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

Folytatás a 3. oldalon

Jót tenni és jobbá válni

Folytatás a 6. oldalon

A sokszínű kárpátaljai 
gasztronómia

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 

Idén a nagyobb kárpát-
aljai városokban – Ung-

vártól Munkácson, Be-
regszászon át egészen 
Kőrösmezőig – huszonegy 
vendéglátóhely csatlako-
zott a február 20–23. között 
megrendezésre kerülő Ma-
gyar Konyha Hete rendez-
vénysorozathoz. A Kárpát-
alján nyolcadik alkalom-
mal sorra kerülő gasztro-
nómiai hét súlypontja idén 
is a torkos csütörtök, ami-
kor is az éttermek 50%-os 
kedvezménnyel kínálják 
azokat a fogásokat, ame-
lyek a külön az erre az al-
kalomra összeállított me-
nüsorban szerepelnek. A 
hét többi napján ugyan-
ezekre 25%-os árkedvez-
mény érvényes. 

A legfontosabb tud-
nivalókról a szervezők a 
sajtó képviselőit az Italia 
Snack & Pizza (Szürte) 
étteremben tájékoztatták. 

Ha farsang, akkor 
bálozás. Ám nem 
mindegy, hogyan 

és miért mulatozunk. A 
Görögkatolikus Ifjúsá-
gi Szervezet (GISZ) im-
máron nyolcadik alka-
lommal szervezte meg 

jótékonysági célú, kulturált 
szórakozásnak lehetőséget 
biztosító táncos mulatsá-
gát Beregszászon, a pati-
nás Arany Páva étterem-
ben. Korábban többek kö-
zött gyermekek táborozta-
tására, a Ráti Gyermekott-

hon és az Elfelejtett Gyer-
mekek program segítésére 
gyűjtöttek, ezúttal pedig a 
Szent Margit Programot 
támogatták. Ennek célja, 
hogy segítse a tehetséges, de 
nehezebb sorban élő általá-
nos és középiskolás fiatalo-

kat, ezáltal előmozdítsa a 
tanulmányi eredményei-
ket, hitbeli életüket, va-
lamint a magyar közös-
ség életében való szerep-
vállalásukat.

VIII. Görögkatolikus Jótékonysági Bál

Magyar Konyha Hete, nyolcadszor

Mérsékelt viharkárok 
beregvidéken
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Az éves infláció januárban 3,2 
százalékra mérséklődött Ukraj-
nában a tavaly decemberi 4,1 szá-
zalékhoz képest – hozta nyilvá-
nosságra honlapján az ukrán ál-
lami statisztikai hivatal.

A fogyasztói áremelkedés janu-
árban 0,2 százalékot tett ki az előző 
hónaphoz viszonyítva. Az UNIAN 
ukrán hírügynökség a közzétett 
adatokból kiemelte, hogy a legna-
gyobb mértékben, éves szinten 13,5 
százalékkal a gyümölcsök és az ok-
tatási szolgáltatások drágultak, 12,6 
százalékkal az alkoholtartalmú és a 
dohányipari termékek, 11,3 száza-
lékkal a vasúti személyszállítás, to-
vábbá 11,1 százalékkal a vezetékes 
ivóvízellátás.

Ezzel szemben a legnagyobb 
mértékben a gázszolgáltatás fo-
gyasztói ára csökkent 21,1 száza-
lékkal, a tojás ára 15,5 százalékkal, 
továbbá a zöldségé 9,4, az üzem-

Januárban 3,2 százalékra csökkent az 
éves infláció Ukrajnában

anyagé 6,1, illetve a ruhaneműké 
és a cipőké 3,3 százalékkal.

A statisztikai hivatal emlékezte-
tett arra, hogy a mérés nem terjedt 
ki a Oroszország által Ukrajnától 
önkényesen elcsatolt Krím félszi-
getre és a Donyec-medence ideig-
lenesen megszállt területeire.

Az UNIAN kiemelte, hogy ta-
valy az éves infláció 4,1 százalé-
kos volt Ukrajnában, ami az el-
múlt hat évben az eddigi legala-
csonyabb volt. 2018-ban még 9,8 
százalékos volt az infláció – mu-
tatott rá az Ukrajinszka Pravda 
hírportál.  

Az ukrán jegybank januári elő-
rejelzésében 4,8 százalékosra mér-
sékelte az idei évben várható éves 
infláció mértékét. A 2020-as évre 
elfogadott állami költségvetésben 
a kormány 5,5 százalékos várható 
inflációval számolt.

MTI

Erről a miniszter azon a saj-
tótájékoztatón beszélt, amelyet 
Dmitro Kuleba ukrán miniszter-
elnök-helyettessel közösen tar-
tott pénteki kijevi megbeszélé-
süket követően.

„Értjük Ukrajnának azt az el-
várását, hogy a területén élő min-
den állampolgár tudjon ukránul 
beszélni, mi pedig azt szeretnénk, 
ha a Kárpátalján élő magyarok 
megőrizhetnék magyar anyanyel-
vüket. Szerintünk ezt a két célt 
egyszerre is el lehet érni” – fo-
galmazott Szijjártó.

Elmondta: ismertette az erre 
vonatkozó magyar javaslatokat 
Anna Novoszad ukrán oktatási 
miniszterrel, akivel abban álla-
podtak meg, hogy a közeljövő-
ben fogadja a kárpátaljai magyar 
pedagógusok szövetségének ve-
zetőit. Szijjártó Péter leszögez-
te, hogy a magyar kormány a 
jószomszédi kapcsolatok újjá-
építésében érdekelt Ukrajnával. 
„Azonban azt szeretnénk, ha né-
hány pragmatikus és praktikus si-
kertörténetet fel tudnánk építeni, 
ami segítene újjáépíteni a két or-
szág közötti jó kapcsolatot. Ezért 
márciusra Budapestre összehív-
tuk a kormányközi együttműkö-
dési bizottság ülését” – tette hoz-
zá. Emlékeztette arra, hogy a tes-
tület már hét éve nem ült össze, és 
egyetértettek abban ukrán partne-
rével, hogy már sürgető egy ilyen 
találkozó megtartása.

A magyar diplomácia vezető-
je kifejtette: Budapest szeretné, 
ha ezen az ülésen sikerülne meg-
állapodni legalább egy új határát-
kelőhely megnyitásáról. Szeretné 
azt is, ha meg tudnának állapod-
ni a Magyarország által korábban 

Magyarország javaslatot tett az ukrajnai 
magyar nyelvű oktatási helyzet megoldására

Az ukrán nyelv kisebbségi oktatására és a kárpátaljai magyarok 
anyanyelve egyidejű megőrzésének lehetőségére vonatkozó ma-
gyar javaslatról tájékoztatta ukrán tárgyalópartnereit Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt heti kijevi látogatásán.

felajánlott infrastrukturális hitelke-
ret felhasználásáról, a mezőgazda-
sági és egészségügyi együttműkö-
dés fejlesztéséről és a két ország ál-
tal kibocsátott diplomák kölcsönös 
elismeréséről. „Egyetértek Dmitro 

Kulebával abban, hogy mindket-
ten sikertörténetté szeretnénk ten-
ni Kárpátalját. Ezért mi készen ál-
lunk arra, hogy a Kárpátalján eddig 
folytatott gazdaságfejlesztési prog-
ramunkat folytassuk, és továbbra 
is támogatást nyújtsunk a Kárpát-
alján működő oktatási, egészség-
ügyi, kulturális intézmények mű-
ködtetéséhez” – hangsúlyozta. Ki-
jelentette, hogy „ha ez az ülés jól 
sikerül, az megnyitja a lehetőséget 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 
és Orbán Viktor miniszterelnök ta-
vaszi csúcstalálkozója előtt”.     

Szijjártó Péter hozzáfűzte, hogy 
Magyarország továbbra is kész 
fenntartani az Ukrajnának nyújtott 
humanitárius támogatásait. Örömét 
fejezte ki, hogy a közeljövőben be-
indul a Budapest és Zaporizzsja kö-

zötti közvetlen légi járat, amivel 
már öt ukrán nagyváros is elérhe-
tővé válik közvetlenül légi úton 
a magyar fővárosból.

Dmitro Kuleba az MTI-kérdé-
sére válaszolva elmondta, hogy a 
kisebbségek jogainak védelméről 
szóló, a kormány által megígért 
törvényjavaslatot a kulturális mi-
nisztérium készíti elő. Ezt köve-
tően társadalmi vitára bocsátják. 

Kuleba elmondta: egyelőre nem 
tudja, mikor kerülhet az előterjesz-
tés a parlament elé. Ugyanakkor 
közölte: Kijev mindent megtesz a 
kisebbségek védelmében, amit a 
nemzetközi kötelezettségek előír-
nak számára, és nem kívánja elo-
dázni a törvény elfogadását.

Az ukrán miniszterelnök-he-
lyettes a sajtótájékoztatón meg-
köszönte Magyarországnak Uk-
rajna területi integrációjának tá-
mogatását és azt segítséget, ame-
lyet az ukrán gyermekek rehabi-
litációjáért tett.

Szijjártó Péter a nap folya-
mán megbeszélést folytatott 
még Vadim Prisztajko ukrán 
külügyminiszterrel és Olekszij 
Honcsaruk miniszterelnökkel is.

MTI/Kárpátinfo

Novoszad közölte: a magyar 
külügyminiszter két javaslatot 
tett. Az egyik az volt, hogy Uk-
rajna sorolja be a kárpátaljai ma-
gyar kisebbséget is a területén 

élő őshonos nemzetiségek cso-
portjába; az őshonos nemzetisé-
giek iskoláiban ugyanis a diákok 
az első osztálytól az érettségiig 
anyanyelvükön tanulhatnak min-
den tantárgyat.

Az ukrán miniszter felhívta a 
figyelmet arra, hogy az ukrán jog-

Az ukrán oktatási miniszter szerint nem 
kivitelezhetők Szijjártó javaslatai

Hanna Novoszad oktatási miniszter egyik javaslatot sem tartja ki-
vitelezhetőnek azok közül, amelyeket Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter pénteki kijevi tárgyalásukon ismertetett vele 
az ukrajnai magyar nyelvű oktatási helyzet megoldására – áll az uk-
rán politikus sajtóközleményében, amelyből a Prjamij ukrán hír-
televízió idézett péntek este a honlapján.

szabály értelmében ebbe a kategóri-
ába azokat a népeket sorolják, ame-
lyeknek nincs saját államuk – ide 
tartoznak például a krími tatárok 
–, így nyelvük, kultúrájuk meg-

tartásához ki-
emelt támoga-
tást kell kap-
niuk. A ma-
gyar kisebb-
séget ,  miu-
tán van anya-
országa, nem 
sorolhatják át 
ebbe a kate-
góriába – kö-
zölte.

A magyar 
d i p l o m á c i a 

vezetője által ismertetett másik ja-
vaslat az volt, hogy ne egyes tan-
tárgyak oktatásában térjenek át az 
ukrán nyelvre fokozatosan, növel-
ve ezzel az ukrán nyelv részese-
dését az oktatásban, hanem az uk-
ránnyelv-órák számát növeljék. 
Novoszad szerint ezzel az a prob-

léma, hogy mivel más tárgyak 
óraszáma nem csökken, ez je-
lentősen megemelné a magyar 
iskolákban tanuló diákok heti 
óraszámát. „Nálunk világosan 
meghatározott határai vannak 
annak, milyen mértékig terhel-
hetők a gyermekek. Ha ezt nö-
veljük, az veszélyt jelent a gyer-
mek egészségére. Mi biztosan 
nem lépjük át ezeket a határo-
kat” – szögezte le.

Kedvezőnek értékelte ugyan-
akkor Novoszad, hogy lezárult a 
politikai vita az ukrajnai magyar 
nyelvű oktatás helyzetével kap-
csolatban a két ország között, és 
már a gyakorlati megoldásról, a 
módszertanról folytatnak eszme-
cserét. „A találkozó fő témája az 
volt, hogy lezárjuk a nemzetisé-
gi iskolák nyelvi kérdésével kap-
csolatos politikai vitákat, és a ta-
nárokkal, valamint a módszertan 
szakértőivel folytatott munká-
ra összpontosítsunk. Ez nagyon 
fontos számunkra, mert a fő cél 
az, hogy minden ukrán gyermek, 
etnikai származásától függetle-
nül, magas szinten ismerje az ál-
lamnyelvet” – mondta az oktatá-
si miniszter.

MTI/Kárpátinfo

Beindult csütörtöktől az az ál-
lami internetes projekt, amely-
nek köszönhetően az ukrán au-
tóvezetők az okostelefonjukra 
letölthetik saját vezetői engedé-
lyüket és járművük forgalmi en-
gedélyét.

A „Gyija” elnevezésű állami 
digitalizációs projekt első eredmé-
nyét Volodimir Zelenszkij ukrán 
elnök prezentálta egy kijevi fóru-
mon. Hangsúlyozta, hogy a pro-
jekt célja megkönnyíteni az embe-
rek életét. A jogosítványok és a for-
galmi engedélyek mostantól Apple 
Store-on vagy Google Playen ke-
resztül letölthetők mobiltelefonra 
a Gyija nevű állami weboldalról. 
Szavai szerint 9 millió ukrán au-
tóvezető számára nyílik meg a le-
hetőség, hogy használja ezt a szol-
gáltatást. Megjegyezte, hogy Eu-
rópában Ukrajna a harmadik or-
szág, ahol hasonló rendszert lép-
tettek működésbe.

Kiemelte, hogy nem állnak 
meg, szeretnék, ha a tél végére a 
személyi igazolványok is elérhe-
tők lennének okostelefonokon. 
Még idén tervezi az ukrán kor-
mány a diákigazolványok, vala-
mint az útlevelek digitalizálását 

Mostantól mobiltelefonra is letölthető a 
jogosítvány és a forgalmi engedély

is. Arszen Avakov belügyminisz-
ter bemutatta a személyi igazolvá-
nyok digitális tervét, eszerint azok 
QR-kóddal fognak megjelenni az 
okostelefonokon. Megjegyezte, 
hogy Ukrajna a második ország lesz 
Európában, ahol bevezetik a szemé-
lyi igazolványok elérhetőségét mo-
biltelefonon.  

Msztiszlav Banyik, a mobil-
alkalmazás kifejlesztője elmond-
ta, hogy márciustól a mobilszol-
gáltatók nem fognak külön tari-
fát felszámolni a „Gyija” webol-
dal megnyitására. „Ez azt jelenti, 
hogy ha legalább 1 kopejka van a 
mobilszámlán és 1 megabájt for-
galomra keret, már elérhető az ol-
dal – jelentette ki.

Olekszij Honcsaruk miniszter-
elnök ugyanakkor megjegyezte, 
hogy jelenleg a statisztikák szerint 
az ukrán lakosságnak mindössze 9 
százaléka él az online szolgáltatá-
sok nyújtotta lehetőségekkel. Hoz-
zátette, hogy ezért a következő há-
rom évben oktatási kurzusokat ter-
veznek beindítani a digitális lehe-
tőségek használatáról, amelybe leg-
alább 6 millió embert szeretnének 
bevonni.

MTI/Kárpátinfo

Volodimir Zelenszkij ukrán el-
nök azt javasolta a kormány-
nak, hogy elsősorban infrastruk-
turális beruházásokra, főként 
útépítésre, valamit az egészség-
ügy fejlesztésére és egyéb szociá-
lis problémák megoldására költ-
sék el azt a csaknem három mil-
liárd dollárt, amelyet a Naftohaz 
ukrán állami gázvállalat szer-
zett meg peres úton a Gazprom 
orosz gázóriás cégtől – hozta 
nyilvánosságra az államfő saj-
tószolgálata.

„Azt tervezzük, hogy további 
forrásokat különítünk el útépítés-
re, ez prioritásunk, más infrastruk-
turális projektekre, az orvosi ága-
zatra és az energiahatékonyság nö-
velésére. Az egyik tervünk több 
mint kétszáz orvosi ellátási osz-
tály felépítése Ukrajnában” – idéz-
te a sajtóosztály az elnököt közle-
ményében.

Zelenszkij a kabinet tagjaival 
és parlamenti képviselőkkel tar-
tott megbeszélésén két hetet adott 
a szükséges projektek kidolgo-
zására.

Az elnök kiemelte, hogy meg 

Az ukrán elnök útépítésre és az 
egészségügyre költené az orosz 

gázcégtől megszerzett pénzt
kell oldani a bányászok elmaradt 
bérének kifizetését is, továbbá 
koncepciót kell kidolgozni a szén-
ipari szektor átszervezésére. „Az 
adósságokkal kapcsolatos helyze-
tet a közeljövőben meg kell olda-
ni” – szögezte le. „Ezért a szénipar 
átfogó szerkezetátalakítási prog-
ramját várjuk a kormánytól, és az 
állami bányák állapotának ellenőr-
zését” – tette hozzá.

Ukrajnának és Oroszország-
nak tavaly december végére si-
került tető alá hoznia egy új, öt 
évre szóló, tíz évre meghosszab-
bítható gáztranzit megállapodást, 
amely alapján a Gazprom tovább-
ra is szállít földgázt ukrán gáz-
vezetékeken keresztül Európá-
ba. A megállapodás keretében a 
Gazprom még decemberben kifi-
zette a Naftohaznak azt az össze-
get, amelyet a stockholmi döntő-
bíróság még 2018 elején megítélt 
az ukrán vállalatnak, ami így ka-
matokkal együtt 2,9 milliárd dol-
lárt tett ki. A további peres követe-
lésekről egymással szemben a fe-
lek kölcsönösen lemondtak.
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Elejét lásd az 1. oldalon

Jót tenni és jobbá válni
VIII. Görögkatolikus Jótékonysági Bál

A bálra érkezőket immár ha-
gyományosan a Beregszászi Di-
xieland Band fogadta, akik nagy-
szerű zenéjükkel megalapozták a 
jó hangulatot. A résztvevőket el-
sőként Loscsák Nílus segédpüs-
pök köszöntötte, aki a nemes cél-
lal szervezett közösségi esemény 

mellett a hagyományápolás fon-
tosságáról szólt, s Isten áldását 
kérte a résztvevők, a jótékony 
adakozók életére. 

Nagyra értékelte a görög-
katolikusok példamutató segí-
tőkészségét, s rangos civil társa-
dalmi eseménynek nevezte a jó-
tékonysági céllal szervezett bált 
Szilágyi Mátyás, Magyarország 
Beregszászi Konzulátusának fő-
konzulja, aki köszöntő beszédé-
ben a keresztény Európa meg-

tartásának fontosságára hívta fel a 
figyelmet.

A kereszténység az az alap, ami-
re lehet építeni, fogalmazott Lődár 
Jenő atya, a bál főszervezője, a 
Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet 
elnöke. Tetteink, szavaink vissza-
hatnak ránk, formálnak bennünket. 
Holnap azzá válok, amit ma teszek, 
ha jót teszek, jobbá válok, fogalma-

zott köszöntőjében. A Szent Margit 
Programról szólva elmondta, hogy 
tavaly 137 gyerek részesült támo-
gatásban, idén szeretnék ezt 140-re 
kerekíteni. 

A GISZ felhívásából egyébként 
azt is megtudjuk, hogy a program-
ban támogatóként bárki részt ve-
het, aki vállalja annak kötelezett-
ségét, hogy egy tanéven keresztül 
(10 hónap) havi fix 10 euróval tá-
mogat egy gyermeket. A GISZ Kár-
pátalja-szerte egy jelentős adatbá-

zist állított fel a támogatásra rá-
szoruló gyermekekről. Az adat-
bázisban szereplő adatok alapján 
a támogató dönti el, hogy kit sze-
retne anyagilag felkarolni. A tá-
mogatás összegét lehetőség van 
készpénzben, illetve banki átuta-
lás formájában – egy összegben 
vagy havi rendszerességre le-
bontva – eljuttatni a GISZ szá-
mára, s azt a szervezet eljuttatja 
a kiválasztott gyereknek.

 A bál résztvevői is ehhez já-
rultak hozzá, amikor megvásá-
rolták a tombolajegyeket, vagy 
amikor mind nagyobb összegek-
kel licitáltak az erre a célra fel-
ajánlott festményekre, művésze-
ti alkotásokra, ajándékkosarakra 
stb. S hogy mennyire a segítő-
szándék vezette ide a résztvevő-
ket, azt jelzi az is, hogy a kikiál-
tási árnak a többszöröséért talált 
gazdára többek között Kopriva 
Attila, Gogola Zoltán, Kovács 
Éva, Tóth Róbert, Szakálas Anatolij 
festménye (ez utóbbit Szilágyi 
Mátyás ajánlotta fel saját gyűj-
teményéből), vagy éppen Tóth 
Gyula fafaragása, Tüzes Pál bio-
termékekkel megrakott ajándék-
kosara. Az árverésre és a tombo-
lára 80-nál többen ajánlottak fel 
értékes ajándékokat. De az erre 
a célra kitett perselyben is el le-
hetett helyezni az adományokat. 
Mint a szervezőktől megtudtuk, 
ezúttal közel 30 ezer hrivnyát si-
került összegyűjteni. 

Bálról lévén szó, természete-
sen a tánc sem maradhatott el. A 
vacsorát követően a Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus 
Líceum végzős diákjainak nyi-
tó keringőjét követően minden-
ki jókedvűen ropta a táncot, a 
talpalávalót ezúttal a tiszaújhelyi 
Fortuna együttes biztosította. 

Marton Erzsébet

Egyébként nem újkeletű a 
mai gyakorlat, hogy a fiatalok – 
meg idősebbek is – elmennek sze-
rencsét próbálni messzi idegenbe. 
Már a népmeséinkben is találko-
zunk ezzel az elemmel. Igaz, ott 
legtöbbször hazatér a hétpróbát is 
kiállt legkisebb királyfi, a szeren-
cséjét megtaláló szegénylegény. 
És az 1900-as évek elején Ame-
rikába kivándorolt eleink nagy ré-
sze is hazatért, hogy az ott megke-
resett pénzből itthon földet vásá-
roljon, megalapozza családja éle-
tét. Az persze más kérdés, hogy 
nemsokára egy másik rendszer 
kulákoknak nyilvánította őket, s 
mindent elkommunizált…

A XXI. század második évti-
zedének végére az a helyzet állt 
elő, hogy már nem csupán a Kár-
pátok karéjozta sík vidéket hagy-
ják el a népek, de ezt az országot 
is, ahol bizonytalan a jelen, ki-
látástalan a jövő… Nekünk per-
sze leginkább nemzetünk itte-
ni fogyása fáj… Meg a csonka-
családok, az apák/anyák/szülők 
nélküli nemzedék sorsa… De 
ne törjünk pálcát senki fölött!...  

A Beregszászon élő Bun-
da Rita rendező, szövegkönyv-
író és Bunda Szabolcs opera-
tőr, vágó a Kárpátaljai Magyar 

Este hívlak – filmbemutató és helyzetértékelés

Család vagy pénz?
A sárgolyóbis eme féltekén soha nem volt könnyű az élet. A törté-
nelem viharai erősen megtépázták népünket. És nem csupán Tri-
anon, a málenykij robot, és nem csak az alig száz év alatt lezajlott 
öt ország- meg rendszerváltás tette próbára a kárpátaljai magyar-
ságot! De a gazdasági válságok is. A mostanit nagy mértékben te-
tézi még az ukrajnai háború, az oktatási- és nyelvtörvény is. Az el-
vándorlás, kivándorlás, külföldi munkavállalás mára olyan mére-
teket öltött, ami hosszabb távon veszélyeztetheti szülőföldön való 
megmaradásunkat is…

Filmgyártásért Alapítvány támoga-
tásával az elmúlt évben egy olyan 
filmmel rukkolt elő, amely igencsak 
elgondolkodtató és megrázó képet 
fest a menni vagy maradni dilem-
máról, a családok kényszerű távol-

élésének nehézségeiről, a gyerme-
kek apa-hiányáról, a házaspárokban 
forrongó kétségekről…

A házasság hetét megelőzően 
találó volt ennek a filmnek az is-
mételt bemutatása! Ezúttal a Be-
regszászi Máltai Szeretetszolgálat 

A konzulátus munkatársai 
az iskola vezetőségével és a 
testnevelő tanárral való egyez-
tetést követően vásárolta meg 
az igényelt felszereléseket, s 
azokat február 5-én Szilágyi 
Mátyás főkonzul és Csizmadia 

Alexandra konzul, külgazdasá-
gi attasé adott át a helyszínen, 
akik megismerkedtek a tanin-
tézmény helyzetével, az itt fo-
lyó sportmunkával is.

Pávlik Tünde igazgatónő 
örömmel számolt be arról, hogy 
egyre növekszik az iskolába 
beíratkozottak száma – jelenleg 
380 gyermek tanul itt –, viszont 
üröm az örömben, hogy kinőt-
ték az épületet. A könyvtár pél-
dául már a sportterem teraszán 
kapott helyet, és saját étkezdére 
is szükség lenne. Elképzelése-
ik, terveik-álmaik vannak, azok 
megvalósításához viszont támo-
gatásra lenne szükségük. A kon-
zulátustól ezúttal a díszterem-
be függő mikrofonokat kaptak.

Egy lelkes fiatalembernek 
köszönhetően igencsak nyüzs-
gő sportélet zajlik a városban, 
az iskolában. Szenek Zoltán 
testnevelő tanár, a TT Sport el-
nöke lelkesen edzi a fiatalokat, 
kiemelten az asztalitenisszel 
foglalkoznak. Számos nem-
zetközi versenyen vettek már 

Ajándék Magyarország Beregszászi Konzulátusától

Sportszerek a técsői 
fiataloknak

A karácsonyt megelőző adventi vásáron Beregszász főterén fel-
állította standját Magyarország Beregszászi Konzulátusa is. Jó-
tékonysági céllal árulták portékáikat, melyek között míves aján-
déktárgyak, könyvek, játékok, neves borászatok palackba zárt 
nedűi stb. voltak. Mint Szilágyi Mátyás főkonzultól megtudtuk, 
az így befolyt összegből korábban többek között a beregszászi 
bentlakásos óvodának, a roma iskolának, a ráti gyermekotthon-
nak, a nagyszőlősi fogyatékosok otthonának, az Ilosvai járási 
autista gyermekeket nevelő otthonnak nyújtottak segítséget. Ez-
úttal pedig a Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Középis-
kola, illetve annak bázisán működő TT Sport Társadalmi Egye-
sület volt a kedvezményezett.

részt, legutóbb például Szat-
márnémetiben szerezték meg az 
első helyet, Nagyváradról pe-
dig ezüst és bronzéremmel tér-
tek haza. Ottjártunkkor éppen 
Budapestre készültek egy nagy-
szabású nemzetközi versenyre, 

március 7-én pedig Técsőn ta-
lálkoznak az asztalitenisz sze-
relmesei. Szenek Zoltán öröm-
mel számolt be arról, hogy az 
utazásaikhoz, a versenyek le-
bonyolításában nagy segítsé-
get kapnak a técsői sportisko-
lától illetve a város vezetésétől. 
Most hálás a konzuli segítsé-
gért – többek között pingpong-
labdákat és -ütőket, sportórát, 
foci-, kézi- és röplabdákat stb. 
kaptak –, hisz az eredmények 
felmutatásához kevés a lelke-
sedés, felszerelések, eszközök 
is kellenek. 

Az ajándékok átadása során 
Szilágyi Mátyás szólt a konzu-
látus sportmissziójáról is, s aján-
lotta, hogy a técsőiek is kapcso-
lódjanak be az általuk szerve-
zett és támogatott sportrendez-
vényekbe, hogy a szórványvi-
dékek ezáltal is bekerüljenek a 
vérkeringésbe. A diplomata to-
vábbi segítségnyújtásról bizto-
sította a técsői magyar iskola és 
a TT Sport vezetőit.

Kovács Erzsébet

rozsoskerti székházában jöttek 
össze a máltaiak és a rózsahöl-
gyek (Kárpátaljai Rózsahölgyek 
Társasága), hogy együtt nézzék 
meg ezt a továbbgondolásra ins-
piráló filmet. 

Néma csend, könnyek tör-
lése… Aztán elismerő taps. El-
sősorban a filmet készítőknek. 
Meg a szereplőknek. S legin-
kább annak, hogy a filmben sze-
replő férj a magyarországi fize-
tésnél is jóval kecsegtetőbb né-
metországi munkát feladva ha-
zatér. Mert úgy érzi, sokkal fon-
tosabb, hogy a család együtt le-
gyen. Jóban rosszban. Hogy ott 
legyen a felesége mellett a pró-
bák idején, hogy a kisfiával hor-
gászni menjen, hogy a kamasz 
lánya mindenkor támaszt talál-
jon az apukájában… 

A vetítést követően a részt-
vevők kötetlen beszélgetést foly-
tathattak a film megálmodóival 
és alkotóival. Ezt megédesítette 
Gilpert Beatrix kreatív és igen fi-
nom tortakompozíciója is. 

Kovács Erzsébet

Négy tinédzser korú migránst 
találtak összefagyva, eszmélet-
lenül a nyugat-ukrajnai Lviv 
megyében egy almát szállító 
hűtőkamionban – hozta nyil-
vánosságra a zahid.net hírpor-
tál a rendőrségre és a vámszol-
gálat helyi részlegvezetőjére hi-
vatkozva.

A jármű Észak-Macedóniá-
ból szállított almát Oroszország-
ba, Románián keresztül lépett be 
Ukrajnába.  

A négy, 16-17 év körüli fiatal-
ember közül kettőnél afganisztáni 
iratokat találtak, a másik kettőnél 
azonban semmilyen papírok nem 

Összefagyott, eszméletlen tinédzserek 
Ukrajnában egy hűtőkamionban

voltak. A kihűlt fiatalokat kórház-
ba szállították, állapotuk súlyos.

Az UNIAN ukrán hírügynök-
ség megjegyezte, hogy a szabályok 
szerint az almákat 2-5 Celsius-fokú 
hűtőkocsiban szállítják, amelyben 
nincs szellőzés.

A tinédzserekre maga a kami-
on sofőrje bukkant, amikor megállt 
egy benzinkútnál Lviv (Lemberg) 
közelében szombat éjjel. Szavai 
szerint fogalma sem volt arról, hogy 
az autójában vannak. Gyanús han-
gokat hallott a hűtőrészből, ezért 
kinyitotta az ajtót, és ekkor fedezte 
fel a tinédzsereket.
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Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

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

„Az erőtleneknek erőtelenné 
lettem, hogy az erőteleneket 
megnyerjem. Mindeneknek 
mindenné lettem, hogy minden 
módon megtartsak némelyeket. 
Ezt pedig az evangyéliomért 
mívelem, hogy részestárs legyek 
abban.” (1Kor 9, 22, 23)

Az erőtlen ember többnyi-
re kesereg, nyafog, panaszkodik. 

De hát kinek van ma ideje, na 
meg idege végighallgatni egy ke-
sergő embert?! „Megvan nekem a 
magam baja, nem érek én rá má-
sokkal foglalkozni” – mondják. 

Pál apostol pedig ezt írja ma-
gáról: erőtelenné lettem, nyomo-
rulttá lettem azért, hogy a kínlódó 
embernek bemutassam az evangé-
liumot, Krisztust. Közel mentem, 
le egészen a porba a nyomorult-
hoz, hogy érezze: vele érzek, ne-
kem is fáj, ami neki fáj, szenve-
dek vele együtt én is. 

Nincs egyedül kínjával, bajá-
val, bukásával. A testi vagy lel-
ki nyomorúsággal küzdő ember 
is érték! Nem lehet leírni az éle-
tét, nem lehet kitaszítani, lenéz-
ni, megvetni. 

Mivé lettem én? 
Számot tudok-e adni ma-

gamról? 
Mit adtam vagy adok a szen-

vedő, küzdő embertársamnak? 
Van-e elég vigasz a tarso-

lyomban? 
Vagy messzire futok, és azt 

mondom: ó, dehogy hallgatom a 
másik sírását, nekem is van éppen 

Szenvedni a szenvedővel…
elég problémám, nem veszem 
még ezt is a nyakamba!

Ha még csak otthagynám! De 
legtöbbször nem hagyjuk meg-
jegyzések nélkül: „Persze, azért 
van ez veled, mert ezt, meg ezt 
tetted! Emlékszel, régen is...”

Jób barátainak az utódai ma 
is élnek. Ugyanazt a módszert al-
kalmazzuk, mint elődeink néhány 
ezer évvel ezelőtt, szenteskedő 
hangon csak ítélgetünk. 

Uram, Te sírtál a sírókkal, 
gyászoltál a gyászolókkal, együtt 
örvendeztél a szerelmes ifjú há-
zaspárral a kánai menyegzőben. 
Te bűnössé lettél ártatlanul ér-
tünk, hogy a szabadulást, az örök 
életet és annak örömeit nekünk 
add. Emberré lettél, büntetlenül 
bűnös emberré, hogy a golgotai 
kereszten teljes váltságot, új kez-
dést, új életet adj nekünk.

Mivé lettem én? 
Oda álltam-e az üldözött mel-

lé, nyújtottam-e a kezemet, hogy 
felemeljem a bukott embert?

Ránéztem-e a szenvedőre, ke-
sergőre, hogy meghallgassam őt, 
odatartottam-e vállamat, hogy 
megoszthassa velem a terhét?

Szeretnék igazán a Te gyer-
mekeddé lenni, Uram, hogy Hoz-
zád hasonlóan, vállalni tudjam a 
szenvedők terhét. Szeretnék min-
denkinek mindenné lenni, hogy 
méltón tudjam bemutatni a sza-
badulás, a megváltás örömüze-
netét, az evangéliumot. Ebben se-
gíts, Uram! Ámen.

„Azért, szerelmeseim, kerüljé-
tek a bálványimádást!” (1Kor 
10, 14)

P á l  a p o s t o l  i d e j é b e n 
Korinthusban sok és sokféle po-
gány templom volt. Természete-
sen a nép pogány isteneit, bálvá-
nyait imádta, azoknak áldozott. A 
város szennye, erkölcsi bűze ret-
tenetes volt. De Isten ebbe az el-
veszendő Korinthusba is elküldte 
a megváltás, a szabadulás, az örök 
élet üzenetét és sokan megtértek. 

Az új, hívő keresztények nem 
voltak biztosak a hit gyakorlásá-
nak módjában és ezért sokszor té-
vedtek. Az istentisztelet gyakor-
latába pogány, tisztátalan eleme-
ket kevertek. Ezért tanította Pál 
apostol: ha valaki tagja a Krisz-
tus testének, a gyülekezetnek, an-
nak már más emberré kell válnia. 
Nem lehetnek titkolt, rejtett bál-
ványai, pogány szokásai, el kell 
hagynia a bálványimádást.

Úgy gondolnánk, hogy mo-
dern, felvilágosult világunkban 
nincsenek bálványaink. De az 
Ige ma is üzenet, ma is jelentő-
sége van, ma is megszívlelendő. 

Miért, mi a mai felvilágo-
sult keresztény bálványa? – kér-
dezzük. 

A jólét, a szabadság, a magán-
élet, a rang (még a templomban 
is), a nevünk, a szerelmünk, az ál-
maink, a gyermekeink, a nemze-

Ne legyenek bálványaid!
tiségünk... – igen, ezek a bálvá-
nyaink, hiszen sokat áldozunk mi 
ezekért: időt, erőt, pénzt, és első-
sorban önmagunkat. 

Sajnos oly sokan, a kereszté-
nyek közül is, bálványaik oltá-
rán égetik el életüket! Így aztán 
nem jut idő templomba menni, 
Igét olvasni, közösséghez tartoz-
ni, lelki önvizsgálatot tartani, Is-
ten előtt csendben időzni! Hajtjuk 
magunkat, dolgozni kell belerok-
kanásig az új autóért, a szép la-
kásért, még több pénzért, a gyer-
mekünk jövőjéért...

Isten pedig azt mondja: ne 
tedd! Állj meg, szánj rám időt és 
beszélek veled, megmutatom az 
utat, amin járnod kell! Ne imádd 
a házad, pénzed, gyermeked, hír-
neved, szerelmed, ne legyenek 
bálványaid én előttem! Ne he-
lyezz senkit és semmit elém! Kö-
vess engem, én megáldalak és ál-
dássá teszlek.

Mennyi nyomorúság, féltett, 
rejtett bálvány veszi el életerőn-
ket, mert nem figyelünk, nem vi-
gyázunk és átvesszük, magunknál 
tartjuk, őrizzük a pogány világ 
bálványait! Bocsáss meg, Úr Jé-
zus, és kérlek „Törjed össze bal-
ga szívem bálványait! Szabadsá-
got adj és tiszta szívet!” Szeretni, 
szolgálni vágylak, Uram. Ámen.

Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

 A 25 éves múltra visszate-
kintő egyházi iskola idén ősztől 
immár az 5. évfolyamtól várja a 
tanulókat, lehetőséget biztosít-
va számukra a minőségi oktatás-
ra és a lelki gondozásra. A foko-
zatosan gyarapodó diáklétszám 

mutatja, van igény a keresztyén 
fegyelemre és szabályokra építő 
nevelésre, arra, hogy Isten legyen 
a középpontban. Jézus követésére 
tanítani az a plusz, amit a tanárok 
felvállalnak évről évre, hogy he-
lyes értékrend alakuljon ki a líce-
um növendékeiben. Nemcsak is-
kolát, hanem valódi jövőt válasz-
tanak a szülők gyermeküknek.

Jézus mondja: „Engedjétek 
hozzám jönni a kisgyermekeket, 
és ne tiltsátok el tőlem őket, mert 
ilyeneké az Isten országa” (Márk 
10,14). Ezekkel a szavakkal kö-
szöntötte Seres János tisztele-
tes, a líceum lelkész-igazgatója a 
díszteremben összegyűlt sokasá-
got, bizonyságot adva az ige üze-
netének igazságáról, kérve a szü-
lőket, engedjenek a hívásnak – ha 
eddig nem tették –, s vigyék gyer-

Nyíltnap a Péterfalvai 
Református Líceumban

Február 8-án a Péterfalvai Református Líceum, a következő tan-
évre készülődve, nyílt nap keretében mutatta be a tanintézményt 
az érdeklődő szülőknek és a gyermekeknek.

mekeiket Krisztushoz. A szeretettel-
jes invitálás áldáshordozó: Jézus is-
meri az övéit és bőségesen megju-
talmazza. Ha tudom, hogy „nem ne-
kem van igazam, hanem Jézus sza-
va a döntő, akkor jön az áldás”. Ha 
a világi értékekkel szemben az Is-

ten értékrendje foglalja el a helyet, 
akkor minden rendben van. A gyer-
mekünk biztonságban van. 

Különösen ma, az idő- és figye-
lemhiánnyal küszködő mindenna-
pokban, nem mindegy, hogy kit kö-
vetünk! Kik a példaképeink? S mi-
lyen életet szánunk a gyermekeink-
nek? Olyat, ahol mindig zúgolód-
nak, mindennel elégedetlenek, és 
tiszteletlenek, vagy olyat, amikor 
Jézus szemén keresztül szemlélnek 
másokat és meglátják a jót? Az elé-
gedetlenség bűnét Krisztus kereszt-
jéhez tehetjük le. Ezért is fontos, 
hogy a jövendő nemzedék itt Kár-
pátalján hol és mit tanul. Milyen 
értékeket sajátít el, s milyen lesz a 
lelki élete? Kérdés: egészséges lel-
kületű fiatalokat akarunk egészsé-
ges életcéllal vagy labilis, nemtö-
rődöm, kiégett felnőtteket? Az egy-

házi tanintézményeknek eltökélt 
célja, hogy jellemes férfiakat és 
nőket neveljen, akik Isten segít-
ségével bátran helytállnak a ne-
hézségek során.

Az áhítatot követően Bohut 
Andrea igazgatónő bemutatta az 
iskola működését. A gyakorlati 
kérdéseknél elhangzott az 5., 6. 
és 7. osztályosok beutaztatásával 
kapcsolatos több megoldási lehe-
tőség, valamint a napi rutinjukról 
kaphattak információt a jelenlé-
vők. A kisebbek még nem fognak 
kollégiumi elszállásolást kapni, 
viszont a napközi adott lesz szá-
mukra. A korai délutáni órákban 
így tanári segítséggel tudnak fel-
készülni a másnapi órákra. 

A szóbeli tájékoztatást köve-
tően Tar László kollégiumi igaz-
gató és Veres Edit ének- és ne-
velőtanár körbevezette a résztve-
vőket az iskolában. Az osztály-
termeken túl a szülők és a gye-
rekek megismerkedhettek a kö-
zösségi helyiségekkel, a kollégi-
ummal és az étkezdével is.  Min-
denki hazavihette a jelentkezési 
lapot, aminek kitöltésével a ta-
nulók beadhatják jelentkezésü-
ket a líceumba. Az is kiderült, 
hogy február 15-től szombaton-
ként konzultációs órák lesznek 
megtartva a 8–10. osztályosok 
számára magyar nyelv- és iroda-
lom, illetve matematika tantár-
gyakból. Április 4-én pedig sor 
kerül a mindent eldöntő felvéte-
lire. A kisebbeknek (5–7. osztá-
lyosok) április 18-án lesz az írás-
beli-szóbeli vizsgája, ami egy-
szerűbb formában valósul meg, 
mint a nagyoknál. Tollbamon-
dásra, szövegolvasásra és némi 
számtani műveletre kell készül-
nie azoknak, akik ide terveznek 
felvételizni. Egy kisfilm meg-
szólaltatta a korábban idejárt di-
ákokat, véleményüket megoszt-
va a nyilvánossággal.

„Amit a világ kínál, arra nincs 
szüksége a gyerekeknek, de Jé-
zus ölelő karjára, szerető gon-
doskodására határozottan igen!” 
– emelte ki Seres János, rámutat-
va a fiatalok valós igényeire. Jé-
zus érintése életet ad, s ehhez ra-
gaszkodni kell.

Bodnár Diána

A téltemetés hagyományos, 
régi ünnepét, a kiszeégetést ma 
már csak elvétve ismerik és tart-
ják meg. Úgy zajlik, hogy a gye-
rekek készítenek egy bábot, az 
úgynevezett kiszebábot, vala-
mint különféle zajkeltő szerszá-
mokat, majd kivonulnak a tér-
re – élükön egy dobossal és egy 
kikiáltóval –, miközben télűző 
rigmusokat kiabálnak (például: 
„Haj, ki kisze haj, kivisszük a 
betegséget, behozzuk az egész-
séget, haj kisze haj”), és közben 
zörgetik a zajkeltő eszközöket, 
dudákat, sípokat, dobokat. Nos, 
ezt a szokást most a beregszászi 
fiatalok felelevenítették, de nem 
is akárhogyan! Ők a szalmából 
készült báb zsebébe az előzőleg 
papírra vetett félelmeiket he-
lyezték el, majd a plébánia ud-
varán nagy lángokban égett el a 
bábbal együtt a sok rossz tulaj-

Farsangi mulatság a beregszászi római katolikus hittanosoknak

Tündérek, katonák, cowboyok
Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál, csárdást jár a habverő, 
bokázik a máktörő… – Gazdag Erzsi verséből is kiderül, hogy eb-
ben az időszakban minden megtörténhet. A gyerekek ezt arra hasz-
nálják ki, hogy állatbőrbe bújnak, vagy kedvenc mesehősük ruhá-
ját öltik fel. A beregszászi római katolikus hittanosok számára az 
elmúlt szombaton szerveztek jelmezes mulatságot a Pásztor Ferenc 
Közösségi Házban, amely Molnár János plébános áldásával és kö-
zös imával kezdődött. 

donság, a betegségek, gyengesé-
gek, hiányosságok…

Ezt követően aztán felszaba-
dultan élvezhették a mulatságot. 
Ki-ki bemutatkozott, hogy ezen a 

délutánon melyik mesehőssel, 
kedvenc állattal próbált azono-
sulni. Volt itt tündér, katona, er-
dész, cowboy, tengerész és kis-
cica, kutyus, medve stb. Az öt-
letes jelmezeket oklevéllel dí-
jazta a zsűri.

S hogy milyen okosak, ügye-
sek a gyerekek, arról a Ki mit tud? 
vetélkedőn, illetve az ügyességi 
játékokon, a vidám táncmulat-
ságon győződhettünk meg. És a 
szervezőknek köszönhetően ter-
mészetesen nem maradt el a far-
sang egyik fontos eleme, a fánk 
kóstolása sem. 

Igazán jóhangulatú téltemető 
farsangi mulatság részesei lehet-
tek ezúttal is a résztvevők. 

-kósa-
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Korábbi cikkeinkben már be-
mutattuk a fényképezés művé-
szetének jeles képviselőit. Most 
ismét egy beregszászi fotóst kér-
deztünk meg arról, ő hogyan in-
dult el pályáján. Gazdag Mihályt 

sokan DJ-ként ismerik, azonban 
fényképeit is egyre jobban ked-
veli a kárpátaljai közösség.

– Hogy alakult ki a fotózás 
iránti szeretete? 

– A technika iránti érdeklő-
désem szinte kiskorom óta je-
len volt az életemben. Mindig 
is szerettem volna magamnak 
fényképezőgépet, de sosem volt 
keretem egy belépő szintű gép-
re. Nem emlékszek pontosan, 
de kb. 19-20 éves lehettem, mi-
kor megtaláltam édesapám régi 
Zenit fényképezőgépét egy fiók 
mélyén. Ezek a régi masinák 
még filmesek vol-
tak. Nagyon megtet-
szett nekem, így hát 
elkértem, hogy hasz-
náljam. Ettől kezd-
ve indult el az igazi 
szeretet. Vittem ma-
gammal mindenhová, 
ahová csak tudtam. 
Gyakoroltam, kísér-
letezgettem, próbál-
tam kihozni magam-
ból a maximumot. 
Persze kezdőként ki-
sebb-nagyobb sike-
rekkel. 

– Tanulta ezt a 
mesterséget?

– Mint említet-
tem, édesapám fény-
képezőgépe által kap-
tam kedvet a pillana-
tok megörökítéséhez. Azonban 
azok a régi típusú gépek nem úgy 
működnek, mint a mai, korszerű 
fényképezők. Mivel akkoriban 
még negatív filmre fotóztunk, 
és csak 36 képkocka állt rendel-
kezésünkre, legalább kétszer-há-
romszor átgondoltuk, hogy mi-
lyen beállításokkal készítünk el 
egy felvételt. Saját magam fej-
lesztettem ki a technikáimat, má-
sok munkáit figyeltem, inspirá-
lódtam, az internet megjelenésé-
vel pedig egyre könnyebbé válik 
a tanulás számomra.

– Úgy tudom, a fotózás mel-
lett más szakma is érdekli. 

– Az Ungvári Nemzeti Egye-
temen szereztem matematika 
diplomát 2013-ban. Kedvet vi-

Beszélgetés Gazdag Mihály fotográfussal

A megörökített pillanat
Ma már mindennapos dologgá vált, hogy fotókat készítünk ma-
gunkról, szeretteinkről, melyeket közösségi oldalainkon teszünk 
közzé. Mégis egy-egy profi felvétel, esküvői vagy ballagói fénykép 
elkészítésére szakembert kérünk fel. 

szont nem kaptam ahhoz, hogy 
ebbe az irányba induljak el. Így 
már 13 éve DJ-ként tevékenyke-
dem. Több helyi diszkóban dolgoz-
tam már, mint rezidens DJ, jelenleg 
is a Beregdédai K2 Club egyik le-

mezlovasa és party fotósa vagyok. 
Hobbi szinten kilenc éve, de hiva-
tásos szinten négy éve fotózok. A 
fényképezéssel együtt alakult az 
is, hogy videósként is tevékenyke-
dem, hiszen egy esküvői fotózás al-
kalmával több mindenre oda kell fi-
gyelni. A technika fejlődésével pe-
dig a drónos légi felvételek világá-
ba is belekóstoltam. Így tudom fej-
leszteni önmagam, megtapasztalni 
a határaimat.

– Milyen kezdeti nehézségek-
kel kellett megküzdeni?

– Sajnos rengeteg nehézséggel 
szembesülhetünk ezen szakmán be-

lül. Az egyik oldal a tudás és a tech-
nika megszerzése. Rengeteg időt, 
energiát és persze pénzt kell bele-
fektetni egy ilyen vállalkozásba. Ha 
ezek mind megvannak, akkor még 
csak fél úton járunk. A másik ol-
dal pedig az emberek bizalmának a 
megszerzése. Nehéz újoncként be-
lépni a piacra úgy, ha ott már jelen 
vannak a jól bevált fotósok. El kell 
telnie néhány évnek, mire elterjed a 
köztudatban egy kezdő fotós neve, 
és így évről évre több felkérésre le-
het majd szert tenni.

– Milyen kérésekkel kereshetik 
meg a megrendelők?

– Tulajdonképpen már renge-
teg témával kerestek fel. Az étel-
fotózástól a drónos, épület fotó-
zásig minden volt már. A leggya-

koribb felkéréseim az esküvők, 
szülinapok és keresztelők meg-
örökítése. Szeretek új kihívások-
kal szembesülni, amit kérnek tő-
lem, azt a legjobb tudásom sze-
rint próbálom megcsinálni. 

– Valóban igaz-e, hogy fo-
lyamatosan szükséges fejlesz-
teni, mert különben gyorsan le-
maradunk?

– Ha nem is gyorsan, de idő-
vel le lehet maradni. Igaz, a mai 
világban szinte napról napra ér-
kezik egy újabb csúcsgép, persze 
nem minden a technikai felsze-
reltségről szól. Ami fontosabb, 
szerintem, az a tudás fejleszté-

se. A legdrágább 
fényképezőgép-
pel is lehet rossz 
képet csinálni, és 
egy egyszerű, pár 
filléres géppel is 
lehet versenyké-
pes felvételt ké-
szíteni, ha jók a 
beállítások és mi 
is kreatívak va-
gyunk.

– Ha már si-
kerül betörni a 
fotózás világába, 
hogyan érhető el, 
hogy minél töb-
ben válasszák az 
új szakembert?

– Alázat, sze-
retet és türelem. 
Szerintem ezek 
a legfontosabb 
dolgok, amelyek 
nélkül nem lehet 
tartós ez a szak-

ma. Ha ezek nincsenek meg, 
akkor egy bizonyos idő eltelté-
vel az adott fotós fel fogja adni 
a munkát. 

– Gondolt-e arra, hogy más 
országban próbáljon szerencsét?

– Szerencsére volt alkalmam 
más országokban is kipróbál-
ni magam. Negyedik éve, hogy 
haza költöztem Hollandiából, 
ahol az ottani munkahelyemen 
volt sokszor szükség a fotós te-
hetségemre. Jelenleg a legtöbb 
megbízatásom itthon, Kárpátal-
ján van, de nem ritka a magyar-
országi felkérés sem. Amire pe-

dig a legbüszkébb vagyok, az az 
Ausztráliai Marquis Fashion Ma-
gazinban megjelent fotósoroza-
tom, amely egy Ausztráliába ki-
költözött beregszászi barátom-
mal, Dadai Irina stylist-tel közös 
munkánk eredménye.

– Milyen tanácsokkal látna 
el egy kezdő vállalkozót?

– A legfontosabb a terjeszke-
dés és megbízhatóság. Az internet 
és az közösségi oldalak segítsé-
gével szinte ingyen, és a leggyor-
sabban lehet elérni a kívánt cél-
közönséget. Ha az emberek lát-
ják, hogy tehetséges vagy, és ver-
senyképes árakkal dolgozol, ak-
kor előbb-utóbb elindul az a bi-
zonyos szekér.

Kurmay Anita

Ezekkel a gondolatokkal 
kezdődik a Kárpátaljai Megyei 
Magyar Drámai Színház leg-
újabb, formabontónak is nevez-
hető előadása, mivel igazából a 
néző nem egy színházban, ha-
nem inkább egy osztályterem-
ben foglal helyet. Ahol az egy-
személyes darab főszereplője, 
a már említett Klamm tanár úr 
(Kacsur András) időnként ne-
vén szólít egy-egy diákot. Per-
sze ebben sincs sok köszönet, 
mert a Klamm szájából csakúgy 
röpködnek a gúnyos megjegy-
zések, melyek lényege így fog-
lalható össze: a világ talán leg-
semmirevalóbb társasága gyűlt 
ebbe az osztályban össze, akik 
az életben biztosan nem állják 
majd meg a helyüket. És akik 
ráadásul nem átallották közö-

sen megfogalmazott levelükben 
arra kérni a gimnázium igazga-
tóját, hogy az jelöljön ki nekik 
egy másik német tanárt Klamm 
helyére, mivel nyilvánvaló, hogy 
a történtek után nem tudja ellát-
ni feladatát. 

De hát mi történt tulajdonkép-
pen? Egy szörnyű tragédia rázta 
meg az iskolát. A diákok olvasa-
ta szerint, mivel Klamm nem volt 
hajlandó kettesnél jobb osztály-
zatot adni egy Szása nevű diák-
nak – ezzel elvágva számára az 
érettségihez vezető utat –, a kö-
zepes képességű nebuló kétség-
beesésében öngyilkosságot kö-
vetett el. 

A diáktársak egyértelműen a 
tanárt hibáztatják Szása értelmet-
len haláláért, Klamm pedig mind-
untalan oda lyukad ki, hogy a ta-
nuló egyszerűen nem érdemelt 
kettesnél jobb jegyet, így a halá-
láért egyáltalán nem ő a felelős. 
S mivel Klamm egy következe-
tes és egyenes jellem, valószí-
nűleg az osztályból még sokakat 
meg fog buktatni. 

Hogy az érettségi megszer-
zésének ma már nincs igazán 
sok értelme, mert az egyre in-
kább digitalizálódó világunk-
ban az a tanuló, aki alapos szá-
mítógépes ismeretekkel rendel-
kezik, nagyot legyinthet a már 
csak presztízskérdésnek számí-
tó érettségire, hisz a munkaerő-
piacon jobbnál jobb állásajánla-
tokat talál. 

Színházi előadás Beregszászon

Klamm tanár úr drámája
Ugyan melyik pedagógus nem akarja kivívni diákjai tiszteletét, 
nagyrabecsülését, netán szeretetét?! Hát például Klamm tanár 
úr, aki az egyik gimnáziumban német irodalmat tanít. Mert sze-
rinte eleve vesztes helyzetbe kerül az az oktató, aki a nebulók 
szeretetére ácsingózik. Szerinte jogos a kérdés: a diákok többsé-
gében ugyan miért nem merül fel sohasem, hogy ők vágyjanak 
egy-egy tanár szeretetére?!

Visszatérve Szása öngyil-
kosságára, ami nem hagy-
ja nyugodni a tanárt. A világ-
történelemben nem ez az első 
ilyen jellegű eset, magyarázza 
Klamm. Végül is be kell látni, 
hogy az iskola egy kényszerí-
tő intzémény. Ahol a tanárok 
a rendelkezésükre álló eszkö-
zökkel mind jobb teljesítmény 
elérésére ösztönzik a diáko-
kat. Ez csak úgy érhető el, ha 
a pedagógus messzemenőkig 
következetes. Persze a tanár 
számára időnként jelentős si-
kerélmény, ha valamelyik té-
mát érdekesen és élvezetesen 
tudja előadni. S valóban kelle-
mes érzés, ha a padokban he-
lyet foglaló fiatalok tekinte-
téből a figyelem és a szeretet 
fénye sugárzik az előadó felé. 

Ám mindezek mellett eltörpül 
a teljesítménykényszer. Amely 
osztályzáskor szigorúan meg-
köti a tanár kezét és kötelezi a 
diákot arra, hogy elmélyüljön 
a tananyagban.

Apropó, tananyag! Klamm 
szerint az mindent felülír. 
Hangoztathatunk mi bármi-
lyen humánus elveket, hogy 
egyesek szerint az emberi 
kapcsolatok, a tanár és a diák 
viszonyában legalább olyan 
fontosak, mint maga a tan-
tárgy alapos ismerete. Melles-
leg – a végén Klamm már ed-
dig is eljut – a tananyag elsa-
játítása is akkor megy zökke-
nőmentesen, ha a tanárt tisz-
teli a diák, és fordítva, a diá-
kot tiszteli a tanár. 

A mindvégig feszült légkö-
rű előadás során talán ez a felis-
merés jelenti azt a halovány re-
ménysugarat, amely, valószínű-
leg már későn, Klamm és diákjai 
viszonylatában felvillant. 

Az előadás után tapasztalt 
pedagógusok részvételével kö-
tetlen beszélgetésre került sor. 
Ezen megtudtuk, hogy a ter-
vek szerint a darabot kihelye-
zett osztálytermi program kere-
tében bemutatják a kárpátaljai 
magyar középiskolák és gimná-
ziumok felsőbb osztályos tanu-
lóinak, majd a látottakat a diá-
kok és a pedagógusok együtt 
értékelik.

Eszenyi Gábor
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Magyar Konyha Hete, nyolcadszor

A sokszínű kárpátaljai 
gasztronómia

A gasztronómia és a turiz-
mus szerves egységet alkot, hang-
súlyozta megnyitó beszédében 
Tarpai József, a Kárpátalja Ma-
gyar Turisztikai Tanács (KMTT) 
tiszteletbeli elnöke. Különös 
vonzerővel bír a kárpátaljai gaszt-
ronómia, melynek sajátos jellege, 
sokszínűsége az itt élő népek – az 
ukránok, magyarok, szlovákok, 
románok, zsidók és cigányok – 
konyhájának egymásra hatásából 
alakult ki. Jól tükrözi ezt a szer-
vezet által a napokban megjelen-
tetett ukrán nyelvű gasztrokalauz, 
amely 190 minőségi szolgáltatást 
nyújtó vendéglátóipari egységet 
ajánl a hozzánk érkező hazai tu-
risták figyelmébe. 

Mester András, a KMTT el-
nöke a szervezet létrejöttének 
legfontosabb céljairól szólt: az 
a törekvésünk, hogy vidékünkön 
a turizmussal foglalkozók erőfe-
szítéseinek egységes irányt szab-
junk, hogy a különböző progra-
mok és kezdeményezések egy-
mást erősítsék és egymást kiegé-
szítsék. A gasztrokiadvánnyal 
kapcsolatban az elnök kifejtet-
te: különböző okok miatt a me-
gyénkbe látogatók jelentős része 
nem keres fel egyetlen éttermet, 
vendéglőt sem. Az irántuk való 
bizalmat szerették volna e kiad-
vánnyal erősíteni. 

Grezsa István miniszte-
ri biztos a sokszínű és válto-
zatos kárpátaljai konyhát a ré-
gió egyik fontos közös kincsé-
nek nevezte, amelynek megis-
mertetésével és népszerűsíté-

sével hozzájárulhatunk a többsé-
gi nemzet tagjainak és a kisebb-
ségben élők közeledéséhez, egy-
más jobb megismeréséhez és el-
fogadásához. A politikus fontos-
nak tartotta elmondani: a környe-
zetszennyezés megakadályozá-
sa, e gyönyörű vidék természe-
ti szépségének a megőrzése szin-
tén közös feladataink közé tarto-

zik. A miniszteri biztos reményét 
fejezte ki, hogy újabb határátke-
lők megnyitásával Magyarország 
és Ukrajna polgárainak közeledé-
se még inkább felgyorsul. 

Fegyir Sándor, az Ungvári 
Nemzeti Egyetem turisztikai tan-
székének professzora bejelentet-
te, hogy Kárpátalján 2020-at az 
etnogasztronómia évének nyilvání-
tották. Ennek megfelelően számos 
színes program kerül megrendezés-
re. Beszámolt egy készülő érdekes 
kiadványról, amely majd azt mutat-
ja be, hogy az első világháborúban 

Elejét lásd az 1. oldalon

milyen ételeket főztek a fronton 
harcoló katonáknak. 

A házigazdák nevében felszó-
laló Pásztonyicki László annak az 
örömének adott hangot, hogy idén 
újabb vendéglátóipari egységek 
csatlakoztak a kezdeményezésük-
höz, akik igen gazdag és változa-
tos menüsort állítottak össze. Fi-
gyelemre méltó, hogy a magya-
ros ételek egyre jelentősebb helyet 
foglalnak el az olyan éttermek kí-
nálatában is, ahol nem is élnek je-
lentős számban magyarok.  

Bereczky István, a Kárpát-
aljai Magyar Borászok Egyesü-
letének elnöke arról tájékozta-
tott, hogy 2019 októberében egy 
nemzetközi zsűri értékelte a szer-

vezethez tartozó borászok borait. 
Ezek közül a huszonegy legjobb 
kapott minőségi tanúsítványt. 
Ennek köszönhetően a borászok 
egyesülete immár testületileg is 
részt tud venni a Magyar Kony-
ha Hete rendezvényén. 

A sajtótájékoztatót ételbemu-
tató követte. A jelenlevő mintegy 
félszáz újságíró a balatoni ha-
lászlé, az Újházi tyúkleves mel-
lett megkóstolhatta a házigazdák 
töltött káposztáját és kemencében 
készült csülöktálját. 

Eszenyi Gábor

– Most mégsem ez történt…
– Másutt, ha ez egyáltalán vi-

gasztalhat bennünket, sokkal na-
gyobb erejű volt az orkán, és a 
károk is jelentősebbek. Egyéb-
ként azóta már volt hasonló ter-
mészeti jelenségben részünk, 
ám ezt szintén megúsztuk ki-
sebb-nagyobb károkkal. Be-
széltem helyi katasztófavédelmi 
szakemberekkel. Ők azt bizony-
gatták, hogy ha nem ázott volna 
át a föld, akkor például Bereg-
szászon a Bolugyanszkij utcá-
ban nem dőltek volna meg sorra 
a villanyoszlopok. 

– Ilyenkor szokták monda-
ni, hogy az ember egyik szeme 
sír, a másik meg nevet. Mert a 
csapadékra nagyon nagy szük-
ség van. A múlt ősz elejére a vá-
ros vájt kútjaiban szinte teljesen 
elapadt a víz. Hasonló jelensé-
gekről számoltak be a megye 
más részéből is. 

– Ma már világosan látszik, 
hogy a klímaváltozás, az egyre 
szélsőségesebbé váló időjárás 

Tavaly a sokévi csapadékmennyiségnek a kétharmadával kellett beérnünk

Mérsékelt viharkárok 
Beregvidéken

Február 5-én, egy szerdai napon hatalmas vihar söpört végig az 
egész magyar alföldön, így Kárpátalja síkvidéki részén is. Az időn-
ként 160-170 km/ó sebességgel száguldó szél fákat döntött ki, vil-
lanypóznákat rongált meg. A megye sok településén órákra leállt 
az áramszolgáltatás. Mint Fedinisinec Erzsébet, a Beregszászi Me-
teorológiai Állomás vezetője elmondta, ilyen erősségű szelet ná-
lunk ritkán mérnek. Egyébként is az a jellemző vidékünkre – me-
lyet északról-északkeletről a Kárpátok hegyvonulata véd –, hogy 
azt elkerülik a szélsőséges időjárási események. 

egyik legfőbb jellemzője a csapa-
dékhiány. Általánosan elfogadott, 
és az utóbbi évek tapasztalatai is 
ebben erősítenek meg bennünket, 
hogy a megye alföldi részein az évi 
átlagos csapadék 600 mm. Jellem-
ző módon ez nem csupán egy meg-
szokott mennyiség. Ugyanis a mö-
göttünk hagyott sok-sok ezer éven 
át ehhez alkalmazkodtak a vidé-
künkön honos fák, bokrok, lágyszá-
rú növények, később pedig az em-
ber által termesztett gyümölcsfák és 
egyéb kultúrnövények. Ha ebben a 
rendszerben hiba keletkezik, akkor 
az nyomban megérződik például a 
termésmennyiségen. 

– Ebből a szempontból mit mu-
tat a tavalyi év?

– Mielőtt a konkrét adatokra 
rátérnénk, elöljáróban hadd mond-
jam el, hogy nagyon lényeges, mi-
kor, milyen időközönként és főként 
milyen mennyiségben hullik ránk 
az égi áldás. 

– Mit mutatnak ebből a szem-
pontból a tavalyi év adatai?

– Az elmúlt évben Beregvidéken 

összességében 434 mm csapadé-
kot mértünk. Jellemző, hogy a má-
jus maga 101 milliméterével min-
den hónapot túlszárnyalt. Esősre si-
keredett a június (58 mm) és a jú-
lius (52 mm) is. Az ég csatornái a 
nyár második felére záródtak be. 
Augusztus a maga 6 milliméteré-
vel vezeti a negatív rekordot, de a 
szeptemberi 15 mm és az októberi 
18 mm is messze alatta marad az 
ilyenkor mért átlagoknak. Majd a 
november sikeredett esősre, és a 
december a maga 56 milliméteré-
vel szintén kiemelkedő eredmény-
nek számított. Mezőgazdász isme-
rőseim meggyőződéssel állítják, 
hogy szerencsésen alakult a ren-
delkezésre álló csapadék eloszlá-
sa, így a megye agráriuma egy jó 
közepes évet zárhatott. 

– Mit mutatnak a 2020-as 
adatok?

– Bár azoknak a napoknak a 
száma, amikor hó is esett, alig éri 
el a tízet, a csapadékra egyelőre 
nem panaszkodhatunk. Mostaná-
ig ugyanis közel 70 mm-t mér-
tünk. Az őszi vetéseknek persze 
az lett volna jó, ha a tél nagy ré-
szében hótakaró borította volna a 
mezőket. Ám egyelőre nem tör-
tént nagyobb baj, mivel a leghi-
degebb napokon sem süllyedt a 
hőmérő mínusz 8 fok alá.

– Akkor ezek szerint meg-
úsztuk?

– Ez még nem jelenthető ki 
teljes bizonyossággal. A közvéle-
kedéssel ellentétben nem a janu-
ár, hanem a február a leghidegebb 
hónap. Egyébként, ami a klíma-
változásra utal, az a következő: 
januárban az átlaghoz képest há-
rom fokkal melegebbet mértünk.

Kovács Elemér

Miután mindenki megkap-
ta a karszalagját, a regisztrá-
ciónál tájékoztattak minket az 
aquapark nyújtotta szolgáltatá-

sokról. A legnépszerűbb relaxá-
ciós helyszín a jakuzzi volt, ahol 
nagyon jó beszélgetések alakul-
tak. A másik közkedvelt hely a 
szauna volt, 10-15 perc „izza-
dás” után jól esett megmártózni 
a belső medence fűtött, de még-
is hűvös vízében.

Két órától elfoglaltuk a 
komplexum kávézóját, ahol el-
fogyaszthattuk az ajándék piz-
zákat. Külön köszönet illeti a 

A házasság hete alkalmából 
fürdőzés a Horus Aquaparkban
2020. február 8-án közel 30 nagycsaládos házaspár gyűlt ösz-
sze a dédai Horus Aquapark bejáratánál. Az érkezést követő-
en egy nagy kört alkotva, kézen fogva adtunk hálát a pihenés 
lehetőségéért.

Barkaszi házaspárt a zamatos 
borkóstolóért!

Ebéd után tovább élvezhet-
tük a fürdőzést. A férfiak elő-

szeretettel vették igénybe a 
vízicsúszdát is. Volt, aki kipró-
bálta az udvaron található ofuro-t 
(japán fahordó), melynek vize a 
legtöbb próbálkozó számára túl 
forrónak bizonyult.

Köszönettel tartozunk ezért 
a csodás napért Magyarország 
kormányának, dr. Grezsa Ist-
ván miniszteri-biztos úrnak és a 
KMNE-nek.

B.Z.

A közép-kelet-európai orszá-
gokat egyformán érinti az 
egészségügyi szakember- és 
orvoshiány – különösen a csa-
ládorvosok hiánya. Épp ezért 
a Magyar Általános Orvo-
sok Tudományos Egyesüle-
te (MÁOTE), a családorvosi 
szakma és hivatás elismert-
ségének növelésén kívül, az 
utánpótlás helyzetén is szeret-
ne 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 családor-
vosa 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 La-
jos: jakablajos@citromail.hu, 
tel. 095 1585080) címére várjuk.

A beérkezett pályaművek 
közül a legjobb öt kerül bemuta-
tásra Budapesten 10 perces pre-
zentáció formájában. A prezen-
táció alapján egy Junior fődíj és 
több különdíj kerül kiosztásra.

Az Életműdíjra javasolt sze-
mélyt a kurátori testület hagy-
ja jóvá. Országonként egy-egy, 
összesen tehát 5 életműdíj kerül 
kiosztásra.

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 érté-
kes ajándéktárgyakat, valamint 
emlékplakettet és/vagy okleve-
let vehetnek át.

A díjakra jelöltek és meg-
hívottak részvételi díját (szál-
lás, étkezés) a pályázatot ki-
író MÁOTE biztosítja a Beth-
len Gábor Alapkezelő támoga-
tásával.

Budapest, 2020. február 1.
Magyar Általános Orvosok 

Tudományos Egyesülete
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– Ma már alaptételként fogal-
mazódik meg, hogy a szaporító-
anyag minősége nagyban meg-
határozza a termés minőségét és 
mennyiségét – állítja Huszár Ti-
bor fiatal beregardói gazda, aki 
egyben a környéken falugazdá-
szi teendőket is ellát. – Azt vet-
tem észre, hogy környezetemben 
mostanra sokan lemondtak arról, 
hogy ősziekből is lehet bő termést 
betakarítani. A legfőbb ok az egy-
re szélsőségesebbé váló időjárás. 
Ha pedig az őszi búza, árpa vagy 
tritikálé úgysem hozza meg a kí-
vánt eredményt, akkor felesle-
ges a fáradozás, vélekednek ők. 
Nincs szükség minőségi vető-
magra, a tápanyagutánpótlást pe-
dig a maradékelv szerint szervez-
zük meg. Hasonlóképpen a nö-
vényvédelmet is. Ha a felszapo-
rodó gyomnövények és a külön-
böző betegségek nem figyelmez-
tetnék őket a vetésváltás szüksé-
gességére, akkor valószínűleg 
minden évben a már bevált ku-
korica mellett döntenének. 

– Ám úgy tűnik, ezúttal a 
sok-sok példa pozitív szemlélet-
beli változást hozhat. 

– A kezdeményezést legfő-
képpen ezzel a céllal indítottuk 

A Kárpátaljai Vállalkozók Szövetségének gabonaprogramja

Új fejezet az ősziek 
termesztésében

Az utóbbi években felemás helyzet alakult ki a szántóföldi növé-
nyekkel foglalkozó kárpátaljai termelők körében. Egyre inkább 
úgy tűnik, hogy legfontosabb takarmánynövényünket, a kukori-
cát a többség mostanra már megtanulta eredményesen termeszte-
ni, ám ősziekből a hozamok ugyanezen gazdáknál továbbra is olyan 
alacsonyak, hogy azok még sokszor a ráfordításokat sem fedezik. 
Lehet másként is, állítják a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szö-
vetségének irányítói, akik az elmúlt nyáron ebből a célból hirdet-
ték meg őszi gabonatermesztési programjukat. 

útjára. Az elmúlt nyáron szövetsé-
günk vásárolt 200 tonna jó minő-
ségű őszi búzát, illetve hozzá 110 
tonna műtrágyát, s azt 340, főként 
szántóföldi növénytermesztéssel 
foglalkozó gazdatársunk között 
osztottuk szét. Egy termelőnek 
átlagosan 2,5 hektárra való ve-
tőmag jutott. Valljuk be, ennyi-
vel nem váltjuk meg a világot, 
ám szerte a megyében az ösz-
szességében elvetett ezer hek-
tár elegendő bizonyítékul szol-
gál majd ahhoz, hogy ha kiváló 
szaporítóanyagot használunk, és 
a vetés alá megfelelő minőségű 
és mennyiségű tápanyagot vi-
szünk be, az őszi kalászosok a 
mi éghajlati adottságaink és ta-
lajviszonyaink mellett egyen-
rangú váltónövényei lehetnek 
a kukoricának. Igaz, hogy még 
sok időnek kell eltelnie ahhoz, 
hogy meginduljanak az arató-
gépek, ám eddig a növények jó 
állapotban vészelték át a telet. 
A vetések mintegy 60%-a kivá-
ló állapotban van, a többiek kondí-
ciója is elfogadható. Persze jól jön-
ne egy kis hótakaró. Dehát mi, me-
zőgazdászok tudjuk, hogy nem ala-
kulhat minden ideálisan. Az őszi 
gabonatermesztési programunk 

másik fele arról szól, hogy a gaz-
dák aratás után a termés bizonyos 
százalékát visszajuttatják a szövet-
ségnek, amely ebből gabonaalapot 
hoz létre. Ennek segítségével, aki 
elfogadja a feltételeinket, minden 
esztendőben nálunk megelőlegez-
heti a számára szükséges követke-
ző évi minőségi szaporítóanyag egy 
részét. Mondanom sem kell, a leg-
főbb szempont számunkra tovább-
ra is a minőségi mutatók javítása, 
az erre való ösztönzés. 

– Úgy tűnik, hogy a gabonafé-
léknek biztos piaca van a világon. 

– Ukrajna európai viszonylat-
ban is jelentős gabonamennyisé-
get exportál, s ez jó hatással van a 
belföldi piacra. Az utóbbi években 
eléggé kiegyensúlyozottak az árak. 
Meggyőződésem szerint a gabona-
félékből nyert üzemanyag elterje-
dése új fejezetet nyit a szántóföl-

di növények termesztésében. Az 
agráriumnak ez a fontos ágazata te-
hát egyre inkább a figyelem hom-
lokterébe kerül. Tíz évvel ezelőtt 
Kárpátalján a parcellák 15-30%-a 
parlagon hevert, ma már alig látunk 

olyan szántóföldi területeket, ame-
lyeket ne művelnének. 

– A családi gazdaságok jelen-
legi birtokmérete, a meglevő gép-
park, s nem utolsó sorban a gabo-
na mostani felvásárlási ára meny-
nyire teszi lehetővé a gabonafélék 
gazdaságos termelését?

– Tényként könyveljük el, hogy 
igen sok gazdatársam egyelőre nem 
rendelkezik azzal a 90–110 hek-
tárnyi földparcellával, amennyi a 
szántóföldi növények termesztése 
esetében egy család eltartásához 
elegendő lenne. Ám mindez nem 
azt jelenti, hogy 50-60 hektáron ne 
lehetne jövedelmezően gabonát ter-
meszteni nálunk. A legtöbb családi 
gazdaság mifelénk ennek megfele-
lő módon alakította ki gépállomá-
nyát, s több lábon áll. A sertéshiz-
lalás még az afrikai sertéspestis ár-
nyékában is igen népszerű és ter-

mészetesen jövedelmező is. Emel-
lett egyre többen döntenek a gyü-
mölcstermesztés mellett. A fejlődés 
látható jeleként foghatjuk fel, hogy 
az Egán Ede Gazdaságfejlesztési 
Programnak köszönhetően egyre 

több helyen jelennek meg azok 
a gépek, amelyek a mezőgazda-
sági termékek elsődleges feldol-
gozását teszik lehetővé. Gondo-
lok itt a lekvárfőző berendezé-
sekre, a gyümölcsaszalókra, a 
mini húsfeldolgozókra, a sajtké-
szítő műhelyekre, vagy újabban 
az olajütőkre. 

– Igaz is, a kárpátaljai pia-
cokról sohasem tűnt el teljesen 
a házi olaj. 

– Jelentem, a háziolaj, ame-
lyet melegen ütöttek, mostan-
ság újból a reneszánszát éli. Kü-
lönösen télidőben használják so-
kan különböző salátákhoz, de a 
böjti időszakban sok más egyéb 
étel is készül annak felhasználá-
sával. Például olyan töltött ká-
posztát, ahol a húst erdei gomba 
helyettesíti, a rizst pedig kukori-
cadara. Látva a növekvő keresle-

tet, két gazdatársam is pályá-
zott olajütőre. Ők arról számol-
tak be, hogy az óév utolsó nap-
jaira sikerült eladni az utolsó 
liter háziolajat is. Így biztosra 
vehetjük, hogy az idén napra-
forgóból is többet vetnek majd 
a megyében. 

– További kitörési pon-
tok…

– A hajdinakása termesz-
tése mindenképpen az, s szö-
vetségünk egy modern hánto-
ló berendezés beszerzésével és 
üzembe állításával ezt a piaci 
rést is elérhetővé kívánja ten-
ni a tagság számára. Azt is lát-
ni kell, hogy a csemegekuko-
rica immár 6-8 éve az év slá-
gernövénye. Környékünkön e 
kultúrnövény termesztésével 
egyre többen próbálkoznak. A 
gazdasági hasznon túl ennek a 

fejleménynek azért is örülhetünk, 
mert ez egy új fejezetet nyit a me-
gye agráriumában. Ezt pedig úgy 
hívják, hogy precíziós gazdálko-
dás. Ami voltaképpen a jövő.

-ardai-

Mind népszerűbbek a friss 
csíranövények, mert egyre töb-
ben tudják, hogy a táplálko-
zási palettát színesítő, könnyen 
emészthető, érté kes tápanyag-
forrás és egészségvédő hatású 
is. Ámde nincs új a nap alatt. Kí-
nai orvosok a szójacsírát már öt-

ezer évvel ezelőtt is használták 
görcsoldás ra, bőrtisztításra. Az 
egyiptomiak – a halálból való új-
jászületés reményeként – csírá-
zó gabonát tettek a halottak mel-
lé; a rómaiak gyakorlatiasabban 
álltak hozzá: a tavaszi fáradtsá-
got orvosolták vele. A középkori 
Európában, illetve a nagy föld-
rajzi felfedezések korában pedig 

Csírában az életerő
Csíráztatható a lencse, szója, hónapos retek, hajdina, lucerna, nap-
raforgó, vöröshagyma, mus tár, fejes káposzta, kerti zsázsa mag-
ja (ez utóbbi csírája különösen kellemes ízű). A búza, rozs, zab és 
köles csírája igen nagy ásványianyag-tartal mával emelkedik ki. A 
lóhere csírája vértisztító ként ismert, a brokkoliéról pedig az a hír 
járja, hogy gátolja a daganatos sejtek fejlődését.

a C-vitamin hiánya miatt föllépő 
skorbut ellen ették. James Cook, 
a világjáró hajós is csírákkal védte 
meg legénységét e betegség ellen 
– a vitaminforrásul szolgáló gyü-
mölcs- és zöldségféléket a hosszú 
tengeri utazások során nem tudták 
romlás nélkül tárolni, ámde mag-

vak, illetve csírák formájában igen.
A csíranövény életerejének le-

téteményese a mag, amiben ott az 
összes tápanyag, amelyre a növény-
nek szüksége van. Fölsorolni is ne-
héz a magból a csíráztatás hatásá-
ra „kicsalt” vitami nokat és ásványi 
anyagokat, melyek ráadásul a leg-
könnyebben hasznosítható formát 
veszik fel, s így jelentősen teher-

mentesítik a szervezetet. A csírá-
zás során a mag keményítői egy-
szerű cuk rokra bomlanak, az ösz-
szetett zsírok alkotóelemeik re es-
nek szét, az összetett fehérjék is 
egyszerű aminosavakká válnak. 
Mindent összevetve: a magban 
található enzimek, vitaminok, fe-
hérjék és ásványi anyagok kon-
centrációja a csírázás során – a 
negyediktől a hetedik napig – a 
legnagyobb.

A csíráztatásra szánt vető-
mag nem lehet sem miféle mé-
reganyaggal (csávázószerrel) 
kezelt, de óvakodjunk a rossz 
szagúaktól és a penészesektől 
is! A csíráztatásra legjobb a la-
pos üveg- vagy műanyag tál (a 
kereskedelemben speciális csí-
ráztató cserepek is kaphatók). A 
tálon a nedvesített konyhai kéz-
törlőt két rétegben terítsük el, s 
erre szóljuk el egyenletesen a 
magokat. Ezt követően egy cen-
ti magasan árasszuk el langyos 
vízzel. Fél nap elteltével óvato-
san öntsük le a vizet, ettől fogva 
már nem szabad ellepnie a ma-
gokat, csak a papírt kell állan-
dóan nedvesen tartani. Ezután 
takarjuk le a tálat papírtálcá-
val vagy kartonlappal, s tegyük 
sötét helyre (például a konyha-
szekrénybe). A csíranövények 
zöme 4-8 nap alatt éri el a 4-6 
centis magasságot, amikor is le-
vesszük róla a pa pírfedőt, és né-
hány óráig világos helyen tart-
juk (de soha nem a tűző napon!). 
Ez idő alatt a növény kizöldül és 
máris fogyasztható – salátákhoz 
kever ve, vajas kenyérre szórva, 
de akár önmagában is.

Bodnár István 
kertészmérnök 

Nagybakta

A megjelent 100 lelkes ver-
senyzőt és kísérő tanáraikat Bak 
Éva, a főiskola Biológia és Ké-
mia Tanszékének tanára köszön-
tötte, sok sikert kívánva a diá-
koknak a megmérettetéshez. 

Az általános és középiskolák 

7–11. osztályos tanulói számítá-
si, kísérleti, valamint tesztfelada-
tok megoldásával bizonyíthatták 
széleskörű ismereteiket. A ver-
seny célja, hogy felmérje a kár-
pátaljai magyar iskolások kémi-
ai ismereteit.

  A verseny legjobbjai vol-
tak: 7. osztály: Gere Róbert 
(Nagydobronyi Középiskola, 

Kémiaversenyt tartottak a 
Rákóczi Főiskolán

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség idei Szent-Györgyi 
Albert kémiavetélkedőjét február 8-án tartotta a Rákóczi Fő-
iskolán.

felkészítő tanára Molnár Erzsé-
bet), 8. osztály: Homoki Dá-
vid (Beregdédai Általános Isko-
la, felkészítő tanára Szabó Éva), 
9. osztály: Bara Gabriella (Ung-
vári 10. Sz. Dayka Gábor Ma-
gyar Tannyelvű Középiskola, 

felkészítő tanára Árpa Emese), 
10. osztály: Katkó Viktor (Be-
regszászi Bethlen Gábor Ma-
gyar Gimnázium, felkészítő ta-
nára Mihovics Magdolna), 11. 
osztály: Kabacij György Flóri-
án (Nagyberegi Református Lí-
ceum, felkészítő tanára Gulácsy 
László).

Kurmay Anita



Csütörtök Február 20.

Köszöntjük Aladár, Álmos nevű olvasóinkat!

Hétfő Február 17.

Köszöntjük donát nevű olvasóinkat!

Kedd Február 18.

Köszöntjük bernadett nevű olvasóinkat!

Szerda Február 19.

Köszöntjük zsuzsanna, Konrád nevű olvasóinkat!

2020. 
február 12.8 Heti műsor

04:00 Győzike
04:55 Top Shop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:00 Fókusz
13:25 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:40 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 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:50 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:30 Kapcsolat
Am. filmsor.

01:40 Autogram
02:25 Foglalkozásuk: 

amerikai
Am. akcióthriller-sor.

04:25 Családi Titkok
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 Roma magazin
07:10 Domovina
07:40 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A királynő szigetei
14:20 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
22:20 Berlin ege alatt

Német tévéfilmsor.
23:15 Hogy volt?!
00:15 Brown atya

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:05 Hogy volt?!
01:55 Rúzs és selyem
02:20 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Unió28

 

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Öt kontinens
06:20 Summa
06:40 Család'20
07:10 Csendül a nóta
07:35 Csendül a nóta
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:35 Tanúságtevők
09:00 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:00 Dokuzóna - Vá-

logatás nemzeti-
ségi filmekből

10:55 Angol nyelvű hírek
11:15 Apa - Egy hit naplója

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Család-barát
15:55 Divat és dizájn
16:25 Magyar Krónika
17:00 Öt kontinens
17:30 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Csendül a nóta
19:25 Csendül a nóta
20:00 Hetvenkedem - 

Demjén Ferenc 
koncert

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

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

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Hetvenkedem - 

Demjén Ferenc 
koncert

02:30 Apa - Egy hit naplója
Magyar játékfilm

05:00 Skipper
05:30 Szabadidő
05:55 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:30 Út Tokióba
08:00 Góóól2
09:00 Sport7
10:00 Sporthíradó
10:30 Gyorskorcsolya
11:30 Pecatúra
12:00 Rövidpályás 

gyorskorcsolya
13:00 Sporthíradó
13:30 Jövünk!
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

04:00 Győzike
04:55 Top Shop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:00 Fókusz
13:25 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:40 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 Házon kívül
23:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:25 Vasember 2

Am. akciófilm
03:10 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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 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
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Európai 

kulthelyek
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 Önök kérték
21:30 Az első köztársaság

Cseh történelmi 
filmsor.

22:25 Kenó
22:35 A fagy

Bűnügyi tévéfilm-
sor.

23:30 Magyarország 
szeretlek!

01:00 4 összeesküvő és
1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

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

 és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:10 Magyar Krónika

05:25 M5 Híradó
05:50 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:40 Útmutató
09:05 Református 

magazin
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Saját kultúra - 

Sipos Mihály nép-
zenész portréja

11:15 Angol nyelvű hírek
11:35 A harmadik testőr

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:40 Unser Bildschrim
14:10 Család-barát
15:45 Család'20
16:10 Novum
16:40 Térkép
17:10 Útravaló
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Üdítő
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Mindenből 

egy van
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 Üdítő
02:30 A harmadik testőr

Tévéfilm

05:30 Rövidpályás 
gyorskorcsolya

06:30 Sporthíradó
07:30 Kosárlabda 

magazin
08:30 Kézilabda 

magazin
09:30 Jövünk!
10:00 Sporthíradó
10:30 Labdarúgó 

közvetítés
12:30 Út Tokióba
13:00 Sporthíradó
13:30 Szabadidő
14:00 Kézilabda 

magazin
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:15 Fradi Tv
17:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Kézilabda 

közvetítés
19:35 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás

04:00 Győzike
04:55 Top Shop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:00 Fókusz
13:25 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:40 Bátrak földje
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.
02:15 Rejtjelek

Am. krimisor.
03:20 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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.
09:25 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 

madárszemmel
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 Skandináv Lottó
20:40 Anna Karenina

Tévéfilmsor.
21:35 Miksa és Mária

Német történelmi 
kalandfilmsor.

23:10 Kenó
23:15 Szabadság tér ́ 89
00:00 Kékfény
01:00 4 összeesküvő és 

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:40 Új idők új dalai
02:20 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Kárpát expressz

05:25 M5 Híradó
05:50 Család'20
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát expressz
07:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:05 Új nemzedék
09:35 A sokszínű vallás
09:55 Mindenki 

Akadémiája
10:30 Magam vagyok 

- In memoriam 
Székely János

11:30 Angol nyelvű hírek
11:45 Az idegenek
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Hrvatska 

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
16:00 Magyar gazda
16:25 Mesterember
16:55 Hazajáró
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

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

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Hogy volt?!
02:30 Az idegenek
03:30 Itthon vagy!

05:05 Út Tokióba
05:30 Múlt és Jelen
06:00 Szabadidő
06:30 Sporthíradó
07:35 UEFA Bajnokok 

Ligája
09:35 Bringasport
10:00 Sporthíradó
10:30 Kézilabda 

közvetítés
12:20 Fradi Tv
13:00 Sporthíradó
14:30 Labdarúgó 

közvetítés
16:30 Aranyoroszlánok
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:30 Labdarúgó 

közvetítés
19:20 Értékelő műsor:

Labdarúgás
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás

04:00 Győzike
04:55 Top Shop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:00 Fókusz
13:25 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:40 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
01:55 Legyőzhetetlen

Amerikai film

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 Slovenski Utrinki
07:10 Alpok-Duna-Adria
07:40 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A természet cso-

dái - Különleges 
állatkölykök

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 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:30 Cowboy 
mindhalálig
Angol western

23:20 Kenó
23:30 Falak

Magyar játékfilm
01:05 4 összeesküvő és 

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:55 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

05:25 M5 Híradó
05:50 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
07:15 Útravaló
07:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:30 Német nyelvű 

hírek
08:40 Orosz nyelvű hírek
08:45 Kínai nyelvű hírek
08:55 A sokszínű vallás
09:10 Jézus és..: 

Nikodémus II
09:20 Kereszt-Tények
09:30 Így szól az Úr!
09:35 Vallás és 

szabadság
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Béres Ilona 

történetei
11:10 Angol nyelvű hírek
11:25 Csaó, Bambínó!

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:45 Alpok-Duna-Adria
14:15 Család-barát
15:55 Kék bolygó
16:20 Noé barátai
16:55 Szerelmes 

földrajz
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

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

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván írta
02:25 Csaó, Bambínó!

Tévéfilm

05:30 Aranyoroszlánok
05:55 Szabadidő
06:30 Sporthíradó
07:35 UEFA Bajnokok 

Ligája
09:30 Fradi Tv
10:00 Sporthíradó
10:30 Labdarúgó 

közvetítés
12:25 Aranyoroszlánok
13:00 Sporthíradó
14:30 Pecatúra
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:15 DVSC Tv
17:45 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
18:00 Férfi kosárlab-

da Európa-baj-
noki selejtező

19:45 Értékelő műsor: 
Kosárlabda

19:50 Felvezető műsor: 
Kosárlabda

20:00 Női kosárlabda 
Euroliga

21:45 Értékelő műsor: 
Kosárlabda

22:00 Sporthíradó
22:35 Jégkorong 

magazin



Szombat Február 22.

Köszöntjük Gerzson nevű olvasóinkat!

Vasárnap Február 23.

Köszöntjük Alfréd nevű olvasóinkat!

Péntek Február 21.

Köszöntjük Eleonóra nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg

2020. 
február 12. 9Heti műsor

04:00 Győzike
04:55 Top Shop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:00 Fókusz
13:25 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:40 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 A későn kezdő

Amerikai film
02:55 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 Életkerék
07:15 Öt kontinens
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
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Tengerek, város-

ok, emberek
14:15 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
15:05 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 Madame Bovary
Angol filmdráma

22:25 Kenó
22:35 Péter, a kőszikla

Olasz történel-
mi film

00:20 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:15 Új idők, új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:10 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Élő egyház

05:25 M5 Híradó
05:50 Multiverzum
06:25 Kárpát expressz
06:50 Kék bolygó
07:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:20 Német nyelvű 

hírek
08:25 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:45 Isten kezében
09:10 Katolikus krónika
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:20 Lujos - Kő Pál 

szobrászművész 
portréja

11:20 Angol nyelvű hírek
11:35 Oszlopos Simeon

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Életkerék
13:45 Öt kontinens
14:15 Család-barát
15:50 Püspökkenyér
16:20 Multiverzum
16:55 Kárpát expressz
17:20 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

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

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 Oszlopos Simeon

Tévéfilm
03:35 Itthon vagy!

05:15 Bringasport
05:30 Pecatúra
05:55 Vívás magazin
06:30 Sporthíradó
07:30 Labdarúgó 

közvetítés
09:30 DVSC Tv
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
12:30 Jégkorong 

magazin
13:00 Sporthíradó
13:50 Aranyoroszlánok
14:20 DVSC Tv
17:00 Sporthíradó
17:15 Futsal magazin
17:45 MTK Tv
18:15 Felvezető műsor: 

Röplabda
18:30 Röplabda 

közvetítés
20:15 Értékelő műsor: 

Röplabda
21:15 Sporthíradó
21:50 UEFA Bajnokok

Ligája
23:45 Vívás magazin
00:20 Női kosárlabda 

Euroliga
02:15 Röplabda 

közvetítés

04:05 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:15 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

06:25 Top Shop
06:55 Kölyökklub
08:50 Bakugan

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

09:20 Top Shop
10:20 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
10:45 Autogram
11:30 XXI. század – a

 legendák ve-
lünk élnek

12:05 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

13:15 Alaszka aranya
Am. kalandfilm

15:20 Skiptrace - 
Zűrös páros
Am. akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjátéksor.
21:05 Halálos fegyver 4.

Am. akcióvígjáték
23:35 Cápa-tó

Am. thriller
01:40 A sötétség kapui

Am. misztikus 
thriller

04:10 Magánnyomozók
05:00 Csapdába csalva
05:25 Egy rém rendes 

család
Am. filmsor.

05:50 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:20 TV2 ANIMÁCIÓ
10:30 Trendmánia
11:00 Babavilág
11:35 Poggyász
12:05 Hungarikumok -

kal a világ körül
12:40 Edzőtárs
13:10 Csapdába csalva
13:45 Szikraváros

Am. kalandfilm
15:50 Columbo

Amerikai krimi
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Hófehér és a 

vadász
Am. fantasztikus 
film

22:30 Alkonyat - Haj-
nalhasadás 
II. rész
Am. kalandfilm

00:55 Malac a pácban
Am. családi víg-
játék

02:55 Grimm
Am. misztikus film-
sor.

03:35 Grimm
Am. misztikus film-
sor.

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

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:20 Szerelmes 

földrajz
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
08:55 Divat és dizájn
09:30 Nálatok, laknak 

állatok?
Német családi film-
sor.

10:00 Római katoli-
kus püspökszen-
telés - Közvetí-
tés Gyulafehér-
várról

12:45 Jó ebédhez szól 
a nóta

13:15 Agatha Raisin: 
Az áradás napja
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

14:10 A mi kis állat-

kertünk
Angol tévéfilmsor.

15:10 Fűre lépni szabad
Magyar romanti-
kus film

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

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

Am. zenés
21:45 A DAL Kulissza
22:10 Kenó
22:20 Az új élet ígérete

Olasz családi filmsor.
00:05 Bagi Nacsa 

Orfeuma
01:05 4 összeesküvő és

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:55 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom

és könyv 26 
percben

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

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Magyar gazda
06:20 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
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:05 Rejtélyes 

XX. század
10:35 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvű hírek
11:20 Jelmezbál

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Klasszikusok 

délidőben
16:00 Térkép
16:25 Színe-java
17:30 Most a Buday!
18:00 Családi kör
19:00 Ízőrzők
19:35 A Dal: elődöntő

Amerikai zenés
21:50 Bagi Nacsa 

Orfeuma
22:50 Legenda - 

válogatás
23:20 M5 Híradó
23:55 Opera Café
00:25 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 A Dal: elődöntő

Amerikai zenés
03:30 Jelmezbál

Magyar játékfilm

04:40 Pecatúra
05:10 Futsal magazin
05:40 Férfi kosárlab-

da Európa-baj-
noki selejtező

07:35 MTK Tv
08:10 Szabadidő
08:40 Kékek
10:00 Asztalitenisz

World Tour 
Hungarian 
Open

13:10 Út az Eb-re
13:45 Játékoskijáró
14:45 Kosárlabda 

közvetítés
16:40 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
18:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 Labdarúgó 

közvetítés
21:15 Értékelő műsor:

Labdarúgás
21:45 Góóól
23:05 Asztalitenisz

 World Tour 
Hungarian 
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04:00 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:10 Fókusz Plusz
06:05 Top Shop
06:35 Kölyökklub
08:40 Star Wars: 

Lázadók
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:10 Top Shop
10:10 A Muzsika TV 

bemutatja!
10:45 Kalandozó
11:30 Szuperzöld
12:15 Házon kívül
12:50 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
13:30 Los Angeles-i 

tündérmese
Amerikai vígjáték

15:40 Bűbáj
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

20:30 Vasember 3.
Amerikai akciófilm

23:20 Vírus
Amerikai akciófilm

02:20 Portré
03:00 Acid

Magyar animációs 
rövidfilm

03:10 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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
09:25 EB TV
10:00 Több mint 

TestŐr

10:30 Super Car
11:05 Életmódi
11:35 Az Építkezők
12:05 Csapdába csalva
12:35 A csendőr New

 Yorkban
Fr.-olasz vígjáték

14:50 Robin Hood, a 
tolvajok feje-
delme
Am. kalandfilm

18:00 Tények
18:50 A majmok bolygója

Amerikai-új-zélandi 
akció sci-fi

21:55 Rossz szom-
szédság 2.
Amerikai-kínai víg-
játék

23:55 48 óra
Am. akcióvígjáték

01:55 Happy
Magyar filmdráma

02:20 Anyám és más fu-
tóbolondok a 
családból
Magyar filmdráma

04:00 Esély
04:20 Himnusz
04:25 Korszakokon át - 

Dvorszky Hed-
vig művészettör-
ténész portréja

05:15 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
07:00 Családi kör
08:00 Útmutató
08:25 Kereszt-Tények
08:35 Katolikus krónika
09:00 Így szól az Úr!
09:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:35 Református 

riportok
10:00 Református 

ifjúsági műsor

10:10 Ortodox 
ifjúsági műsor

10:20 Metodista 
ifjúsági műsor

10:25 Vallás és szabadság
10:30 Evangélikus 

magazin
11:00 Az utódok 

reménysége
11:25 Önkéntesek
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 Ki ölte meg a ne-

andervölgyi ős-
embert?

14:10 Édes anya-
nyelvünk

14:20 Dollárpapa
Magyar filmvígjáték

16:00 Hatoslottó sorsolás
16:05 Hogy volt?!
17:00 Ízőrzők
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:45 Magyarország 

szeretlek!
21:20 A paripa - Győz-

tes születik
Angol családi film

23:15 Kenó
23:25 Az új élet ígérete

Olasz családi filmsor.

05:25 M5 Híradó
05:50 Térkép
06:25 Élő egyház
06:45 Biblia és irodalom
07:00 Esély
07:25 Világ
07:50 Multiverzum
08:25 Német nyelvű 

hírek
08:30 Orosz nyelvű hírek
08:40 Kínai nyelvű hírek
08:50 Önök kérték
09:50 Ízőrzők
10:20 Angol nyelvű hírek
10:40 A Dal: elődöntő

Amerikai zenés
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó

13:20 A zene költője -
Portréfilm Hu-
szár Lajos zene-
szerzőről

14:20 A nagyok
14:50 A Fili karnagya
15:50 Hagyaték
16:20 Színe-java
17:25 Most a Buday!
17:55 Divat és dizájn
17:56 Divat és dizájn
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Élni muszáj - Az 

elhurcolt kisma-
rosiak emlékére

22:35 Hogy volt?!
23:30 M5 Híradó

05:25 Szabadidő
05:55 Kékek
06:25 Asztalitenisz 

World Tour 
Hungarian Open

08:05 Múlt és Jelen
08:35 Jövünk!
09:10 Góóól
10:30 Asztalitenisz 

World Tour 
Hungarian Open

12:30 Labdarúgó 
közvetítés

14:25 Felvezető műsor:
Labdarúgás

14:30 Labdarúgó 
közvetítés

16:20 Értékelő műsor:
Labdarúgás

16:45 Felvezető műsor:
Kosárlabda

17:00 Férfi kosárlab-
da Európa-baj-
noki selejtező

18:45 Értékelő műsor:
Kosárlabda

19:15 Góóól2
20:15 Sport7
21:10 Asztalitenisz 

World Tour 
Hungarian Open

22:50 Út az Eb-re
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Az utóbbi időben sok ter-
melő érdeklődik, hogy célsze-
rű-e, gazdaságos-e foglalkozni 
diófatelepítéssel ná-
lunk. Én úgy gondo-
lom, hogy igen, s nem-
csak a háztájiban, ha-
nem több hektáron, 
nagyobb területeken, 
például 3-5 hektáron 
is. De szeretném a 
jövő termelőinek fi-
gyelmét felhívni egyes 
problémára. 

Legelőször is, új diófa te-
lepítését csak azoknak a gaz-
dáknak ajánlom, akik nagyon 
komolyan és célszerűen akar-
nak vele foglalkozni. Nem úgy 
kell gondolni a diófatelepítésre, 
mint nagyapáink és apáink, 
akik egyszerűen csak elültet-
tek egy diófadugványt, ami az-

Célszerű-e diófákat 
telepíteni Kárpátalján?

Nagyon sokan pályáztak az Egán Ede Gazdaságfejlesztő Prog-
ramban diófák telepítésére. Szeretném felhívni a termelők figyel-
mét, akik erre pályáztak, hogy csak olyan faiskolákból vásárolja-
nak – és ne viszonteladóktól –, akiknek van ellenőrzött engedélye. 
Mert előfordulnak olyan esetek, hogy viszonteladótól vásárolunk, 
ami sokkal drágább és nem minőséges.

tán 10-15 év múlva kezdett terem-
ni. Ebből kialakult egy mondás: „A 
diófát az unokáinknak ültetjük”. 

Most egy lényegesen új 
termesztési technológia 
van kialakulóban, úgy 
hívják, hogy intenzív 
diótermesztés, ami lé-
nyegesen eltér a hagyo-
mányos termesztéstől. 

Legelőször is a dió-
magoncok már harma-
dik-negyedik évre kez-

denek teremni, és elérve a 10 
évet, teljesen termőre fordulnak. 
Egy kis termőfán 10 éves korá-
ra a terméshozam eléri a 100-120 
kg-ot. Igaz az is, hogy a termesz-
tési technológia más. Az oltott 
diófacsemetéket nálunk még ne-
héz beszerezni, más országból 
importálják, hozzánk legköze-
lebb Magyarország van, ahol jó 

minőségű facsemetéket lehet vá-
sárolni. Legelterjedtebb fajták a 
Szentiványi és Milotai. A termesz-
tési technológia alapja abban rej-
lik, hogy ezeket a fajtákat intenzív 
módszerrel termesztik, ami azt je-
lenti, hogy nagyon jó előkészített 
talajba ültessük, ahol 50-60 ton-
na istállótrágyát viszünk be. Mi-
vel nálunk a talajaink savanyúak, 
a pH-érték negatív (3,5-4,5), így 
5-6 tonna mészport viszünk be 
a földbe legalább, és ezenkívül 
a talajvizsgálat alapján többféle 
műtrágyát is használunk, és csak 
így ültetünk. Nélkülözhetetlen a 
talajelőkészítő munkálatok közül 
a mélytalajlazítás – 60 cm mély-
ség, és a mélyszántás is, amely 
legalább 40 cm. A klímaváltozás 
miatt szükséges a locsolás is. Eb-
ből mindenki levonhatja a követ-
keztetést, hogy nagy befektetésre 
van szükség, ha a közeljövőben jó 
eredményt akarunk elérni. 

Szeretném még egy rendkí-
vüli problémára felhívni a terme-
lők figyelmét. Talán minden ter-
melő észrevette, hogy az utóbbi 
években a diófákat több betegség 
is megtámadta. S ennek az volt az 
eredménye, hogy mennyiségileg 
és minőségileg negatív tendenciát 
vettünk észre. Ha belegondolunk: 
mikor kellett régen diófát perme-
tezni?! Különösen az utóbbi évek-

ben igencsak elterjedt a dió bak-
tériumos betegsége. A legveszé-
lyesebb időszakban, a rügypatta-
nás előtt már megtámadja a dió-
fákat, azért a legfontosabb tud-
ni, mikor is célszerű ellene vé-
dekeznünk. Leghatékonyabban 
pedig megelőzni a betegség ter-
jedését. A rügyfakadás után kell 
egy permetezés. Ezt a permete-
zést a fák 30-40%-os fakadása-
kor kell elvégezni. Ilyenkor cél-
szerű használni réztartalmú sze-
reket, például Champion 0,3-0,5 
%-osat; Fungural 0,3-0,5 %; 
Kodoszájd 0,3 %-osat; bordói lé 
1-1,5 %-os oldatát. Ezzel a per-
metezéssel meg tudjuk állíta-
ni a betegség gyors terjedését, s 
nem engedjük, hogy a baktériu-
mok elterjedjenek, mert a fertő-
zött pollennel terjednek és a nő-
virágokra jutva, azok megtermé-
kenyülés nélküli elfeketedését és 
lehullását okozzák. Sokan fagy-
kárnak tulajdonítják, de ez nem 
az. Ezután jön egy másik per-
metezés, de ez már rügyfakadás 
után, réztartalmú és ugyanezek-
kel a szerekkel. (Következő cik-
künkben folytatjuk.)

Ha kérdéseik vannak, tele-
fonáljanak: 0503723469 és a 
0975166318.

Novák András, a Terra Dei 
szaktanácsadója

Fajtaválasztás.  Fontos 
szempont a hónapos retek ér-
tékesítési módja: csomózva 
vagy kilóra történjen az eladás. 
Nagydobrony környékén inkább 
a gumóra történő termesztés ter-
jedt el, Fornoson és Dercen kör-
nyékén pedig csomózzák. A cso-
mózásra alkalmas fajták közé 
tartozik a Helro és Dabel. Gyors 
fejlődésű fajták, jól tűrik a fény-
szegény kora tavaszi időszakot. 
A gumója maximum 3 cm átmé-
rőjű és jól lehet sűrí-
teni akár 5x6 cm-re 
is, így természetesen 
nagyobb lesz a ki-
hozatal egy egység-
nyi területről. A súly-
ra történő értékesítés 
esetében óriás vaj-
típusú retket ajánla-
tos termeszteni. Leg-
népszerűbb fajták a 
Celesta F1 és a Vienna F1. Kö-
zös jellemzőjük, hogy a tenyé-
szidejük valamennyivel hosz-
szabb, és ritkábbra lehet vetni, 
6x6 és 7x7-es tenyészterületre. 
Nagyobb a gumójuk, 4-4,5 cm-
re is megnő pudvásodás nélkül. 
Ennél nagyobbra nem érdemes, 
mert a felvásárló azt fogja mon-
dani, hogy a retek túlnőtt és ez 
által nehezebben lehet eladni.

Fontos, hogy vásárláskor 
megbízható helyről vegyük a ve-
tőmagot, mert például a Celesta 
és Vienna fajták csak 250 gram-
mos kiszerelésben vannak gyá-
rilag. Ellenben találkozni 0,5-1 
kg-os kiszerelésben is, de nyil-
ván ezek nem eredetiek. A fém-
zárolt vetőmagok természetesen 
mindig csávázottak. Egy idő-
ben elterjedt a gazdáknál a sa-
ját mag „fogása”, természete-
sen így sokkal olcsóbban ki le-
hetett jönni, viszont termesztés-
nél tapasztalható, hogy hiányo-
san kel, és a betakarított meny-
nyiség kevésbé egyenletes. Vala-
mint a hibrid tulajdonságok ha-

A hónapos retek termesztéséről
Január vége felé közeledve már a gazdák beszerezték a retek vető-
magot, valamint készülnek a retek vetéséhez. Kárpátalján nagyon 
elterjedt a retektermesztés, főként azért, mert hidegtűrő kultúra-
ként a melegkedvelő uborka, paradicsom, paprika elé beilleszthető.

sadnak, sok olyan retekgumó lesz, 
ami nem fajtaazonos. 

Miért érdekes a gazda számá-
ra a vetőmag átmérője? Nyilvánva-
ló, hogy egy 250 grammos csomag-
ban minél nagyobb a retek átmérő-
je, annál kevesebb darab található 
benne, mely kisebb területre elegen-
dő. Elterjedt az apróbb magvak ve-
tése (ezer magsúly/6,7-7,3 gramm), 
valamint a kalibrált vetőmag hasz-
nálata is, melyet meg lehet vásárol-
ni 50 ezer szemes kiszerelésben is. 

Ennek az ára duplája az 
előbb említettnél, a mag 
átmérője pedig 2,7-3,2 
mm. Viszont kalibrált ve-
tőmagot könnyebb vet-
ni, valamint a csírázá-
si és növekedési erélye 
erőteljesebb, mint az ap-
róbb magvú kiszerelés-
nek. Amennyiben fontos 
a koraiság (ha április első 

napjaiban van a pravoszláv húsvét), 
akkor érdemes azt vetni. 

Talajelőkészítés. A retek igényli a 
jó talajszerkezetet, ez legyen morzsa-

lékos és rögmentes felületű. Tapasz-
talható, hogy a retek nem egyenlete-
sen kel és fejlődik. Ez azzal magyaráz-
ható, hogy az előző termesztési ciklus 
után nem mostuk át a talajt, az előző 
évi sorközöknél a talaj szikesedik, ami 
erősen gátolja a retekmagvaknak a ke-
lését, valamint a fejlődését. 

Ha a talaj EC-je 0,5 körüli ér-
téken van, akkor a retekmagunk 
gond nélkül fog fejlődni, csíráz-
ni. Gondok akkor szoktak lenni, 
ha már az EC eléri az 1,0 értéket, 
ilyen esetben már a retek vetemé-
nyünk helyenként foltosan kel 
ki. Nagyobb gond akkor van, ha 
az EC eléri vagy meghaladja az 
1,5 értéket. Ilyenkor már annyi-
ra koncentrálódnak a káros sók, 
hogy a csírázás nem fog megin-
dulni, vagy esetleg hellyel-köz-
zel fog a kis növényünk küzdeni 
a megmaradásért. Ezen úgy lehet 
segíteni, hogy a talajt átmosatjuk. 
Ajánlatos még ősszel vagy kora 
télen. Vagyis a felhalmozódott 
sókat miután megkultivátoroz-
tuk vagy megtalajmaróztuk a ta-
lajt a fóliában, 100-150 l/m2 víz-
zel átmosatjuk. A retek előtt ne 
adjunk ki szerves trágyát, mert 
nem tudjuk olyan aprólékos, mor-
zsalékos szerkezetre feldarabolni, 
mint az a retek vetéséhez kívána-
tos lenne. A szerves trágya kijut-
tatását inkább a retek és a főkul-
túra közé vigyük ki. Amikor ki-
mosattuk a talajt, a kimosatott nit-
rogén és kalcium hatóanyagát pó-
tolni kell, tehát 100 m2-ként szór-
junk ki 2 kg ammónium-nitrátot 

és 5 kg gipszet. A huzamosabb 
ideig használt fóliaház talajában 
valószínűleg van elegendő fosz-
for és kálium.

Kukri Róbert 
falugazdász,

Pro Agricultura 
Carpatika Alapítvány

Ha a föld fagya kiengedett, a 
felszín megszikkadt, ne kés-
lekedjünk a korai zöldségek 
vetésével. Csak az ősszel fel-
ásott talajba lehet – gereblyé-
zés után – idejében vetni. Ez 
alól kivételt képeznek a ho-
moktalajok.

Azokat a magvakat vethet-
jük korán, amelyek alacsony 
hőmérsékleten is csíráznak és 
az átmeneti talajmenti fagyok-
tól nem károsodnak. Ilyen a 
borsó, a sárgarépa, a petrezse-
lyem, a spenót, a vöröshagyma, 
a hónapos retek, a fejessaláta 
és a mák.

Gyakran előfordul, hogy az 
elvetett borsómagot a galam-
bok alaposan megdézsmálják, 
főleg akkor, ha sekélyen ve-
tettük a magot, és néhány árul-
kodó szem a felszínen marad. 
Ilyenkor a galambok (és más 
madarak: rigók, varjak és a 
baromfiak) rákapnak a vetésre, 
és azt a magot is kiszedik, ame-
lyik a felszín alatt rejtőzik. Töb-
bek között ezért is kell a borsót 
5-6 cm mélyen vetni.

Február: 
közeledik az első 
magvetés ideje

Az apró magvakat viszont sekélyen, mindössze 2-3 cm mélyre 
vessük. Ezeknél az a panasz, hogy a gondos vetés ellenére is túl sű-
rűn kelnek a növények. Az ilyen vetést később ki kell egyelni, ami 
fáradságos, hosszadalmas és keserves művelet, de szükséges, mert 
ha a sárgarépa, a petrezselyem vagy a retek sűrűn kel, a gyökerek 
nem fejlődnek ki egyenletesen, korcs formájúak, hitványak lesznek. 
Régi törekvése a kertészeknek, hogy az egyelést valahogy elkerül-
jék, és erre több módszer is kínálkozik. Egyesek összekeverik az el-
vetendő apró magot homokkal vagy hamuval; így ritkább és egyen-
letesebb lesz a vetés. Ennél jobb az ún. szalagvetés, amikor a sorhú-

zó kapával széles, u-keresztmetszetű barázdát húzunk és ebbe széle-
sebb sorba vetjük el a magot.

A legbiztosabb azonban a drazsírozott magok vetése. Az apró 
magvakat egy erre a célra kikísérletezett vivőanyaggal veszik körül. 
Minden drazséban csak egyetlen mag van, de minden drazséban van 
egy mag! Drazsírozásra csak elit minőségű magot használnak, így a 
jól elvetett drazsé egyenletes kelést tesz lehetővé.

Mégis, mi az oka annak, hogy sokak szerint a drazsírozott mag 
egyenetlenül, rosszul kel? Nos, ennek az a magyarázata, hogy az 
ilyen mag keléséhez folyamatosan nyirkos talajra, azaz száraz idő-
szakban öntözésre van szükség. Ha a talajban kevés a nedvesség, ak-
kor a drazsé vivőanyaga nem nedvesedik át. Ilyenkor gyakran elő-
fordul, hogy a mag csírázni kezd, de nedvesség hiányában a csírá-
zás megakad, a csíra elpusztul. Ezért a drazsírozott mag vetése után 
többször öntözzünk!

A másik baj a lassan, vontatottan csírázó magoknál szokott elő-
fordulni. A petrezselyem, a vöröshagyma, a pasztinák magja 3-4 hé-
tig is elfekszik a talajban. Ez idő alatt a gyomok kikelnek és elnyom-
ják a később kelő, gyámoltalan haszonnövényeket. Ezért a lassan 
kelő magvakat ajánlatos jelzőnövények magjával keverve vetni. Erre 
a célra alkalmas a hónapos retek, a fejessaláta és a fehér mustár. Az 
első kettő fiatal növényeit hasznosíthatjuk, a mustárt pedig egysze-
rűen kigyomláljuk.

Hozzá kezdhetünk a palántaneveléshez is, mert annyi palántát, 
amennyire a háztáji zöldségeskertünkben szükség van, a konyhá-
ban is fel lehet nevelni. Vásároljunk korai fejessaláta, karalábé, 
korai fejeskáposzta, korai kelkáposzta és brokkoli magot, és eze-
ket még február végéig vessük el! A magvetésből hat hét alatt ser-
dülnek kiültetésre alkalmas palánták.

A tapasztalat azt mutatja, hogy amit ilyenkor el lehet végezni, azzal 
a munkával most kell foglalkozni, mert márciusban, áprilisban annyi 
a kertész dolga, hogy azt se tudja, mihez kapjon. Márpedig a tavaszi 
kerti tennivalókat csak elmulasztani lehet, elodázni, elhalasztani nem!

balintgazda.hu/Kárpátinfo

A palántanevelésre is felkészülhetünk
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KRIMI SPoRT

Számos hírportál beszámolt arról, mi-
szerint február 7-én a reggeli órák-
ban lövöldözés történt Munkácson a 
Szecsenov utcán. 

A történésekről készült videofelvé-
telt Vitalij Glagola osztotta meg Teleg-
ram-csatornáján. A szemtanú arról számolt 

Lövöldözés Munkácson
be, hogy két jármű utasai lőttek egymásra, 
majd mindegyikük ismeretlen irányba tűnt 
el. Az előzetes információk szerint egy 24 
és egy 40 éves férfi sérült meg, akik a kór-
ház intenzív osztályára kerültek.

A lövöldözés után megyénkbe érkezett 
a Nemzeti Rendőrség vezetősége.

Egy ungvári idegenforgalmi szállás 
(hostel) tulajdonosa szombaton, feb-
ruár 8-án 17 óra 35 perckor értesítette 
a helyi rendőrséget arról, hogy holtan 
találta az egyik lakót – írja a pmg.ua.

Az eset a Sváb utcában történt. A hely-
színre kiérkezett operatív nyomozócsoport 
azonosította az elhunytat, aki egy 1988-as 
születésű külföldi állampolgár volt. Úgy-

Ungváron holtan találtak a szálláson egy 
külföldi diáklányt

szintén megállapították, hogy a lány egy 
helyi felsőfokú tanintézmény diákja volt. 
A holttesten erőszakos halálra utaló jele-
ket nem találtak a rendőrök. A halál pontos 
okát az igazságügyi orvosszakértői vizsgá-
lat fogja megállapítani.

Az ismerősei elmondták, hogy két nap-
ja nem tudtak kapcsolatba lépni vele. Az 
ügyben tart a nyomozás.

Halálos kimenetelű közúti balesetről 
érkezett bejelentés, február 7-én este 
17 óra 30 perckor a rendőrség ügyele-
ti részlegére.

A rendőrség tájékoztatása szerint Ung-
váron a Szobránc és a Zakarpatszka ut-
cák kereszteződésében egy Audi márkájú 
gépkocsi 61 éves sofőrje elütött egy gya-
logost, aki a piros jelzés ellenére ment át 
a zebrán. A 72 éves nő belehalt sérülése-
ibe, írja a pershij.com.ua.

Február 6-án, csütörtökön este a Técsői 
járásban történt halálos kimenetelű gázolás.

Halálos kimenetelű gázolások
Dulfalván (Dulovo) a Vajda utcában 

egy Skoda Octavia típusú gépkocsi el-
ütött két gyalogost, akik közül az egyik, 
egy 73 éves nő a helyszínen életét vesz-
tette, a másikat, egy 62 éves nőt súlyos 
sérülésekkel a Técsői Járási Kórház in-
tenzív osztályára szállították. A helyszín-
re kiérkező rendőrök megállapították, 
hogy a gépkocsi Talaborfalu (Tereblja) 
irányában haladt, amikor a gázolás tör-
tént. Az 53 éves sofőr szintén megsérült, 
őt is kórházba szállították, olvasható a 
zak-insider.com-on.

Szörnyű tömegbaleset történt febru-
ár 8-ra virradóra Magyarországon, az 
M3-as autópálya 98. kilométerénél. A 
balesetben 5 jármű ütközött össze.

Az információk szerint először két 
személygépkocsi ütközött. Kis idő el-
teltével ezekbe csapódott egy ukrán 
rendszámú mikrobusz, mely az ütkö-

Két ukrán állampolgár is életét vesztette egy 
magyarországi tömegbalesetben

zés következtében lesodródott az útról 
és felborult. Ezt követően még két jár-
mű nem érkezett lefékezni, s a roncsok-
nak ütközött.

A balesetben a mikrobusz ukrajnai 
utasai sérültek meg: ketten meghaltak, 
nyolcan pedig kórházba kerültek, tájékoz-
tat a mukachevo.net.

Február 6-án, csütörtökön az ungvári 
járási Horlyón (Hudljovo) egy férfi va-
dászfegyverrel lőtt rokonára.

A rendőrség körözést adott ki a 62 éves 
horlyói férfi ellen, aki súlyosan megsebe-
sítette a 60 éves szomszédját. Az áldozatot 
mellsérüléssel azóta is Ungváron a kórház 
intenzív osztályán kezelik. Az ügyben em-
berölési kísérlet gyanújával indult bűnvádi 

Őrizetbe vették a rokonát meglövő férfit
eljárás. Az Ungvári Járási Rendőrség mun-
katársai néhány órán belül kiderítették, hogy 
a tettes a falu közelében lévő erdőben bújkál. 
Azt is megtudták, hogy a faluban járt és ér-
deklődött a meglőtt rokona állapota iránt.

A rendőrök ideiglenes letartóztatás-
ba helyezték a tettest, aki egyébként ittas 
volt, amikor fegyvert rántott a vita hevé-
ben, írja a 0312.ua.

Február 8-án Kárpátaljára tartó 
felfegyverzett bűnbandát fogtak el 
Alsóvereckénél, akik irányításuk alá 
akarták vonni megyénket. 

A rendőrség szerint a bűncsoport tagjai 
fel voltak fegyverkezve, ezért a tisztvise-
lők úgy döntöttek, hogy speciális rendőri 
egységeket vonnak be a rendőrségi mű-
veletbe.  A letartóztatás során a járművek 
utasai fegyveres ellenállást tanúsítottak és 

Felfegyverzett bűnbandát fogtak el 
Alsóvereckénél

megpróbáltak elmenekülni a helyszínről. 
A tisztviselők végül letartóztatták őket. A 
művelet során senki sem sérült meg.

A bűncsoport vezetője golyóálló gép-
kocsival közlekedett. A letartóztatás hely-
színén a nyomozók lefoglalták a járműve-
ket és fegyvereket.

Az ügyben továbbra is folyik a nyo-
mozás – olvassuk a Kárpátaljai Megyei 
Rendőrkapitányság hivatalos honlapján.

A Zakarpathaz gázszolgálató megosz-
tott egy videót, melyen egy munkatár-
suk épp megment egy családi házat a 
gázrobbanástól. Az eset a nagyszőlősi 
járási Nagycsongova (Боржавське) te-
lepülésen történt, írja a mukachevo.net.

A vállalat sajtószolgálata beszámolt 
arról, miszerint egy helyi portán rendel-
lenesen magas gázfogyasztást regiszt-
ráltak: a mutatók 3800 köbmétert je-
leztek, holott a család 250–400 köbmé-

Gázrobbanástól mentettek meg egy 
családi házat

tertől nem fogyasztott többet havonta.
A helyszínre kiérkeztek a Zakarpathaz 

munkatársai, akik ellenőrzést tartottak a la-
kóházban. Mint kiderült, a házigazda a ház 
felújítása közben kicserélt egy vascsövet 
műanyagra, mely nem felel meg a gázve-
zetésre. Az említett cső a kályha közelében 
volt, így a folyamatos melegtől megrongá-
lódott, a gáz elkezdett szivárogni. Ha nem 
veszik észre időben a problémát, a családi 
ház fel is robbanhatott volna.

A 2022-es pekingi téli olimpia utolsó 
kvalifikációs körébe jutott a magyar 
férfi jégkorong-válogatott, miután a 
hétvégén parádés teljesítménnyel tor-
nagyőzelmet ünnepelhetett Nagy-Bri-
tanniában.

A Nottinghamben megrendezett selej-
tező tornán a magyar válogatott előbb 4-1-
re nyert Észtország ellen, majd hosszabbí-
tásos párharcban 3-2-re verte Romániát.

Az utolsó, mindent eldöntő találko-
zón az A-csoportban szereplő házigazda 
Nagy-Britannia volt az ellenfél, és a ma-
gyar együttes remek játékkal 4-1-re le-

Magyar hokis bravúr Nottinghamben!
győzte az esélyesebbnek tartott vetély-
társat.

Mindez azt jelenti, hogy a Jarmo 
Tolvanen által irányított magyar váloga-
tott továbbjutott az ötkarikás kvalifikáció 
utolsó szakaszába, és az idén augusztus-
ban-Rigában mérkőzhet meg a pekingi re-
pülőjegyért. Igaz, mindehhez valami em-
berfeletti csodára lenne szükség a magya-
roktól, hiszen a lett fővárosban a házigaz-
dák mellett még Franciaország és Olasz-
ország lesznek az ellenfelek.

A négyes torna győztes jut majd ki a 
pekingi olimpiára.

A m ö g ö t t ü n k  m a -
radt héten az ivano-
frankivszki Bukovelben 
rendezték meg az uk-
rán snowboardos szö-
vetség hagyományos 
évi versenyét, amelyen 
nemzetközi részvétel 
is volt.

A z  ö s s z e s e n  6 0 
spor to ló  részvé te lé -
vel  zaj ló  eseményen 
– a honi  versenyzők 
mellett Csehországból, 
Szlovákiából, Lettor-
szágból és Grúziából 
is érkeztek résztvevők 
– két számban avattak 
győzteseket.

A nőknél párhuzamos 
óriásműlesiklásban, il-
letve szlalomban is az 
idei Világkupa-sorozat-
ban is remekül teljesítő ungvári Dancsa-
Csundák Annamária diadalmaskodott, 
míg a férfiaknál is Mihajlo Haruk nyerte 

Annamária itthon is tarolt!

Néhány sorban
Újabb két edzőmérkőzésen van túl a honi 
labdarúgó-bajnokság második vonalának 
a tavaszi idényére készülő Minaj FC.

Vaszil Kobin csapata előbb az ung-
vári Avangard stadion műfüves pályáján 
2-1-re legyőzte a harmadosztályú Ung-
vári FC-t. A vezetést az ungváriak sze-
rezték meg Adrián Pukánics szabadrú-
gásgóljával, majd Hegedűs és Maik volt 
eredményes.

A folytatásban már nem volt ilyen si-
keres a kárpátaljai együttes, hiszen az 
ugyancsak másodosztályú Ruh Lviv ven-
dégeként 6-0-ra kapott ki a Minaj FC.

Az Ungvár melletti együttes  két új já-
tékos leigazolását is bejelentette a napok-
ban. Az egyébként kárpátaljai származá-
sú védőként bevethető Dmitro Szartina 
az MFK Mikolajivből érkezett, míg a 
korábban az Olimpik Donyeckben és az 
Arszenal Kijevben futballozó Volodimir 
Doronyin középpályásként lehet erős-
sége a minajiaknak. Mindkét új játékos 
27 éves.

***
Két helyszínen 9 csapat részvételével 
rajtolt vasárnap a Beregszászi Járási 
Labdarúgó-bajnokság téli kupa soroza-
ta. A beregszászi járásbeli csapatok mel-
lett a küzdelmekben a nagyszőlősi járá-
si Tiszújlak és Tiszakeresztúr csapata is 
részt vesz.

A csoportkör első fordulójában 
Beregardóban Kígyós 1-1-re végzett 
Tiszaújlakkal, a Beregszászi Inter pedig 
1-0-ra legyőzte a járás foci-vérkeringé-
sébe hosszú idő után ismét bekapcsoló-
dó Mezővárit.

Nagybaktán a hazai együttes 2-1-re 
bizonyult jobbnak Nagyberegnél, míg 
Zápszony 2-0-ra verte Tiszakeresztúrt.

Az első fordulóban Gát csapata sza-
badnapos volt.

***
Csonka fordulóval folytatódott az OTP 
Bank Liga küzdelemsorozata, hiszen a 20. 
játéknap programjából a pálya használ-

hatatlansága miatt elhalasztották az Új-
pest – FTC derbit.

Így sem maradt rangadó nélkül a for-
duló, mivel a listavezető Ferencváros két 
üldözője, a Mol Fehérvár és a Mezőkö-
vesd egymás ellen játszott.

A székesfehérvári sikert hozó találko-
zó mellett nyolc gól született Kisvárdán, 
a Puskás és a Debrecen pedig idegenben 
tudott nyerni.

Eredmények: Mol Fehérvár – Mező-
kövesd 2-1, Paks – Puskás Akadémia 0-2, 
Kisvárda – Kaposvár 5-3, Honvéd – ZTE 
2-0, Diósgyőr – Debrecen 1-2.

A bajnoki tabellát a többiekhez képest 
két mérkőzéssel kevesebbet játszó FTC 
vezeti 43 ponttal a 40 pontos fehérváriak 
és 35 ponttal harmadik Mezőkövesd előtt.

***
Teljes fordulót rendeztek a női és férfi 
nemzetközi kézilabda-kupákban, amely-
ben vegyes mérleget mondhatnak magu-
kénak a magyar csapatok.

A női BL-középdöntőjének csoport-
körében a Győri ETO a román Valcea 
vendégeként nyert 29-20-ra és nagy lé-
pést tett a továbbjutás felé. Ugyanez nem 
mondható el az FTC-ről, amely az orosz 
Rosztov-Don elleni 35-31-es hazai vere-
séggel gyakorlatilag lemondhat a negyed-
döntőbe kerülésről.

A nőknél maradva, az EHF-kupában 
csak a címvédő Siófok jutott a legjobb 
nyolc közé, a Debrecen és az Érd számá-
ra nem sikerült a továbbjutás.

Ami a férfi Bajnokok Ligáját illeti, a 
Telekom-Veszprém a Porto vendégeként 
ért el 31-24 arányú győzelmet, és csoport-
jában őrzi a második helyét.

Ugyancsak megőrizte csoportbeli 2. 
helyét a MOL-Pick Szeged, bár hazai kör-
nyezetben csak az utolsó másodpercek-
ben tudott pontot menteni (26-26) a dán 
Aalborg ellenében.

A férfi EHF-kupa főtábla csoportkö-
rének első mérkőzésén a Tatabánya bra-
vúros hajrával 26-25-re nyert a spanyol 
Logrono La Rioja ellen.

mindkét számot. A szlalom versenyszám-
ban az ungvári Penyák József a második 
helyet szerezte meg.

A verseny dobogósai
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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!

jármű

Ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

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

akció
-20 -40 

%!

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

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

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

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, 
összkomfortos családi ház 
Gát központjában, 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, köz-
ponti fűtéses, összkomfortos, 
újonnan bútorozott, elektro-
nikai berendezésekkel ellát-
va. 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 sportkomplexumnál, a Lónyai 
u. 17a/28. szám alatt 3 szobás 
lakás az 5. emeleten. 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. 

Egyéb jármű

Elektromos kerekesszék eladó 
Sárosorosziban. Mob.: +38098-
1763766. 

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. 

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). 
Kertek tavaszi szántását, gyü-
mölcsfák metszését, tavaszi le-

mosó permetezését vállaljuk 
Beregszászon és környékén. 
Mob.: 066-5148589.

Tetőfedést, csatornázást 
vállalok anyaggal vagy anél-
kül, valamint metálcserép, 
kerítéslemez, stáblonlemezek 
méretre vágva (drágább és ol-
csóbb 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. 

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 munkaviszony. 
A jelentkezők szeressenek ta-
nulni és legyenek igényesek a 
munkájukra. Érdeklődni: Be-
regszász, B. Hmelnickij u. 99. 

Szőlészet-borászatba (Kö-
zép-Magyarország) mun-
katársakat keresünk, jöhet 
házaspár 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 kézbesíté-
sére Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/db). 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Minden el-
adott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
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 kéz-
besítésére Nevetlenben. 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. 

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 cé-
günk keres férfi munkatársat 
(20-50 év között), fűrész üze-
münkbe lakatost. Szállás ingye-
nes. Havi egy hazautazás bizto-
sított. 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 hagyományos 
tégla eladó. Mob.: 066-3967011. 

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
066-2910418, 068-2126127. 

Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1200 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 

Eladó új deszkák. Mob.: 099-
6608338. 

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. 

Lakásdekoráció

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

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, kéményes, 
Beregszászban. Ára 5000 hr. 
Mob.: 099-2393269. 
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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

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.

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 elmé-
lyíteni a tudást angol és ukrán nyelvből, matematikából, in-
formatikából, fizikából, kémiából, biológiából, magyar nyelv-
ből és irodalomból, történelemből, földrajzból, egyházi tan-
tárgyakból. 

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

Intézményünkben lehetőség nyílik tanórákon kívüli mű-
vészeti 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 
általános iskola 5–6, 5–7 és 5–8. osztályainak a tananyaga 
alapján 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 lí-
ceumban előkészítő foglalkozásokat tartunk a 6., 7., 8. és 9. 
osztályosok számára matematikából, magyar nyelvből és iro-
dalomból 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.

Felvételi hirdetés
A Péterfalvai Református Líceum felvételt hirdet a 

következő, 2020–2021-es tanévre. Jelentkezhet minden 
diák, aki 2020 júniusáig befejezi az általános iskola 4., 5., 
6, 7., 8. vagy 9. osztályát. A kisebbek számára, 7. osztá-
lyig, a környező településekről való beutazásról gondos-
kodik a líceum, 8. osztálytól kezdve a végzősökig az in-
tézmény minden diák számára kollégiumot és teljes el-
látást biztosít. Végzőseink elsöprő többsége tovább foly-
tatja tanulmányait elsősorban kárpátaljai és anyaországi 
felsőfokú intézményekben.

A felvételi vizsgára a 8., 9., és 10. osztályokba jelent-
kezőknek 2020. április 4-én szombaton, fél 8-ig kell meg-
érkezni. Számukra február 15-től minden szombaton, reg-
gel 9 órától előkészítő tanfolyamot tartunk magyar nyelv  
és irodalomból, valamint matematikából.

Az 5., 6. és 7. osztályokba jelentkezőket 2020. áp-
rilis 18-án várjuk szeretettel a felvételi vizsgára, amely 
számukra – a szóbeli ismerkedés mellett – magyar nyel-
vű tollbamondás lesz és néhány egyszerű, alapvető ma-
tematika feladat.

 Személyes érdeklődésre bővebb felvilágosítást és je-
lentkezési lapot szívesen adunk a líceumban.

„Hű az, aki elhívott titeket, és Ő meg is cselekszi 
azt.” 1Thessz 5, 24

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 eladó, 
új gumikkal. Alkatrészek JuMZ 
traktorhoz (hengerfej, üzem-
anyagpumpa, górévágó, hátsóhíd 
alkatrészek). Mob.: 099-4548537. 
Eladó egy 4 éves, megkímélt 
állapotban lévő rotoros kasza, 
lengyel, Wirax Z-069, 1,35 
méter, és négyes rendsodró 
(vorosilka). Tel: 096-2596558. 

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 szüle-
tett) hozzátartozóit. Mob.: 
050-5399697.



www.karpatinfo.net

Kaleidoszkóp2020. 
február 12.14

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!

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.

Eljött az ideje annak, 
hogy megtegyen né-
hány merész lépést. 
Ne kezdjen el habozni 

és ne kerülje a lehetőségeket, 
amiket nemrég még annyi-
ra várt! Az önmagába és a jó 
sorsába vetette hite manapság 
drámai módon megváltoztat-
hatja az életét és végre sínen 
érezheti magát. Ideje lenne 
újra átértékelni a régi kap-
csolatait és elengednie azo-
kat, amik már nem szolgálják.

A héten lehetősége 
lesz befejezni azo-
kat a feladatait, ame-
lyek eddig nem sike-

rült. Ugyanakkor számítania 
kell egy-két kisebb problé-
mára, de szerencsére hamar 
megoldja majd őket. Próbálja 
meg a legtöbbet kihozni a he-
téből, mert az, amit napokban 
megtesz, azt hosszú távon si-
ker koronázhatja. Továbbá a 
héten remek tanácsokat kap-
hat közeli szeretteitől.

Ez a hét érzelmileg in-
tenzív lesz az Ön szá-
mára. Nagy szenve-

déllyel veti bele magát kap-
csolatai megjavításába és a 
munkájába, így a siker elke-
rülhetetlen eredményeként jár 
majd a nyomában. Ha van va-
laki, akit eddig került, a hé-
ten szembe kell néznie vele. 
Ugyanakkor, ha egy bizonyos 
döntést vagy lépést került ed-
dig, annak is el jön a héten az 
ideje és cselekednie kell.

Tapasztalni fogja, 
hogy bármennyire is 
praktikusak és hasz-

nosak az Ön javaslatai, az 
emberek folyamatosan visz-
szautasítják azokat. Lehet, 
hogy emiatt majd elég fruszt-
ráltnak érzi magát. Tudnia 
kell, nem a tanácsival van a 
baj, hanem a környezete csö-
könyös. De különben sem jó, 
hogy folyton mások gondja-
in próbál segíteni, ahelyett, 
hogy önmagán segítene.

Kisebb kellemetlensé-
gek és akadályok tar-
kíthatják a hetét. Fon-

tos, hogy ne stresszeljen mi-
attuk, mert nincs olyan dolog, 
amivel ne tudna megbirkóz-
ni. Viszont a jó hír az, hogy 
van valaki, akivel eddig nem 
volt túl fényes a kapcsolatuk 
és a héten végre rendezhetik 
a kapcsolatukat. A héten ér-
demes lenne többet törődnie 
az egészségével, mivel ma-
napság könnyen lebetegedhet.

Próbálja megragadni 
azokat a lehetősége-
ket, amelyek segítsé-

gével kijöhet a depresszióból 
vagy legalábbis a rosszkedv-
ből. Úgy néz ki, végre több 
izgalom érheti, hiszen krea-
tív elfoglaltságokkal teheti 
színesebbé a hetét. Egyeseket 
a költözés rázhat fel vagy az 
otthonuk felújítása. Viszont a 
baráti találkozók is sokat ja-
víthatnak a napokban a han-
gulatán.

Itt az ideje annak, 
hogy végre kicsit hát-
radőljön. Mostanáig 
megállás nélkül dol-

gozott a mindennapokban, 
Végre úgy néz ki, sínen van 
az élete, megérte keményen 
küzdenie. Ne vállaljon újabb 
feladatot vagy szívességet, 
hanem most pihenjen meg. 
Töltsön több időt azokkal, 
akikkel régen találkozott. 
Sőt, a régi hobbijait is érde-
mes lenne elővennie.

A héten mindenbe kel-
lő szenvedéllyel fog 
bele és ez garantál-
hatja a sikert. Ráadá-

sul másokat is képes lesz mo-
tiválni és segíteni nekik, hogy 
a legjobb oldalukat hozzák a 
felszínre. Ugyanakkor a hé-
ten időszer lesz foglalkoznia 
azokkal a kérdésekkel, ame-
lyekkel eddig nem szeretett 
volna és sikeresen elkerülte. 
Úgy fest, fogytán az ideje és 
nem halogathatja tovább.

A hét tökéletes az új 
kezdetekhez. Képes 
lesz megszabadulni 

attól, ami eddig visszatartot-
ta Önt. Új lehetőségek fog-
nak megjelenni, amelyek se-
gítenek élete megváltoztatá-
sában, de meg kell ragadnia 
ezt a lehetőséget, amíg még 
van idő. A gyors és határo-
zott fellépés jelentősen meg-
fordíthatja a héten a helyzetét 
az élet több területén.

A következő napok-
ban egyre inkább olyan 
emberek veszik körbe, 
akik igazán értékelik a 

képességeit és a munkáját. Sok-
kal kreatívabbnak érzi majd 
magát. Talán ezeknek az em-
bereknek a bátorítására dönt-
het úgy, hogy továbbtanul vagy 
legalábbis valamiképp fejleszti 
a képességeit. Egyesek arra is 
számíthatnak, hogy a hobbijuk 
lesz a főállásuk, ha lépéseket 
tesznek azért, hogy így legyen.

Vigyázzon, mert a na-
pokban megpróbál-
hatják Önt negatív 

irányba befolyásolni. Óva-
tosan fogadja meg környeze-
te tanácsát gondolkodás nél-
kül. Jobban jár, ha a héten in-
kább a saját feje után megy. 
Viszont azok, akik régóta ter-
vezik a lakásfelújítást vagy a 
vásárlást, végre belekezdhet-
nek terveik megvalósításába, 
illetve megtalálhatják álma-
ik otthonát.

Próbáljon távol marad-
ni azoktól az emberek-
től, akik negativitást 

árasztanak magukból, mert túl-
ságosan lehangolhatják. Ugyan-
akkor a héten csalódás is éri, mi-
vel kiderül, hogy valaki, aki-
ben bízik, rosszat terjesztett 
Önről. Ne hagyja, hogy ezek 
az esetek felborítsák a lelki bé-
kéjét, már csak azért se, mert 
találhat egy igaz barátot a kö-
zelében, aki segít Önnek átvé-
szelni ezt az időszakot.

Részvétnyilvánítás
A Kárpátaljai Állami Levéltár kollektívája mély meg-

rendüléssel értesült Braun Béla, a levéltár egykori 
igazgatójának a haláláról és őszinte részvétét fejezi ki 
az elhunyt családjának.

A magyarországi felsőoktatási 
rendszerbe felvételizni 

szándékozók figyelmébe!
Az idei évtől kezdve megváltozik a magyarországi felső-

oktatási felvételi eljárás. A legtöbb alapképzési szakra (így a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán működő, Uk-
rajnában nem akkreditált gazdálkodás és menedzsment, me-
zőgazdasági mérnök, kertészmérnök, élelmiszeripari mér-
nök, ápolás és betegellátás, mérnökinformatikus, gazda-
ságinformatikus szakokra) való bejutáshoz ugyanis a jelent-
kezőknek legalább 1 sikeres emelt szintű érettségi vizsgát kell 
tenniük Magyarországon.

Azoknak a 2020. szeptemberében induló szakoknak a listá-
ja, amelyekre a felvételi eljárásban bármely tárgyból elfogad-
ják az emelt szintű érettségit, az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_20A/tablazatok/
FFT_2020A_szakok_barmely_erettsegivel.pdf

A vizsgára való jelentkezésről bővebb információ az aláb-
bi linken olvasható:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jelentkezes
A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendsze-

rű intézményben szerzett végzettségek elismeréséről az Okta-
tási Hivatal a honlapján közzé tett felsőoktatási felvételi tájé-
koztatón keresztül ad részletes tájékoztatást:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_
vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok

A magyarországi emelt szintű érettségi vizsgára történő 
jelentkezés határideje: 2020. február 17.

A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány felhívása

Ha szeretnél fejlődni és képeznéd magad egy neked ked-
ves szakterületen és szeretnél tenni valamit a közösségért, ak-
kor várunk a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványnál. Jelentke-
zőket keresünk a Tehetséggondozó és Tehetséghétvége progra-
mokban folyó különböző szakirányú foglalkozások vezetésére!

Kárpátalja szerte 9 tehetségponton: Aknaszlatinai Bolyai János 
Középiskola, Bátyúi Középiskola, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete, Munkácsi 3. sz. II. Rá-
kóczi Ferenc Középiskola, Nagydobronyi Középiskola, Kőrösmezei 
1. sz. Középiskola, Péterfalvi Református Líceum, Ungvári 10. sz. 
Dayka Gábor Középiskola, Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középis-
kola – általános és középiskolás tanulókat fejlesztő különböző tan-
tárgyi foglalkozások vezetésére keresünk megfelelő szakembereket.

Ha az alábbi területeken: matematika, fizika, informatika, 
földrajz, kémia, biológia, történelem, irodalom, művészettörté-
net, angol és ukrán nyelv, alsós tantárgyak – jártas vagy, rendel-
kezel alapvető szakmai tudással, esetleg rendelkezel pedagógiai 
tapasztalattal, szívesen képeznéd magad és szeretnéd magad ki-
próbálni a tehetséggondozásban, akkor jelentkezz!

Elektronikus úton küldd el fényképes életrajzodat, valamint 
a diplomádat bescannelve (az önéletrajz mintát ide kattintva le-
töltheted) az agora@kmf.uz.ua email címre. A levél tárgyaként 
a „GENIUS” tehetséggondozást írd be.

 A jelentkezés határideje: 2020. március 1.

Загублений атестат про повну загальну середню 
освіту АК № 26908809 виданий на ім”я  Шебештейн 
Бейло Бейлович Косоньською загальноосвітньою 
школою І-ІІІ ст.  з угорською мовою навчання 
Закарпатської області, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія АБ 
№ 526819 від 26 квітня 2018 р., на ім’я Орос Аліна 
Василівна, вважати недійсним.
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7+1 figyelmeztető jel, ami cinkhiányra utal

A csicseriborsó 4 jótékony hatása

10 dolog, amit tudnod 
kell a kávérólA cink egy olyan nélkülözhetetlen ásvá-

nyi anyag, amely minden sejtedben jelen 
van, és gondoskodik szervezeted megfele-
lő működéséről, beleértve az immunrend-
szert, az anyagcserét, a kognitív funkció-
kat és a növekedést is.

Az ajánlott napi cinkbevitel egy átlagos felnőtt nő szá-
mára 9 mg, míg egy férfinak 11 mg. Érdemes tudnod, hogy-
ha rendszeresen sportolsz, akkor még ennél is több cinkre 
lehet szükséged. Hosszú távon napi 10-15 mg szedhető biz-
tonsággal. Felső határértékének pedig a 40 mg-ot jelölték 
meg, ilyenkor már túladagolásról beszélnek, amelynél gyo-

morfájdalom, hányás, véres hasmenés, fejfájás és a szájban 
fémes ízérzet jelentkezik. Túlzott fogyasztása emellett más 
ásványi anyagok hiányát, mint a réz és a vas is okozhatja.

Cinkhiány szempontjából veszélyeztetettnek számíta-
nak az idősek, a vegetáriánusok, az alkoholisták, az étke-
zési zavarral vagy az emésztési problémával küzdők. En-
nek az ásványi anyagnak a felszívódását gátolhatja a túl-
zottan rostdús étrend és az egyes fogamzásgátlók rendsze-
res szedése is. Szerencsére megfelelő táplálkozással a cink-
hiány könnyen megelőzhető és orvosolható, hiszen a csir-
ke, a marhahús, a rák, a kagyló, a tojássárgája, a lencse, a 
zab, a tönköly, a búzacsíra, a vitaminokkal dúsított müzlik, 
a mogyoró, a tökmag, a szezámmag, a spenót, a spárga, az 
edami sajt és a joghurt is jócskán tartalmaznak cinket. Ha 
mégis kiegészítőre van szükség, a tablettát célszerű étke-
zés közben bevenni, hogy ne okozzon émelygést. A cink-
hiány jellegzetes tünetei a hasmenés, a hajhullás, a gyakori 
megbetegedés és az étvágy csökkenése. Az alábbi figyel-
meztető jelek esetén érdemes konzultálni háziorvosoddal, 
és gondoskodni a megfelelő cinkbevitelről.

1. Hullik a hajad
Ha kevés a cink a szervezetedben, az szinte minden eset-

ben hajhullást okoz. A haj nemcsak erősen hullani kezd, de 
töredezetté és szárazzá is válhat, ha nem gondoskodsz az 
elegendő cinkbevitelről. A hajhagymák és a fejbőr sejtjei 
ilyenkor gyengülnek. Érdekesség, hogy a kutatások szerint 
a kopasz emberek többségénél egyértelműen megállapít-
ható a cinkhiány. Természetesen a hajhullás számos más 
hiány vagy betegség jele is lehet.

2. Pattanásos a bőröd
Jó hírünk van azoknak, akik régóta pattanásos bőrtől 

szenvednek, és nem találják rá a gyógymódot, a cink be-
vitelével jelentősen tisztábbá tehető a bőr. A kutatók sze-
rint a bámulatos eredmények gyulladáscsökkentő és bak-
tériumölő tulajdonságának köszönhetők. A cinkhiány mel-
lett természetesen számos dolog okozhat pattanásokat és 
mitesszereket, mint a rossz minőségű vagy nem a bőrtípus-
hoz illeszkedő kozmetikumok, a nem megfelelő arctisztí-
tási szokások, a hormonháztartás felborulása, a fogamzás-
gátlók szedése vagy bizonyos ételek fogyasztása.

3. Krónikus betegségben szenvedsz
A cinkhiány szoros összefüggésbe hozható az olyan beteg-

ségekkel, mint a cukorbetegség, az érszűkület, az Alzheimer-
kór és az autoimmun betegség. A cink ugyanis gondoskodik 
az immunrendszer megfelelő működéséről és a sejtek egész-
séges növekedéséről. Ha a szervezet hiányban szenved ebből a 
fontos ásványi anyagból, akkor nem képes megküzdeni a sza-
badgyökök károsító hatásaival és a gyulladással. Ez a két rizi-
kófaktor pedig a krónikus betegségek melegágya.

4. Nehezen gyógyulnak a sebeid
Mivel a cink nélkülözhetetlen az immunrendszer egész-

séges működéséhez, hiánya esetén sokkal jobban ki leszel 
téve a vírusos és a bakteriális fertőzéseknek. Ha azt veszed 
észre, hogy szinte alig gyógyulnak a vágásaid, horzsolásaid, 
sérüléseid, annak a cinkhiány lehet az oka. Gyorsítsd fel a 
sebgyógyulást és támogasd a hámosodást cink tablettával.

5. Egyre romlik a látásod
A szem is magas koncentrációban tartalmaz cinket, főként 

a retina. Segíti az A-vitamin szállítását a májból a retinába, 
hogy hatékony védőpigmenteket termeljen a szemben. Az 
éleslátáshoz tehát elengedhetetlen a megfelelő cinkbevitel.

6. Nem érzed az ételek ízét
A cink az érzékelésben is kiemelt szerepet játszik, be-

leértve az ízlelést és a szaglást. A cinkhiány egyik jelleg-
zetes tünete, hogy tompul az ízérzékelés, azaz alig érzed, 
mit eszel. Szerencsére cink szedésével ez visszaállítható, 
így ismét élvezheted majd a csokitorta ízét is, persze ala-
kod miatt csak mértékkel.

7. A hallásod sem tökéletes
Ha a látás, az ízlelés és a szaglás nem lenne elég, a cink-

hiány a hallásodba is bezavarhat. Egy kutatás során azt ta-
lálták, hogy 100 fülzúgással küzdő résztvevőből 12%-uk 
cinkhiányban szenvedett, és minél nagyobb mértékű volt 
a cinkhiány, annál kevésbé volt éles a hallás. Egy másik 
kutatás során pedig arra jutottak, hogy a cink hatásosabb 
gyógymód a hallás javításában, mint a szteroid.

+1. Gyermeked megáll a növekedésben
A cinkhiány plusz tünete a gyerekeket érinti. Az a fejlő-

désben levő szervezet, amely nem jut elegendő cinkhez az 
étrendjéből, lelassul a növekedésben. Krónikus hiánya ese-
tén pedig fejlődésbeli elmaradás tapasztalható. Szerencsére 
a cinkhiánynak ez a radikális tünete csak azokat érinti, akik 
alultápláltak, vagy nem jutnak elegendő állati fehérjéhez.

wellandfit.hu

A kávé, a világ egyik legszélesebb körben 
fogyasztott itala, hatása azonban még 
mindig vita tárgyát képezi. Tudósok rég-
óta foglalkoznak ezzel az illatos főzettel.

Vajon megöl, vagy inkább hozzásegít a hosszú élet-
hez? Mitől lesz tökéletes egy csésze kávé? A koffeinmen-
tes tényleg koffeinmentes? És vajon ki volt az első aki él-
vezhette az első kávé ízét? Jöjjenek a válaszok!

1. A koffein megölhet
Annak ellenére, hogy ismerjük az előnyeit, a kávé ha-

lálos is lehet. De ehhez, egészségügyi szakértők szerint, 
gyors egymásutánban 80-100 csészével kellene megin-
ni. Azt tanácsoljuk, ne próbáld ki! A túl sok koffein ve-
szélyére 2015 szeptemberében az FDA is felhívta a fi-
gyelmet a koffein porral kapcsolatosan, ami egy nagyon 
erős anyag, és gyorsan igen nagy népszerűségre tett szert.

2. A koffein jó is lehet
2014-ben, 2015-ben és 2016-ben számtalan tanulmány 

megállapította, hogy a kávé jót tesz a májnak, csökken-
ti a szívinfarktus- és a vastagbélrák kockázatát, és mint 
az a Circulation folyóiratban megjelent, napi 1-5 csésze 
kávé csökkentheti a korai halál kockázatát. Egy 2016-ban 
megjelent tanulmány fordított kapcsolatot talált a kávé fo-
gyasztása és a szklerózis multiplex előfordulása között.

3. A koffein fokozhatja a nemi vágyat
Patkányoknál működött. A kutatók állítják, hogy a 

kávé fokozhatja a szexuális élményt, de csak azoknál, 
akik nem rendszeres fogyasztók.

4. A koffein csökkentheti a fájdalmat
A mérsékelt koffeinfogyasztás – ami egyenlő napi két 

csésze kávéval – megszüntetheti az edzés utáni izomlá-
zat egy tanulmány szerint. Azonban a kutatásban olyan 
alanyok vettek részt, akik nem rendszeres kávéfogyasz-
tók. Egy 2012-es vizsgálat során kiderült, hogy akik ká-
vét fogyasztottak, mielőtt leültek a számítógéphez dol-
gozni, kisebb arányban szenvedtek nyak- vagy vállfájás-
tól. Sajnos nem áll rendelkezésre olyan vizsgálat, amelyet 
elég széles körben végeztek volna, de azért érdemes pró-
bát tenni a kávé fájdalomcsillapító hatásával.

5. A koffein tényleg ébren tud tartani
Egészségügyi szakértők óva intenek attól, hogy a le-

fekvést megelőző 6 órában kávét fogyassz, mert hatása 
még órákig tarthat. A 2015-ben megjelent tanulmány úgy 
találta, hogy a koffein összezavarhatja a szervezet belső 
óráját, amely megmondja, mikor menj aludni. Egy má-
sik tanulmány szerint az éjszakai műszakban dolgozók 
napközbeni alvását is tönkreteheti a kávé.

6. A koffeinmentes kávéban is van koffein
Ha 5-10 csésze koffeinmentes kávét megiszol, akkor 

annyi koffeint juttatsz a szervezetedbe, mint egy vagy 
két csésze koffeintartalmú kávéval, állítja egy tanulmány.

7. Vegyszerekkel koffeinmentesítik a kávét
A kávébabot gőzölik, hogy a koffeint kioldják és az 

a felszínre emelkedjen, amit aztán egy szerves oldószer-
rel, metil kloriddal, mosnak le a kávébabról.

8. Nem a koffeintől keserű
Sokan a keserűsége miatt nem szeretik a kávét, ami 

egyébként nem a koffein miatt keserű, hanem a benne ta-
lálható antioxidánsok miatt.

9. A jó kávé a pörkölésen és a főzésen múlik
A nagyszerű íz a kávé pörkölésén és főzésén múlik. A 

pörkölés során az olajat a kávébab belsejébe zárják, ez a 
folyamat 400 fok körül kezd beindulni. Minél több olajat 
tartalmaz egy kávészem, annál erősebb az íze. A kávék 
koffeintartalma függ attól is, hogy főzés során mennyi víz 
folyik át a kávén. Így fordulhat elő, hogy egy normál kávé-
nak magasabb a koffeintartama, mint egy kapucsínónak. 
A sötétebb pörkölés pedig több koffeint is jelent.

10. A kávét kecskék fedezték fel
Ezer évvel ezelőtt Afrika egyik domboldalán egy pász-

tor vette észre, hogy kecskéi egész éjjel ébren voltak, mi-
után ettek egy bokor piros gyümölcséből. A pásztor el-
mesélte az állatok felfedezését a közelben lakó szerzete-
seknek, akik ezután, köszönhetően a kávécserjéből ké-
szült főzetnek, sokkal hosszabb éjszakai imádkozáso-
kat tudtak tartani.

+1. A kávé tuti antioxidáns-forrás
Egy tanulmány kimutatta, hogy az amerikaiak a leg-

több antioxidánst a napi kávéadagjukból nyerik. Egy-két 
csésze naponta elég is. Aki pedig nem szereti a kávét, az 
kipróbálhatja a fekete teát, ami a második legnagyobb 
antioxidáns forrás, ezt követi a banán, a szárazbab és a 
kukorica.

wellandfit.hu

Egy egészséges, fehérjében különösen gazdag zöld-
ségféle a csicseriborsó. Az arab világban szinte 
mindennapos élelmiszer, nálunk viszont még csak 
az egészséges táplálkozás követői fogyasztják rend-
szeresen, pedig megéri mindenkinek megismerni.

1. Jól hat a rák ellen
A csicseriborsó íze édeskés, kissé a dióra hasonlít, így 

könnyen el lehet dönteni, hogy ízlik, vagy sem. Az viszont 
már nem is kérdés, hogy antioxidáns és E-vitamin tartalmá-
nak köszönhetően megelőzheted vele a rákos- és daganatos 
megbetegedések kialakulását. A csicseriborsó folsav tartal-
ma pedig hozzájárul a megfelelő vérkép eléréséhez. Emellett 
magnéziumot, vasat és cinket is szállít a szervezeted számára.

2. Koleszterincsökkentő
Jótékony hatása közé tartozik, hogy csökkenti a vér ko-

leszterinszintjét is, amelynek köszönhetően megelőzhe-
ted vele a szív- és érrendszeri megbetegedéseket. Emellett 
pektint is tartalmaz, ami lassabban emeli meg a vércukor-
szintet, így a csicseriborsó cukorbetegek számára is kivá-
ló eledel, akár az esti, akár a déli órákban.

3. Segíti az emésztést
A csicseriborsó élelmi rostokban is gazdag, így támogatja 

emésztésed, segít megszabadulni a bélfalakon lerakódott sa-
lakanyagoktól. Az emésztés serkentésével pedig megszünte-

ti a székrekedés okozta nehézségeket, a könnyebb emésztés 
pedig súlycsökkenést is eredményez. Zsírtartalma alacsony, 
ezért a fogyókúrázók számára kifejezetten előnyös. Magas fe-
hérjetartalmának köszönhetően mind a fejlődésben lévő gye-
rekeknek, mind a terhes és szoptató anyukáknak is érdemes 

beépíteni a csicseriborsót étrendjükbe. Ráadásul rendszeres 
fogyasztásával normalizálható a vérnyomás ingadozása is.

4. Depresszió és kimerülés ellen is hatékony
A kis sárga „golyók” bőségesen tartalmaznak karotint, B1-, 

B6- és E-vitamint is. Ezek, valamint magas triptofán tartal-
ma is hozzájárul ahhoz, hogy a depresszióban szenvedőknek 
vagy éppen a fáradt, kimerült felnőtteknek és tiniknek segít-
séget nyújtson. Így érdemesebb egy jó csicseriborsós salátá-
hoz, humuszhoz, vagy falafelhez – ezek alapja is – nyúlni a 
csokoládé helyett, ha éppen rosszkedv, vagy fáradtság gyötör.

wellandfit.hu



A rejtvényt balázsi csaba készítette.

Rejtvények2020. 
február 12.16

Plusz egy vicc

2020. 6. szám meg   -
fej  tése: Az ember 
addig marad fiatal, 
amíg nem irigyli a fi-
atalokat.    

Plusz    egy vicc: – És 
mennyi van még hát-
ra? 

Joghurtos-mákos
A tésztához: 2 db tojás, 

10 dkg cukor, 80 ml víz, 10 
dkg finomliszt, 10 dkg da-
rált mák, 6 dkg sütőpor, 1 
vaníliás cukor

A krémhez: 3 dl epres 
joghurt, 1 dl tej, 6 dkg ep-
res pudingpor, 6 dkg cu-
kor, 1 vaníliás cukor, 10 
dkg vaj

A tetejére: 1 zacskó ep-
res gyümölcskocsonya

A mákos piskóta elké-
szítése: A tojásokat a cuk-
rokkal habosra keverjük. 
Hozzá adjuk a vizet is.

A lisztet, mákot, sütő-
port elvegyítjük és az elő-
zőkhöz keverjük. A 22 x 28 
cm-es tepsit sütőpapírral 
kibéleljük, a masszát bele 
simítjuk.

180 °C-on, alul-felül sü-
téssel 10-15 perc perc alatt 
megsütjük, kihűtjük.

A krém készítése: A 
joghurtot, tejet, cukrokat 
a pudinggal simára ke-

verjük és sűrűre felfőz-
zük. Amikor kihűlt, a 
vajjal kikeverjük. A ki-
hűlt mákos piskótára si-
mítjuk a krémet. A gyü-
mölcskocsonyát a tasa-
kon lévő módon elké-
szítjük és a sütire önt-
jük. Dermedés után sze-
leteljük.
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☼

KIS PATAK

L

☼ B

F.D.ROO-
SEVELT-
IDÉZET

ILYEN HEGYSÉG 
PÉLDÁUL AZ 

URÁL

SOMMAG !
LEKOZMÁL AZ 

ÉTEL

DOKTOR

KELVIN
ERDÉLYI 

TELEPÜLÉS

NEM ILYEN

KŐDARAB !
ÁZSIAI NÉP 

TAGJA
A MÚLT IDŐ 
EGYIK JELE

TETRA
HAJLÍTOTT 
FABÚTOR

PAG SZIGETI 
LAKOS

LONDONI 
SPORTKLUB

FÉRFIAK 
TISZTELETTEL 

SZÓLÍTÁSA

3

HOSSZÚ 
TROMBITA-

HANG

INNOVÁL

CELEBESZI 
ŐSTULOK

HAMVAKAT 
TARTALMAZÓ 

TARTÁLY

BIBLIAI 
SZEMÉLY, 

REBEKA FIA
FRANCIA KIRÁLY

UNGVÁRI 
GIMNÁZIUM 
NÉVADÓJA

AJÁNDÉKOZ

AZ IRIGYSÉG 
SZÍNE

ULJANOVSZK 
RÉSZE !

… DELON - 
FRANCIA 
SZÍNÉSZ

EGYENES 
OLASZUL

FÉRFINÉV

NITROGÉNT JE-
LÖLŐ ELŐTAG
DÁTUMRAG

ÉJSZAKÁT 
VÉGIGBŐG

… RUSSO - 
AMERIKAI 
MODELL, 

SZÍNÉSZNŐ

TELEFON 
RÖVIDÍTVE

KÉTES !

SZEMMEL 
ÉRZÉKEL

… GADOT - 
IZRAELI 

SZÍNÉSZNŐ

ROMLOTT 
(SZALONNA)

FIZIKAI 
FOGALOM

EGYNEMŰ 
NÍVÓ !

OMSZK EGYIK 
FOLYÓJA

SPANYOL 
ÉPÍTÉSZ

EGYNEMŰ 
JÖVŐ !

BECÉZETT 
ELEMÉR

AZONOS BETŰK

SEMMIKOR

KORJELZŐ 
RÖVIDÍTÉS

ÖLTÖZŐ FEL-
IRATA LEHET
MINISZTER-

ELNÖK 
(GORDON)

RÓMA KÚTJA

LENMAG !

ATOM BELSEJE

ÉJFÉL !

… FAIR LADY 
-MUSICAL

A citromfű tea 5 
jótékony hatása

Nem csak illatos, de egészséges tea is készíthető a cit-
romfűből. Görcsoldó és vírusölő hatásának köszön-
hetően természetes gyógyír több egészségügyi prob-
lémára, mint például a gyomor- és menstruációs gör-
csök vagy akár a herpesz.

A Közel-Keletről szár-
mazó növény a mediterrán 
éghajlatot kedveli. Vadon 
csak szórványosan fordul 
elő, de a kertekben is sok-
felé megtalálható. Dél-Eu-
rópában a görögök terjesz-
tették el, nyugat-európai 
kolostorkertjeikbe a Be-
nedek-rendi szerzetesek 
vitték át, és mára már Ma-
gyarországon is megho-
nosodott.

1. Vírusölő
A citromfű fő ható-

anyaga az illóolaj, mely-
nek legfőbb alkotórészei a 
citronellál, citrál, geraniol. 
Ezen kívül tartalmaz még 
flavonoidokat, cserzőanya-
gokat tartalmaz, és cser-
savtartalmára vezethető 
vissza a baktérium-, ví-
rus-, sőt gombaölő hatá-
sa is. Antibakteriális, fer-
tőtlenítő tulajdonsága mi-
att csípésekre, harapások-
ra, sebfertőtlenítésre kül-
sőleg alkalmazták. Immun-
erősítő hatása miatt pedig 
herpeszvírus kezelésére is 
kiváló.

2. Szívnyugtató
A citromfű teát érde-

mes idegeskedés, magas 
vérnyomás ellen is kipró-
bálni: ideg- és szívnyugta-
tó hatása van. Gyakran al-
kalmazzák fejfájás, álmat-
lanság, alvászavarok ese-
tén is. Enyhíti az ideges-
séget, így idegerősítőként 

kiváló gyógynövény. Sze-
repe van a depresszió ol-
dásában is, sőt még a jó al-
vást is segíti.

3. Gyomorbarát
Gyomorrontás, gyo-

morsavtúltengés, hányin-
ger, puffadások eseté-
ben is különösen jó a cit-
romfű. Izzasztó, szélhaj-
tó, epeműködést serkentő 
hatása is ismert. Emellett 
javítja az emésztést, ser-
kenti a máj és az epe mű-
ködését, puffadásgátló és 
szélhajtó.

4. Görcsoldó
Nem csak a gyomortá-

ji görcsök ellen lehet inni 
egy-két pohár citromfű 
teát, hanem a menstruáci-
ós görcsök csökkentésé-
re is alkalmazható. Ezen-
kívül szabályozza a pajzs-
mirigy működését és csök-
kenti a túltermelésből adó-
dó idegességet.

5. Arcbőr-javító
Elsősorban borogatás-

ként, bedörzsölőként, il-
letve fürdőkúrában alkal-
mazható, de antibakteriális 
hatásából kifolyólag a cit-
romfű főzettel naponta 
végzett arcmosás eltünteti 
a bőrhibákat, pattanásokat 
is. Használható még seb-
fertőtlenítésre, övsömörre, 
zúzódásra és reumatikus 
fájdalomra is.

wellandfit.hu

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

– Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! – lép a közön-
ség elé a konferanszié. – Azt hiszem mai első előadón-
kat igazán nem kell bemutatnom önöknek. …

Kétbetűsek: DÓ, ER, 
ET, FÍ, ÍZ, LB, LR, LZ, OK, 
ÖN, RÉ, TÓ.

Hárombetűsek: AZT, 
ÁFA, DAF, EGO, JUN, KIR, 
LGT, MEG, NEM, NIS, 
ŐRS, POL, RAI, TZK, UND, 
ZEN.

Négybetűsek: ADAT, 
AKAI ,  ALOE,  ALUL, 
BERG, DÁMA, EZER, 
ÉGÖV, GARA, GEZE, 
GROG, IKER, IRAM, ITAT, 
KERN, KÓLÓ, MAKK, 
Ö L E S ,  R O Z I ,  TO T Ó , 
ZÉRÓ, ZOOM.

Ötbetűsek: DUNST, ÉT-
LAP, GERÉB, ILLEM, JÓ-
MÓD, KEBEL, KREPP, 
LUTRI, MOARÉ, MOFÉM, 
NÖRSZ, PAPOL, PESÓS, 
SEREG, SIFON, SÓGOR, 
VEZÉR, ZETOR.

Hatbetűsek: AKÓNYI, 
LIGETI.

H é t b e t ű s e k :  F U -
T Ó B A B ,  L E T I P E G , 
MÁNYOKI, NEMSOKÁ, 
UGYANIS.

Nyolcbetűsek: BAL-
ESETI, DRÓTKEFE, ÉR-
KEZETT,  GENETIKA, 
IKSZEDIK, KATAPULT, 
KATMANDU, KÉZIFÚRÓ, 
RIBISZKE, TERELŐÚT, 
TUAREGEK.

Kilencbetűsek:  ÍZ-
Z É - P O R R Á ,  R U G D A -
LÓZÓ.

Tizenhárom betűsek: 
ÉRKEZÉSI OLDAL, IRAT-
HAMISÍTÁS.


