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Legyen Ön is a partnerünk!

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

Folytatás a 3. oldalon

Hit, kitartás, szakmaiság

Folytatás az 5. oldalon

Magyarként élni és 
megmaradni a szülőföldön

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 

Tudatosság és rugal-
masság a vendégekért

Nincs annál na-
gyobb szívfájda-
lom egy család 

számára, amikor a vár-
va várt újszülött fogya-
tékkal érkezik szeret-
tei közé. Az első reak-
ció mindenütt a döbbe-
net. A második pedig: 

miként érhető el, hogy a 
kis jövevény a későbbiek 
során mind teljesebb éle-
tet éljen. Ebben próbál ha-
tékony segítséget nyújtani 
Kárpátalján a Beregszá-
szi Járási Máltai Szeretet-
szolgálat, amely egy sike-
res nemzetközi pályázat 

révén szintén a sajátos ne-
velési igényű gyerekek re-
habilitációját kívánja elő-
mozdítani. A koragyerekko-
ri intervenció – táguló hatá-
rok Health4all! projekt két 
esztendeje alatt a munkába 
bevont helyi szakemberek 
amellett, hogy új terápiai 

módszereket sajátítanak 
el, és megtanulják a kor-
szerű gépek kezelését, egy-
ben átveszik azt a tudást, 
amellyel a velünk szom-
szédos országok szakem-
berei már rendelkeznek. 

Az Ungvári Nemzeti 
Egyetem (UNE) Uk-

rán–Magyar Oktatási-
Tudományos Intézete 
(UMOTI) végzős diákjai-
nak diplomaosztó ünnep-
ségre február 11-én került 
sor. Ezúttal 31 nappali és 
levelező tagozatos magyar 
nyelv és irodalom, törté-
nelem és országismeret, il-
letve matematika és fizika 
szakos végzős vehette át 
a magiszteri diplomáját, 
közülük 9-en kettőt is, né-
gyen pedig vörösdiplomá-
sok lettek. Az okleveleket 
Volodimir Szmolanka, az 
egyetem rektora, Spenik 
Sándor, az intézet igaz-
gatója és Grezsa István 
miniszteri biztos nyúj-
totta át.

 A résztvevőket és a 
vendégeket Imre Gyu-
la, az UMOTI tanulmá-
nyi és nevelési igazgató-
helyettese köszöntötte. 

Diplomaosztó ünnepség az Ungvári Nemzeti Egyetemen

Rejtett kincsek – konferencia Nyíregyházán. Segítenek a beregszászi máltaisok

Fotó: Zunko Barnabás
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A polgárokban ez nagy elé-
gedetlenséget keltett az utób-
bi időben. Zsitomirban példá-
ul a lakosok tüntetések formájá-
ban adtak hangot nemtetszésük-
nek. „Hogy ne irritálják az ukrá-
nokat, a gázszállítási és a gázel-
osztási díjat, nem külön csekken, 
hanem a korábbiakhoz hasonló-
an a gázszámlán kell majd fel-
tüntetni” – reagált erre Olekszij 
Orzsel, az ukrán energetikai mi-
niszter.

Azonban a kedélyek máig 
sem csillapodtak.

Ezeknek fényében kérdez-
tük a karpatinfo.net olvasóit, 
szükséges-e a gázszámlák szét-
választása?

Természetesen ez nem repre-
zentatív felmérés, csupán 170 ol-
vasónk véleményét tartalmazza.

A válaszadók 39%-a (66 sza-
vazat) szerint így kétszer fizette-
tik ki a szolgáltatást. 38%-uk (65 
szavazat) úgy véli, semmi szük-
ség erre, csupán a gázár meg-
emelésére szolgál. A szavazók 
18%-a (30 szavazat) úgy ítéli, 
hogy szükséges a tisztánlátás vé-
gett. 5%-ukat (9 szavazat) pedig 
nem érdekli ez a kérdés.

Olvasóinkat személyesen is 
megkérdeztük a témában.

– A gázszámlák szétválasztá-
sának nem érzem szükségét, hisz 

Megkérdeztük: szükséges-e a 
gázszámlák szétválasztása?

Ukrajnában a lakosok idén két gázszámlát kaptak, hiszen a kor-
mány szétválasztotta a szállítási költséget tartalmazó csekket az 
elhasznált köbméterek után járó fizetési számlától.

attól függetlenül, hogy a gázszol-
gáltatást az energiahordozó elosz-
tásától és szállításától külön vá-
lasztották, az illetékeseknek tud-
nia kell kezelni a helyzetet a hasz-
nálók nyugalmának és kényelmé-
nek megzavarása nélkül. Ugyan-
akkor a lakosság ellenszenvén 
kívül lényegtelen, hogy a havi 
összeget egy vagy két számlán 
küldik ki, hisz a probléma nem 
itt gyökeredzik, hanem a kifize-
tendő összeg irreális és a hasz-
nálók átlagkeresetéhez viszo-
nyítva aránytalan nagyságában. 
Azonban, akik nem használják 
a szolgáltatást, azoknak is fizet-
nie kell a szállítást, hogy később 
bármikor használhassák azt, ho-
lott a szolgáltatás igénybevétele-
kor a szükséges eszközöket sa-
ját maguk vásárolták meg, ez az, 
ami dühítő a polgárok számá-
ra – emelte ki Domokos Evelin, 
oroszi lakos.

– Úgy vélem, nem szükséges 
szétválasztani a két számlát. Sőt 
szerintem egyáltalán nem kellene 
szállítási díjat felszámolni – tette 
hozzá Gabóda Béla oktató.

Sokakat éppen amiatt hábo-
rít fel a szállítás külön díjszabá-
sa, merthogy sok esetben egy-egy 
utca, közösség saját erőforrásból 
építette ki a vezetékeket…

 Kurmay Anita

– Nem mi találtuk fel a spa-
nyolviaszt, a borok degusztálá-
sát az öreg kontinens valameny-
nyi bortermelő vidékén így szer-
vezik meg – magyarázza Jakab 
Sándor, az egyik kezdeményező, 
a Beregszászi Szent Vencel Bor-

rend főpohárnoka. – Mint emlí-
tettük, ezzel a fontos lépéssel a 
kulturált borfogyasztás elterjedé-
sét kívánjuk elősegíteni. Továb-
bá azt szeretnénk, ha a fesztivál-
ra kilátogatók minél teljesebb ké-
pet kapjanak a poharunkba kitöl-
tött borok aroma- és ízvilágáról. 
Így a lánghullámú nedűk kósto-
lása a kehelypoharakból remél-
hetően az esztétikai élmény mel-
lett igazi kulináris élvezetet nyújt.

Környezetvédelmi megfon-
tolásból is csökkenteni kívánjuk 
a műanyagpoharak használatát, 

Borkóstolás csak kehelypohárból

Beregszász példát mutat
A város teljes lendülettel a március 6–8. között megrendezés-
re kerülő XVII. Beregszászi Nemzetközi Borfesztiválra készül. 
Méghozzá úgy, hogy megtartva a borfieszta vidám, szórakozta-
tó jellegét, fontos szerepet szán a kulturált borfogyasztás népsze-
rűsítésének. Ennek megfelelően az eseményről száműzik a mű-
anyagpoharakat, a lánghullámú nedűk kóstolása kizárólag üveg-
ből készült kehelypoharakból történik.

ezzel is hozzájárulva a környe-
zetszennyezés mérsékléséhez. A 
múltkor egyik borásztársam ösz-
szeszámolta: a fesztivál három 
napja alatt több mint ezer kósto-
lópoharat használtak el vendégei. 
Gondoljunk bele, mekkora meny-

nyiségű műanyaghulladék kelet-
kezik ily módon. Kóstolópoharat 
önköltségi áron – darabját harminc 
hrivnyáért – az erre kijelölt sátor-
nál vásárolhatnak, s azt a kóstolás 
végeztével ugyanott visszaválthat-
ják részleges visszafizetés ellené-
ben, illetve emlékként természete-
sen megtarthatják. Emellett a kós-
tolásra felkészült vendégeinknek 
lehetőségük lesz arra, hogy az ott-
honról hozott, illetve a korábban 
megvásárolt üvegpoharaikkal ke-
ressék fel a borászok sátrait.

-krónikás-

Schanda Tamás elmond-
ta: a tízmillió forintos támoga-
tás keretében Lego robotépítő 
készleteket, tableteket, valamint 
okostáblát kap öt iskola, az in-
tézmények tanárai pedig roboti-
kai tanfolyamon vehetnek részt. 
A készletek legkésőbb húsvétig 
megérkeznek – mondta.

Schanda Tamás úgy fogalma-
zott: „Magyarország azt szeret-
né, ha az ukrán hatalom úgy te-
kintene a kárpátaljai magyarság-
ra, mint erőforrásra, amely Uk-
rajnát erősíti, és elősegíti a ma-
gyar-ukrán kapcsolatok rende-
zését. A kárpátaljai magyarok 
minél jobban élnek, minél erő-
sebb a közösségük, annál job-
ban hozzá tudnak járulni Ukraj-
na sikeréhez.” Kitért arra: Ma-
gyarország akkor is kiállt Uk-
rajna mellett, amikor az előző 

Schanda: kárpátaljai fiatalok képzését 
támogatja a kormány

Kárpátaljai fiatalok robotikai képzését támogatja a kormány – kö-
zölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamen-
ti államtitkára hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.

ukrán elnök idején sorra sértették 
meg a kárpátaljai magyarok joga-
it. Hozzátette: az új ukrán elnök, 
Volodomir Zelenszkij „új reményt 
jelent arra, hogy Ukrajna nem fog 
magyarellenes politikát folytat-
ni”. „Értjük Ukrajnának azt az el-
várását, hogy a területén élő min-
den állampolgár tudjon ukránul be-
szélni, mi pedig azt szeretnénk, ha 
a Kárpátalján élő magyarok meg-
őrizhetnék magyar anyanyelvü-
ket. Szerintünk ezt a két célt egy-
szerre is el lehet érni” – fogalma-
zott Schanda Tamás. Megfelelő ok-
tatás nélkül ugyanis nincsen ma-
gyar jövő Kárpátalján. Ha nem ké-
peznek magyar anyanyelvű taná-
rokat, hivatalnokokat, különböző 
szakembereket, akkor élhetetlen-
né válik a térség a magyarok szá-
mára – mondta.

Brenzovics László, a Kárpát-

aljai Magyar Kulturális Szövet-
ség elnöke – megköszönve a ma-
gyar kormány támogatását – fon-
tosnak nevezte, hogy a kárpát-
aljai fiatalok is rendelkezzenek 
korszerű tudással. Azt mondta: 
a kárpátaljai magyar közösség 
küzdelmes időszakon van túl, 
de a nehézségek ellenére számos 
sikert is elért. Példaként említet-
te az ITM-mel közösen indított 
szakképzési programot, kiemel-
ve, hogy „a szakképzés külö-
nösen fontos Kárpátalján, ahol 
az elmúlt években szinte tel-
jes egészében megszűnt a ma-
gyar nyelvű szakképzés, sőt a 
szakképzés maga is rendkívü-
li módon visszafejlődött”. Ed-
dig Nagydobronyban alakítot-
tak ki szakképzési központot, 
de a tervek szerint a követke-
ző években Beregszászon és 
Tiszapéterfalván is új szakkép-
zési központokat fognak nyit-
ni – mondta.

MTI

Illés Boglárka kiemelte: a 
Fidelitas megalakulása óta – 24 
éve – kiemelt figyelmet fordít a 
határon túli magyarokra. „Ab-
ban hiszünk, hogy minden ma-
gyar felelős minden magyarért, 
éljen bárhol a világon” – mond-
ta. Hangsúlyozta: adománygyűj-
tésük kedvezményezettjeit a helyi 
közösséggel egyeztetve választot-
ták ki, és hamarosan személye-
sen is egyeztetnek az iskolák ve-
zetőivel. Hozzátette: elsődlege-
sen pénzügyi adományokat vár-
nak, melyből tankönyveket, ok-
tatási segédanyagokat, taneszkö-
zöket tudnak vásárolni a határon 
túli magyar iskolák diákjainak.

Mohácsy István, a Fidelitas 
nemzetpolitikai kabinetvezetője 

Elmondta hogy Kijevben ta-
lálkozott a magyar, a román és 
a bolgár kisebbségek képviselő-
ivel, köztük Brenzovics László-
val, a Kárpátaljai Magyar Kultu-
rális Szövetség (KMKSZ) elnöké-
vel, akikkel ismertette ezt az ál-
láspontot. Elmondta, hogy ugyan-
erről tájékoztatta találkozójukon 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnö-
köt is, aki – mint mondta – benyo-
mása szerint készen áll a helyzet 
rendezésére.

Az ukrajnai nemzetiségek kép-
viselői a 2017-ben elfogadott ok-
tatási törvény nyelvi cikkelye, az 
egy hónapja elfogadott középfo-
kú oktatásról szóló törvény, vala-
mint a tavaly nyáron életbe lépett 
nyelvtörvény kapcsán emeltek ki-
fogásokat. Az oktatási reform ke-

Várhelyi: a kisebbségeknek elfogadható megoldást 
szeretne az EU a vitatott ukrán jogszabályok ügyében
Olyan megoldást szeretne az Európai Bizottság a nemzeti kisebb-
ségeket érintő vitatott ukrán jogszabályok tekintetében, amely szá-
mukra is elfogadható – jelentette ki Várhelyi Olivér bővítési ügye-
kért és szomszédságpolitikáért felelős EU-biztos az MTI-nek, ösz-
szegezve kétnapos ukrajnai látogatását.

retében elfogadott jogszabályok az 
ötödik osztálytól fogva emelkedő 
mértékben írják elő egyre több óra-
számban ukrán nyelvű tanórák beve-
zetését az állami és önkormányzati 
finanszírozású nemzetiségi iskolák-
ban, a nyelvtörvény pedig egyéb ren-
delkezések mellett kötelezővé teszi 
az ukrán nyelv használatát – a magán 
beszélgetések és a vallási szertartá-
sok kivételével – gyakorlatilag min-
den nyilvános rendezvényen. „Érzé-
keny kérdésekről van szó, szükség 
van (a rendezésükhöz) a magyar és 
az ukrán kormányra egyaránt. Elin-
dult egy folyamat ezen a téren, re-
méljük, hogy eredményre vezet, mi 
a magunk részéről szeretnénk támo-
gatni ezt a folyamatot, de az a leg-
fontosabb, hogy a kisebbségeknek 
megfelelő megoldást találjunk” – fo-

galmazott az EU-biztos. Hangsú-
lyozta, hogy kétnapos látogatása 
alatt tárgyalópartnereivel számos 
más konkrét kérdést is érintettek. 
Ezek között sorolt olyan gazda-
sági, infrastrukturális fejlesz-
tési projekteket, amelyek nem-
csak Ukrajna, de Magyarország 
számára is fontosak, mint például 
a közlekedési kapcsolatok fejlesz-
tése, azaz úthálózatok bővítése. 

Ezen kívül szóba került még a 
tőkeberuházások élénkítése, vala-
mint a megújuló energiaforrások fel-
használása is. Hozzáfűzte, hogy 
ezeknek a terveknek a megvaló-
sításához az EU segítséget kíván 
nyújtani Ukrajnának.

Várhelyi Olivér elmondta, 
hogy a nap folyamán találkozott 
Vadim Prisztajko külügyminisz-
terrel, akivel szoros munkakap-
csolatban állapodtak meg. Prog-
ramja keretében megkoszorúzta a 
2014-es kijevi Majdan-tüntetések 
civil áldozatainak emlékművét.

MTI

Két kárpátaljai magyar iskolának szervez 
gyűjtést a Fidelitas

Két kárpátaljai település, Tiszasalamon és Mezőgecse magyar isko-
láinak támogatására szervez adománygyűjtést a Fidelitas – jelen-
tette be a szervezet elnöke pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

hozzátette: 2015 óta minden évben 
megszervezik adománygyűjtő akci-
ójukat a Kárpátaljai Magyar Kultu-
rális Szövetség Ifjúsági Szervezeté-
vel közösen. Emlékeztetett: gyűjtöt-
tek már kárpátaljai magyar iskola, 
nehéz sorsú árva gyermekek és egy 
születésétől kezdve mozgássérült, 
gondozása szoruló fiatal javára is. 
Az idei jótékonysági akció részle-
tei a www.karpataljaert.hu oldalon 
megtalálhatók – közölte.

A sajtótájékoztatón Illés Boglár-
ka elfogadhatatlannak nevezte, hogy 
Cseh Katalin, a Momentum politiku-
sa egy tévéinterjúban azért bírálta a 
magyar kormányt, mert Magyaror-
szág blokkolja Ukrajna csatlakozá-
sát a NATO-hoz addig, amíg az uk-
rán kormány nem biztosítja a kárpát-

aljai magyarság alapvető jogait. 
Ezért felszólította Cseh Katalint 
és a Momentumot, kérjenek bo-
csánatot a Kárpátalján élő magyar 
emberektől, és tartózkodjanak a 
magyarságot sértő kijelentések-
től. Hangsúlyozta: a Fidelitas ki-
áll a kárpátaljai magyarok mel-
lett, akik számára az „Ukrajná-
ban egymást váltó hatalmak” a 
legalapvetőbb európai értékek-
kel ellentétes módon olyan tör-
vényeket hoztak, amelyek korlá-
tozzák a Kárpátalján élő magyar 
kisebbséghez tartozók egyéni és 
közösségi szabadságjogait. Illés 
Boglárka szerint sorskérdésről 
van szó, arról, hogy a kárpátal-
jai magyarságot intézményesen 
az asszimiláció útjára akarják te-
relni, a magyar kormány viszont 
egy határozott és kemény eszközt 
vetett be ez ellen.

MTI



2020. 
február 19. 3Közösség

Elejét lásd az 1. oldalon

Hit, kitartás, szakmaiság
Rejtett kincsek – konferencia Nyíregyházán. Segítenek a beregszászi máltaisok

A program nyitókonferenciá-
jára az elmúlt héten Nyíregyhá-
zán, az ottani megyeháza díszter-
mében került sor 130 szakorvos, 
védőnő, konduktor és más egész-
ségügyi szakember bevonásá-
val. Kárpátalját a Máltai Szere-
tetszolgálat népes csapata, vala-
mint számos újságíró képviselte.

Nyitó előadásában Kisari 
Károly, a Rejtett Kincsek Down 
Egyesület elnöke beszámolt ar-
ról, hogy miként működik Nyír-
egyházán és Budapesten a né-
hány évvel ezelőtt létrehozott 

Csodavár Korai Fejlesztő Cent-
rum. Ahol vidám játszóházi kör-
nyezetben, modern eszközök be-
vonásával, tapasztalt szakembe-
rek közreműködésével zajlik a 
sérült gyerekek korai fejleszté-
se. Akár már féléves kortól. A 
rendellenességek korai felisme-
rése rendkívül fontos, hangsú-
lyozta a szakember. Aki a mosta-
ni határon átnyúló program vár-
ható eredményeiről szólva azt 
emelte ki, hogy az előttünk álló, 
csaknem két év során közel hat-
ezer-ötszáz sajátos nevelési igé-
nyű gyerek részesül terápiás ke-
zelésben, illetve a családtagok-
nak megtanítják az ezzel kap-
csolatos alapvető tudnivalókat.  

A megalakulásának negyed-
százados jubileumát ünneplő 
Beregszászi Járási Máltai Sze-
retetszolgálatnak a sérült gye-
rekek rehabilitációjával és szü-
leik felkészítésével kapcsolatos 

eddigi tevékenységéről számolt be 
Makuk János elnök. Aki elmondta, 
hogy hat évvel ezelőtt vették fel a 
kapcsolatot a budapesti Pető Inté-
zettel, s az együttműködésük azóta 
is igen szoros és gyümölcsöző. Az 
eddigi eredmény: több száz sérült 
gyereknek az életminőségén tudtak 
javítani. A foglalkozások egyik leg-
látványosabb hozadéka: amikor a 
betegség miatt ágyba vagy kerekes- 
székbe kényszerült gyerek megta-
nult járni. A mostani projekt jelen-
tőségét nem lehet túlértékelni. Hisz 
az Ukrajnában zajló egészségügyi 
reform már csak a rendelkezésre 
álló anyagiak szűkössége miatt sem 

tudja elérni a sérült gyerekek több-
ségét. Az igényelt és szükséges fej-
lesztésekre pedig azért sem kerül-
het sor, mivel hiányoznak a meg-
felelő berendezések és a tapasztalt 
szakembergárda. A mostani EU-s 
programnak az egyik hozadéka vár-
hatóan az lesz, hogy a szomszédos 
országokban – Magyarországon, 
Szlovákiában, Romániában és Uk-
rajnában (Kárpátalján) – tevékeny-
kedő szakemberek az elkövetkező 
hónpokban sorra kerülő szakmai 
találkozókon, képzéseken és fóru-
mokon egymással megoszthatják 
tapasztalataikat, személyes isme-
retséget köthetnek, így bármilyen 
problémás eset kapcsán kérhetik a 
másik segítségét.

Ehhez kapcsolódva Poko racz-
kyné Vékony Katalin, a Rejtett 
Kincsek Down Egyesület koordi-
nátora beszámolt róla, hogy az el-
térő fejlődésű gyerekek olvasási 
készségének a fejlesztésére kidol-

gozott www.edumodul.hu online 
platform tesztelési fázisába érke-
zett, ami azt jelenti, hogy a szó-
felismerési tréning modulon be-
lül játékosan, otthoni körülmé-
nyek között taníthatják a szü-
lők gyerekeiket olvasni. Eddig 
Nyíregyháza, Kassa, valamint 
Szatmárnémeti környékén sike-
rült olyan szakembereket bevon-
ni a programba, akik, ha problé-
ma vetődik fel, akkor hozzájuk 
bátran fordulhatnak. Remélhe-
tő, hogy hamarosan Kárpátalján 
is működik majd egy ilyen jelle-
gű ügyfélszolgálat.

A nap folyamán előadá-
sok hangzottak el a koraszü-
löttek utógondozása, a gyer-
mekrehabilitáció és a koragyer-
mekkori intervenció kapcsolódá-

sa témakörében, bemutatkozott a 
Csodavár modell. 

A fórum végén Rákóczi Ba-
lázs Neurofeedback-tréner be-
mutatta azt a készüléket, amely-
nek segítségével igen sok, szel-
lemileg fogyatékos gyereknél 
sikerült látványos eredménye-
ket elérni. A Neurofeedback 
ugyanis idegrendszeri impulzu-
sok visszaj elzésére alkalmas ké-
szülék, melynek alapján számos 
fejlesztő eljárást dolgoztak ki. 
Ezeknek a lényege, hogy a kis 
páciens a saját agya különböző 
ingerközpontjait fejleszti a ka-
pott pozitív impulzusok révén.

Makuk János elmondta, hogy 
intenzíven folyik annak a hat em-
bernek a képzése, akik a projekt 
révén beszerzett Neurofeedback-
készüléket kezelik majd Bereg-
szászon a Máltai Szeretetszolgálat 
központjában (Rozsoskert u. 93.).

Kovács Elemér

Csapatjáték szerelemmel
Házasság hete a Beregi Református Egyházmegyében

A házasság olyan intézmény, 
amely évezredek óta a társadal-
mi élet biztonságos és boldog 
alapját adja. Bár egyre többen 
azt hirdetik, hogy lejárt az ide-
je, elavult, nincs már létjogosult-
sága, több baj van vele, mint ha-
szon belőle. A keresztyén ember 
viszont hiszi, hogy a házasság Is-
ten csodálatos ajándéka az em-

ber számára, amelyben a felek 
megtapasztalhatják a feltétel nél-
küli szeretet, a hűség és az őszin-
te megbocsátás értékét egy nekik 
rendelt társon keresztül. 

A Házasság hete olyan szé-
les körű összefogásra törekszik, 
mely gyakorlati példamutatás-
sal, tudományos kutatások ered-
ményeivel, bibliai és erkölcsi ér-
vekkel támasztja alá a házasság 
örökkévaló értékét. Bátorít min-
den olyan helyi kezdeményezést, 
amely hidat épít az adott közös-
ség környezetében élő házaspá-

rok és családok felé, amely segí-
ti életüket, boldogulásukat. Nyíl-
tan beszél a házasság mindennapi 
valóságáról, örömeiről és feszült-
ségeiről. Igyekszik bölcs és gya-
korlati tanácsokkal ellátni a há-
zasokat és házasulandókat, vala-
mint a teljes helyreállás reményét 
ébren tartani azokban, akiknek a 
kapcsolata válságban van, illetve 
valamilyen ok miatt megszakadt. 

A Beregi Református Egy-
házmegye idén immáron negye-
dik alkalommal szervezte meg a 
Házasság hetét, amely arra hiva-
tott, hogy a gyülekezeteinkben 
élő házaspárok újra átgondolják 
és megerősítsék házassági foga-

dalmukat. Az idei rendezvényso-
rozat a Csapatjáték szerelemmel 
címet kapta. Olyan témák hang-
zottak el kiskörzetenként, mint 
„Nem jó az embernek egyedül 
lenni”, „Kincset talált”, „Szere-
tet vagy engedelmesség”. Emel-
lett szó volt a nő és a férfi „csapat-
játékosról”, de előadás hangzott 
el és beszélgettek is a résztvevők 

a múló szerelemről, az „összetört 
csapatról”, keresték a konfliktus-
kezelések módjait, és bizonyság-
tételek is elhangzottak.  

A résztvevők ezúttal is megerő-
sítést kaptak, hogy bár lehet, a bűn 
megtépdeste, megrontotta és ki-
kezdte a házasságot, de mégsincs 
szebb kifejezése az istenképűség-
nek, mint egy férfi és egy nő szoros 
szeretetre épülő kapcsolata. A há-
zasságban egy férfi és egy nő saját 
elhatározásából elkötelezi magát, 
hogy egymás bátorítására, segítésé-
re és védelmére törekszik egész éle-

tében. Ilyen módon a házasság fe-
lelősségteljes, biztonságos és meg-
hitt közösséget jelent számukra, és 
áldásul szolgál életük minden más 
területén is. Ezért is érdemes erről 
beszélni, s megtenni mindent azért, 
hogy megünnepeljük azt az Istent, 
aki megalkotta a házasságot, és tölt-
sünk kis időt azzal, hogy felfrissít-
sük, rendbetegyük és megújítsuk 
házasságunkat. 

A Házasság hete programsoro-
zat a házaspárok megáldásával, il-
letve a makkosjánosi Helikon ho-
tel-étteremben előadással és tán-
cos mulatsággal összekötött há-
zaspárok vacsorájával ért véget. 

-kósa-

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 
menesztette posztjáról Andrij 
Bohdant, az elnöki hivatal veze-
tőjét, a helyére Andrij Jermak 
korábbi elnöki tanácsadót ne-
vezte ki.

Az államfő döntéséről szóló 
rendeleteket az elnöki hivatal hon-
lapján tették közzé. Az Ukrajinszka 
Pravda hírportál értesülése szerint 
Bohdan maga nyújtotta be lemon-
dását, miután „volt egy kellemetlen 
beszélgetése” Zelenszkijjel.

Jermak az UNIAN ukrán hírügy-

Leváltotta hivatalának vezetőjét az 
ukrán elnök

nökség ismertetése szerint 1971-ben 
született Kijevben. A kijevi Tarasz 
Sevcsenko Állami Egyetemhez tar-
tozó nemzetközi kapcsolatok inté-
zetében szerzett diplomát 1995-ben 
nemzetközi jogból.

1997-ben nemzetközi jogi céget 
alapított. Zelenszkij mellett 2019. 
március 21-e óta töltötte be az el-
nöki tanácsadói posztot. Bohdant 
és Jermakot is egyaránt Zelenszkij 
legközelebbi bizalmasaként emle-
getik az ukrán sajtóban.
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 A közölt adatok a bankokon, 
pénzátutalási rendszereken, kár-
tyás fizetési rendszereken és a 
postahivatalokon, valamint in-
formális csatornákon keresztü-
li átutalásokról egyaránt tartal-
maznak információkat – muta-
tott rá az Ukrajinszka Pravda 
hírportál.

Ukrajnából külföldre a ma-
gánátutalások mértéke 2019-ben 
csaknem  0,6 milliárd dollárnak 
megfelelő összeget tett ki. Tavaly 

Csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza 
tavaly a külföldön dolgozó ukránok

Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dol-
gozó ukránok, míg 2018-ban ez az összeg 11 milliárd dollár volt 
– hozta nyilvánosságra az adatokat vasárnap az ukrán jegybank 
a honlapján.

mintegy 2,3 milliárd dollár érke-
zett Ukrajnába pénzátutalási rend-
szereken keresztül, vagyis az Uk-
rajnába irányuló összes magánát-
utalás csaknem egy ötöde, míg az 
Ukrajnából külföldre utalt pénz-
ből 0,4 milliárd, azaz a teljes ösz-
szeg körülbelül kétharmada.Uk-
rajnába százalékos arányban a leg-
több átutalás az Egyesült Államok-
ból érkezett, 18 százalék. Izraelből 
az összes magánátutalás 14 száza-
léka, míg Olaszországból 9, Orosz-

országból és Lengyelországból 
egyaránt 7, további 219 ország-
ból pedig a maradék 45 százalék.

Ukrajnából a  pénzátutalá-
sok legnagyobb része, 31 száza-
léka Oroszországba irányult, míg 
Georgiába 11, Azerbajdzsánba 
6, Kínába és Üzbegisztánba 5-5 
százalék, további 195 országba 
pedig a fennmaradó 42 százalék.

A szociálpolitikai minisztéri-
um 2018-as adatai szerint mint-
egy 3,2 millió ukrán dolgozott 
abban az évben külföldön állan-
dó jelleggel, és körülbelül 9 mil-
lióan pedig 1-6 hónapos idény-
munkára utaztak külföldre.
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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 

Nem kedvelt viselkedési for-
ma a megalázkodás. A Biblia 
azonban úgy ír a bűnös ember 
megtéréséről – az ÉN háttérbe-

szorításáról –, mint szükségsze-
rűségről. Az új élet egy aláza-
tos szív töredelmes vallomásával 
kezdődik, bűnbocsánatért esedez-
ve. „Teljesen mosd le rólam bű-
nömet, és vétkemtől tisztíts meg 
engem!” (Zsolt 51, 4) S előfordul-
hat mégis a nyomorult ember Is-
tent számon kérő magatartása. A 
keddi istentiszteleten hangzottak 
el e gondolatok. Mintha megtör-
ténhetne, hogy az alkotás az Al-
kotóját kérdőre vonja. „Lelkem 
is csupa reszketés, és te Uram, 
meddig késel?” (Zsolt 6, 5) Sőt, 
a zsarolás is ott lebeg: „Mert a ha-
lál után nem emlegetnek téged, ki 

Evangelizáció Tivadarfalván
Február 4–7. között a presbiteri- és férfi csendeshét keretén belül a 
késő délutáni órákban evangelizációra gyűltek össze az igére szom-
jazó hívek a tivadari református templomban. Szilágyi Károly gáti 
lelkipásztor a bűnbánati zsoltárokból hirdette Isten szavát négy na-
pon keresztül a Tiszahátról és a környező falvakból érkezőknek. 

ad hálát a sírban?” (Zsolt 6, 6) Nem 
így viselkedünk-e, ha nem terveink 
szerint alakulnak dolgaink? És nem 
vádoljuk-e az Istent, ha katasztró-

fába torkollik életünk? A hálátlan, 
feledékeny magatartás sajátja a ma 
emberének is, aki elfelejti, kinek a 
kegyelméből létezik.

Bűnbánat és megújulás volt a 
témája a szerdai alkalomnak, bi-
zonyságot téve Isten igazságáról 
s a bűn következményeiről. „Kö-
nyörülj rajtam kegyelmeddel, Iste-
nem, töröld el hűtlenségemet nagy 
irgalmaddal!” (Zsolt 51, 3) Ahogy 
Dávid király vétkezett Betsabéval, 
érkezett a figyelmeztetés Nátán 
próféta által, a bűn nem marad 
büntetés nélkül. De Isten irgalma 
olyan nagy, hogy irgalmaz és kö-
nyörül a vétkesen, ha megvallja 

hűtlenségét. „Isten előtt a töre-
delmes lélek a kedves áldozat, 
a töredelmes és megtört szí-
vet nem veted meg, Istenem!” 
(Zsolt  51,19) Vagyis, folytatva 
a gondolatsort, Isten előtt ked-
ves azoknak a bűnbánata, akik 
Istenhez késedelem nélkül si-
etnek. A vágyódást Isten ölelő 
karjába, jól kifejezi a 131. zsol-
tár (1, 6): „A mélységből kiáltok 
hozzád, Uram!... Lelkem várja 
az Urat, jobban, mint az őrök 
a reggelt”. Kihalljuk ezekből a 
szavakból a türelmetlenséget? 
Jobban! Sokkal jobban vágya-
kozni a békességet jelentő ol-
talom után!

Amikor le tudjuk tenni a 
lelki terheket Krisztus kereszt-
jéhez, megváltozik minden. A 
hívő keresztyén ember életé-
ben más lesz a fontossági sor-
rend, kialakul a helyes érték-
rend. Ahogy Szilágyi tiszteletes 
kiemelte: „Össze kell hasonlíta-
nunk életünket Isten törvényé-
vel, a Krisztus példájával, meg 
kell bánnunk bűneinket, és vágy-
nunk kell a tisztább, megszentelt 
élet után”. Ezt jelenti a bűnbána-
ti hét maga is. Érdemes végigte-
kinteni magunkon. Életbevágó 
kérdés, van-e bennem megtisz-
tulási vágy?  

Ha igen, akkor minden rend-
ben van. S bár a világból száll 
ránk a bűnnek a pora, s a kísér-
téseket nem kerülhetjük el, de 
Isten megígérte, ott lesz velünk, 
és megtart bennünket a nehéz-
ségek idején. Akinek tapaszta-
lása van Isten szeretetéről, bát-
ran így szól: „Taníts akaratod 
teljesítésére, mert te vagy Iste-
nem! A te jó lelked vezéreljen a 
jó úton” (Zsolt 143,10). Az Urá-
ban bízó ember szavai ezek, aki 
tudja, hogy a nyomorúság ide-
jén lehajol hozzá a Megtartó, a 
Mindenható Isten. 

Bodnár Diána

„Mert az Isten nem a visszavo-
násnak, hanem a békességnek 
Istene.” (1Kor 14, 33)

Emlékszem, hogy kisiskolás 
korú fiaim mennyire szerettek 
csereberélni. De sokszor keser-
ves sírással zárult a vásár, a cse-
re, mert meggondolta magát va-
lamelyik, és vissza szerette vol-
na venni a csokoládét, amit a kis 
törött autóért adott. Persze a cse-
retárs azt már régen megette. A 
lányok a babát és babaruhát cse-
rélgették élvezettel egymás kö-
zött. Aztán diadalmasan muto-
gatták az új babaruhát. Lám, ne-
kem már ez is van, neked nincs, 
az enyém szebb, a tiéd fakó meg 
csúnya... Mi lett a vásár vége? Sí-
rás, hajbakapás, jajgatás, keserves 
könnyek, és „add vissza a baba-
ruhámat”!

Gyerekjáték? Igen, az, még-
hozzá gyakori. A felnőttek ho-
gyan „játszanak”? A válasz a 
válási statisztikákban található: 
halálos játékot játszanak, a bíró-
ságnál követelik vissza a „baba-
ruhát”. És milyen hangon?! Fel-
nőtthöz nem illő, de sajnos fel-
nőttek által gyakorolt szívtelen-
séggel. Pedig mennyire ígérték 
egymásnak valamikor a sírig 
tartó nagy hűséget, halálos sze-
relmet! Sírnak is az elvált szü-
lők gyermekei egy egész életen 
át, mert az édesapjuk vagy az 
édesanyjuk meggondolta ma-
gát és visszavonta esküjét, amit 
az Úr Isten előtt és a házasság-
kötő előtt tett. A jó barátok, a 
hű cimborák meddig maradnak 
igaz barátok? Ha az egyik felkú-
szik a társadalmi ranglétrán, el-
felejti azt, aki alul maradt. Ha az 
egyik megkívánja a másik fele-
ségét/férjét, először csak titok-
ban rabolja a barát szívét, aztán 
élet-halál harc és gyilkos gyűlö-
let a vége.

Na és a munkahelyen? Kez-
detben kicsi ember, még kérdez, 
és még köszönni is tud alázat-
tal. Vegyék csak észre a tehetsé-
gét, ügyességét, legyen csak ő a 
főnök: már nem emlékszik, már 
nem kérdez, csak parancsol, a kö-
szönésről meg leszokott, ember-
sége eltűnt.

Mindent megad a szülő gyer-
mekének, hogy az haladjon, 
„legyen belőle valaki”. Telnek-
múlnak az évek, a szülő csak 
áldoz és áldoz reménységgel. 
A kis gyermekből egyszer fel-
nőtt lesz, és a felnőttből a meg-
álmodott valaki. És ezt a „vala-
kit” zavarni kezdi egyszerű, kér-
ges kezű apjának és fejkendős 
anyjának a jelenléte. Szégyelli 
őket, és ahogy tudja, távol tart-
ja magát tőlük.

Fájdalmas, de igaz és való-
di tényképek ezek az emberről! 
Isten más – Ő nem a visszavo-
násnak Istene. Amit Ő meg-
ígért, megadja, amit Ő mond, 
az állja a helyét és beteljesül. 

Az Úr nem vonja meg 
szeretetét

Megígérte a bűnbeesett ember-
nek a Szabadítót, és elküldte, 
megadta. Ó, pedig millió okot 
adtunk az elvetésre, a meg-
semmisítésre, az ígéret vissza-
vonására!

Egyéni, személyes életem-
ben olyan sok áldást kaptam, 
nyomorúságomban szabadu-
lást ígért és nem késett, idő-
ben megadta. Sokszor fordítot-
tam Neki hátat, sokszor okoz-
tam Neki szomorúságot tette-
immel, gondolataimmal, éle-
temmel. Ám Ő hű maradt. Nem 
hagyott az útfélen magamra, 
nem bocsátotta rám haragvón 
kezét, áldásait nem vonta visz-
sza tőlem.

Isten türelme határtalan. Cso-
dálom mind a magam, mind a 
mások életében, ahogy vár és 
nem bosszulja meg rajtunk tet-
teinket, vár és áldást ad. Miért? 
Mert Ő szerető Isten. Ő nem a 
visszavonásnak az Istene. Neki 
nem kell az én „babaruhám”!

Tudok-e hálás lenni, meg-
köszönni, értékelni, méltá-
nyolni legalább valamit az Ő 
jóságából, szeretetéből? S ha 
megpróbálom is, ha szeretném 
is hűségemmel megköszönni, 
meddig emlékszem, arra, amit 
Ő értem tett és tesz? Ma, vagy 
három hét múlva, amikor nem 
tudom kifizetni a gázszám-
lát, vagy egy hónap múlva, ha 
meghal az édesanyám, vagy 
egy év múlva, ha elveszítem a 
munkámat, akkor is emlékezni 
tudok erre a drága, szerető jó 
Istenre? Vagy lázadóan szem-
befordulok és azt mondom: Te 
nem is szeretsz engem, miért 
engedted, hogy velem ez meg-
történjen?

Alkotónk, teremtőnk Ő, 
és tudja, hogy mi csupán em-
berek, irgalomra, kegyelem-
re szoruló, emberek vagyunk. 
Szeretetét nem vonja meg, ál-
dását nem vonja vissza. Vigasz-
tal, ha csüggedünk, felemel, ha 
elesünk. Kegyelmét naponként 
megújítja rajtunk. Könyörül 
rajtunk, mert szeret. A Hozzá 
bűnbánattal közeledő embertől 
nem vonta és nem vonja visz-
sza irgalmát.

Békességnek Istene az Úr! Az 
Ő vágya, hogy a zaklatott ember 
szíve békességet találjon. Ma 
még lehet, meghívhatod szíved-
be a békesség Királyát. Ma még 
lehet, ma még kérhetem: bocsáss 
meg nekem, Istenem, és szeress 
tovább engem, rakoncátlan gyer-
mekedet!

Jöjj szívembe, jöjj szívembe 
most, Úr Jézus! Ó, jöjj még ma, 
és lakj abban! Ne haragudj rám, 
bocsáss meg nekem, térj be hoz-
zám a Te békességeddel, és erő-
síts meg engem a Te Szent Lel-
keddel! Ámen.

Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

A jelenlévőket az egyesü-
let nevében Szilágyi Gabriel-
la köszöntötte. „A Házasság 
hete  a lkalmából 
több programunk 
is volt  már. Na-
gyokat nevettünk, 
békében,  együt t 
lehettünk. Most is-
mét egy lélekben 
való feltöltődésre 
készülhetünk az 
előadók által” – 
hangsúlyozta.

 Ez t  követő -
e n  P o p o v i c s n é 
Pa lo j tay  Már ta , 
a Család és Élet 
Egyesület vezetője 
beszélgetett a há-
zaspárral. Elsőként 
megismerhe t tük 
Daniella és András 
szerelmének törté-
netét. Megtudtuk, 
hogyan ta lá l juk 
meg az örök szere-
lem titkát. Csókay 
András szerint az elköteleződés, 
az intimitás és a jó értelemben 
vett szenvedélyes szeretet szük-
séges ehhez. A vendégházaspár 
már egészen fiatalon örök hűsé-

Dr. Csókay András és felesége előadása a Házasság hetén

Istenhittel bármi lehetséges
 Kárpátalján ebben az évben február 10–16. között tartották meg 
a Házasság hete elnevezésű programsorozatot. Ennek apropóján 
a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének szervezésé-
ben látogatott el hozzánk dr. Csókay András idegsebész és felesé-
ge, Altay Daniella. A jóízű, tanulságos beszélgetésre február 14-én 
került sor a Rákóczi Főiskolán.

get fogadott egymásnak, azonban 
nagy megpróbáltatások érték csa-
ládjukat. Daniella ennek kapcsán 

kiemelte, hogy a bántások megbo-
csátása csak Jézus közelségének 
volt köszönhető.

Az est második felében mesél-
tek András missziós útjairól. Azok-

ról a borzalmas afrikai körül-
ményekről, amelyekben a gyó-
gyítás igazi kihívássá válik. 
Ezeknek fényében pedig ar-
ról, hogy a több hetes távollé-
teket hogyan éli meg a család, 
hogyan tudnak mégis minősé-
gi időt tölteni párjukkal. Majd 
részletesen hallhattunk a bang-
ladesi sziámi ikrek műtétjéről, 
arról a lehetetlennek tűnő hely-
zetről, amelyből Isten segít-
ségével találták meg a kiutat. 
Megtudhattuk, hogy az egyik 
kislány jól viseli a beavatkozás 
következményeit, míg a másik-

nak sok imára van szüksége a 
felépüléshez.

Az előadást a közönség vas-
tapssal köszönte meg.

Kurmay Anita
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Elejét lásd az 1. oldalon

Sok kreativitás szükségel-
tetik egy étterem üzemelte-
téséhez, de a megbízhatóság 
és jó kommunikációs képes-
ség mindig meghozza gyümöl-
csét. Ilyen vendéglátó helyiség 
a Makkosjánosiban található 

Motto (korábban Energo) ben-
zinkúton működő étterem és 
kávézó. Tulajdonosával, Jánki 
Tündével beszélgettünk sike-
rekről, nehézségekről, tervekről.

– Mikor indult a vállalko-
zása?

– Eredeti szakmámat tekint-
ve pedagógus vagyok. Sokat 
gondolkoztam azon, hogy sze-
retném más területen is kipró-
bálni magam. Így jött az ötlet, 
hogy egy étterem üzemelteté-

 Töltekezés az Energóban

Tudatosság és rugalmasság a 
vendégekért

Vendéglátásban dolgozni sok kihívást, és még több türelmet jelent. 
Nem könnyű mindig jelen lenni, talpon maradni és a legfinomabb 
ételeket feltálalni a kedves vendégnek.

se lenne jó a számomra. Sok se-
gítséget kaptam a férjemtől, aki 
már több mint húsz éve vállalko-
zó. Ötleteket, inspirációkat adott, 
és 2017 nyarán elindítottuk az ak-
kor még Energo benzinkúton az 
éttermünket.

– A ven-
déglátást ta-
nulta-e vala-
hol?

–  M i n t 
szakmát, nem 
tanultam. Fo-
l y a m a t o s a n 
képzem ma-
gam,  u t ána 
olvasok dol-
g o k n a k ,  a z 
i n t e r n e t e n 
hasznos infor-
mációkat lehet 
találni. Min-
den csak aka-
rat kérdése.

– Mi jelen-
tett nehézsé-
get az indu-
láskor?

–  E l s ő -
so rban  ma -
gammal kel-
lett megküz-
denem. Meg 
kellett értenem 

azt, hogy vállalkozó vagyok, nem 
pedagógus. Emellett a munkaerő-
hiány és a folyamatos kihívások, 
mind olyan, ami nem csak az ele-
jén, hanem a mai napig is nehézsé-
geket okoznak.

– Mivel várják vendégeiket?
–  Az eltelt két évben kialakítot-

tuk a fő profilunkat: elvitelre készí-
tett rendelések. Elkészítjük, kiszál-
lítjuk és föltálaljuk a finomságokat. 
Emellett a harminc férőhelyes he-
lyiségünkben születésnapok, ke-

resztelők, ballagások megünnep-
lésére is van lehetőség. Ételkíná-
latunkban a magyaros ízek kap-
tak fő helyet: csülöktál, paraszt-
tál, töltött káposzta, borjúpapri-
kás és a hagyományos hidegtál.

– Úgy tartják, a fennmara-
dáshoz szükséges a folyamatos 
fejlesztés.

– Természetesen mindig kell 
valami újat mutatni a vásárlók-
nak, hogy szívesen betérjenek 
hozzánk. A jelenlegi épületet még 
bérlem, de a jövőbeni terveim kö-
zött szerepel egy saját helyiség 
megvásárlása, amely nagyobb 
rendezvényeknek adhatna teret.

– Ma már egyre többen isme-
rik és szeretik éttermének kínála-
tát. Ön szerint mi ennek a titka?

– Nagyon örülünk annak, 
hogy a vendégeink szeretnek 
hozzánk járni. Úgy gondolom, 
hogy ez a megbízhatóságunk-
ból, a rugalmasságunkból fakad, 
és abból, hogy mindig friss ter-
mékekkel dolgozunk. Szeretjük, 
amit csinálunk, és egy jó csapat-
tal a nehéz kihívásokat is sikerül 
megoldani.

– Mit jelent önnek az étterem?
– Ez csak az enyém. A férjem 

besegít persze, de azért szeretem 
én irányítani a dolgokat, egyez-
tetek a megrendelőkkel, közösen 
állítjuk össze a menüt. Emberek-
kel dolgozni mindig kihívás, kü-
lönböző gondolatmeneteket ösz-
szeegyeztetni nem könnyű, de én 
nagyon élvezem minden percét.

– Gondoltak-e arra, hogy 
külföldön próbálnak szerencsét?

– Nem, erre semmiféleképpen 
nem gondoltunk. Itt van a csalá-
dunk, itt vannak a barátaink, aki-
ket szeretünk. Itthon már megte-
remtettük magunknak azt, ami cé-
lunk volt. Továbbra is szeretnénk 
működtetni, fejleszteni, és a ven-
dégeinknek is örömet szerezni. 
Bármilyen nehéz is lesz, hiszem, 
hogy megküzdünk vele.

– Milyen tanácsokkal látna 
el egy kezdő vállalkozót?

– Ne adja fel semmiképpen, 
tartson ki, még ha nehéz is. Higy-
gyen önmagában, és abban, hogy 
amit eltervezett, az kemény mun-
ka árán valóra fog válni.

Kurmay Anita

A jelenlévő pedagóguso-
kat Orosz Ildikó rektorasszony 
köszöntötte. „Örömmel tölt el, 
hogy számos helyről jelentkez-
tetek, hisz ez azt jelenti, hogy 
részt akartok venni egy közös 
gondolkodásban, amely segíthe-
ti az iskolában töltött mindenna-
pokat” – hangsúlyozta. Ezt kö-
vetően megtartotta a nap első 
előadását a kárpátaljai magyar 
szórványprogram fontosságáról.

Őt követte Váradi Natália, a 
Felnőttképzési Központ vezető-
je, aki a magyar mint idegen nyelv 
oktatásának rendszerét tárta a hall-
gatóság elé. Kiss Julianna, a Tuli-
pán Tanoda igazgatója a magyar 
népművészeti nevelésről és a szer-
vezet munkájáról szólt. A magyar 
mint idegen nyelv tanításának 
módszertana című előadás kere-
tében Pápai Ilona, a Beregszászi 
5. számú Középiskola tanára egy 
olyan könyvet tárt a hallgatóság 
elé, mely a gyakorlatban is hasz-
nosítható feladatokat tartalmaz.

Szórványvidéken oktatók 
konferenciája

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a Rákóczi Főiskola Fel-
nőttképzési Központja és a Tulipán Tanoda közös szervezésében 
idén is konferenciát tartottak a szórványban oktatók számára. Az 
eseményre február 14–16. között került sor a Rákóczi Főiskolán.

Ezen kívül különböző gyakor-
lati foglalkozásokra is sor került. 
Többek között Szilágyi Gabriel-
la, a Hagyományok Háza kárpátal-

jai kirendeltségének képviselője a 
magyar mint idegen nyelv tanítását 
népi játékokon keresztül mutatta be. 
Gogola István pszichológus hasz-

nos tanácsokkal látta el az okta-
tókat azzal kapcsolatosan, hogyan 
hasznosíthatják tanórákon a gyer-
mekek mobilfüggőségét. Takács 
Mária, a szórványprogram fele-
lőse fejlesztő játékokat, mondó-
kákat mutatott be.

A résztvevők a továbbiakban 
néptánc tanuláson is részt vehet-
tek Kokas Krisztina és Kokas 
Károly oktatók segítségével, va-
lamint kézműves ötleteket is el-
leshettek Lévai Derceni Irén 
nagyberegi kézművestől.

A háromnapos konferenciát 

Takács Mária, Váradi Natália és 
Kiss Julianna vezetésével egy ösz-
szegző beszélgetés zárta.

-nitta-

Magyarként élni és 
megmaradni a szülőföldön

Diplomaosztó ünnepség az Ungvári Nemzeti Egyetemen

Volodimir Szmolanka rektor, 
Spenik Sándor az intézet igazga-
tója, Zubánics László igazgatóhe-
lyettes, illetve Ivan Vovkánics, a 
történelem és nemzetközi kapcso-
latok kar dékánja arra bátorította 
a friss diplomásokat, hogy tovább 
öregbítsék a 75 éves egyetem hír-

nevét, és valósítsák meg önmagu-
kat, érjék el a kitűzött céljaikat, s 
legyenek sikeresek.

Nagyra értékelte az ungvári és 
a beregszászi diplomaátadások je-
lentőségét Grezsa István minisz-
teri biztos. Aki elmondta, hogy 
„a XXI. században egy új világ-
rend kezd kialakulni, és ezen be-
lül egy új Kárpát-medencei rend 
is, amelyben Magyarország sze-
retne meghatározó szerepet ját-
szani. Márpedig ehhez a szerep-
hez nélkülözhetetlen a Széche-
nyi által kiművelt emberfőkben 
megjelölt humán erőforrás. Nél-
külük nem tudjuk elérni azokat a 
célokat, amelyeket kitűztünk. Az 
új világrend arról szól, hogy min-
denki megtalálja a maga helyét. 

Ebben mi folyamatos támogatást 
nyújtunk Kárpátalja valamennyi 
nemzetiségének, elsősorban az itt 
élő 150 ezer fős magyar közös-
ségnek. Magyarország az elmúlt 
egy évtizedben mindent elköve-
tett azért, hogy száz esztendővel 
a trianoni békediktátumot köve-
tően újra egy nemzeti közösség-
be szervezze, határoktól függet-
lenül, a Kárpát-medencében élő 
honfitársainkat. Az egy nemzeti 
közösség jelentse azt az egy aka-
ratot és azt az egy célt, ami nem 
lehet más, minthogy mindenki 
magyarként éljen ott, ahova te-
remtette a Jóisten… Ezeregyszáz 
éve élünk itt, és nyilvánvaló, hogy 
nincs más jövőképünk, mint az, 
hogy a következő ezer esztendőt 
is itt szeretnénk eltölteni. Ebben 
pedig önöknek kulcsszerepe lesz 
az elkövetkező időkben. A vesztes 
XX. század után mi, magyarok, a 
nyertes nemzetek sorába emelke-
dünk a XXI. században. A kérdés 
csak az, hogy ebben részesíteni 
tudjuk-e minden honfitársunkat a 

Kárpát-medence más országaiban 
is. Magyarország kormánya elkö-
telezett abban, hogy baráti jobbot 
nyújtson minden szomszédjának. 
Mindezt sohasem a többség rová-
sára, hanem csakis jogos kérése-
ink mellett, szeretnénk megma-
radni jó állampolgárnak és egyút-
tal magyar kultúrát művelő és ma-
gyar nyelven beszélő értelmiségi-

nek” – mondta a miniszteri biztos.
„Akik őrhelyen állnak, éber 

figyelemre és megsokszorozott 
munkára vannak ítélve” – kezd-
te köszöntőjét Márton Áron sza-
vaival Orosz Ildikó, a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola rektora. – Most egy olyan 
intézményben vagyunk, amely 
immár 55 éve a magyar kultúra 
őrhelye Kárpátalján. Ez a hely 
megtanít küzdeni, tanulni, és to-
vábbadni mindazt, amit itt elsa-
játítottak – hangsúlyozta. 

Buhajla József, Magyaror-
szág Ungvári Főkonzulátusának 
főkonzulja abbéli reményének 
adott hangot, a mostani végző-
sök az egyetemen szerzett tudá-
sukat a szülőföldjükön fogják ka-

matoztatni. Hasonló gondolatokat 
fogalmazott meg Szilágyi Mátyás 
beregszászi magyar főkonzul is. 
Itt, a szülőföldön a legnagyobb a 
feladat, minden ifjú szakember a 
következő nemzedék magyarsá-
gának, emberségének megőrzé-
séhez járul hozzá, mondta. 

Köszöntötte a végzősöket 
Rezes József, a Kárpátaljai Me-
gyei Állami Közigazgatás nem-
zetiségi és vallásügyi főosztályá-
nak vezetője, Zékány Krisztina, a 
Magyar Filológiai Tanszék veze-
tője, Nagy Natália docens, Braun 
Éva, a Kárpátaljai Pedagógus-to-
vábbképző Intézet módszerésze 
is. A diákok nevében Bahus Réka 
és Dorgay Zsófia mondott köszö-
netet a tanároknak, szülőknek. 
Majd az első évfolyamos hallga-
tók útravaló tarisznyát akasztot-
tak a végzősök vállára.  

A diplomaátadó ünnepséget a 
megyei filharmónia Magyar Me-
lódiák Kamarazenekarának fellé-
pése tette igazán hangulatossá.

Kósa Eszter

Fotó: Zunko Barnabás

Fotó: Zunko Barnabás
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A közép-kelet-európai országo-
kat egyformán érinti az egészség-
ügyi szakember- és orvoshiány 
– különösen a családorvosok hi-
ánya. Épp ezért a Magyar Általá-
nos Orvosok Tudományos Egye-
sülete (MÁOTE), a családorvosi 
szakma és hivatás elismertségé-
nek növelésén kívül, az utánpót-
lás helyzetén is szeretne javítani.

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

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

hatnak azok a 3–6. éves orvostan-
hallgatók, akik az alapellátásban 
gondolják kezdeni orvosi életpá-
lyájukat, vagy akik legfeljebb 5 
éve dolgoznak orvosként az alap-
ellátásban. A pályázók 3–5 olda-
las magyar nyelvű egyéni vagy 
csoportos dolgozatot adhatnak be, 
amelynek témája lehet:

▪ munkájuk bemutatása, a be-
tegellátás megszervezésének ter-
ve vagy megvalósult gyakorlata

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

▪ a Kárpát-medencei család-
orvosi ellátás összehasonlítása, or-
szágok jellemzőinek összevetése.

Az Életműdíjra olyan család-
orvosként dolgozó kollégák java-

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

solhatók, 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 hagyja jóvá. 
Országonként egy-egy, összesen te-
hát 5 életműdíj kerül kiosztásra.

A pályázatok végleges elbí-
rálása és a díjak átadása tudo-
mányos ülés keretében történik, 
amely egyben továbbképző kon-
ferencia is, és amelynek időpont-
ja: 2020. április 24–26. A neves 
előadók részvételével zajló tu-
dományos konferencia fő témá-
ja: a mozgásszervi betegségek.

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 kiíró 
MÁOTE biztosítja a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő támogatásával.

Budapest, 2020. február 1.
Magyar Általános Orvosok 

Tudományos Egyesülete

Ebben az évben február 10–
16. között a szervezők előadá-
sokkal, színházi programokkal 
kedveskednek a házaspároknak. 
Ennek apropóján a Kárpátaljai 
Magyar Nagycsaládosok Egye-
sületének szervezésében Ma-
gyarország két stand up-os hu-
moristája, Aranyosi Péter és Fel-
méri Péter előadását hallhattuk. 
A jóízű poénoknak február 12-én 
a Rákóczi Főiskola adott otthont.

A j e l en lévőke t  Dancs 

György, az egyesület alelnö-
ke köszöntötte. „Szervezetünk 
minden évben csatlakozik a Há-
zasság hete programsorozathoz. 
Mindig próbálunk figyelemfel-
keltő előadásokkal kedveskedni, 
idén pedig egy kis szórakozást is 
csempésztünk a mindennapok for-
gatagába” – hangsúlyozta.

Ezt követően a kolozsvári 
születésű Felméri Péter lépett a 
színpadra. Humorral önszántából 
kezdett el foglalkozni barátai un-
szolására, és így 2006-ban meg-
nyerte az Erdélyi Humorfeszti-
vált. Azóta számos helyen fel-

Aranyosi Péter és Felméri Péter estje Beregszászban

Poénokkal megfűszerezve  
Húsz évvel ezelőtt Angliából indult útjára a Házasság hete kezde-
ményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig 
a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet.

lépett már Magyarországon és 
külföldön is. Kárpátaljára elő-
ször látogatott el. Estjét a gyer-
meknevelés nehézségeivel kezd-
te. Megtudhattuk, hogy gyer-
meke születése előtt szakköny-
vekből ismerkedett a kicsik ne-
velésével. Rájött, hogy nem ér-
nek ezek a könyvek sokat, hi-
szen a csecsemő nem olvasta, s 
nem tudja, hogy neki mikor kell 
aludni, vagy épp milyen súlyú-
nak kell lennie.

Őt követte kollégája, a mis-
kolci Aranyosi Péter, aki „tank-
mániás légpuska-tulajdonos”, 
volt már akasztott ember is, 
persze csak viccből. Bevallása 
szerint komolytalan családapa, 
de azt hiszem, ezt megbocsátja 
neki. Feleségével nemrég volt a 
25-ik házassági évfordulójuk, s 
mikor megkérdezte a párjától, 
hogy mit szeretne ajándékba, 
ő csak annyit mondott: Téged! 
Azt hiszem, ez az igazi szerelem.

A humoristák műsorát a kö-
zönség vastapssal jutalmazta.

Kurmay Anita

Az elmúlt vasárnap ez alka-
lomból Beregszászban a Pász-
tor Ferenc Közösségi Házban 
zenés-irodalmi megemlékezést 
tartottak Krajnikné Hegyi Irén, 
a Magyar Kultúra Lovagja ve-
zette Szent Kereszt Kórus köz-
reműködésével. 

Hogy hová születtünk, az 
nem a véletlen műve: Isten ren-
delt oda, ahol vagyunk, fogalma-
zott köszöntőjében Molnár János 
beregszászi római katolikus es-
peres-plébános. A Szentírásban 
is azt olvassuk, hogy a Teremtő 
az, aki „meghatározta az itt la-
kásunknak a helyét és az idejét”. 

Számunkra Isten ezt a helyet 
jelölte ki, ez a mienk, ezt szeret-
jük – fogalmazott Simon Domi-
nika, az elmúlt év októberében 
megrendezett Kárpátaljai Szülő-
földön Maradás Napjának meg-

Trianon elválaszt és összeköt

„Itt élned, halnod kell”
Száz évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-
Trianon palotában azt a „békediktátumot”, mely területe kéthar-
madával megcsonkította a történelmi Magyarországot. Ez a dá-
tum, valljuk be, nem ad okot ünneplésre. Hisz egy országot szét-
daraboltak, egy nemzetet szétszakítottak. De az, hogy mindezek 
ellenére megmaradtunk, indokolttá teszi az ünneplést. Remény-
nyel kell a jövőbe tekintenünk, nem csupán a múlt tragédiája fö-
lött keseregnünk! Ezt sugallja a magyar Országgyűlés azon ha-
tározata is, hogy nem gyászévet hirdetett, hanem a Nemzeti Ösz-
szetartozás Évévé nyilvánította 2020-at azzal a vezérgondolattal, 
hogy „egy nap megemlékezés és 365 nap nemzeti összetartozás”.

álmodója és szervezője, aki a szülő-
föld megtartó erejét hangsúlyozta. 

Elismeréssel szólt a rendezvény 
kapcsán a kárpátaljai, a beregszá-
szi magyarság, azon belül a helyi ró-

mai katolikus közösség érték- és 
kultúramegőrző tevékenységéről 
Békésiné dr. Lukács Angéla, Ma-
gyarország Beregszászi Konzulátu-
sának konzulasszonya, aki szeretet-
tel mondott köszönetet Krajnikné 
Hegyi Irénnek és az általa vezetett 
Szent Kereszt Kórusnak a  közös-
ségépítő szerepvállalásáért. 

A helyi római katolikus kö-
zösség nevében Bunda Rita 
programszervező köszönte meg 
a mindenki számára figyelmez-
tetésül szolgáló műsort, mely 
szerint soha nem szabad megfe-
ledkeznünk a hazánkról, magyar 
identitásunkról. 

A délután folyamán a Szent 
Kereszt Kórussal közösen fel-
lépett Baláczky Vladimir, ali-
as Pitkin humorista-énekes is. A 

rendezvény a Szózat közös el-
éneklésével ért véget.

Kovács Erzsébet

Már a tanácsülés kezdetén 
feltűnő volt, hogy milyen sok 
szék maradt üresen a képviselők 
soraiban, amit aztán a Sin József 
tanácselnök által közölt részvé-
teli adat is alátámasztott: a 34 fős 
testületből mindössze 20-an vet-
tek részt a tanácsülésen… (Csak 
zárójelben jegyezzük meg, hogy 
a két magyar párt, a KMKSZ és 

az UMDSZ frakciójának tagja-
in kívül a többi három frakció 
együttesen mindössze három(!) 
képviselővel vállalt részt a ta-
nács munkájában. Igaz, hogy a 
mostani képviselői testület meg-
bízatása a végéhez közeledik, de 
a járás lakosai azért ennél na-
gyobb aktivitást várnának el az 
ő érdekeiket képviselőktől…) 

 Szomorú aktualitással kez-
dődött a tanácsülés, hiszen a je-
lenlévők egyperces néma főhaj-
tással adóztak a járási képviselő-
ként és tanácselnökként is hosz-
szú ideig tevékenykedő Braun 

Február 14-én került sor a VII. összehívású Beregszászi Járási 
Tanács 23. plenáris ülésére, amelyen a képviselők több mint két 
tucat, a járás mindennapjait befolyásoló kérdést tekintettek át.

Béla emléke előtt, rajta kívül meg-
emlékeztek Gát község egykori 
polgármesteréről, Lőrinc Béláról, 
illetve Komári Ibolya képviselőnő 
férjének haláláról is.

Az első napirendi kérdést – a 
járás ügyészségének 2019-es te-
vékenységéről szóló beszámoló – 
Volodimir Zsilkin főügyész távol-
léte miatt elnapolták.

Pozitív hírként lehet elkönyvel-
ni a régóta húzódozó jánosi sze-
métfeldolgozó üzem létrehozásával 
kapcsolatos fejleményeket, amely 
ugyancsak napirendi pontként sze-
repelt a tanácsülésen. A projekt fő-
pályázója, a kisvárdai illetőségű Ti-
sza Korlátolt Felelősségű Európai 
Területi Társulás a Monitoring Bi-
zottság döntése értelmében támo-
gatást nyert a beruházás megvalósí-
tására, igaz, csökkentett támogatási 
összeggel. Ennek kapcsán a társu-
lás elnöke, Seszták Oszkár a napok-
ban levéllel fordult Sin Józsefhez, a 
járási tanács elnökéhez, amelyben 

egy szándéknyilatkozat benyúj-
tását kéri valamennyi érintett te-
lepüléstől, melyek a jövőben tag-
jai kívánnak lenni a hulladékgaz-
dálkodási társulásnak.

A további napirendi pontok 
között szerepelt egy sor egészség-
ügyi és oktatási kérdés elfogadása.

A Beregszászi járás lakosai 
számára kedvező hírként szol-
gált az a tény, hogy a Miniszteri 
Kabinet a Linner Bertalan nevét 
viselő Beregszászi Járási Kórhá-
zat is beválogatta a megye azon 
nyolc kórháza közé, amely a jö-
vőben is megőrzi  státuszát. Igaz, 
ehhez nagyszabású fejlesztések-
re és átalakításokra van szük-
ség. Első lépésben a kórház fel-
vételi-sűrgősségi osztályát kell a 
modern elvárásoknak megfele-
lővé fejleszteni, amely komoly 
anyagi beruházást igényel. Ez-
zel kapcsolatban a Beregszászi 
Járási Tanács és Adminisztráció 
vezetői garancialevelet írtak alá, 
amelyben vállalják a költségek 
25%-ának előteremtését.

Az oktatási kérdéseket illető-
en fontos napirendként szerepelt, 
hogy oktatási szakemberek és 
frakcióvezetők bevonásával 11 
fős bizottság alakult, akik a Be-
regszászi járás területén létreho-
zandó bázisiskolák kijelölésével 
kapcsolatos kérdésekben hoznak 
majd döntéseket.

Ismét napirenden szerepelt, 
de újra elnapolásra került a já-
rás területe tervezési sémájának 
a kérdése, mivel ebben a me-
gyei és járási adminisztrációnak 
nincs közös álláspontja, illetve 
a megyei tervezési-építésügyi 
tanács szerint is több törvény-
telenség szerepel annak az el-
fogadásában lévő változatában.

Elhangzott még a járás 2019-
es költségvetésének a beszámo-
lója, illetve szó volt az idei költ-
ségvetést érintő módosításokról 
is. Ezeket nagyrészt azért volt 
szükséges megejteni, hogy biz-
tosítva legyen a járás oktatási, 
egészségügyi és kulturális intéz-
ményeinek zavartalan működése.

(tamási)

Két tucat napirendi pont és 
,,részvételi bojkott”

Ülésezett a Beregszászi Járási Tanács
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Az idő múlásával sajnos egy-
re kevesebben élnek közöttünk 
olyan beregszászi lokálpatrió-
ták, akik baráti beszélgetések al-
kalmával számtalan személyes 
élménnyel tudják alátámaszta-
ni, hogy hatvan-hetven évvel 
ezelőtt az a hely, ahol szület-
tek, hangulatos, rendezett kis-
város volt. Szorgalmas, igyek-
vő, s részben módos polgárok 

lakták, akik nem csak portájuk 
és környékének tisztaságára és 
lakásuk berendezésére, valamint 
ételeik elkészítésére fordítottak 
nagy gondot. Az igényesség más 
módon is tetten érhető például 
azon, hogy hol tanították gyer-
mekeiket, és hogy miként szóra-
koztak. Nos, ez a néhány utób-
bi dolog egy közel húszezres vá-
ros esetében – 1943-ban ennyien 
lakták Beregszászt – nehezen 
fogható meg. 

Azért mégis. Kezemben tar-
tok egy 1943-ban megjelent vé-

Beregszász anno, 1943

Hogyan élte a város a 
hétköznapjait?

Megszépítő múlt. Nem véletlenül használjuk ezt a jelzős szerke-
zetet, mivel hajlamosak vagyunk a dolgokat szebb színben feltün-
tetni, mint ahogy azok egykoron a valóságban megtörténtek. Ez-
úttal azonban nincs ilyen kísértés, mivel egy korabeli dokumen-
tumot lapozgatok. Márpedig egy telefonkönyv mindenképpen an-
nak tekinthető.

kony füzetet, címe: Beregszász 
megyei város útmutatója. És a tar-
talom: a városi hivatalok, intézmé-
nyek, iskolák, vállalatok, valamint 
az itt élő kereskedők iparosok, or-
vosok, ügyvédek címjegyzéke. 
(Maga az összeállító jelzi, hogy 
sajnos a lista nem teljes.) Mellé-
kelve a város térképe, és a telepü-
lés rövid története. Ahogy monda-
ni szokták, egy telefonkönyv nem 

a legszórakoztatóbb olvasmány, 
ám ebben az esetben a puszta 
felsorolás is sokat sejtet. Itt van 
mindjárt például az elején: a vá-
rosházán működő számos hiva-
tal mellett ott találjuk az idegen-
forgalmi hivatalt is.  

Azt szokták mondani, hogy 
a fejlett nyugati demokráci-
ák fontos ismérve, hogy az ott 
működő civil szervezetek ko-
moly nyomást tudnak gyako-
rolni a döntéshozókra, amellett 
a mindennapi élet megszerve-
zésében is döntő szerepet ját-
szanak. Mindezzel már tisztá-
ban voltak a régi beregszásziak: 
BFTC sportegylet, evangélikus 

és református temetkezési segély-
egylet, gazdasági egyesület, gyü-
mölcstermesztők országos egye-
sülete, beregvármegyei Kaszinó, 
katolikus legényegylet, reformá-
tus ifjúsági egyesület, polgári ol-
vasókör, mezőgazdák köre, társas-
kör, zsidó nőegylet… De a turista 
egyesületet, a vadásztársulatot és a 
tűzharcos szövetséget is megtalál-
juk a Beregszászon akkor működő 
civil szervezetek között. 

Egy közösség életében az a 
meghatározó – állítják sokan –, 
hogy milyen szolgáltatásokat 

igényel, milyen mesterembere-
ket, iparosokat hajlandó meg-
fizetni. Hogy egy húszezer lel-
kes városban több mint húsz na-
gyobb asztalosműhely, illetve 
kisebb üzem működik, az rend-
jén van. Ami pedig a szolgálta-
tások minőségét illeti: ezeknek 
csaknem mindegyike bútorter-
vezést is vállal, egyedi kivitel-
ben készíti el a lakberendezé-
si tárgyakat. Bő 20 esztendővel 
ezelőtt bizonyára még sokan fel-
kapták volna a fejüket, azt olvas-
va, hogy a Vérke-parti városban 
öt bank, illetve hitelintézet mű-
ködik (1943-ban ugyanis ennyi 
volt). Ma már az sem kelt feltű-
nést, hogy akkoriban tíz vállal-
kozónál lehetett bérautót rendel-
ni, bérkocsit – gondolom, ame-
lyet lovak vontattak – kereken 
húszat. 

Hogy akkoriban a városnak 

szüksége volt egy bélkereskedőre, 
bőröndösre (2 is volt), ciánozóra, 
bélyegkészítőre, hogy működött a 
helységben cukorkakészítő, cseléd-
szerző, élesztő-elosztó, esernyő-ja-
vító, fegyverműves, fehérnemű-
varró, fűzőkészítő, kelmefestő, gal-
lértisztító – azon már csak mosoly-
gunk. Meg hogy finom házi koszt 
volt kapható Bilitsz Bélánénál. Ám 
a háztól házig való szállítás előnyét 
már akkor is élvezhették az itt élők. 
Kíváncsi lettem volna, hogy mi-
lyen hímzett terítőket, díszpárná-
kat, varrottasokat, szőtteseket kí-

nált Décseyné Kamerniczky Berta 
vagy Hábil Józsefné kézimunka-
üzlete. Akkoriban öt ilyen jellegű 
boltja volt Beregszásznak.

Arcápolás, esti kikészítés, 
ránctalanító pakolás – így ajánlja 
a beregszászi hölgyek figyelmé-
be magát, illetve az általa nyúj-
tott szolgáltatásokat Klein Margit 
kozmetikus. A másik szakmabe-
liről, Szabó Zsófiáról a névkár-
tyához tartozó rövid ismertető-
ről azt is megtudjuk, hogy Bécs-
ben szerzett kozmetikus okleve-
let, s többek között szempillafes-
tést vállal, nem is akárhogy, ha-
nem három havi jótállással. Az 
csak hab a tortán, hogy vibráto-
ros villanykészülékével hatéko-
nyan veszi fel a harcot a kedves 
vendég ráncaival! 

Igaz, hogy ez idő tájt „csupán” 
két lap, a Tiszaháti Magyar Gazda 
és a Kárpátalja jelenik meg a város-

ban, ám mindemellett négy nyom-
da kínálja szolgáltatásait. 

A régiek elmondása szerint Be-
regszász arculatát legfőképpen az itt 
található hangulatos vendéglők, kis-
kocsmák, borozók határozták meg. 
A kezemben tartott útmutatóban 
– bár mint mondottuk, a lista nem 
teljes – 30 ilyen vendéglátóipari 
egység van feljegyezve. A többség 
ugyan név nélkül, hisz kézenfek-
vő, hogy a nevet maga a tulajdonos 
szolgáltatja. Például Huber Károly. 
A szovjet érában a mai Lónyai utca 
elején (akkor Vörös hadsereg utca) 

található büfét a köznyelv to-
vábbra is Huber-kocsmának ne-
vezte. Az épületet a régiek úgy 
hívják ma is. A borkimérések 
közül kiemelkedik az Oroszlán-
csárda és Rigófészek. Városi bo-
rozók: a Kuruc, a Kárpáti, a Csa-
logány és a Rákóczi vendéglő. 

Huszonhat orvos, négy fog-
orvos, öt fogtechnikus, négy 
gyógyszerész, tizenhárom ügy-
véd, tizenhat szabó (némelyi-
kük, tekintettel a háborús hely-
zetre egyenruha varrását is vál-
lalja), hét pék, négy kelmefes-
tő, tizennégy hentes és mészá-
ros, huszonkét cipész (figyelem, 
ortopéd cipők készítése!), négy 
fényképész szolgálta a város 
polgárait. Ahol akkoriban gim-
názium, kereskedelmi középis-
kola, polgári fiú- és leányiskola, 
iparos- és kereskedő tanoncisko-
la, valamint zeneiskola műkö-

dött. Meg hat nép-
iskola (jelentős ré-
szük egyházi fenn-
tartású).

A l eg többen 
természetesen a 
fűszer- és vegyes-
kereskedők vol-
tak, szám szerint 
negyvenhatan. A 
másik legnépesebb 
csoport a fodrászo-
ké – huszonöt ta-
lálható a címjegy-
zékben. Kémény-
seprő, képkerete-
ző, kútfúró, kőtö-
rő, köszörűs, ko-
sárfonó, ács, s ter-
mészetesen nem 

egy kádár és kovács működött 
a városban. S volt a városnak 
három téglagyára, négy malma, 
egy vágóhídja. De volt parkettá-
sa, autó- és vízvezeték-szerelő-
je, zsák- és ponyvakölcsönzője, 
négy szikvízgyára, meg szitaké-
szítő mestere is. Hja, ami nekem 
per pillanat a legnagyobb fejtö-
rést okozza: volt zongorahango-
lója is Hortolányi László szemé-
lyében az Attila u. 38. sz. alatt. 
Meg tánciskolája is. 

Kezit csókolom…
Eszenyi Gábor

Ki gondolta volna például, 
hogy Csongoron még ma is em-
legetik annak az együgyű lélek-
nek a kedvenc mondását, akit a 
ráérősség és a nyugodtság meg-
testesítőjeként tartottak számon. 
Valljuk be őszintén, hogy Juci 
nem is tudott volna lekésni sem-
miről, minthogy egyedül élvén, 
ahogy ma mondanánk, igencsak 
szerény háztartást vezetett. Tör-
tént pedig, hogy amikor a szom-
szédasszonynál többen egy jóízű, 
hosszan tartó beszélgetésre ösz-
szegyűltek, és már valaki közü-
lük rohant volna haza, mivel úgy 
érezte, hogy időközben körmé-
re égett a sok teendő, Juci kicsit 
selypítve, meg valamelyest ha-
darva csak ennyit mondott: „Én 
nem sietek sohasem sehova!”

A derék csongoriak, ha közü-
lük nagy hirtelen valaki feláll és 
nagyhirtelen hagyja ott a társasá-
got, mivel úgymond halaszthatat-
lan dolga akadt, az imént emle-
getett jámbor lélek hanghordozá-
sát utánozva megismétlik a fen-
ti mondatot... 

Kárpátaljai magyar anekdotakincs (27.)

Borok és borivók
Az anekdotákat gyűjtögetve az ember lassan rájön egy nagy igaz-
ságra. Nevezetesen arra, hogy előre nem tudhatjuk, mely történe-
tek, helyzetek, mondatok maradnak meg egy-egy kisebb-nagyobb 
közösség életében. 

Nem a hamut, hanem a parazsat, 
a tüzet kell tovább vinni – fogal-
mazták meg a hagyomány tovább-
adásának fontosságát bölcs eleink. 
De hogy mi a hamu és mi a parázs, 
estünkben mi az értékes gondolat, 
és mi a túlhaladott rögeszme, azt 
például néha nehéz eldönteni. Né-
hány kárpátaljai református közös-
ségben például hagyománytisztelet-
ből még ma is azt vallják, hogy Is-
ten házában nem illik tapsolni. Még 
akkor sem, ha egy neves orgonamű-
vész, vagy országos hírű kórus lé-
pett fel náluk. Másutt ugyanúgy el-
várják a lelkipásztortól – némi kép-
zavarral élve –, hogy az teljes orná-
tusban menjen fel a szószékre. Ese-
tünk helyszínén az okozta a problé-
mát, hogy az ottani tiszteletest he-
lyettesítő vendéglelkész nyakkendő 
nélkül állított be abba az irodahe-
lyiségbe, ahol az istentisztelet előtt 
a presbiterek megbeszélik az aktu-
ális teendőket. Amikor az atyafiak 
észrevették, hogy a vendég nyak-
kendő nélkül érkezett, udvariasan 
tájékoztatták, hogy náluk mi ezen 
a téren a rend.

– Nem lehetne most az egyszer 
ettől eltekinteni?

– Hová gondol, tiszteletes út! 
Nálunk ez régi szabály. Tessék, itt 
van kölcsönbe egy nyakkendő!

A megszólított, látván, hogy a 
presbiterek nem engednek a negy-
vennyolcból, szó nélkül felkötötte a 
fontos ruhakiegészítőt, s a kis csa-
pat elindult a templomba. 

A kezdő ének után a már a szó-
széken álló vendéglelkész végig-

nézett a gyülekezeten, nyakából 
látványos mozdulattal kivette a 
nyakkendőt, a mikrofonra kötöt-
te, s így szólt:

– Nos, ha az itteni kedves hí-
veknek annyira fontos a nyakken-
dő, prédikáljon az önöknek!

Aztán persze az istentiszte-
let ment a maga szokott rend-
je szerint. És jól sikerült az ige-
magyarázat is. A történtek után 
azon már senki sem csodálko-
zott, hogy beszédében a tisztele-
tes néhány gondolatot szentelt az 
igaz értékeknek és a hamis, múló 
dolgoknak.

M a g y a r o r s z á g  e g y k o r i 
agrárminiszetere, Torgyán József 
nem csupán a chilei cseresznye-
termesztést tanulmányozta a kísé-

retében lévő népes szakember-
gárdával a dél-amerikai földré-
szen – kapott is hideget-mele-
get a drága utazásért az ellenzé-
ki sajtótól –, hanem, becsületé-
re legyen mondva, ellátogatott 
Kárpátaljára is. Nem is egyszer. 

A fáma szerint az egyik hely-
színen a vacsoránál Torgyán Jó-
zsef mondott pohárköszöntőt. 
Szokásához híven, eléggé hosz-
szasan. Felesége, Marika, egy 

idő után szórakozottan el-
kezdte az egyik üres poha-
rat hozzákocogtatni egy 
másik üres pohárhoz. Hal-
kan és diszkréten, ahogy 
egy miniszter feleségé-
hez illik. Ám ez mégis-
csak megzavarta férjurát, 
aki félbeszakítva beszé-
dét a következőképp szólt 
nejéhez:

– Marikám, szépen 
kérlek, amikor én beszé-
lek, te ne harangozzál!

S ha már a társas ösz-
szejöveteleknél tartunk. 
Egy jó hangulatú estén a 
nagyívó hírében álló Pis-
ta bátyját megkérdezik a 
vele jókedvűen poharaz-
gató fiatalok:

– Pista bátyja! Életé-
ben ivott már rossz bort?

– Hát hogyne! – vála-
szol hetykén az öreg.

– És milyen volt?
– Hát… Jó!

Szépreményi Kristóf

Illusztráció



Csütörtök Február 27.

Köszöntjük Ákos, bátor nevű olvasóinkat!

Hétfő Február 24.

Köszöntjük Mátyás nevű olvasóinkat!

Kedd Február 25.

Köszöntjük Géza nevű olvasóinkat!

Szerda Február 26.

Köszöntjük Edina, Győző nevű olvasóinkat!

2020. 
február 19.8 Heti műsor

04:00 Győzike
04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:45 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:20 Bátrak földje

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

 legendák ve-
lünk élnek

23:50 RTL Híradó -
Késő esti kiadás

00:25 Katar-rali 2020
00:45 Kapcsolat

Amerikai filmsor.
01:55 Autogram
02:35 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

03:30 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
22:40 Drágám, add az 

életed!
00:00 Magánnyomozók
01:10 Családi Titkok
02:15 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

03:10 Tények Este
03:50 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:35 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
22:25 Berlin ege alatt

Német tévéfilmsor.
23:20 Hogy volt?!
00:20 4 összeesküvő és 

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:15 Új idők új dalai
01:45 Rúzs és selyem

05:25 M5 Híradó
05:50 Öt kontinens
06:25 Summa
06:50 Család'20
07:20 Jó ebédhez szól

a nóta
07:45 Jó ebédhez szól

a nóta
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:25 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:45 Önkéntesek
09:10 Az utódok 

reménysége
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:20 Dokuzóna
11:15 Angol nyelvű hírek
11:30 Ida regénye

Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:20 Család-barát
15:55 Divat & dizájn
16:25 Magyar Krónika
16:55 Öt kontinens
17:25 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

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
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Hetvenkedem -

Demjén Ferenc 
koncert

02:25 Ida regénye
Magyar romanti-
kus film

05:55 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:30 Jövünk!
08:00 Góóól2
09:00 Sport7
10:00 Sporthíradó
10:30 Asztalitenisz 

World Tour 
Hungarian Open

12:00 Tollaslabda
13:00 Sporthíradó
13:30 Öttusa
14:00 Labdarúgó 

közvetítés
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
17:45 Felvezető műsor: 

Jégkorong
18:00 Jégkorong 

közvetítés
20:10 Értékelő műsor:

Jégkorong
20:45 Kézilabda 

magazin
21:45 Sporthíradó

04:00 Győzike
04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:45 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:20 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:30 Barátok közt
23:20 Házon kívül
23:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:30 Katar-rali 2020
00:50 Vasember 3.

Am. akciófilm
03:30 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:10 Exatlon Hungary
22:40 Drágám, add az 

életed!
00:00 Magánnyomozók
01:10 Családi Titkok
02:15 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

03:10 Tények Este
03:50 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:10 Unser Bildschrim
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
12:55 Magyarország 

finom
13:15 Európai 

kulthelyek
14:10 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
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
21:35 Vád nélkül
22:25 Kenó
22:35 Soha, sehol, 

senkinek
Magyar játékfilm

00:10 Magyarország 
szeretlek!

01:45 4 összeesküvő és 
1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:35 OJD – Irodalom 
és könyv 26 
percben

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

a nóta
07:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:40 Evangélikus 

magazin
09:05 Református 

riportok
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:15 A porcelán em-

lékezete - Port-
réfilm Geszler 
Mária kerami-
kusművészről

11:15 Angol nyelvű hírek
11:30 Ficzek úr

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschrim
14:20 Család-barát
15:55 Család'20
16:20 Novum
16:55 Térkép
17:20 Útravaló
17:40 Ízőrzők
18:10 Ízőrzők
18:50 Itthon vagy!
19:15 Szerettünk volna 

még élni...
20:00 Üdítő
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Az én '56-om: 

Kocsis Iván
22:45 Az én '56-om: Dr. 

Debreczeni 
László

22:55 Az én '56-om: Új-
laki István Csaba

23:00 Az én '56-om: 
Válóczy István

23:10 Az én '56-om:
Palla Dénes

23:20 Az én '56-om: 
Petró János

23:35 M5 Híradó
00:05 Határtalanul 

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

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

05:30 Tollaslabda
06:30 Sporthíradó
07:30 Kosárlabda 

magazin
08:30 Kézilabda 

magazin
09:30 Jövünk!
10:00 Sporthíradó
10:30 Férfi kosárlab-

da Európa-baj-
noki selejtező

12:30 Öttusa
13:00 Sporthíradó
13:30 Tollaslabda
14:30 Labdarúgó 

közvetítés
16:25 Fradi Tv
17:00 Vízilabda 

közvetítés
18:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:30 Kézilabda 

közvetítés
20:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás

04:00 Győzike
04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:45 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

Török filmsor.
17:10 Barátok közt

Magyar filmsor.
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:20 Bátrak földje

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

Késő esti kiadás
23:50 Így készült: Sza-

bó István a Záróje-
lentés című filmje

00:25 Katar-rali 2020
00:45 Rejtjelek

Am. krimisor.
01:50 Rejtjelek

Am. krimisor.
02:55 Rejtjelek

Am. krimisor.

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:10 Exatlon Hungary
22:40 Drágám, add az

életed!
00:00 Magánnyomozók
01:10 Családi Titkok
02:15 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

03:10 Tények Este
03:50 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A világ madár-

szemmel
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 A nagy generáció

Magyar játékfilm
23:25 Kenó
23:30 Szabadság tér ́ 89
00:20 Kékfény
01:15 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:00 Rúzs és selyem
02:20 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:50 Mesterember
03:15 Magyar Krónika

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

a nóta
07:40 Jó ebédhez szól

a nóta
08:10 Német nyelvű 

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

Vatikáni híradó
09:05 Új nemzedék: NEK
09:30 A sokszínű vallás
09:50 Mindenki 

Akadémiája
10:25 Bertha Zoltán

irodalomtörté-
nész portréja

11:25 Angol nyelvű hírek
11:40 Dunakanyar

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 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
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:30 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 – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Hogy volt?!
02:30 Dunakanyar

Tévéjáték
03:30 Itthon vagy!

05:00 Múlt és Jelen
05:30 Tollaslabda
06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
09:30 Fradi Tv
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
11:35 Vízilabda 

közvetítés
13:00 Sporthíradó
13:30 Tollaslabda
14:30 CHI – A belső erő
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:25 Kétváll
18:00 Vízilabda 

közvetítés
19:10 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
20:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája

04:00 Győzike
04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:45 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:20 Bátrak földje

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

Késő esti kiadás
23:55 Katar-rali 2020
00:15 CSI: New York-i 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:25 Szuperzöld
02:05 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

03:05 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:10 Exatlon Hungary
22:40 Drágám, add az

életed!
00:00 Magánnyomozók
01:10 Családi Titkok
02:15 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

03:10 Tények Este
03:50 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:15 Kvartett
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 természet cso-

dái - Különleges 
állatkölykök

14:20 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

17:05 Ridikül

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:30 Fábry
21:50 6:3 avagy, játszd 

újra, Tutti!
Magyar játékfilm

23:20 Kenó
23:30 Jób lázadása

Magyar játékfilm
01:15 4 összeesküvő és 

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:05 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
08:05 Német nyelvű 

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

Vatikáni híradó
08:55 Így szól az Úr!
09:05 Kereszt-Tények
09:10 Vallás és szabadság
09:20 Mindenki 

Akadémiája
09:55 Helyettem mond-

ják - Benedek 
György arcképe

10:50 Angol nyelvű hírek
11:10 Az elsőszülött

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Rondó
13:50 Kvartett
14:20 Család-barát
16:00 Kék bolygó
16:25 Noé barátai
16:55 Szerelmes földrajz
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta
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 –

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván írta
02:25 Az elsőszülött

Tévéjáték

05:30 Tollaslabda
06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok

Ligája
09:25 CHI – A belső erő
10:00 Sporthíradó
10:25 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
11:25 Fradi Tv
11:55 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
13:00 Sporthíradó
13:30 Kétváll
14:05 Tollaslabda
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:10 Lendület
17:40 Röpte
18:10 Pecatúra
18:35 Vezetők - veze-

téstechnika 
Wéber Gáborral

18:50 Felvezető műsor: 
Röplabda

19:00 Röplabda 
közvetítés

20:45 Értékelő műsor: 
Röplabda

21:00 Napos Oldal - 
DVTK



Szombat Február 29.

Köszöntjük Szökőnap nevű olvasóinkat!

Vasárnap Március 1.

Köszöntjük Albin nevű olvasóinkat!

Péntek Február 28.

Köszöntjük Elemér nevű olvasóinkat!
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tévéadó fenntartja!

Lapalapító-főszerkesztő: Szoboszlai István. Felelős szerkesztő: Kovács Erzsébet. 
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.: 066-2850283. E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com
Lapengedély száma: ZT 301 Kelt: 2003.07.01. Példányszám: 4 120 Rendelési szám: 691
Készült: A-Print Nyomda (Ternopol, Teksztilna u. 28.). Telefon. 52-27-37. 

Карпатінфо (на угорській мові) Засновник і головний редактор: Сoбослай Степан Карлович. 
Адреса: пл. Кошута 2. м. Берегово, Закарпатської обл., Україна  Моб.: 066-2850283  

Реєстраційне свідоцтво ЗТ № 301 від 01.07.2003.  Газета віддрукована у видавництві "А-Прінт" 
Україна  м. Тернопіль, вул. Текстільна, 28. тел. 52-27-37. Web: a-print.com.ua. Офс. друк.

Номер замовлення: 691  Тираж: 4 120

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 19. 9Heti műsor

04:00 Győzike
04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:45 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:20 Bátrak földje

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

Késő esti kiadás
23:55 Katar-rali 2020
00:15 Vitathatatlan

Am. akciófilm
02:15 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

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

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:10 Exatlon Hungary
22:40 Drágám, add az 

életed!
00:00 Magánnyomozók
01:10 Családi Titkok
02:15 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

03:10 Tények Este
03:50 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:40 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Tengerek, város-

ok, emberek
14:15 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
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 Az aranyember
Magyar romanti-
kus film

22:25 Péter, a kőszikla
Olasz történel-
mi film

00:05 Kenó
00:15 4 összeesküvő és

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:05 Hogy volt?!
02:00 Rúzs és selyem
02:20 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:50 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
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:25 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:40 Útmutató
09:10 Katolikus krónika
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:15 A Csend felé - 

Hager Ritta textil-
művész portréja

11:15 Angol nyelvű hírek
11:30 Szent Gellért 

legendája
Magyar tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:45 Öt kontinens
14:15 Család-barát
15:55 Kincskereső
16:25 Multiverzum
16:55 Kárpát expressz
17:20 Ízőrzők
17:55 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
00:05 Határtalanul 

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

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Önök kérték
02:30 Szent Gellért 

legendája
Magyar tévéjáték

03:40 Itthon vagy!

05:30 Tollaslabda
06:30 Sporthíradó
07:30 Labdarúgó 

közvetítés
09:30 Napos Oldal - 

DVTK
10:00 Sporthíradó
10:30 Kézilabda 

közvetítés
12:25 Röpte
13:00 Sporthíradó
13:30 Golf magazin
14:00 Puskás Akadémia
14:35 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
16:45 Felvezető műsor:

Röplabda
17:00 Röplabda 

közvetítés
18:45 Értékelő műsor: 

Röplabda
19:00 BL-péntek
19:45 Felvezető műsor: 

Röplabda
20:00 Röplabda 

közvetítés
21:45 Értékelő műsor: 

Röplabda
22:15 Sporthíradó

04:05 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:10 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

06:15 Teleshop
06:45 Kölyökklub
08:55 Bakugan

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

09:25 Teleshop
10:25 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
10:50 Autogram
11:30 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:05 Így készült: Sza-
bó István a Záróje-
lentés című filmje

12:30 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

13:40 A zsoldoskatona
Olasz-fr. akcióvíg-
játék

15:45 Renegátok
Am.-fr. akciófilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magy. vígjátéksor.
21:05 A belleville-i zsaru

Fr. akcióvígjáték
23:25 A (sz)ex az oka 

mindennek
Am. vígjáték

01:40 A bíró
Am. krimi

04:35 Magánnyomozók
05:25 Egy rém rendes

család
Am. filmsor.

05:50 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:20 TV2 ANIMÁCIÓ
10:35 Trendmánia
11:10 Babavilág
11:40 Poggyász
12:15 Hungarikumok -

kal a világ körül
12:45 Edzőtárs
13:15 A majmok bolygója

Am. sci-fi akciófilm
15:50 Columbo

Am. krimi
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 A Vadász és a 

Jégkirálynő
Am. fantasztikus ka-
landfilm

22:20 Men In Black - 
Sötét zsaruk 3.
Am. sci-fi-vígjáték

00:30 A tetovált lány
Am.-svéd-angol-
német krimi-thriller

03:40 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
07:25 Hazajáró
07:55 Térkép
08:30 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 Mentor
09:35 Mentor
09:45 Nálatok, laknak 

állatok?
Német családi film-
sor.

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

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:25 Agatha Raisin: A 

balszerencsés 
boszorka
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

14:20 A mi kis 
állatkertünk

Angol tévéfilmsor.
15:15 Veri az ördög a 

feleségét
Magy. filmvígjáték

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

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

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

Olasz családi film-
sor.

00:15 Fábry
01:35 4 összeesküvő és 

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:20 Hogy volt?!
03:15 Rúzs és selyem
03:35 Család'20

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:10 Hogy volt?!
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:35 Gasztroangyal
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:10 Rejtélyes 

XX. század
10:40 Öt kontinens
11:15 Angol nyelvű hírek
11:30 Pillanatnyi 

pénzzavar
Magy. bűnügyi film

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

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

Amerikai zenés
21:50 Fábry
23:10 M5 Híradó
23:40 Opera Café
00:15 Evangélium
00:40 Biblia és irodalom
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 A Dal: elődöntő

Amerikai zenés
03:40 Veri az ördög a

feleségét
Magyar filmvígjáték

04:45 Golf magazin
05:10 Pecatúra
05:35 Lendület
06:05 Röplabda 

közvetítés
08:10 Bringasport
08:30 Szabadidő
09:00 Vízilabda 

közvetítés
10:15 Puskás Akadémia
10:45 UEFA Bajnokok

 Ligája össze-
foglaló

11:50 UEFA Bajnokok
 Ligája

13:50 BL-péntek
14:40 Játékoskijáró
15:30 Vízilabda 

közvetítés
16:40 Felvezető műsor:

Labdarúgás
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
18:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 Labdarúgó 

közvetítés
21:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:30 Góóól
22:50 Gyorskorcsolya

összetett világ-
bajnokság

23:50 Vízilabda 
közvetítés

04:05 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:10 Fókusz Plusz
06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:55 Star Wars: Lázadók

Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:25 Teleshop
10:20 A Muzsika TV

bemutatja!
11:00 Szuperzöld
11:40 Házon kívül
12:15 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
12:50 Csingiling és a 

nagy tündérmentés
Am. animációs ka-
landvígjáték

14:20 Lilo és Stitch 2. - 
Csillagkutyabaj
Am. animációs ka-
landvígjáték

15:50 Hős6os
Am. animációs ak-
cióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

20:30 Űrvihar
Am. katasztrófafilm

22:55 Támadás a Fe-
hérház ellen 2. - 
London ostroma
Am. akciófilm

00:55 Portré
01:45 Van feljebb

Magy. kisjátékfilm
02:05 CSI: A helyszínelők

Am.-kanadai 
krimisor.

03:05 CSI: A helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

04:20 Grimm
Am. misztikus film-
sor.

05:00 Egy rém rendes
család

Am. filmsor.
05:30 Egy rém rendes 

család
Am. filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
09:35 EB TV
10:10 Több mint TestŐr
10:40 Super Car
11:15 Életmódi
11:45 Az Építkezők
12:20 Street Racers - 

Formula E magazin
12:50 A csendőr nősül

Fr.-olasz vígjáték
14:50 Exodus: Istenek 

és királyok
Am.-angol történel-
mi kalandfilm

18:00 Tények
18:50 Nicsak, ki va-

gyok? - a rejté-
lyek színpada

21:50 Mielőtt 
megismertelek
Am.-angol romanti-
kus filmdráma

00:20 Megint 48 óra
Am. akcióvígjáték

02:25 Szélcsend
Magyar játékfilm

04:20 Himnusz
04:25 Az illat csodá-

ja - Portréfilm 
Czakó Gábor íróról

05:15 Édes anya-
nyelvünk

05:20 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:50 Kenó
06:55 Családi kör
08:00 Isten kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:30 Katolikus krónika
09:00 Így szól az Úr!
09:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:30 A sokszínű vallás
09:40 Kérdések a 

Bibliában

10:00 Új nemzedék
10:25 Vallás és szabadság
10:30 Református 

magazin
11:00 Római katoli-

kus szentmise a 
Rákosszentmi-
hályi Szent Mi-
hály templomból

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

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:30 A Habsburg Biro-

dalom nagyjai
14:20 Édes anya-

nyelvünk
14:30 Zenélő malom

Magyar zenés film
16:00 Hatoslottó sorsolás
16:05 Hogy volt?!
17:00 Ízőrzők
17:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:45 Magyarország 

szeretlek!
21:20 Mesék Emmának

Cseh családi film
23:05 Kenó
23:15 Az új élet ígérete

Olasz családi film-
sor.

05:25 M5 Híradó
05:50 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:10 Világ
07:30 Multiverzum
08:00 Német nyelvű

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:25 Önök kérték
09:25 Ízőrzők
09:55 Térkép
10:25 Angol nyelvű hírek
10:40 A Dal: elődöntő

Amerikai zenés
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Az élő múzsa fes

tője – Aknay János

14:20 A nagyok
14:50 Így látták ők - 

szemtanúk 
Hamvas Béláról

15:50 Hagyaték
16:25 Színe-java
17:25 Most a Buday!
17:55 Divat & dizájn
18:20 Divat & dizájn
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes 

földrajz
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Megyek fáklyát 

gyújtani – Mis-
ka János törté-
nete

23:10 Hogy volt?!

04:45 Bringasport
05:00 Szabadidő
05:30 Röplabda 

közvetítés
07:35 Golf magazin
08:05 Múlt és Jelen
08:35 Jövünk!
09:10 Góóól
10:25 Labdarúgó 

közvetítés
12:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:00 Gyorskorcso-

lya összetett vi-
lágbajnokság

16:35 Vezetők - veze-
téstechnika 
Wéber Gáborral

16:45 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

17:00 Labdarúgó 
közvetítés

18:45 Értékelő műsor:
Labdarúgás

19:00 Góóól2
20:00 Sport7
21:00 Gyorskorcso-

lya összetett vi-
lágbajnokság

22:00 Labdarúgó 
közvetítés

23:00 Labdarúgó 
közvetítés



2020. 
február 19.10 Gazdaoldal

Tel.: 2-41-74

Az alapfogalmak tisztázása
Amikor EC-t mérünk, akkor 

tulajdonképpen azt határozzuk 
meg, hogy egy adott vizes ol-
dat mennyire vezeti az áramot. 
Mivel a desztillált víz gyakorla-
tilag nem vezeti az áramot, an-
nak az elektromos áramot veze-
tő képessége, azaz az ECértéke 
közel van a nullához. Ahogy nö-
vekszik a vízben oldott ásványi 
sók koncentrációja, 
úgy növekszik an-
nak az EC értéke is, 
hisz az ion-koncent-
ráció növekedésével 
nő az oldat elektro-
mos vezetőképessé-
ge is. Tehát amikor az 
oldat EC-jéről beszé-
lünk, akkor tulajdon-
képpen az oldatban feloldott ás-
ványi sók koncentrációját ért-
jük alatta. Azonban tudjuk azt is, 
hogy a növények számára a táp-
anyagok főleg ilyen ásványi sók 
formájában vehetők fel. Ezért al-
kalmazzák egyre szélesebb kör-
ben az intenzív zöldségtermesz-
tésben a tápanyag-ellátottság és 
tápanyagszint meghatározásá-
nál ezt a fizikai mennyiséget. A 
módszer elterjedését segítette az 
is, hogy a mérési folyamat na-
gyon egyszerű, s ma már a pro-
fi EC-mérők is elfogadható áron 
beszerezhetőek.

Az öntözővíz EC-je
Akármilyen forrásból szár-

mazó öntözővizet is használunk, 
abban már lesz valamennyi ásvá-
nyi só feloldva. Ugyanis a lehul-
lott esővíz, miközben átszivárog 
a talajrétegeken át s eljut a kú-
tig, kioldja a talajban lévő ásvá-
nyi sók egy részét. Mint már fen-
tebb írtuk, ha a vízben ásványi só 
van feloldva, akkor annak mér-
hető EC-értéke, azaz áramvezető 
képessége is van. Tehát, ha meg-

Azokról a bizonyos 
EC-értékekről

Előző cikkünkben tisztáztuk a Ph érték fogalmát, szerepét, vala-
mint a szabályozásának módjait is. Most az intenzív zöldség- és 
gyümölcstermesztésben szintén alapvető fogalommal, az EC-
értékekkel fogunk részletesen foglalkozni. 

mérjük az öntözővíz EC-értékét, 
képet kapunk arról, hogy kb. mek-
kora az ásványi sók koncentráció-
ja benne. Ehhez nem kell mást csi-
nálnunk, mint az EC-mérőt bele he-
lyezni a lehetőleg 200C vízbe, s le-
olvassuk a mutatott értéket. 

0,5 alatt kitűnő, 0,5-1,0 között 
jó, 1,0-1,5 között még használha-
tó, míg 1,5 fölötti értéknél tápol-
datozásra gyakorlatilag alkalmatlan 

öntözővízről beszélünk.
A tápoldat EC-je
A tápoldatot készíté-

sekor műtrágyát oldunk 
fel az öntözővízben. A 
műtrágyák szinte kizá-
rólag ásványi sók, vagy 
annak megfeleltethető 
vegyületek. Ez logikus 
is, hisz mint már emlí-

tettük a növények a tápanyagokat 
főleg ásványi sók formájában ve-
szik fel. Tehát, amikor tápoldatot 
készítünk, növeljük az öntözővíz 
EC-érték. A beállítandó EC-érték 
széles határok között változhat, 1,0-
3,0 között. Az, hogy milyen érték-
re kell beállítani, a növénytől, a ta-
laj EC-értékétől, s kisebb mérték-
ben a klimatikus viszonyoktól függ. 
A gyakorlatban ez az az érték, ami-
vel napi szinten kell foglalkoznunk, 
s folyamatosan mérnünk. Ezzel tud-
juk folyamatosan irányítani a nö-
vényünk fejlődését, biztonságosan 
maximális szinten tartani a növé-
nyek tápanyag-ellátottságát a nél-
kül, hogy a túl magas tápanyag kon-
centrációval leperzselnénk a növé-
nyek gyökérzetét. A tápoldat EC-jét 
ugyanúgy mérjük, mint az öntöző-
víz EC-jét. A beállítandó értékkel a 
későbbiekben fogunk foglalkozni.

A talaj-EC meghatározása
Figyelembe veendő EC-értékek 

közül a talaj-EC meghatározása a 
legproblémásabb. Ugyanis a talaj-
nak, mint olyannak nincs konkrét 
EC értéke. Amikor a talaj EC-ről 

beszélünk, akkor a desztillált víz-
ből és a vizsgálandó talajból vett 
minta bizonyos arányú keveréké-
ből készült oldat EC-jéről van szó. 
Kénytelen vagyok ilyen homályo-
san fogalmazni, mivel ahány szak-
könyv, annyi mérési módszer van 
a talaj-EC meghatározására. S ezek 
a módszerek más-más mérési ered-
ményeket produkálnak. Ezért, ami-
kor a talaj EC-ről beszélünk, min-
denekelőtt tisztázni kell, hogy mi-
lyen mérési módszer alapján volt 
az meghatározva. A termelők, va-
lamint a termelőkkel közvetlenül 
kapcsolatban álló „mezei” szakta-
nácsadók leggyakrabban az alábbi 
módszert használják, s ennek a mé-
rési módszernek az eredményeivel 
számolnak:

1. Talajmintát a közvetlen gyö-
kérzónából veszünk. 

2. A talaj felső 1-2 centiméte-
re száraz rétegét oldalra seperjük.

3. Két növény között, a sorok-
ra merőlegesen ássuk ki a talajt 3-5 
cm széles, 20 cm mély, 30-40 cm 
hosszúságú szelvényből. (Gyakor-
latilag kimetszünk egy kis szeletet 
a bakhátból, keresztben rá.)

4. Fóliasátranként legalább 
6-8 helyről kell ilyen módon ösz-
szegyűjteni a talajmintát egy tiszta 
vödörbe, jól összekeverni s kiven-
ni belőle egy kilónyit (liternyit). 
Ügyeljünk arra, hogy ebbe a min-
tába már ne kerüljön trágyadarab, 
kő, nagyobb gyökérmaradványok. 
Ezt a talajt ki kell(ene) szárítanunk, 

hogy annak nedvességtartalma ne 
befolyásolja a mérési eredménye-
ket. Amennyiben erre nincs mód 
(vagy idő), akkor nedves talajjal 
is elvégezhető a mérés, de a ka-
pott eredménynél figyelembe kell 
venni, hogy az egy kicsivel keve-
sebb értéket fog mutatni, mintha 
légszáraz talajjal végeztük volna 
el a mérést.

5. Az így összegyűjtött ta-
lajmintából és 20 0C hőmérsék-
letű desztillált vízből készítünk 
1:2 arányú keveréket. Ez úgy 
történik, hogy egy mérőhenger-
ben 2 egységnyi desztillált víz-
hez annyi földet adunk az össze-
gyűjtött mintából, míg a keverék 
összmennyisége el nem éri a 3 
egységnyi mennyiséget.

6. Az elkészített keveréket kb. 
két percig intenzíven rázzuk, vagy 
intenzíven kevergetjük.

7. Ennek az oldatnak EC-jét 
mérjük a kézi EC-mérővel, s ami-
kor a talaj EC-jéről beszélünk, ak-
kor az ilyen módon elkészített ol-
dat EC-jéről beszélünk.

8. A mérések elvégzése előtt 
feltétlenül ellenőrizni kell az EC-
mérőnket, úgy, hogy megmérjük 
vele a szabványos kalibráló oldat 
E- értékét. Amennyiben nem az 
előírt 1,41 EC értéket fogja mu-
tatni, akkor feltétlenül le kell ka-
librálnunk a mérő műszerünket.

Gál István
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Először is kezdjük a nö-
vényvédelmi vagy növény-
egész ségügyi szakemberekkel 
(növényorvos). Lé-
nyegében a mai idők-
ben nincsenek. Sajnos 
még a gazdaboltok-
ban is, ahol sokféle és 
nagy mennyiségben 
találhatunk vegysze-
reket, termésnövelő 
szereket, műtrágyákat 
és bioszereket, nem 
kellő végzetséggel rendelkező 
eladók dolgoznak, ami nem fe-
lel meg a törvényeknek. Pedig 
minden éven több száz végzős 
diák diplomázik a mezőgazda-
sági egyetemeken, a problémát 
itt is az anyagiak jelentik. De 
amire különös figyelmet szeret-
nék fordítani, az a vegyszerek, 

Milyen kihívások előtt áll a közeljövőben a 
növényvédelem Kárpátalján?

Sajnos ez a probléma nálunk, Kárpátalján, a mai napra, szin-
te megoldhatatlan, ezzel a fontos kérdéssel érdemben senki nem 
foglalkozik, mert azok a szervek, akik a múltban foglalkoztak ez-
zel, mostanra vagy redukálódtak vagy megszüntették (növényvé-
delmi állomás, KÖJÁL). Azért nekünk más szemszögből kell ezt 
a kérdést megközelíteni és ahhoz a konkrét helyzethez igazodni, 
ami most uralkodik ezen a vidéken.

a termésnövelő szerek és a műtrá-
gyák szakszerű használata. Ebben 
a kérdésben nagyon sántikálunk, 

mert nincsenek hozzáér-
tő szakemberek.

Kárpátalján külö-
nösen nagy figyelmet 
kell fordítani a zöldség-
termesztésre és a gyü-
mölcstermesztésre, el-
sősorban a háztáji gaz-
daságokban. Itt vannak 
a legnagyobb problé-

mák a vegyszerek használatával 
kapcsolatban. Nyugodtan mond-
hatom, hogy ezen a téren tel-
jes káosz uralkodik, lényegé-
ben mindenki azt tesz, amit akar. 
Azért egész évben hetente írok a 
cikkeimben a kórokozók és kár-
tevők megjelenéséről, részletesen 
beszámolok, milyen vegyszerek-

kel vagy bioszerekkel kell véde-
kezni a konkrét kártevők ellen, 
és hol lehet megvásárolni ezeket 
a szereket.

Különös figyelmet fordítunk 
a fóliában termesztett zöldség-
félékre, elsősorban a primőr áru-
ra, mert itt van különös veszélye 
a vegyszerek használatának. Ne 
felejtsük el azt a tényt, hogy a 
zöldségféléket frissen fogyaszt-
juk és ezért a legveszélyesebb a 
szermaradványok hatása az em-
berekre. Amit tudni kellene min-
den termelőnek: kötelező vezet-
ni úgynevezett permetezési nap-
lót, ahol a gazda bejegyzi, mikor 
és mennyi vegyszert használt, 
ez alapján meg tudjuk állapíta-
ni az élelmezési várakozási időt 
(ÉVI). Minden termelőnek a lel-
kiismeretén múlik, hogy igazat 
ír be, vagy nem, de ebben a kér-
désben nagyon sok a rendellenes-
ség, pontosabban: nem tartjuk be 
a szabályokat.

Sajnos nálunk, Kárpátalján, 
nincs speciális laboratórium, ahol 
meg tudják állapítani a mezőgaz-

dasági termékekben található  
vegyszermaradványokat. Erről 
azért írok, mert a legtöbb vegy-
szert és termésnövelő szereket 
a zöldségfélékben használjuk, 
és a zöldségféléket frissen fo-
gyasztjuk, ezért fennáll a mér-
gezés veszélye.

Végezetül szeretnék írni 
pár sort a méhkímélő tech-
nológiáról, ami kötelező len-
ne  minden  te rmelőre .  Év -
ről évre sok méhcsalád pusz-
tul el a vegyszerek nem szak-
szerű alkalmazása miatt. Kü-
lönös figyelmet kell fordíta-
ni a rovarölő és atkaölőszerek 
használatára, azért, ahol le-
het, bioszereket használjunk. 
Már van tapasztalatom, hogy 
sok kórokozó és kártevő ellen, 
különösen a fóliasátrakban, 
bioszerekkel hatékonyan tu-
dunk védekezni. Örvendetes, 
hogy évről évre a bioszerek 
palettája bővül, immáron más 
országokból is érdeklődnek 
(Magyarország) az Ukrajná-
ban gyártott bioszerek iránt.

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

Novák András, 
a Terra Dei Alapítvány 

szaktanácsadója

Február még teljes egészében 
téli hónap, nem ritkán zord 
fagyokkal, hófúvással súlyos-
bítva, de a kertészek tenyere 
a hosszú téli pihenő után már 
viszket az ásó, gereblye és a 
metszőolló láttán!

Mindenki arra vágyik, hogy 
érezhesse a tavasz fuvallatát, a 
lenyírt fű és a frissen felásott 
föld jellegzetes illatát. De ilyen-
kor még csak néhány munka el-
végzése ajánlott a napsütéses, 
fagymentes déli órákban. Ezek 
mögött is leselkedik a kertészek 
rettegett réme: a februári tavasz 
és a márciusi tél!

Ez az utóbbi évtizedben 
többször is megtizedelte a gyü-
mölcstermést azzal, hogy a korai 
felmelegedés hatására a korán 
virágzó gyümölcsfák életműkö-
dése megindult és az apró, fagy-
ra roppant érzékeny gyümölcs-
kezdemények a márciusi fagyok 
áldozataivá lettek.

E veszély ellen még most 
sem késői a védekezés: a termő 
gyümölcsfák törzsét és vázága-
it fehérre kell meszelni, perme-
tezni. A fehér bevonat megaka-
dályozza, hogy a nappali nap-
sütésben a fa szövetei felmele-
gedjenek, kiterjedjenek, a fa-
gyos éjszakai órákban pedig le-

hűljenek és összehúzódva elsza-
kadozzanak. A fehérre meszelt 
fák nedvkeringése egy-két hét-
tel később kezdődik meg és ez-
zel egy fagyveszélyes időszakot 
vészelhetnek át.

A kedvezőbbre forduló idő-
járás lehetővé teszi az idős fák 
törzsének tisztogatását, amellyel 
sok kártevő tojását és számos be-
tegség áttelelő spóráit pusztít-
hatjuk el. Ilyenkor van az ideje 
a szerves trágya és az érett kom-
poszt kiteregetésének és beásá-
sának, valamint a sarjhajtások 
(tő-, gyökér- és törzssarjak) tő-
ből kivágásának is. Olyan mun-
kák ezek, amelyeket bármikor 
abba lehet hagyni és újból el le-
het kezdeni.

Csak a februári hónap köze-
pén foglalkozzunk először a ta-
vaszi, lemosó permetezés elő-
készítésével és elvégzésével, a 
gyümölcsfák koronaritkításá-
val, valamint a facsemeték tele-
pítésével. De a metszéssel akár 
a virágzásig, lombfakadásig is 
várhatunk.

Február elejétől előbb a 
csonthéjasok, később az almás-
termésű fák kezdenek ébredez-
ni. Megindul a gyökértevékeny-
ségük, vizet vesznek fel a talaj-
ból, a sejtjeik megduzzadnak, 
állományuk hígabb lesz, ami-
nek következtében könnyebben 
megfagy. Ilyenkor egy átmene-
ti meleg időszak utáni fagyhul-
lám katasztrofális lehet, a kajszi, 
az őszibarack, a mandulafák ter-
mőrügyeinek a szövetállománya 
elbarnul, ezekből már nem lesz 
virág és abból gyümölcs. Azt kí-
vánom, hogy tartson még egy ki-
csit ki a tél és akkor érkezzék el 
a tavasz, amikor a tél visszatéré-
sére már nem kell számítanunk.
balintgazda.hu/Kárpátinfo

A kertészek 
réme: a februári 

tavasz



2020. 
február 19. 11Kékfény - Sport

rovatvezető: jakab LajosMég több információ a karpatinfo.net-en

KrIMI SporT

Az ungvári hatóságokhoz február 14-én, 
a délutáni órákban érkezett bejelentés, 
miszerint egy helyi koledzs 16 éves, har-
madik évfolyamos hallgatóját megerő-
szakolt egy 25 éves férfi, aki jelenleg a 

Fiatalkorú lányt erőszakoltak meg Ungváron
megyeszékhelyen él, írta a mukachevo.net.

Az elkövetőt a hatóságok ideiglenes 
fogvatartásba helyezték – közölte a me-
gyei főügyészség. Az ügyben a hatóságok 
eljárást indítottak.

A baleset az Ökörmezői (Mizshirja) já-
rásban történt február 14-én.

Kispatak (Ricska) település hatá-
rában egy kisbusz sofőrje elvesztet-
te uralmát a jármű felett, három útszé-
li szegélyoszlopnak ütközött, majd a 
Nagyág (Rika)-folyóba zuhant. A kis-
busz egyik utasa halálos sérülést szen-

A folyóba zuhant egy kisbusz
vedett, őt speciális eszközzel szabadí-
tották ki a roncsolódott járműből. Egy 
másik utas szintén megsérült, őt kór-
házba szállították.

A Ford márkájú kisbuszt egy 35 éves 
férfi vezette, a vizsgálat szerint józan volt. 
Őt előzetes letartóztatásba helyezték, ol-
vasható a mukachevo.neten.

Február 12-én Visken kigyulladt egy 
családi ház. A tűzesetről 11 óra 26 perc-
kor értesítették a Huszti Járási Tűzol-
tóságot.

A helyszínre érkező tűzoltóknak 11 
óra 50 percre sikerült lokalizálniuk a tü-
zet, majd 13 óra 12 perckor eloltották a 

Két ember vesztette életét egy tűzesetben
lángokat. Ezt követően két holttestet ta-
láltak a V. Sztusz utcában lévő házban. Az 
áldozatok – az 1940-es születésű férfi és 
52 éves lánya – a ház tulajdonosai voltak.

Szakemberek vizsgálják a tűz keletke-
zésének okát, az ügyben tart a nyomozás, 
írja a pmg.ua.

A szörnyű eset február 11-én a Rahói 
járásban történt. A Feketetisza (Csor-
na Tisza) községben keletkezett tűz-
ről 6 óra 48 perckor értesítették a tűz-
oltóságot.

A zak-insider.com tájékoztatása sze-
rint az Ivan Franko utcában egy faházban 
magányosan élt egy idős ember. A tüzet 
a szomszédok vették észre, akik szóltak 
a közelben élő lányának. Addigra már az 
egész épület lángokban állt, így nem tud-

Menekült az égő házból, de nem jutott ki
tak bemenni az idős férfiért. A helyszín-
re kiérkezett tűzoltók 7 óra 44 percre lo-
kalizálták, majd 8 óra 34 percre eloltották 
a tüzet. Az épületben holtan találtak rá a 
82 éves tulajdonosra. A holttest helyzeté-
ből arra következtettek, hogy a férfi feléb-
redt a tűzre és menekülni próbált, de va-
lószínűleg a füstmérgezés miatt eszméle-
tét vesztette.

Szakemberek vizsgálják a tűz keletke-
zésének okát.

Február 11-én a Zahorszka és a Za-
karpatszka utcák kereszteződésében 
verekedés tört ki két helyi lakos között, 
írja a prozak.info.

Verekedés közben az egyik fél, egy 
53 éves férfi előrántott egy kést és ha-

Késelés Ungváron
son szúrta a 35 éves ellenfelét. A sé-
rült férfit kórházba szállították. A hely-
színre kiérkező járőrrendőrök rövid 
időn belül megtalálták és őrizetbe vet-
ték a késelőt.

Az ügyben bűnvádi eljárást indítottak.

A Novini Zakarpattya hírportál érte-
sülései szerint a Pikuj-hegy lábánál, a 
Zsolobok-dűlőben egy ismeretlen személy 
bomlásnak indult holttestére bukkantak.

A fej nélküli csontvázra egy volóci já-
rási bagolyházai (Bilaszovica) lakos talált 
rá. A holttestet valószínűleg az állatok is 

Fej nélküli csontvázat találtak a Kárpátokban
marcangolhatták. A férfi halálának ideje és 
körülménye ismeretlen, de mivel farmer-
nadrágot, kötött pulóvert és farmerdzsekit 
viselt, az eset még a melegebb időszakban 
történhetett.

Szakemberek vizsgálják a férfi korát 
és halálának okát.

Már több mint 100 tanút hallgattak 
ki a rendőrök a múlt héten Munká-
cson kitört lövöldözés kapcsán – közöl-
te Olekszandr Kandicajlo, kárpátaljai 
rendőrparancsnok kedden Ungváron, a 
megyei tanácsnak az incidens ügyében 
összehívott rendkívüli ülésén.

Helyzetismertető beszámolójában a 
megyei rendőrfőnök időrendben röviden 
ismertette a február 7-i munkácsi lövöl-
dözés mozzanatait. Elmondása szerint az 

Munkácsi lövöldözés: több mint 100 tanút 
hallgatott meg a rendőrség az ügyben

incidens sértettje az edzőterembe tartott, 
amikor tüzet nyitottak rá. A helyszínen a 
hatóság fegyvert foglalt le. A térfigyelő ka-
meráknak köszönhetően – folytatta – si-
került elvégezni a városban a szükséges 
műveleti munkát még aznap. A rendőrség 
munkatársai házkutatásokat tartottak a lö-
völdözés szereplőinek otthonaiban – tette 
hozzá. Jelezte, hogy az ügy kapcsán már 
100 tanút hallgattak ki – jelentette a zak.
depo.ua hírportál.

Egy munkácsi járási lakos eltűnéséről 
február 7-én 9 óra 50 perckor értesí-
tették a Rendkívüli Helyzetek Állami 
Szolgálata megyei főosztályának ügye-
leti részlegét.

Olhovica (Vilhovica) településen 
egy helyi nő még február 6-án ismeret-
len irányba távozott otthonról, majd nem 
tért haza. Az 1967-es születésű Irina Kilb 
eltűnését a lánya jelentette, aki elmond-
ta, anyja felhívta telefonon, hogy a fo-
lyóhoz megy, s azóta nem tért haza. Mi-

Munkácson a Latorcában találták meg az 
eltűnt nőt

vel az eset Olhovica és Beregszentmiklós 
(Csinagyijevo) között történhetett, a bú-
várok átkutatták a folyó mintegy 10 ki-
lométeres szakaszát Beregszentmiklós 
és Munkács között, de nem találtak rá 
a nőre.

A katasztrófavédelmi szolgálat mun-
katársai február 8-án a késő délutáni 
órákban, 17 óra 10 perckor Munkácson a 
Latorcában találták meg az eltűnt nő holt-
testét. Szakemberek vizsgálják a halál okát 
és körülményeit.

Nem csak a 21. forduló, de talán a ta-
vaszi idény rangadójának is beillett a 
szombaton rendezett FTC – Mol Fehér-
vár összecsapás az OTP Bank Ligában, 
amely döntően befolyásol(hat)ta a baj-
nokság végkimenetelét.

A több mint 15 ezer néző előtt sor-
ra kerülő rangadó hatalmas hazai fölényt 
és egygólos Fradi-sikert hozott. Szerhij 
Rebrov csapata már az első félidőben el-
dönthette volna a 3 pont sorsát, de ek-
kor még a helyzetek kimaradtak. Fordu-
lás után egy Tokmac – Zubkov összjáté-
kot követően, a zöld-fehérek házi gólki-
rálya közelről volt eredményes.

A folytatásban az FTC Isael révén még 
büntetőt is hibázott, de így is magabizto-
san szerezte meg a győzelmet. A siker ré-
vén a Fradi előnye immáron hat pontra 
nőtt a Fehérvárral szemben, és ráadásul 
még két mérkőzéssel kevesebbet is ját-
szott legfőbb riválisánál.

A fehérváriaknak mostantól hátrafelé 

Lehet, hogy megvan a Fradinak?...
is kell nézni a tabellán, mivel a harmadik 
Mezőkövesd remek játékkal 3-1-re nyert 
Debrecenben és két pontra feljött a Vidire.

Újpest veréssel debütált bajnoki talál-
kozón a ZTE kispadján Márton Gábor, a 
Zalaegerszeg új trénere, igaz előtte a ki-

esés ellen küzdő együttese a Magyar Ku-
pában harmadosztályú ellenféllel szem-
ben maradt alul.

A sereghajtó Kaposvár újabb hazai 
vereségével kilátástalan helyzetbe került 
a bennmaradást illetően, hiszen hátránya 
immáron 13 pontra nőtt az NB-I-es tagsá-
got jelentő 10. helyhez képest.

Eredmények: FTC – Mol Fehérvár 
1-0, Debrecen – Mezőkövesd 1-3, ZTE – 
UTE 2-1, Kaposvár – Honvéd 0-1, Pus-
kás Akadémia – Kisvárda 3-1, Diósgyőr 
– Paks 2-0.

A többiekhez képest két találkozóval 
kevesebbet játszó FTC 46 ponttal vezeti a 
tabellát a 40 pontos Fehérvár és 38 pont-
tal harmadik Mezőkövesd előtt.

Néhány sorban
A téli felkészülés során immáron harmad-
szor találkozott egymással edzőmeccsen 
a Minaji FC és az Ungvári FC. Ezúttal az 
alacsonyabb osztályban szereplő megye-
székhelyi együttes győzött.

Az egész találkozón domináló má-
sodosztályú minajiak sorra hibázták el 
gólhelyzeteiket, miközben az ukrán har-
madik vonalban szereplő Ungvári FC 
Csonka és Pinykovszkij révén a máso-
dik játékrészben már kétgólos előnyre 
tett szert. A Vaszil Kobin által irányított 
Minaj Nurijev találatával csak szépíteni 
tudott, így az edzőmeccsen 2-1-es ung-
vári siker született.

A minajiakhoz kapcsolódik a hír, mi-
szerint az ukrán élvonalba kerülésre pályá-
zó együttes az elkövetkezendő két hétben 
törökországi edzőtáborozáson vesz részt. 
Az előzetes tervek szerint február 21-én 
a dán Viborg lesz a kárpátaljai csapat első 
edzőpartnere. Ezt követően a belarusz FK 
Minszk, és FK Vityebszk, majd március 
1-én az ugyancsak másodosztályú ukrán 
Obolony-Brovar lesz a minajiak ellenfele.

***
A második csoportkör után már csak 
Zápszony csapata hibátlan a beregszászi 
járási téli labdarúgó-kupa sorozatában.

Vasárnap a beregardói helyszínnel 
bíró A-csoportban Kígyós 2-0-ra nyert 
Mezővári ellen, míg a másik találkozón 
Tiszaújlak 2-1-re múlta felül a Beregszá-
szi Intert.

A csoportot Kígyós és Újlak vezeti 
egyformán 4 ponttal.

A B-csoportot jelentő nagybaktai hely-
színen a győzelemmel kezdő házigazdák 
1-0-ra maradtak alul Tiszakeresztúrtól, 
míg Zápszony Nagybereg ellen győzött 
3-0-ra.

Itt a még hibátlan zápszonyiak vezetik 
a kvartettet 6 ponttal az egyformán 3 pont-
tal álló Nagybakta és Tiszakeresztúr előtt.

Az első körben még szabadnaposként 
említett Gát időközben visszalépett a küz-
delmektől.

***
A  papírformának megfelelően nem 
csak hogy a tetemes hátrányt nem sike-
rült ledolgozni, de még a hazai győzelem 
sem jött össze az Ungvári Kárpátinak a 
Halicsanka Lviv elleni Ukrán Kupa ne-
gyeddöntő visszavágón.

A sorozat elődöntőjében rendezett 
páros találkozó első felvonását 12 gól-
lal megnyerő lembergiek már az ungvári 
visszavágó szünetében is 16-15-ös győ-
zelemre álltak. A Tetyana Stefán által irá-
nyított vendégek fordulás után sem en-
gedték ki a kezükből a vezetést, és végül 
32-29 arányban megnyerték a találkozót. 

A Viktor Csernov vezette ungvári 
együttes hamarosan a bajnokságban vág-
hat vissza legnagyobb riválisának a kupa-
csatában elszenvedett kettős vereségért.

A kupa fináléjába kerülésért Hali-
csanka – Real Mikolaiv, és Ternopil – 
Dnyiprjanka Herszon párharcokat ren-
deznek.

***
A hétvége feltámadását mutatta be a 

Mol Pick Szeged férfi kézilabda-csapata 
a kézilabda Bajnokok Ligája csoportköré-
ben, hiszen a Paris SG. elleni hazai rang-
adón a második játékrész elején már hat-
gólos hátrányban is volt ellenfelével szem-
ben, de egy parádés hajrával nem csak fel-
zárkózni sikerült, de 32-29-re meg is nyer-
ni a találkozót.

Győzelmével a Szeged nagy lépést 
tett a csoport 2. helye felé, de a listaveze-
tő Barcelonát már aligha sikerül utolérni.

A Bajnokok Ligája másik csoportjában 
a Telekom Veszprém a döntetlenért támad-
hatott a legvégén a csoportelső német Kiel 
vendégeként, de nem sikerült az egyenlí-
tés, így a házigazdák 29-28-ra nyerve biz-
tosították be a maguk számára az elsősé-
get. A Veszprémnek azért jó esélye maradt 
a 2. hely megszerzésére.

Remekelt a Tatabánya is az EHF-kupa 
csoportkörében, amely a bombaerős né-
met Füchse Berlin vendégeként ért el ér-
tékes, 27-27-es döntetlent.

Öltözői helyzetkép a Fradiról…
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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. 

Többműszakos munka, versenyképes 
fizetés, hivatalos foglalkoztatás.

az asztélyi benzintkútra:

pénztáros-eladó, 
benzinkút kezelő. 

Mob.: +380 (67) 20 89 093

Munkatársakat 
keresünk

Ház eladó

Beregszászban kertes családi 
ház két család részére családi 
okok miatt áron alul eladó az 
Ekkel György u. 4. szám alatt. 
Van kút, városi víz, gáz. Mob.: 
+38095-7435742, +38066-
8607995. 
Batáron a Béke utcában össz-
komfortos családi ház eladó 
(melléképületek, nagy kert, víz 
és gáz bevezetve). Ár megegye-
zés szerint. Mob.: 098-9842389 
(magyarul). 
Családi ház eladó Beregszász-
ban az Arany János u. 21. szám 
alatt, közel a központhoz. Áron 
alul. Mob.: 066-0162484. 

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

Sürgősen eladó emeletes, össz-
komfortos családi ház Gát köz-
pontjában, a Fő út 75. szám 
alatt. Mob.: +3630-4307088. 
Sürgősen eladó Beregszászban 
(Búcsú) a Geleji Katona István 
u. 12. szám alatt kertes ház bú-
torostól, víz, gáz, 3 fázisos vil-
lany. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alatti 
ház eladó jó állapotban. Mob.: 
066-3967011. 
A Tasnádi-hegyen, a Pacsir-
tától 500 méterre, 50 méterrel 
a fő úttól eladó egy kéteme-
letes hétvégi ház (villany, víz 
és WC van). 10 szotek gyü-
mölcsössel. 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, 
magasföldszintes, összkom-
fortos családi ház eladó 
az országúttól 50 méter-
re. Akár két generáció szá-
mára is alkalmas: a köve-
zett 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 di-
ákok, egyedülállók vagy turis-
ták részére, rövid vagy hosszú 
távra. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadémia 
u. 5/1.). Mob.: 050-7102136. 

Beregszászban kertes családi 
ház kiadó, csak hosszú távra (3 
szoba, konyha, 2 fürdőszoba, 
2 WC, folyosó, előszoba). Az 
udvaron nagy garázs, térfigye-
lő kamera és riasztó. A ház nem 
frontra nyíló, központi fűtéses, 
összkomfortos, újonnan bútoro-
zott, elektronikai berendezések-
kel ellátva. Mob.: 066-0060133. 

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 
központjában. Mob.: 095-
2087515, 050-1977011. 

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 egy 3 szobás 
lakás Beregszászban a sport-
komplexumnál, a Lónyai u. 
17a/28. szám alatt, az 5. emele-
ten. 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. 

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

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

A Vodokanal Kárpátvíz Kft. 
felvételt hirdet ellenőr munka-
körbe (1 ember). Elvárások: kö-
zépfokú vagy szakmai végzett-
ség, jó fizikai erőnlét, Bereg-
szász utcáinak ismerete. Nem 
kötelező előzetes munkavi-
szony. A jelentkezők szeresse-
nek tanulni és legyenek igénye-
sek a munkájukra. Érdeklőd-
ni: Beregszász, B. Hmelnickij 
u. 99. 

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 kéz-
besítésére Csetfalván. Fi-
zetés teljesítmény szerint 
(1.5 hrivnya/db). Jelentkez-
ni lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 2. 
Mob.: +380662850283. E-ma-
il: karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok 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 kézbesí-
tésére Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

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. 

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

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

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Nevetlenben. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Fodrász munkatársat kere-
sünk Magyarországra, Sza-
bolcs-Szatmár Bereg me-
gyébe. Kisvárdára, belvá-
rosi szépségszalonunkba. 
Alkalmazotti státuszban. 
Pályakezdő sem akadály. 
Mob.: +3670-7761875. E-ma-
il: biromarica@gmail.com. 
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. 

Takarítónőt keresek Bereg-
szászban. Mob.: 050-8652104. 

Építkezés, felújítás

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

Beregszászban újszerű 
állapotban faajtó eladó 
tok nélkül. Ára 2500 hr. 
Mob.: +38066-2910418, 
068-2126127. 

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszászban. 
Ár: 1200 hrivnya. Mob.: 
+38066-2910418,  068-
2126127. 

Eladó új deszkák. Mob.: 099-
6608338. 

régiség

Régi szövött vászonzsákokat 
és türetben maradt anyago-
kat, szélesszájú és letűrt pe-
remű befőttesüvegeket, szik-
vizes üveget, falapátot, fatek-
nőt, összerakható vaskályhá-
kat, cserépedényeket, petró-
leum függőlámpákat, vihar-
lámpákat, lovascsengőket, 
komódot ,  karos  ládát  és 
egyéb régi bútort vásárol-
nék. Mob.: +38099-2359256, 
096-2796950. 

Lakásdekoráció

Jó állapotban lévő szőnyeg el-
adó, 3x2 méter. Mob.: +38099-
2393269 (17 óra után). 
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Újságárusokat 
keresünk!

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

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

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, kémé-
nyes, Beregszászban. Ára 
5000 hr. Mob.: 099-2393269. 

Eladó egy autó fa, tüzelésre 
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.: 
066-3967011. 

Mezőgazdasági eszköz

Tengerivetőgép, traktor után-
futó (pricep) és lajtkocsi eladó. 
Mob.: +38050-8614374. 
Eladó JuMZ 6 KL traktor 4 so-
ros krumplivető, 5 soros kapá-
lógép, 3 korpuszos eke, fésűs 
kasza. Mob.: 096-8038603. 
Beregszászban termény raktá-
rozására vasláda eladó (1,80 cm 
hosszú, 0,75 cm széles, 0,75 cm 
magas). Ára 1500 hrivnya. Két 
darab benzines kanna. Mob.: 
066-3967011. 
Jó állapotban lévő 300 és 100 
literes szőlőszedő hordó eladó, 
azonnali használatra. Mob.: 
066-3967011. 
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. 
Vadonatúj vetőgép eladó. 
Mob.: 095-3260426. 
Vastartály eladó Beregszász-
ban, 4400 literes, 3 milliméte-
res falú. Irányár: 4500 hr. Mob.: 
050-8479459. 
Nagygejőcön eladó Fortschritt 
kombájn jó állapotban. Mob.: 
093-4031099 vagy viber. 

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 fajtiszta 
magyar vizslák eladók. A kutyu-
sok féregtelenítve, oltva vannak. 
Érdeklődni a 0507779622-es te-
lefonszámon lehet. 

baba, gyerek

Összecsukható babakocsi el-
adó, kitűnő állapotban. Mob.: 
095-3260426. 
Babaülés eladó 2-12 éves ko-
rig. Mob.: 095-3260426.



www.karpatinfo.net

Kaleidoszkóp2020. 
február 19.14

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!

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.

Beregszászban február 24-én ünnepli 
70. születésnapját

Csobolya József.
Ebből az alkalomból köszönti őt húga, 

Zita és családja.
„Felvirrad a hajnal, nézd, milyen 

szép reggel, köszön-
tünk ma téged sok-sok 
szeretettel. Fogadd el 
szívünk köszöntő szavát, hogy veled ünne-

pelhessük születésed napját! Adjon a jó Isten 
erőt, egészséget néked!”

Somban február 23-án ünnepli 
15. születésnapját

Huszár Viktória.
Ebből az alkalomból köszöntik őt sok 
szeretettel szülei, nagyszülei valamint 

keresztszülei.
„Eljött a nap, amikor ünnepelhettél, 
szemünk fénye te vagy, mi-
óta megszülettél. Nem ké-

rünk Istentől kincset, gazdagságot, csak neked, 
drága kislányunk, boldogságot. Ha mi írhatnánk 
sorsod könyvét, szíved vágyát, életed örömét, oly 
széppé írnánk, mint egy tündérálom, a legboldo-

gabb te lennél a világon!” 

Beregszászban 70. születésnapja al-
kalmából köszönti

Csobolya Józsefet
felesége, fiai, menye és három uno-

kája: Botond, Olívia és 
Emília. 

„Mikor kigyúlnak a fé-
nyek, pajkos tündérek 
zenélnek. Huncut mo-

sollyal egy rád kacsint, kicsi kendőből csil-
lámot hint, így adja át üzenetünket: boldog 

szülinapot Neked!”

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a beregszászi 

tűzoltóságnak, hogy február 11-én éjszaka operatívan el-
oltották a gazdasági udvarban keletkezett tüzet, megaka-
dályozva, hogy az átterjedjen a lakóházra. 

Varga Mária beregardói lakos „Szól a Fülemüle!” –
VI. Kárpátaljai népzenei és 

néptánc tehetségkutató
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2020 tavaszán im-

máron hatodik alkalommal népzene- és néptánc tehetségkuta-
tót hirdet Szól a fülemüle néven, Kárpátalján.

A tehetségkutató megvalósulását támogatja a Ma-
gyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság és a Bethlen Gábor Alap a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesz-
téséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 
koordinálásáért felelős miniszteri biztosság közbenjárásával. 
A program szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat 
kárpátaljai kirendeltsége és az Örökség Gyermek Népművé-
szeti Egyesület. 

7 és 16 év közötti kárpátaljai tanintézményekben tanuló 
hagyományápoló hangszeres szólisták, hangszer együttesek, 
szólótáncosok és néptáncegyüttesek jelentkezését várjuk leg-
később 2020. március 18-ig.          

A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportba van lehe-
tőség jelentkezni:

I. Korcsoport: 7–11 évesek 
II. Korcsoport: 12–16 évesek. 
Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bármely 

tájegységéhez kötődő produkcióval lehet. 
Jelentkezni elektronikus úton 2020. január 27-től 2020. 

március 18-ig lehet a következő linkre kattintva.
https://docs.google.com/forms/d/18Ts1Zys2e5xhLBLDji_

CVInOWlN1a384GIb5bNVz3H0/viewform?edit_requested=true
A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátal-

jai Magyar Főiskola.(Beregszász, Kossuth tér 6.
Elődöntő időpontja: 2020. április 4.
Felkészítő tábor időpontja: 2020. május 8–9.
Döntő időpontja: 2020. május 10.
A további részletes információkat tartalmazó teljes sza-

bályzat letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány hon-
lapjáról.

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.

A héten fokozódnak 
az érzései. A szere-
tet és a gyűlölet egy-
re mélyebb lesz, mint 

valaha. A héten rádöbbenhet 
arra, mi akadályozza meg ab-
ban, hogy közel álljon a ba-
rátaihoz vagy egyáltalán mi-
ért nem tud mélyebb kapcso-
latokat kiépíteni. A napokban 
könnyen elragadhatják az ér-
zései, legyen óvatos! Jobb, 
ha nem most kíván jelentős 
döntéseket hozni.

Nagy lehet a kísértés, 
de jobban tenné, ha 
semmit sem hanya-
golna el. Ne húzza-ha-

lassza azokat a dolgokat, ami-
ket le kellene már tudnia. Fe-
gyelemre és összpontosításra 
lesz szüksége a feladatok el-
végzéséhez, valamint egészsé-
ges élet kialakításához. Lehet 
jókat és finomakat enni úgy-
is, hogy mellette mozog és el-
hagyja étrendjéből az egész-
ségtelen ételeket-italokat.

A héten meglehető-
sen szeszélyes lesz. 
Ha hajlandó félúton 

találkozni az emberekkel, és 
észszerű megbeszélésen ke-
resztül kompromisszumra 
jutni, mindenkinek sokkal 
könnyebb lesz. De minden 
más hirtelen felmerülő ne-
héz helyzetet gyorsan meg 
tud oldani. Törekedjen arra 
a héten, hogy csökkentse ér-
zelmi labilitását és próbál-
jon feltöltődni lelki szinten!

A héten vissza kell 
fizetnie egy koráb-
bi szívességet. Most 

magán lesz a sor. Utána sok-
kal könnyebbnek fogja érez-
ni magát, hogy végre valamit 
tesz az adósságainak rendezé-
se érdekében. Még az is lehet, 
hogy anyagi helyzetében is 
megoldás kínálkozik! Továb-
bá megismerkedik valakivel, 
aki révén új spirituális ágaza-
tot ismerhet meg, esetleg ér-
tékes életfilozófiát tanulhat.

A héten szörnyen ma-
kacs és indulatos lehet. 
Amit a fejébe vesz, azt 

mindenáron meg akarja valósí-
tani. Legyen ezzel óvatos, mert 
ha sokan próbálják valamire 
inteni, és ugyanazt a tanácsot 
adják, érdemes lehet meghall-
gatnia. Jobb, ha a józan eszé-
re hallgat a napokban, sem-
mint az ösztöneire. Ráadásul 
a héten egy nem várt problé-
ma további nehézségeket szül-
het Önnek.

A napokban megte-
heti az első lépést 
egy kötelezettség 

teljesítése vagy egy szíves-
ség viszonzása felé. Ez le-
het szellemi dolog, de akár 
pénzügyi is. Utána sokkal 
megkönnyebbülten fogja 
érezni magát, hogy végre 
valamit tesz az adóssága-
inak rendezése érdekében. 
Ugyanakkor más hasznos 
leckét is el fog sajátítani a 
napokban.

Ez a hét komoly és ke-
mény munkát tarto-
gat Önnek. Valószínű-
leg sikeresen be tudja 

fejezni azokat a projekteket, 
amelyeket hosszú ideje ha-
lasztgatott vagy akaratán kí-
vül is elhúzódtak. Ugyanakkor 
úgy tűnhet, minden kis apró si-
kerért meg kell küzdenie, de 
elhiheti, nem fogja megbán-
ni! A környezete egyre inkább 
felnéz Önre és rengeteg támo-
gatást fog kapni tőlük!

A héten olyan lesz, 
mint egy szuperhős, 
nem ismer majd le-
hetetlent. Bármilyen 

akadállyal is találja szembe 
magát, könnyedén megsem-
misíti. Viszont ügyeljen a 
fontossági sorrendre és a leg-
égetőbb feladatok elvégzését 
vegye előre. A héten foglal-
koznia kell bizonyos hivata-
los ügyekkel is, legyen résen, 
nehogy valami elkerülje a fi-
gyelmét!

A héten érdemes len-
ne górcső alá vennie 
a kapcsolatait. Van-
nak olyan személyek 

a környezetében, akik hátrál-
tatják vagy akár rossz hatás-
sal lehetnek Önre. Ezeket a 
kapcsolatokat kellene átérté-
kelnie vagy esetleg elenged-
nie. A napokban nem ártana 
az egészségére is jobban oda-
figyelnie, mert meggondolat-
lansága miatt könnyen lebe-
tegedhet. 

Minden erőfeszítést 
megtesz egy közpon-
ti kérdés megoldásá-
nak érdekében. Nagy 

esély van arra, hogy a problé-
ma el fog húzódni, ám a siker 
záloga a türelem, úgyhogy ne 
kapkodjon el semmit! Érde-
mes lehet meghallgatnia idő-
sebb, tapasztaltabb rokonai 
véleményét és nemcsak eb-
ben az ügyben, hanem bármi 
másban is, mivel igazán ér-
tékes tanácsot kaphat tőlük!

Váratlanul jó híreket 
kaphat. Lehet, hogy 
kapcsolatban áll a 

karrierjével vagy a szemé-
lyes életével, de pénzügyi 
haszonnal is járhat. Sokkal 
pozitívabban látja majd a jö-
vőjét. Egész héten jókedvű 
lesz, tele optimizmussal és 
boldogsággal, amelynek kö-
szönhetően megfertőzi a kör-
nyezetében élőket is. A héten 
megéri több időt tölteni a ba-
rátaival és családjával.

Ösztönei a héten túl-
súlyban vannak. Ér-
demes bíznia bennük, 

és pontosan azt tenni, amit mon-
danak. Még akkor is, ha mások 
maga körül nem értenek egyet 
és más utat javasolnak, akkor 
ragaszkodjon a saját terveihez. 
Valószínűleg nehéz döntéseket 
kell hoznia, de hamarosan meg-
kapja érte a jutalmakat. Nyissa 
ki a szemét és a fülét, és csele-
kedj gyorsan, hogy megragadja 
a lehetőségeket.

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét feje-
zi ki Lizák Katalinnak, a Filológia Tanszék tanszékveze-
tő-helyettesének férje elhunyta miatt. Osztozunk a gyá-
szoló család fájdalmában.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно 
серія САВ № 687293 від 08. 09. 2008 р. по вул. 
Фабрична 38/а в м.  Берегово, видане на ім,я 
Державне підприємство ,,Укрспецконверсія”, 
рахувати недійсним.

Загублений атестат про повну загальну середню 
освіту, Серія АК  № 33710355 на ім,я Штецко 
Михайло Михайлович виданий Яношівською 
ліцею сільськогосподарського профілю з наданням 
професійної підготовки, вважати недійсним.
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A 10 legjobb súlycsökkentő zöldség

Ezek a szokások durván öregítenek

7 ok, amiért gyakrabban 
kellene babféléket enni

Mikor ettél utoljára babot? Ha már nem 
is emlékszel, itt az ideje egy kicsit változ-
tatni az étrendeden. 7 meggyőző okot tu-
dunk mondani, amiért érdemes napi szin-
ten fogyasztanod a hüvelyeseket.

1. Meghosszabbítják a várható 
élettartamot

Egy tanulmány szerint azok az idős emberek, akik 
legalább 20 gramm babfélét esznek egy héten, 7-8 %-kal 
megelőzik a korai elhalálozásuk esélyét. Mindemellett a 
babfélék a memória fejlesztésében és más agyi funkciók 
megfelelő működésében is segítenek – ez pedig szintén 
növeli a várható élettartam hosszát.

2. Megvédenek a betegségektől
Ha rendszeresen eszünk babféléket, kevesebb esé-

lyünk van a felfázásra és az influenzára, de a diabétesz-
re és a kardiovaszkuláris megbetegedésekre való hajla-
mot is csökkentik – legalábbis egy friss amerikai kuta-
tás szerint.

3. Javítják a koleszterinszintet
A hüvelyesekben igencsak alacsony a „rossz kolesz-

terin” (azaz LDL) szintje, ezért ha problémák adódtak 
a koleszterinszinteddel, bátran cseréld le az étrended-
ben szereplő telített zsírsavas ételeket (pl. vörös hús, 
sült krumpli) rostban gazdag zöldborsóra, lencsére, fe-
hér babra és vajbabra!

4.  Segítenek a fogyásban
Igazi csodaételek, hiszen a magas rosttartalmuk mi-

att sokáig eltelítik a gyomrot – ráadásul megannyi vi-
tamin és ásványi anyag is található bennük. Cukrászok 
szerint az édes ízük miatt a sütemények összetevőiként 
használva is rendkívül jó szolgálatot nyújtanak, hiszen 
alacsony a glikémiás indexük, viszont gazdagak fehér-
jében és rostban.

5. Ápolják a bőrt
Bár a nyárnak már vége, nem árt, ha tudod: a bab-

félék a nap okozta allergiás reakciókon, a bőrpíron és a 
bőrégésen is hatásosan segítenek. Ha ez még nem lenne 
elég, egy kutatás azt is bebizonyította, hogy a babféléket 

rendszeresen fogyasztóknak kevesebb májfoltjuk és rán-
cuk van. Hogy miért? A hüvelyesek magas antioxidáns 
tartalmú polifenolokat tartalmaznak!

6.  Védik a környezetet
Ha a hús helyett néha inkább babfélét választasz, 

nemcsak a változatosabb lesz az étrended, hanem a 
Föld klímájának és környezetének megóvásában is se-
gítesz! Különösen igaz ez a hüvelyesekre, hiszen a fo-
gyasztásuk előtt nem kell őket nitrogénnel fertőtleníte-
ni – leveleik már önmagában gazdagok nitrogénben, te-
hát öntisztítóak. 

7.  Nem gázosítanak
A régi közmondással ellentétben a hüvelyesektől nem 

bocsájtunk ki gázokat magunkból – illetve csak akkor, ha 
nagyon ritkán fogyasztjuk őket. A kutatások szerint mi-
nél gyakrabban fogyasztjuk, annál kevésbé viseli meg a 
gyomrunkat például a zöldbab.

wellandfit.hu

Újévi fogadalmaid között szerepel az 
egészséges étkezés és a súlycsökkentés? 
A következő szuperegészséges zöldségek 
fogyasztásával könnyebben fog menni az 
életmódváltás, mint azt gondoltad volna!

1. Lucerna
A has- és vízhajtó hatású lucerna levele nyolcféle enzi-

met, valamint olyan ásványi anyagokat és vitaminokat tar-
talmaz, mint a kalcium, a magnézium, a foszfor, a kálium, a 
cink, a folsav, az A-, a B6-, a D-, az E- és a K vitamin – hogy 
csak néhányat soroljunk fel –, ráadásul bármilyen szend-
vicshez, leveshez vagy körethez is remekül alkalmazható.

2. Torma
Íze frissességet és egy egyediséget csempész minden 

ételbe – de nem csak ezért érdemes fogyasztani! A torma 
bizonyítottan csökkenti a csontritkulásra és az Alzheimer-
kórra való esélyeinket, de a fogyást is elősegíti a magas bé-
ta-karotin, kalcium és C-vitamin tartalma miatt. Fogyasz-
szunk minél többször!

3. Uborka
Leginkább szépítő és bőrfeszesítő hatásairól ismert, pe-

dig magas víz-és rosttartalma a diétánkat is nagyban meg-
könnyíti. Fogyasszuk salátaként és köretként a megannyi 
ásványi anyagot és vitamint ( A- és C-vitamin, folsav, ká-

lium, magnézium) tartalmazó uborkát!

4. Kínai kel
A bordáskelként is ismert alacsony glikémiás indexszel 

rendelkező zöldség nemcsak a felesleges kilóink lefaragá-
sában segít, de a daganatos betegségek kialakulásának koc-
kázatát is csökkenti. Ahhoz, hogy a lehető legtöbb vitamint 
nyerjük ki belőle, fogyasszunk nyersen!

5. Tarlórépa
A legrégebben termesztett magyar zöldségek közé tar-

tozik, ami nem is csoda: segítségével megelőzhetőek a 

szív- és érrendszeri betegségek, de a rossz (LDL) koleszte-
rinszint növekedését, valamint a diabéteszre való hajlamot 
is gátolja. Az már csak hab a tortán, hogy a hízást elősegítő 
oxidatív stressz esélyét is hatásosan csökkenti!

6. Spenót
Nemcsak az izmainkat erősíti és a mérleg nyelvét viszi 

lejjebb, hanem stabilizálja a vérnyomást, védi a bőrt, fejlesz-
ti az idegrendszert és javítja az éles látást is. Főzelékként kü-
lönösen ízletes, ezért mielőbb illesszük be az étrendünkbe!

7. Erős paprika
Fel akarod gyorsítani az anyagcserédet? Válaszd a pi-

rospaprikát! A nagy öregek szerint „minél erősebb, annál 
jobb”, hiszen a paprikában lévő kapszaicin a szájba érve 
megnöveli a test hőmérsékletét, ami miatt gyorsabban éget-
jük a zsírt – és a kalóriákat.

8. Brokkoli
Rokonához, a kínai kelhez hasonlóan szintén csökkenti 

a daganatos betegségek kialakulását, ráadásul nagyon kevés 
zsír, szénhidrát és kalória található benne. Mindez azt je-
lenti, hogy annyiszor fogyaszthatod a diétád során, ahány-
szor csak akarod!

9. Kelkáposzta
Tele van vassal, valamint C- és K-vitaminnal, amelyek-

nek hála olyan erősek lesznek az izmaid, mint soha máskor! 
Ha ez még nem lenne elég, a kelkáposzta sok rostot és va-
sat is tartalmaz (a szakértők szerint például több van benne, 
mint a vörös húsokban), ezért érdemes gyakran enni belőle!

10. Gomba
A legkevesebb szénhidráttal rendelkező élelmiszerek 

közé sorolják, ezért igencsak népszerű a fogyókúrázók 
körében – de nem csak ez az egy dolog jó benne, hiszen a 
gomba azon ritka élelmiszerek közé tartozik, melyek tartal-
maznak germániumot (ez az ásványi anyag szállítja a szer-
vezetben lévő oxigént).

wellandfit.hu

Téved, aki azt gondolja, hogy az örege-
dés folyamata nem befolyásolható. Egy 
kis odafigyeléssel éveket, akár évtizede-
ket is letagadhat a korából az, aki változ-
tat egy-két rossz szokásán.

1. Stressz
Az egyik leggyilkosabb és egyben legöregítőbb szo-

kás, ha valaki állandóan stresszel. Teljesen kizárni min-

den stresszfaktort nem lehet, és nem is kell, hiszen egyfaj-
ta löketet is adhat mindennapjainkhoz, de a túlzott ideges-
kedést, aggódást, agyalást nem csak egészséged, de a bő-
röd is bánhatja. Dolgozz ezen, ismerd fel azokat a dolgo-
kat, amiken felesleges rágódni, hiszen úgysem tudsz rajta 
változtatni, vagy lépj ki egy adott szituációból, ha megte-
heted. A maradék feszültséget pedig vezesd le a kedvenc 
hobbiddal: sportolj, olvass vagy kirándulj sokat!

2. Helytelen táplálkozás
„Az vagy, amit megeszel” – hangzik az elcsépelt-

nek tűnő, mégis hatalmas igazságot rejtő mondás. 
Nem csak a cukor-, fehér liszt- és tejtermékmentes 
étrend követését hálálja meg a külsőd, de az orga-
nikus táplálkozás is csak hasznodra válhat, szépsé-
ged konzerválását illetően. Minél kevesebb adalé-
kot, színezéket, tartósítószert juttatunk a szerveze-
tünkbe, annál egészségesebbek, fittebbek és hamva-
sabbak maradunk.

3. Mozgáshiány
A mozgáshiány nem csak elhízáshoz, kü-

lönböző betegségekhez vezethet, de éveid szá-
ma is többnek tűnhet valódi korodnál, ha nem 
sportolsz rendszeresen. Nem kell feltétlenül 
futni és edzőterembe járni, a lényeg, hogy ta-
láld meg azt a mozgásformát, ami kikapcsol, 
feltölt és örömet okoz. Ez lehet úszás, jóga, 
pilates, akár túrázás is. Sokkal fiatalosabbak, 
energikusabbak (mind szellemileg, mind fizi-
kailag) azok az emberek, akik nemet monda-
nak az állandó henyélésre, és az aktív kikap-
csolódásban hisznek.

4. Kialvatlanság
Aki nem tölt napi 7-8 órát alvással, annak bőre 

is sokkal gyorsabban lesz ráncos, mint annak, aki eleget pi-
hen éjszakánként. A sejtek nem tudnak megújulni, ha keve-
set alszol, a bioritmusod pedig teljesen a feje tetejére állt. 
Elég, ha a szemed alatti karikákra gondolsz, amelyek a rövid 
éjszakák után kúsznak a bőrödre – ez máris elég motivációt 
ad arra nézve, hogy miért nem szabad az alváson spórolni.

wellandfit.hu



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.

rejtvények2020. 
február 19.16

Plusz egy vicc

2020. 7. szám meg   -
fej  tése: Tedd, amit 
tudsz, ott, ahol vagy, 
azzal, amid van, és a 
többivel ne törődj!    

plusz    egy vicc:  – 
Ugyanis nem ér -
kezett meg. 

Márvány szelet

6 meglepő ok, amiért 
hasznos a banánhéj

Ha eddig te is egyből a szemétbe dobtad, most más-
képp fogsz tenni! Többek között az egészségedre – és 
az otthonodra – is jótékony lehet a banánhéj. Nem hi-
szed? Olvass tovább!

A banánhéj tényleg 
nem szemét, és ezt most 
be is bizonyítjuk.

1. Tápláló élelmiszer
Valószínűleg sosem 

gondoltál arra, hogy a héj 
belső felét lehúzd és meg-
süsd, ugye? Pedig a világ 
más tájain ízletes csemege-
ként szolgál. Ráadásul tele 

van B6- és B12-vitaminok-
kal, valamint magnézium-
mal és káliummal is, tehát 
érdemes legközelebb meg-
kóstolnod!

2. Finomabbá teszi a 
húst

Inkább nem kóstolnád 
meg a banán héjának bel-
ső felét? A főzéshez vi-
szont remekül hasznosít-
hatod, mert a mesterszaká-
csok szerint nemcsak pu-
hává, de nagyon ízletessé 
is teszi a húst!

3. Fényesíti a bőrt
Most nem a magas káli-

umtartalmának köszönhe-
tő arcbőr-tökéletesítő ha-
tására gondolunk. Ugyan-
is a banánhéj szuper a ké-
nyes bőrcipők és bőrtás-
kák külső huzatjának meg-

tisztításához: így nem kell 
drága fényesítő krémekre 
költened.

4. Szépíti a kertet
A profi kertészek néha 

elszórnak egy-egy banán-
héjat a kert különböző ré-
szein, mert a héjban lévő 
tápanyagok remekül ellát-
ják értékes vitaminokkal és 

ásványi anyagokkal a nö-
vekedésben lévő virágo-
kat, fűféléket és bokrokat.
5. … és a növényeket is!

Akárcsak a kertet, a nö-
vényeket is szebbé teszi a 
banánhéj, ezért bátran tedd 
öntézés után a benti virága-
id földjére. Meglátod, pár 
napon belül a növényeid 
kizöldülnek és ragyogni 
fognak majd!
6. Megszabadít a fájda-

lomtól
Egy thai kutatás szerint 

a banán héjában lévő kivo-
natok fájdalomcsillapító 
hatással bírnak. Ezért ro-
varcsípések, valamint nap-
égés ellen fogyassz el egy 
banánt, a héjának belső fe-
lét pedig óvatosan nyomd 
a kényes területre!

Tészta: 6 tojás, 6 evőkanál cukor, 1 csomag sütőpor, 4 
evőkanál liszt, 4 evőkanál étkezési keményítő, 2 evőkanál 
holland kakaópor, fél dl olaj, 3 evőkanál víz

Krém: 6 dl tej, 2 csomag epres pudingpor, 25 dkg mar-
garin, 25 dkg porcukor, 20 dkg eper

Máz: 1 csomag főzés nélküli epres pudingpor, 18 dkg 
porcukor, 18 dkg margarin, 2 evőkanál tej

Elkészítése: A tésztához a tojásokat a cukorral kb. 20 
percig keverjük, hogy sűrű és habos legyen, majd óvato-
san belekeverjük a sütőporos-keményítős lisztet. A felét egy 
közepes méretű sütőpapíros tepsibe öntjük, a másik felébe 
keverjük a kakaóport, és kanalanként a sárga tésztára tesz-
szük. 180 °C-on 20-25 percig sütjük. Amikor kihűlt, ket-
tévágjuk és krémmel megtöltjük.

A krémhez a pudingot a szokásos módon felfőzzük. A 
porcukorból és a margarinból krémet készítünk, majd a 
kihűlt pudinggal összekeverjük. Az alsó lapra felét ráken-
jük. Az epret apróra szeleteljük, a krémbe belenyomkod-
juk, majd a többi krémet rásimítjuk, és a másik lapot a te-
tejére helyezzük.

A máz hozzávalóit gőz felett besűrítjük, majd a tész-
ta tetejére simítjuk.

A hat megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

– Mondja, kalauz úr, most éppen miért álltunk 
meg! Ez egy gyorsvonat!

– Azért, kedves uram, mert egy tehén álldogál a 
síneken. 

– Igen sok tehén lehet errefelé! Fél óra alatt már 
negyedszer állunk meg!

– …!

Kétbetűsek: AE, ÁY, 
BO, DC, DR, EM, IH, ÍL, 
LA, LI, LN, ÓÁ, ÖP, ŐN, 
SD, SL, SS, TI, TR, VL.

Hárombetűsek: AGA, 
ATM, BOA, BOT, CIF, ECK, 
FIZ, IZA, KÁN, NOA, SÉT, 
TÁL, TIA, VAN, ZTE.

Négybetűsek: ALAK, 
ÁLOK, COOP, CSAK, 
ELBA, ETET, FASO, FESS, 
FUGA, GRAZ, IDEG, KEVE, 
MIKE, OGAM, SZEG.

Ötbetűsek: ABLAK, 
ALTAT, ARARA, BROOK, 
IGAZI, LIGET, OSRAM, 

SZITA, TEHÉN, VERDA, 
ZENIT.

Hatbetűsek: ALIGAI, 
AUSTEN, CASALS, LO-
GIKA, MINDIG, NŐI NÉV, 
OLIVIN, ŐSKORI, SLUSSZ, 
TERIKE, TETTES.

Hétbetűsek: HEGESZT, 
MITIKUS, TANTERV.

Nyolcbetűsek: ÁLOM-
BELI, EGYETLEN, GOL-
FOZIK.

Kilencbetűsek: ÁTSÉ-
TÁLÁS, BODOR ÁDÁM, 
HENGERSOR, LELIBE-
GÉS, SÁSLILIOM, UTOL-
ÉRJÜK, VISSZADÖF.

Tizenegy betűsek: ÁHÍ-
TATOSSÁG, ILYESVALA-
MI, ZSEBKENDŐFA.

Tizenkét betűsek: ÁL-
LATGONDOZÓ, PALOTA-
PINCSI.
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4. old.

Zelenszkij az egyetlen politikus, 
akinek bizalmat szavaz a nép

2. old..
Elektronikusan intézhetjük hivatali 
ügyeinket ID igazolványainkkal

2. old.
Már a postafiókokban is vehetünk 
fel készpénzt Ukrajnában

2. old.
A lakosság a jövedelme felét 
élelmiszerre költi

 3. old.

Ötletek a zöldséges kert 
kialakításához

4. old.

Különleges névválasztásnál az 
ukrán államnak közbe kell lépni

3. old.
Tömegesen vándorolnak ki a 
fiatalok Lengyelországba

3. old.
Keltsd életre növényeidet házi 
megoldással

4. old.

6. oldal

Farsangi szalagos fánkFarsangi szalagos fánk

12. oldal
F06.xls

GRAMM NEODÍMIUM NÉVELŐ GRÚZ VÁROS

1 I

JÉZUS

KÉN

ARTHUR 

HUGH 

CLOUGH-

IDÉZET

KŐDARAB!
HELYSÉG A 

HUSZTI 
JÁRÁSBAN

JOBBÁ VÁLIK

PÉNZT 
APRÁNKÉNT 
ÖSSZESZED-
VE, KELLET-
LENÜL FIZET

SPIELBERG 
ŰRMANÓJA

ÉJFÉL!
VICCEK 
LAKÁJA

… MONTAND- 
FRANCIA 
SZÍNÉSZ

ELEFÁNT-
CSONTPART 
SPORTJELE

HELYSÉG AZ 
UNGVÁRI 

JÁRÁSBAN

EGYSZERŰ 
GÉPKÉNT 
HASZNÁLT 
FÉMRÚD

BELSŐ AGY!

GROSS 
NATIONAL 

HAPPINESS

TENGEREN-
TÚLRÓL 

BEHOZOTT 
KERESKEDEL-
MI TERMÉK

ERDŐN ÉLT 
ÁLLAT 

HÚSÁNAK 
ZAMATA
TÁNCOS 

MULATSÁG

OMLÁS 
ROMÁNIAI 
FALU MAI 

NEVE
TANÁCS, 
NÉMETÜL

AZ 
ÖSSZEADÁS 

SZAVA

BIG … - 
LONDONI 

TORONYÓRA
…CAFÉ - 
INSTANT 

KÁVÉ

FORDÍTOTT 
(ÖLTÉS 

NÉMETESEN)
AM. SZÍNÉSZ 

(JOHN)

MEGE-
LÉGELÉS

FÉLSZ!

INDULAT, 
DÜH

VETERÁN 
SPANYOL 

LABDARÚGÓ
PÁRATLAN 

KRÍZIS!

KISS … KATE 
-MUSICAL

VÁSÁ-
ROLTAT

NÉMET 
TÖRTÉNÉSZ 
(HEINRICH 

VON)
NITROGÉN

2
JELFOGÓ 
MŰSZER

… KAHALANI 
- ZENÉSZ

EGYIK 
ALAPÍZ

… SANGALO - 
BRAZIL 

ÉNEKESNŐ
GABON 

SPORTJELE

ERKÖLCSI-
LEG KIVÁLÓ

NÉMET 
NÉVELŐ
KÁLIUM

MEUSE-
PARTI BELGA 

VÁROS

RÖVID 
CÉGFORMA

RITKA 
FÉRFINÉV

ANTIMON

… ARAFAT - 
PALESZTIN 
POLITIKUS 

(ANGOLOSAN)
SIEMENS

CSAKIS

3
FEKETE 
TINTA

HoroszkópHoroszkóp

Műholdas TV-műsor
Febr. 24 – márc. 1.

Még több rejtvény!Még több rejtvény!

Kiss ArianaKiss Ariana

A hagyma titkai

A hagyma nem csak a ma-
gyar, de a legtöbb konyha 
gasztronómiájában alapve-
tően fontos összetevő. Az in-
diai szószok, az olasz sugók, 
a francia egytálételek ugyan-
úgy nincsenek meg nélküle, 
mint a magyar pörköltek.

A csapból is az folyik, hogy 
az optimális vízfogyasztás 
pozitívan befolyásolja a 
bőrképet. A belső hidratá-
lástól ugyanis a bőr rugal-
masabb, simább és ragyo-
góbb lesz. Arról azonban 
nem szól a fáma, hogy szá-
mít-e, milyen vizet iszunk?

Az ásványvíz, vagy a csapvíz 
fogyasztása tesz jobbat a bőrnek?


