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

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Folytatás a 3. oldalon

Borok, borkorcsolyák, 
kézműves termékek

Folytatás az 5. oldalon

Fotókiállítással és versmondó esttel 
méltatták Trianon évét Beregszászban  

Tudásszerzés és lelki 
fejlődés

Presbiterszövetségi 
közgyűlés

A magyar Országgyű-
lés határozata alap-

ján a 2020-as évet a nem-
zeti összetartozás évévé 
nyilvánították. Ennek 
apropóján a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsé-
gének (KÉSZ) szervezé-
sében fotókiállítással és 
versmondó esttel emlé-
keztek Trianonra Bereg-
szászban. A Csíksomlyó 
és Kárpát-medencei Ke-
resztény Értékek címet 
viselő kiállításra, s az 
azt követő előadóestre 
március 5-én került sor 
a Pásztor Ferenc Közös-
ségi és Zarándokházban.

A jelenlévőket Jakab 
Eleonóra, a KÉSZ be-
regszászi elnöke köszön-
tötte. „A magyarság szá-
mára rendkívüli értéket 
képvisel Csíksomlyó. Mi 
Mária népe vagyunk, az 
ő oltalmába alá ajánlotta 
Szent István országunkat. 

A rég bevált gyakor-
latnak megfelelő-
en az immáron ti-

zenhetedik alkalommal 
megrendezett borfieszta 
szervezői ezúttal is há-
rom fontos célt tűztek ki 

maguk elé. Egyrészt szó-
rakoztató kulturális prog-
ramokkal, érdekes vásárfi-
ákkal tartalmas időtöltést 
szerettek volna biztosítani 
a népünnepélyre kilátoga-
tóknak, másrészt a lehető-

ségek megteremtésével hoz-
zá kívántak járulni a kultu-
rált borfogyasztás népsze-
rűsítéséhez. Harmadrészt 
pedig a hagyományok to-
vábbélésére, a tájjellegű 
szőlőfajták újbóli elterjesz-

tésének fontosságára hív-
ták fel a figyelmet. 

A rendezvény nul-
ladik napján a régiek-
re való megemlékezés 
került a középpontba. 

Részletek a 4. oldalon
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Egyre nagyobb problémát je-
lent a migrációs nyomás és a 
koronavírus-járvány okozta fe-
szültség, amelyet tovább fokoz, 
hogy ezen válságok uralása nem 
teljesen rajtunk múlik.

A Kossuth Rádió Vasárnapi 
újság című műsorában Bálint Bo-
tond szociológus, publicista fel-
hívta a figyelmet, hogy az embe-
rek alapvetően nincsenek hozzá-
szokva a migrációs nyomás és a 
koronavírus-járvány típusú válsá-
gokhoz. Hangsúlyozta, a korona-
vírus-járvány és a fokozódó mig-
rációs nyomás olyan válság, ame-
lyek uralása nem teljesen rajtunk 
múlik. „A vírus egy betegség, 
egy kórokozó, amelyet statisz-
tikai alapon tudunk valamelyest 
kezelni, illetve csökkenteni a fer-
tőződések számát” – tette hozzá. 
„Adott esetben a legradikálisabb 
megoldás az élet teljes leállítása 
egy bizonyos időre. Ez azonban 
egy nagyon komoly szociológi-
ai probléma. Elszoktunk a járvá-
nyoktól, a spanyolnátha volt az 
utolsó jelentősebb járvány, ami-
vel meg kellett küzdenünk, az inf-
luenzajárványokkal pedig megta-
nultunk együtt élni, főleg Európá-
ban, ahol fejlett közegészségügyi 
ellátás van” – mondta el. Hang-
súlyozta, hasonló módon kezel-
hetetlen válságnak tekinthető a 
migránsválság, amely esetében 
egyfajta népvándorlásról van szó, 
a helyi életfeltételek ellehetetle-
nítése következtében. Százezres 
vagy milliós nagyságrendben in-
dulnak meg emberek, különbö-
ző hullámokban, olyan hatások-
ra, amelyeket pontosan nem is-
merünk. Ezek a hatások többek 
között lehetnek helyi háborús 
hatások, vagy az, hogy a készle-
tek elfogynak, adott esetben pe-
dig ok lehet a segélyezés megszű-
nése is. Mind a két válság eseté-

Egymást erősítő válság a koronavírus-
járvány és a migrációs nyomás

ben felmerülhet, hogy egyes em-
berek vagy embercsoportok moz-
gását, alapvető emberi jogait rövid 
távon, a köz érdekében, vagy a sa-
ját érdekükben korlátozni kell. Ki-
fejtette, egy átlag magyar embert 
az emberi faj hét-nyolcszázmil-
lió leggazdagabb emberei közé le-
het sorolni, tehát bőven a felső tíz 
százalékba tartoznak. Akik pedig a 
migránsáradattal jönnek, ezen be-
sorolás szerint az alsó harminc szá-
zalékba tartoznak, a kulturális kü-

lönbségekről nem is beszélve. „Ha 
a gazdagságra gondolunk, akkor ér-
tenünk kell alatta a tömegközleke-
dést, a vizet, az áramot, amely a vi-
lág nagy részén nem magától érte-
tődő, meglepően fejlettnek tűnő or-
szágokban sem mindenütt van iható 
csapvíz, nem mindenütt van áram-
szolgáltatás. Ezt a gazdagságot mű-
ködtetni kell, amely nagy munkával 
jár” – hívta fel rá a figyelmet. Ezek-
nek a nagy munkát igénylő rendsze-
rek fenntartásához olyan emberek-
re van szükség, akik ezt a munkát 
képesek, és hajlandók is elvégezni. 
Példaként említette a rendőrséget, 
az egészségügyet, a közigazgatást.

Bálint Botond elmondta, ami-
kor olyan embereket engedünk 
be országainkba, akik nem akar-
ják, vagy nem tudják kivenni ré-
szüket ezeknek az infrastruktúrák-

nak a működtetéséből, az a min-
dennapi életünket pillanatok alatt 
átalakíthatja. Egy nagyobb mé-
retű járvány esetében is hason-
ló lehet a helyzet. „El kell gon-
dolkodnunk azon, hogy meny-
nyire akarjuk megvédeni az élet-
formánkat, mert az életünk talán 
nincs veszélyben, de az életfor-
mánk pillanatok alatt hosszú idő-
re ellehetetlenedhet, és költségei, 
akár egy kezeletlen járványnak, 
rettentő nagyok lehetnek, és ha-

sonlóan nagy problémát okozhat 
egy olyan emberáramlat, amely 
adott esetben egy járvánnyal is 
párosul” – mondta a szociológus.

Az első világháborúban a ko-
lera-, a tífuszjárvány egyszerre 
tombolt, a háborús időszakban 
főleg a katonák között, de a hadi-
területeken és a hátországokban 
is. Ez, kisebb mértékben ugyan, 
de jellemző volt a második vi-
lágháborúra is. Azóta nincse-
nek ilyen emlékeink, azonban, 
ha ez az ellenőrizetlenség bekö-
vetkezik, onnantól kezdve az ál-
lam nem tud garantálni semmit. 
„Nekünk normális emberként az 
az érdekünk, hogy az állam azon 
képességét, hogy működőképes 
maradjon, akár saját életünk árán 
is segítenünk kell” – tette hozzá.

hirado.hu

A rendőrség felelősségre vont 
egy csernyivci lakost, amiért az 
új COVID–19 vírussal kapcso-
latos álhíreket terjesztett – je-
lentette az Ukrajinszka Pravda 
a Csernyivci megyei rendőrség 
tájékoztatása nyomán.

Az 59 éves asszony részt vett 
Csernyivciben azon a gyűlésen, ame-
lyet a koronavírus gyanújával kór-
házba szállított férfi házánál rendez-
tek. Az emberek követelték, hogy a 
férfi feleségét is különítsék el.

A rendőrség közlése szerint a 
megbírságolt nő hamis híreket ter-
jesztett a médiában, ami társadalmi 
feszültséghez, a közrend megsérté-
séhez vezethetett volna.

A rendőrök jegyzőkönyvet vet-
tek fel a Közigazgatási szabálysér-
tési törvénykönyv 173-1-es cikkelye 
(álhírek terjesztése) alapján. A cik-
kely szankciója az adózatlan mini-
mális jövedelem 10–15-szörösének 
megfelelő bírság.

Megbírságolták a koronavírusról 
álhíreket terjesztő nőt

Március 3-án jelentették az első 
koronavírusos fertőzést Ukrajná-
ban. A fertőzött egy csernyivci férfi 
volt, aki a feleségével Olaszország-
ból tért haza.

Az Egészségügyi Minisztéri-
um tájékoztatása szerint a házaspár 
helyesen, az orvosok ajánlása sze-
rint járt el: korlátozták a rokonok-
kal való érintkezésüket, és a meg-
hűlés első tüneteinek jelentkezése-
kor a férfi orvoshoz fordult. A fertő-
zöttet elkülönítőbe helyezték, fele-
sége pedig, aki tünetmentes, otthon 
maradt, elszigetelve magát. Ugyan-
akkor több tucat ember gyűlt össze 
este a ház közelében, ahol a kór-
házba került családja él, és kiáltoz-
va követelték, hogy a hatóságok vi-
gyék a kórházba, és különítsék el a 
férfi feleségét is.

Noha nem volt orvosi indikáció 
a nő megfigyelésére, mégis kórház-
ba vitték.

pravda.com.ua

Az ukrán parlament Denisz 
Smihal eddigi miniszterel-
nök-helyettest nevezte ki kor-
mányfőnek, miután elfogad-
ta az eddigi miniszterelnök, 
Olekszij Honcsaruk lemon-
dását, és menesztette őt hi-
vatalából.

Smihal miniszterelnöki kine-
vezését a 450 fős törvényhozás 
291 tagja támogatta, 59-en sza-
vaztak ellene, 46-an tartózkod-
tak, 9-en pedig nem szavaztak. 
A határozathozatalkor 405 kép-
viselő tartózkodott az üléste-
remben. A frakciók szerinti bon-
tásban támogatta a miniszter-
elnök-jelöltet az elnök mögött 
álló Nép Szolgája párt és a ki-
sebb képviselőcsoportok több-
sége, valamint független kép-
viselők, ellene szavazott Petro 
Porosenko Szolidaritás pártjá-
nak és a Moszkva-barát Ellen-
zéki Platform – Életért képvi-
selőcsoportja, tartózkodott a Ju-
lija Timosenko vezette Haza és 
Szvjatoszlav Vakarcsuk énekes 
Hang nevű pártjának frakciója.

Az új miniszterelnök a par-
lament előtt mondott beszédé-
ben ígéretet tett arra, hogy tel-
jesíti azokat a feladatokat, ame-
lyeket Volodimir Zelenszkij el-
nök az előző kormány elé állí-

Kinevezte az ukrán parlament 
az új miniszterelnököt

tott. Bejelentette, hogy felül kí-
vánja vizsgáltatni az idei állami 
költségvetést, elsősorban általá-
nos bér- és nyugdíjemelés bizto-
sítása érdekében, emellett csök-
kenteni szándékozik bizonyos 
kiadásokat, elsősorban állami 
vállalatok vezetőinek, tisztség-
viselőknek, köztük a kormány-
tagoknak a fizetését. Biztosított 
továbbá afelől, hogy folytatja az 
előző kormány által elindított re-
formokat.

Zelenszkij közölte, hogy rend-
kívül sokat vár az új kormánytól. 
„Nagyon hiszem, hogy az előző 
kormány mindent megtett, de ma 
az ukránoknak olyan kormányra 
van szükségük, amely a lehetetlent 
is képes véghezvinni” – fogalma-
zott az elnök.

A 44 éves Smihal a nyugat-
ukrajnai Lvivben (Lembergben) 
született, mérnök-közgazdász, 
közgazdaságtanból doktorált – 
írta róla az Ukrajinszka Pravda 
hírportál. Kiválóan beszél ango-
lul és lengyelül. A 2000-es évek 
elejétől 2009-ig vezető pozíció-
kat töltött be lvivi vállalatoknál. 
Ezután állami tisztségviselő lett, 
a Lviv megyei kormányzói hiva-
talban dolgozott. 2014-ben a be-
vételi források minisztériuma me-
gyei részlegének helyettes veze-

tője lett. Zelenszkij elnökké vá-
lasztása után tavaly ő volt az 
egyik jelölt a Lviv megyei kor-
mányzói posztra. A Honcsaruk-
kormányban a területfejleszté-
sért felelős miniszterelnök-he-
lyettesi posztot töltötte be.

A parlament 277 szavazat-
tal jóváhagyta a Smihal ál-
tal előterjesztett új összetéte-
lű kormány 13 új tagját. Ez-
után külön szavazott az elnök 
hatáskörébe tartozó két tárca, 
a védelmi és a külügyminisz-
térium új vezetőjének szemé-
lyéről. A törvényhozás 285 
szavazattal támogatta Andrij 
Taran kinevezését védelmi 
miniszterré, és 288 szavazat-
tal Dmitro Kuleba kinevezé-
sét a külügyi tárca élére. Az 
új kabinetben Kuleba és az ed-
digi külügyminiszter, Vadim 
Prisztajko helyet cseréltek, 
utóbbit ugyanis az előbbi ko-
rábbi posztjára nevezték ki, 
azaz európai integrációért fe-
lelős miniszterelnök-helyet-
tesnek.

A régi kormányból Arszen 
Avakov megőrizte belügymi-
niszteri posztját. Az új kabi-
netminiszter Oleh Nemcsinov, 
a  pénzügymin i sz t e r  Iho r 
Umanszkij lett. Négy kormány-
zati tisztség egyelőre betöltet-
len maradt, még nincs meg az új 
oktatási, energetikai és kulturá-
lis miniszter, valamint a gazda-
ságfejlesztésért felelős minisz-
terelnök-helyettes.

MTI

Benyújtotta lemondását Ukraj-
nában Vitalij Kaszko első helyet-
tes főügyész, azt követően, hogy 
a kijevi parlament menesztet-
te a főügyészi hivatal vezetőjét, 
Ruszlan Rjabosapkát – számolt 
be saját értesülésekre hivatkoz-
va két ukrán hírportál is, a zn.ua 
és az Ukrajinszka Pravda.

Rjabosapka leváltása után az új 
főügyész kinevezéséig Kaszkónak 
kellett volna átvennie ideiglene-
sen a hivatal vezetését. A zn.ua 
úgy tudja, hogy lemondása miatt 

Rjabosapka egy másik helyettesét, 
Viktor Csumakot nevezte ki ideig-
lenes főügyésznek.

Kaszko egyébként már nem elő-
ször töltötte be a főügyész első he-
lyettesi posztját és mondott le róla. 
2016-ban Viktor Sokin akkori fő-
ügyész helyettese volt, és komoly 
botrányt kavarva távozott posztjá-
ról. Akkor azzal indokolta lemon-
dását, hogy korrupció uralkodik az 
ukrán főügyészségen belül, ahol to-
vábbra is fontos pozíciókat töltenek 
be a 2014-ben a Majdan-tüntetések 
nyomán Oroszországba menekült 
Viktor Janukovics exelnök környe-
zetéhez tartozó, rossz emlékű Vik-
tor Psonka volt főügyész emberei. 
Nyilvánosságra hozta, hogy az utol-
só csepp a pohárban számára a ha-
táskörök átszervezése volt. Szavai 
szerint Sokin főügyész elvett tőle 
minden befolyást a nagy horderejű 
ügyek megoldása fölött, amelyeken 
csapata dolgozott. Ezek között emlí-
tette az Ukrajnában komoly sajtófi-
gyelem övezte „gyémánt ügyészek-
ként” elhíresült, korrupcióval lebu-
kott tisztségviselők elleni eljárást.

Rjabosapkát csütörtök esti rend-
kívüli ülésén az ellene benyújtott bi-
zalmatlansági indítvány elfogadá-

Az ukrán főügyész menesztése után 
első helyettese is lemondott a tisztéről

sával váltotta le hivatalából a par-
lament. Az indítványt a Volodimir 
Zelenszkij elnök mögött álló Nép 
Szolgája és a Moszkva-barát Ellen-
zéki Platform – Életért frakciók kép-
viselőinek egy csoportja terjesztet-
te be, közösen. A menesztését e két 
párt frakciói meg is szavazták, míg 
a három ellenzéki képviselőcso-
port, azaz Petro Porosenko volt el-
nök, Julija Timosenko exkormányfő 
és a Szvjatoszlav Vakarcsuk éne-
kes mögötti politikai erők ellenez-
ték a lépést.

Rjabosapka parlamenti beszé-
dében azt hangsúlyozta, hogy fő-
ügyészként „senki szolgájává nem 
vált”, és irányítása alatt a főügyészi 
hivatal elkezdett végre a törvények 
szerint működni.

A sajtókommentárok szerint 
a főügyész menesztésében több 
dolog játszott szerepet. Egyrészt 
az, hogy Zelenszkij nem volt elé-
gedett a teljesítményével. Másfe-
lől felbőszítette az Állami Nyo-
mozó Irodát (DBR) azzal, hogy a 
Porosenko elleni vádemelési ja-
vaslataikat nem találta megala-
pozottnak, és nem volt hajlandó 
vádat emelni a volt államfő el-
len. Ezen felül két oligarchának, 
Ihor Kolomojszkijnak és az orosz 
elnökkel, Vlagyimir Putyinnal 
jó kapcsolatokat ápoló Viktor 
Medvedcsuknak nem szolgálta ki 
az érdekeit, de erről konkrétabb 
információk egyelőre nem kerül-
tek napvilágra.

Az ukrán sajtó eddig két lehet-
séges személyt nevezett meg le-
hetséges új főügyészként: Szerhij 
Ionusasz kormánypárti képviselőt 
és Irina Venediktovát, a DBR ideig-
lenesen kinevezett vezetőjét.

MTI
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Csütörtökön a borlovagok a 
járási kórház dolgozóival együtt 
megkoszorúzták a legendás hírű 
sebészfőorvos, a nagyszerű sző-
lőnemesítő, Linner Bertalan 
mellszobrát. Beszédet mondott 
Parászka Gergő borlovag. Ha-

sonló tiszteletadásra került sor 
a Pacsirta gyógyfürdő komple-
xum központi épületének falán, 
illetve a Sevcsenko utca elején 
álló Linner-ház falán elhelye-
zett emléktáblánál. Ezt követő-
en a borlovagok ellátogattak a 
Pásztor Ferenc nevét vi-
selő római katolikus kö-
zösségi és zarándokház-
ba, ahol az itt berendezett 
Linner-emlékszobában Ja-
kab Eleonóra, a kiállítás 
megálmodója és létrehozó-
ja ismertette Linner Berta-
lan életútját.

Péntek reggelre a vá-
ros sétáló utcáján a borá-
szok mellett felállították 
sátraikat a méztermelők, 
a sajtosok, a halárusok, a 
fafaragók, a szőrmekészí-
tők. Itt kínálták kézműves 
termékeiket a vidék kis-
mesterségeinek képvise-
lői – a csuhéfonók, a lek-
várkészítők, a fafaragók, a 
szappankészítők, ékszer-
készítők stb. –, akiknek a rész-
vételét a Kárpátaljai Magyar 
Turisztikai Tanács támogatta. 
Saslik, főtt csülök, nyárson sült 

krumpli, lepény, ludaskása, gril-
lezett zöldségfélék – a különbö-
ző éttermek itt kihelyezett sátrai-
nál ezek az ételek fogytak legin-
kább. Aki pedig megszomjazott, 
azok a borászok pavilonjánál olt-

hatta szomját. Az európai trendek-
nek megfelelően idén a fesztivál-
ra kilátogatóknak módjukban állt 
üvegből készült kehelypoharakból 
megkóstolni a lánghullámú nedű-
ket. A többség élt is ezzel a lehe-
tőséggel. Szóljunk egy másik lát-
ványos akcióról is: két nap folya-
mán László Árpád és László Attila 

salánki bodnárok a fesztivál részt-
vevőinek szeme láttára készítettek 
el egy 210 literes hordót. Emellett 
kisebb csobolyókat is lehetett ná-
luk vásárolni, köztük a legendás 
csalihordót is.

A fesztivál leglátványosabb ré-

sze ezúttal is a borlovagok vonulá-
sa volt, akikkel a Beregszászi Mű-
vészeti Iskola fúvósainak induló-
jára együtt lépkedtek a csonkakői 

Szent Donát Borlovagrend, vala-
mint az Ivano-Frankivszkból érke-
zett borászati klub tagjai.

A turizmus, benne a borturiz-
mus egyre jelentősebb szerephez 
jut a város életében, hangsúlyoz-

ta megnyitó beszédében Babják 
Zoltán, Beregszász polgármeste-
re, aki elismeréssel szólt az itteni 
borászok munkájáról. Sinkarjuk 
Igor, a Megyei Állami Közigaz-
gatási Hivatal vezetőjének helyet-
tese nagyra értékelte a város és a 
járás szőlészeinek és borászainak 
erőfeszítéseit, amelyek révén fo-
lyamatosan nő a megyébe látoga-
tó turisták száma. A tájjellegű mi-
nőségi borok előállítása, a kultu-
rált borfogyasztás elterjesztése te-
rén e vidék borászai és szőlészei 
szintén elévülhetetlen érdemeket 
szereztek. Szilágyi Mátyás, Ma-
gyarország Beregszászi Konzu-
látusának főkonzulja beszédében 
ígéretet tett arra, hogy az anyaor-

szág továbbra is támo-
gatja a kárpátaljai, köz-
tük a beregszászi ma-
gyarok azon törekvése-
it, amely a szülőföldön 
való maradást és boldo-
gulást célozza meg.

Közel húsz esztendő-
vel ezelőtt, amikor meg-
alakult a borrendünk, a 
vidék szőlészeti és bo-
rászati kultúrájának fej-
lesztését tűztük ki célul, 
fogalmazott ünnepi be-
szédében Nagy László, 
a borrend nagymestere. 
Örömmel tölti el szívün-
ket, hogy a minőségi bo-
rok előállítását illetően a 
történelmi Beregszászi 
Borvidéken komoly elő-
relépések történtek. 

Az új borlovagok felvéte-
lének és eskütételének ezúttal is 
igen sok nézője akadt. Miután 
valamennyien sikerrel kiállták a 
próbát s letették az esküt, a nagy-
mester kardjával lovaggá ütötte 
Barkaszi Ferenc, Kész Elemér, 

Huszár Péter és Ljasko Mihajlo 
újdonsült borlovagokat. 

Az Európában elfogadott kri-
tériumoknak megfelelően idén 

is tekintélyes, nyolc-
tagú nemzetközi zsűri 
vizsgálta meg a bírálat-
ra benyújtott borokat. 
Jellemző, hogy a fesz-
tivál történetében elő-
ször fordult elő, hogy 
82 különböző bort pon-
tozott a grémium. Me-
lyek közül 20 arany, 17 
ezüst és 20 bronz minő-
sítést szerzett. A felho-
zatalt Barkaszi Ferenc, 
a bíráló bizottság elnö-
ke jellemezte, aki be-
számolt róla, hogy bo-
rászaink a Kárpát-me-
dence különböző része-
iben szervezett szakmai 
megmérettetésen vettek 
már rész, és azokon si-
keresen szerepeltek. 

A szervezők gondoltak a kis-
gyermekeket nevelő családokra 
is: őket a három nap során a Hő-
sök tere előtt lezárt útszakaszon 
egy egész vidámpark várta. 

Kovács Elemér

Ukrajnában ez idő tájt sajnos 
magyar borok nem kaphatók. Pe-
dig igen nagy irántuk az érdek-
lődés, kezdte köszöntő beszédét 
Buhajla József főkonzul. Mind-
ez elsősorban a behozatallal kap-

csolatos bürokratikus akadályok-
kal magyarázható. S mi azért dol-
gozunk, hogy ezeket lebontsuk, 
hangsúlyozta a diplomáciai tes-
tület vezetője.

A sommelier szerepét felvál-
laló Bökő Dávid arról tájékozta-
tott, hogy mind a Lázár, mind a 
Bökő borászat 8-10 hektárnyi ter-
mő szőlőültetvénnyel rendelke-
zik, s a mostani európai trendnek 

megfelelően reduktív technológi-
ával állítják elő könnyű, gyümöl-
csös ízű boraikat. Mindkét borá-
szat vezető bora az Olaszrizling és 
a Chardonnay. Emellett a palettán 
megtalálható a Cserszegi fűszeres 
csakúgy, mint a Cabernet Franc, a 
Kékfrankos és a Zweigelt. Immár 
megszokott, hogy ezeknek a sző-

Bemutatkozott a balatoni borrégió

Bor és gasztronómia
Régóta tudjuk, bor és gasztronómia egymástól elválaszthatatlan 
páros. Mindez újra bizonyítást nyert azon a borvacsorán, me-
lyet az Ungvári Magyar Főkonzulátus szervezett két balatonfü-
redi borászat – a Lázár és Bökő pincészet – bevonásával. Az al-
kalmon a felkínált borokhoz az ételeket Pásztornyicki László, a 
Szürtében működő Italia snack & Pizza étterem tulajdonosa ké-
szítette el. A találkozóra a megyei székváros, valamint a Kárpát-
alján működő jelentősebb éttermek tulajdonosai és néhány bor-
lovag kapott meghívót. 

lőknek a betakarítása több, álta-
lában három menetben történik, 
magyarázta el a szakember. Az 
első, a legkorábbi szüretre a ka-
rakteres savak elérése miatt ke-
rül sor. A másodikra azért, hogy 

a beltartalmi értékek megfelelő 
arányban legyenek jelen a készü-
lő borban. A harmadik időpont 
megválasztása a megfelelő cu-
korfok elérése mellett a mustban 
levő savak, az illat- és aromaanya-
gok harmóniája biztosítása érde-
kében történik. 

A borvacsorán kötetlen be-
szélgetés alakult ki a magyaror-
szági vendégek, valamint a he-

lyi gasztronómiai szakemberek 
és borászok között. Ez utóbbiak 
igen sokat megtudhattak az irá-
nyított erjesztés különböző fázi-
sairól, valamint a borok finom 
seprőn történő érleléséről. Ez az 
eljárás adja boraink krémességét, 
fogalmazott Bökő Dávid. 

-ardai-

Március 7-én a Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egye-
sülete székházában tavaszváró nőnapi ünnepséget rendeztünk. 

Az egybegyűlteket az egyesület elnökeként e sorok írója köszön-
tötte, sok boldogságot, erőt, egészséget kívánt az egyesület hölgy tag-
jainak, majd átadta a köszönet virágait. A hölgyek nevében Mitok Er-
zsébet egyesületi tag köszönte meg a elnök jókívánságait.

 A rendezvény táncmulatsággal és baráti beszélgetéssekkel foly-
tatódott. A jó hangulatot Cseh János DJ biztosította, amiért hála és 
köszönet neki.                                             Goncz Tibor elnök

Nőnapi rendezvény a beregvidéki 
nyugdíjasoknál
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„Mert nem azt keresem, ami a 
tiétek, hanem titeket, magato-
kat; még ha ti, akiket én igen 
szeretek, kevésbé szerettek is 
engem.” (2Kor 12, 14–15)

Mindenki a maga hasznát ke-
resi – mondják az emberek, és 
igyekeznek a haszonkeresésben 
egymást megelőzni. 

Milyen áron? 
Mit számít az! 
Soha nem tudok eléggé hálás 

lenni Istennek azért, hogy engem 
megkeresett, megváltott és gyer-
mekévé fogadott. Végtelen hálás 
a szívem, hogy közösséghez tar-
tozom, Isten megmentett gyerme-
kei vannak körülöttem.

Nem tudnék közösség nélkül 
élni. Minden lelki testvérem más, 
mint én. Vannak nagyon szegé-
nyek, gazdagok, fiatalok, öregek, 
betegek, szenvedők, örvendezők 
és békés emberek közöttünk. Az 
én közösségemben igazán kere-
sik a testvérek az alkalmat arra, 
hogy egymásnak segítsenek, örö-
met szerezzenek. Gyakran rende-
zünk közös gyülekezeti szeretet-
vendégséget. Mindenki hoz vala-
mi egyszerű ételt, és körbeadjuk, 
megkínáljuk egymást. Nincs eb-
ből haszna senkinek. De a közös-
ség, a lelki beszélgetések, a csa-
ládias, egymáshoz tartozás sze-
retetének gyakorlása nagyon ál-
dott, fontos és gyakorolni kell. 
Ezt gyakorolták az első őskeresz-
tények is.

Ha terhet visel közösségünk-
ből valaki, ha szomorú, ha imatá-

Közösségben lenni
mogatásra van szüksége, ha éle-
te krízishelyzetbe jutott, egy em-
berként áll mögötte a közösség, 
és nem engedik, hogy összerop-
panjon, elessen. De ha mégis el-
esik valaki, mert emberek va-
gyunk, akkor mindig néhányan 
lehajolnak, felemelik, kísérik a 
megújulás felé.

Nagyon jó lenne bevezetni 
ezt a gyakorlatot minél több test-
véri közösségben. Jézus lábainál 
jól megférnek az emberek, akkor 
is, ha nagyon különbözőek. Nem 
túl hosszú együttlétekre van szük-
ség, elég egy-egy óra is, de ezek a 
közösségi alkalmak áldássá lesz-
nek a résztvevők életében a közös 
imádságok és Isten csodáiról való 
beszélgetések révén. Pál apostol 
szavaival lehetne elkezdeni a to-
borozást: „Még ha ti, akiket én 
igen szeretlek, kevésbé szerettek 
is engem. Várlak, hívlak, mert 
nem azt keresem, ami a tiétek, 
hanem ti magatokat!” Magasztal-
juk együtt az Urat! Úgy legyen!

Úr Jézus, mi Téged hívunk, 
segíts, e fagyos, hideg világban 
adj nekünk találkozást Veled, a 
közösségben, emberekkel, test-
vérekkel! Segíts minket egymást 
szeretni, azzal a megosztó és ál-
dozatos szeretettel, ahogy Te sze-
rettél és szeretsz minket! Adj éb-
redést, adj közösségi megújulást, 
kérünk! Jelenj meg közöttünk a Te 
megújító Szent Lelkeddel! Ámen.

(Megjelent a Morzsák 1-ben.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

A jelenlévőket a pedagógus-
szövetség nevében Király Katalin 
köszöntötte. „A mai nap a magyar 
történelem olyan időszakát fogjuk 

közösen megidézni, amely a köl-
tészetben is egy külön fejezetet al-
kot” – mondta bemutatója kezde-
tén Nagy Csaba.

A délután folyamán a nagy-
ságos fejedelem alakját idézte fel 
a tárogatóművész. Megismerhet-
tük a kuruc kor hagyományait, 
hallhattuk a hadba hívó hangsze-
rek dallamát. Rákóczi nótáját a 
hallgatóság is ismerte, mely nagy 

Nagy Csaba tárogatóművész előadása Beregszászban

Rákóczi szellemében
Nagy Csaba, a Rákóczi Tárogató Egyesület elnöke Kárpátalja is-
koláit járva népszerűsíti Rákóczi korát és a kuruc szabadságharc 
eseményeit. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szervezé-
sében a Rákóczi Főiskola hallgatói is megismerhették múltidéző 
előadását. A rendhagyó történelem-, irodalom- és zeneórára már-
cius 3-án került sor a beregszászi főiskolán.

örömmel töltötte el az előadót. 
Nagy Csaba a Rákóczi-szabad-
ságharc eseményein kalauzol-
ta végig közönségét, bemutatva 

többek között egy korabeli pisz-
tolyt is. Megidézte a várak tánc-
mulatságait, nem csak a dalok te-
kintetében, de öltözékében is hű 
képet mutatott a nagyságos fe-
jedelem koráról. A Csínom Pal-
kó kezdetű dalt már a közönség 
is együtt énekelte a művésszel.

Az előadást a jelenlévők vas-
tapssal jutalmazták.

K. A.

Az alkalom Tóth László igei 
köszöntésével vette kezdetét. A 
lelkészigazgató a gondosan kör-
bekerített szőlőskerthez hasonlí-
totta a líceumot, ahol a falak egy-
fajta védelmet nyújtanak. Nem a 
gyerekeket zárják el a világtól, 
mondta, hanem megpróbálják ki-

rekeszteni azt, ami rossz a világ-
ban, s erre igyekeznek megtaní-
tani a gyerekeket is. A terméket-
len fügefa példázatán rámuta-
tott, hogy a keresztyén iskola fel-
adata úgy gondozni a „csemeté-
ket”, hogy azok gyümölcsöt te-
remjenek.

A közös imát követően be-
mutatkozott a líceum Aranyké-
ve néptáncegyüttese Orosz Péter 
tánctanár vezetésével. 

A továbbiakban Kovács And-
rás részletesen bemutatta a líce-
umban folyó munkát. Elmond-
ta, hogy az alapos tudásszerzés 

Nyílt nap a Nagyberegi Református Líceumban

Tudásszerzés és lelki fejlődés
Az iskolásokat, szüleiket ez idő tájt már igencsak erősen foglalkoz-
tatják a hová tovább? hogyan tovább? kérdések. És nem csupán a 
végzősöket. Hisz már az elemi osztályokat befejezőknek is van lehe-
tőségük a választásra: folytatják a megkezdett oktatási intézmény-
ben, vagy gimnáziumba mennek, esetleg egyházi líceumot válasz-
tanak. Ez utóbbiak némelyikébe már 5. osztálytól lehetőség van a 
jelentkezésre. A Nagyberegi Református Líceumban jövő szeptem-
berétől ezt is tervezik. Többek között erről is kaptak tájékoztatást 
az érdeklődők az elmúlt szombaton a tanintézményben megtartott 
nyílt napon, amelyre igen sokan eljöttek.

mellett fontosnak tartják, hogy di-
ákjaik megismerjék Istent. Az igaz-
gató a líceum történetének, céljai-
nak ismertetése mellett beszélt az 
eredményekről, a lehetőségekről 
és a szabadidős tevékenységekről. 
A nap folyamán tájékoztatta a részt-
vevőket a felvételi követelmények-

ről, a felvételi menetéről is, szólt 
az idei év újításairól: a 7. osztály 
nyitásáról és a most bevezetésre 
került többletpontok számításáról 
(versenyeredményeket igazoló ok-
iratok, ajánlás, előkészítőkön való 
részvétel és felmérőkön való telje-
sítmény alapján – erről a www.nbrl.
com.ua oldalon részletesen olvas-
hatnak), a csatolandó dokumentu-
mokról, a lelkészi ajánlás új köve-
telményeiről (a lelkész és a hitok-
tató közösen írja a honlapon meg-
adott szempontok alapján). Az 5. 
osztály iránt érdeklődő szülőkkel 
külön tartottak megbeszélést arról, 

hogy milyen igényeik lennének 
a beutazással, bentlakással és az 
oktatással kapcsolatban.

A nyílt napon Makó And-
rás igazgatóhelyettes a nevelé-
si kérdésekről, Ráczkövy Éva 
lelkigondozó pedig a hitéletről 
és az ezzel kapcsolatos líceumi 
programokról beszélt. A kávé-
szünetet követően a résztvevők 
ízelítőt kaptak mindezeknek a 
gyakorlatából, így énekkel szol-
gáltak a diákok Nagy Zoltán ne-
velőtanár vezetésével, keresz-
tyén pantomim előadást láthat-
tak Ráczkövy Éva közreműkö-
désével, Kovács András tanítvá-
nya, Ádám Tünde 9. osztályos 
tanuló tolmácsolásában pedig 
Somogyváry Gyula Magyar Mi-
atyánk 1919-ben című költemé-
nyét hallgathatták meg.

A líceum bemutatásának 
folytatásában az önszervező te-
vékenységek és diákéletsegítés 
bemutatására került sor Or-
bán László történelemtanár, 
diákéletsegítő munkatárs, vala-
mint a líceum diákpresbitériu-
ma vezetésével. Szó esett továb-
bá a líceum diáklapjáról, az Új(j)
lenyomatról, a nyári dunaalmási 
diakóniai munkáról, ahová rend-
szerint 15-20 tanulóval utazik 
el Orbán tanár úr, majd pedig 
a pályaorientációs tanácsadás-
ról és a továbbtanulás segítésé-
nek formáiról. A diákpresbitéri-
um részéről Ádám Tünde elnök 
és Mohacsek Artúr alelnök is-
mertette a presbitérium munká-
ját és működését, szervezett és 
futó programjaikat, ökoiskolai 
projektjüket. Ezt követően a lí-
ceum tanári kara mutatkozott be. 

A szervezők ebéddel is meg-
vendégelték a szülőket, a re-
ménybeli leendő diákokat, mely-
nek során betekintést nyerhettek 
a líceumi étkeztetésbe, majd pe-
dig Gajdos Rudolf kollégium-
igazgató vezetésével megtekin-
tették a líceum épületeit, a tan-
termeket (minden osztály üdvöz-
lő táblarajzzal várta a felvételiző-
ket), a kollégiumot, az edző- és 
tornatermet.

Bízzunk benne, hogy az ér-
deklődő fiatalok a következő tan-
évben e tanintézmény falai kö-
zött tanulhatnak majd.

Kovács Erzsébet

Két évvel ezelőtt a megyében 
működő 190 éttermet, cukrász-
dát, pékséget, menzát, kávézót, 
borászatot, kézműves termékeket 
elállító műhelyt sikerült bemutat-
ni a Kárpátaljai gasztrokalauz 
magyar nyelvű kiadvány segít-
ségével, mondta el a Rákóczi Fő-
iskolán megtartott sajtótájékoz-
tatón Mester András, a Kárpát-
aljai Magyar Turisztikai Tanács 
(KMTT) elnöke. Aki arról is tá-
jékoztatott, hogy már akkor fel-
merült egy ukrán nyelvű verzió 
kiadásának szükségessége.

A mostani kiadvány nem 
szöveghű fordítása az erede-
tinek, fogalmazott Karmacsi 
Zoltán szerkesztő, hisz az uk-
rán nyelvű olvasónak fölösle-
ges elmondani, hogyan készül a 
borscs, a lavas vagy akár a bá-
nos. A gasztrokalauz egyben re-
ceptkönyv is, amely tartalmaz-
za a legnépszerűbb ételek elké-

Bemutatták az ukrán nyelvű Kárpátaljai gasztrokalauzt

Kultúrák találkozása
A messziről hozzánk érkező hamar szembesül azzal a ténnyel, hogy 
Kárpátalja a különböző kultúrák találkozásának a színhelye. Mind-
ez ételeink elkészítésének módjában is tetten érhető, hangzott el 
azon a sajtótájékoztatón, melyen ismételten bemutatásra került a 
Kárpátaljai gasztrokalauz ukrán nyelvű kiadása.

szítésének a módját. A bemutatás-
ra kerülő objektumokkal szemben 
egyetlen fontos kritérium fogalma-

zódott meg: az oda betérőt finom 
ételekkel várják, s a kiszolgálás is 
megfelelő színvonalú legyen.

Tarpai József, a KMTT 
tiszteletbeli elnöke beszámolt 
róla, hogy a kiadvány egyre 
népszerűbb a szláv ajkú helyi 
turisztikai szakemberek köré-
ben, s valószínű, hogy a hoz-
zánk látogató turisták is ha-
szonnal forgatják majd. Hisz a 
kiadvány nem csupán az étke-
zési és szálláslehetőségekről, 
hanem a közelben szervezhe-
tő gyalogos és autóstúrákról 
is hiteles tájékoztatást nyújt, 
valamint bemutatja a közel-
ben található érdekes termé-

szeti látnivalókat és történel-
mi emlékhelyeket is. 

Eszenyi Gábor
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Elejét lásd az 1. oldalon

Egy ilyen jó célt szolgál a 
kígyósi székhelyű Egyesüljünk 
Kárpátaljáért Alapítvány, amely 
a rászorulók megsegítése mel-
lett a fiatal generációt is igyek-
szik támogatni pályaválasztásuk 
útján. Az alapítvány vezetőjével, 
Csernicskó Milánnal beszélget-

tünk terveikről, céljaikról.
– Milyen indíttatásból hoz-

ták létre az alapítványt?
– Az alapítványt édesapám 

alapította még 2015-ben. A ki-
jevi forradalom után elég kilá-
tástalan helyzetbe került mind 
Ukrajna, mind a kárpátaljai ma-
gyarság, ami még ma is érezhe-
tő. Egyre többen vándoroltak ki 
külföldre, egyre több család ju-
tott szegény sorba. Azt tapasz-

Középpontban az Egyesüljünk Kárpátaljáért Alapítvány

Segíts, hogy segíthessünk! 
Mióta világ a világ, a humanitárius tevékenység életünk része, be-
lülről jön a késztetés, hogy segítsünk másoknak. Egy fontos ügyet 
vagy célt támogatni helyénvaló cselekedet. Mindezeken felül a jó-
tékonykodás lelki egyensúlyunk megőrzését, egészségünk fenn-
tartását, önértékelésünk stabilitását is szolgálja. S hogy a rászo-
rulók arcán őszinte mosoly látható a mi apró cselekedeteink nyo-
mán, mindennél többet ér.

taltuk, hogy sok olyan család van, 
akiknek egy-egy tál meleg étel, 
ruha, tüzelő nagy segítséget jelent. 
Ezt látva indultunk el azon az úton, 
hogy szeretnénk segíteni a kárpát-
aljai magyar családokon, valamint 
a tehetséges fiatalokat is támogat-
juk pályaválasztásuk során. 

– Milyen céljaik 
vannak?

– Céljaink között 
elsősorban a fiatalko-
rúak védelme, felka-
rolása szerepel. Kis-
gyermekkortól fog-
lalkozunk velük, hi-
szen ők jelentik a jö-
vőt. Rászoruló csa-
ládok, egyének szin-
tén kérhetnek tőlünk 
segítséget, mi pedig 
forrásainkhoz mér-
ten megtesszük, ami 
tőlünk telik. Másrészt 
szeretnénk olyan ter-
vekkel, útmutató-
val szolgálni a fel-
növekvő generáció-
nak, amely az itthon 
maradásra ösztönzi 
őket. Számos terü-
let akad nálunk, ami 
kiaknázatlan, és így 
szeretnénk megmu-
tatni azt, hogy Kár-

pátalján is létezik jövő.
– Az adományozók hogyan ta-

lálhatják meg önöket?
– Alapítványunknak van egy 

Facebook-oldala, ahol kapcsolatba 
lehet velünk lépni telefonon vagy 
email-ben. Mindazok jelentkez-
hetnek nálunk, akik adományoz-
nának, akiknek információjuk van 
egy rászoruló családról, vagy maga 
az érintett család is fordulhat hoz-
zánk segítségért. Épp a napokban 

hirdettünk egy tartós élelmiszer-
gyűjtő akciót, amelyre már érkez-
tek felajánlások. Remélem, hogy 
ezáltal is minél több családon tu-
dunk segíteni. 

– Milyen formában várják az 
adományokat?

– Az anyagi segítség termé-
szetesen mindig jól jön, de élel-
miszer csomagokat, ruhaneműt, 
tüzelőt, bármit elfogadunk, amit 
felajánlnak. Egy rászoruló csa-
ládnak a legkisebb aprósággal is 
örömöt tudunk szerezni. Továb-
bá, ha a fiatalok pályaválasztását 
érintő információval tudnak szol-
gálni a jelentkezők, az is nagy se-
gítség számunkra.

– Hol tehetik meg adomá-
nyaikat a jelentkezők?

– E tekintetben elég mobi-
lak vagyunk, el tudunk menni 
egy-egy adományért, és el tudjuk 
juttatni azt a családoknak. Azon-
ban távlati terveinkben szerepel, 
hogy akár minden településen 
gyűjtőpontot alakítsunk ki, aho-
vá be tudják vinni felajánlásaikat 
azok, akik segíteni szeretnének.

– Akkor egy kicsit bővebben 
a terveikről.

– Szeptemberben tervezünk 
egy konferenciával egybekötött 
tehetségkutatót Beregszászban. 
Ennek az lenne a lényege, hogy 
magyarországi vállalkozók tarta-
nának előadást, kerekasztal-be-
szélgetést az itteni fiatalokkal 
arról, hogy milyen lehetősége-
ik vannak. Nem arra szeretnénk 
ösztönözni őket, hogy külföldön 
vállaljanak munkát, épp ellen-
kezőleg. Szeretnénk kialakítani 
egy olyan társulást, ahol a fiata-
lok itthon vállalkoznak, dolgoz-
nak, eközben együttműködnek 
magyarországiakkal, egymást se-
gítve fejlődnek. A kereskedelem, 
a termékgyártás, vagy épp a mé-
dia, az online térben való munka 
ágazatait ismertetnénk meg a je-
lenlévőkkel.

– Mit üzenne olvasóinknak?
– Úgy gondolom, hogy min-

denkiben megvan a segíteni aka-
rás. Egy jó cél érdekében cse-
lekedni mindig felemelő érzés. 
Kérjük őket, hogy keressenek 
meg minket, tegyék szebbé egy 
rászoruló család életét.

Kurmay Anita

Fotókiállítással és versmondó esttel 
méltatták Trianon évét Beregszászban

A mai világban ki kell emelni a 
keresztény értékeket, ez a mi fel-
adatunk” – hangsúlyozta Molnár 
János esperes-plébános. Szilágyi 

Mátyás, Magyarország Beregszá-
szi Konzulátusának főkonzulja a 
csíksomlyói zarándoklat lelki fel-
töltődésének fontosságáról szólt: 
„Ezek a képek jól mutatják azt a 

lelki töltetet, amellyel bír számunk-
ra az a hely” – emelte ki. 

Keresztes Dénes, a Kárpát-me-
dencei Magyarság Evan gelizá-
ciójáért Alapítvány tagja a pályá-
zatukra kiírt képeket mutatta be a 

hallgatóságnak. „Ezzel a kiállítás-
sal szeretnénk bemutatni a keresz-
tények összefogását, valamint az 
alkotókat támogatjuk további mun-
kájuk során. A pályázatra közel 100 

kép érkezett, melyek közül a dí-
jazottakat hoztuk ma el ide. Cé-
lunk, hogy megmutassuk, a Kár-
pát-medencében jelen van a ke-
reszténység” – tudhattuk meg.

A kiállítás március 22-ig te-
kinthető meg.

A megnyitót követően Kurucz 
Ádám Konrád, Latinovits-díjas 
színész előadása tette igazán fel-
emelővé a rendezvényt. A mű-
vész szívügyének, hivatásának 
tekinti, hogy a Kárpát-medence 
minél több pontján tudja meg-
mutatni a magyar líra gyöngy-
szemeit. Összeállításában a XX. 
századi erdélyi költők verse-
it gyűjtötte egy csokorba. Ízelí-
tőt kaphattunk a 20. századi Er-
dély történelméből és az írók és 
költők sorsából. A fiatal színész 
Wass Albert, Reményik Sándor, 
Kányádi Sándor, Szilágyi Do-
mokos, Hervay Gizella és Dsida 
Jenő műveit olyan szenvedéllyel 
tolmácsolta, hogy a közönség is 
átérezte az erdélyi magyarság há-
nyattatott sorsát.

Az előadást a jelenlévők vas-
tapssal jutalmazták.

Kurmay Anita

A szép számban megjelente-
ket Gyurkó Miklós, a presbiter-
szövetség elnöke üdvözölte, majd 
Nagy Béla társelnök, a KRE fő-
gondnoka köszöntőjében az ösz-
szefogás fontosságát hangsúlyoz-
ta, s arról szólt, hogy a presbiter 
a lelkész segítőtársa kell legyen, 
s együtt kell gondozni a rájuk bí-
zott nyájat. „Vigyázzatok, állja-
tok meg a hitben, legyetek férfi-

ak, legyetek erősek! Minden dol-
gotok szeretetben menjen vég-
be!” – intett az 1Kor 16, 13–14 
alapján. 

Gyurkó Miklós elnöki be-
számolóját a szövetség céljai-
nak és feladatainak ismerteté-
sével kezdte. Beszámolt az el-
múlt év programjairól. Sajnálat-
tal állapította meg, hogy néhány 
tervezett rendezvény, képzés a 
távolmaradás miatt nem való-
sulhatott meg, ezért elsősorban 
a közömbösséget kell legyőz-
ni. Már az elmúlt évi presbiteri 
családi napnak is azt a címet ad-
ták: Keljetek fel!, hogy ne alud-
junk bele a szolgálatba, mondta. 
Isten ügyét a lelkésszel együtt 
akarjuk előre vinni, hangsú-
lyozta. Kiemelte, hogy az idei 
év vezérgondolata: Vissza az 
alapokhoz! Ennek alapján ter-
vezik többek között a presbiter-
képzéseiket – október 16. és 18. 
között Visken, illetve novem-
ber 13. és 16. között Viharoskán 
–, nyáron a presbitercsaládok 
csendesnapját a péterfalvai vi-
dámparkban. Gyurkó Miklós 
felajánlotta a presbiterszövet-
ség hathatós segítségét az ut-
cai evangelizációk szervezé-
séhez, és szükségesnek tartja a 
kiskörzeti imaközösségek erő-
sítését is. 

A beszámolót követően az el-
nök – aki egyébként polgármester 
is – felhívta a figyelmet a földek 

A Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség közgyűlésén

„Testvérek terhét vállalja 
vállunk…”

elkótyavetyélésének következ-
ményeire, illetve a szerződések-
ben elrejtett kisbetűs részek ve-
szélyeire is. (Ez a kérdés egyéb-
ként igen nagy érdeklődést vál-
tott ki, ami azt jelenti, hogy az 
emberek tájékoztatásra, felvilá-
gosításra várnak a témával kap-
csolatban.) 

„Nem tudjuk, mi jön, titok a 
holnap… De a ma int, hogy hí-

ven szolgáljunk, mert tudjuk, ki 
jön: Krisztusra várunk. Ha hirte-
len jön, ha észrevétlen, munká-
ba leljen, ne resten, tétlen! Test-
vérek terhét vállalja vállunk! 
Mert tudjuk, ki jön: Krisztus-
ra várunk” – énekelte lelkesen 
Csákány Mariannával a harminc 
gyülekezetből érkezett mintegy 
száz presbiter, egyben megfo-
galmazva hitvallásukat, felada-
tukat is.

Gyurkó Miklós záró áhí-
tatában a hűség, a hittel való épít-
kezés, az Istennel való állandó 
és szoros kapcsolat fontosságá-
ra hívta fel a figyelmet Nehémiás 
életén keresztül. Nem elégedhe-
tünk meg azzal, hogy a kilenc-
venes években ébredés volt Kár-
pátalján, újabb ébredésekre van 
szükség. A mai világ a langyos 
igenek és a langyos nemek vi-
lága, ami nagy veszélyt hordoz. 
Megüresedik az életünk Isten 
nélkül. Nehémiás élete azt bizo-
nyítja, hogy nem szabad felad-
nunk, van remény. Van remény, 
ha Jézus az életünkben visszake-
rül az őt megillető helyre. Tér-
jünk vissza az alapokhoz, vegyük 
elő a Bibliát, és olvassuk, vigyük 
az igét másokhoz is! – szólított 
fel az igehirdető. Aki segélykiál-
tásként a 80. zsoltár 15–20. ver-
seivel zárta az áhítatát. 

A közgyűlés közös imával és 
énekléssel ért véget.

Marton Erzsébet

Csákány Marianna (Kisgejőc) gyönyörű hangja fogadta az elmúlt 
vasárnap a Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség közgyű-
lésére érkezőket Beregszászon a gyülekezeti teremben. Csodála-
tos énekekkel hangolta a lelkeket az ige befogadására. Amit ezút-
tal Petrusinec Vladimir, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) 
világi főjegyzője tolmácsolt. „Segítségem az Úrtól jön, aki az eget 
és a földet alkotta” – hangzott a 121. zsoltár alapján. Az igehir-
dető felhívta a figyelmet, hogy a hívő embert sem kerüli el a baj, 
a megpróbáltatás, de Isten akkor is mellettünk áll, megőriz most 
és mindenkor, már ezen a földön, s reménységünk van, hogy majd 
az örök életre vezet, hangsúlyozta Petrusinec Vladimir. 
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 A csapat 6 környezetvédel-
mi plakátot készített, mellyel 
szeretné felhívni a környezet fi-
gyelmét a fák védelmének fon-
tosságára. A tablók a következő 
címeket viselik: 1. A fa és a lég-
kör minőségének kölcsönhatása; 

2. A fa és a globális felmelegedés 
kölcsönhatása; 3. A fa és a talaj-
víz minőségének kölcsönhatása; 
4. A fa és a biológiai sokszínű-
ség kölcsönhatása; 5. Az élő fa 
ajándékai az ember kertjében és 
udvarán; 6. Ültessünk sok fát, li-
getet és erdőt a Földön!

Ültess egy fát az életedért, a 
jövő nemzedékéért!

A Gáti Kovács Vilmos Középiskola Fekete gólyák csapata idén 
már negyedik alkalommal csatlakozott a Székely Kapuk – Zöld 
Kapuk nemzetközi versenyhez. A szervezők célja, hogy felhív-
ják a figyelmet a fák világméretű jelentőségére.

A gyerekek nemcsak a ké-
pekkel foglaltak állást a tu-
datos favédés mellett, hanem 
ahol lehetőségük volt, virágo-
kat, fákat ültettek közösen a je-
lenlévőkkel. Felkeresték a kör-
nyező óvodákat, iskolákat, na-

gyobb rendezvényeket. Remél-
jük, hangjuk nyitott fülekre ta-
lál, és egyre több lakos látja be, 
hogy a természet Istentől ka-
pott kincsünk, amit óvnunk és 
védenünk kell.

Lőrinc Ágota, 
a csapat vezetője

Az átadó ünnepséget megtisz-
telte jelenlétével Barta József, a 
Kárpátaljai Megyei Tanács első el-
nökhelyettese, a KMKSZ alelnö-
ke, Grezsa István miniszteri biz-
tos, Buhajla József, Magyarország 
Ungvári Főkonzulátusának főkon-
zulja, Szilágyi Mátyás, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusának 
főkonzulja, Orosz Ildikó, a Kárpát-
aljai Magyar Pedagógusszövetség, 
illetve a megyei tanács oktatási és 
kulturális bizottságának elnöke.

Dr. Grezsa István, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Kár-
pátalja együttműködésének fej-
lesztéséért és a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program koordi-
nálásáért felelős miniszteri biztos 
beszédében az összetartozás éve 
kapcsán kiemelte: Trianont csak 
úgy tudjuk meghaladni, ha össze-
gyűjtjük erőinket, és az otthoni 
tízmillió ember a határon túl re-
kedt aranytartalékkal együtt egy 
közösségként, egy gazdaságként, 
egy kultúraként együtt leszünk. 

A hitet, a reményt már gye-
rekkorban kell beültetni a szí-
vekbe, mert bárhogyan is alakul 
az ember élete, mindig mérvadó 
lesz számára az, amit gyermek-
korából hoz magával, mindig 
visszanyúlhatnak a katolikus in-
tézményben kapott értékekhez, 
hangsúlyozta Majnek Antal, a 
Munkácsi Római Katolikus Egy-
ház megyéspüspöke, aki hálát 
adott az újabb óvodabővítésért.

A magyar kormány ismét segített

Korszerű épületrésszel 
bővült a fancsikai óvoda

A magyar kormány tovább folytatja Kárpát-medencei óvodafej-
lesztési programját. Az elmúlt héten a nagyszőlősi járási Fancsikán 
új rendezvényteremmel gazdagodott a Római Katolikus Szent Ka-
talin Óvoda. 

Buhajla József főkonzul gazdag 
gyermekáldást kívánt, hogy mindig 
gyermekzsivajtól legyen hangos az 
óvoda udvara. 

Barta József alelnök azt kíván-
ta, hogy az apróságok sokoldalúan 
fejlődjenek, részesüljenek minősé-
gi oktatásban, a későbbiekben pe-
dig boldoguljanak szülőföldjükön 

és virágoztassák fel azt. Ám, ami 
a legfontosabb, váljanak jó embe-
rekké és egészségesek legyenek.

Orosz Ildikó köszönetet mon-
dott a fancsikai óvoda vezetőségé-
nek, mert mindent megtettek azért, 
hogy a településen tovább éljen a 
magyar oktatás, amit húsz évvel ez-
előtt elsorvasztottak. Azt kívánta, 

hogy az óvoda mindig biztosít-
sa a növendékeket az iskola ma-
gyar osztálya számára.

Fehér Ferenc, az Egyház-
megyei Szent Márton Karitász 
igazgatója elmondta, hogy a fel-
újítás a magyar kormány támo-
gatásával és a „Szent Márton 
Karitász” Kárpátaljai Megyei 
Jótékonysági Alapítvány együtt-
működése révén valósult meg. 
Hatalmas segítséget nyújtott egy 
francia nyugdíjascsoport is. 

Veszprémi Csilla óvodave-
zető arról tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy az intézményben je-
lenleg 70 gyerekkel három kor-
csoportban hat óvodapedagógus 
és egy zenenevelő foglalkozik. A 
foglalkozások két nyelven – ukrá-
nul és magyarul – folynak. A most 
átadott épületrész, mint mondta, a 

falu rendezvényeinek is otthont 
adhat, és akár egy kulturális köz-
pont szerepét is betöltheti.

Köszönetet mondott a gyors és 
minőséges munkáért Jurij Marjan, 
Fancsika polgármestere is. Vége-
zetül az óvodások kedves műsor-
ral köszönték meg az ajándékot. 

-kósa-

Mint ahogy évértékelő talál-
kozójukon Bereczky Istvántól, a 
jelenleg huszonöt tagot számlá-
ló szervezet elnökétől megtud-
tuk, a pécsi kutatóintézettől sike-
rült néhány tájjellegű fajta olt-
ványát beszerezni. Így a Beregi 
rózsás, a Beregi áldás, a Bere-
gi menyecske, a Beregi szilváni 
és a Beregszász gyöngye fajták 
mindegyikéből két-három tucat 
gyökres oltvány készült, s azt ta-
valy a vállalkozó kedvű egyesü-
leti tagok már el is ültették. Így 
minden remény meg van arra, 
hogy a közel jövőben ezeknek a 
borait valamennyien megismer-
jük és dönthessünk róla, hogy 
melyeknek a tovább szaporítá-
sát vállaljuk. 

Szakmai képzés Magyar-
országon, egyesületi bormust-
rák, kapcsolatfelvétel a Kár-
pát-medencében működő szak-
mai szervezetekkel – ezek jel-
lemezték az egyesület elmúlt évi 
tevékenységét. Emellett sikerült 
egy borászati labort beindítani, s 
ez jelentősen hozzájárult ahhoz, 
hogy az egyesületi tagok borhá-
zaikban minőségi munkát foly-
tassanak. 

Két évvel ezelőtt alakult meg a Kárpátaljai Magyar Borászok Egyesülete

Szakmaiság, csapatépítés, jövőkép
Alig több mint két esztendővel ezelőtt alakult meg a Kárpátaljai 
Magyar Borászok Egyesülete (KMBE), máris számos figyelemre 
méltó teljesítményt tudhat maga mögött. Ha a szervezet tevékeny-
ségét röviden össze kellene foglalni, mindenképpen a szakmaiság 
előtérbe állítását, a csapatépítés fontosságát, illetve azt az optimis-
ta jövőképet emelnénk ki, amely jellemzi őket. A szervezet emellett 
felvállalta a tradicionális kárpátaljai szőlőfajták újratelepítését.

Hogy az egyesület milyen nagy-
szabású terveket kíván megvalósí-
tani az idei esztendőben? A tagok 
fontosnak tartják, hogy a szőlő nö-
vényvédelméhez szükséges alapve-

tő szereket közösen rendeljék meg, 
hisz így az sokkal olcsóbba kerül. 
Elő kívánják segíteni a családi bo-
rászatok regisztrációját, majd a kö-
vetkező fontos lépésként mihama-
rabb megszervezik ezen pincésze-
tek borainak hivatalos értékesíté-

sét. Szóba került: a piac alapos is-
meretéhez elengedhetetlen, hogy 
pontosan felmérjék a Kárpátaljára 
látogató turisták borfogyasztási és 
-vásárlási szokásait, s ennek meg-
felelő döntéseket hozzanak. 

Tavaly októberben a Nagy-
muzsalyi bor- és gasztronómiai 
napok keretében első ízben történt 
meg a szervezethez tartozó borásza-
tok borainak minősítése. Ezt köve-
tően a legjobbakat minőségi már-
kajeggyel látták el. Döntés született 

arról, hogy ezt a bormustrát minden 
esztendőben megtartják. A straté-
giai célok között szerepel új ültet-
vények, köztük egy bemutató rész-
leg telepítése, valamint nagy telje-
sítményű gépek beszerzése és egy 
vadalany- telep létrehozása. A kö-

zös feldolgozó- és palackozó üzem 
felépítése ugyan még csak a legme-
részebb álmok kategóriájába tarto-
zik, ám a magyarországi és a kör-
nyező más országok példája is azt 
mutatja, hogy ez a jövő egyik le-
hetséges útja. Különösen a korai 

érésű fajták esetében lenne nagy 
szükség a must irányított erjeszté-
sére, ami hűtött acéltartályokban 
történik. Ezeknek a megvásárlá-
sára nem mindegyik borászat van 
felkészülve.

Grezsa István miniszteri biztos 
a találkozón arra tett ígéretet, hogy 
Magyarország a továbbiakban is tá-
mogatni fog minden olyan kezde-
ményezést, amely a kárpátaljai ma-
gyaroknak a szülőföldön való ma-
radását szolgálja. Márpedig a helyi 
borászat, a borturizmus fejlesztése 
fontos stratégiai cél. 

Mester András, a Kárpátaljai 
Magyar Turisztikai Tanács vezető-
je beszámolt róla, hogy a szervezet 
minél hamarabb szeretné megnyit-
ni azokat a boltokat, ahol minőségi 
kézműves termékek – lekvárok, ivó-

levek, aszalványok, mézek, sajtok 
és természetesen borok – eladása 
történne. Továbbá fontosnak tar-
ják azoknak a népünnepélyeknek a 
felkarolását, ahol ezek a termékek 
bemutatásra, árusításra kerülnek. 

Szilágyi Mátyás, Magyaror-

szág beregszászi főkonzulja arról 
számolt be, hogy hároméves kár-
pátaljai szolgálati ideje alatt mód-
jában állt megtapasztalni, milyen 
dinamikusan fejlődik Kárpátal-
ja szőlészete és borászata. Ehhez 
az anyaország a továbbiakban is 
minden támogatást megad, fogal-
mazott a diplomata. 

Az est további részében a csa-
ládi pincészetek jelen levő képvi-
selői mutatták be legjobb borai-
kat, számoltak be legfontosabb 
terveikről. Örvendetes, hogy az 
Egán Ede Gazdaságfejlesztési 
Programnak köszönhetően a Tör-
ténelmi Beregszászi Borvidéken 
már a közeljövőben jelentősen bő-
vül a tájjellegű szőlőfajtákkal be-
ültetett táblák területe.

Kovács Elemér
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Világítóolajként 
kezdte

Hazánkban a napraforgó után 
a legjelentősebb olajnövényünk 
a repce (az őszi káposztarep-
ce). Fő felhasználási területe a 
biodízel-üzemanyag előállítása, 
de növekvőben az étkezési rep-
ceolaj iránti kereslet is. Mivel jól 
állja a szélsőségekbe hajló időjá-
rást, sokak szerint ez lehet az a 
szántóföldi növény, amely hosz-
szú távon is a legbiztosabb jöve-
delmet nyújtja. Rossz hír, hogy 
a méhekre különösen veszélyes 
neonikotinoid-tartalmú növény-
védő szerek betiltása miatt csök-
kenhet az unió és hazánk repce-
termesztése is, minthogy a vető-
magját ezzel kezelik, s a helyette-
sítő szerek kevésbé hatékonyak. 

Európában a XIII. században 
már repceolajat használtak világí-
tásra. Napjainkban is – főként ener-
giahordozóként – ipari felhaszná-
lása az általános, olaja ott találha-
tó a kenőolajokban, az oldószerek-
ben, a lakkokban és festékekben. 
A magolajában lévő erukasav és 
eikozénsav sokáig gátja volt táplál-
kozási célú felhasználásának, mivel 
e zsírsavak károsak az emberi szer-
vezet számára. A Kanadában kez-
dett nemesítések nyomán eljutottak 
az olyan fajtákig, melyek egyik ká-
ros savat sem tartalmazzák. Ezzel 
megnyílt az út a repceolaj konyhai 
felhasználására. 

Bodnár István 
kertészmérnök

„Mentem haza…haza!... a Ti-
szahátra. Beregszászba mentem. 
Abba a városba, ahol születtem. 
Gyermekkorom tündérvilága 
kezdődött a világoszölden mo-
solygó felvidéki Tiszánál. Vajon 
él-e még valaki az Esze családból 
Tarpán?... Ábrándos gyermekko-
rom egyik hőse, Esze Tamás, a 
beregszászi katolikus templom 
alatt bontotta ki 1703. május 22-
én az első Libertas zászlót, és on-
nan indult Rákóczi Ferenc elé, a 
Vereckei-szoros felé. Vajon meg-
van-e még az öreg templom olda-
lán az emléktábla? Hogy lestük 
gyermekkoromban képviselő-vá-
lasztáskor a tarpaiakat! Együtt 
jött be szavazni Beregszászba az 
egész Tarpa. Az Esze családban 
hagyomány volt, hogy egy Esze 
fiúnak ugyanolyan hosszú hajat 
kellett viselni, mint amilyenben 
Esze Tamás ősük járt. A hosszú 
hajú bekecses Eszét lestük kép-
viselő-választáskor. Büszkén tar-
totta magasba a tarpaiak tiszta se-
lyem, óriás nemzetiszínű zász-
laját, szalagján ezzel a felirattal: 
Kuruc volt Tarpa, az is marad! 
A trianoni határon túl, az első 
faluban, csak hogy halljam a ha-
zai hangokat, megkérdeztem az 
egyik atyafit:

– Miféle falu ez, atyafi?
– Azteély, instálom.
Édes jó istenem… megint 

hallom az „é” helyett a régi 
”eé”-t!

– Messze van még Bereg-
szász? – kérdeztem, csak hogy a 
fülembe muzsikálják a régi hang-
hordozást.

Fedák Sári, Beregszász hű leánya

Gyerekkorom tündérvilága
Ha a világ számon tartja a különböző népek karakterjegyeit – ezek 
szerint a német precíz, az angol visszafogott, hűvös, az olasz szen-
vedélyes, a spanyol lobbanékony stb. –, akkor bizonyára felfedez-
hetők a különböző településeken élők legfontosabb jellemvonásai 
is. A beregszásziak jellemvonásait leginkább Fedák Sári alakja tes-
tesíti meg. Ezt a tehetség kibontakoztatása, a minden áron való bi-
zonyítás vágya jellemzi. Hogy nem egy vagyok a szürke tömegből. 
No és az a forró hevületű lokálpatriotizmus, amely szintén áthat-
ja az itt élők lelkét. 
Olvassuk csak a múlt század eleje népszerű primadonnájának több 
mint hetven esztendővel ezelőtt papírra vetett sorait!

– Eél-eélamott, ahun a hegyek 
látszanak, instálom, mingyárt ott 
van a Csizaj erdeő mellett…

Messziről már látszott az ardói 
hegy, a jánosi hegy, a Sárok hegy, 
a Szúnyog-hegy meg a Veres-hegy. 
Mire beértünk Beregszászba, zuho-
gott az eső. Megálltunk a piacon, 
azaz a Kossuth téren, a két hosszú 
bazárépület között. Ahogy ömlött a 
zápor, úgy ömlöttek a mi könnyeink 
is. Egy szót sem beszéltünk. Ki-ki 
magának sírt. Mikor egy kicsit el-
csendesedtünk, mentünk tovább. 
Egy kis zöld-rácsos kerítésű, há-
romablakos ház előtt álltunk meg. 
Abban a házban nevelkedtem. Ott 
szőttem hímes álmaimat a színpad-
ról. Később Pista bátyám kapta meg 
az aranyos kis házat, mikor meghá-
zasodott és ott születtek gyermekei: 
István és Ágota……

Az ardói utca végén, kint a 
munkácsi országúton ott állott a 
ház, melyet első keresetemből, a 
Bob herceg idejében, imádott szü-
leimnek építettem. A kis fenyőcse-
meték a kertben, apámmal együtt 
ültettünk, szinte erdővé növeked-
tek. A város határában álló Krisz-
tus-kereszt a mi telkünkön volt. 
Ott is hagytuk, amikor a házat fel-
építettük.

…Ha már itt vagyunk, a mun-
kácsi országúton, robogjunk fel a 
munkácsi vár alá. Ardón, Jánosin 
keresztülszáguldva, megtaláltam a 
régi, híres „Veres kocsmát” is. Fele 
útján van a beregszász-munkácsi 
országútnak. A Veres kocsmánál 
szokták volt pihentetni a lovakat. 
Mire kiértünk a gáti erdőből, a szél 
szétkergette a fellegeket, és ott ál-

lott előttünk a délutáni nap aranyos 
fényében a munkácsi vár.

Beregszászba visszatérve, a 
Royal szállodában húztuk meg ma-
gunkat. Azt sem hittem volna, hogy 
az Arany oroszlánon kívül más szál-
lodája is lehet Beregszásznak. Az 

Arany oroszlán megkopott, idejét 
múlta. Édes érzéssel vizsgálgattam 
ablakait. Ezek mögött az ablakok 
között van az úgynevezett nagyte-
rem. Abban láttam először Thália 
papjait és papnőit. Az Oroszlán 
nagytermében láttam először a „vi-
lágot jelentő deszkákat”. Mint mű-
kedvelő kislány, én is ezek mögött 
a piszoktól homályos ablakok mö-
gött léptem először közönség elé.

A Royal „nagyszállodában” ab-
lakaim arra a térre nyíltak, hol a zsi-
nagóga volt. Sokáig néztem a csep-
pet sem poétikus épületet. Itt imád-
koztak egyszer a zsidók reggeltől 
estig, amikor édesapám beteg volt. 
Rajongásig szerették. Én nem nőt-
tem fel antiszemita légkörben. So-
hasem hallottam gyermekkorom-
ban egy zsidóellenes szót sem. Éle-
tem nagy szerelme, Molnár Ferenc 
is zsidó volt.

Másnap vasárnap volt és elmen-
tünk Gótikával a vasárnapi szent-
misére. Ez megint nagy lelki meg-
rázkódtatást jelentett számomra. 
Hogyne jelentett volna. Ugyan-
azoknak a harangoknak a hangjai 
hívtak misére, mint gyerekkorom-

ban. Ugyanazokon a nagy termés-
kockákon mentem végig fel, egé-
szen az oltárhoz közel álló padig, 
melyeken valamikor olyan büsz-
kén lépkedtem gyönyörű anyám 
oldalán. A régi oltár… az oltár fe-
lett, fent, magasan, a régi hatal-
mas kereszt, mintha valahogy az 
élet fölött állott volna. Rajta a régi 
megfeszített Krisztus. A töviskoro-
nás fej, halottfehéren, ugyanolyan 
alázatos megadással, szenvedően 
esett le a megkínzott vállára, mint 
régen. Mikor meg a mise kezdetén 
megszólalt az orgona… a régi han-
gok… jaj, de megszorította vala-
mi a szívemet! Pista bátyám éne-
kelt mindig a szentmise alatt en-
nek az orgonának kíséretével. Na-
gyon szép, bársonyos, bariton hang-
ja volt. „Boldogasszony Anyánk… 
ne feledkezzél meg szegény magya-
rokról!” Nem is tudom, hogy lehet 

azt szívszakadás nélkül elvisel-
ni, hogy az egész első világhá-
borúnak az ezeréves Magyaror-
szág volt az egyetlen sebesültje. 
Más országok legfeljebb karcolá-
sokat szenvedtek. Magyarorszá-
got darabokra szaggatták. Milyen 
erő van benne mégis, hogy így 
csonkán is még életben maradt!

Mikor a templomból kijöt-
tünk, az egész nép várakozott rám. 
Kezet csókoltak, megcsókoltak, 
megsimogattak. Amikor apámnak 
a nevét kiejtették, megemelték ka-
lapjukat. Nagy érzés volt az! Szo-
rosan körülállottak és együtt sír-
tunk. Sírtunk azon, ami volt. Sír-
tunk azon, ami van. Tudat alatt ta-
lán azon is sírtunk, ami lesz.

A templommal szemben, szép 
kertben volt a kaszinó épület. 
Füzesséry Péter bácsié volt az ér-
dem, hogy létrejött és ő volt a ka-
szinó elnöke, ameddig csak élt. A 
nagyteremben függött a képe. A 
színpadért való nagy küzdelme-
im nagy támasza… Péter bácsi… 
öreg pártfogóm. Nélküle soha el 
nem indulhattam volna a görön-
gyös, meredek úton a színészet 
tündérvilága felé.

A szállásomra menet megál-
lottam a nagy kőhídon. Szép, na-
gyon öreg kőhíd vezet a Vérkén 
át, egy nagy bolthajtással. Olyan 
büszkén állott ott, mintha a Vérke 
legalább is a Tisza volna. Jó pár 
százéves volt az a híd. Széles 
kopott kőperemére könyökölve, 
ezer emléktől megrohanva néz-
tem le a Vérkére és az oldalt fek-
vő kaszinókertre. Sajnos a Vérke 
elvesztette minden poézisát. A 
lehajló fűzfák között folydogá-
ló, sima tükrű kis víznek hiába 
keresem a régi képét. A csehek 
csúnya, érzéketlen keskeny be-
tonmederbe szorították. A kaszi-
nókertet is valamikor színes vi-
rágok, cserjék, orgonabokrok bo-
rították. Nem imbolyogtak többé 
a víz sima tükrébe lelógó fűzfa-
vesszejű szomorúfüzek sem…”

(„Te csak most aludjál Lili-
om…” Fedák Sári emlékiratai Ma-
gyar Ház Kiadó, Budapest, 2009)

Közreadta Jakab Nóra, 
a Keresztény Értelmiségiek 

Szövetségének 
beregszászi elnöke

Így volt ez március 6-án 
Badalóban is, ahol élénk ér-
deklődés kísérte a KMKSZ he-
lyi alapszervezetének beszá-
moló-tisztújító közgyűlését, 
hiszen a Petőfi Sándor nevét 
viselő Kulturális Központban 
sorra kerülő eseményre közel 
80-an jöttek el.

A badalói magyarság érdek-
védelmi szervezete 368 főt szám-
lál, és a minden közösséget súj-
tó elvándorlási hullám ellenére 
a tagság az elmúlt öt esztendő-
ben mintegy 40 fővel gyarapo-
dott – derült ki többek között Ja-
kab Lajos elnöki beszámolójából, 
aki beszélt a KMKSZ Badalói 
Alapszerveze-tének elmúlt évi 
rendezvényeiről, tevékenysé-
géről. A helyi magyarság min-
den évben megemlékezik Petőfi 
Sándor születésének évforduló-
járól, az 1848-49-es forradalom 

KMKSZ: beszámoló-tisztújító közgyűlések megyeszerte

Megyeszerte, így a Beregszászi járásban is befejeződtek a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség alapszervezeteinek éves beszá-
moló közgyűlései, amelyek egyben tisztújítással is jártak az adott 
közösségekben. A helyi magyarság legfőbb érdekvédelmi szerveze-
tei értékelték a mögöttünk maradt esztendőt, beszámoltak az egyes 
közösségekben lezajlott rendezvényekről, eseményekről, és új fel-
adatokat tűztek ki maguk elé a 2020-as esztendőre.

és szabadságharcról, de rendeztek 
2019-ben a Tisza-part településen 

Egészség- és véradó napot, részt 
vettek a Magyarok Kenyere prog-
ramban, a sztálini áldozatok emlé-
kére rendezett emlékmenetben, il-
letve több, a testvértelepülésnek 
számító Szatmárcseke önkormány-
zata által rendezett eseményen. Be-
számolója végén az elnök köszöne-
tet mondott az elvégzett munkáért, 
de egyben nagyobb aktivitásra kér-
te a tagságot az előttük álló felada-
tok elvégzéséhez.

Sin József, a KMKSZ Bereg-
szászi Járási Középszintű Szer-
vezete és a Beregszászi Járási 
Tanács elnöke beszélt az orszá-
gos és a megyei általános politi-

kai helyzetről, a járási tanács-
ban elvégzett munkáról, a kár-
pátaljai magyarság előtt álló 
feladatokról.

A tisztújítás során a tagság az 
elkövetkezendő három évre is-
mét Jakab Lajosnak szavazott bi-
zalmat az elnöki tisztet illetően, 
akinek a munkáját Veres Magda 
alelnökként, Sárközi Éva pedig 
titkárként segíti majd. Tisztújítás 
történt a KMKSZ helyi Ifjúsági 
Szervezetében: az újonnan meg-
választott elnökség tagjai: Balog 
Fanni elnök, Veres Emília alelnök 
és Sárközi Karola titkár.

A közgyűlést a Himnusz és a 
Szózat eléneklése foglalta 
keretbe, az eseményen részt 
vevő hölgyek pedig – a kö-
zelgő nőnapra való tekintet-
tel – egy-egy csokor virá-
got kaptak ajándékba. Péter 
Andrea előadásában az Is-
merős arcok Nélküled című 
száma hangzott el.

A közgyűlést követően 
megalakult a helyi Egán 
Ede Kör is, amelynek el-
nökévé Hadady Józsefet 
választották.

Isten áldása legyen a 
helyi magyar ügyekért 
tenni kívánó tisztségvise-
lők életén és munkáján, az 
alapszervezet tagjainak pe-
dig sok hitet és kitartást az 
előttük álló feladatokhoz!

(tamási)

Régi-új elnök Badalóban

A Fedák Sári-szobor 
Beregszászon



Csütörtök Március 19.

Köszöntjük József, Bánk nevű olvasóinkat!

Hétfő Március 16.

Köszöntjük Henrietta nevű olvasóinkat!

Kedd Március 17.

Köszöntjük Gertrúd, Patrik nevű olvasóinkat!

Szerda Március 18.

Köszöntjük Sándor, Ede nevű olvasóinkat!

2020. 
március 11.8 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
13:40 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:10 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:10 Barátok közt
23:00 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:30 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:05 Kapcsolat
Am. filmsor.

01:10 Autogram
01:55 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

02:55 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am. krimisor.

05:10 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
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 Doc Martin
Angol 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 Pénzt vagy éveket!
00:35 Magánnyomozók
01:45 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:45 Tények Este
03:30 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:10 Domovina
07:40 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:55 Hej Páva
13:10 A királynő szigetei
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 Zoo

Szlovák családi filmsor.

20:35 Kékfény
21:30 A maffia nyomá

ban - Iovine akció
Olasz krimisor.

22:25 Kenó
22:35 Berlin ege alatt

Német tévéfilmsor.
23:30 Hogy volt?!
00:30 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:30 Új idők új dalai
01:55 Rúzs és selyem
02:20 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember: 
Botanikus

03:15 Magyar Krónika
03:40 Unió27

05:25 M5 Híradó
05:50 Öt kontinens
06:20 Summa
06:40 Család'20
07:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:30 Jó ebédhez szól

a nóta
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:05 Orosz nyelvű hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:25 Önkéntesek
08:50 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:20 Mindenki 

Akadémiája
09:50 Dokuzóna
10:50 Angol nyelvű hírek
11:05 Állami Áruház

Magyar filmvígjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:15 Család-barát
15:55 Divat & dizájn
16:25 Magyar Krónika
16:55 Öt kontinens
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Korda György 

- Balázs Klári 
életműkoncert

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 New Buda - 

préridélibáb
Tévéfilm

23:55 M5 Híradó
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:50 M2 matricák – 

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

- Balázs Klári 
életműkoncert

02:25 Állami Áruház
Magyar filmvígjáték

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

közvetítés
12:30 Út az Eb-re
13:00 Sporthíradó
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
20:05 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
13:40 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:10 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:10 Barátok közt
23:00 Házon kívül
23:30 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:05 Fekete dicsőség

Amerikai film
02:40 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

03:30 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

05:10 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
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 Doc Martin
Angol 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 Pénzt vagy éveket!
00:15 Magánnyomozók
01:20 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschrim
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:55 Hej Páva
13:05 Európai 

kulthelyek
13:55 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:00 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:35 Önök kérték

21:40 Az első 
köztársaság
Cseh tévéfilmsor.

22:30 Kenó
22:40 A fagy

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:35 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

00:30 Hogy volt?!
01:30 Új idők új dalai
01:55 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember

05:25 M5 Híradó
05:50 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:10 Jó ebédhez szól

a nóta
07:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű 

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

Vatikáni híradó
09:00 Református 

magazin
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:05 Te, bárányok

gyapjából való 
- Vidák István 
portré

11:05 Angol nyelvű hírek
11:25 Bárány Tamás: 

Rendhagyó fel-
támadás - tévé-
komédia
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschrim
14:20 Család-barát
15:55 Család'20
16:20 Novum
16:50 Térkép
17:15 Útravaló
17:35 Ízőrzők
18:10 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Van képünk hozzá
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

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

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Van képünk hozzá

05:30 Múlt és Jelen
05:55 Skipper
06:30 Sporthíradó
07:30 Kosárlabda 

magazin
08:30 Kézilabda 

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

közvetítés
12:30 Öttusa Világkupa
13:00 Sporthíradó
13:30 Vezetők - veze-

téstechnika 
Wéber Gáborral

13:45 Labdarúgó 
közvetítés

15:40 Fradi Tv
16:15 Labdarúgó 

közvetítés
17:05 Sporthíradó
18:10 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:30 Kézilabda 

közvetítés
20:00 Értékelő műsor:

Kézilabda
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
13:40 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:10 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:10 Barátok közt
23:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:35 Rejtjelek

Am. krimisor.
00:40 Rejtjelek

Am. krimisor.
01:50 Rejtjelek

Am. krimisor.
02:50 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

03:35 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

05:10 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
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 Doc Martin
Angol 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 Pénzt vagy éveket!
00:15 Magánnyomozók
01:20 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska

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

Török tévéfilmsor.
09:20 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:55 Hej Páva
13:05 A világ madár-

szemmel
14:05 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

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 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:45 A nyomorultak

Angol tévéfilmsor.
21:55 Az ígéret

Angol történel-
mi film

00:00 Kenó
00:10 Szabadság tér ́ 89
00:55 Kékfény
01:50 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:40 Mesterember

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

a nóta
07:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:15 Német nyelvű

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

Vatikáni híradó
09:05 Útmutató
09:30 A sokszínű vallás
09:55 Mindenki 

Akadémiája
10:30 A haza minden 

előtt - Melocco 
Miklós szobrászt

11:30 Angol nyelvű hírek
11:45 Vonalra várva

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

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:55 Magyar gazda
16:20 Mesterember
16:50 Hazajáró
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 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 - 

Igaz vagy hamis?
00:50 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Hogy volt?!
02:30 Vonalra várva

Tévéjáték

04:50 Kézilabda 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
09:30 Szabadidő
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
11:30 Jövünk!
12:00 Fradi Tv
12:30 Öttusa Világkupa
13:00 Sporthíradó
13:35 Labdarúgó 

közvetítés
16:30 Sporthíradó
17:35 Aranyoroszlánok
18:05 Felvezető műsor:

Kosárlabda
18:15 Kosárlabda 

közvetítés
20:00 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:15 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló

04:00 Győzike
04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:40 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:10 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:10 Barátok közt
23:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:35 Brandmánia
00:10 KölyökKalauz
00:50 ÉletmódKalauz
01:35 CSI: New York-i

 helyszínelők
Am. krimisor.

02:40 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am. krimisor.

03:25 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:40 Csapdába csalva
05:10 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
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 Doc Martin
Angol 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 Pénzt vagy éveket!
00:30 Magánnyomozók
01:40 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:45 Tények Este
03:30 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Slovenski Utrinki
07:10 Alpok-Duna-Adria
07:40 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:55 Hej Páva
13:05 A természet cso-

dái - Különleges 
állatkölykök

14:05 Zoo
Szlovák 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 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:35 Bagi Nacsa Orfeuma
21:40 A temetésem 

szervezem
Angol játékfilm

23:15 Kenó
23:25 A király mezte-

len - mesejáték 
felnőtteknek
Tévéjáték

01:05 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

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

és könyv 26 
percben

05:25 M5 Híradó
05:50 Novum
06:20 Summa
06:45 Világ
07:05 Útravaló
07:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:20 Német nyelvű 

hírek
08:25 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:45 A sokszínű vallás
08:55 Jézus és...
09:10 Kereszt-Tények
09:20 Így szól az Úr!
09:25 Vallás és 

szabadság
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:10 Trianon harang-

jai - Portré Mács 
József felvidéki 
magyar íróról

11:05 Angol nyelvű hírek
11:20 Platonov szerelmei

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

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.

05:30 Fradi Tv
05:55 Jövünk!
06:30 Sporthíradó
07:30 Bringasport
07:55 Öttusa Világkupa
08:20 Műkorcsolya és 

Jégtánc világ-
bajnokság

10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
12:30 Aranyoroszlánok
13:00 Sporthíradó
13:25 Öttusa Világkupa
13:55 Pecatúra
14:25 Vívás magazin
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:15 DVSC Tv
20:00 Röplabda 

közvetítés
21:55 Sporthíradó
22:25 Jégkorong 

magazin
22:55 Műkorcsolya és 

Jégtánc világ-
bajnokság



Szombat Március 21.

Köszöntjük Benedek nevű olvasóinkat!

Vasárnap Március 22.

Köszöntjük Beáta, Izolda nevű olvasóinkat!

Péntek Március 20.

Köszöntjük Klaudia, Huber nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg
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04:00 Győzike
04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:40 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:10 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:10 Barátok közt
23:00 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
23:35 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:40 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
01:50 Édesítő
02:30 CSI: New York-i

helyszínelők
Am. krimisor.
03:20 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:40 Csapdába csalva
05:10 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
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 Doc Martin
Angol filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magy. fikciós sor.
20:10 Exatlon Hungary
22:40 Pénzt vagy éveket!
00:10 Magánnyomozók
01:20 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:25 Az utolsó zsaru
Német krimi-sor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:55 Hej Páva
13:10 Tengerek, város-

ok, emberek
14:05 Zoo

Szlovák 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 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

20:35 Volt egyszer az
Egyes Stúdió
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

22:25 Szent Ágoston
Történelmi film

00:00 Kenó
00:10 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német tévéfilmsor.

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

és könyv 26 
percben

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

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

a nóta
07:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:15 Német nyelvű 

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

Akadémiája
10:15 Egy úr Firenzé-

ből... - Portréfilm 
Forintos Kál-
mán formaterve-
ző művészről

11:15 Angol nyelvű hírek
11:30 A tranzitutas

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Életkerék
13:50 Öt kontinens
14:25 Család-barát
16:00 Püspökkenyér
16:30 Multiverzum
17:00 Kárpát expressz
17:25 Ízőrzők
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

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

Igaz vagy hamis?
00:50 M2 matricák -

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Önök kérték
02:30 A tranzitutas

Tévéjáték
03:40 Itthon vagy!

05:00 Öttusa Világkupa
05:25 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
06:30 Sporthíradó
07:35 Műkorcsolya és 

Jégtánc világ-
bajnokság

09:15 Bringasport
09:30 DVSC Tv
10:00 Sporthíradó
11:25 Vívás magazin
12:00 UEFA Bajnokok 

Ligája sorsolás
12:15 Forma-1 - 

szabadedzés 1
13:45 Boxutca
14:30 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
16:35 Felvezető műsor:

Kézilabda
18:30 Értékelő műsor:

Kézilabda
18:45 Forma-1 - 

szabadedzés 2
19:45 Felvezető műsor:

Kézilabda
21:30 Értékelő műsor:

Kézilabda
21:45 BL-péntek
22:30 Női labdarúgó 

magazin
23:00 Mtk tv
23:35 Műkorcsolya és 

Jégtánc világ-
bajnokság

04:05 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

05:05 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:40 Tini nindzsa 

teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:05 Bakugan
Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

09:35 KölyökKalauz
10:10 Teleshop
11:10 Brandmánia
11:40 ÉletmódKalauz
12:15 Autogram
12:50 Édesítő
13:35 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

14:10 Anyák gyöngye
Am. vígjátéksor.

14:40 Eszeveszett 
birodalom
Am. animációs ka-
landvígjáték

16:15 A szépség és a 
szörnyeteg
Am. animációs ka-
landvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjátéksor.
21:00 Nincs kettő négy 

nélkül
Olasz akcióvígjáték

23:10 A célkereszten túl
Am. thriller

01:00 Két testvér, egy 
lövés
Am. akciófilm

03:00 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am. krimisor.

04:10 Magánnyomozók
05:00 Egy rém rendes 

család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
09:20 Trendmánia
09:55 Innovátor
10:25 Akadémia Itália
11:00 Adris Kitchen
11:30 Poggyász
12:05 Akadémia Itália
12:35 Street Racers - 

Formula E ma-
gazin

13:10 Star Trek
Am.-német akció 
sci-fi

15:50 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Halálos iramban 7.

Am. akciófilm
22:35 A Bourne-

ultimátum
Am. akció-thriller

01:15 Fortress 2: 
Pokoli űr
Am.-luxemburgi ak-
ció sci-fi

03:15 Elrabolva
Am.-fr. akció-
film-sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

László Alfonz
09:05 Mentor: 

Joó Beatris
09:10 Divat & dizájn
09:45 Nálatok, laknak 

állatok?
Német családi film-
sor.

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

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól

a nóta
13:30 Nyomoz a 

professzor
Angol krimisor.

15:00 A máriagyűdi 
kegyhely

15:30 Fügefalevél
Magyar filmszatíra

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

Sporthíradó
18:45 SzerencsePerc
18:46 Szerencse Szombat
19:40 Volt egyszer az 

Egyes Stúdió
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:40 Alfie
Angol filmvígjáték

23:25 Kenó
23:35 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:35 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német tévéfilmsor.

01:25 Hogy volt?!
02:20 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

05:25 M5 Híradó
05:50 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:10 Hogy volt?!
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű 

hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:30 Gasztroangyal
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:05 Rejtélyes 

XX. század
10:35 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvű hírek
11:25 Balkezes angyal

Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Klasszikusok 

délidőben
14:20 Család-barát
16:00 Labdarúgó 

közvetítés
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Bagi Nacsa Orfeuma
22:35 Legenda - 

válogatás
23:05 M5 Híradó
23:40 Opera Café
00:10 Evangélium
00:40 Biblia és irodalom
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Gasztroangyal
02:30 Fügefalevél

Magyar filmszatíra

05:15 Mtk tv
07:30 Szabadidő
08:00 Kékek
08:30 Műkorcsolya és

Jégtánc világ-
bajnokság

10:10 Forma-3
11:00 Női labdarúgó 

magazin
11:30 Út az Eb-re
12:00 Játékoskijáró
12:55 Forma-1 - 

szabadedzés 3
14:25 Forma-2
15:30 Vezetők - veze-

téstechnika 
Wéber Gáborral

15:45 Felvezető műsor:
Forma-1

16:00 Forma-1 - 
Időmérő edzés

17:15 Értékelő műsor: 
Forma-1

17:20 Felvezető műsor: 
Kézilabda

19:00 Értékelő műsor: 
Kézilabda

19:20 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

19:30 Labdarúgó 
közvetítés

21:15 Értékelő műsor:
Labdarúgás

21:30 Góóól

05:10 Fókusz Plusz
06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:40 Tini nindzsa 

teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:05 Star Wars: 
Lázadók
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:35 Teleshop
10:30 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:10 Szuperzöld
11:50 Házon kívül
12:25 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
12:50 Carter ügynök

Am. akciófilm-sor.
14:00 Larry Crowne

Am. romantikus víg-
játék

16:05 Hippolyt
Magyar vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz - Ki van 
a maszk mögött?

19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

20:30 Anyád napja
Am.-német vígjáték

22:35 Törtetők
Amerikai vígjáték

00:45 Portré
01:30 Kevin, a minden6ó

Amerikai filmsor.
02:40 Otthon

Magy. kisjátékfilm
02:55 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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

05:00 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes
család

Am. filmsor.
06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
09:30 EB TV
10:05 Tűsarok
10:35 Több mint TestŐr
11:10 Super Car
11:40 Életmódi
12:15 Az Építkezők
12:45 StartupBörze
13:20 A csendőr és a

csendőrlányok
Francia vígjáték

15:30 A nagyon nagy ő
Am.-német vígjáték

18:00 Tények
18:50 Nicsak, ki va-

gyok? - a rejté-
lyek színpada

22:25 Hegyek között
Am. romantikus 
filmdráma

00:50 Csillagközi 
invázió 2
Am. sci-fi akciófilm

02:50 Menetrend
Magyar filmdráma

03:15 Apacsok
Magyar filmdráma

04:25 Jutalomutazás 
Dárday István 
filmrendezővel

05:20 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
07:00 Családi kör
08:00 Isten kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:35 Katolikus krónika
09:05 Így szól az Úr!
09:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:35 Református 

riportok
10:00 Református 

ifjúsági műsor
10:10 Baptista 

ifjúsági műsor

10:20 Unitárius 
ifjúsági műsor

10:25 Vallás és 
szabadság

10:30 Evangélikus 
magazin

11:00 A sokszínű vallás
11:10 Kérdések a 

Bibliában
11:30 Önkéntesek
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:30 Otto Wagner, a 

modern építé-
szet látnoka

14:20 Édes anya-
nyelvünk

14:30 Három csengő
Magyar játékfilm

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

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:45 Magyarország 

szeretlek!
21:20 Toszkán szépség

Olasz filmvígjáték
23:05 Kenó
23:15 Özönvíz előtt

05:10 Angol nyelvű 
hírek

05:25 M5 Híradó
05:50 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:10 Világ
07:35 Multiverzum
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű 

hírek
08:20 Kínai nyelvű 

hírek
08:30 Önök kérték
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:00 Ízőrzők
10:30 Térkép
11:00 Angol nyelvű hírek

11:20 Szép lányok ne 
sírjatok
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Sürgettem az 

időt - Portréfilm 
Kovács István 
költőről

14:10 A nagyok
14:40 ...minden kicsi 

gyereket
15:35 A kínok kút-

ja, az alá-
zat útja... - 
Szentandrássy 
István képei

16:00 Hagyaték
16:30 Színe-java
17:30 Most a Buday!
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ketten
22:35 Hogy volt?!
23:30 M5 Híradó

05:00 Góóól
08:00 Múlt és 

Jelen
08:30 Jövünk!
09:00 Műkorcsolya és 

Jégtánc világ-
bajnokság

10:40 Forma-3
11:35 Út az Eb-re
12:10 Kékek
12:45 Forma-2
13:55 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:30 Góóól2
15:30 Felvezető műsor: 

Forma-1
16:00 Forma-1 - 

Nagydíj futam
18:00 Értékelő műsor: 

Forma-1
18:15 Labdarúgó 
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A lemosó perme-
tezésnek a célja, hogy 
lényegesen csökkent-
sük a kártevők és kór-
okozók áttelelő for-
máit és ezzel lénye-
gesen leredukálják a 
következő permete-
zéseknek a mennyi-
ségét, így növelve a 
védekezési munkálatoknak a 
hatékonyságát. Az idei enyhe 

Milyen jelentősége van a kora 
tavaszi lemosó permetezésnek?
Úgy gondolom, azok a gazdák, akik gyümölcs- és szőlőtermesz-
téssel foglalkoznak, nagyon jól tudják, hogy milyen hatása van a 
kora tavaszi lemosó permetezésnek, amivel elpusztíthatjuk a kór-
okozóknak és kártevőknek az áttelelő stádiumait (pl. atkák, tetvek, 
pajzstetvek, iloncák), gomba- és baktériumbetegségeket (liszthar-
mat, tűzelhalás). 

tél jelentősen megnöve-
li a lemosó permetezés-
nek a jelentőségét, mivel 
a már említett kórokozók 
és kártevők nagyon jól 
átteleltek és jóval hama-
rabb fognak megjelenni. 
Ezért időben el kell vé-
gezni a lemosó perme-
tezést.

Hogy jó eredményt érjünk el, 
időben és megfelelő vegyszerek-

kel kell elkezdeni a védekezést. 
Például a gazdaboltokban meg-
jelentek jó, hatékony vegyszerek, 
pl. Olemix – 20 l/ha, tehát 2 szá-
zalékos oldat. Megjelent egy új 
lemosószer – Acorde (réz, kén, 
olaj) 7 l/ha.

A lemosó permetezésnek az 
a nagy előnye, hogy kora ta-
vasszal a növények nyugalmi 
állapotában végezzük el, ami-
kor még a hasznos rovarok nem 
aktívak. Ezzel megvédjük őket 
a vegyszerek negatív hatásától, 
különösen vonatkozik ez a mé-
hekre. (Lásd: méhkímélő tech-
nológia!) Ha idejében és haté-
konyan végezzük el, akkor ez 
aktív része az integrált növény-
védelemnek. 

K i m o n d o t t a n  a j á n l o m  a 
lemosópermetezést a háztáji gaz-
daságokban. Ezért szeretném 
megemlíteni a gazdáknak a le-
mosó permetezésnek a fontossá-
gát, s az új vegyszert (Acorde), 

ami kimondottan hatékony a vé-
dekezésben az áttelelő stádium 
ellen. Ez egy új hatásspektru-
mú vegyszer a lemosó permete-
zésre, hatékony a kezeléshez. A 
permetezést +120C-nál kezdjük 
a fák nyugalmi állapotától a le-
velek megjelenéséig. Mint tud-
juk, azért hívjuk lemosó per-
metezésnek, mert nagy meny-
nyiségű permetlét használunk. 
A vegyszernek a kémiai össze-
tétele 4 komponensből tevődik 
össze: két gombaölőszer és két 
rovarölőszer. 

Még egy gondolat az őszi ka-
lászosok fejtrágyázásáról. Sokan 
sajnos nem tudják: az ősziek fej-
trágyázását kimondottan ammó-
nium-nitráttal végezzük el, nem 
pedig karbamiddal. Azért írom 
ezt, mert többen tették fel ezt a 
kérdést.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

A talaj előkészítése
A szervestrágyázást és a ta-

lajforgatást a gazdák többsége 
még a tél beállta előtt elvégez-
te. Ha nincs elővetemény (re-
tek, saláta, hagyma stb.), akkor 
könnyű dolgunk van. 
Az ilyen talajból vi-
szonylag könnyen ki-
alakíthatjuk motorka-
pával (frezával), de 
akár kézi kapával és 
gereblyével is a szük-
séges morzsalékos ta-
lajszerkezetet az ül-
tetéshez. Jóval nehe-
zebb dolgunk van a fent említett 
elővetemények után, mert az ön-
tözésektől, taposástól a talajszer-
kezet elég rögös lesz.

Ahol gondot jelenthet a ma-
gas talajvízszint, feltétlenül szük-
séges, de máshol is tanácsos 
bakhátat készíteni. Ezen kívül a 
megnövelt talajfelszín-felület le-
hetővé teszi a talaj jobb felme-
legedését, ami az uborkánál na-
gyon fontos.

A télen is fedett fóliaházak ta-
laja általában tavaszra nagyon ki-
szárad. Az ilyen talajt az ültetés 
előtt 5–10 nappal fel kell tölteni 
nedvességgel (vízzel). Ugyanis a 
száraz talajba ültetett palántákat 
nagyon nehéz lesz öntözni. Ez 
azért van, mert az ilyen száraz, 
poros talajszerkezet rossz „víz-
vezető”. Még a csekély vízmeny-
nyiségtől is a palánták körül egy 
túlöntözött zóna alakul ki. Eb-
ben először szinte megfulladnak 
a gyökerek, majd hirtelen kiszá-
radva szinte egy vályogtömbbé 
válik az ilyen talaj.

A talaj előkészítéshez tarto-
zik még a megfelelő talaj-hő-
mérséklet biztosítása. Az ubor-
kapalántákat csak olyan talajba 
szabad kiültetni, amelynek a hő-
mérséklete 10-15 cm mélység-
ben még a hajnali órákban sem 
megy 150C alá.

A palánták előkészítése  
A tervezett kiültetés előtt 4-5 

nappal a palántákat fokozatosan 
hozzá kell szoktatni a kiültetés 
utáni viszonyokhoz. Edzésnek 
csak egy kis jóindulattal nevezhe-
tő ez a folyamat, hisz a vízmegvo-
nást kalciumhiányos és só-kárté-
teles tünetekhez, míg a 120C alá 
vitt hőmérséklet gyökérpusztulás-

Az uborkaplánták ültetéséről
A tűzifa hiánya és jelentős megdrágulása rányomja a bélyegét a 
2020-as hajtatási szezonra. Jelentősen lecsökkent azoknak a gaz-
dáknak a száma, akik bevállalták a februári ültetést. A termelők 
többsége a biztonságra játszik, s csak jelentős csúszással, március 
elejére – közepére tervezik a palánták kiültetését.

hoz vezethet. E helyett fokozott szel-
lőztetéssel, a palánták szétrakásával, 
az éjszakai hőmérséklet 150C-on tar-
tásával készíthetjük elő a palántákat 
a stresszmentes kiültetéshez.

Amennyiben valamilyen oknál 
fogva nem tudjuk idejé-
ben kiültetni a palántá-
kat, a felnyurgulás meg-
akadályozására a víz-
megvonás helyett hasz-
náljunk inkább 1/2-1/3 
töménységű réztartalmú 
permetszereket (pl. Fó-
rum R, Champion stb.)

Ültetés
Az ültetéskor a legfontosabb te-

endőnk, hogy megakadályozzuk a 
palánták gyökérzetének a pusztulá-
sát, sőt megfelelő feltételek biztosí-
tásával minél intenzívebb növeke-
désre serkentsük. Ehhez a fent emlí-
tett, megfelelően magas talajhőmér-
séklet, valamint könnyen felvehető 

foszfor szükséges. Bevált gyakorlat, 
hogy néhány órával kiültetés előtt 
a még poharas palántákat az úgy-
nevezett „starter-es” tápoldatban 
rakjuk (1-1,5 dkg/10 liter víz) úgy, 
hogy az éppen befedje a cserepeket 
(poharakat). Néhány perc alatt így a 
palántaföld megszívja magát ezzel 
a foszfordús tápoldattal, biztosítva 
számára a tápanyagokat a legkriti-
kusabb időszakban. A kiütetés utáni 
beiszapoló öntözést lehetőleg lan-
gyos, 18-20 0C-os vízzel végezzük.

A palántákat nem szabad túl 
mélyre ültetni, ugyanis ez gyö-
kérpusztuláshoz és tőbetegségek-
hez vezethet. A nagykönyv szerint 
a gyökérnyaki résznek nem volna 
szabad a fólia talajával érintkez-

nie, a tápkocka tetejének 1–1,5 
cm-rel a talajfelszín fölött kel-
lene maradnia. Rendkívüli eset-
ben, amikor a palántáink nagyon 
megnyúltak, s nem bírnák ki az 
álló ültetést, ültethetjük fektetve 
is. Ilyenkor ügyeljünk arra, hogy 
a sziklevél mindenképpen a fel-
színen maradjon. A gyökérnyaki 
rész befertőződésének megaka-
dályozására a palántanevelésnél 
már ismertetett szerekkel véde-
kezhetünk. Praktikus módszer, 
amikor a szükséges szermeny-
nyiséget poharazás helyett háti 
permetezőgépekkel juttatjuk ki a 
palánták tövéhez. Természetesen 
ilyenkor ki kell venni a porlasz-
tót, hogy könnyebben és egy su-
gárban menjen a permetlé.

A begyökerezési időszak   
A kiültetés utáni első héten a 

csepegtető-szalagok helyett ér-
demesebb az öntözőkannával 
öntözni az állományt. Ugyanis 
gyakran előfordul, hogy annak 
ellenére mutatnak vízhiányos 
tüneteket a kiültetett palánták, 
hogy a talaj megfelelően ned-
vesnek tűnik. Ez azért van, mert 
az uborka gyökérzete még nem 
nőtt ki palántaföldből, tovább-
ra is főleg ebből veszi fel a vizet 
és a tápanyagot. S hiába adunk a 

csepegtetőszalagon keresztül el-
vileg elegendő, sőt sokszor még 
túl sok vizet is, a palántáink na-
gyon hamar elhasználják a saját 
kis szűk gyökérzónájukból a vi-
zet, s „szomjan halnak a folyó 
közepén”.

5-7 nap múlva aztán elkezd-
hetjük a rendszeres tápoldato-
zást. A tápoldatok összetételére 
és mennyiségére vannak ugyan 
általános szabályok, de a legfőbb 
szabály az, hogy folyamatosan 
igazítsuk azt a növények igénye-
ihez. De ezzel már a következő 
cikkünkben fogunk foglalkozni. 

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Ahol az alacsony művelésű tő-
kéket földdel felkupacolták, 
ott most ezeket le kell bon-
tani, kinyitjuk a szőlőt, hogy 
a vesszőkön levő rügyek – a 
nedvkeringés megindulása 
után – minél előbb kihajthas-
sanak. A biztonság kedvéért 
ajánlatos a vesszőkön levő 
néhány termőrügyet hosszá-
ban éles késsel felmetszeni és 
ezzel megállapítani, hogy a 
rügyek nem károsodtak-e. Ha 
a rügymetszet szövetei élén-
ken zöldek, akkor a rügy ép 
és alkalmas lesz a fürtök ki-
nevelésére. Ha a rügy szöve-
te a csúcsán elbarnult, akkor 
kisebb fagykár érte, de ha az 
egész metszet barna, vagy fe-
kete: a rügy elfagyott.

Tavaszi munkák 
a szőlőskertben

Mire támaszkodhatnak a szőlőtőkék?
A szőlő futónövény, gondozatlanul felmászik a fák koroná-

jába is, ezért támasztékra van szüksége. A legjobb, hagyomá-
nyos támaszték az akácfából hasított karó, amely10-15 évig is 
támasztja a fürtöket viselő termővesszőket az alacsony műve-
lésű tőkék mellett. A magasművelésű szőlőkben azonban épí-
tett támrendszerre van szükség; ez támoszlopokból és vízszin-
tesen kifeszített huzalokból áll. A meglazult huzalokat tavasz-
szal meg kell feszíteni.

Pótoljuk a hiányzó tőkéket!
Nagyon fontos feladat a hiányzó tőkék pótlása. Ez legegysze-

rűbben sima vesszőkkel történik, amelyeknek a megeredési való-
színűsége meglehetősen alacsony. Ezért a pótlásra inkább hasz-

náljunk gyökeres vesszőt, illetve kötött talajú termőhelyen gyö-
keres oltványt.

A hiányzó tőkék pótlására kiváló módszer a bujtás. Ez úgy 
történik, hogy egy egészséges, biztonságosan termő, megfele-
lő fajtájú tőkéről kiválasztunk egy erős, hosszú vesszőt és azt 
a hiányzó tőke helyén ásott gödörbe vezetjük; ott az gyöke-
ret ver és a következő évben akár már szüretelni is lehet róla 
néhány fürtöt.

Hogyan váltsunk szőlőfajtát?
Előfordul, hogy a szőlősorba került egy vadalanyról fejlődött, 

vagy nem megfelelő fajtájú (pl. fehér bort termő ültetvénybe egy 
vörösbort termő tőke) szőlőtőke. Ezt gyökérnyakba oltással lehet 
a kívánt fajtára váltani. Ehhez a tőke körül földet ki kell emel-
ni, a tőke fejét le kell vágni, fel kell hasítani és abba kell egy ol-
tóvesszőt behelyezni, a sebet oltóviasszal bekenni és bekötözni. 
Az így beoltott tőke gyors fejlődésnek indul és a következő év-
ben már teremhet is.

A metszéstől függ a termésünk!
A szőlőtőke igényes növény, egész évben törődni, foglal-

kozni kell vele. Ha a fenti munkákat elvégeztük, a nedvkerin-
gés megindulása után következik a metszés, amelyet nagyon 
gondosan kell elvégezni annak a biztos tudatában, hogy a ter-
més mennyiségének a túlzott növelése a szőlőtermés minősé-
gének csökkenésével jár! Meg kell tehát keresni a metszésnek 
azt a mértékét, amely egyensúlyt teremt a mennyiség és a mi-
nőség között!

Csak a metszés után következzék a tőkék lemosó permete-
zése, amely azonban feltétlenül szükséges növényvédelmi eljá-
rás a szőlő rendszeresen bekövetkező gombafertőzéseinek (pe-
ronoszpóra, lisztharmat, szürkerothadás) megelőzésére.

***
Nagy igazságot hirdet Jókai Mór a Kertészgazdászati jegy-

zetek (1896) című könyvecskéjében, amikor azt tanítja minden 
szőlőt telepítő embertársának: A szőlő nem engedelmes jobbágy, 
mint a krumpli, aki tudja már a kötelességét: a szőlő a szolga-
bíró, aki munkára hajt s halasztást nem enged. Aki szőlőt ültet, 
nagy urat vesz magának.

balintgazda.hu/karpatinfo



2020. 
március 11. 11Kékfény - Sport

Rovatvezető: Jakab LajosMég több információ a karpatinfo.net-en

KRIMI SPoRT

Március 6-án este halálos kimenetelű 
közúti baleset történt Munkácson – szá-
mol be a pmg.ua.

Egy Volkswagen Caddy típusú gép-
kocsi a Prjasivszka utcán az Ivan Franko 
utca irányában haladva 20 óra 15 perckor 

Halálos baleset Munkácson
elütött egy gyalogost. Az 59 éves munká-
csi nő, aki szabálytalanul átfutott az út-
testen, a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A 40 éves munkácsi sofőr józan volt. A 
gépkocsit a rendőrség büntetőparkolójában 
helyezték el. Az ügyben tart a nyomozás.

Március 2-án a rendőrség ügyeleti vo-
nalán egy ungvári nő közölte, hogy a 
hátába szúrt késsel talált rá otthoná-
ban az anyjára.

A helyszínre kiérkezett operatív nyo-
mozócsoport tagjai megállapították, 
hogy a 71 éves áldozatot a lánya, azaz 
a bejelentő gyilkolta meg. A 49 éves nő 
bevallotta, hogy aznap vitába keveredett 

Hitel miatt gyilkolta meg anyját egy nő
az anyjával, ugyanis hitelt vett fel a ne-
vére, amelyet nem volt hajlandó törlesz-
teni. A vita hevében a nő felkapott egy 
konyhakést, amellyel hátba szúrta any-
ját. Az utóbbi a helyszínen belehalt sé-
rülésébe.

Az elkövetőt őrizetbe vették. Az ügy-
ben büntetőeljárást indított a rendőrség 
– írja a pmg.ua.

Március 5-én a megyei rendőrség em-
berkereskedés ellen küzdő osztályának 
munkatársai a Nagybereznai Rendőr-
séggel, valamint az állami határőrszol-
gálattal közösen egy csoport migránst 
találtak Kisbereznán (Malij Bereznij), 
tájékoztat a 0312.ua.

A hat, valószínűleg Srí Lanka-i fér-

Hat migránst találtak egy magánházban
fi két helyi lakos otthonában rejtőzköd. 
Az 58 és 35 éves kisbereznai lakosok 
pénzjutalom fejében segítettek vol-
na átjutni a migránsoknak az Európai 
Unió országaiba. A hat külföldi állam-
polgárt és a két ukrajnai férfit a helyi 
rendőrségre szállították. Az ügyben tart 
a nyomozás.

A durva baleset csütörtökön reggel 6 
óra körül történt a Huszt–Bustyaháza 
(Bustino) közötti szakaszon, számol be 
a 0312.ua.

A vasúti átjáró piros jelzése és a hang-
jelzés ellenére egy Mercedes-Benz Sprin-
ter típusú kisbusz sofőrje megkerülte a so-
rompót, és emiatt összeütközött egy épp el-
haladó vonattal, majd az árokba borult. A 
baleset következtében 6 utas megsérült, a 

Vonattal ütközött egy kisbusz
szentmihálykörtvélyesi (Hrusovo) lakoso-
kat a mentősök különböző sérülésekkel a 
técsői kórházba szállították. Más informá-
ciók szerint öten szenvedtek sérülést. A so-
főr és két utas nem igényelt kórházi ellátást.

Az ütközés miatt a vasúti személyfor-
galomban nem következett be fennaka-
dás. A rendőrség eljárást indított az ügy-
ben. A 31 éves szentmihálykörtvélyesi so-
főr nem volt ittas.

Március 4-én este Munkácson egy VAZ 
típusú autó több járműben is kárt tett, 
melyek a templom mellett parkoltak, 
írja a pmg.ua. Ez idő alatt a templom-
ban tartott a mise.

A hatóság jelentése szerint a balese-

Több autót is megrongált egy részeg sofőr 
Munkácson

tet okozó jármű sofőrje ittas állapotban 
volt, és megpróbált elmenekülni a hely-
színről. Az autótulajdonosokat a temp-
lomból kiérvén kellemetlen meglepetés 
fogadta. Az esetnek nincsenek szemé-
lyi sérülései.

A napokban a villamosművek dolgozói be-
jelentést tettek a rendőrség ügyeleti részle-
gén arról, hogy Rahón törvénytelenül csat-
lakozott valaki a villamoshálózatra.

Az épületben tartott közös ellenőr-
zés során a villamosművek és a rendőr-
ség munkatársai kábítószer-tartalmú nö-
vények termesztésére berendezett helyi-

Áramlopás miatt bukott le egy 
marihuána-termesztő

séget találtak, ahol öntöző- és szellőzte-
tőrendszer is volt. A helyszínen mintegy 
200 gramm száraz marihuánát és 5 bokor 
kannabiszt találtak.

Megállapították, hogy a kábítószerfar-
mot egy 22 éves rahói férfi rendezte be. 
Az ügyben büntetőeljárást indítottak. Tart 
a nyomozás, írja a 0312.au.

Halálos kimenetelű baleset történt már-
cius 2-án Huszton, az esti órákban.

A mukachevo.net információi szerint 
egy 20 éves fiatalember Daewoo Lanos tí-
pusú járművén Munkács irányába tartott, 
amikor is elvesztette uralmát a jármű fe-
lett, s elütött egy 77 éves helyi nyugdí-
jast. Sajnálatos módon az idős hölgy a 

Halálos kimenetelű baleset Huszton: nyugdíjas 
vesztette életét

huszti kórház intenzív osztályán belehalt 
sérüléseibe.

Az információk szerint a sofőr it-
tas állapotban vezette a személygépko-
csit, vérében 2,4 promille alkoholszin-
tet mértek.

A férfit előzetes letartóztatásba helyez-
ték, az ügyben eljárás indult.

A furcsa eset a Técsői járásban történt. 
A SZENK (СЕНК) őrző-védő társa-
ság közleménye szerint Aknaszlatinán 
(Szolotvino) egy ismeretlen tettes meg-
próbált a betört ajtón bejutni egy ma-
gánházba, de működésbe lépett a riasz-
tórendszer, ezért elmenekült a helyszín-
ről, tájékoztat a prozak.info.

Másnap a férfi visszatért és baltával, 
szétverte a riasztót, majd bemászott a ház-
ba. A tettes nem tudta, hogy az őrző-vé-

A kéményből mentettek ki egy tolvajt
dő cégnél jelzett a riasztó, s a biztonsági 
őrök azonnal elindultak a helyszínre. Ami-
kor a férfi meglátta őket, először megpró-
bált elrejtőzni a padláson, majd a kémé-
nyen keresztül akart megszökni a házból, 
azonban beszorult a kéménybe, ezért se-
gítségért kiáltott.

Az őrök értesítették a tűzoltókat, akik 
speciális eszközök segítségével kihúzták 
a behatolót a kéményből, s átadták a rend-
őrségnek. Az ügyben eljárást indítottak.

A mögöttünk maradt héten két fordu-
lót is rendeztek az országos élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokságban, ami egyben 
a pontvadászat két harmadának a be-
fejezését is jelentette.

Az úgynevezett rájátszásban az első 
hat helyen álló együttes egymás között 
dönti majd el az érmes helyezések sor-
sát, míg a 7-12 helyen tanyázó csapatok 
a bennmaradás kiharcolásáért mérkőznek 
meg egymással.

A címvédő és listavezető Sahtar 
Donyeck előbb magabiztosan győzte le 
4-1-re az FK Dnyiprót, majd a Kolosz 
Kovalivka vendégeként nyert egy gólok-
ban gazdag találkozón 4-3-ra. 

Kettős győzelemmel vette a heti aka-
dályokat a tavaszt meglehetősen rapszo-
dikusan kezdő Dinamo Kijev is a Kolosz 
és az Olekszandrija ellen. A fővárosiaknak 
ugyanakkor 14 pont a hátránya az éllovas-
sal szemben, amit a hátralévő 9 forduló-
ban nagyon nehéz lesz behozni.

Eredmények: 21. forduló: Dinamo 
Kijev – Kolosz Kovalivka 2-0, FK 
Mariupol – Vorszkla Poltava 3-0, Zorja 
Luhanszk – FK Lviv 2-0, Olimpik 
Donyeck – Gyeszna Csernyihiv 1-2, 
Sahtar Donyeck – Dnyipro 4-1, Kárpáti 
Lviv – FK Olekszandrija 0-4.

22. forduló: Kolosz – Sahtar 3-4, 
Gyeszna – Zorja 1-0, Vorszkla – Olimpik 
1-0, Olekszandrija – Dinamo 1-3, FK 
Lviv – Kárpáti 0-0.

A rájátszás előtt a listavezető Sahtar 
59 ponttal áll az élen a 45 ponttal második 
Dinamo és 43 pontos Zorja előtt. Az első 

16 csapatosra nő az ukrán élvonal mezőnye

Fogyóban a Fradi előnye
hat tagja még a Gyeszna, Olekszandrija 
és a Kolosz is.

A sűrű bajnoki program mellett az Uk-
rán Hivatásos Liga is ülésezett a héten és 
a szervezet végrehajtó bizottsága egy fon-
tos döntést hozott: ezek szerint a követke-
ző idénytől a mostani 12 helyett már 14, 
míg a 2021-22-es szezonban már 16 csa-
pat szerepel majd az ukrán élvonalban. 
Döntés született arról is, hogy 2021-től a 
VAR-rendszert már minden, a Liga által 
megrendezésre kerülő eseményen alkal-
mazni fogják majd.

***
Magyarországon a 24. fordulóval foly-

tatódott az első osztályú pontvadászat, 
amelyben ismét botlott a listavezető és 
címvédő FTC, így Szerhij Rebrov csapa-
tának tovább csökkent az előnye a Mol Fe-
hérvárral szemben a bajnoki címért zaj-
ló csatározásban. A fehérváriak a Puskás 
Akadémia vendégeként nyertek nagyon 
magabiztosan.

Újabb vereségével a Kaposvár gya-
korlatilag már kiesőnek tekinthető, míg 
az utóbbi hetekben bukdácsoló Újpest is 
,,bejelentkezett” a bennmaradásért folyó 
küzdelembe.

Eredmények: ZTE – FTC 1-1, Pus-
kás Akadémia – Mol Fehérvár 1-4, Paks 
– Honvéd 0-0, Kaposvár – Mezőkövesd 
0-4, Diósgyőr – UTE 2-1, Debrecen – 
Kisvárda 1-0.

A továbbra is két mérkőzéssel keve-
sebbet játszó FTC 50 ponttal vezeti a ta-
bellát a 49 pontos Fehérvár és 44 ponttal 
harmadik Mezőkövesd előtt.

Néhány sorban
Nem borult a papírforma, és az esélye-
sebb csapatok győzelmével értek véget a 
Beregszászi Járási Labdarúgó Téli Kupa 
elődöntői.

A fináléba kerüléseket Nagybégányban 
rendezték. Kígyós 2-1-re legyőzte 
Nagybereget, míg az eddig még hibátlan 
Zápszony 7-1-es fölényes győzelmet ara-
tott Tiszaújlak ellen. Érdekesség, hogy a 
zápszonyiak kiválósága, Orosz András 
egymaga öt gólt szerzett a találkozón…

Mindez azt jelenti, hogy a fináléban 
Zápszony – Kígyós döntőre kerül majd 
sor.

***
A megyei téli kupában is kialakult a fi-
nálé párosítása. Az elődöntőben a címvé-
dő Nagyszőlős 1-0-ra nyert Irhóc ellen, 
míg a másik párharcban Borhalom meg-
lepő fölénnyel, 5-1-re verte Szerednyét.

***
Nem kezdődött jól a rájátszás sorozata az 
Ungvári Kárpáti számára az ukrán élvo-
nalbeli női kézilabda-bajnokságban.

Az alap-
szakasz során 
a Szuperligá-
ban az első 
három helyen 
végző együt-
tesek egymás 
közt döntik el 
az érmes he-
lyezések sor-
rendjét.  Az 
első fordu-
lót Ungváron 
rendezték a 
hétvégén. Az 
alapszakaszt 
a 3. helyről 
váró Kárpáti 
előbb 35-27-
re maradt alul 
a listavezető 
Halicsanka Lvivvel szemben, majd más-
nap 31-28 arányú vereséget szenvedett a 
Real Mikolajivtől.

A Halicsanka és a Real egymás elle-
ni találkozója 26-22-es lembergi győze-
lemmel zárult.

A bajnoki tabellán így a címvédés 
küszöbén álló Halicsankának 42 pont-

ja van, míg a Real 29 ponttal a második. 
A Viktor Csernov által irányított Kár-
páti 25 pontjával a 3. helyről várhatja 
a folytatást.

***
A Rosztov-Don elleni 29-26 arányú 
vereséggel zárta az FTC női kézilab-
da-csapata a Bajnokok Ligája közép-
döntőjének sorozatát. Az már koráb-
ban eldőlt, hogy a Fradi nem jut a ne-
gyeddöntőbe.

Ott lesz viszont a legjobb nyolc között 
a címvédő Győri Audi ETO, amely utol-
só csoportmeccsén 35-29-re verte a ro-
mán Valceát.

A budapesti négyes döntőbe kerülésért 
való párharcban a győriek a román CSM 
Bucurestivel találkoznak majd.

A női EHF kupában a címvédő Siófok 
kettős győzelemmel jutott tovább az elő-
döntőbe a török Kastamonu ellenében. A 
fináléba kerülésért a dán Odense lesz a Ba-
laton-partiak ellenfele.

***
A tenisz Davis-kupa Debrecenben rende-
zett selejtezőjének ötödik mérkőzése adott 

választ arra, hogy a magyar válogatott ju-
tott be a madridi szuperdöntőbe Belgium 
3-2-es legyőzésével.

Fucsovics Márton a döntő szettben 6-7, 
6-4, 6-2-re legyőzte Ruben Bemelmanst, 
így a magyar együttes lesz ott a finálé 18 
csapata között.
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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. 

• Férfiakat és nőket 50-55 éves korig.
• 170 000 Ft nettó alapbér, 
• plusz bónuszok és cafetéria. 
• Ingyenes szállás biztosított.

Álláslehetőség Magyarországon!
A Flextrinics Zalaegerszeg 

oPERÁToRI MUNKAKöRRE 
munkavállalókat keres!

Mob.: +380 (67) 67 10 595

Telek, föld eladó

A Beregi-halastónál  5 
szotek privatizált telek eladó 
a víz mellett. Ár megegyezés 
szerint. Mob.: 066-2891117. 
Nagybaktán két privati-
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő gyü-
mölcsfával és 300 db lugas 
csemegeszőlővel eladó. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 

Ház kiadó

Nagybaktán összkomfor-
tos kertes házban 3 szoba 
kiadó diákok, egyedülállók 
vagy turisták részére, rö-
vid vagy hosszú távra. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 
Beregszászban, a régi men-
tőállomás mögött 3 szobás 
lakás eladó az ötödik emele-
ten. Tel: 066-3945772. 

Ház eladó

Batáron a Béke utcában 
összkomfortos családi ház 
eladó (melléképületek, nagy 
kert, víz és gáz bevezet-
ve). Ár megegyezés szerint. 
Mob.: 098-9842389 (ma-
gyarul). 
Családi ház eladó Bereg-
szászban az Arany János u. 
21. szám alatt, közel a köz-
ponthoz. Áron alul. Mob.: 
066-0162484. 

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

Sürgősen eladó emeletes, 
összkomfortos családi ház 
Gát központjában, a Fő út 
75. szám alatt. Mob.: +3630-
4307088. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt kertes 
ház bútorostól, víz, gáz, 3 fá-
zisos villany. Ára: 50000 f.e. 
Mob.: 099-6608338. 
Beregszászban a Munkácsi 
út 145. szám alatt kétgene-
rációs családi ház eladó több 
melléképülettel, nagy kerttel. 
Tel: 095-7676364. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Beregszászban csendes ut-
cában összkomfortos csa-
ládi ház eladó (nyári kony-
ha, melléképület, garázs) 
10 szotek kerttel. Ár meg-
egyezés szerint. Mob.: 095-
8873230. 

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

Beregszászban emeletes csa-
ládi ház eladó a Zaporizsszka 
u. 41. szám alatt. Gyümöl-
csös és építkezésre alkalmas 
területtel. Ár megegyezés 
szerint. Érd.: 066-5292856. 
Bátyúban nagyon jó helyen – 
közel a középiskola, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba 
és egy konyha. Tartozik hoz-
zá 13 ár földterület. A földgáz 
bevezetve, a vízvezeték a ház 
előtt. Ár megegyezés szerint. 
Mob.: 098-8063947. 
Eladó egy 3 szobás csa-
ládi ház Beregszászban a 
Szentföld utcában, garázzsal. 
Irányár: 42000 f.e. Mob.: 
050-1885911. 
Beregszászban, a Rozsoskert 
út 57. szám alatt családi ház 
eladó. Háromszobás, gáz, víz 
bevezetve, felújításra szorul. 
Ár megegyezés szerint. Tel: 
050-6913079. 

Lakás eladó

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

Eladó egy 3 szobás harma-
dik emeleti lakás saját fűtés-
sel Beregszászban a Lónyai 
úton. Mob.: 098-7050320. 
Beregszászban 2 szobás 3. 
emeleti összkomfortos lakás 
bútorral együtt sürgősen el-
adó a Muzsalyi út 117/35. 
szám alatt. Tel: +3670-
5213667, +4474-35149606. 
Email: csabadelczegh69@
freemail.hu. 

Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. eme-
leti 2 szobás, felújított, bú-
torozott lakás eladó. Tel: 
050-6491429. 

Beregszász Csigaszug 
körzetében eladó egy 
négyszobás 132 m2-es, 
szigetelt lakás, melyhez 
3 szotekes saját kertrész, 
garázs, pincék, két er-
kély és a konyha/étkező-
ből nyíló kertre néző te-
rasz tartozik, beépített, gé-
pesített konyhával és be-
épített hálószobaszekré-
nyekkel. Befektetésként, 
kiadásra kiválóan alkal-
mas. Irányár: 79 000 f.e. 
Mob.: +38095-9318073. 

Egyéb ingatlan kiadó

Beregszász központjában, a 
Hősök tere 4. szám alatt ki-
adó egy 25 m2-es üzlethelyi-
ség. Ugyanitt, ahol a Pro100 
Pub található, szintén kiadó 
egy 120 m2 kereskedelmi he-
lyiség. Tel: 066-2030917. 

Egyéb jármű

Elektromos kerekesszék el-
adó Sárosorosziban. Mob.: 
+38098-1763766. 

Televízió

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

Kertek tavaszi szántását, 
gyümölcsfák metszését, tava-
szi lemosó permetezését vál-
laljuk Beregszászon és kör-
nyékén. Mob.: 066-5148589. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok. Mob.: 
050-8589288. 
Fák kivágása, darabolá-
sa, hasogatása. Árkok, ud-
varok, kertek kaszálása, ta-
karítása, gyomirtása. Bozó-
tok irtása, kertek ásása Be-
regszászban és környékén. 
Mob.: 066-5148589. 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását és gyümölcsfa 
metszését vállalom Bereg-
szászban és környékén. Va-
lamint hegesztést, betonozást 
és kéménypucolást is. Mob.: 
050-1948976. 

Szőlészet-borászatba 
(Kö zép-Magyarország) 
mun katársakat keresünk, 
jöhet házaspár is. Magyar 
adó- és tajkártyával ren-
delkezők jelentkezését vár-
juk! Szállást biztosítunk! 
Mob.: +3630-8608818. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó hetilap-
ok kézbesítésére Péter falván, 
Bökényben. Fizetés teljesít-
mény szerint. Minden eladott 
lap után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kár pátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Cset falván. Fi-
zetés teljesítmény szerint 
(1.5 hrivnya/db). Jelentkez-
ni lehet a szer kesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Asztélyban. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Siófoki étterembe pul-
tost, felszolgálót, szaká-
csot, konyhai kisegítőt, 
és ABC-be pénztárost/el-
adót keresek. Kiemelt bé-
rezés és szállás biztosított. 
Érd.: +3630-9973264; 
e-mail: vasmaria1962@
freemail.hu. 

Magyarországi munkale-
hetőség az építőipar minden 
szakmájában (asztalos is, 
valamint vízvezeték-szere-
lő). Bejelentett, hosszú távú 
munkalehetőség. Segéd-
munkás 1200 Ft/ó, valamint 
szakmunkás 1500 Ft/ó. Bri-
gádok jelentkezését is vár-
juk. Tel.: +38096-6862485, 
+3670-2994311. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

A Kárpátinfo hetilap 
reklámszervezőt keres 
a hetilap hirdetéseinek 
értékesítésére. Mob.: 
+38066-2850283. E-ma-
il.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den 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 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 

hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Tisztelt Munkavállaló! Ma-
gyarországi szarvasmarha te-
lepre keresünk munkavál-
lalókat. A szükséges kép-
zést helyben elvégezzük. 
Szállást, versenyképes jö-
vedelmet biztosítunk. Mob.: 
+3620-5692722 (Kovács 
András). 
Takarítónőt keresek Be-
regszászban. Mob.: 050-
8652104. 

Debreceni szolgálta-
tó vállalkozás közép-
fokú végzettséggel, jo-
gosítvánnyal rendelke-
ző munkatársakat keres 
magyarországi, csehor-
szági munkavégzésre. 
Jelentkezés e-mailen: 
info@intertex.hu. Mob.: 
+3670-8833044. 

Munkatársakat keresek 
közepes fizikai munká-
ra Magyarországra, Gö-
döllő környékére! Szál-
lás megoldott! Ameny-
nyiben megbecsült tagja 
szeretne lenni egy mun-
kájára igényes csapatnak, 
mielőbb várom a jelent-
kezését: Kormos Zsolt, 
+3670-5008820, email: 
kertepitoevi@gmail.com. 

Építkezés, felújítás

Beregszászban hagyomá-
nyos tégla eladó. Mob.: 066-
3967011. 
Öntöttvas fürdőkád (használt) 
és mosdó eladó Beregszász-
ban. Mob.: 066-0407880. 

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

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszász-
ban. Ár: 1200 hrivnya. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Eladó új deszkák. Mob.: 
099-6608338. 

Barkács, szerszám

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

Lakásdekoráció

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

Hűtés, fűtés

Eladó jó állapotban lévő 
Ariston fali kazán, ké-
ményes, Beregszászban. 
Ára 5000 hr. Mob.: 099-
2393269. 

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

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.

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 ma-
gyarországi programokon, versenyeken részt venni, vál-
tozatos szakkörökre járni – jöjjetek a beregszászi gim-
náziumba!

Ha szeretnétek minél alaposabban felkészülni a fel-
vételi vizsgákra, közelebbről megismerni a gimnázium 
mindennapjait, megismerkedni leendő osztálytársaitok-
kal – 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 vár-
juk, akik 2020-ban fejezik be a 6., 7., 8. vagy 9. osztályt. 

Iskolánkban a 10-11. osztályok univerzális profil sze-
rint működnek. Emellett lehetőség van emelt óraszám-
ban elmélyíteni a tudást angol és ukrán nyelvből, mate-
matikából, informatikából, fizikából, kémiából, bioló-
giából, magyar nyelvből és irodalomból, történelemből, 
földrajzból, egyházi tantárgyakból. 

A líceum diákjai lelki alkalmakon vehetnek részt. If-
júsági és szövetségi órák, csendeshétvégék, gyülekeze-
ti látogatások, evangelizációk, keresztyén előadások, is-
tentiszteltek keretében mélyíthetik hitüket, kátéórákon 
vehetnek részt.

Intézményünkben lehetőség nyílik tanórákon kívü-
li művészeti képzésre, melynek keretében a felvételt 
nyert diákok gitár, zongora, ének és néptánc oktatásban 
részesülhetnek.

A diákok kirándulásokon, cserediák programokban, 

missziós munkákban vehetnek részt. Hazai, magyaror-
szági és Kárpát-medencei tanulmányi versenyeken, mű-
veltségi vetélkedőkön mérethetik össze tudásukat. Az 
érettségizők pályaorientációs előadások, személyes ta-
nácsadások formájában kaphatnak segítséget a tovább-
tanulásukhoz, a felvételi ügyintézéshez.

A felvételt nyert tanulók számára kedvezményes ét-
kezést és kollégiumi elszállásolást biztosítunk. 

A 7., 8. és 9. osztályba felvételizők matematikából, 
magyar 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, ma-
gyar nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeret-
ből kell felvételi vizsgát tenniük az 5–9. osztály tan-
anyaga alapján. 

2020. február 8-tól szombatonként 8 órai kezdet-
tel a líceumban előkészítő foglalkozásokat tartunk a 6., 
7., 8. és 9. osztályosok számára matematikából, magyar 
nyelvből és irodalomból valamint bibliaismeretből. Az 
előkészítő díjtalan.

A felvételi eljárás során lehetőség van hozott pontok 
beszámítására. A hozott pontokról részletesen a líceum 
honlapján olvashatnak. 

Jelentkezni az intézményben igényelhető és a honlap-
ról is letölthető jelentkezési lappal lehet, melyhez szük-
séges a helyi lelkipásztor zárt borítékban csatolt ajánló-
levele, a születési bizonyítvány és a kódszám másola-
ta. (A lelkipásztori ajánlólevél 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 cím-
re 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!

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. osztályok-
ba jelentkezőknek 2020. április 4-én szombaton, fél 
8-ig kell megérkezni. Számukra február 15-től min-
den szombaton, reggel 9 órától előkészítő tanfolya-
mot 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

Mezőgazdasági eszköz

Eladó JuMZ 6 KL traktor 4 
soros krumplivető, 5 soros ka-
pálógép, 3 korpuszos eke, fé-
sűs kasza. Mob.: 096-8038603. 
Beregszászban termény 
raktározására vasláda el-
adó (1,80 cm hosszú, 0,75 
cm széles, 0,75 cm magas). 
Ára 1500 hrivnya. Két da-
rab benzines kanna. Mob.: 
066-3967011. 
Jó állapotban lévő 300 és 
100 literes szőlőszedő hordó 
eladó, azonnali használatra. 
Mob.: 066-3967011. 
Vadonatúj vetőgép eladó. 
Mob.: 095-3260426. 
Eladó egy újszerű állapotban 
lévő lengyel Wirax Z-069, 
1,4-es rotoros kasza. Mob.: 
+38096-2596558. 
Vastartály eladó Bereg-
szászban, 4400 literes, 3 mil-
liméteres falú. Irányár: 4500 
hr. Mob.: 050-8479459. 
Nagygejőcön eladó Forts-
ch ritt kombájn jó állapot-
ban. Mob.: 093-4031099 
vagy viber. 
Eladó mezőgazdasági tár-
csa, és egy három korpu-

szos eke elérhető áron. Tel: 
068-4354466. 

Növény

Oltott csemege- és borszőlő 
oltványok eladók nagy fajta-
választékban, kis és nagy té-
telben. Mob.: 099-3211747. 
Gyümölcsfa, szőlőoltvá-
nyok, konténeres dísznövé-
nyek és diófaoltványok nagy 
fajtaválasztékban eladók. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 
Diófa csemeték eladók. 
Mob.: 068-5213759. 

Háziállatok

Jánosiban két hosszú sző-
rű, vörös és szürke cica 
ingyen elvihető. Tel: 098-
5614069. 

Baba, gyerek

Összecsukható babakocsi 
eladó, kitűnő állapotban. 
Mob.: 095-3260426. 
Babaülés eladó 2–12 éves 
korig. Mob.: 095-3260426. 

Elveszett

Elveszett kedvenc cicám 
Beregszászban. Telefonál-
jon, aki látta. Mob.: 099-
4639620.

„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 Magyar 
Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kárság és a Bethlen Gábor Alap a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztésé-
ért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 
ko or dinálásáért felelős miniszteri biztosság közbenjárásával. A 
program szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátal-
jai kirendeltsége és az Örökség Gyermek Népművészeti 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 szabály-

zat letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapjáról.
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.
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KoS (3. 21.-4. 20.)

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

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

oRoSzLÁN (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.-9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKoRPIó (10.24.-11.22.)

NyILAS (11.23.-12. 21.)

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

VízöNTŐ (1. 21.- 2.20.)

HaLaK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!
A Karácsfalvai Sztojka Sándor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felhívás
V. Színjátszó tábor

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

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

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

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

drámapedagógus.
Ha szeretnéd magad kipróbálni a színpadon és szíve-

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

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

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

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

Cserkész felnőttképzés 
Kárpátalján!

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Kárpátaljai Magyar 
Cserkészszövetség idén is meghirdeti felnőttképzését 
a cserkészet iránt érdeklődők számára. A képzés célja, 
hogy a Kárpátalján élő, dolgozó felnőttek találkozzanak 
a cserkészettel, életfelfogásával és a cserkészetben rejlő 
ifjúságnevelési lehetőségekkel.

A hétvége folyamán a résztvevők:
• megismerkednek a világ, a magyar és a kárpátaljai 

cserkészet történetével
• átfogó képet kapnak a cserkész életforma gyakor-

lati hatásairól
• kipróbálhatják a cserkészmódszerben rejlő lehe-

tőségeket
• módszertáruk olyan ismeretekkel bővül, melyet 

kiscsoportos ifjúsági közösségek fejlesztésére felhasz-
nálhatnak.

 Ha van a környezetedben olyan személy, aki
• többet szeretne megtudni a cserkészetről
• érdeklődve figyeli a kárpátaljai magyar cserkészek 

munkáját
• szívesen becsatlakozna a cserkészcsapatok mun-

kájába
• közösségi munkát végez és új módszereket szeret-

ne elsajátítani.
Hívd meg a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövet-

ség képzésére!
Telefon: 095-56-70-490
Email: iroda.kamcssz@gmail.com
A cserkészképzés első alkalmának időpontja: 2020. 

március 20–22.
 (Az alkalom elvégzése után lehetőséget biztosítunk 

kárpátaljai cserkésztáborokban való részvételre.)
Helyszíne: Bereg Camp
Érkezés péntek délután, távozás vasárnap délelőtt. 

Csak a képzés teljes idejére fogadunk el jelentkezést.
Alsó korhatár: 18 év.
A részvétel ingyenes!
Jelentkezési határidő: március 13.

Втрачений тимчасовий військовий квіток МК № 
5982412 від 31 травня 1994 р. виданий Берегівським 
РВК Закарпатської обл. на ім’я Унока Андрій 
Павлович, вважати недійсним.

A napokban minden 
a tervei szerint alakul. 
Bármit vesz a fejébe, 
az pontosan úgy lesz, 

ahogy tervezi és sikerre fogja 
vinni. Amennyiben ingatlan vá-
sárlással kapcsolatos tervei van-
nak, érdemes a héten kivitelez-
nie őket. Akármilyen akadállyal 
is találja szembe magát, könnye-
dén legyőzi őket. Csak legyen 
magabiztos és tartsa szem előtt 
a céljait, és ne hagyja, hogy eset-
leg mások elbizonytalanítsák.

A héten semmi eset-
re se igyon előre a 
medve bőrére. Haj-
lamos lehet elbíz-

ni magát. Okosan tenné, ha 
mindent előre megtervezne. 
Ha így tesz, olyan dolgok is 
összejöhetnek, amikben bíz-
ni sem mert. Érdemes lenne 
néha meghallgatnia a szak-
értők vagy éppen a tapasz-
taltabbak tanácsát, akik se-
gíthetnek elképzelései meg-
valósításában.

Tökéletes ez a hét a kap-
csolatépítéshez. Új ba-
rátokat, de akár új üz-

letfeleket ismerhet meg. Legyen 
nyitott és merje megmutatni ön-
magát, a humoros, és kommuni-
katív oldalát. Sokszor kissé me-
reven viselkedik, pedig semmi 
oka másnak kiadnia magát. Vi-
szont nem ártana kicsit jobban 
odafigyelni az egészségére. Ne 
vegye félvállról, ha kellemetlen 
tüneteket tapasztal, hanem mie-
lőbb forduljon orvoshoz!

Nem minden feke-
te vagy fehér, ezt je-
gyezze meg, és akkor 

könnyen át fogja vészelni a he-
tet. Legyen kicsit rugalmasabb 
és próbálja meglátni a dolgok 
jó oldalát és a különböző hely-
zetekben a lehetőséget. A na-
pokban szívességet kérhetnek 
magától, de az lehet az érzése, 
hogy maga a kezét nyújtja és az 
egész karját akarják. Valóban, 
muszáj lesz határokat szabni, ha 
nem akarja, hogy kihasználják. 

A hét nyugodt és 
csendes lesz. Végre 
lazábbak a napjai és 

nem kell ezerrel pörögnie. 
Viszont felmerülhet néhány 
személyes probléma, ame-
lyeket Ön sem látott előre. 
Meglepetésként érik magát, 
de szerencsére képes lesz 
megbirkózni velük. A kö-
vetkező napokban több alka-
lommal is sikert érhetel mi-
nimális erőfeszítéssel az élet 
különböző területein.

Bizonyos dolgok meg-
változtak maga körül, 
talán a kapcsolatai is, 

és egyelőre nem tudja, miként 
viszonyuljon hozzájuk. Ideje 
Önnek is felelősséget vállalnia 
a tetteiért. Arra is rá kell döb-
bennie, hogy nem fogja tudni 
követni a korábban kidolgozott 
ütemtervet a héten, mivel vala-
mi sürgős és kiszámíthatatlan 
fog felmerülni. Ez az esemény 
valószínűleg befolyásolja az 
összes rövid távú tervét.

Úgy tűnik, hogy re-
mek időszak köszönt 
azokra, akik ingat-
lant szeretnének elad-

ni vagy vásárolni. Bármilyen 
hivatalos ügyet intéz vagy 
szerződést ír alá, legyen na-
gyon körültekintő. Azok, akik 
szeretnének valami újat tanul-
ni, remek lehetőséget találhat-
nak vagy kaphatnak. A héten 
több új ajtó nyílik meg Ön 
előtt, amennyiben változatni 
szeretne jelenlegi helyzetén.

Nagyon pozitív hét 
elé néz. A csillagok az 
Ön javára dolgoznak, 
különösen a hét első 

felében. A hét elején tervezze 
be fontosabb ügyeinek elvég-
zését, mert még nagyobb si-
kerre számolhat. Viszont le-
hetőség szerint hagyja szaba-
don az estéit, mert váratlan, 
izgalmas meglepetésekben 
és meghívásokban lehet ré-
sze, máskor pedig nagy szük-
sége lesz arra, hogy pihenjen.

Egy kissé lázadó le-
het a következő na-
pokban. Nem haj-
landó csapatban dol-

gozni, elfogadni mások iga-
zát vagy véleményét és egy-
általán olyan lesz, mint aki 
szemben úszik az árral. Bár 
származik majd ebből egy-
két kellemes élménye is, de 
az is biztos, hogy sok konf-
liktusban lesz része és több 
alkalommal is megnehezíti 
a saját helyzetét.

A héten kissé im-
pulzív hangulatban 
lesz. Néha kimon-
dottan meggondo-

latlanul cselekszik és beszél, 
emiatt pedig sok konfliktus-
ba keveredhet. Próbálja meg 
kicsit visszafogni magát, ha 
nem akar egész héten vesze-
kedni. Ellenben számos iz-
galmas, előrelépési lehető-
ség jelenik meg az életében, 
csak ki kell tudnia választa-
ni a legmegfelelőbbet.

Hihetetlenül éles lesz 
a nyelve a következő 
napokban. Nem tudja 

magában tartani a véleményét, 
amin nemigen fog finomíta-
ni. Nem túl meglepő, hogy 
sokszor sikerül majd bele-
gyalogolnia mások érzéseibe. 
Ugyanakkor az elméje is vág-
ni fog, mint a borotva, és hihe-
tetlenül könnyedén és gyorsan 
old majd meg bizonyos prob-
lémákat, és sokszor érhet majd 
a meglepetés erejével.

Rendkívül élesek 
lesznek az ösztö-
nei és sokat fognak 

súgni Önnek. Még akkor is, 
ha mások nem értenek egyet 
magával és más utat követ-
nek, akkor is ragaszkodjon 
a saját útjához. Valószínűleg 
nehéz döntéseket kell hoznia, 
de hamarosan megkapja a ju-
talmát érte. Nyissa ki a sze-
mét és a fülét, és ragadja meg 
a lehetőségeket, amelyekkel 
a héten találkozik.

Mezőgecsében március 10-
én ünnepelték 12.  
születésnapjukat

Balogh Milán és
Balogh Noel.

Ebből az alkalomból kö-
szöntik őket nagyon sok 

szeretettel a badalói nagy-
szülők, a keresztszülők: Szilvia és Szabolcs, vala-

mint unokatestvérük, Léna.
„Öröm és boldogság legyen mindig veletek, 
arcotok mosolyogjon, ne lásson könnyeket. 
Isten napjaitokat minden jóval áldja, a mi 

szerető szívünk ezeket kívánja.” 

Оголошення 
В зв’язку з проведенням робіт з розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо вста-
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для будівництва і обслуговування бу-
дин ку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: Закарпатська область, м. Берегове, 
вул. Б. Хмельницького, 149, виконавець робіт ФОП 
Прохорчук І.В. повідомляє Вас, що 17 березня 2020 
року з 10:00 до 14:00 години київського часу за 
адресою: Закарпатська область, Берегівський 
район, м. Берегове, вул. Б. Хмельницького, 17, в 
кабінеті №10 згідно статті 198 Земельного кодексу 
України та пунктом 3.12 Інструкції про встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) та їх закріплення межовими знаками, 
затвердженою наказом Держкомзему від 18.05.2010 
№ 376 (передбачено, що після виконання робіт із 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими 
знаками складається акт прийомки-передачі межових 
знаків на зберігання, який містить підписи суміжних 
землевласників (землекористувачів) у разі, якщо 
вони не заявляють претензій до існуючих меж) 
буде проводитися погодження меж з суміжними 
землевласниками/землекористувачами земельних 
ділянок, згідно проведеного знімання та матеріалів 
наданих Замовником робіт.

Просимо суміжних землевласників (землекорис-
тувачів) з’явитись особисто або надати уповноважених 
представників для погодження меж земельних ділянок 
та підписання актів прийомки-передачі межових 
знаків на зберігання та актів погодження меж.

Телефон для довідок: +38 (099) 034-42-35
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Az 5 legjobb immunerősítő

5 jótékony hatás, amit nem is sejtettél a paprikáról

A legjobb vírusölő 
növények

Ha neked is eleged van már a különböző 
bakteriális illetve vírusos eredetű meg-
betegedésekből, ideje szétnézned a zöld-
séges standokon is.

Ha a gyógyszereket nem is válthatod ki velük, fo-
gyasztásukkal, hamarabb kecmereghetsz ki az utált nya-
valyákból, és a tüneteket is felére csökkentheted.

Fekete bodza
A népi gyógyászatban igen ismert és kedvelt növény, 

különösen a tél végi, meghűléses időszakban használ-
ják előszeretettel. Láz- és fájdalomcsillapításra egyaránt 
alkalmas, a felső légúti megbetegedéseket okozó víru-
sok szaporodását pedig hatékonyan meggátolja. Mivel 
ilyenkor nem terem, szerezd be a bodzát lekvár, illetve 
fagyasztott, szárított formában.

Citrom
Nem véletlen, hogy már a gyerekekkel is citromos 

teát itatnak betegség idején. A folyadékpótlás mellett a 
citrusfélék immunerősítő hatásait is érdemes megemlí-
teni. Vírusölő, fertőtlenítő tulajdonságai miatt érdemes 
minél több citromot fogyasztani, ám vigyázz: külsőleg 
semmiképpen ne alkalmazd.

Teafa
Ez a sokoldalúan használható növény sokak kedven-

ce. A teafa illóolaja vírusölő, hígítva pedig bőrsérülések 
kezelésére is használható. Ha gyakori, visszatérő hüve-
lyi gombafertőzéssel küzdesz, körültekintően alkalmaz-
va akár ennek megszüntetésére is alkalmas, ám az orvo-
si konzultációt semmiképpen se mulaszd el.

Fokhagyma
A fokhagyma számtalan jótékony hatása mellett ki-

váló vírus- illetve baktériumölő is. A meghűléses beteg-
ségek első számú fegyvere. Sőt, nem csak belsőleg, de 
külsőleg is hatékonyan alkalmazható. A vírusos szemöl-
csök, herpeszek és gombás megbetegedések kezelésére 
elég csak péppé nyomkodnod a növényt, és az érintett 
testfelületre kenned.

Gyömbér
Aki volt már igazán náthás, tudja, mennyi kellemet-

len tünetet kell kezelni, hogy egy picit komfortosabban 
érezzük magunkat. A gyömbér a panaszok nagy részét ké-
pes enyhíteni: összehúzza a torok és az orr vérereit, így a 
dugulásos, hurutos tünetek enyhülnek. Emellett izzadást 
is képes előidézni, így a lázas megbetegedések gyorsabb 
lefolyásúak lehetnek. Csak reszelj egy keveset belőle a 
teádba, és meglátod, sokkal gyorsabban fel fogsz épülni.

Torma
A megfázásban a bedugult orr zavar a legjobban? 

Szeretnéd átaludni az éjszakát úgy, hogy ne kelljen idő-
ről időre felébredned egy kiadós orrfújásra? Akkor re-
szelj tormát, és lélegezd be az illóolaját. Remekül tisz-
títja a légutakat, megfigyelések szerint akár fél napon át 
is tarthat a hatása. Ha lefekvés előtt alkalmazod a mód-
szert, a nyugodt alvásod is biztosítva lesz. A megfele-
lő mennyiségű és minőségű alvás pedig, mint tudjuk, az 
egyik legfontosabb tényező egészségünk megőrzésére il-
letve visszaszerzésére.

wellandfit.hu

Ha az egészséges táplálkozásról hallasz, 
elsőként mi jut eszedbe?

C-vitamin
Más néven: aszkorbinsav. Vízben oldódó, hőérzékeny vi-

tamin. Ajánlott napi bevitelét 60-80 mg-ban határozzák meg, 
de ez éppen arra elegendő, hogy megóvjon a rettegett kórtól, 
a skorbuttól. Fontos tudnod, hogy az aszkorbinsav biológi-
ai hatása széleskörű, és nem csak az immunrendszer erősíté-
se a feladata. Többek között segít megőrizni a kötőszövetek, 
az izmok, az inak, a csontok vagy a bőr épségét. Méregtele-
nítő folyamatokban vesz részt; véd a szabadgyökök ellen; se-
gít az epe kiválasztásában és a vas felszívódásában. Sokrétű 
feladatából adódik, hogy a napi ajánlott bevitel nem elegen-
dő e széleskörű hatás kifejtéséhez. Mindezt tovább erősíti az 
a tény, hogy a modern embert egyre több olyan káros környe-
zeti hatás és stressz éri, melyek növelhetik a napi szükségletet.

Egy átlagos, ülőéletmódot folytató felnőtt ember C-vi-
tamin-szükséglete napi 200-400 mg-nál kezdődik. Rend-
szeresen fogamzásgátlót szedők, sportolók, nagyfokú szel-
lemi vagy nehéz fizikai munkát végző személyek esetében 
ez a mennyiség akár a többszörösére is nőhet. Lázas, fer-
tőző betegség esetén rövidtávon szintén megnő a C-vita-
min-igény. Azt viszont jó tudni, hogy a huzamosabb ide-
ig tartó 2000 mg-ot meghaladó bevitele nem ajánlott, mert 
hasmenést, gyomorpanaszokat, vesekövet okozhat.

D3-vitamin
Más néven: kolekalciferol. Zsírban oldódó, hőálló vi-

tamin, valamint hormonszerű anyag. UV-B sugárzás hatá-
sára a bőrben termelődik. A növényi D2-vitaminból csak 
napfény hatására jön létre aktív D3-vitamin, az állati élel-
miszerek azonban tartalmaznak D3-vitamint is.

Tudtad? UV-A sugárzás hatására nem képes aktív D3-vi-
tamin képződni, így a szoláriumozás nem alkalmas D3-vi-
tamin-képzésre!

Elsődleges szerepe a csontképzésben van, de az utób-
bi évtizedekben fedezték fel sejtnövekedést elősegítő, im-
munfunkciókat befolyásoló, inzulin- és vérnyomás-sza-
bályozó szerepét is. Továbbá hozzájárulhat az autoimmun 
betegségek kialakulásának megelőzéséhez és kezeléséhez, 
egyes rosszindulatú daganatok kialakulásának kockázat-
csökkentéséhez is.

Javasolt D3-vitamin-dózisok Magyarországon: gyer-

mekeknek 1-12 év között 600-1000 NE (Nemzetközi Egy-
ség), serdülőknek 800-1000 NE, felnőtteknek és várandó-
soknak 1500-2000 NE. Érdekesség, hogy cukorbetegség, 
elhízás esetén a javasolt beviteli érték 3000-4000 NE-re 
nő. (1 NE = 0,025 mikrogramm D3-vitaminnak felel meg)

Karotinoidok
Olyan zsírszerű színes vegyületek, melyek különféle 

gyümölcsök, zöldségek színét adják. A karotinoidok közé 
tartozik a karotin (pl. a sárgarépa, sütőtök, barackfélék jel-
legzetes sárga színét adja), a likopin (pl. a paradicsomban), 
a luetin (pl. a spenótban, a brokkoliban, tojássárgájában) 
vagy a zeaxantin a kukoricában.

Mindegyik családnak van külön-külön jótékony hatá-
sa is, de mind rendelkezik általános antioxidáns hatással. A 
stressz, a környezetszennyezés, sőt, még az aktív sport is nö-
veli a szabadgyökök és oxidáló anyagok képződését. Ezek 
az anyagok mind károsítják a sejteket, csökkentik a védeke-
ző képességet. Az antioxidánsok segítenek megvédeni a sej-
teket, szöveteket, szerveket a káros hatásoktól. Erre úgy ké-
pesek, hogy ők maguk válnak a szabadgyökök célpontjává. 
Azonban amint oxidálódnak, megszűnik védő funkciójuk, 
tehát pótlásukról nap mint nap gondoskodni kell!

Érdekesség! A karotinok közül a béta-karotint kell ki-
emelni, melyből a szervezet A-vitamint képes előállítani. A 
likopinról több tanulmány is bizonyította, hogy csökkent-
heti a prosztatarák, a hasnyálmirigy-daganat kialakulásá-
nak kockázatát. A luteinnek és a zeaxantinnak a tökéletes 
látásban van nagy szerepe.

Szelén
Mikroelem, mely csak minimális mennyiségben talál-

ható meg a szervezetben, feladatköre mégis nagyon sok-
rétű. Erős antioxidánsként szintén felveszi a harcot a káro-
sító szabadgyökök ellen, de más antioxidáns-hatású anya-
gok, mint pl. az E-vitamin, C-vitamin, az A-vitamin vagy 
a cink hatását is felerősíti. Ezzel összefüggésben tehát erő-
síti az immunrendszert, szerepe lehet a rosszindulatú daga-
natos megbetegedések megelőzésében, mindemellett las-
sítja a vírusok elszaporodását a szervezetben.

Pre- és probiotikumok
Kakukktojás. Elsőre furcsán hangozhat, de az immun-

rendszer megfelelő működése nemcsak különböző nyirok-
csomók, nyirokszervek egészségén múlik, hanem a bélrend-
szerben található több kilónyi baktérium is döntően befo-
lyásolja egészségi állapotunkat. A jótékony baktériumok, 
gombák (tehát a probiotikumok) meggátolják a bélnyálka-
hártyán megtelepedő káros anyagok szaporodását, de a to-
xikus anyagcseretermékek lebontásában, vitaminok képzé-
sében (pl. K-vitamin) is részt vesznek.

A prebiotikumok gyakorlatilag a probiotikumok „táplá-
lékai”, élelmi rostok, tehát élelmiszerekkel juttatjuk a szer-
vezetbe. Tagjai az inulin, a laktulóz és az oligoszacharidok. 
Nagyobb mennyiségű prebiotikumot tartalmaznak a csicsó-
ka, a cikória vagy a hagymafélék.

Találós kérdés: lehet zöld is, sárga is, pi-
ros is, nyers vagy őrölt, sült vagy párolt, 
finom és egészséges, és még gyógyít is. Mi 
az? Igen, ez a paprika!

Az egyik legkedveltebb és legtöbbet használt zöld-
ségünk – fűszernövény is – a paprika, amely Közép- és 
Dél-Amerika trópusi tájain őshonos. Amerikából került át 
Európába, ahol gyorsan kedvenc lett, és nem csak a ma-
gyar konyha használja előszeretettel. De mi az, amit még 
nem tudsz róla?

1. Sok vitamin, kevés kalória  
Két tulajdonság, ami sok fogyasztó számára a legmeg-

győzőbb érv a paprika mellett. A zöldség sok vizet és ke-
vés kalóriát tartalmaz. Különösen gazdag C-vitaminban és 
A-provitaminban. Segíti az emésztést, és rendszeres evése 
mellett garantáltan elkerül a megfázás, vagy a nátha, mi-
vel a piros paprika háromszor, a zöld pedig kétszer annyi 
C-vitamint tartalmaz, mint a narancs.

2. Gyógyítja az influenzát
Fertőtlenítő hatásának köszönhetően nem csak meg-

előzheted vele az influenzát, de megbetegedés esetén gyor-
sabb a gyógyulás is, köszönhetően az izzasztó hatásának. 
A paprika enyhíti a torokgyulladást is, és, mivel felhígít-
ja az orrmelléküregben megtapadt sűrű nyákot, jót tesz az 
eldugult orrnak.

3. Fáradság és fájdalom ellen
Késlelteti a mozgásszervi betegségek kifejlődését, a 

csontok, ízületek kopását. Már őseink is megfigyelték, hogy 
aki sok paprikát fogyaszt, egészségesebb és szívósabb lesz 
az átlagembernél. Hatóanyagai felmelegítik a vért, csök-

kentik a krónikus fáradtságot, kimerültséget és mivel ja-
vítják a keringést, ezáltal emelik a vérnyomást is. A csí-
pős paprikák esetén a termés ereiben és a magokban nagy 
mennyiségű kapszaicin halmozódik fel, ami fájdalomcsil-
lapító hatást tudja kiváltani.

4. Narancsbőr ellen is használ

A kozmetikai ipar is szívesen alkalmazza a paprikát. 
Vérbőség-, keringési és anyagcsere-fokozó, regeneráló, 
kötőszövet-erősítő és tisztító hatása van. Ezért kiváló meg-
oldás a narancsbőr kezelésére, a stria halványítására, de a 
sápadt bőrt is élénké teszi.

5. Jót tesz a hajnak
Azt jó korán felfedezték a tudósok, hogy a paprika ha-

tóanyaga, a kapszaicin csökkenti a zsírszövetek mennyi-
ségét és a vérzsír-szintet szervezetünkben. De ugyanez 
az összetevő segít megszüntetni a migrénes fejfájást, és a 
fogfájás is. Sőt a hajhullás is megelőzhető vele, és az ola-
jos szerek helyett paprikát is használhatsz hajfényesítésre.

wellandfit.hu



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.

Rejtvények2020. 
március 11.16

Plusz egy vicc

2020. 10. szám meg   -
fej  tése: az ember az a 
könyv, akit Isten saját 
kezével írt.   

Plusz    egy vicc: ...in-
gyen kihúzom az ösz-
szes fogát. 

Mákos-almás 
túrógombóc
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Hozzávalók 12 darabhoz: 50 dkg tehéntúró, 10 dkg 
zabpehely, 1 tojás, 4 evőkanál cukor, 1 teáskanál vanília 
aroma, 1 citrom reszelt héja

A töltelékhez: 12 dkg őrölt mák, 4 dkg reszelt alma, 
5-7 dkg cukor, 35 ml víz

A forgatáshoz: 4 dkg őrölt dió, porcukor
Elkészítése: A zabpelyhet megőröljük, majd a hozzáva-

lókat összegyúrjuk, és 15 percig állni hagyjuk. 
A töltelékhez a hozzávalókat egy edénykében összefőz-

zük, és hagyjuk hűlni. 
A masszából nedves kézzel gombócnyi nagyságú dara-

bokat veszünk, ellapogatjuk kissé a tenyerünkben, mind-
egyikre 1-1 teáskanálnyi mákos tölteléket helyezünk, és 
gombóccá formáljuk. 

Enyhén sós forrásban lévő vízben megfőzzük, egyszer-
re hatot. Amikor a víz tetejére feljöttek, leszűrjük. 

Még melegen dióba forgatjuk, és porcukorral megszór-
va tálaljuk.

Veszélyes lehet, ha túl 
sok zöld teát iszol

Vajon hány csészényi ter-
mészetes zsírégető tesz még 
jót az egészségünknek?

Te is egyike vagy azon 
hősöknek, akik kiiktatták 
az életükből a kávét, vagy 
legalábbis néhány csészé-
nyit zöld teára cseréltek? 
A zöld tea egészségre gya-
korolt jótékony hatása vi-
tathatatlan, főként a benne 
található antioxidáns anya-
goknak, a katekin vegyü-
leteknek köszönhetően. A 
polifenoloknak ezen cso-
portja többek között szoros 
összefüggésbe hozható a 
rák megelőzésével, a szer-
vezetben fellépő gyulladás 
csökkentésével, a szellemi 
aktivitás megőrzésével, rá-
adásul termogén, zsírége-
tő hatással is rendelkezik. 
Felmerül a kérdés, hogy 
ihatod-e víz helyett kan-

csószám, vagy túlzott fo-
gyasztása már káros? Most 
megtudhatod, miért nem 
ajánlott túl sokat kortyol-
ni belőle.

Máj- és veseproblémá-
kat okozhat

A zöld tea megemelt fo-
gyasztása a májat és a vesét 
károsíthatja. Korábbi kísér-
letek során nagy mennyisé-
gű polifenollal kezelt álla-
tok pusztultak el, májmér-
gezés következtében. Saj-
nos, ennek a természetes 
vegyületnek a túlzott mér-
tékű fogyasztása emberek 
esetén is káros, került már 
fiatal lány májkárosodás-
sal kórházba azért, mert na-
ponta 3 csésze erős kínai 
teát fogyasztott el. Hogy 
van-e ok az aggodalomra? 
Természetesen, mint min-
dent, ezt is túl lehet adagol-
ni, különösen, ha a zsírége-
tés reményében ez válik fő 
italoddá és/vagy rendszere-
sen zöld teát tartalmazó fo-
gyókúrás étrend-kiegészí-
tőt szedsz (egyetlen tablet-
ta akár 50 csészének meg-
felelő polifenolt is rejthet). 
Semmiképp se fogyaszd 
víz helyett a teát, megfe-
lelő vízfogyasztás mellett 
ugyanis könnyebben bont-
ja le a szervezet a nagy 
mennyiségű katekint. Az 
igazi veszélyforrást a tea-
kivonatot tartalmazó táp-
lálék-kiegészítők jelentik, 
mert ezek koncentráltan 
tartalmazzák a katekint, 
és kevesebb koffein talál-
ható meg bennük. Továb-
bá az orvosok azt javasol-
ják, hogy májunk egészsé-
ge érdekében paracetamol 
tartalmú gyógyszereket ne 
vegyük be zöld teát.

Gátolja a vas 
felszívódását

A másik, amire figyelni 

kell, ha zöld teát fogyasz-
tasz, hogy tannin tartalma 
miatt gátolja a nem állati 
eredetű vas felszívódását 
(az állati vas felszívódásá-
ra nincs hatással). Vashi-
ány és vegetáriánus táplál-
kozás esetén tehát célszerű 
teljesen mellőzni fogyasz-
tását. Emellett, ha a zöld 
teát és a vasat egyszerre 
fogyasztjuk, a teában rej-
lő EGCG jelentősen veszít 
gyulladáscsökkentő hatá-
sából, mert a tea legfonto-
sabb hatóanyaga kötődni 
fog a vashoz.
Álmatlanságot okozhat

Bár kétségtelenül ke-
vesebb koffeint tartalmaz, 
mint a kávé, nem szabad 
kancsószámra inni, pörge-
tő hatása miatt. Koffein-
tartalma harmadannyi (egy 
csésze tea nagyjából 40 mg 

koffeint tartalmaz), mint 
egy eszpresszónak. Azon-
ban, ha biztosítani aka-
rod a megfelelő éjjeli pi-
henést, délután 2 óra után 
már egyáltalán ne fogyassz 
zöld teát, ugyanis élénkí-
tő hatása tovább tart, mint 
egy feketének. Csersavtar-
talma miatt hatása később, 
gyengébben jelentkezik, de 
tovább kitart. Hódolj az új 
trendnek, a tiszta alvásnak, 
és napközben se fogyassz 
2-3 csészénél többet!

Erősíti az autoimmun 
betegségeket

Bármilyen autoimmun 
betegség, allergia, aszt-
ma, hepatitisz-B, -C, rák 
vagy vírusos fertőzés ese-
tén egyáltalán nem java-
solt a zöld tea kortyolga-
tása. Amíg egy egészsé-
ges szervezetben a zöld 
tea jótékony stimuláló ha-
tással rendelkezik, fennál-
ló probléma esetén továb-
bi egészségügyi gondokat 
okozhat.

Összegzés
A zöld tea az egészsé-

ges étrend szerves része 
lehet, de mint mindenben, 
itt is mértéket kell tartani: 
napi 2-3 csészénél több fo-
gyasztása egyáltalán nem 
javasolt. E mennyiség mel-
lett még élvezheted jóté-
kony hatásait, ugyanakkor 
nem okoz panaszokat és 
felszívódási gondokat. To-
vábbá érdemes kis szüne-
teket beiktatni, a rendsze-
res, hónapokig vagy akár 
évekig tartó rendszeres fo-
gyasztása helyett. A táp-
lálkozási szakértők szerint 
a legjobb reggel, éhgyo-
morra fogyasztani, mert 
ilyenkor jobban haszno-
sulnak a benne található 
antioxidánsok.
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A hat megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

A csősz rajtakap egy gyereket, amint egy almafa 
ágán ülve egy nagy almát szorongat a kezében.

– Mit csinálsz azzal a gyümölccsel, te csibész?
– Semmit! Az előbb találtam a földön, …

Kétbetűsek: AB, CH, 
CS, ÉS, IR, OS, RN, SI, SS, 
TK, ŰL.

Hárombetűsek: ARE, 
AZO, BIA, ILZ, IZS, SAT, 
SÁR, TAR.

Négybetűsek: AARE, 
ADAM, AMÁL, ANYU, 
ATOS, AZZÁ, ÁRON, BELŐ, 
BONN, CSAK, DUDA, 
IDEG, IRÓN, KÉZI, MÉLA, 
MOST, NATO, ÖLYV, TINA, 
TINI, TUDÓ, UGAT.

Ötbetűsek: AGAMI, 
AMÁTA, ATINA, AVIKO, 
INOTA, KOBOZ, LAKAT, 
LŐDÖZ, NÓGAT, SAROK, 
TENZI, VASAS, VITAT, 
ZENÉL.

Hatbetűsek: AGITÁL, 
AKAROM, ANGLIA, CSI-
BOR, DE NIRO, ISTIKE, 
KOMÁDI, NERUDA, OLY-
KOR, VISSZA.

Hétbetűsek: ABASÁRI, 
ÁLOMŰZŐ, ÁTHATÁS, 

HANGNEM, IDŐBELI, 
KÓRISTA, LONCIKA, 
MINIBÁR, OBIUGOR, 
ODAMEGY, ODATART, 
SKANZEN.

Nyolcbetűsek: SZIL-
IKON, ZSIBÁRUS.

Kilencbetűsek: AKASZ-
TA N I ,  A L AT TO M O S , 
LOMBSÁTOR.

Tízbetűsek: SZAKOSO-
DÁS, SZÉTÁGAZIK.

Tizennégy betűsek: 
LABDAKIHOZATAL, SZU-
EZI-CSATORNA.


