a sajátos hajnali szerenád 
az ő városukban esett meg. Sokan 
azt is tudni vélik, hogy mely akko-
ri cigányzenésszel. 

Visszatérve a cikkünk címében 
szereplő dalhoz. Azt valamennyi 
kárpátaljai úgy érezte, hogy Be-
regszászon született. Így nekem 
is könnyű volt ebben a hitben rin-
gatózni. Mert ahogy bizonyítottan 
született már dal településünkről. 
„Beregszász a legszebb város” – 
énekelte meggyőzően Zsupán Jó-
zsef későbbi polgármester ugyan-
csak a Kárpáti étteremben, immá-

ron a XX. század hetvenes évei-
ben. A Shober Ottó versére írt és 
Baláczky Vladimir által megzené-
sített „Vérke partján, szőlődombok 
lágy ölén” kezdetű nóta mostan-
ra szintén szép karriert futott be. S 
amivel valószínűleg kezdenem kel-
lett volna, az Tompa Mihály „Be-
regszász” c. költeménye, melyben 
megírja a város keletkezésének a 
történetét. (Igaz, ez a vers, illetve 
egy része még megzenésítésre vár.)

Mindezek után keserű mosoly 
ült ki az arcomra, amikor Galambos 
Lajos, ismertebb nevén Lagzi Laj-

csi előadásában a You tube-n meg-
hallgathattam a „Budapesten hagy-
tam én a szívem” kezdetű dalt, mely 
ugyanarra a szövegre és dallamra 
íródott, mint a már sokat emlege-
tett nóta beregszászi változata. Csak 
persze ott a vén Dunánál vár csók-
ra a lány. Nyilvánvaló, hogy a nótát 
Galambos Lajos nem írhatta, mert 
valószínűleg még meg sem szüle-
tett, amikor a mi vidékünkön ezt 
már széltében-hosszában minden 
boldog és boldogtalan fújta. Nem 
kellett sokat keresni, a világhálón 
megtaláltam a „Délvidéken hagy-
tam én a szívem” c. nótát, s biztos 

vagyok benne, ha tovább keresgé-
lek, lett volna olyan, amelyik egy 
másik település nevével kezdődik. 

De hogy mennyire maguké-
nak érezte ezt a dalt Beregszász és 
mondhatni az egész Kárpátalja ma-
gyarsága, bizonyíték arra, hogy Vá-
riban, s valószínűleg másutt is is-
merik ennek a harmadik verssza-
kát (Galambosék viszont nem!) A 
teljes nóta tehát így hangzik: „Be-
regszászban hagytam én a szívem, 
elrabolta tőlem egy lány. Azóta is 
bánatos a szívem és a lelkem oly 
halovány. De ha újra Beregszász-

ba megyek, én a szívem vissza-
veszem. Máskor jobban vigyá-
zom, kevesebbet cicázom, édes 
szerelmesem. Amikor az est le-
száll, szív a szívre rátalál. Vala-
hol a Vérke partján, csókra vár 
egy lány. De amikor az est me-
sél, szív a szívhez így beszél, va-
lahol a Borzsa-parton, csókra vár 
egy legény.”

Mindenképpen jó volna utá-
najárni a dal eredetének, hisz kell 
lenni valahol egy nótaregiszter-
nek, ahol a dalok címe, a szerzők 
neve és a keletkezés évszáma el-
olvasható. Ennek az írásnak pe-

dig remélhetőleg az is a hoza-
déka, hogy megismertük két 
híres nótaszerző, Csűry Edit 
és Sándor nevét, akik mun-
kásságukat vidékünkön kezd-
ték, mely Magyarországon tel-
jesedett ki igazán. Azt tudjuk, 
hogy Csűry Edit messzire ke-
rült a szülőföldjétől. A kanadai 
Torontóban érte a halál 2010. 
február 9-én, szinte napra pon-
tosan tíz évvel ezelőtt. Az ot-
tani magyarok internetes fóru-
mukon, a CanadaHun.com-on 
így búcsúztak tőle: „Ebben a 
zajos világban időnként kör-
bevesz minket a csend. Elment 
egy távoli színpadra az énekes-
nő, Csűry Edit. Hosszú évek 
óta tudtuk róla, hogy küzd a 
kórral, de élni akart. Minden-

kinek az életben vannak válasz-
tott feladatai. Ő azt választotta, 
hogy a dalt juttatja el mindenho-
va, ahova a muzsika elér. A szíve-
kig biztos. A siker, a hang, az em-
lék ma már rögzíthető. A vissza-
rémlő taps legyen az estharang. 
Nyugodjon békében!”

„Beregszászban hagytam 
én a szívem…” Nincs ebben a 
dalban semmi különös. Olyan, 
mint a magyar narancs: kicsit 
savanyú, kicsit zöld, de még-
is a miénk.

Szépreményi Kristóf

II. Rákóczi Ferenc lovas 
szobra Beregszászon
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A jelenlévőket Váradi Natá-
lia, az alapítvány irodaigazgató-
ja köszöntötte, sok sikert kíván-
va a diákok előtt álló versenye-
ken való sikeres szerepléshez. 

A biológia, kémia és föld-
rajz hétvégék célja a Magyar-
országon megrendezésre kerülő 
Hevesy György kémia-, Herman 
Ottó biológia-, Teleki Pál föld-
rajz-földtan versenyre való fel-
készítés. A foglalkozásokra meg-
hívást kapott a Kárpátaljai Ma-
gyar Pedagógusszövetség által 
szervezett Szent-Györgyi Albert 

Tehetséggondozó hétvégék 
zárása

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében negyed-
szer kerültek megrendezésre a biológia, kémia, földrajz tehet-
séggondozó és versenyfelkészítő hétvégék, valamint ötödször a 
matematika tehetséggondozó alkalmak. A hétvégék zárására ja-
nuár 31-én került sor a Rákóczi Főiskolán.

kémia-, a Margittai Antal bioló-
gia- és földrajz versenyek első ti-
zenhét helyezettje. 

A matematika foglalkozások 
célja a megyei, országos és nem-

zetközi matematika versenyekre 
való felkészítés. A képzésre meg-
hívást kaptak a Terebesi Viktor 
Emlékverseny és Geőcze Zoárd 
Matematikaverseny legjobbjai. 

A programot a Magyar Kor-
mány, a Miniszterelnökség Nem-
zetpolitikai Államtitkárság és a 
Bethlen Gábor Alap támogatta.

Nitta

A mostanra lassan kihaló sző-
lőfajta visszahonosítása érdekében 
három évvel ezelőtt néhány Kár-
pát-medencei borász példaértékű 
összefogásával létrejött a Baka-
tor Szövetség, melynek tagja Sass 
Krisztián fiatal kígyósi borász. A 

szervezet alapító tagjai, Heit Ló-
ránd bihardiószegi szőlész-borász 
(Érmelléki Borvidék) és Kovács 
Pál borszakíró (Debrecen) nemrég 
a Sass pincészetben találkoztak a 
Beregszászi Szent Vencel Borrend, 
valamint a Kárpátaljai Magyar Bo-
rászok Egyesülete tagjaival. 

Érdemes idézni a Bakator 
Szövetség alapítóinak hitvallá-
sából. „Hisszük és tiszta szívvel 
valljuk, hogy a Jóisten a Kárpát 
Hazát azért adta örökségül, hogy 
a gyönyörű szülőföldön teremjen 
meg az a Bakator, mely az em-
bert és az Istent közelebb hoz-
hatja egymáshoz.”

Találkozó a Bakator Szövetség tagjaival

Bormustra a Sass pincészetben
A Bakatort évszázadokon át az egyik legkiválóbb magyar szőlő-
fajtaként tartották számon. Több borvidék vezető és meghatáro-
zó szőlője volt. Borszőlő, asztali és aromás szőlő, amely optimális 
időjárású években legendás borokat adott. Mindezt eleink, a tör-
ténelmi Beregszászi Borvidéken tevékenykedő gazdák is számta-
lanszor megtapasztalták. 

Úgy érzem, hogy szinte az utol-
só pillanatban cselekedtek a Baka-
tor Szövetség borászai, hisz jelen-
leg az egész Kárpát-medencében 
legfeljebb 25 hektárt tesz ki a ter-
mőterület nagysága, magyarázza 
Heit Lóránd.

A világon mindenhol vala-
mennyi borvidéknek megvan a sa-
ját kiemelkedő fajtája, teszi hoz-
zá Kovács Pál. A franciáknak, a 
spanyoloknak, a portugáloknak 
három-négyszáz éves, vagy még 
ennél is régibb tapasztalatuk van 
a tájegységeiken honos szőlőfaj-
ták termesztésében, azok feldol-
gozásában. Velük szinte lehetet-
len felvenni a versenyt. Amel-
lett észre kell venni, hogy a leg-
több külföldit nem érdekli iga-
zából, hogy itt, a Kárpát-meden-
ce bármelyik borrégiójában mi-
lyen Chardonney vagy Cabernet 
Sauvignon készül. Hisz ezek len-

nének mondjuk a bolygónk 351. 
vagy 520. ilyen jellegű bora. 
Ehelyett az idegen számára a 
helyi fajták az igazán érdeke-
sek. Esetünkben a Királyleány-
ka, a Furmint, a Szerémizöld, a 
Hárslevelű, a Tramini, az Ezer-
jó, a Juhfark, a Csókaszőlő stb. 
Jól tudjuk, hogy a gazdasági ér-
dekek, a világban érvényesü-
lő legújabb trendekkel szembe 
menni nem érdemes, ám nem-
zeti öntudatunk megőrzése csak 
úgy lehetséges, ha tisztában va-
gyunk értékeinkkel. Azokkal az 
értékekkel, amelyeket eleink 
több évszázadon át hoztak létre. 

A továbbiakban Sass Krisz-
tián elmondta, hogy azért csat-
lakozott a Bakator Szövetség-

hez, mert a nevezett 
szőlőfajta a törté-
nelmi Alsó-Bereg-
Ugocsai Borvidék 
egyik meghatározó 
szőlője volt hosszú 
időn át, amelynek 
termesztését érdemes 
feléleszteni, a belőle 
készült borokat nép-
szerűsíteni. Ő maga 
2015 óta készít Baka-
tor szőlőből borokat. 
Ezek egynémelyike 
már túlvan a szak-
mai megméretteté-
seken, s igencsak jó 
volt a fogadtatásuk. 

A Sass pincészet-
ben készült egyik-
másik Bakator bor 
tehát már több mint 
ígéretes kezdemé-

nyezés. Minderről a jelenlevő bo-
rászok is meggyőződhettek. 

Ezt követően került sor arra 
a bormustrára, melynek során 
a Sass, a Jakab, a Bereczky, a 
Parászka és a Varga pincészetek 
2018-as, 2019-es évjáratú borait 
ízlelték meg a jelenlévők. Egy-
behangzó vélemény, hogy a ta-
valyi évjárat borai felülmúlják a 
2018-ban szüretelt szőlőkből ké-
szült nedűket. Már csak ezért is 
érdemes lesz ellátogatni a márci-
us 6–8. között megrendezésre ke-
rülő XVII. Beregszászi Nemzet-
közi Borfesztiválra.

Kovács Elemér

A megmérettetésre csaknem 
négyszáz diák jelentkezett, aki-
ket a KMPSZ nevében Fodor 
Éva köszöntött. „Mi, szervezők 
örülünk annak, hogy évről évre 
ilyen sokan eljönnek erre a ver-
senyre. Ez azt mutatja, hogy a di-

ákok szeretik a magyar nyelvet, 
és szeretnék magukat megméret-
tetni társaikkal” – hangsúlyoz-
ta. Ezt követően Hutterer Éva, a 
Rákóczi Főiskola Pedagógia és 
Pszichológia Tanszékének taná-
ra technikai tudnivalókkal látta 
el a versenyzőket.

A megmérettetésen Kárpát-
alja középiskoláinak 5–11. osz-
tályos tanulói vehettek részt. A 
verseny legfontosabb célja az 
anyanyelv megőrzése és ápolá-
sa, az anyanyelv szeretetének 
az erősítése.

A vetélkedő legjobbjai: 

Négyszáz diák a KMPSZ 
évindító vetélkedőjén

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) tanulmá-
nyi vetélkedőinek sorozatát idén is a Karádi László helyesírási 
versennyel indította. A január 25-én megtartott eseménynek a 
Rákóczi Főiskola adott otthont.

5. osztály: Kincses Lívia Lilla 
(Tiszabökényi Általános Iskola, 
felkészítő tanára Szuszik Csilla), 
6. osztály: Juhász Roland (Be-
regszászi 4. Sz. Kossuth Lajos 
Középiskola, felkészítő tanára 
Huszti-Kacsur Andrea), 7. osz-

tály: Markó Kamilla (Beregszá-
szi Bethlen Gábor Magyar Gim-
názium, felkészítő tanára Kocsis 
Mária), 8. osztály: Nagy Natália 
(BMG, felkészítő tanára Kocsis 
Mária), 9. osztály: Lenyó Barba-
ra (Oroszi Általános Iskola, fel-
készítő tanára Kovács Erzsébet), 
10. osztály: Borcsik Zsanett (Be-
regszászi 4. Sz. Kossuth Lajos 
Középiskola, felkészítő tanára 
Huszti-Kacsur Andrea), 11. osz-
tály: Barta Klaudia (II. RF KMF 
Felsőfokú Szakképző Intézete, 
felkészítő tanára Király Katalin).

K. A.

A jelenlévőket Váradi Natá-
lia, az alapítvány irodaigazgató-

ja köszöntötte. „A zongorakép-
zés nemcsak a tehetségünket, de 

Zenevarázslat képzés indult Beregszászon

A zene összeköti a szíveket  
A Zenevarázslat hangversenysorozat Magyarország számos telepü-
lésére eljutott és sok gyermekkel kedveltette meg a klasszikus zenét 
és a verseket. Kárpátalján a Péterfalvai Művészeti Iskolában ren-
dezték meg éveken át, idén pedig a „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány szervezésében vidékünk más régióiban élő gyerekekhez is 
eljutott a csoda. A programsorozat megnyitójára január 31-én ke-
rült sor Beregszászban a Rákóczi Főiskolán.

a jellemünket is fejleszti” – hang-
súlyozta.  „A szavak ébresztik fel 

az elmét, a dallam a szívet” – idéz-
te Pierce Brownt Csizmadia Ale-

xandra, Magyarország Bereg-
szászi Konzulátusának külgaz-
dasági attaséja. A zene az az erő, 
amely nyelvtudás nélkül is hidat 
képez az emberek között – fo-
galmazott a diplomata. Amikor 
az emberek együtt muzsikálnak, 
összekapcsolódnak a szívek, fo-
galmazott Várnagy Andrea Bu-
dapest Márka-díjas magyar zon-
goraművész, a rendezvény szak-
mai referense. Ezt követően lá-
nyával, Farkas Lilivel előad-
ták Liszt Ferenc II. Magyar rap-
szódiáját.

A köszöntőket követően a di-
ákok egy előválogatón vehettek 
részt. A meghallgatáson 17 gyer-
mek mutatta be zongoratudását. 
A tehetségek meghallgatását kö-
vetően Várnagy Andrea művész-
nő bejelentette, hogy mind a 18 
tanuló továbbjuthat a képzésre, 
a februári képzésen a betegség 
miatt távolmaradt diák is bemu-
tathatja tudását.

A verseny háromfordulós, 
ahonnan a legtehetségesebbek 
jutnak tovább a döntőbe, s a 
legjobban teljesítő három ifjú 
zongorista bemutatkozik majd 
a „GENIUS” JA által 2020. jú-
nius 6-án szervezendő tehetség-
napon is. A képzésekre a követ-
kező időpontokban kerül sor: 
január 31–február 1., február 
14–15., március 20–21., ápri-
lis 17–18.

Kurmay Anita



Csütörtök Február 13.

Köszöntjük Ella, Linda nevű olvasóinkat!

Hétfő Február 10.

Köszöntjük Elvira nevű olvasóinkat!

Kedd Február 11.

Köszöntjük Bertold, Marietta nevű olvasóinkat!

Szerda Február 12.

Köszöntjük Lívia, Lídia nevű olvasóinkat!

2020. 
február 5.8 hetI műsor

04:00 Győzike
04:55 Top Shop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:20 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 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.
21:20 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:30 Barátok közt
23:15 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:45 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:25 Kapcsolat
Am. filmsor.

01:30 Autogram
02:15 Foglalkozásuk: 

amerikai
Am. akcióthriller-sor.

03:10 Foglalkozásuk:
amerikai
Am. akcióthriller-sor.

04:55 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.
20:10 Exatlon Hungary
22:30 Drágám, add az 

életed!
23:40 OSCAR-GÁLA 

2020 - Összefoglaló
01:20 Magánnyomozók
02:20 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

03:10 Tények Este
03:50 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:40 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
14:20 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:05 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
21:30 Hazug

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

22:15 Kenó
22:25 Berlin ege alatt

Német tévéfilmsor.
23:20 Hogy volt?!
00:20 Brown atya

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:10 Új idők új dalai
01:40 Rúzs és selyem
02:05 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:35 Unió28

05:25 M5 Híradó
05:50 Öt kontinens
06:25 Summa
06:50 Család'20
07:15 Csendül a nóta
07:35 Csendül a nóta
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:05 Orosz nyelvű hírek
08:10 Kínai nyelvű hírek
08:25 Evangélikus 

riportok
08:50 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:25 Solus Christus
09:55 Dokuzóna - Válo-

gatás a nemzeti-
ségi filmekből

10:55 Angol nyelvű hírek
11:10 Nászinduló

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Család-barát
16:00 Divat és dizájn
16:30 Magyar Krónika
17:00 Öt kontinens
17:35 Ízőrzők
18:10 Ízőrzők
18:45 Itthon vagy!
19:15 Csendül a nóta
19:30 Csendül a nóta
20:00 Mága Zoltán Bu-

dapesti Újévi 
Koncert 2020

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Hogy volt?!
23:30 M5 Híradó
00:05 Határtalanul 

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

Lássuk a medvét!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Mága Zoltán Bu-

dapesti Újévi 
Koncert 2020

02:30 Nászinduló
Magyar játékfilm

05:00 Hajime
05:30 Múlt és Jelen
05:55 Szabadidő
06:30 Sporthíradó
07:30 Pecatúra
08:05 Góóól2
09:00 Sport7
10:00 Sporthíradó
10:30 Jövünk!
11:00 Labdarúgó 

közvetítés
13:00 Sporthíradó
13:30 Kékek
14:00 Labdarúgó 

közvetítés
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:45 Felvezető műsor:

Jégkorong
18:00 Jégkorong 

közvetítés
20:05 Értékelő műsor: 

Jégkorong
20:45 Kézilabda 

magazin
21:45 Sporthíradó
22:15 Birkózó Euró-

pa-bajnokság

04:00 Győzike
04:55 Top Shop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:20 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 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.
21:20 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:30 Barátok közt
23:25 Házon kívül
23:55 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:30 A Vasember

Am. akciófilm
03:10 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:35 Magánnyomozók
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.
20:10 Exatlon Hungary
22:30 Drágám, add az 

életed!
23:40 Magánnyomozók
00:45 Családi Titkok
01:45 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:45 Tények Este
03:25 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschrim
07:45 Ridikül
08:40 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 Az erdők 

megmentése
14:20 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:05 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 Önök kérték
21:30 Kihantolt bűnök

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

22:15 Kenó
22:25 A fagy

Bűnügyi tévéfilm-
sor.

23:20 Magyarország 
szeretlek!

00:50 Brown atya
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

01:45 Rúzs és selyem
02:05 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:35 Esély

05:25 M5 Híradó
05:50 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:10 Csendül a nóta
07:25 Csendül a nóta
07:55 Német nyelvű 

hírek
08:00 Orosz nyelvű hírek
08:05 Kínai nyelvű hírek
08:25 Evangélikus 

ifjúsági műsor
08:30 Baptista magazin
08:55 Református 

ifjúsági műsor
09:05 Görögkatolikus

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

09:20 Mindenki 
Akadémiája

09:50 Ahonnan elindul-
tam… - Boráros 
Imre

10:50 Angol nyelvű hírek
11:10 Cid

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschrim
14:20 Család-barát
16:00 Család'20
16:30 Novum
17:00 Térkép
17:30 Útravaló
17:50 Ízőrzők
18:25 Ízőrzők
19:05 Itthon vagy!
19:25 Csendül a nóta
19:50 Csendül a nóta
20:00 Üdítő
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Hogy volt?!
23:35 M5 Híradó
00:05 Határtalanul 

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

Lássuk a medvét!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Üdítő
02:25 Cid

Tévéfilm

05:05 UEFA BL-
klasszikusok

05:30 Kosárlabda 
magazin

06:30 Sporthíradó
07:30 Jövünk!
08:00 Labdarúgó 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:30 Kézilabda 

magazin
11:25 Szabadidő
12:00 Tollaslabda: Ma-

gyar Bajnokság
13:00 Sporthíradó
14:00 Labdarúgó 

közvetítés
16:10 Fradi Tv
16:45 Labdarúgó 

közvetítés
19:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:30 Labdarúgó 

közvetítés
21:20 Értékelő műsor:

Labdarúgás
22:00 Sporthíradó
22:30 Fradi Tv
23:05 Birkózó Euró-

pa-bajnokság
00:00 Labdarúgó 

közvetítés

04:00 Győzike
04:55 Top Shop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:20 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 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.
21:20 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:30 Barátok közt
23:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:55 Rejtjelek

Am. krimisor.
01:05 Rejtjelek

Am. krimisor.
02:10 Rejtjelek

Am. krimisor.
03:05 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

04:10 Magánnyomozók
04:55 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.
20:10 Exatlon Hungary
22:30 Drágám, add az

életed!
23:40 Magánnyomozók
00:45 Családi Titkok
01:45 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:45 Tények Este
03:25 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:30 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 Balkán expressz
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 Skandináv Lottó
20:40 Anna Karenina

Tévéfilmsor.
21:40 Miksa és Mária

Német történelmi 
kalandfilmsor.

23:10 Kenó
23:20 Szabadság tér ́ 89
00:05 Kékfény
01:05 Brown atya

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:50 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:40 Kárpát expressz

05:25 M5 Híradó
05:50 Család'20
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát expressz
07:10 Csendül a nóta
07:30 Csendül a nóta
07:45 Csendül a nóta
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:05 Isten kezében
09:30 A sokszínű vallás
09:50 Mindenki 

Akadémiája
10:25 Művész a Firtos 

alatt - Portréfilm 
Vinczeffy László 
festőművészről

11:25 Angol nyelvű hírek
11:40 A nagy fejedelem

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Hrvatska 

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:25 Család-barát
16:00 Magyar gazda
16:25 Mesterember
16:55 Hazajáró
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:05 Csendül a nóta
19:25 Csendül a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Hogy volt?!
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

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

Lássuk a medvét!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Hogy volt?!
02:30 A nagy fejedelem

Tévéjáték
03:35 Itthon vagy!

04:50 Labdarúgó 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Labdarúgó 

közvetítés
09:30 Szabadidő
10:00 Sporthíradó
10:30 Fradi Tv
12:00 Jövünk!
12:30 Kerékpártúra

Kerékpár ma-
gazin

13:00 Sporthíradó
13:25 Bringasport
13:45 Tollaslabda: Ma-

gyar Bajnokság
14:45 Labdarúgó 

közvetítés
16:45 Birkózó Euró-

pa-bajnokság
19:05 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:30 Labdarúgó 

közvetítés
21:15 Értékelő műsor:

Labdarúgás
21:45 Góóól
22:15 Sporthíradó

04:00 Győzike
04:55 Top Shop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:20 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 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.
21:20 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:30 Barátok közt
23:20 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
23:55 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:05 Szuperzöld
01:45 Sötét helyek

Angol-fr.-am. 
thriller

04:10 Magánnyomozók
04:55 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.
20:10 Exatlon Hungary
22:30 Drágám, add az 

életed!
23:40 Magánnyomozók
00:45 Családi Titkok
01:45 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:45 Tények Este
03:25 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:45 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 világ összes illata
14:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:05 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
21:55 Timothy Green

különös élete
Angol filmdráma

23:35 Kenó
23:40 Ripacsok

Magyar játékfilm
01:20 Brown atya

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

02:00 Rúzs és selyem
02:25 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:50 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Magyar gazda

05:25 M5 Híradó
05:50 Novum
06:25 Summa
06:45 Világ
07:10 Útravaló
07:30 Csendül a nóta
07:40 Csendül a nóta
07:55 Német nyelvű 

hírek
08:00 Orosz nyelvű hírek
08:10 Kínai nyelvű hírek
08:25 Útmutató
08:50 Így szól az Úr!
08:55 Kereszt-Tények
09:15 Vallás és 

szabadság
09:25 Mindenki 

Akadémiája
09:55 Csak a föld a lá-

bam alatt - 
Schrammel Imre 
keramikusmű-
vész portréja

10:55 Angol nyelvű hírek
11:15 Rab ember fiai

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

földrajz
17:25 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:05 Csendül a nóta
19:15 Csendül a nóta
19:25 Csendül a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Hogy volt?!
23:30 M5 Híradó
00:05 Határtalanul 

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

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
02:25 Rab ember fiai

Tévéfilm

04:25 Múlt és Jelen
05:00 3x8
05:30 Szabadidő
05:55 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:30 Labdarúgó 

közvetítés
09:30 Skipper
10:00 Sporthíradó
10:30 Labdarúgó 

közvetítés
12:30 Pecatúra
13:00 Sporthíradó
13:30 Tollaslabda: Ma-

gyar Bajnokság
14:45 Labdarúgó 

közvetítés
16:45 Felvezető műsor: 

Röplabda
17:00 Röplabda 

közvetítés
18:45 Értékelő műsor:

Röplabda
18:55 Napos Oldal - 

DVTK
19:30 Felvezető műsor: 

Röplabda
20:00 Röplabda 

közvetítés
21:45 Értékelő műsor: 

Röplabda
22:15 Birkózó Euró-

pa-bajnokság



Szombat Február 15.

Köszöntjük Kolos, Georgina nevű olvasóinkat!

Vasárnap Február 16.

Köszöntjük julianna, Lilla nevű olvasóinkat!

Péntek Február 14.

Köszöntjük Bálint, valentin 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

2020. 
február 5. 9hetI műsor

04:00 Győzike
04:55 Top Shop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:20 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 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.
21:20 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:30 Barátok közt
23:15 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:50 A grizzly birodalma

Am.-kanadai ak-
ciófilm

01:50 Valentin-napi
meglepetés
Am. vígjáték

04:10 Magánnyomozók
04:55 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.
20:10 Exatlon Hungary
22:30 Drágám, add az 

életed!
23:40 Magánnyomozók
00:45 Családi Titkok
01:45 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:45 Tények Este
03:25 A vidéki doktor

Német filmsor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:40 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 Ízőrzők - Temati-

kus epizódok
13:25 Tengerek, város-

ok, emberek
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 Az aranytó
Játékfilm

22:20 Kenó
22:30 Távol tőled

Román filmdráma
00:05 Brown atya

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

00:55 Hogy volt?!
01:50 Rúzs és selyem
02:10 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:35 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:35 Élő egyház

05:25 M5 Híradó
05:50 Multiverzum
06:25 Kárpát expressz
06:45 Kék bolygó
07:10 Csendül a nóta
07:35 Csendül a nóta
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:35 Isten kezében
09:00 Katolikus krónika
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Szűcs Bandi 

öröksége - Szűcs 
Endre építész 
portréja

11:15 Angol nyelvű hírek
11:30 Lincoln Ábra-

hám álmai
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:45 Öt kontinens
14:15 Család-barát
15:50 Folkudvar
16:20 Multiverzum
16:50 Kárpát expressz
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Csendül a nóta
19:25 Csendül a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Hogy volt?!
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

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

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Önök kérték
02:30 Lincoln Ábra-

hám álmai
Tévéjáték

03:45 Itthon vagy!

04:05 Kerékpártúra
04:35 Pecatúra
05:00 Skipper
05:30 Tollaslabda: Ma-

gyar Bajnokság
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Labdarúgó 

közvetítés
09:30 Napos Oldal -

DVTK
10:00 Sporthíradó
10:30 Röplabda 

közvetítés
12:30 Pecatúra
13:00 Sporthíradó
13:30 Tollaslabda: Ma-

gyar Bajnokság
14:25 Bringasport
14:45 Labdarúgó 

közvetítés
16:45 Birkózó Euró-

pa-bajnokság
17:40 Futsal magazin
18:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:30 Kézilabda 

közvetítés
20:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
21:15 Birkózó Euró-

pa-bajnokság
22:15 Sporthíradó
22:45 Kézilabda 

közvetítés

04:05 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:10 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:35 Bakugan

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

10:05 Top Shop
11:00 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
11:35 Autogram
12:15 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:50 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

14:00 Sajttársak
Amerikai vígjáték

15:40 Ízlések és pofonok
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjátéksor.
21:05 Halálos fegyver 3.

Am. akcióvígjáték
23:35 Féktelen harag

Am. akcióthriller
01:45 Bazi rossz 

Valentin-nap
Am. romantikus 
vígjáték

04:10 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
10:35 Trendmánia
11:05 Babavilág
11:40 Poggyász
12:10 Hungarikumok- 

kal a világ körül
12:45 Edzőtárs
13:15 Kapj el, ha tudsz!

Am. életrajzi film
16:20 Columbo és az 

MM7 robot
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 A kis kedvencek

titkos élete
Am. családi animá-
ciós film

21:50 Alkonyat - Haj-
nalhasadás I. rész
Am. kalandfilm

00:20 Brooklyn
Ír-angol-kanadai 
romantikus film

02:45 Grimm
Am. misztikus filmsor.

03:30 Grimm
Am. misztikus filmsor.

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

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Hazajáró
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
09:00 Mentor: 

Rostás Ottó
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 

parázna lódoktor
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

14:25 A mi kis 
állatkertünk
Angol tévéfilmsor.

15:30 Nápolyt látni és.
Magy. filmvígjáték

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

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

Amerikai zenés
21:45 A DAL Kulissza
22:10 Kenó
22:20 Tajtékos napok

Fr. játékfilm
00:35 Fábry
01:55 Brown atya

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

02:40 Új idők új dalai
03:10 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

03:35 Család'20

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Magyar gazda
06:15 Unió28
06:45 Itthon vagy!
07:10 Hogy volt?!
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű 

hírek
08:20 Kínai nyelvű 

hírek
08:35 Gasztroangyal
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Rejtélyes 

XX. század
10:45 Öt kontinens
11:20 Angol nyelvű 

hírek
11:35 Nászút féláron

Magyar filmvígjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Petrovics Emil
13:40 Petrovics Emil
14:15 Család-barát
15:55 Térkép
16:25 Visegrádi Négyek
17:25 Most a Buday!
17:55 Családi kör
18:55 Ízőrzők
19:35 A Dal: válogató

Amerikai zenés
21:45 Fábry
23:00 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 Nápolyt 

látni és.
Magyar filmvígjáték

04:10 Skipper
06:10 Pecatúra
06:40 Röplabda 

közvetítés
08:45 Szabadidő
09:20 Tollaslabda: 

Magyar 
Bajnokság

11:20 Futsal magazin
11:55 Labdarúgó 

közvetítés
14:00 Játékoskijáró
15:00 Kézilabda 

közvetítés
16:40 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
18:40 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 Labdarúgó 

közvetítés
21:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:30 Góóól
23:45 Birkózó Euró-

pa-bajnokság
00:45 Labdarúgó 

közvetítés
02:40 Futsal magazin
03:05 Kézilabda 

közvetítés

04:00 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:05 Fókusz Plusz
06:00 Top Shop
06:30 Kölyökklub
08:45 Star Wars: 

Lázadók
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:15 Top Shop
10:15 A Muzsika TV 

bemutatja!
10:50 Szuperzöld
11:30 Házon kívül
12:05 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
12:40 Carter ügynök

Am. akciófilm-sor.
13:50 Scooby Doo 2.

Am. kalandvígjáték
15:50 Az utolsó 

gyémántrablás
Am. akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Vasember 2
Am. akciófilm

21:35 A bátrak
Am. akciófilm

00:35 Portré
01:20 Fekete 

dicsőség
Amerikai film

04:15 Családi 
Titkok

05:00 Csapdába 
csalva

05:25 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

05:50 Egy rém rendes
család
Amerikai filmsor.

06:20 TV2 ANIMÁCIÓ
10:00 EB TV
10:35 Több mint 

TestŐr
11:05 Super Car
11:40 Életmódi
12:10 Az Építkezők

12:45 Csapdába 
csalva

13:15 A Saint Tropez-i
csendőr
Fr.-olasz vígjáték

15:25 Isten megbocsát, 
én nem!
Olasz vígjáték

18:00 Tények
18:50 Csatahajó

Am. sci-fi akciófilm
21:35 Rossz 

szomszédság
Am. vígjáték

23:50 Nehéz idők
Am. akció-krimi

02:20 Bibliothéque 
Pascal (Gyöngéd 
kezelés)
Magyar-német-
román filmdráma

04:00 Esély
04:20 Himnusz
04:25 Kassai 

István zongora-
művész

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
09:45 Jézus és...
10:00 Új nemzedék
10:25 Vallás és 

szabadság
10:30 Református 

magazin

11:00 Unitárius 
istentisztelet

12:00 Déli 
harangszó

12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:20 Édesapám, 

Imre
14:00 Édes anya

nyelvünk
14:10 Liliomfi

Magyar filmvígjáték
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 Öt emelet 

boldogság
Angol filmdráma

22:45 Kenó
22:55 Az élet nélkülem

Játékfilm

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Térkép
06:20 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
09:30 Ízőrzők
10:00 Térkép
10:30 Angol nyelvű 

hírek
10:45 A Dal: válogató

Amerikai zenés

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 CF Tanár Úr - 

Portréfilm 
Callmeyer Fe-
renc építészről

14:20 A nagyok
14:50 „Bármi legyen, 

gazdagít”
15:50 Hagyaték
16:25 Színe-java
17:25 Most a 

Buday!
17:55 Divat és 

dizájn
18:20 Divat és 

dizájn
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes 

földrajz
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Börtönárvák
22:35 Hogy volt?!
23:30 M5 Híradó

04:40 Szabadidő
05:15 Tollaslabda: 

Magyar 
Bajnokság

06:15 Labdarúgó 
közvetítés

08:15 Múlt és 
Jelen

08:45 Jövünk!
09:20 Góóól
11:40 Út Tokióba
12:45 Felvezető műsor:

Rövidpályás 
gyorskorcsolya

16:50 Értékelő műsor:
Rövidpályás 
gyorskorcsolya

17:45 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

18:00 Labdarúgó 
közvetítés

19:45 Értékelő műsor:
Labdarúgás

20:00 Góóól2
21:00 Sport7
22:00 Birkózó Euró-

pa-bajnokság
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Mi is az a pH?
Amikor az interneten rákere-

sünk a pH-érték jelentésére, na-
gyon sokféle módon próbálják 
elmagyarázni annak értelmét. 
Ha szigorúan kémiai szempont-
ból vizsgáljuk, akkor a pH-érték 
azt mutatja, hogy mekkora a hid-
rogén ionok koncent-
rációja az adott ol-
datban. De a tudósok 
mindent megtettek 
azért, hogy ez ne le-
gyen ilyen egyszerű. 
A meghatározás sze-
rint ugyanis a pH nem 
egyszerűen a hidro-
gén ionok koncentrá-
cióját mutatja, hanem annak ne-
gatív logaritmusát. Hogy ennek 
mi értelme van, miért kellett így 
megcsavarni, ne kérdezzék…

A tiszta víznek a pH értéke 
szobahőmérsékleten 7 egység-
nyi. Ezt az értéket, azaz a pH 7-et 
vesszük semleges kémhatásúnak. 
Minél kisebb a pH-érték, annál 
savasabb kémhatásról beszélünk, 
míg értelemszerűen minél maga-
sabb, annál lúgosabbról. A kém-
hatás 0 és 14 között változhat, s 
egy egységnyi változás a megha-
tározásból eredően 10-szeres kü-
lönbséget jelent! Tehát, amikor 
a talajunk, vagy öntözővizünk 
pH-értékéről beszélünk, akkor 
annak kémhatásáról (savas vagy 
lúgos) kapunk információt.

A talaj kémhatásának 
szabályozása a hajtatásban

Minden hajtatási szezonkezdés előtt ajánlatos leellenőrizni a fó-
liasátrunk talaját, hogy minden rendben van-e vele, megfelelő-e a 
kémhatása (savanyúsága), valamint, hogy milyen szintet ért el a 
káros sófelhalmozódás (szikesedés). Ugyanis az elmúlt időszakban 
elvégzett méréseink azt mutatják, hogy a fenti paraméterek érté-
kei széles határok között változnak, sok esetben már a megenge-
dett határokat átlépve. Ilyen esetben feltétlenül lépni kell a gaz-
dának, s korrigálnia a kialakult helyzetet. Ebben a cikkünkben 
a talaj kémhatásával, azaz a pH- fogalmával fogunk foglalkozni.

A termesztett növényeink álta-
lában a semleges kémhatású, azaz 
pH 7 értékű talajokon érzik jól ma-
gukat, fejlődnek a legszebben. En-
nek az oka az, hogy az ennél sok-
kal savanyúbb talajokon a makro-, 
és mezoelemek (nitrogén, foszfor, 
kálium, kalcium, magnézium) fel-

vétele válik nehezebbé, 
míg a lúgos talajokon a 
mikroelemek felvétele 
korlátozott. Ideálisnak 
az enyhén savanyú, pH 
5,5–6,5 értékű talajok 
számítanak, de néhány 
növény az ennél eltérő 
kémhatást kedveli. Pél-
dául a paradicsom és a 

burgonya a pH 5,2 kémhatást ked-
veli, míg a lucerna vagy az árpa a 
pH 7,5 értékű, lúgos kémhatású ta-
lajokon fejlődik a legszebben.

Ha nagyon leegyszerűsítve kel-
lene a pH szerepét meghatározni, 
akkor azt mondhatnánk, hogy míg 
az EC-érték a felvehető tápanyagok 
mennyiségét mutatja meg, addig a 
pH-érték a tápanyagok felvehetősé-
gére van hatással, azaz, hogy a nö-
vények fel tudják-e venni a talajban 
lévő tápanyagokat.

Kárpátalján jellemzően a savanyú 
kémhatású talajok vannak túlsúly-
ban. Azonban ez vidékenként válto-
zik. Például Nagydobronyban ellen-
kezőleg, a talaj magas pH-értékével 
küszködnek. De az is előfordul, hogy 
egy településen belül az egyik gazda 

földje túl savanyú, míg néhány ház-
zal odébb már a magas pH okoz gon-
dot. Az uborka vályús termesztésénél 
használt homokos iszap jellemzően 
lúgos kémhatású, amit feltétlenül fi-
gyelembe kell venni!

A pH mérése
Ma már viszonylag olcsón be-

szerezhetők azok a kézi mérő mű-
szerek, amelyek segítségével na-
gyon egyszerűen és gyorsan elvé-
gezhető a pH mérése. Az öntözővíz 
vagy a tápoldat pH-értéke közvetle-
nül mérhető, csak bele kell helyez-

nünk a pH mérőt, s azonnal leolvas-
ható annak pH-értéke. A talaj pH ér-
tékének méréséhez viszont hason-
ló oldatot kell készítenünk, mint az 
EC mérésénél, s ennek az oldatnak 
a pH értékét mérjük. Mivel a ter-
melő számára mind az EC-, mind a 
pH-érték mérése fontos, ezért eze-
ket a méréseket egyszerre szoktuk 
elvégezni. Már vannak forgalom-
ban olyan kombinált mérőműsze-
rek is, amelyekről egy méréssel le-
olvashatjuk mind az EC-, mind a 
pH-értéket. Azonban ezek ára sok-
kal magasabb, s az esetleges javí-
tásuk is költségesebb. Hétköznapi 
használatra praktikusabb a külön 
EC, és külön pH mérő beszerzése. 

A pH szabályozása
Amennyiben a talaj kémhatása 

savanyú, azaz a pH-értéke a kívánt 
érték alatt van, akkor ezt a jól be-
vált meszezéssel orvosolhatjuk. Vi-
dékünkön elméletileg beszerezhető 

nyers mészkő-őrlemény, az úgyne-
vezett „izvesztnyák” azonban an-
nak minősége, sajnos, sokszor két-
séges, miközben az ára kis tétel-
ben irreálisan magas. A kijuttatan-
dó mennyiség pontos meghatáro-
zásához ugyan laboratóriumi vizs-
gálatra lenne szükség, de jól bevált 
gyakorlati tapasztalat az, hogy 100 
m2-re (1 árnyi területre) 50 kg darált 
mészkőpor kijuttatásával kb. 1 egy-
ségnyivel tudjuk a talaj pH-értékét 
növelni. Ugyan ennek a hatásnak 
az eléréséhez az építőanyag bol-

tokban beszerezhető égetett (oltat-
lan) mészporból 25 kg szükséges.

 A lúgos, magas pH-értékű ta-
lajok kémhatásának csökkenté-
sében, sajnos, még nincs akko-
ra gyakorlatunk, a szakirodalom 
is meglehetősen szűkszavú e kér-
désben. Az orosz és amerikai gya-
korlatról szóló cikkek alapján az 
őrölt kénpor kijuttatását tudjuk 
ajánlani. Ebből a pH-érték 1 egy-
ségnyivel történő csökkentésé-
hez 100 m2-re (1 árnyi területre) 
5 kg-ot kell kijuttatni. Szerencsére 
az őrölt kénpor az interneten ke-
resztül viszonylag olcsón és gyor-
san beszerezhető. Az első próbál-
kozások e módszer meghonosítá-
sára már vidékünkön is megtör-
téntek, várjuk a tapasztalatokat a 
hosszú távú hatások tekintetében.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A gyümölcsfák metszésénél 
mindig felmerül a kérdés, 
hogy a hajtást vagy ágat tőből, 
vagy egy kis beszáradó cson-
kot hagyva messük-e le.

Az erdészek ezt a kérdést 
másként gondolják, mint a ker-
tészek. A kertészeket úgy ta-
nították, hogy ne hagyjanak 
nagy csonkot, mert az beszá-
rad és károsodhat a meghagyott 
rész. A klasszikusnak mondha-
tó Okályi-Maliga gyümölcster-
mesztési könyve így írja le: „Ha 
vastagabb ágat tőben távolítunk 
el, úgy a metszlap felül teljesen 
a tőben kezdődik és lefelé, kissé 
ferdén az ággyűrűvel párhuza-
mosan halad.” A csonk ne legyen 
1,5-2,0 cm-nél magasabb. Így a 
sebet beforrja az osztódó szövet 
és nem szárad be a seb helye.

Mivel én kertész vagyok, 
magam is így metszettem, míg 
meg nem láttam több arboré-
tumban is egy tájékoztató táb-
lát, melyen látható volt, az er-
dészek hogyan csinálják ezt. Azt 
mondják, a beszáradás minden-
képpen megtörténik, ezért kb. 5 
cm-es csonkot kell hagyni, mert 
úgy a beszáradás nem éri el a 
meghagyott elágazás szöveteit. 
A megvizsgált metszetek azt 
mutatják, hogy az erdészeknek 
van igazuk. A rövid csonknál 
a beszáradás eléri az elágazást, 
míg a hosszú csonknál nem éri 
el. Még a vékony és 10 cm-nyi 
csonknál sem. Néhány szakem-
ber a dió metszésénél már 10-15 
cm-es csonk meghagyását java-
solja vastag ágak levágásánál.

Bevallom, a belém rögző-
dött szokás miatt, ha nem fi-
gyelek erősen az erdészek iga-
zára, kertész módján metszek, 
és csúnyának találom, ha vala-
mely gyümölcsösben „kabát-
akasztókat” látok.

Metszés: mekkora 
csonkot hagyjunk?

Szomorú esemény a kertész-
kedő ember életében, amikor 
egy kedves, éveken keresz-
tül gondozott fája kipusztul, 
de ezt is, mint az élet termé-
szetes jelenségét, tudomásul 
kell venni.

A kiszáradt fát gyökeres-
től kell a földből kiemelni. Ezt 
a legcélravezetőbb darus trak-
torral rendelkező szakemberre 
bízni. Ha saját kezűleg kívánja 
a fát kivágni, akkor a munkát a 
korona ágainak lefűrészelésé-
vel kell kezdeni, majd a gyö-
kérzet kilazítása után kell tör-
zset kidönteni. Törekedni kell 
arra, hogy a talajban minél ke-
vesebb gyökér maradjon, mert 
a gyökérágakon is élhetnek be-
tegségek (gyökérgolyva, gyö-
kérpenész stb.).

A cseresznye és a diófa tör-
zse – a tönkjével együtt kiemel-
ve – értékes ipari nyersanyag, 
ezt érdemes értékesíteni. Az 
egyéb fafajok törzsét, lehető-
leg motoros láncfűrésszel vágja 
fel és kiszáradás után hasogas-
sa fel, mert ezek a kályhában és 
a kandallóban hasznosan tüzel-
hetők el. A koronából származó 
rőzsét – alkalmas helyen – nö-
vény-egészségügyi okokból mi-
nél előbb el kell égetni.

A tüzelésre elraktározandó 
faanyagot esőtől és hótól vé-
dett helyen (fészerben, eresz 
alatt) kell összerakni, mert kü-
lönben gyorsan korhadni, szu-
vasodni kezd.
balintgazda.hu/Kárpátinfo

Mi a teendőm a 
kiszáradt fával?

Az utóbbi években sajnos 
Ukrajnában lényegesen csökkent 
a hajdina vetésterüle-
te, pedig északtól dé-
lig mindenhol lehet ter-
meszteni, függetlenül 
attól, milyen ökológi-
ai és talajviszonyokkal 
rendelkezünk. A vetés-
terület rohamos csök-
kenése ahhoz vezetett, 
hogy deficit lett a hajdi-
na, voltak olyan évek, hogy Kíná-
ból vásárolta Ukrajna. A mai árak 
is azt bizonyítják (30-35 hrivnya/
kg), hogy nálunk is célszerű és 
jövedelmező lenne a hajdina ter-
mesztése nem nagy területen. 

A hajdina nem igényes nö-
vény, ami azt jelenti, hogy Kár-
pátalján is, ha jól betartják a 
technológiát, akkor elérhetjük 
a 15-20 mázsás terméshoza-
mot hektáronként. A felvásárlási 
árak elérték a kilogrammonkén-
ti 12-15 hrivnyát, akkor számít-
suk ki, mennyi a jövedelem egy 
hektárról. Ami a legfontosabb: 
nálunk is megoldható a hajdina 

A hajdina (grecska) 
termesztése Kárpátalján

Ennek a kultúrának a termesztése nálunk, Kárpátalján nem új-
donság. Csak az utóbbi 20-25 évben, az állami gazdaságok meg-
szüntetése után lényegében elfelejtkeztünk a hajdina termeszté-
séről, pedig ez a kultúra is nagyon jól beilleszkedne a vetésváltás-
ba. Én nem azt akarom bizonyítani, hogy nagy területeken foglal-
kozzunk vele, de a hajdina nagyon hasznos lenne a talajaink szer-
ves anyag pótlására. 

tisztítása és pergelése, ami biztosít-
ja a termelőnek már a kész termék 

eladását. Régebben nem 
voltak ilyen lehetőségek. 
Más megyékbe szállítot-
ták a termést, ott végez-
ték el ezeket a művelete-
ket, ami plusz költséget 
jelentett a termelőknek. 

A vetőmag beszer-
zését is meg lehet olda-
ni, csak időben kell ér-

tesíteni. Egy hektár területre 100 
kilogramm vetőmagot haszná-
lunk el, aminek az ára most durván 
1200–1500 hrivnya/hektár. Amint 
említettem, a hajdina nem egy ké-
nyes kultúra, lényegében, ha idő-
ben vetjük el, nagyon gyorsan (in-
tenzíven) növekszik, ami azt ered-
ményezi, hogy lényegében meg-
fojtja a gyomnövényeket és nem 
kell használni gyomirtókat, igaz az 
is, nagyon kevés gyomirtót lehet 
használni. Ami még nagyon fon-
tos lenne megemlíteni, a betegsé-
gek és a kártevők ellen sem kell 
védekeznünk, úgy gondolom ez is 
komoly pozitívum. Célszerű vegy-

szeres deszikációt elvégeznünk, ez 
azért olyan fontos, hogy a magok 
egyenlően száradjanak meg, ami 
megkönnyíti az aratást és csökken-
ti a szemveszteséget. 

Egy másik nagyon fontos szem-
pontból is hasznos a hajdina termesz-

tése. Mint már említettem, maga vé-
dekezik a gyomnövények ellen, ami 
azt jelenti, hogy az aratás után a par-
cellák tisztán maradnak (gyommen-
tesek). Az aratás után a maradványo-
kat (biomasszát) célszerű aprózni, 
utána biodesztruktorokkal – 2 liter 
hektáronként – lepermetezzük és 
beszántjuk, ami már az őszi kalá-
szosok vetéséig lebomlik és növeli 
a talaj humusz tartalmát. A biomasz-
sza rengeteg értékes ásványi anyagot 
tartalmaz, például vas, mangán, jód, 
nyomelemeket, amelyek nélkülöz-
hetetlenek a növények fejlődésében. 

Úgy gondolom, ezek után 
mindenki megértette, hogy miért 
is erről a kultúráról írtam rész-
letesen. Mert nagyon fontos és 
hasznos étkezés és agrotechnikai 
szempontból is. Kitűnő talajjavító 
hatással rendelkezik, ami nélkü-

lözhetetlen és pótolhatatlan a mi 
talajainkban. Minden kistermelő-
nek van reális lehetősége beillesz-
teni a vetésváltásba, és két-három 
év múlva meg fogja tapasztalni a 
saját bőrén azokat a pozitív vál-
tozásokat, amiket a talaj minősé-
gén fog észlelni.

Várom továbbra is kérdé-
seiket és szívesen válaszolok 
Önöknek. Tel.: 0975166318 vagy 
0503723469. 

Novák András, 
a Terra Dei Alapítvány 

szaktanácsadója
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KrIMI SporT

Február 2-án virradóra tűz ütött ki az 
Ilosván található Szent László fatemp-
lomban, melyet az ilosvai és a dolhai 
tűzoltóegység 25 munkatársa próbál-
ta eloltani 5 tűzoltóautóval – írja a 
Korrespondent.net hírportál az Uk-
rán Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálatának (DSZNSZ) Kárpátaljai Me-
gyei főosztályának közleményére hi-
vatkozva.

Tűz martalékává vált egy fatemplom Ilosván
Mivel a templom teljesen fából épült, 

a tűz meglehetősen gyorsan elterjedt an-
nak egész területén. A tűzoltók lokalizál-
ták, majd teljesen felszámolták a lángokat.

Az előzetes információk szerint az 
esetnek nincsenek áldozatai. A hírportá-
lon közzétett fényképek alapján a templom 
épülete teljesen leégett. Az illetékes ható-
ságok vizsgálják a tűz kitörésének okait és 
az általa okozott kár mértékét.

Két lakástüzet jelentettek egy nap le-
forgása alatt az Ukrán Rendkívü-
li Helyzetek Állami Szolgálatának 
(DSZNSZ) – tudatta a zakarpattya.
net.ua hírportál.

Tűz ütött ki egy tömbház földszint-
jén Ungváron, a Március 8. utcán janu-
ár 28-án. A lángok jelentősen megron-
gálták az épület egy részét. Ugyanezen 

Tűz pusztított Ungváron és Kincseshomokon
a napon, a késő esti órákban érkezett be-
jelentés a tűzoltósághoz az ungvári járási 
Kincseshomokról (Holmok), ahol egy la-
kóház gyulladt ki.

A lángok megfékezésében mindkét 
esetben az Ungvári 14. és 15. Számú Ál-
lami Tűzoltó- és Mentőegységének mun-
katársai vettek részt. A tűzesetek okait és 
a károk mértékét még vizsgálják.

Holttestre bukkantak a szolyvai járási 
Hársfalván (Nelipino) a Vicsa folyóban ja-
nuár 30-án a délelőtti órákban – számolt 
be róla a pmg.ua internetes hírportál.

Holttestet találtak egy kárpátaljai folyóban
A 46 éves helyi áldozat testét a Szolyvai 

9. Számú Állami Tűzoltó- és Mentőegység 
tagjai emelték ki. A rendőrség vizsgálja az 
eset körülményeit.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) le-
leplezett egy csoportosulást, mely munká-
csi üzletemberek zaklatásával foglalkozott. 

Mesterséges konfliktushelyzeteket ge-
nerálva, pénzt követeltek a vállalkozók-
tól. A hatóságok épp 1000 dollár átvéte-
lekor érték őket tetten. Az információk 
szerint összesen hatezer dollárt követel-

Üzletembereket zaklató csoportosulást 
leplezett le az SZBU

tek az üzletembertől, melynek mulasztá-
sa esetén fizikai bántalmazással fenyege-
tőztek. A bűnözőknél fegyvereket és töl-
ténytárakat is találtak.

Az esetet követően házkutatást tartot-
tak a csoportosulás tagjainál, mely alatt 
kábítószert és robbanóanyagokat is felfe-
deztek, írja a mukachevo.net.

Ungvár egyik romák lakta negyedében 
január 28-án tömeges házkutatásokat 
tartottak a rendőrség és a különleges ala-
kulat munkatársai, tájékoztat a 0312.ua.

Az esetről először Miroszlav Horvat, 
az egyik roma érdekvédelmi szervezet 
vezetője írt Facebook-oldalán, ahová 
egy videót is feltöltött. Állítása szerint 
a Telmann utcában mintegy 10-15 ház-
ban végeztek házkutatást. Esetenként 
még azt sem várták meg, hogy a lakók 

Házkutatásokat tartott a rendőrség 
Radváncon

ajtót nyissanak, hanem rájuk törték.
A rendőrség hivatalos közleménye sze-

rint súlyos és különösen súlyos bűntények 
elkövetésével kapcsolatban, bírósági ha-
tározattal tartottak ellenőrzést a romate-
lep egyik negyedében. A házkutatások so-
rán több tárgyi bizonyítékot találtak, ame-
lyeket lefoglaltak, közte egy körözés alatt 
lévő gépkocsit is. Az intézkedő rendőrök 
5 személyt őrizetbe vettek, közöttük volt 
egy nő is kéthetes gyermekével.

A Huszti járás egyik településén janu-
ár 26-án cserbenhagyásos közúti bal-
eset történt, olvasható a pershij.com.
ua hírportálon. 

A rendőrök azonosították a Husztköz 
(Nankovo) településen az úttesten he-
verő holttestet. Az áldozat egy 26 éves 
helyi lakos volt. Lakossági segítség-

Lakossági segítséggel megtalálták a halálos 
balesetet okozó sofőrt

gel a vétkes sofőrt és a gépkocsit is rö-
vid időn belül megtalálták a szomszé-
dos faluban. Kiderült, hogy egy 19 éves 
alsószeliscsei (Nizsnye Szeliscse) la-
kos Volkswagen Jettа típusú gépkocsi-
jával ütötte el éjjel a gyalogost, majd 
segítségnyújtás nélkül elhajtott, magá-
ra hagyva az áldozatot.

Az ungvári járási Homokon január 
28-án este tűz keletkezett egy lakóház-
ban a Poljova utcában, írja a 0312.ua. 
A tűzoltókat 21 óra 24 perckor a szom-
szédok értesítették.

Az ungvári 14. és 15. számú állami tűz-
oltóegység munkatársainak 21 óra 45 perc-
re sikerült lokalizálni a tüzet, majd pár per-
cen belül teljesen eloltották azt. A gyors be-

A szomszédok ébersége mentett meg a 
tűzhaláltól egy házaspárt

avatkozásnak köszönhetően sikerült meg-
akadályozni a lángok átterjedését a padlás-
ra, ahol a famegmunkáló műhely található. 
A lángok mintegy 5 négyzetméteren károsí-
tották a födémet és a berendezés egy részét.

A tüzet nagy valószínűséggel az okoz-
ta, hogy a házaspár lefekvés előtt tüzet ra-
kott a kandallóban, s a kémény rossz szige-
telése miatt meggyulladt a fafödém.

Január 27-én az ungvári járási Bara-
nyában tűz ütött ki egy házban, tudósít 
a pmg.ua. A Rendkívüli Helyzetek Ál-
lami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpát-
aljai kirendeltségét a szomszédok érte-
sítették a történtekről.

A ház tulajdonosa elmondta, hogy el-
hagyva a házat, bekapcsolva hagyta az 
olajradiátort. Mikor visszatért, már lán-

Olajradiátor miatt keletkezett tűz egy 
lakásban

gokban állt a fürdőszoba, a konyha és a 
nappali.

A tűzoltók hosszasan próbálták meg-
fékezni a lángokat. A tűz kitörésének vég-
leges okát és az általa okozott kár értékét 
vizsgálják a szakértők. A lángok mind-
három említett helyiségben nagy káro-
kat okoztak, továbbá a tetőszerkezetet is 
megrongálták.

Néhány sorban
Nem sok esélye maradt az elődöntőbe 
kerüléshez az Ukrán Kupában az Ungvá-
ri Kárpáti női kézilabda-csapatának, mi-
vel a negyeddöntő első találkozóján Vik-
tor Csernov lányai 12 góllal alulmaradtak 
Lembergben.

Korábban hírt adtunk róla, hogy a 
sorsolás szeszélye folytán már a negyed-
döntőben létrejött a finálénak is beillő 
Halicsanka Lviv – Ungvári Kárpáti páro-
sítás, amelynek az első mérkőzését a hét-
végén játszották le Lembergben.

A bajnoki és kupa-címvédő, illetve a 
most folyó pontvadászatban is első helyen 
álló lembergiek nem sok esélyt adtak el-
lenfelüknek, hiszen végig domináltak a ta-
lálkozón, amelyet végül 30-18 arányban 
nyertek meg. A Tetyana Stefan által irá-
nyított házigazdák soraiban a csapatkapi-
tány Natalja Szavcsin 9 góllal volt a leg-
eredményesebb, de dicséretet érdemel a 
lembergiek kapusa, Viktória Szaltanyuk 
is, aki 50 százalék körüli hatékonysággal 
védett. A visszavágót február 8-án rende-
zik az ungvári Junyiszty sportcsarnokban.

***
A február végén újrainduló ukrán élvo-
nalbeli labdarúgó-bajnokság két élcsapa-
ta, a Sahtar Donyeck és a Dinamo Kijev 
Törökországban edzőtáborozik.

A címvédő és listavezető Sahtar a 
cseh Slovacko csapatát győzte le 1-0-ra 
Kovalenkónak az 56. percben esett talá-
latával.

A donyeckiektől tekintélyes, 14 pontos 
hátrányban lévő Dinamo a horvát bajnok-
ság élcsapatától, a Hajduk Splittől szen-

vedett 1-0 arányú vereséget. A horvátok 
győztes találata a 89. percben esett.

A kijeviek soraiban a második játék-
részben lépett pályára a magyar váloga-
tott Kádár Tamás, akiről még nem tudni, 
hogy tavasszal is marad-e a Dinamo kö-
telékeiben.

***
Meglehetősen felemásan szerepeltek a 
magyar női kézilabda kupacsapatok a hét-
végén rendezett megmérettetéseken.

A Bajnokok Ligája középdöntőjének 
2. fordulójában a címvédő Győri Audi 
ETO csak nagy nehézségek árán tudta 
otthon tartani a 2 pontot a montenegrói 
Buducsnoszt Podgorica ellen (26-24), ami-
vel azonban nagy lépést tettek a továbbju-
tás kiharcolása felé.

A másik BL-csapat, az FTC villám-
rajtot vett ugyan a dán Esbjerg vendége-
ként, de hiába volt az ötgólos előny, a vége 
29-27-es dán siker lett. Mindez azt jelenti, 
hogy a Fradinak nem sok esélye maradt a 
negyeddöntőbe kerülésre.

Az EHF-kupában a címvédő Sió-
fok fontos meccset nyert 28-27-re a dán 
Köbenhavn vendégeként, amivel valószí-
nűleg csoportelsőként jut majd tovább.

Az Érd ugyan 31-24-re kikapott a dán 
Odensétől, de megmaradt az esélye a cso-
portból való továbblépésre.

Nagy lehetőséget puskázott el viszont 
a Debrecen, amely az idegenbeli egygólos 
győzelmét követően, hazai környezetben 
34-32-re alulmaradt a török Kastamanu 
együttesével szemben, ami azt jelenti, 
hogy a Loki nem jut majd a sorozat leg-
jobb nyolc csapata közé.

Az OTP Bank Liga 18. fordulójában a 
hajrában szerzett találatokkal győztek 
a dobogón álló csapatok.

A címvédő és listavezető FTC a csere-
ként pályára lépő Varga Roland által kihar-
colt büntetővel (a 11-es Isael értékesítette) 
nyert a masszívan küzdő Kisvárda vendé-
geként. A továbbra is gyenge formát muta-
tó Újpest vendégeként győzött a Mol Fehér-
vár, míg a nagyokra tapadó Mezőkövesd a 
Honvéd otthonából hozta el a három pontot.

A kiesési rangadót a Paks nyerte a 

Nehezen ugyan, de nyertek az éllovasok
ZTE ellen, míg a Diósgyőr újabb sikerével 
már a tabella első feléhez közelít.

Eredmények: Kisvárda – FTC 1-2, Pus-
kás Akadémia – Debrecen 0-0, Paks – ZTE 
2-0, Diósgyőr – Kaposvár 2-0, Honvéd – 
Mezőkövesd 1-2, UTE – Mol Fehérvár 0-1.

A többiekhez képest egy mérkőzéssel 
kevesebbet játszó FTC 42 ponttal áll a ta-
bella élén a 36 pontos Fehérvár és 34 pont-
tal harmadik Mezőkövesd előtt.

A héten két fordulóval folytatódik a 
magyar élvonal küzdelemsorozata.

A szerb Novak Djokovics nyerte az 
év első tenisz Grand Slam tornáját, 
miután a Melbourne-ben rendezett 
Australian Open férfi döntőjében ha-
talmas csatában 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4-re 
győzte le az osztrák Dominik Thiemet.

Djokovics eddig nyolc alkalommal ju-
tott be a kemény borítású torna fináléjá-
ba, és mind a nyolc alkalommal diadal-
maskodni tudott, összességében pedig ez 
volt a 17 Grand Slam győzelme.

Djokovics a legfrissebb tenisz-világ-
ranglistán is az élre állt, de ami a számunk-
ra örömteli, hogy a tornán a legjobb 16 közé 

Újra Djokovics a teniszkirály

Babos Tímea ismét párosban remekelt
menetelő Fucsovics Márton 14 helyet javít-
va mérlegén, feljött az 58. helyre. A második 
számú magyar teniszező, Balázs Attila a 108.

Párosban ismét a legjobbnak bizonyult 
a Babos Tímea, Kristina Mladenovics (ma-
gyar, francia) női kettős (a képen), akik 
nagyon könnyedén, két szettben győzte 
a fináléban az első helyen kiemelt tajva-
ni-cseh duó ellen.

Párosban Babos a 4. helyen áll a vi-
lágranglistán, egyéniben viszont 10 helyet 
rontva, a 98. helyet foglalja el.

Női egyesben az ukrán Olena Szvitolina 
az 5. helyről a 4.-re lépett előre.
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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!

Ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

otthonMegbízhatóság, 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. 

Többműszakos munka, versenyképes 
fizetés, hivatalos foglalkoztatás.

az asztélyi benzintkútra:

pénztáros-eladó, 
benzinkút kezelő. 

Mob.: +380 (67) 20 89 093

Munkatársakat 
keresünk

Ház eladó

Beregszászban kertes családi 
ház két család részére családi 
okok miatt áron alul eladó az 
Ekkel György u. 4. szám alatt. 
Van kút, városi víz, gáz. Mob.: 
+38095-7435742, +38066-
8607995. 

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

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

Sürgősen eladó emeletes, össz-
komfortos családi ház Gát köz-
pontjában, a Fő út 75. szám 
alatt. Mob.: +3630-4307088. 

Sürgősen eladó Beregszászban 
(Búcsú) a Geleji Katona István 
u. 12. szám alatt kertes ház bú-
torostól, víz, gáz, 3 fázisos vil-
lany. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 

Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alatti ház 
eladó jó állapotban. Mob.: 066-
3967011. 

A Tasnádi-hegyen, a Pacsirtá-
tól 500 méterre, 50 méterrel a 
fő úttól eladó egy kétemeletes 
hétvégi ház (villany, víz és WC 
van). 10 szotek gyümölcsös-
sel. A papírok rendben vannak. 
Ára 18000 f.e. Mob.: +38095-
5717249. 

Borzsován családi ház eladó a 
Vasút u. 15. szám alatt. Mob.: 
050-7607392. 

Beregrákoson 95 m2-es, ma-
gasföldszintes, összkomfor-
tos családi ház eladó az or-
szágúttól 50 méterre. Akár 
két generáció számára is al-
kalmas: a kövezett 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 balatonfü-
redi és keszthelyi strand. Azon-
nal költözhető vagy albérletnek 
is kiadható. Ára 150 ezer dol-
lár. Tel.: 050-6797937, +3620-
2467829. 

Ház kiadó

Nagybaktán összkomfortos 
kertes házban 3 szoba kiadó 
diákok, egyedülállók vagy tu-
risták részére, rövid vagy hosz-
szú távra. Érdeklődni Bodnár 
Istvánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 

Beregszászban kertes csalá-
di ház kiadó, csak hosszú táv-
ra (3 szoba, konyha, 2 fürdő-
szoba, 2 WC, folyosó, előszo-
ba). Az udvaron nagy garázs, 
térfigyelő kamera és riasztó. A 
ház nem frontra nyíló, közpon-
ti fűtéses, összkomfortos, újon-
nan bútorozott, elektronikai be-
rendezésekkel ellátva. Mob.: 
+38066-0060133. 

Telek, föld eladó

Nagybaktán két privatizált 
építkezési telek (15 ár/szotek) 
150 darab termő gyümölcs-
fával és 300 db lugas cseme-
geszőlővel eladó. Érdeklődni 
Bodnár Istvánnál (Nagybakta, 
Akadémia u. 5/1.). Mob.: 050-
7102136. 

Lakás kiadó

Beregszászban háromszo-
bás lakás kiadó! Érd.: 050-
9038804, 095-8845815. 

Lakás kiadó Beregszász köz-
pontjában. Mob.: 095-2087515, 
050-1977011. Keretes

Háromszobás lakás kiadó Be-
regszászban a Mikrorajonban. 
Mob.: 099-4548539. 

Lakás eladó

Beregszászban a Sztefanik ut-
cában 3 szobás lakás eladó a 
második emeleten, önálló fű-
téssel, internettel. Mob.: 099-
9070381. 

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

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. emele-
ti 2 szobás, felújított, bútoro-
zott lakás eladó. Tel: +38050-
6491429. 

Sürgősen eladó Beregszászban 
a Lónyai u. 17a/28. szám alatt 
3 szobás lakás az 5. emeleten 
a sportkomplexumnál. Mob.: 
095-3579694. 

Egyéb ingatlan kiadó

Beregszász központjában, az 
Eötvös u. 6. szám alatt kiadó 
egy 22 m2-es kereskedelmi he-
lyiség. Mob.: 066-7805261, 
066-7805263. 

Bérlés

Szeretnék egy összkomfortos 
egyszobás lakást bérelni Be-
regszászban. Tel: 050-0721193. 

Egyéb ingatlan eladó

Batáron eladó 0.80 hektáros 
udvaron fekvő raktárépület és 
istálló. Istálló: 52x12 m, rak-
tár: 28x10 m + féleresz. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
+3670-5693303 vagy +38098-
5618606. 

Televízió

Samsung televízió távirányí-
tóval eladó. Mob.: +38095-
3260426. 

Vásárolnék elektronikát: a 
szovjet időből tévéket, rádió-
kat, magnókat és számítógépe-
ket. Mob.: 050-8215686. 

Háztartási gép

Beregszászban eladó egy né-
met asztali varrógép jó állapot-
ban. Mob.: 066-3967011. 

Beregszászban mikrohullá-
mú sütő eladó. Tel: +38095-
6202038. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok. Mob.: 
050-8589288. 

Beregszászi fordító irodába 
ukrán-magyar-orosz szakos, 
magas szintű nyelvtudással, 
szóbeli és írásbeli tolmács-for-
dítói gyakorlattal rendelkező 
munkatársat keresünk főállás-
ba. Beregszásziak előnyben! 
Mob.: +38050-9028845 (Ke-
nyeres Mária). 

Tetőfedést, csatornázást 
vállalok anyaggal vagy anél-
kül, valamint metálcserép, 
kerítéslemez, stáblonlemezek 
méretre vágva (drágább és 
olcsóbb anyagból). Mob.: 
066-0820366. 

Fák kivágása, darabolása, ha-
sogatása. Árkok, udvarok, ker-
tek kaszálása, takarítása, gyom-
irtása. Bozótok irtása, kertek 
ásása Beregszászban és környé-
kén. Mob.: 066-5148589. 

Kertek tavaszi szántását, gyü-
mölcsfák metszését, tavaszi le-
mosó permetezését vállaljuk 
Beregszászon és környékén. 
Mob.: 066-5148589. 

A Vodokanal Kárpátvíz Kft. 
felvételt hirdet ellenőr munka-
körbe (1 ember). Elvárások: kö-
zépfokú vagy szakmai végzett-
ség, jó fizikai erőnlét, Bereg-
szász utcáinak ismerete. Nem 
kötelező előzetes munkavi-
szony. A jelentkezők szeresse-
nek tanulni és legyenek igénye-
sek a munkájukra. Érdeklőd-
ni: 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. 

Szőlészet-borászatba (Kö-
zép-Magyarország) munka-
társakat keresünk, jöhet há-
zaspár is. Magyar adó- és 
tajkártyával rendelkezők je-
lentkezését várjuk! Szállást 
biztosítunk! Mob.: +3630-
8608818. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó heti lapok 
kézbesítésére Péterfalván, 
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 Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Csetfalván. Fi-
zetés teljesítmény szerint 
(1.5 hrivnya/db). Jelentkez-
ni lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 2. 

Mob.: +380662850283. E-ma-
il: karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
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 munkalehető-
ség az építőipar minden szak-
májában (asztalos is, valamint 
vízvezeték-szerelő). Bejelen-
tett, hosszú távú munkalehető-
ség. Segédmunkás 1200 Ft/ó, 
valamint szakmunkás 1500 
Ft/ó. Brigádok jelentkezését is 
várjuk. 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 kézbesí-
tésére Borzsován. Minden el-
adott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesz-
tőségben: Beregszász, Kos-
suth 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. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Nagyszőlősön. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Tapasztalt kőműves- és ács-
mestert keresünk buda-
pesti munkavégzésre. Bé-
rezés: 1500-1800 Ft/óra. 
A következőket biztosít-
juk: szállás, munkahely-
re utaztatás, munkaeszkö-
zök, hivatalosan bejelen-
tett (TB), folyamatos, hosz-
szú távú munkavégzés. Ke-
ress bizalommal, hívj vagy 
írj sms-t és válaszolok, visz-
szahívlak: +36-20-5110221. 
https://www.facebook.com/
viktoria.blanar. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Nevetlenben. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Fodrász munkatársat kere-
sünk Magyarországra, Sza-
bolcs-Szatmár Bereg me-
gyébe. Kisvárdára, belváro-
si szépségszalonunkba. Al-
kalmazotti státuszban. Pá-
lyakezdő sem akadály. Mob.: 
+3670-7761875.  E-mail: 
biromarica@gmail.com. 
Magyarországi munkalehe-
tőség Székesfehérváron, hosz-
szú távon. Asztalosipari cégünk 
keres férfi munkatársat (20-50 
év között), fűrész üzemünk-
be lakatost. Szállás ingyenes. 
Havi egy hazautazás biztosí-
tott. Mob.: +3630-6067011, 
+38099-2725331. Hívjon bi-
zalommal, megéri. 

Magyarországra, a Dunán-
túlra, gyümölcsösbe 2-3 fős 
tapasztalt metszőbrigádot ke-
resek tavaszi munkák elvég-
zésére. A szállást biztosítom. 
Mob.: +3620-2200567. 

Tisztelt Munkavállaló! Ma-
gyarországi szarvasmarha te-
lepre keresünk munkavállaló-
kat. A szükséges képzést hely-
ben elvégezzük. Szállást, ver-
senyképes jövedelmet bizto-
sítunk. Mob.: +3620-5692722 
(Kovács András). 

Magyarországra, a Du-
nántúlra, ház körüli teen-
dők elvégzésére ezermes-
tert keresek. Hosszú távú, 
folyamatos munkaviszony-
ra keresek munkavállalót, a 
szállást biztosítom. Mob.: 
+3620-2200567. 

Építkezés, felújítás

Beregszászban hagyomá-
nyos tégla eladó. Mob.: 066-
3967011. 

Eladó új deszkák. Mob.: 099-
6608338. 

Beregszászban alumínium kül-
téri ajtó eladó, tokkal együtt. 
Mérete 110x220 cm. Tel: 095-
6202038. 

Lakásdekoráció

Jó állapotban lévő szőnyeg 
eladó, 3x2 méter. Mob.: 099-
2393269 (17 óra után). 
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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

(Index 08776)

Fizesse elő a 
Kárpátinfót!

FELVÉTELI A 2020/2021-es 
TANÉVRE

Szeretnél továbbtanulni, de még nem döntötted el, 
hogy hol?! Szeretnél időtálló, használható tudást szerez-
ni?! Szeretnél egy jó diákközösség részévé válni és egy 
jól felszerelt iskolában tanulni?!

Akkor vár rád a Nagydobronyi Református Líce-
um! Iskolánk a református  értékeket és használható tu-
dást modern formában adja át a tanulni vágyó fiataloknak. 

Iskolánk felvételt hirdet a 2020/2021-es tanévre
A felvételi időpontja: 2020. május 1. délelőtt 9:00 óra.
A 10. osztályba várjuk a felvételizni vágyó diákokat. 

A jelentkezőknek felvételi vizsgát kell tenniük bibliais-
meretből, egyháztörténelemből, magyar nyelvből és ma-
tematikából, valamint egy szóbeli ismerkedésre kerül sor 
iskolánk vezetőségével.

A felvételi vizsgát előkészítő foglalkozások előzik 
meg március 21-én, április 4-én, 18-án és 25-én, 9 órai 
kezdettel.

Amennyiben szeretnél jobban megismerkedni isko-
lánk életével, várunk téged és szüleidet nyílt napunk-
ra március 6-án.

Jelentkezési határidő április 26.
A felvételiről bővebb információt találsz és 

lelöltheted a jelentkezési lapot iskolánk honlapján www.
dobronyigimi.at.ua

Галаборська сільська рада
інформує про проведення конкурсу з відбору 
суб”єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об”єктів 
комунальної власності.
Назва об”єкта оцінки: Нежитлова будівля. Загальна 
площа 181.9 кв.м. (Колишній сільський клуб.)
Місцезнаходження об”єкта оцінки: Закарпатська 
область, Берегівський район, с. Галабор, вул. Коротка 51.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об”єкту оцінки з правом викупу.
Замовник послуг з оцінки: Галаборська сільська 
рада, телефон: 0507481589, 70-2-99.
Платник робіт з оцінки: Галаборська сільська рада. 
Заяви на конкурс приймаємо до 20 лютого 2020. 
Засідання конкурсної комісії відбудеться 21.02.2020 р.

Felvételi hirdetés
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium sze-

retettel várja az általános iskola 4. osztályt végzett kisdi-
ákjait a 2020/21-es tanévben az első osztályba!

A felvételi vizsgák időpontja: 
2020. június 2., 8.00 (matematika); 
          június 4., 8.00 (magyar nyelv)
A felvételi vizsgákat megelőzően február–május fo-

lyamán előkészítő tanfolyamot tartunk: a gyerekek pén-
tekenként egy matematika- és egy magyar nyelvtanórán 
vehetnek részt, melyeken részletesebben elmélyülhetnek 
az iskolában tanult témakörökben, illetve megismerked-
hetnek a felvételi követelményekkel. A foglalkozásokra 
a következő napokon kerül sor:

2020. február 21., 2020. február 28., 2020. március 6. 
2020. március 13., 2020. március 20., 2020. április 3. 
2020. április 17., 2020. április 24., 2020. május  8., 
2020. május 15.

A foglalkozások kezdete: 13. 45 óra (k.-e. i.).
Az előkészítő befejezésekor a gyerekek záró próba-

tesztet írhatnak, amellyel pluszpontokat lehet szerezni a 
felvételihez.

Az előkészítő ingyenes, és nem kötelező az előzetes 
jelentkezés. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Kedves Gyerekek!
Ha szeretnétek minél többet megismerni a tudomá-

nyok tárházából,
a tanórákon kívül érdekes itthoni és magyarországi 

programokon,
versenyeken részt venni, változatos szakkörökre járni
– jöjjetek a beregszászi gimnáziumba!
Ha szeretnétek minél alaposabban felkészülni a fel-

vételi vizsgákra,
közelebbről megismerni a gimnázium mindennapjait,
megismerkedni leendő osztálytársaitokkal
– vegyetek részt az előkészítőn!
A részletekről bővebben gimnáziumunk honlapján 

(www.bermagim.org), illetve e-mail-címén (bermagim@
gmail.com) kaphatnak információt.

régiség

Régi szövött vászonzsáko-
kat és türetben maradt anya-
gokat, szélesszájú és letűrt pe-
remű befőttesüvegeket, szik-
vizes üveget, falapátot, fatek-
nőt, összerakható vaskályhá-
kat, cserépedényeket, petró-
leum függőlámpákat, vihar-
lámpákat, lovascsengőket, ko-
módot, karos ládát és egyéb 
régi bútort vásárolnék. Mob.: 
099-2359256, 096-2796950. 

Barkács, szerszám

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

Hűtés, fűtés

Eladó tűzifa! 4 m3 aprítva (4 
rakméter). Házhoz szállítási le-
hetőség. 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. 

Mezőgazdasági eszköz

Tengerivetőgép, traktor után-
futó (pricep) és lajtkocsi eladó. 
Mob.: +38050-8614374. 

Eladó JuMZ 6 KL traktor 4 so-
ros krumplivető, 5 soros kapá-
lógép, 3 korpuszos eke, fésűs 
kasza. Mob.: 096-8038603. 

Beregszászban termény raktá-
rozására vasláda eladó (1,80 cm 
hosszú, 0,75 cm széles, 0,75 cm 
magas). Ára 1500 hrivnya. Két 
darab benzines kanna. Mob.: 
066-3967011. 

Jó állapotban lévő 300 és 100 
literes szőlőszedő hordó eladó, 

azonnali használatra. Mob.: 
066-3967011. 

Vadonatúj vetőgép eladó. 
Mob.: 095-3260426. 

Nagy kabinú JuMZ traktor el-
adó, új gumikkal. Alkatrészek 
JuMZ traktorhoz (hengerfej, 
üzemanyagpompa, górévágó, 
hátsóhíd alkatrészek). Mob.: 
099-4548537. 

Eladó egy 4 éves, megkímélt 
állapotban lévő rotoros ka-
sza, lengyel, Wirax Z-069, 
1,35 méter, és négyes rendsod-
ró (vorosilka). Tel: +38096-
2596558. 

Batáron eladó MTZ-80 trak-
tor tartozékokkal együtt: eke, 
tárcsa, permetező, kaszálógép, 
hatsoros sorközművelő, mű-
trágyaszóró és pótkocsi – akár 
egyben, akár külön –, illetve 
utánfutó. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: +38098-5618606 
vagy +3670-6593303. 

Haszonállat

13 hónapos tinó eladó. Csere 
is érdekel bikára vagy disznó-
ra. Mob.: 066-3547562. 

Eladó egy hatéves, kilencedik 
hónapos vemhes, jól tejelő te-
hén. Tel: 099-7356299. 

Növény

Gyümölcsfa, szőlőoltványok 
és konténeres dísznövények és 
diófaoltványok nagy fajtavá-
lasztékban eladók. Érdeklődni 
Bodnár Istvánnál (Nagybakta, 
Akadémia u. 5/1.). Mob.: 050-
7102136. 

Háziállatok

Jánosiban 2 hónapos faj-
tiszta magyar vizslák eladók. 
A kutyusok féregtelenítve, 
oltva vannak. Érdeklődni a 
+380507779622-es telefonszá-
mon lehet. 

Baba, gyerek

Összecsukható babakocsi el-
adó, kitűnő állapotban. Mob.: 
095-3260426. 

Babaülés eladó 2-12 éves ko-
rig. Mob.: 095-3260426. 

Felhívás

Keressük Tarpai Pista bereg-
szászi lakos (1950-ben szü-
letett) hozzátartozóit. Mob.: 
050-5399697.

FELVÉTELI HIRDETMÉNY
A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet a 7., 

8., 9. és 10. osztályba. Azon diákok jelentkezését várjuk, akik 
2020-ban fejezik be a 6., 7., 8. vagy 9. osztályt. 

Iskolánkban a 10-11. osztályok univerzális profil szerint 
működnek. Emellett lehetőség van emelt óraszámban elmélyí-
teni a tudást angol és ukrán nyelvből, matematikából, informa-
tikából, fizikából, kémiából, biológiából, magyar nyelvből és 
irodalomból, történelemből, földrajzból, egyházi tantárgyakból. 

A líceum diákjai lelki alkalmakon vehetnek részt. Ifjúsági 
és szövetségi órák, csendeshétvégék, gyülekezeti látogatások, 
evangelizációk, keresztyén előadások, istentiszteltek keretében 
mélyíthetik hitüket, kátéórákon vehetnek részt.

Intézményünkben lehetőség nyílik tanórákon kívüli művé-
szeti képzésre, melynek keretében a felvételt nyert diákok gitár, 
zongora, ének és néptánc oktatásban részesülhetnek.

A diákok kirándulásokon, cserediák programokban, misz-
sziós munkákban vehetnek részt. Hazai, magyarországi és Kár-
pát-medencei tanulmányi versenyeken, műveltségi vetélkedő-
kön mérethetik össze tudásukat. Az érettségizők pályaorientá-
ciós előadások, személyes tanácsadások formájában kaphat-
nak segítséget a továbbtanulásukhoz, a felvételi ügyintézéshez.

A felvételt nyert tanulók számára kedvezményes étkezést 
és kollégiumi elszállásolást biztosítunk. 

A 7., 8. és 9. osztályba felvételizők matematikából, ma-
gyar nyelv és irodalomból tesznek felvételi vizsgát, amit az ál-
talános iskola 5–6, 5–7 és 5–8. osztályainak a tananyaga alap-
ján állítunk össze.

A 10. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar 
nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeretből kell felvé-
teli vizsgát tenniük az 5–9. osztály tananyaga alapján. 

2020. február 8-tól szombatonként 8 órai kezdettel a líce-
umban előkészítő foglalkozásokat tartunk a 6., 7., 8. és 9. osztá-
lyosok számára matematikából, magyar nyelvből és irodalom-
ból valamint bibliaismeretből. Az előkészítő díjtalan.

A felvételi eljárás során lehetőség van hozott pontok be-
számítására. A hozott pontokról részletesen a líceum honlap-
ján olvashatnak. 

A líceumban 2020. március 7-én 10 órai kezdettel nyílt 
napot tartunk, mely során az érdeklődők betekintést nyerhet-
nek a líceumi oktatásba és mindennapokba, részletes tájékoz-
tatást kaphatnak a felvételiről és a szerezhető pluszpontokról. 

Nyílt napunkra szeretettel várjuk a felvételizni kívánó di-
ákokat, szüleiket és minden érdeklődőt.

Jelentkezni az intézményben igényelhető és a honlapról is 
letölthető jelentkezési lappal lehet, melyhez szükséges a helyi 
lelkipásztor zárt borítékban csatolt ajánlólevele, a születési bi-
zonyítvány és a kódszám másolata. (A lelkipásztori ajánlóle-
vél formai követelményeiről szintén a honlapon olvashatnak.)

A felvételire való jelentkezés határideje: 2020. április 23.
A felvételi vizsgák időpontja: 2020. április 25., 7.30 óra. 
A felvételi vizsga díja: 100 hr. 
További tájékoztató a felvételivel kapcsolatban az iskola 

honlapján: www.nbrl.com.ua és líceumunk Facebook-oldalán 
érhető el.

Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre várjuk.
Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80. 
Mobil: +380 99 423 41 45

Szeretettel várja a felvételizőket 
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

FELHÍVÁS 
Tehetséggondozó hétvégék angol és ukrán nyelvből
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2020-ban első al-

kalommal szervez tehetséggondozó és versenyfelkészítő hét-
végéket angol és ukrán nyelvből. Ezen foglalkozások célja a 
megyei és nemzetközi versenyekre, műveltségi vetélkedőkre, 
valamint a független tesztelésre (ZNO) való felkészítés.  Az al-
kalmakra nagy szeretettel várjuk azon 9–11. osztályban tanulók 
jelentkezését, akik érdeklődnek az angol és ukrán nyelv iránt, 
valamint fejleszteni kívánják a már meglévő nyelvtudásukat.

A foglalkozások tervezett időpontjai:
2020. február 21-22-23.
2020. március 6-7-8.
2020. március 13-14-15.
A hétvégék helyszínét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola biztosítja a tanulni és fejlődni vágyó tehetsé-
ges fiatalok számára. A program ingyenes. A tehetséggondozó 
hétvége megvalósulását támogatja a Magyar Kormány, a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen 
Gábor Alap a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 
együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvo-
dafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biz-
tosság közbenjárásával.

A programra való eljutást minden résztvevőnek önállóan 
kell megoldania.  

Jelentkezni elektronikus úton 2020. február 3.-tól 
– 2020. február 14-ig lehet a következő linkre kattint-
va: https://docs.google.com/forms/d/1bTHNduw_I-
2n9QdoKzKfActgSsPbRUMDklcUybOj3oE 

A tehetséggondozó hétvége maximális létszáma 40 fő, így 
a jelentkezéseket beérkezési sorrendben rögzítjük.

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány irodájában (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.) személye-
sen vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon 
lehet kérni munkanapokon 8.00-tól 17.00-ig.



www.karpatinfo.net

KaleIdoszKóp2020. 
február 5.14

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!

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!

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 Színház, a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kár-
pátaljai Megyei Magyar Drámai Színház (Beregszász).

Felhívás
V. Színjátszó tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány színjátszó tá-
bort hirdet immár ötödik alkalommal a „Fókuszban a te-
hetség a színjátszás terén” pályázati projekt keretén belül. 

A táborba 12–16 éves kor közötti iskolások jelent-
kezését várjuk.

A tábor ideje: 2020. július 27–31.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-

iskola (Beregszász, Kossuth tér 6.)
A tábor oktatója: Gál Natália színésznő és Bagu Géza 

drámapedagógus.
Ha szeretnéd magad kipróbálni a színpadon és szíve-

sen részt vennél a táborzáró előadásában, akkor jelentkezz!
Jelentkezési lehetőség kezdete: 2020. január 27.
Jelentkezési határidő: 2020. június 6. 15:00 óra
A tábor maximális létszáma 32 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elekt-
ronikus úton egy jelentkezési adatlap és a nyilatkozat ki-
töltésével lehet. Az űrlap kitölthető és a nyilatkozat is le-
tölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlap-
ján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoz-
nia a tábor kezdetekor.

Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-68 (149-es mellék)
honlap: www.genius-ja.uz.ua
e-mail: agora@kmf.uz.ua
A színjátszó tábor megvalósulását támogatja a Ma-

gyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyo-
lításával a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 
együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős minisz-
teri biztos közbenjárásával.

X. Jankovics Mária Alkotótábor
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2019/2020-as tan-

évben tizedik alkalommal hirdeti meg a Jankovics Mária Alko-
tótábort a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

Jelentkezési feltételek:
▪ elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik von-

zódnak a képzőművészetek, festészet, szobrászat, rajz iránt
▪ a jelentkezők korhatára: 10–17 év
▪ orvosi igazolás kötelező
 Jelentkezési határidő: 2020. június 6.
A tábor időpontja: 2020. augusztus 3–7.
A tábor helyszíne:  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

gyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centruma (89463 
Nagydobrony, Róttag u. 3.)

A megpályázható helyek száma: 20
 Jelentkezni elektronikus úton 2020. január 24-től júni-

us 6-ig lehet a következő linkre kattintva: https://docs.google.
com/forms/d/1EvwwC1wUtBISkMYW53FdZvyW6qSXbbri
dK_Vnk4Ms7w/edit

A táborban a helyek száma korlátozott, a jelentkezéseket a 
beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány irodájában (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.) személye-
sen vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon 
lehet kérni munkanapokon 8.00-tól 17.00-ig.

Részvétnyilvánítás
A Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egyesüle-

te és a Rákóczi Szövetség Beregszászi Szervezete tagsá-
ga részvétét fejezi ki tagtársunk, Bakó Mihály elvesztése 
miatt a családjának. Isten adjon vigasztalást. 

Goncz Tibor elnök

Загублене свідоцтво про базову загальну середню 
освіту Д № 986539 видане 11 червня 1990 р. на ім’я 
Бобяк Єлізавета Іванівна, видане Іванівською 
середньою школою Берегівського району 
Закарпатської області вважати недійсним.

Загублений атестат про середню освіту Д № 445301 
виданий 25 червня 1971 р. на ім’я Баткі Бейло Бейлович, 
виданий Березькою середньою загальноосвітньою 
трудовою політехнічною школою з виробничим 
навчанням вважати недійсним.

Ne próbálja a háttér-
be szorítani az érzé-
seit! A csillagok ál-
lásának köszönhető-

en még érzékenyebb lesz a 
napokban – sőt szentimen-
tális – és felbomlaszthatja a 
gátat, amely útját állja érzé-
seinek. Ugyanakkor van egy 
megoldatlan kérdés a család-
jával vagy otthonával kap-
csolatban, ami kifejezetten 
aggasztja, de a héten megol-
dást találhat rá!

A napokban több 
döntést is meg kelle-
ne hoznia, csakhogy 
kitör magán a dön-

tésképtelenség és egyszerűen 
nem tudja, mit akar. Viszont 
a napokban új ismeretségeket 
köthet, amik később több té-
ren is előnyösnek bizonyul-
hatnak. Ugyanakkor a héten 
sikerül megvalósítani egy rö-
vid távú célját, ami legalább 
jó hangulatot biztosít Önnek 
a hét hátralevő részében.

Egyesek folyton a 
pénz miatt aggód-
nak és ez veszeke-

dést okozhat a kapcsolataik-
ban. A csillagok azt üzenik, 
hogy kerülje a konfliktuso-
kat, mert Ön húzhatja a rövi-
debbet. Egy másik ügyet ille-
tően pedig óvatosságra intik, 
hogy ne vádaskodjon alapta-
lanul, mert megint csak kelle-
metlenség érheti. Óvakodjon 
a meggondolatlan lépésektől!

Könnyen megbirkó-
zik a váratlan kel-
lemetlenségekkel, 

amikbe a héten ütközhet. 
Még annál is könnyebb le-
hetne, ha hajlandó lenne 
csapatban dolgozni és sze-
rettei segítségét kérni. Min-
den együttműködés sikerrel 
járna és a kapcsolatuknak is 
jót tenne. Óvakodjon attól, 
hogy mártírkodjon, mert az-
zal árthat a kapcsolatainak és 
az egészségének is.

Már kezdi látni, merre 
vezeti az útja. Ugyan-
akkor ezáltal tisztában 

van azzal, hogy lesznek olya-
nok, akik nem követhetik Önt 
tovább és talán véget ér a kap-
csolatuk. Ne féljen a változások-
tól, mert hamarosan csodálatos 
dolgok történnek majd Önnel! 
A héten fontos döntéseket kell 
meghoznia, amelyek a jövő-
jét szolgálják. Viszont óvatosan 
döntsön az érzései alapján, mert 
megtéveszthetőek lehetnek.

A héten több alkalom-
mal is Ön lehet a dön-
tőbíró a környezeté-

ben. Legyen ezzel óvatos! Ha 
jól csinálja, elismerés lesz a 
jutalma, ha pedig nem, magá-
ra haragíthat másokat. Mosta-
nában egyre többen keresik a 
társaságát a pozitív kisugárzá-
sa miatt és mert remek taná-
csokat kapnak Öntől. Viszont 
egy váratlan hír arra késztet-
heti, hogy utazzon vagy kilép-
jen a komfortzónájából!

Pragmatikusan kell 
néznie helyzetét, külö-
nösen az anyagi hely-
zetét, ha valóban vál-

tozásokra vágyik. Ne hagyja, 
hogy szeretteivel a pénz mi-
att veszekedjenek, őrizze meg 
nyugalmát és próbálja megér-
teni a többi családtag vélemé-
nyét a pénzügyekkel kapcso-
latban! Ha változásokat sze-
retne az életben – mindegy, 
milyen téren, nyitottnak kell 
lennie mások meglátásaira.

Kalandosan alakulhat 
a hete amellett, hogy 
magára mosolyog a 
szerencse. Akármi-

be is fogjon, azt egyszerűen 
nem tudja rosszul csinálni. 
Ha nagyobb tervei vannak, 
amikhez pénzügyi áldozato-
kat kell hoznia, azt érdemes a 
héten meglépnie a siker érde-
kében. Viszont legyen óvatos 
az egészségével kapcsolat-
ban, mert könnyen megfáz-
hat a következő napokban!

Mondja meg a pánik-
ba eső belső énjének, 
hogy feleslegesen ag-
gódik! A problémá-

kat különféle tényezők veszik 
körbe és a legtöbbször mások 
felelősek, és nem maga! Van, 
ami felett sajnos nincs hatal-
ma. Más gondjai pedig trivi-
álisak, és gyorsan megoldód-
nak. Jót tenne Önnek, ha a hé-
ten többször kapcsolódna ki 
és tenne arról, hogy megsza-
baduljon a stressztől!

Tehetséges és lenyű-
göző személyisége 
van, amelynek kö-
szönhetően a napok-

ban könnyen elbűvöl máso-
kat és jóindulatot, figyelmet, 
kedvességet vált ki mások-
ból. Még az ellenlábasaiból is 
szimpátiát válthat ki. Érdemes 
figyelembe vennie az időseb-
bek, esetleg tapasztaltabbak ta-
nácsát. Sokat segíthetnek ab-
ban, hogy rájöjjön bizonyos 
problémák megoldására.

Ez a hét az önellenőr-
zésről és az alapelvek 
újraértékeléséről fog 

szólni. Sokat töpreng majd 
egyedül és társaságban is, 
például megkérdezheti magát 
és partnerét vagy rokonait a 
múltbéli döntéseivel kapcso-
latban. Több mindent is sike-
rül átgondolnia és új eszmék-
re tehet szert. Sokat változhat 
az életéhez való hozzáállása, 
még ha ez néha szomorú fel-
ismerésekkel is jár.

Nagyon nagy esély 
van arra, hogy a héten 
találkozik valakivel a 

múltjából, és ez a személy való-
színűleg fontos szerepet játszik 
majd jövőjében. Legyen kész 
arra is, hogy valaki felajánlhat-
ja Önnek a segítségét, amely-
nek köszönhetően megoldód-
hat egy komolyabb gondja. A 
napokban kezdetét veszik éle-
tében a változások, és ha elein-
te nem is gondolja így, de igen-
is kifizetődőek lesznek.
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Ez történik veled, ha tojást eszel

Ezért szuper a grapefruitmag 
kivonat

Ezért akarsz mindig 
sósat enni!

Számtalan jótékony hatása van a tojásnak, 
illeszd be az étrendedbe, hogy megtapasz-
talhasd ezeket!

A tojás az egyik legegyszerűbb, legolcsóbb és legfino-
mabb megoldás, ha fehérjére van szükséged. Könnyen be-
illeszthető szinte bármilyen diétába, egy tojásban kb. 85 
kalória van, melyből 7 gramm izomépítő fehérje. Tökéle-
tes edzés utáni étel például, de lássuk, milyen hatási van-
nak még a tojásnak.

1. Fokozza az immunrendszer működését
Ha szeretnéd elkerülni a vírusokat, fertőzéseket és 

egyéb betegségeket, az étrendedbe illessz be naponta egy 
vagy két tojást. Már egyetlen nagyobb tojással fedezed a 
napi szelénszükségleted 22%-át, mellyel könnyen foko-
zod az immunműködést.

2. Javítja a koleszterined
Egy nagyobb tojásban 212 mg koleszterin van, de ez 

nem jelenti azt, hogy emelni fogja a rossz koleszterin szint-
jét a szervezetben. Sőt mi több, javítani is fog rajta, mivel 
megemeli a HDL (jó) koleszterint, miközben redukálja az 
LDL (rossz) koleszterin szintjét.

3. Csökkenti a szívbetegség kockázatát
Az LDL rossz koleszterinként arról hírhedt, hogy zsír-

ral pakolja tele az ereket, melyek ettől eltömődnek, elzáród-
nak. A tojás fogyasztása segít csökkenteni a rossz koleszterin 
szintjét, ezáltal pedig csökkenti a szívbetegségek kockázatát.

4. Több energia
Csupán egyetlen tojás fedezi a napi B2-vitamin szintjé-

nek 15%-át. Ez a vitamin, mely riboflavin néven is ismert, 
energikussá tesz, így sokkal jobban fogod magad érezni.

5. Haj és bőr védelme
A B-komplex vitamin nagyon fontos a máj, szem, haj 

és bőr egészsége végett. A tojás nem csupán B2-, de B5- és 
B12-vitaminban is gazdag.

6. Megvédi az agyad
A tojás igazi „okos” kaja. Egy kolin nevű anyagnak kö-

szönhetően az idegsejtek közötti kommunikációt segíti a 
tojás. Az idegeid sokkal jobban fognak működni, ha beil-
leszted a tojást az étrendedbe.

7. Megmentheti az életed
Ez érdekesség az emberi szervezetről: 11 aminosavat 

képes előállítani a szervezet abból a 20-ból, ami elengedhe-
tetlen az élethez. A kérdés már csupán az, honnan gyűjtsd 
be a maradék 9-et? Nos, például a tojásból!

8. Kevesebb stressz és szorongás
A tojásban található 9 szükséges aminosav hozzátesz 

a mentális egyensúlyodhoz is. Az egészséges idegrend-
szer egészséges közérzetet eredményez. Ezt tudja hát a to-
jás: egészséges idegek, elengedhetetlen aminosavak a ki-
egyensúlyozott léthez.

9. Antioxidánsokkal lát el
Kétféle antioxidáns is található a tojásban, név szerint 

lutein és zeaxantin, melyek a szem egészségéért tudnak 
tenni. Hiába keresed a két jótékony antioxidánst, ha a to-

jás sárgájától megszabadulsz, ugyanis ezek kizárólag ott 
találhatók meg. Edd meg az egész tojást, és inkább a cuk-
rok, péksütemények bevitelét korlátozd.

10. Erősíti a csontokat és fogakat
A D-vitamin egyik leggazdagabb természetes forrá-

sa a tojás. A D-vitamin pedig elengedhetetlen a csontok 
és fogak egészségéért. Nem csupán közvetlenül fontos 
a D-vitamin, de megkönnyíti a kalcium felszívódását, 
beépülését is.

11. Sokáig eltelít
A tojásban sok a fehérje, a fehérje pedig elképesztően 

fontos, hogy sokáig teltnek érezd magad. Egy tojásos reg-
gelivel a nap folyamán összességében sokkal kevesebbet 
fogsz enni, mintha kenyeret ettél volna.

12. Zsírt veszítesz
Diétázók, zsírégetők, figyelem! A tojást mindenkép-

pen be kell illesztenetek az étrendetekbe. Egy kísérlet so-
rán a résztvevőket két csoportra osztották. Az egyik csapat 
adott kalóriányi tojást evett, míg a másik ugyanannyi ka-
lóriányi bagelt reggelizett. Az eredmény: a tojásos csoport 
16% zsírt veszített, míg a bageles csapat rontott BMI-jén, 
pedig a kalóriák száma azonos volt.
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Fontos már az elején tisztázni, hogy a 
grapefruitmag kivonat nem grapefruitlé. 
A grapefruitmag csepp egy kiváló 
gombaölőszer, mely véd a candidától, a 
vírusoktól, baktériumoktól, ráadásul im-
munerősítő is.

A titok: a magas C-vitamin tartalom
A citrusfélék egyik legelőnyösebb tulajdonsága a ma-

gas C-vitamin-tartalmukban rejlik. Ezekben a gyümölcs-
fajtában bioflavonoidokkal együtt fordul elő, és ezek jelen-
létében tartósabban, fokozottabban hat, mint bármely más 
C-vitamin készítmény.

Az értékes mag
A grapefruitmag jótékony hatásait már ötezer éve is is-

merték, az európai gyógyításban a XVII. században jelent 

meg, hogy aztán a hivatalos orvoslásban ismét feledésbe 
merüljön. Mintegy húsz évvel ezelőtt egy floridai orvos fe-
dezte fel sokadszorra, amikor megfigyelte, hogy a gyümölcs 
magjai az általa készített komposztban nem rohadnak el.

Azóta a klinikai vizsgálatok igazolták, hogy 800 féle 
vírus és baktérium, körülbelül 100 fajta gomba, és bizo-
nyos paraziták ellen is hatékonyak, mégpedig úgy, hogy 
az emberi szervezetet eközben nem károsítják. Mellékha-
tást csak az okozhat, ha a megengedett adagot négyezer-
szeresen túllépi valaki.

Sikeresen alkalmazzák már gyomor- és bélpanaszok 
esetén, torok, orr és fülfertőzések, különböző gombás meg-
betegedések kezelésére, de hatásos a fogínygyulladás és a 
hüvelyfertőzés gyógyításában is.

 Gazdag tápanyagokban
A grapefruit – és minden hozzá kapcsolódó készít-

mény, így a magjából kivont olaj is  – gazdag A-vitamin-
ban, karotintban és likopinban, továbbá rostban, kálium-
ban és magnéziumban. Ezenkívül közepes mennyiségű 
komplex-B-vitaminok találhatóak benne, mint amilyen a 
folsav, riboflavin, piridoxin és tiamin, valamint olyan ás-
ványi anyagok, mint a vas, kalcium, réz és foszfor.

Szerepe van a fogyásban is
A grapefruitnak alacsony a kalóriatartalma, így példá-

ul 100 gramm gyümölcs csak 42 kalóriát tartalmaz. Bizo-
nyítottan segít a zsír csökkentésében és az egészséges súly 
fenntartásában. A népszerű diétaspecialisták és táplálkozás-
tudósok azt tanácsolják, hogy az étrend tartalmazzon gra-
pefruitot, mivel tudomány tény, hogy a grapefruit rend-
szeres fogyasztásával jelentősen csökkenthető a testsúly.
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Van, aki inkább édesszájú, míg más kife-
jezetten a sós ízeket kívánja. Ez egy bizo-
nyos határokon belül nem kóros, ám érde-
mes odafigyelned, ha a kívánósságod már 
saját bevallásod szerint is problémás.

Káliumhiány
Ha folyton sósra vágysz, és a sütemények és csokik 

látványa a legkisebb mértékben sem kavar fel, lehetsé-
ges, hogy káliumhiányban szenvedsz. Ez még bajokat is 
okozhat, hiszen a kálium fontos szerepet játszik a sejtek 
megfelelő működésének biztosításában. A legjobb megol-
dás mégsem az, ha túlsózod az ételeidet, vagy kilószám-
ra habzsolod a chipset. Fogyassz minél több káliumban 
gazdag ételt, így például érdemes minél több nyers zöld-
séget és gyümölcsöt enned, hogy helyrebillentsd káli-
umháztartásodat.

Nátriumhiány
Nem csak kálium-, de nátriumhiányra is utalhat, ha 

folyton folyvást rágcsálnál valami sósat, és az ételeidet 

automatikusan megsózod anélkül, hogy megkóstolnád. 
A nátrium fő funkciója a szervezet só-víz háztartásának 
egyensúlyának fenntartása. A káliumhoz hasonlóan nát-
rium is szinte mindenben megtalálható, de elsősorban 
az állati eredetű élelmiszerekben tartalmazzák nagyobb 
mennyiségben.

Nem vagy édesszájú
Ízlések és pofonok – tartja a mondás, és ez abszo-

lút igaz a táplálkozásra is. Van, aki az édességekért ra-
jong, más a csípős ételekért jön lázba, megint más a só-
sabb ízeket részesíti előnyben. Ez még nem biztos, hogy 
bajt jelez, vagy bármilyen hiányállapotot, egész egysze-
rűen mindenkinek más az ízlése. Onnan tudod megálla-
pítani, hogy valami zavar lehet szervezeted működésé-
ben, ha szinte egyik napról a másikra teljesen más ízek-
re vágysz, illetve ugyanazon ízvilágú élelmiszerek több-
szörösét is képes lennél magadhoz venni.

Pszichés problémáid vannak
Ha már a tévé elé képtelen vagy valamiféle rágcsa 

nélkül leülni – legyen az akár édesség vagy sós ropog-
tatnivaló – könnyen előfordulhat, hogy valamiféle ki-
sebb-nagyobb lelki traumát igyekszel így feloldani. Ha 
stresszes életet élsz, szorongósabb típus vagy, vagy 
egész egyszerűen csak nehéz periódusát éled ez életed-

nek, könnyen eshetsz abba a csapdába, hogy nasikkal 
próbálod vigasztalni magadat. Jobban teszed, ha in-
kább megtalálod a probléma gyökerét, hogy minél ha-
marabb kikecmereghess a kátyúból – méghozzá plusz-
kilók nélkül.

Tipp: Ropogtasd ezeket, ha sósra 
vágysz

Szervezetedet könnyen be tudod csapni, ha ugyanúgy 
rágcsálsz ugyan bizonyos megszokott tevékenységek köz-
ben, csupán odafigyelsz arra, hogy mit. Tökéletes válasz-
tás például, ha olajos magvakat eszegetsz. A dió, mandu-
la, mogyoró, kesudió nemcsak egészségesek, de még ha a 
sózatlan változatot választod, akkor is hasonló az élmény, 
mintha chipset majszolnál. De ha friss zöldségszeletkéket 
zöldfűszeres, fokhagymás joghurtba mártogatsz, szintén 
összekötheted a kellemeset a hasznossal.
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Plusz egy vicc

2020. 5. szám meg    fej -
tése: Nem értünk rá 
tanulni, mert folyton 
tanítottak.    

plusz    egy vicc: ... az 
ökölvívó pedig üt-
legel.

Kata szelet
Tészta: 50 dkg liszt, 15 dkg zsír, 15 dkg cukor, 1 sütő-

por, 3 tojás sárgája, 1, 5 dl tej
Krém: 3 dl tej, 1 csomag vaníliás cukor, 1 kisült, össze-

tördelt piskóta lap, 0, 5 dl rum, 2 evőkanál baracklekvár, 2 
evőkanál cukrozatlan kakaópor, 10 dkg vaj, 10 dkg porcukor

Hab: 4-5 tojásfehérje, 20 dkg porcukor
Elkészítése: A tészta hozzávalóiból tésztát gyúrunk. A 

tejet kis adagokban öntjük az alapanyaghoz. Ha rugalmas, 
könnyen nyújtható, de nem ragacsos a tészta, akkor jó. Le-
het nem is kell bele az összes tej. Ez a hozzávalók minősé-
gétől is függ. Amennyiben kissé mégis ragacsosra, túl lágy-
ra sikerülne, kicsi liszttel korrigálható. A tésztát 3 egyenlő 
részre osztjuk. 30 x 30 cm-es lapokat nyújtunk, és egyen-
ként kisütjük. Két lapot félreteszünk hűlni, majd a harma-
dikat apróra törjük és szétmorzsoljuk.

Az összetördelt lapot belekeverjük a vaníliás tejbe. Hoz-
záadjuk a rumot, a lekvárt, a kakaóport és a porcukorral ha-
bosra kevert vajat. Alapos keverés után a két lap közé ken-
jük. A tojások fehérjét a cukorral gőz felett felverjük ke-
mény, de kenhető habbá. Egyenletesen befedjük vele a süti 
tetejét, majd csokit reszelünk rá. Azonnal nem vágható szé-
pen, a lapoknak puhulni kell.

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

A mama és kislánya beszélgetnek egy családi ve-
szekedés után:

– Mondd, mama, mióta is vagy férjnél?
– Kereken tíz éve, kislányom.
– …?

Kétbetűsek: AH, AL, 
ÉS, ÉV, ÍL, LO, LT, OÉ, OK, 
PA, SÁ, SR, TL, TR, YL.

Hárombetűsek: ÁLT, 
ÁTS, BAZ, DAN, DER, 
EVA, ÉCA, FÁD, IVI, IZU, 
MÉG, NEM, OTI, PAM, 
SSZ, TÁP, TED, TET, ŰZŐ, 
VAN.

Négybetűsek: APÓS, 
ARÁM, DIRI ,  DOVE, 
HÉRA, ZEKE.

Ötbetűsek:  ÁTÁLL, 
HÁTRA, IRODA, ODIKA, 
OSAKA, ÓVOTT, ŐRÜLT, 
SZLÁV, VAKUL, ZIZEG, 
ZSIGA.

Hatbetűsek: ALÁKEN, 
AURÓRA, GLORIA, HOR-
ROR, MARAIS, MENNYI, 
NYÁPIC, SZLENG.

Hétbetűsek:  ADÓ -
SZÁM, ALCATEL, BERO-
VÁS, GENFI-TÓ, HÓDO-
LAT, KÉTKEDŐ, KŐSZÁ-

LI, LANITAL, LESÜLÉS, 
ÓNOZTAT, PIPITÉR, SI-
KERES, TAGOZAT, ZABO-
LÁS, ZSAROLÓ, ZSILETT.

Nyolcbetűsek: BELE-
NYOM, SANODENT.

Kilencbetűsek: ALÁ-
SZORUL, GYÉMÁNTTŰ, 
KIPERZSEL, NIHILISTA, 
PATIKÁRUS, TORNA-
RUHA.

Tizennégy betűsek: GA-
BONATISZTÍTÓ, SZAMÓ-
CAPALÁNTA.

Náthás vagy? 
Figyelj az étkezésre!

Megfázás esetén a szervezetnek nagy szüksége van 
az energiára. Egyes ételek és italok fogyasztásával 
ráadásul olyan anyagokkal is támogathatjuk az im-
munrendszerünket, amelyek segítenek a betegség le-
küzdésében.

Tyúkhúsleves
A népi gyógyászat év-

századok óta alkalmazza a 
forró, gőzölgő húslevest a 
náthára. A nebraskai egye-
tem kutatói laboratórium-
ban vizsgálták meg a tyúk-
húsból, hagymából, krump-

liból, zellerből, pasztinák-
ból, petrezselyemből, sóból 
és borsból készült finomsá-
got. Dr. Stephen Rennard 
és csapata a vitaminok és 
ásványi anyagok mellett 
megtalálta a cisztein nevű 
aminosavat, amely nagyon 
hasonlít több, a hörghu-
rut kezelésére alkalmazott 
gyógyszer hatóanyagára. A 
kutatók arra jutottak, hogy 
a leves ennek köszönhető-
en csökkenti az orrnyálka-
hártya duzzanatát, mérsék-
li a köhögési ingert és segít 
felszakítani a lerakódott vá-
ladékot. A levessel duplán 
jól járunk, hiszen jótékony 
hatóanyagai mellett hozzá-
járul a napi folyadékbevi-
telhez is.

Fokhagymás pirítós
Betegen gyakran tapasz-

talhatunk étvágytalanságot, 
holott ilyenkor – a kóroko-
zók elleni küzdelem miatt – 
megnő a szervezet energia-
szükséglete. A pirítós kenyér 
nem terheli meg a gyomrot, 
ha fokhagymát kenünk rá, 
még gyógyító hatással is bír. 
A fokhagymában lévő A-, 
B-, C- és E-vitamin ugyan-
is hatékonyan támogatja az 
immunrendszer működé-
sét. Antibakteriális, fertőtle-
nítő és nyákoldó hatásának 
köszönhetően kiváló ellen-
szere a meghűléses beteg-
ségeknek.

Savanyú káposzta
Köztudott, hogy a ká-

posztafélékben rengeteg 
C-vitamin van. Mivel a 

C-vitamin hőkezelés ha-
tására tönkremegy, sa-
vanyítva vagy nyersen 
érdemes fogyasztani. A 
zöldségben található csí-
pős ízű mustárolaj ráadá-
sul antibakteriális hatá-
sú: csökkenti a gyulladást, 

csillapítja a fájdalmat és 
fertőtlenít.

Gyömbértea
A gyömbérben számos 

vírus- és baktériumellenes 
hatóanyag található, ennek 
köszönhetően jól használ-
ható nátha esetén. A gyöm-

bértea izzasztó hatású és 
csillapítja a köhögést is. Ha 
friss gyömbért használunk, 
vékonyan hámozzuk meg, 
hiszen az almához hasonló-
an a héj alatt van a legtöbb 
értékes hatóanyag.

Elkészítése: Reszeljünk 
meg két evőkanálnyi gyöm-
bért, tegyük egy edénybe, 
és öntsünk rá egy liter vizet. 
10 percig főzzük lassú tű-
zön, majd szűrjük le, és íze-
sítsük mézzel, citromlével.

Ezeket kerüljük! 
Tejtermékek

A tejtermékek fokoz-
zák-e a váladék termelő-
dését, így ezeket érdemes 
kiiktatni az étrendünkből 
a betegség ideje alatt.

Csípős ételek
Bár az eldugult orrnak 

jót tesznek, irritálhatják a 
gyomrot, ezzel pedig fel-
erősíthetik a fájdalmat és fo-
kozhatják a rossz közérzetet.

Alkohol
A pálinkát szokták 

ajánlani a népi gyógyászat-
ban torokfájásra, de inkább 
kerüljük ilyenkor a szeszes 
italokat. Betegen ugyan-
is fokozottan kell figyelni 
a folyadékbevitelre, az al-
kohol viszont elvonja a vi-
zet a szervezettől.

Cukor
A vércukorszint emel-

kedésével csökken az im-
munrendszer hatékonysá-
ga. Az édességek, üdítő-
italok, dobozos gyümölcs-
levek mellett a feldolgo-
zott élelmiszereket is ke-

rüljük, mert ezek is tartal-
maznak cukrot.

Zsíros húsok
A zsíros ételek lebontá-

sa nagyon sok energiát igé-
nyel, amit az immunrend-
szer működtetésének ká-
rára von el a szervezettől.
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1 A

TAGOLT

ÉREM

RITKA NŐI NÉV R ☼

EGY 

GRAFFIT

SZLOVÉN ÍRÓ 
(JOZEF)

TÁJSZÓVAL 
ÁKCENTUS

ANGOL 
MÉRFÖLD

BOSSZÚS 
SZÓCSKA

KÁLIUM
… ISHIGURO - 

JAPÁN ÍRÓ
AFRIKAI 
ÁLLÓVÍZ

HORVÁT NÉP-
CSOPORT

NOBEL-DÍJAS 
NÉMET ÍRÓ 
(THOMAS)

GIGA

FRANCIA 
TERÜLET-
MÉRTÉK

LEGENDÁS 
MITOLÓGIAI 

ÁLLAT

ERDÉLYI … - 
SZÍNÉSZNŐ

MAGA UTÁN 
VON

TONNA

STEPHEN KING 
REGÉNYE

MEGSZÉDÍT

SZÁRAZ KLÍMA

OLASZ FILM-
RENDEZŐ 

(STEFANO)

ANGOL PÁRBAJ

OLASZ 
AUTÓMÁRKA

SZALONKA

ÉSZAKI 
FÉRFINÉV

HEGY DOROG 
MELLETT

EZÜST
… ARCHER - 
SZÍNÉSZNŐ

SZEGEDI POP-
ACAPPELLA 
EGYÜTTES

KELVIN

RÓKA KICSINYE

JAPÁN 
POLITIKUS 
(HAYATO)

CSÓNAK-
GERINC

SPANYOL 
AUTÓJEL

TESTRÉSZ

ALSÓJÁRA 
ROMÁN NEVE

FOHÁSZ

… BLOHIN - 
UKRÁN 

FOCIEDZŐ

3
NÉMET 

ANGOLNA

HELYSÉG 
BEREGSZÁSZ 
KÖZELÉBEN
BEC. EMESE

MÉTER

TÁMADÁS

KÉTJEGYŰ BETŰ

HÁZTARTÁSI-
MÁRKA

NIKKEL

EZRA MANNON 
FIA

JÓD

BECÉZETT 
ATTILA

KETTŐZVE 
ZSELATIN-FÉLE


