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Figyelem!
Fizesse elő a Kárpátinfót!
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Legyen Ön is a partnerünk!

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

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Folytatás a 4. oldalon

Isten, család, nemzet

Folytatás az 5. oldalon

Negyven borászat, félszáz 
fajta lánghullámú nedű

Segítség a segítőknek

Részletek a 4. oldalon

Munkácson a ha
gyományoknak 

megfelelően idén is a 
szláv Vaszil nap táján 
került sor a megye leg
nagyobb szabású bor
ünnepére. A hat napon 
át zajló jubileumi, im
már 25. borfisztát idén 
is a Latorca partján hú
zódó Győzelem park
ban kialakított borfalu
ban rendezték meg, ahol 
az erre a célra felállított 
pavilonokban a megye 
negyven legkiválóbb bo
rásza kínálta a szőlőhe
gyek lánghullámú ter
mését. Méghozzá a tava
lyinál valamivel olcsóbb 
áron. Egy palack minő
ségi száraz borért átla
gosan 100 hrivnyát kér
tek, ám a desszertborok 
ennek a másfélszeresé
ért, illetve a duplájáért 
keltek el.  

Egyre fogyunk, hall
juk igen sokszor. A 
Kárpátaljai Ma

gyar Nagycsaládosok 
Egyesülete (KMNE) vi
szont erre teljesen rácáfol. 
Mint Török Dénes elnök
től megtudtuk, havonta új 

családokat vesznek fel sora
ikba, s a tagcsaládok gyer
meklétszáma is egyre nö
vekszik. Köreikben a négy
gyermekes család átlagos
nak számít, de nem ritka 
az öt s annál nagyobb gye
reklétszám sem. Rendezvé

nyeiken meg azt látjuk, hogy 
amikor összejönnek, akkor 
alkotnak igazi nagy csalá
dot, ahol nem csupán a gye
rekek, de a szülők is bará
tokra találnak.

A KMNE idén immá
ron nyolcadik alkalommal 

szervezte meg évkezdő 
nagycsaládos napját – 
ezúttal az összetartozás 
jegyében –, amelynek a 
Rákóczi Főiskola átriu
ma adott otthont. 

Nagycsaládos nap – nyolcadszor

A Latorca-parti város jubilált
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Ukrajna előbb tudta, hogy ra-
kéta találta el a MAU ukrán légi-
társaság Teheránnál lezuhant gé-
pét, mint ahogy az erről szóló in-
formációt nyugati országok köz-
zétették –  jelentette ki Olekszij 
Danyilov,  az  ukrán Nemzetbiz-
tonsági és Védelmi Tanács titká-
ra szombaton a BBC Ukrajina in-
ternetes kiadványnak adott nyi-
latkozatában. „Még azelőtt, hogy 
Irán megváltoztatta álláspontját, 
mi ismertük ezt az információt. 
Mi már akkor tudtuk, amikor más 
országbeli partnereink elkezdték 
nyilvánosságra hozni” – mondta 
a tisztségviselő. Elmondta, hogy 
az Iránban dolgozó ukrán szak-
értők megérkezésüktől  kezdve 
folyamatosan  küldték  az  infor-
mációkat Kijevnek.  „Rövid  idő 
alatt az összes információt ösz-
szerakva, rájöttünk, hogy mi tör-
tént” – mondta. Szavai szerint az 
ukrán szakértők bizonyítékot ta-
láltak arra vonatkozóan, hogy ra-
kéta találta el a gépet.     

Ugyanakkor – mint Danyilov 
magyarázta – nem hozhattak min-

Teheránnál lelőttek egy ukrán 
repülőgépet

A MAU ukrán légitársaság Teheránból Kijevbe tartó járata szer
da reggel zuhant le nem sokkal felszállás után. A tragédiában 167 
utas és a gép 9 fős ukrán személyzete vesztette életét. Még két utas 
volt ukrán állampolgárságú, a többiek további hat ország állam
polgárai: irániak, kanadaiak, svédek, afgánok, németek és britek. 
 Irán többnapi tagadás után szombaton végül beismerte, hogy lég
védelme lőtte le nem szándékosan rakétával az utasszállító gépet.

dent  azonnal  nyilvánosságra,  ne-
hogy  Irán  kiutasítsa  a  területéről 

az ukrán szakértőket. „Úgy vélem, 
Irán megértette,  hogy nincs  értel-
me tovább tagadni, és különben is 
a  bizonyíték már  az  ukrán  félnél 
volt” – mondta.  

Megjegyezte még, hogy „nagy 
valószínűséggel” Kijevben meg 
tudják nevezni a rakéta típusát, va-
lamint azt is tudják, hogy mikor és 
kitől vásárolta azt az iráni vezetés.

Az  ukrán  elnöki  hivatal  csak 

szombaton  tette  közzé  azokat  a 
fotókat  a  gép  roncsdarabjairól, 
amelyek Kijev  szerint  egyértel-
műen bizonyítják, hogy rakétata-
lálat érte a gépet. Danyilov kifej-
tette: a fotókon látható, hogy az 
egyik – nyilvánvalóan az első be-
csapódó – rakéta a pilótafülkét ta-
lálta el. A korábbi hírekben közzé-
tett videofelvételeken az látható, 
hogy két légvédelmi rakéta talál-
ja el az utasszállító gépet.

Ezt már  bizonyított  ténynek 
tekintjük,  és  ezért volt  az, hogy 
megszakadt a pilótáink által foly-
tatott beszélgetés (a földi irányí-

tással). Ők  (a  pilóták),  sajnos, 
közvetlenül  az  első  becsapódás 
után meghaltak – fejtette ki a vé-
delmi tanács vezetője.

Közben  az  ukrán  főügyészi 
hivatal  átminősítette  a  kataszt-
rófa ügyben indított eljárást több 
ember sérelmére elkövetett szán-
dékos emberölésre és  repülőgép 
megsemmisítésére.

MTI/Kárpátinfo

Volodimir Zelenszkij ukrán 
elnök szombat esti video üze
netében ígéretet tett arra, hogy 
gondoskodik az iráni légi ka
tasztrófa ukrán áldozatai holt
testének mielőbbi hazaszállí
tásáról, és fogadkozott, hogy a 
tragédia felelősei nem kerülik 
el a büntetésüket.

A hivatalos internetes honla-
pokon és több ukrán televízió ál-
tal is közvetített beszédében az ál-
lamfő részletesen beszámolt arról, 
mit tett ő maga és a kormányzat 
a szerda reggel bekövetkezett ka-
tasztrófa pillanatától mostanáig.

„Országunk  legjobb,  széles 
körű  szakértelemmel  rendelke-
ző  szakértőit  küldtük Teherán-
ba” – emelte ki. Elmondta, hogy 
ez a szakértői csapat – amely 45 
főből áll – tovább folytatja a mun-
káját Iránban.

Kitért arra, hogy üzenetének 
felvétele  előtt  telefonon  beszélt 
Haszan Róháni iráni elnökkel. Az 
ukrán elnöki hivatal által kiadott 

Zelenszkij megígérte, hogy mihamarabb 
hazaszállítják az ukrán áldozatok holttesteit

közlemény szerint a beszélgetést az 
iráni fél kezdeményezte.

Zelenszkij szavai szerint az irá-
ni  elnök bocsánatot kért  az ukrán 
néptől, és kifejezte részvétét az áldo-
zatok hozzátartozóinak. A beszélge-
tés során megállapodtak: Róháni el-
rendeli, hogy az ukrán szakértőkkel 
együttműködve  a  lehető  leggyor-
sabban  azonosítsák  a  holtakat,  és 
készítsék  elő  őket  az Ukrajnába 
szállításra.

„Megállapodtunk  abban  is, 
hogy közös munkát kezdünk a repü-
lőgép két feketedobozának kielem-
zésében. Megállapodtunk  a  teljes 
jogi  és  technikai  együttműködés-
ben, beleértve a kártérítés kérdése-
it is” – mondta az elnök.

Kitért  továbbá  arra,  hogy  az 
ukrán  kormány  úgyszintén  pénz-
ügyi támogatást nyújt az áldozatok 
hozzátartozóinak,  valamint meg-
ad minden segítséget ahhoz, hogy 
megkapják  a  kártérítést  a  légitár-
saságtól,  a  biztosítóktól,  valamint 
Irántól.

Zelenszkij  ismételten  felszó-
lította  a nemzetközi közösséget, 
hogy „legyen egységes és kitartó a 
katasztrófa összes körülményének 
teljes és végleges kivizsgálásáig”.

„Visszahozom az  összes  el-
hunytat  a  hozzátartozóiknak  és 
barátaiknak. Méltóképpen  bú-
csút veszünk tőlük. Minden bű-
nös meg lesz büntetve” – szögez-
te le Zelenszkij.

Az  ukrán  elnöki  hivatal  ál-
tal kiadott közlemény szerint az 
iráni elnök a Zelenszkijjel folyta-
tott telefonbeszélgetés során tel-
jes mértékben elismerte, hogy a 
tragédia országa katonáinak hi-
bájából  következett  be.  Ígére-
tet  tett  ukrán  hivatali  partneré-
nek, hogy mindenkit felelősségre 
vonnak, akinek köze volt az utas-
szállító lelövéséhez, és az ukrán 
szakértői  csoport minden  szük-
séges támogatást megkap továb-
bi munkájához jogi és technikai 
téren egyaránt.

MTI/Kárpátinfo 

Hibák sorozata vezethetett ahhoz, 
hogy az iráni légvédelem lelőtte 
az ukrán utasszállító repülőgé
pet – mondta KisBenedek József 
nemzetbiztonsági szakértő szom
bat este az M1 aktuális csatornán.

A szakértő szerint a légvédelmi 
egységek  általában  tisztában van-
nak az adott ország légterében moz-
gó menetrend szerinti járatokkal és 
katonai repülőgépekkel, sőt ezeket 
valós időben képesek követni.

Ráadásul az ukrán gép nem is 

Szakértő: tévedések sorozata 
vezethetett az iráni légi katasztrófához

az országba érkezett, hanem onnan 
szállt fel, így azt összekeverni egy 
amerikai drónnal, az már több mint 
tévedés – fogalmazott. Úgy véleke-
dett, az ügy nehéz helyzetbe hoz-
za politikai értelemben Iránt, de az 
iráni hadsereg képzettségi szintjé-
vel kapcsolatban is kérdéseket vet 
fel. Hozzátette,  az  iráni  légvéde-
lemnek várnia kellett volna, hogy 
meggyőződjön  arról,  valóban  el-
lenséges gépről van-e szó.

MTI

Az enyhe tél miatt folytatódik 
a földgáz tőzsdei jegyzésének a 
csökkenése szakértők várako
zása szerint.

Télen különösen megnő a gáz-
kereslet  részben  a  lakások  fűté-
se miatt, de az idei  tél eddig el-
telt időszaka jóval enyhébb volt a 
szokásánál, ezért a jelenlegi gáz-
kereslet  inkább a nyári  időszak-
hoz hasonlít.

Giacomo Masato,  a Marex 
Spectron  brókercég  vezető me-

A földgáz tőzsdei árának további csökkenését 
okozhatja az enyhe tél

teorológusa azt mondta, hogy ha a 
szezon végéig marad a szokásosnál 
melegebb időjárás, akkor ez lesz az 
elmúlt 120 év legenyhébb tele.

Tekintettel arra, hogy az euró-
pai gáztározók feltöltöttségi szint-
je igen magas, több mint 80 száza-
lék, és egyelőre nem lehet számíta-
ni zordabb időjárásra sem, nagy va-
lószínűséggel erőteljesebben csök-
kenni kezd a gáz  jegyzése márci-
us végétől, és ez a tendencia akár 
egész évben kitarthat – közölte az 

Interfax, amely a Bloomberg hír-
ügynökséget idézte.

Az amszterdami ICE Endex 
tőzsdén  a  földgáz  februári, 
megawattórában  (MWh)  jegy-
zett  határidős  jegyzése  csütör-
tökön szeptember eleje óta leg-
alacsonyabb  szinten  11,75  eu-
rón  is  állt.  Pénteken  11,94  eu-
rón zárt. A megawattóra gázfo-
gyasztás  94,79  köbméter  föld-
gázzal egyenértékű.

MTI

A megyei nyugdíjosztály tájé
koztatja a lakosságot, hogy idén 
tovább növekedett a nyugdíj
korhatár.

A korábban elfogadott  jogsza-
bályváltozások szerint 2020-ban a 
nyugdíjat azok a 60. életévüket be-
töltő férfiak és az 59 éves nők igé-
nyelhetik, akiknek legalább 27 év 
munkaviszonyuk van. Továbbá áp-
rilis elsejétől az 59. életévet és hat 
hónapot betöltő hölgyek igényelhe-

A 2020as nyugdíjkorhatárok
tik az öregkori  juttatást. Emellett, 
aki nem rendelkezik elegendő mun-
kaviszonnyal, azok 63 vagy 65 éve-
sen igényelhetik, amennyiben leg-
alább 15 év munkaviszonyuk van.

A hatályos jogszabályok szerint 
az időskori ellátáshoz szükséges le-
dolgozott évek száma 2028-ig nö-
vekszik majd, akkor 35 év munka-
viszonyra lesz szükség az öregségi 
ellátás igényléséhez.

karpatalja.ma

Olekszij Honcsarenko szerint az 
illegális benzinkutak és játékbar
langok felszámolása csupán az 
első csata az árnyékgazdaság el
leni harcban.

„A  fekete  sémák olyan eszkö-
zök, melyekkel minden  ukrajnai-
tól  lopnak.  2020  az  ukrán gazda-
ság kifehérítésének éve lesz” – írta 
a miniszterelnök a Facebookon. A 

A kormányfő a feketegazdaság 
felszámolását ígéri

politikus megjegezte, most többirá-
nyú tevékenység folyik, a kormány 
hozzálátott az illegális benzinkutak 
és játéktermek felszámolásához.

A hírrel kapcsolatban a korres-
pondent.net rámutat: a Nemzetközi 
Valutaalap értékelése szerint az uk-
rán termékek 44,8 százalékát a fe-
ketegazdaságban állítják elő. Ez az 
arány 2015-ben 42,9 százalék volt.

A 2020as új költségvetés 21 ezer 
hrivnya (850 dollár) összegű, 
egyszeri juttatás kifizetését írja 
elő a fiatal tanárok számára (ke
vesebb, mint 10 éves munkavi
szony esetén).

Ukrajnában  jelenleg  a  fiatal 
tanárok  háromezer  hrivnyával 

A fiatal tanárok pénzbeli támogatást 
kapnak

kapnak  kevesebbet,  mint  a  30 
éves  tapasztalattal  rendelkező 
kollégáik.

2020-ban  az  oktatásra  fordí-
tott  kiadások  teljes összege 145,1 
milliárd hrivnya (5,7 milliárd dol-
lár) – olvashatjuk a Podrobnosztyi.
ua hírportálon.

Az elemzők megpróbálták a dol
lárárfolyamot előrejelezni 2020-
ra – olvashatjuk az Unian.net hír
portálon.

2019-ben  a  hrivnya  erősödé-
se  rekordot  ért  el  –  tegyük  hoz-
zá,  egyetlen  szakértő  sem  jósolt 
ilyen dollárárfolyamot.

Az  elemzők  megpróbáltak 
árfolyamelőrejelzést  készíteni 
2020-ra.

A Raiffeisen Bank Aval vezető 
elemzője, Mihail Rebrik a pénzügyi 
számla többletének szerény növe-
kedésére  számít,  az  államadósság 
csúcsfizetéseivel.

Ennek eredményeként a hrivnya 

A szakértők megjósolták a 
dollárárfolyamot 2020ra

árfolyama valószínűleg visszatér a 
24–25-ös tartományba, és 2020 vé-
gére 26 hrivnya/dollárra gyengülhet.

A Concorde Capital  elemző-
je,  Jevhenyia Ahtyirko  szerint 
2020-ban  az  átlagos  kamatláb  25 
hrivnya/dollár  lesz,  a 2019-es  évi 
átlagos kamatláb pedig körülbelül 
25,8 hrivnya/dollár volt.

A  Pivdennyij  bank  stratégiai 
menedzsment részlegének igazga-
tója, Dmitrij Csicskalenko vélemé-
nye, hogy a hrivnya zökkenőmentes 
leértékelődése az év végén az elő-
rejelzés szerint 26,50 hrivnya/dol-
lár lesz (az éves átlagos szint 25,17 
hrivnya/dollár).

2020 januárjában a Miniszte
ri Kabinet honlapján megjelent 
egy, a fiatalok utaztatására irá
nyuló programtervezet. A mi
niszterelnök elmondása szerint 
a program elsődleges célja a fia
talság szociális aktivitásra való 
nevelése. Mint kiderült, az uk
rán iskolások többsége az utób
bi három évben nem hagyta el 
megyéje területét.

A projekt értelmében a tanulók 
ingyen utazhatnak majd Ukrajna te-
rületén. Várhatóan ez év áprilisától 

2020ban ingyen utazhatnak Ukrajnán 
belül az iskolások

indul  el  a program, melyre az or-
szág vezetősége összesen 500 mil-
lió hrivnyát különített el.

Az  utaztatási  projekt  egy  ki-
váló  lehetőség  az  iskolák  számá-
ra, hiszen  sok esetben az osztály-
kirándulásokon több gyermek nem 
tud részt venni anyagi okok miatt. 
Ezenkívül általa valószínűleg szü-
lők is többet utazhatnak majd a gye-
rekekkel, hiszen számos nevezetes-
ség van országunkban, melyet érde-
mes megnézni.

pershij.com.ua
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Különböző képzőművészeti al
kotásokból jótékonysági árve
rést szervezett a Pro Arte Mun
kács civil szervezet, melynek 
vezetője Matl Péter.

A Munkácsi Drámai Színház-
ban  a  rákbeteg  gyerekek  javá-
ra  lebonyolított adománygyűjtő 
akcióhoz számos ismert művész 
csatlakozott. Olvasóinknak bizo-
nyára ismerősen cseng ifj. Hidi 
Endre, Kopriva Attila, Tóth Ró-

Jótékonysági árverés 
Munkácson

bert, Angyalosi Sándor, Kuzma 
Borisz, Roman Vaszil, Kovacs 
Pavlo, Vagyim Burkalov, Nyikun 
György neve. 

Az aukció során húsz mű ke-
rül  elárverezésre,  összesen  58 
ezer 500 hrivnya értékben.

A  jótékonysági  árverést  a 
Munkácsi Polgármesteri Hivatal 
és a Munkácsi Mária Terézia Jó-
tékonysági Alapítvány támogatta. 

ardai

Merkel  hangsúlyozta,  hogy 
mindenki  érdekelt  a  gázellátás 
diverzifikálásában,  és  az Észa-
ki Áramlat-2 kereskedelmi pro-
jekt,  amelynek befejezését Né-
metország  a meghirdetett  ame-
rikai  szankciók  ellenére  is  tá-

mogatja. Mint mondta, Német-
ország  nem  lát Oroszországtól 
való egyoldalú függőséget a gáz-
szállítások terén.

Putyin  azt mondta,  hogy  a 
gázvezetéket Oroszország  ké-
pes  egyedül  is  befejezni.  Elis-
merte, hogy az építkezésben részt 
vevő cégek ellen bevezetett ame-
rikai  büntetőintézkedések mi-
att a megvalósítás több hónapos 
késedelmet szenved, de közölte, 
hogy  a  vezetéket még  idén,  de 
legkésőbb a jövő év első negye-
dében üzembe  fogják  helyezni. 
A felek megelégedéssel nyugtáz-
ták, hogy december végén meg-
született a megállapodás az orosz 
gáz  ötéves  ukrajnai  tranzitjáról 
Európa felé.

Putyin  támogatásáról  biz-
tosította  a  líbiai  rendezésről né-
met kezdeményezésre Berlinben 

Merkel: az európai országok nyernek az 
Északi Áramlat2 gázvezeték befejezésével

Az Északi Áramlat2 gázvezeték építését be kell fejezni, azzal Né
metország és más európai országok is nyerni fognak – jelentette ki 
Angela Merkel német kancellár a Vlagyimir Putyin orosz elnök
kel közösen megtartott moszkvai sajtóértekezletén.

tartandó nemzetközi konferenciát. 
Merkel kifejezte reményét, hogy a lí-
biai rendezést célzó orosz-török erő-
feszítések eredményhez vezetnek.

Vlagyimir  Putyin  és  Recep 
Tayyip Erdogan török elnök szer-
dai  isztambuli  találkozója  után 

egy  fenntartható  tűzszünet  vasár-
napi  életbe  léptetésére  szólított 
fel minden harcoló felet Líbiában. 
Az orosz államfő a Merkellel  tar-
tott moszkvai sajtótájékoztatón azt 
mondta,  arra  számít,  hogy  a  líbi-
ai konfliktusban szemben álló  fe-
lek  hallgatni  fognak Moszkvára 
és Ankarára,  és  január  12-én  éj-
féltől  fegyvernyugvást  hirdetnek. 
Arra a német sajtó által feltett kér-
désre válaszolva, hogy hány orosz 
zsoldos harcol Líbiában a „Wagner 
csoport” kötelékében, Putyin kije-
lentette,  hogy ha vannak  is  orosz 
állampolgárok az észak-afrikai or-
szágban,  azok  nem képviselik  az 
orosz államot, és nem kapnak tőle 
fizetést.  Egyúttal  aggodalmának 
adott hangot amiatt, hogy a  szíri-
ai  Idlíb  tartományból  nagyszámú 
zsoldost dobtak át Líbiába, ami sú-
lyosbítja az ottani helyzetet.

Putyin  közölte,  hogy német 
tárgyalópartnerével együtt támo-
gatja az iráni atomalkuról megkö-
tött nemzetközi megállapodás, a 
közös átfogó cselekvési fenntar-
tását. Merkel hangsúlyozta, hogy 
Irán nem juthat atomfegyver bir-
tokába, ezért Berlin minden dip-
lomáciai eszközt fel fog használ-
ni a megállapodás megőrzése ér-
dekében, még ha az „nem is ide-
ális”. A kancellár  fontos  lépés-
nek nevezte, hogy Teherán elis-
merte az ukrán utasszállító repü-
lőgép lelövését.

Putyin kifejezte reményét, 
hogy  a  Közel-Keleten  nem 
kezdődik  nagyszabású  kato-
nai konfliktus, amely szerin-
te az egész világot érintő ka-
tasztrófához, egyebek mellett 
menekültáradathoz  vezethet. 
„Ez  egyszerűen  humanitá-
rius  katasztrófa,   valláskö-
zi katasztrófa, gazdasági ka-
tasztrófa  lesz. Mert  a  világ-
gazdaság  és  a  világenergeti-
ka lerombolásához vagy óriá-
si mértékű károsodásához ve-
zethet”  –  figyelmeztetett  az 
orosz elnök.

Az ukrajnai válság megoldá-
sával kapcsolatban Putyin hang-
súlyozta:  egyetértés  van  a  fe-
lek között abban, hogy a minsz-
ki megállapodásoknak nincs al-
ternatívájuk,  és  azokat mara-
déktalanul  végre  kell  hajtani. 
Szíriával kapcsolatban a két ve-
zető  egyetértett  abban,  hogy  az 
ottani  válság  kizárólag  politi-
kai  eszközökkel,  az ENSZ BT 
2254-es  határozata  alapján  ren-
dezhető.  Putyin  hangsúlyozta  a 
nemzetközi összefogást az arab 
ország infrastruktúrájának hely-
reállítása érdekében. Szavai sze-
rint Szíriát támogatni csakis a da-
maszkuszi kormány beleegyezé-
sével, előzetes feltételek megsza-
bása nélkül lehet.

Forrás: mti.hu

Az ukrán diplomácia vezetője 
a Bild című német lapnak beszélt 
erről, az interjút az ukrán külügy-

minisztérium is közzétette a hon-
lapján. A világnak csak néhány or-
szága nyújt katonai segítséget Uk-
rajnának. Németország békés kül-
politikája  ellenére  a világ egyik 
legnagyobb  fegyverexportőre. 
Ezekre a  fegyverekre nekünk  is 
szükségünk van. Minden alkalom-
mal azonban, amikor cégeink meg-
próbálnak szerződéseket kötni né-

Az ukrán külügyminiszter fegyvereladásra 
sürgette Németországot

Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszter felszólította egy lapin
terjúban Németországot, hogy nyújtson katonai segítséget Ukraj
nának, és emlékeztetett arra, hogy a múltban több fegyvereladás
ról szóló megállapodás az utolsó pillanatban meghiúsult ukrán és 
német vállalatok között.

met vállalatokkal, ezek a megállapo-
dások, valószínűleg politikai okok-
ból,  az utolsó pillanatban meghiú-

sulnak. Reméljük, hogy ez a jövőben 
megváltozik – fejtette ki Prisztajko.

„Nem tökéletes, de teljesen de-
mokratikus állam vagyunk, amely 
arra kényszerül, hogy védje magát” 
– mondta, utalva a Donyec-meden-
cében zajló fegyveres konfliktusra. 
„Ezt nem szabad  figyelmen kívül 
hagyni” – hangsúlyozta.

Az  Ukrajinszka  Pravda  hír-

portál  emlékeztetett  arra,  hogy 
Prisztajko  tavaly  december  vé-
gén közölte, hogy Németország 
elutasította Ukrajna katonai segít-
ségnyújtásra vonatkozó kérelmét. 
Részleteket  nem hozott  nyilvá-
nosságra, azt sem közölte, hogy a 
kérelmet mikor terjesztette Kijev 
Berlin elé. Csupán reményét fe-
jezte ki, hogy Németország meg-
gondolja magát, és mégiscsak se-
gítséget nyújt Ukrajnának védel-
mi képességei erősítésében.

A hírportál emlékeztetett arra, 
hogy a 2014 óta tartó Donyec-me-
dencei válság kezdete óta Német-
ország csaknem 1,4 milliárd euró 
pénzügyi támogatást nyújtott Ki-
jevnek. A német kormány adatai 
alapján  csupán  az Ukrajna  fej-
lődésének  előmozdítását  célzó 
együttműködés keretében Berlin 
544 millió eurót költött el. Ezen 
felül Berlin 110 millió euró huma-
nitárius segélyt, 500 millió euró 
pénzügyi kölcsönt, 25 millió eu-
rót pedig az ország helyzetének 
stabilizálására irányuló intézkedé-
sekhez nyújtott, továbbá mintegy 
200 millió eurót fizettek Kijevnek 
az EU csatornáin keresztül.

MTI

Ukrajnában emelkedhet az átlagbér 
2020ban

Míg 2019 végére Ukrajnában az 
átlagbérek csökkentek, addig az 
új esztendőben emelésekre szá
míthatnak a dolgozók, és nem 
csak a minimálbér tekintetében.

Ukrajnában a négyből három szak-
értő 700 és 900 hrivnya közötti béreme-
lést jósol az idei év első negyedévére, 
vagy elérheti 11 600–11 800 hrivnyát.

A  témáról Andrej Zablovszki, 

a Miniszteri  Kabinet  vállalko-
zói  tanácsának  szakértője, Andrej 
Sevcsisin, a Forex Club cégcsoport 
elemzője, Oleg Pendzin, a Gazda-
sági Vitaklub tagja, valamint Viktor 
Szkarsevszkij, az Ukrán Vállalko-
zók Szövetségének gazdaság-poli-
tikai ügyekért felelős alelnöke nyi-
latkozott a Szegodnya-nak – tudatja 
az Ukranews.com hírportál.

Szkarsevszij  hozzátette,  hogy 
a  növekvő munkaerő  kivándorlás 
kényszeríti ki a béremelést.

Elmondása szerint a béremelést 
nem a munkaerőpiac fejlődése, ha-
nem a munkaerőhiány teremti, és ez 
inkább visszafogja majd a béremel-
kedés növekedését.

Sevcsinsin az ellenkezőjét állít-
ja: az alapbérek emelésével  tarta-
nák idehaza a munkaerőt, ez igenis 
befolyásolja majd helyzetet.

A  legfontosabb mégis  a mi-

nimálbér emelés 4732 hrivnyáig, 
amellyel mindenképpen  növek-
szik  majd  a  közalkalmazottak 
alapbére is.

Végül Pendzin nem  látja  okát 
a  jelentős  béremelkedésnek,  hi-
szen  a munkaerőpiac  lassú ütem-
ben fejlődik.

Véleménye szerint az első ne-
gyedév  átlagbérei  nem változnak 
majd a tavaly novemberihez képest, 
mivel több hivatalos munkaszüne-
ti nap is van ebben az időszakban.

Több mint 2 millió hrivnya fizetést 
kapott az ukrán kulturális miniszter és 

helyettesei
Az ukrán kulturális ifjúsá
gi és sportminiszter, Vladimir 
Borogyanszkij, valamint az ösz
szes miniszteri helyettes együt
tesen több mint 2 millió hrivnya 
összegben vehették át fizetésüket 
2019 decemberében.

Szergej  Tomilenko,  az  uk-
rán Országos Újságírói  Szövet-
ség elnöke  írt erről Facebook ol-
dalán  –  adja  hírül  az Ukranews.
com hírportál.

„Kulturális  cinizmus.  Kirá-
lyi  ajándékkal  lepte meg magát  a 
Kulturális Minisztérium vezetősé-
ge az új évre. A miniszter és a he-
lyettesei összesen több mint 2 mil-

lió hrivnya fizetést írtak jóvá ma-
guknak decemberre.

Anatolij Makszimcsuk,  a mi-
niszter első helyettese 405 000, Iri-
na Podoljak miniszter-helyettes kö-
zel 395 000, Alekszej Szivirin 366 
ezer hrivnyát kapott.

A  rekordot   Rosztyiszlav 
Krangyejev miniszériumi  állam-
titkár jegyzi 497 709 hrivnyás bé-
rével” – írta Tomilenko.

A  szövetség  vezetője  sze-
rint a minisztérium egy „másfé-
le kultúrát” mutat, melyben kor-
látozzák az újságírók  tevékeny-
ségét és művészeti egyesületek-
kel harcolnak.
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Elejét lásd az 1. oldalon

Ezen az oldalon, a Hitélet rova
tunkban évek óta dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella írásai erősítik 
hitükben kedves olvasóinkat. 
Most búcsúzunk tőle. Életének 
86. évében hazatért az ő meg

váltó Urához. Néhány hete kór
házi ágyán így erősítette szeret
teit, s mindenkit: „Nem értem, 
miért félnek az emberek a ha
láltól. Ilyenkor Jézus eléd jön, 
kinyitja a kaput és ezt mondja: 
„Ezt a szakaszt lezártuk, gyere 
be, drágám!” 

Január 6án a mi Gizi né
nink lezárt egy szakaszt életéből, 
Jézus kaput nyitott neki és ezt 
mondta: „Gyere be, drágám!” 

Emlékszem sok évvel ezelőt-
ti első beregszászi találkozónkra 
az akkor még itt működő nyom-
dában. Egy ’56 utáni komoly ül-
döztetések miatt Magyarország-
ról Erdélyen át Amerikában lete-
lepedett idős hölgy itt akarta kiad-

Gizi néni hazatért
ni könyveit, s engem kértek fel a 
szerkesztésre. Akkor nem is értet-
tem a miérteket. Ma már tudom: 
Isten gondviselése volt, hogy ta-
lálkozzunk… Testvérek lettünk. 
Közel húsz könyvének szerkesz-

tésében  vehettem  részt. Amiért 
végtelenül  hálás  vagyok. Úgy 
éreztem, úgy érzem, mindegyik-
ben hozzám szól. S hiszem: hoz-
zánk szólt és szól. „Tele a szívem 
hálával, hogy népem között lehe-
tek, hogy írásaimmal segíthetek. 
Én bizonyságtételeimben, beszél-
getéseink során és könyveimben 
is csak azt adom tovább, amit Is-
tentől kapok” – vallotta sok-sok 
kárpátaljai találkozó során. 

Gizi  néni  békés  szívvel,  az 
örök élet reményében lezárt egy 
életszakaszt. De nem hagyott el 
bennünket. Ránk hagyott  írásai 
mindenkor figyelmeztetnek, ne-
velnek, tanácsolnak. 

Erzsébet

Üzenet I. (Farkaslaka, 1999 – Csíkszereda, 2000)
Üzenet II. (Csíkszereda, 1999)
Együnk igyunk, holnap úgyis... Bizonyságtevő szórólapok 
(Csíkszereda, 1999)
Morzsák l. (Csíkszereda, 1999, második kiadás Kárpátalja, 2013)
Morzsák II. (Csíkszereda 2000, második kiadás Kárpátalja, 2013)
Morzsák III. (Kárpátalja, 2005)
Morzsák IV. (Kárpátalja, 2006)
Morzsák V. (Kárpátalja, 2010)
Aranyló naplemente (Csíkszereda, 2001)
Újra járok (Csíkszereda, 2001)
Csak egy lépést mutass (Budapest, 2002)
Elfogadás (Budapest, 2004)
Szedegetés (Kárpátalja, 2006)
Anyám, hol vagy? (Kárpátalja, 2007 és 2009)
Ki van az otthonodban? (Kárpátalja, 2007)
Apám, hol vagy? (Kárpátalja, 2008 és 2009)
Liliom a tövisek között (Kárpátalja, 2008 és 2012)
Kész az én szívem (Kárpátalja, 2009)
Mi van a kötés alatt? (Kárpátalja, 2009)
Az asztal körül (Kárpátalja, 2009)
Áldott csendben (Kárpátalja, 2011)
Felcserélt értékrend (Kárpátalja, 2013)
„Meg ne utáld, mikor megöregszik” (Kárpátalja, 2013)
Kőtestvérek (Kárpátalja, 2015)
A szeretet értéke és mértéke (Kárpátalja, 2016)
Magatartás (Kárpátalja, 2017)

Dr. Tapolyainé Bartha Gizella megjelent munkái Mint  elmondta, Magyaror-
szágon  nemrég  cserélték  le  a 
régi  piros  színű mentős  egyen-
ruhát  élénkebbre,  jobban  látha-

tóra. A  régiek  is  jó  állapotban 
vannak,  és  több mentőállomá-
son volt még  teljesen új  is.  Így 
sikerült  több mint  száz  ruhada-
rabot  összegyűjteni,  s  azt  több 

Kalocsai mentősök adománya beregvidéki kollégáiknak

Segítség a segítőknek
Minden elismerést megérdemelnek azok, akik Kárpátalján sokszor 
úttalan utakon, igencsak hiányosan felszerelt mentőautókkal élete
ket próbálnak menteni. Emellett még megfelelő védőöltözékkel sem 
rendelkeznek. Erre figyelt fel a híradásokban a kalocsai Szeitz Ti
bor, s döntött úgy, hogy gyűjtésbe kezd. 

fordulóban  áthozni. A postás  sze-
repét ezúttal is – mint oly sok alka-
lommal – a Kárpátaljai Református 
Egyház Diakóniai Központja vállal-

ta  fel. A küldemény átadására de-
cember 6-án került sor a beregszá-
szi  székhelyű Diakóniai Központ-
ban. Ahol Nagy Béla igazgató kö-
szöntötte a megjelent mentősöket, 

akik Beregszász mellett Mező-
váriból és Kaszonyból érkeztek.  

Szeitz Tibor elmondta, hogy a 
hétköznapi emberek fejében meg 
sem fordul, hogy azoknak is fon-
tos a segítség, akiknek az a fog-
lalkozásuk,  hogy másokon  se-
gítsenek. Nagyon  fontos,  hogy 
érezzük:  összetartozunk,  és  se-
gítünk  annak,  aki  éppen  rászo-
rul.  Itt, Kárpátalján,  látom,  ne-
héz a kollégák helyzete, így hát 
most nekik kell a segítség, mond-
ta. Ezért is vállalkozott arra, hogy 
személyesen adja át az ajándékot, 
hogy jobban megismerje az itte-
nieket. Örömmel számolt be ar-
ról, hogy a mostani személyes ta-
lálkozásokból barátságok szület-
tek,  s meggyőződött  róla,  hogy 
nagyszerű emberek fogják visel-
ni ezeket a ruhákat. Azzal az el-
határozással  tér  haza, mondta, 
hogy  tovább  fogja keresni a  tá-
mogatás módjait, lehetőségeit. A 
Logikus Elsősegély oktatójaként 
már most felajánlotta segítségét. 
(A Logikus Elsősegély program-
ról  a www.logikuselsosegely.hu 
oldalon olvashatnak bővebben.)

A beregvidéki mentősök nevé-
ben Baszaraba Hanna, a Beregszá-
szi Járási Mentőszolgálat vezető-
je mondott köszönetet. S örömmel 
mutatta be azt az új, modern men-
tőautót, amelyet a kaszonyi men-
tőállomás kapott a Rinat Ahmetov 
Alapítványnak, illetve az ukrán ál-
lamfőnek köszönhetően.  

Kovács Erzsébet

Nagycsaládos nap – nyolcadszor

Az alkalom a történelmi egyhá-
zak képviselőinek köszöntésével 
vette kezdetét, akik a szeretet, il-
letve Isten jelenlétének fontossá-
gát  hangsúlyozták. Nagycsalád 
nélkül nincs magyar jövő, emel-
te  ki Kórós Attila  ungvári ma-
gyar konzul, aki megerősítette a 
jelenlévőket abban, hogy a ma-
gyar kormány  továbbra  is  foly-
tatja családbarát, nemzetegyesí-
tő  politikáját. A  gond megosz-
lik  a  nagycsa-
ládban, az öröm 
megsokszorozó-
dik, fogalmazott 
dr. Orosz Ildikó, 
a  főiskola  rek-
tora. Aki  a  köz-
ismert  Tamási 
Áron-mondatot 
– Azért vagyunk 
a  világon,  hogy 
valahol  otthon 
legyünk benne – 
kiegészítette  az 
Ábel trilógia egy 
másik  kijelenté-
sével: „Azért va-
gyunk a világon, 
hogy  „az  Istent 
imádjuk, a hazát 
szolgáljuk és jót 
cselekedjünk”. 
Szilágyiné Tóth 
G a b r i e l l a ,   a 
KMNE elnökségi tagja elmond-
ta: az egyesület célja, hogy mi-
nél több minőségi időt töltsenek 
együtt a gyerekek és a szülők, il-
letve  a  családok. Török Dénes 
elnök  a KMNE  hagyományai-
nak megfelelően idén is kitűzőt 
‒ amelyen egy 12 hetes magzat 
láblenyomata látható ‒ ajándéko-
zott az egyesület nevében azok-
nak  a  jelenlévő  kismamáknak, 
akik gyermekáldás elé néznek.  

A minőségi  idő  biztosításá-
nak megfelelően állították össze 

a nagycsaládos nap programját is. 
A Kaláka együttes nagyszerű műso-
rát együtt tapsolta, énekelte, játszot-
ta végig az együttes tagjaival apu-
ka, anyuka és csemetéik. Aztán kor-
osztályonként  vonultak  el  külön-
böző  foglalkozásokra  a  gyerekek. 
Volt  itt  interaktív beszélgetés, ka-
rate-bemutató, robotikashow, virág-
kötészet stb. A fornosi Palánta báb-
misszió a Betlehemi csillag előadás-
sal gazdagította a nap programját. 

Közben a felnőttek az identitás 
kérdéskört  –  hová  tartozunk?  (Is-

ten – család – közösség – Kárpátal-
ja – magyar nemzet) – feszegették 
Taracközi Gerzson és Taracköziné 
Nemes Mónika  vezetésével. Meg 
kell  vizsgálnunk önmagunkat:  hol 
vagyok most és hová tartok – szólt 
a figyelmeztetés. A végső és legfon-
tosabb célunk: eljutni az örök élet-
re,  s eljuttatni oda szeretteinket  is. 
Ezen az úton Jézus vezet, hisz mond-
ja: „Én vagyok az út, az igazság és 
az élet”. Csak úgy mehet valaki az 
Atyához, ha elfogadja őt, a tanításait, 
és követi az életútját. A legnagyobb 

tanítása pedig a  szeretet. Szere-
tettel  tartozunk a családunknak, 
a gyülekezetünknek,  a közössé-
günknek,  a  nemzetünknek,  fo-
galmazott Taracközi Mónika. Aki 
a hova tartozunk mellett a hova-
tartozást is elemezte. Mert a hova 
tartozás változhat – más ország, 
más munkaközösség stb. –, de a 
hovatartozás állandó. Az az erős 
gyökerektől  függ. Legyen a mi 
erős gyökerünk az igaz szőlőtő-
kében,  „gyökerezzetek meg  és 
épüljetek fel őbenne, erősödjetek 
meg a hit által” – hangzott az igei 
üzenet. Az előadó Márai-idézettel 
zárta  gondolatait:  „Magyarnak 
lenni nem állapot, magyarnak len-
ni magatartás!” 

Ebédnél  újra  együtt  volt  a 
nagy család apraja-nagyja. A me-

zővári  asszonyok  ezúttal  is  fi-
nom  töltött  káposztával  vendé-
gelték meg a résztvevőket. Akik-
re a délután folyamán  is  tartal-
mas  program  várt,  többek  kö-
zött a Fricska táncegyüttes mű-
sora. Kézműveskedni meg egész 
nap folyamán lehetett.

A VIII. Nagycsaládos Nap a 
Magyar Kormány, a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Államtit-
kárság és a Bethlen Gábor Alap 
támogatásával valósult meg.  

Marton Erzsébet

Mély fájdalommal, de életéért Istennek hálát adva tudatjuk, hogy

Dr. Tapolyai Mihályné Bartha Gizella
életének 86. évében

visszaadta lelkét teremtő Istenének.
Búcsúztatására református egyházunk szertartása szerint
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Negyven borászat, félszáz 
fajta lánghullámú nedű

A Latorca-parti város jubilált

Elejét lásd az 1. oldalon

Mint az itt kiállító egyéni 
termelők  elmondták,  az  uk-

rán  turisták  körében  tovább-
ra is a félédes borok a legin-
kább kedveltek,  az  fogyott  a 
legjobban.  No  meg  a  hideg 
időre  való  tekintettel  a  for-
ralt  borok, melyek  ízesítésé-
ben  rendkívüli  találékony-
ságra tettek szert a borászok. 
Mint  láthattuk,  kóstolhattuk, 
van már magyaros  forraltbor 
is: ez úgy készül, hogy a szeg-
fűszeg, a fahéj és narancska-
rikák  mellett  csípős  papri-
kával  ízesítik  az  itókát. Ami 
az  eseményre  kilátogatónak 

nyomban  feltűnt,  az  a  rozé  bo-
rok  nagy  száma.  Korábban  a 
könnyed,  gyümölcsös  ízű,  a  fi-
atalok  körében méltán  népsze-

rű  rozék  hiányoztak  a  bor-
palettáról. Apropó,  palet-
ta,  oly  régen  ízlelhettünk 
Passatuti,   Rkaciteli  vagy 
piros  Szlankamenkából  ké-
szült  tájjellegű  borokat!  Itt 
most  erre  is mód nyílott. S 
az mindenképpen megnyug-
tató,  hogy  a  legkeresettebb 
borok  most  is  a  Cserszegi 
fűszeres, az Ottonel, a Sár-
ga muskotály,  a  Furmint,  a 
Királyleányka,  a  Zweigelt 
szőlőfajtákból  préselt  bo-
rok voltak. De emellett meg-

kóstolhattuk  a  Turán,  a  Néró 
és  az Ada muskotály,  a  Citronij 
Maharadzs, a Szaperávi szőlőkből 
készült borkülönlegességeket is. 

Mint  ahogy  az már  lenni 
szokott,  a  beregvidéki  borá-
szatok –  a beregszászi Nagy 
László  és  Fecsora  András 
családi pincészete, Sassék és 
Készék  Kígyósról,  Ursztáék 
Nagybe r e g r ő l ,   v a l am i n t 
Orosz  Ruszlán  Dercenből, 
Simon  István  Szőlősgyulá-
ról – idén is nagyszerű borok-

kal hívták fel magukra a 
figyelmet, öregbítve ez-
zel  vidékünk  borászatá-
nak jó hírét.

Egy  pavilon  bérle-
t i   d í j a   i d én   ke r eken 
t ízezer   hrivnyába  ke-
rült. A családi borásza-
tok  vezetői  közül  nem 
mindenki  bízott  abban, 
hogy ez a komoly befekte-
tés  a  borfieszta  hat  napja 
során megtérül. Ám a leg-
többen  úgy  vélték,  hogy 
a  befektetés  hosszú  táv-

ra  szól,  mert  az  itteni  látoga-
tók közül  lesznek a visszajáró 
vendégek, illetve ők rendelnek 
majd rendszeresen postai úton 

néhány  palacknyival  kedvelt 
italukból. 

A  XVII.  Beregszászi  Nem-
zetközi  Borfesztiválra  készülő 
Szent Vencel Borrend tagjai idén 

Ugyanakkor számunkra, ké-
sei utódok számára megdöbben-
tő, hogy az orosz nép miként fo-
gadta  a  generalisszimusz  1953 
tavaszán bekövetkezett  halálát. 
Az említett év márciusában or-
szágszerte gyászgyűléseket szer-
veztek, amelyeken igen sok eset-
ben ezrek vettek részt. Az egyik 
szemtanú, Mihail Szemcov – aki 
később,  a  háború  után,  a múlt 
század hatvanas éveiben Kárpát-
alján telepedett le – ebben az idő-
ben Karagandában tényleges ka-
tonai szolgálatát töltötte. Itt egy 
olyan börtönben teljesített szol-
gálatot, ahol köztörvényes bűnö-
zőket tartottak fogva.  

A  börtönben  szervezett 
gyászgyűlés  napjának délelőtt-
jén  éppen  nem  tartózkodott  a 
helyszínen, mert egy új fogoly-
szállítmányt kísért. Amikor dél-
után megérkeztek  a  börtönbe, 
a moziteremben még  tartott  az 
összejövetel. Az újonnan hozott 
elítéltekkel együtt ő is bevonult 
a hatalmas helyiségbe, ahol síri 
csend  fogadta. A közel  három-
száz  börtönlakó  –  zsebmetsző, 
rablógyilkos,  sikkasztó  –  le-
hajtott  fejjel  ült  a  székében  és 
Sztálint  siratta. Ahogy Mihail 
Szemcov később elmondta, két-
ségbeesett  tekintetükből ezt ol-
vasta ki: vajon most mi lesz ve-

Kárpátaljai magyar anekdotakincs (26.)

A hetedik parancsolat
Biztosak lehetünk benne, nem véletlen, hogy Sztálin alakja időről 
időre feltűnik a kárpátaljai magyarok emlékezetében. A magyar 
és a német férfiak 1944-es elhurcolásával valóban rászolgált arra 
az állandó jelzőre, amivel a szolyvai lágerben embertelen körül
mények között raboskodók illették: Sztálin, te gaz hóhér, olvashat
juk az itt született versekben. 

lünk? A postarablóból  lett pártve-
zér – akinek kétségkívül óriási ér-
deme,  hogy győzelemre  vitte  né-
pét  a  nácizmus  felett  –  annyira  a 

hétköznapok meghatározó részévé 
vált, hogy a nagy többség hirtelen 
nem  tudta elképzelni, mi  lesz ve-
lük a nagy vezér nélkül. Mondjuk el 
azt is, hogy felsőbb utasításra Kár-
pátalja magyarok által lakott  tele-
pülésein – a nemrég alakult kolho-
zok bázisán – is szerveztek hasonló 

gyászgyűléseket. Ám ezeken, telje-
sen érthető módon, senki sem hul-
latta könnyeit.

*** 
Ha már a gyászos események-

nél tartunk. Jól tudjuk mindannyi-
an, hogy a temetéseken illik fegyel-
mezetten viselkedni, ám előfordul, 
hogy  bármennyire  is  szeretnénk, 
ez nem mindig sikerül. Talán már 
fél évszázad is eltelt azóta, hogy az 
ungi Tiszahát egyik aprócska falvá-
ban az udvaron megtartott gyász-
szertartás  végén  –  amikor  a  dik-
táló  a  következő  ének  első  sorait 
szokta  volt mondani  hangos  szó-

val,  ugyanő  az  ének  kezdete  he-
lyett egy közérdekű bejelentést tett. 
Méghozzá olyan hanghordozással, 
mint ahogy az előéneklést szokta.

– Lemegyünk  a Badó kertjén, 
mert a temető útja sáros.

Természetes módon a gyászo-
ló gyülekezet – jól tudjuk, nagy a 

szokás hatalma – ezt nagy komo-
lyan elénekelte. 

***
A másik történet szintén a teme-

tési szertartás végén esett meg, ami-
kor is a kapu közelében álló sírásók 
elindultak, hogy levigyék a kopor-
sót a gyászkocsihoz. Ekkor hasított 
a levegőbe a diktáló harsány hangja:

– Hová, hová, merre térjen?
A sírásók döbbenve megálltak, s 

mivel fülükben csak a hová, hová? kér-
dés visszhangzott, az ének kezdő sza-
vaira jámborul egyikük így válaszolt:

– Hát a két rúdért, amivel levisz-
szük a koporsót.

A jelenlevők szerint a fegyelme-
zett tömegen ekkor hangos moraj fu-
tott végig, s igen sokan nagyhirtelen 
zsebkendőjükkel a szemüket, az or-
rukat kezdték törölni. 

Nem is oly rég az egyik bereg-
vidéki templomban pedig a követ-
kező eset fordult elő.

is kilátogattak a Lator ca-parti 
vörös borok fesztiváljára. Tet-
ték  ezt  azzal  a  céllal,  hogy 
lássák a követésre méltó kez-

deményezéseket, a vidék bo-
rászatában  érvényesülő  tren-
deket. Abban mindenképpen 
megegyeztek,  hogy  –  meg-
hallva az idők szavát – a be-
regszászi  borfieszta  részt-
vevőinek  a  sok-sok  egyszer 
használatos  műanyagpohár 
helyett nyakba akasztható íz-
léses üvegpoharakat biztosíta-
nak majd. Mondván, tiszteljük 
meg  a  bort,  egymást  és  nem 
utolsó sorban önmagunkat.

Idén a szervezők három ka-
tegóriában hirdettek győztest. 
Kárpátalja idei legjobb vö-
rös bora kategóriában Kovács 
Olekszandr ungvári borász 
Zweigelt bora nyert, a Fesz-
tivál bora kategóriában Pauk 
Iván Kahor bora lett a legjobb, 
Orosz Ruszlán derceni borász 
Reszler bora pedig a Munkácsi 
polgármester bora c. kitüntető 
címet nyerte el. 

Kovács Elemér

A plébános, miközben már 
javában tartott a mise, odaállt a 
mikrofonhoz és szólt… Ám, lát-
szott a padokban ülő hívek arcán, 
hogy azok semmit sem hallottak 
ebből a mondatból. Az atya ujjá-
val megkocogtatta a készüléket, 
és halkan odaszólt az első sorban 
ülő kurátornak.

– Baj van a mikrofonnal.
Csodák, csodája, a mikrofon 

hirtelen megjavult és így a hívek 
a szertartás szerint automatikusan 
kórusban így válaszoltak: 

– És a te lelkeddel!
***

Van annak már talán kilenc-
ven  esztendeje  is,  hogy Huszti 
Sándor az egyik tóháti községben 
elvállalta a kántortanító szerepét. 
Így a konfirmandusok oktatása is 
neki  jutott. Huszti  Sándor  igen 
szigorú ember volt,  nádpálcájá-
val ugyan csak ritkán csapott oda, 
elegendőnek bizonyult a nebulók 
fegyelmezéséhez, hogy a levegő-
ben néha egyet suhintott. Éppen a 
Tízparancsolatot tanulták, amikor 
a kántortanító az egyik 13 éves 
kislány, Anna elé állt, s kemény 
hangon megkérdezte:

– Hogy hangzik a hetedik pa-
rancsolat?

A kislány, ahelyett, hogy vá-
laszolt  volna, mélyen  lehajtotta 
a fejét. Látható módon ez felbő-
szítette Huszti uramat, mert most 
még  hangosabban megismétel-
te a kérdést:

– Hogy hangzik a hetedik pa-
rancsolat?

A  kislány  látva,  hogy  csak 
úgy  simán  ezúttal  nem  szaba-
dul,  ráemelte  ártatlan  tekinte-
tét a bősz kántortanítóra, és így 
válaszolt:

Ne tessék paráználkodni!
Szépreményi Kristóf

Illusztráció
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Ezúttal  a  Beregszászban 
működő Ciklámen  bolt  tulaj-
donosával, Molnár Éva vállal-
kozóval  beszélgettünk  nehéz-
ségekről,  kihívásokról,  szép-
ségekről.

– Mikor indult a vállalko-
zásuk?

– A  virágüzletünket  szüle-
im indították el még 2009-ben. 
Egész  gyermekkoromat  végig 
kísérte  ez  az  üzletág. Mindig 
is  érdekelt  a  virágkötészet,  na-
gyon szeretek vele foglalkozni. 
Az érettségi után kezdtem több 
időt  a  boltban  tölteni. Már  ak-
kor  is élveztem minden percét. 
Később  aztán  ez  irányban  fej-
lesztettem tovább tudásomat is. 
2014-től pedig én vettem át az 
üzlet vezetését.

– Hogy jött a névválasztás?

Nem veszít népszerűségéből a beregszászi Ciklámen virágüzlet

Tudatosság, természetesség, 
kreativitás

„Egy nő titkok nélkül olyan, mint egy virág illat nélkül” – mondta 
egykor Maurice Chevalier. S milyen igaza volt. Egy ízlésesen össze
állított virágcsokorban éppúgy gyönyörködhetünk, mint egy csi
nos hölgy látványában. A virágokból egyébként nemcsak csokro
kat készíthetünk, hanem asztali dekorációként is jól szolgálhatnak.

– A  ciklámen  az  egyik  legel-
terjedtebb virágunk,  sokan  szere-
tik, jellegzetes élénk színéről bárki 
felismerheti, emellett pedig fontos 
volt számunkra, hogy a választott 
név magyarul és ukránul is egyfor-
mán jól hangozzon.

– Milyen kérésekkel keresik az 
ügyfelek?

– Igyekszünk minden kérésnek 
megfelelni,  és  a  vásárlók  igénye-
it  a  legjobban  kielégíteni. Virág-
csokrok rendelhetők tőlünk szüle-
tésnapokra,  esküvőkre,  diploma-
osztókra. Adventi,  karácsonyi  de-
korációink is vannak. Ha a megren-
delőnk nem tud személyesen eljön-
ni, akkor kiszállítást is vállalunk. A 
szép pillanatok mellett van az élet-
nek szomorú oldala is. Ilyen alkal-
makra kegyeleti virágok, koszorúk 
kaphatók nálunk.

– Mi jelentett nehézséget kez-
detben?

– A vásárlókör kialakítása min-
denképp nehéz  feladat. Az  embe-
reknek be kell mutatnunk a boltun-
kat, hogy új helyen, új kínálattal va-
gyunk jelen. Amikor megszoknak 
bennünket,  ismerőseiknek mesél-
nek rólunk, akkor már sokkal gör-
dülékenyebben megy a bolt. Sze-
mély szerint, ami nekem nehézsé-
get okozott az üzlet vezetésében, az 
a hiányos ukrán nyelvtudás volt, fő-
leg a hivatalos szférában. Erre nagy 
hangsúlyt kell fektetnie annak, aki 
belevág egy saját vállalkozásba.

– Mennyire tartják fontosnak 
a mindenkori megújulást, a fej-
lesztést?

– Ez igen fontos követelmény 
szerintem minden vállalkozásban. 
Haladni kell a korral, fel kell ven-
ni a versenyt az új kihívásokkal. 
Nálunk például prioritást élvez a 
környezetbarát  csomagolás,  ez-
által  is  kevesebb  nehezen  bom-
ló  hulladékot  hagyva  hátra. Kí-
nálatunk  bővítésén  sokat  gon-
dolkodom,  szeretném,  ha min-
denki megtalálná a kedvére való 
kompozíciót.

– A törzsvásárlói kör kialakí-

tása nagy feladat. Hogyan sike-
rült ezt elérni?

– Úgy gondolom, a megbíz-
hatóság  a  kulcsa mindennek. 
Meg  kell  tenni mindent  a  vá-
sárlóért,  hogy  elégedetten  tá-
vozzon  tőlünk, még  akkor  is, 
ha ez számunkra komoly erőfe-
szítéssel és a szabadidő lemon-
dásával jár. Többen dolgozunk 
a boltban, nagyon jó csapatunk 
van,  és  arra  törekszünk,  hogy 
tudásunk legjavát nyújtsuk.

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

– Nem gondolkodtam  ezen. 
Itt az otthonom, itt vannak a ba-
rátaim,  a  családom,  szeretem  a 
munkámat. Jól érzem magam itt-
hon. Kárpátalján nagy probléma 
az elvándorlás, ezért úgy gondo-
lom, hogy aki  teheti, az marad-
jon  itthon,  próbálja meg  itt  jár-
ni az útját.

– Milyen tanácsokkal látna 
el egy kezdő vállalkozót?

– Mindenképp legyen kitartó. 
Nem biztos, hogy elsőre sikerrel 
jár, hogy rögtön valóra válnak el-
képzelései. Kemény munka és ál-
landó  tanulás  szükséges  ahhoz, 
hogy eredményeket  tudjunk fel-
mutatni,  amelyek minket  is  elé-
gedetté tesznek. De ha kellő alá-
zattal, szeretettel és kitartással vé-
gezzük munkánkat,  akkor meg 
lesz annak gyümölcse.

Kurmay Anita

Jól  tudjuk, hogy a hideghá-
ború  folyamán milyen  erős  és 
kifinomult módszerekkel  dol-
gozó propagandagépezet műkö-
dött mindkét oldalon, így köny-
nyen elképzelhető, hogy a Cseh-
szlovák Köztársaság  területé-
re lépők valójában még azt sem 
tudták, hogy mi az igazi külde-
tésük... Vagy mégsem? Erről és a 
prágai tavasszal kapcsolatos sok 
más  kérdésről  beszélgettünk  a 
beregszászi Petrovics Istvánnal 
és Szofilkánics Lászlóval, akik 
1968-ban  sorkatonai  szolgála-
tukat  töltötték a  szovjet hadse-
regben, s részt vettek Csehszlo-
vákia megszállásában.

– Tizenkét évvel a magyar 
szabadságharc vérbe fojtása 
után mennyire másként állt egy 
hasonló jellegű feladat végre-
hajtásához a szovjet politikai 
vezetés? Miként jellemezné az 
akkori helyzetet?

Petrovics István:  Bár  két-
ségtelen tény, hogy az 1968-as 
csehszlovákiai  eseményeket 
azokban  az  időkben másként 
ítéltük meg, mint ahogy ezt 52 
év távlatából mostanság értékel-
jük, azért a szovjet taktika eb-
ben a kérdésben sok újat tartal-
mazott.  Jómagam  akkoriban  a 
Komáromban állomásozó harc-
kocsizó ezred rádiósa voltam, s 
jól emlékszem, hogy már hosz-
szú  hetekkel  a  csehszlováki-
ai bevonulásunk előtt a  regge-
li politinformációk másról sem 
szóltak, minthogy  a  csehszlo-
vák vezetést megtévesztették a 
nyugati imperialisták, akik most 
fel akarják számolni az eddig el-
ért szocialista vívmányokat. Ezt 

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

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

mi  nem  engedhetjük meg,  hang-
súlyozták politikai tisztjeink. Egy 
nap pedig – ha nem vagyok ott a 
kivezényelt százak között, magam 
sem  hiszem  el  – maga  Leonyid 

Brezsnyev akkori pártfőfitkár láto-
gatott el hozzánk és mondta el szó-
noklatában, hogy az USA a csehe-
ket és a szlovákokat ki akarja von-
ni a Varsói Szerződésből, s úgy tű-
nik,  hogy  bevonulásunk  elkerül-
hetetlen. Tehát mi  pontosan  tud-
tuk, hogy miről van szó, nem úgy 
mint  az  1956-os  szovjet  harcko-
csizók, akik közül egyeseket úgy 
informáltak, hogy a szuezi válság 
megoldása  érdekében  vezényel-
ték őket a Közel-Keletre. Az már 

más kérdés, hogy ép ésszel nehe-
zen fogható fel, hogy néhány nap 
alatt valaki harci  járművével mi-
ként  kerülhet  például  Egyiptom-
ba. De a lényeg, mi tisztában vol-
tunk mindennel. 

Szofilkánics László: A  tisztek 
erősen hangsúlyozták, hogy a cse-
hek és a szlovákok a nyugati bur-
zsoá  propaganda  áldozatai,  s  ne-
künk politikailag érett módon kell 
viselkednünk. Ami elsősorban azt 
jelentette, hogy semmiféle provo-
kációnak nem szabad felülni. Ma-
ximális megértést és türelmet kell 
mutatnunk  a megtévesztettekkel 
szemben. Tehát  hiába  lőttek  ránk 
akár vadászvegyverből,  akár gép-
karabélyból, amikor konvojunk vé-

gigvonult  valamely  település  fő-
utcáján, visszalőni szigorúan tilos 
volt. Azt  azért  valamivel  később 
megtudtuk,  hogy  ezeknek  a  tüze-
lőállásoknak  a  helyzetét  a  velünk 
együtt bevonuló speciális alakulat 
katonái rögzítették, s azokat az éj-
szaka leple alatt diszkrét módon fel-
számolták. Konti – ez valószínűleg 
a kontrrevoljucioneri szláv szóból, 
ami ellenforradalmárt jelent – így 
emlegették  azokat  a  helybelieket, 
akik a fegyveres harcot választot-

ták. Nem voltak  sokan, bár azt  is 
nagyon  nehéz megemészteni,  ha 
egyetlen bajtársadat is elveszíted.

– Volt erre példa?
Szofilkánics: Igen, amikor pél-

dául  a  pozsonyi  várat  biztosítot-
tuk. Lent a városban az erődítmény 
közelében  több  templom  is  talál-
ható.  Járőreinkre  néhány  éjszaka 
ezek  tornyából  többször  is  rálőt-
tek. Egyiküket homlokon találta a 
géppisztolyból  leadott  lövéssoro-
zat. Akkor  néhány  napon  át  nem 
mertünk az általunk felvert sátrak-
ban  aludni,  éjszakánként  inkább 
az alváshoz ugyancsak kényelmet-
len  rádióskocsikban  húztuk meg 
magunkat. 

– Fizikai ellenállásról a prágai 
tavasz kapcsán alig esik szó.

Petrovics: Így utólag már tisz-
tán látjuk, hogy nem 
szervezett  fegyve-
res  ellenálló  cso-
portok akcióival áll-
tunk  szemben,  ha-
nem magányos  el-
követőkkel.  Hadd 
mondjam el a követ-
kező esetet, mely ott 
történt  a  közelünk-
ben, a velünk együtt 
vonuló katonai ala-
kulatnál,  tehát nem 
tudtunk  nem  tudo-
mást szerezni a tör-
téntekről. 

A  do l og   úgy 
kezdődött,  hogy  a 
konvoj megállt  pi-
henni,  s  az  egyik 
ka t ona   e l vonu l t 
dolgát   e lvégezni 
a  közeli  gyümöl-
csösbe. A  gyűlölt 
egyenruhát   látva 
rá támadt   néhány 
helybéli,  és  husán-

gokkal agyonverték. Amikor in-
dult  volna  a  csapat,  jelentették 
a parancsnoknak, hogy nincs az 
egyik  baka. Az  őrnagy  egy  ko-
moly fegyveres csapattal az élen 
bajtársunk keresésére indult, s ő 
maga  találta meg vérbe  fagyva. 
Tovább nem részletezem, a szem-
tanúk azt mesélték, hogy hét ki-
sebb  ház  állt  annak  a  gyümöl-
csösnek a végében, de nagy dü-
hében azokat az őrnagy a tankjá-
val mind ledózerolta. Valaki azt 

is  elmondta, hogy nem sokkal 
később  a  belső  elhárítás  tiszt-
jei  bilincsbe  verve  vitték  el  a 
magáról megfeledkezett tisztet. 

– Úgy tudni, az ellenállás szo-
lidabb formái voltak leginkább a 
prágai tavaszra jellemzők. 

Szofilkánics: Ez tény és való. 
Erről  a  következő  jut  eszembe: 
vonul a nagyváros főútján a hosz-
szú katonai konvoj, egyszer csak a 
harckocsiban ülők azt látják, hogy 
óvodások  óvónőjük  kíséretében 
sétálnak át a zebrán. S aztán visz-
sza. S ez tart több mint egy órán 
át. Közben a tisztek a rádió belső 
vonalán ordítoznak egymással, de 
beavatkozni senki sem mer, csak 
várakozunk,  s majd megpróbál-
juk utolérni a többieket. 

– Budapesten 1956 novem-
berében a szovjetek másként vi-
selkedtek.

Petrovics:  Igen, bár – ahogy 
a magyar főváros utcáin akkor – 
1968-ban a csehek és a szlovákok 
által lakott településeken is csak-
hamar megjelentek a plakátok és 
röpcédulák. „Ruszkik haza!” fel-
irattal  sok  helyen  találkoztunk, 
meg olyan röpcédulákkal, melye-
ken  főleg orosz nyelven, de né-
hányon magyarul is az állt, hogy 
hagyjatok bennünket békében, mi 
egyedül is képesek vagyunk meg-
oldani a problémáinkat. A spon-
tán ellenállást – én végig így ne-
vezném  –  számtalanszor  kény-
telenek voltunk megtapasztalni. 

Az én csapatom Brünnig vo-
nult, ezt a várost az ellenállás egyik 
legfontosabb  fészkeként  emle-
gették  tisztjeink.  Jól  emlékszem, 
amíg  odáig  értünk,  rádiós  ko-
csinkat számtalanszor megdobál-
ták az útról felszedett macskakő-
vel. A jármű ablakait több helyen 
is betörték. A tankokkal szemben 
pedig az ellenállásnak a Molotov 
koktéllal szemben igencsak szoli-
dabb módját választották. Az eme-
letes házakból hatalmas lepedőket 
dobáltak ki  rájuk, s  így  többször 
sikerült betakarni a szélvédő üve-
get. Néhányszor előfordult, hogy a 
harckocsi vezetője így belerohant 
a másikba, vagy nekiment egy ház-
nak, s a lánctalpai megsérültek. Így 
félre kellett állnia.

(Folytatjuk)
Kovács Elemér

1968-as emlék: ez a bőrcsizma megjárta a csehszlovákiai 
helyszíneket
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Az elmúlt esztendő meghatá-
rozó eseményei közül a nemzeti 
összetartozás tárgykörébe tartozó 
rendezvények, a rokkantak világ-
napját méltató események, mint 
pl. a „Közös nemzeti érdekünk: 
fiatalokkal az esélyegyenlőségért 
és a sportért – 2019” elnevezésű 
torna,  valamint  a Debrecenből 
induló,  s  időközben nagyváradi 
(Románia) központúvá avanzsá-
lódott Pingpong Határok Nélkül 
(PPHN) nemzetközi  versenyso-
rozat voltak. Ez utóbbi, a 12 ver-
senyből álló „roadshow” – a fő-
szervező Tibclau SE mellett – a 
BeregSEK számára hozta a leg-
nagyobb „profitot”. A 2019. évi 

Összegzés a BeregSEK-nél

Eredményes óév után 
reményteljes jövő

Minden év végén számot vetünk az elmúlt esztendő történéseiről, 
így ezúttal sem lesz másként. 2019 a nemzetközi bemutatkozás, a 
nagy versenyek és kimagasló eredmények éve volt a BeregSEKnél. 

diadal alig egy év alatt a teljes is-
meretlenségből a nemzetközi ama-
tőr mezőny népes táborába zárkóz-
tatta fel a beregszászi asztaliteniszt 
és lelkes amatőr közösségét. Az öt 
szervező  ország  (Románia, Ma-
gyarország, Ukrajna,  Szlovákia, 
Szerbia) mindegyikében  felcsen-
dülhetett  volna Beregszász  kép-
zeletbeli himnusza, hatszor állhat-
tunk a dobogó legmagasabb fokán. 
Az eredmények számokban össze-
gezve is jól tükrözik Beregszász ki-
emelt szerepét (és jövőjét) a PPHN 
versenysorozatban.

Tizenkét forduló után: 
1. hely: (276-276 ponttal) Pacuk 

Sándor  –  Szolosenk Mihály;  8. 

hely:  Popovics  János  (68  pont); 
13. hely: Fóris József (60 pont); 19. 
hely: Martin Roland (36 pont); 26. 
hely: Répási István (30 pont); 50. 
hely: Davidovics Zoltán (16 pont); 
51.  hely: Natykovszki  István  (16 

pont); 87. hely: Kardos Zoltán  (8 
pont);  97.  hely: Marton Tibor  (8 
pont);  197.  hely:  Szenek Dániel 
(2 pont); 198. hely: Filip István (2 

pont); 199. hely: Sztaroszta Miklós 
(2 pont); 200. hely: Belovics And-
rea (2 pont); 201. hely: Pohoriljak 
Emil (2 pont);

A sorozat második fordulójára 
2020. január 4-én került sor Nagy-

váradon, az Era Shoping Parkban. A 
pontos versenynaptár még nem is-
mert, arról a következő írásban szá-
mol be a BeregSEK-sajtószolgálat. 

(Az már biztos, hogy idén, hato-
dik  szervező országként Török-
ország  is  csatlakozik  a  sorozat-
hoz. A nyáron esedékes forduló-
nak Izmir város ad majd otthont).

A nagy nemzetközi  verseny 
árnyékában kiemelt  helyen kell 
említést  tenni  az  immár hagyo-
mányos, júniusi Nemzeti Össze-
tartozás Napja amatőr asztalite-
nisz  bajnokságról  (támogatástól 
függően idén negyedik alkalom-
mal kerülne megrendezésre), va-
lamint az elmúlt év végén, a Be-
regszászi Városi Tanács patroná-
lásával indított hét fordulós ván-
dorkupáról is.

A BeregSEK  2019.  évi  tá-
mogatói:  a Magyar Kormány,  a 
Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkársága,  a BGA 
Zrt.,  a Beregszászi Városi Ta-
nács,  a Debreceni Asztalitenisz 
Klub  (DAK),  a Tibclau SE,  to-
vábbá hála és köszönet illeti meg 
Prodán Jánost (BeregSEK alapí-
tó),  Pacuk Sándort  (magánsze-
mély), Marton Tibort  (vállalko-
zó, Tünde Divat) és Popovics Já-
nost (magánszemély) egyaránt.

Répási István

Mit is nézzünk?
Elsőként talán az időjárás ala-

kulását. A  növények  fejlő dését 
alapvetően meghatározza az idő-
járás,  esik-e  elég  eső,  kellően 
meleg  van-e  vagy  túlzottan  is. 
Ugyanilyen, meghatározó  fon-
tosságú  az  időjárás  alakulása  a 
ká rosítok életében is.

A kórokozók életére az időjá-
rás alakulása közvetlen hatással 
van, pl. csapadékos időjárás, nem 
túlzottan magas  hőmérséklettel 
párosulva, gyakori, hosszan tar-
tó le vélfelületi nedvesség a pero-
noszpórafélék, a baktériumos nö-
vényi betegségek terje dését segí-
ti elő, míg a kevésbé csapadékos, 
inkább  párás, meleg  időjárás  a 
liszthar matok támadását válthatja 
ki. A kártevők világában kevésbé 
szoros összefüggést gondolnánk, 
pedig itt is erőteljesen befolyáso-
ló tényező az időjárási paraméte-
rek alakulása. Párás, meleg időjá-
rásban pl. a levéltetvek gyors fel-
szaporodása várható, míg  ennél 
kicsit melegebb,  szárazabb  kö-
rülmények között az atkák káro-
sítása foko zódik. A kimondottan 
nedves körülményeket a kártevők 
általában nem kedvelik.

Mindezek  alapján mérjük:  a 
hőmérséklet alakulását, legalább 
egy maximum-minimum hőmérő 
rendsze res  leolvasásával;  a  csa-
padékot; a relatív páratartalmat. 
Lehetőség szerint mérjük: a levél-
felületi nedvesség időtartamát; a 
szél irányát és erősségét; a talaj-
hőmérséklet alakulását.

Az első csoportba tartozó pa-
ramétereket viszonylag könnyen, 
és nem  túl drágán beszerezhető 
egyszerű  eszközök  segítségével 
rögzíthetjük. 

Az időjárási paraméterek fo-
lyamatos  rögzítése,  és  a  valós 
események  ezekkel  va ló  össze-
kapcsolása  elemzést  adhat  az 
időjárás  hatásairól. Megfigyel-
hetjük, hogy a későn kezdődő és 
későn véget érő tél miatt a csont-
héjas fák virágzása a szokásos nál 

A növényvédelmi előrejelzés 
módszerei

A pillanatnyi helyzet megítélésében, a várható következmények 
becslésében és az előretekintésben különböző módszerek és egyre 
több technikai eszköz áll rendel kezésünkre. A technikai fejlődés és 
az informatika összekapcsolása olyan új esz közöket eredménye
zett, amelyek már szinte önműködőek, emberi beavatkozás nélkül 
jelzik a várható veszélyt, és javasolják a védekezések elvégzését. 

pár nappal későbbre tolódik, s ez a 
néhány nap már elég lehet ahhoz, 
hogy  ta vaszi  fagykár  ne  érje  ker-
tünk virágzó fáit. Ez jellemezte az 
elmúlt évet. Megfi gyelhetjük, hogy 
2005. és 2006. év kimondottan csa-
padékos augusztusa mennyire meg-
bízhatóan meghozta  a  burgonya-
vész, a paradicsomvész és a szőlő-
peronoszpóra járványos fellépését. 
Természetesen ennél sokkal részle-
tesebb, sokkal összetet tebb elemzé-
seket is végezhetünk. Mindeneset-
re az a fontos, hogy folyamatokat 
lás sunk,  ezeket  kövessük,  ezeket 
vetítsük előre. A károsítok biológiá-
jának ismereté ben az adott időszak, 
esetleg  a  várható  időjárás  jellem-
zőinek  és  a  károsítók  igénye inek 
összevetéséből  nagy biztonsággal 
megállapítható  a  folyamatok  ala-
kulásának iránya. 

A másik megfigyelési módszer 
a  szexferomon  csapdák működte-
tése. Ezt  ter mészetesen a kártevők 
világának megfigyelésére használ-
juk, konkrétan a kártevő fejlődésé-
nek és felszaporodásának követésére 
alkalmas. A kártevő kifejlett egye dei 
(imágói) mozognak, s ennek a moz-
gásnak legfőbb kiváltója a fajfenn-
tartás ösztöne, vagyis a hím egyedek 
keresik a nőstényeket, hogy azokat 
megterméke nyítve egy új generáció 
fejlődését, egy új szaporodási ciklust 
indítsanak el. A nős tények segítik a 
hímeket, egy ivari csalogató anya-
got – ezt nevezzük szexferomonnak 
– bocsátanak ki, s ez a hím számá-
ra mindennél  erősebb,  egyértelmű 
iránymu tatást  ad,  hol  kell  a  nős-
tényt keresni. A tudomány megfej-
tette az  ivari csalogató anyag több-
ségének összetételét. Ez minden faj 
esetében más és más, s mestersé ges 
úton előállítják. Ez képezi  a  csap-
da lelkét, erre repülnek a hímek. Az 
már csak  technikai kérdés, hogy a 
csalogatóanyagot  tartalmazó kap-
szula köré  ragacslapot,  speciálisan 
kialakított gyűjtőedényt (pl. varsát) 
teszünk, amelyben az odarepült hí-
mek fogságba esnek, s ez által meg-
számolhatók. A  speciális  –  csak  a 

fajra jel lemző – csalogatóanyagnak 
köszönhetően a csapdák szinte csak 
a megcélzott ro vart fogják, így a fo-
gott  egyedek ellenőrzése általában 
nem szükséges,  illetve a kisszámú 
idegen  fajbeli  példányok kiszűré-
se nem okoz gondot. Csak néhány 
faj nál tapasztalható nagyobb mérté-
kű keveredés, pl. a szilvamoly – ke-
leti gyümölcsmoly.
Mi is az a rajzás, rajzásmenet? 
A  kártevő  fejlődésének  az  a 

szakasza, amikor a kifejlett egye-
dek repülése, mozgása  tart, ekkor 
párosodnak, tojást raknak, majd a 
„feladatuk” elvégzése után elpusz-
tulnak. A rajzásmenet az előbbi fo-
lyamat megfi gyelési adataiból raj-
zolható  görbe. Az  első  napokban 
éppen csak megjelenik egy két pél-
dány, majd egyre több, míg végül 
eljut a csúcspontra, amikor a  leg-

többet fogja a csapda, s ezt köve-
tően a fogott egyedek száma csök-
ken,  akár  egészen  a  nul láig  esik, 
de akár egy újabb ciklus is követ-
kezhet. Elsősor ban az időjárás, de 
a korábbi beavatkozások (pl. véde-
kezések), a tápnövény fejlett sége és 
egyebek is befolyással vannak a raj-
zás menetére.

Tipikusan  ilyen nehezen  értel-
mezhető képet mutat az almamoly 
rajzása,  sok szor még nem rajzoló-
dik ki a csúcsnépesség, de már meg-
jelennek a kis lárvák. A kártevő fel-
szaporodását jól mutatja a csapdánk 

által fogott egyedek száma. A kár-
tevő biológiájának ismerete alapján 
meg tudjuk mondani, hogy a rajzás-
csúcsot követően hány napon belül 
jelennek meg a kis  (éppen kikelt) 
lár vák. Természetesen kevés kert-
tulajdonos mélyed el a rovarok bio-
lógiájában, keve sen tudják, hogy a 
párosodás után hány nappal rakják 
tojásaikat, azokból hány nap múlva 
kelnek ki a kis lárvák. Erre az esetre 
alkalmazható egy általános elv, mely 
szerint a rajzáscsúcs után 5-7 nap-
pal végzett kezelés nagy valószínű-
séggel eléri az éppen kikelt kis lár-
vákat. (A kezelések a kártevő fajok 
nagy részénél ebben az ál lapotban 
a leghatékonyabbak.) Nagyon fon-
tos  kérdés  a  csapdák  elhelyezése, 
gyak ran  ennek  a hibás kivitelezé-
se okoz  eredménytelenséget  (amit 
aztán a csapda ro vására írunk). Az 

egyértelmű, hogy a kártevő által lá-
togatott növény közelébe vagy ép-
pen  rá  tegyük a  csapdát.  (Tehát  a 
keleti  gyümölcsmoly  csapdáját  az 
őszibarack   vagy  a kajszibarackfá-
ra tegyük.) További fontos részlet-
kérdés,  hogy a  térben hol helyez-
zük el? Általában a  rovar mozgá-
sához  igazítsuk,  tehát  egy  talajon 
mozgó bo gár esetében a talajszintre, 
egy fa lombkoronájának alsó szint-
jén repülő lepke ese tén a lombkoro-
na alsó részén helyezzük el. Figyel-
jünk arra is, hogy az uralkodó szél-
irány a csalogatóanyagot ne „elfúj-

ja"  kertünkből,  illetve  általában 
ne  tegyük  szélső  fára  a  csapdát. 
A csapdákat általában néhány na-
ponként kell ellenőrizni, a fogott 
egyedeket megszámolni (és felír-
ni), majd a csapdát ki-, leüríteni. 
Ez leggyak rabban a ragacslapokra 
ragadt rovarok lekaparását jelenti. 

A harmadik adatgyűjtési mód-
szer a felvételezés. Ez alatt értjük 
a  károsítás  tü nete  alapján  való 
károsító meghatározást, és az el-
terjedés,  a károsítás mértéké nek 
meghatározását. A  tünetek –  fő-
képpen a fertőzés korai szakaszá-
ban – gyak ran nem elég határozot-
tak, nem elég jellemzőek, s emi-
att nehezen azonosítható a károsí-
tó. Az elterjedés mértéke arra mu-
tat rá, hogy a károsító a teljes ál-
lományon belül mi lyen arányban 
van jelen (gyakran %-ban kifejez-
ve). A károsítás mértéke azt feje zi 
ki, hogy a megtámadott növények, 
táblarészek milyen mértékben ká-
rosodtak a fertőzés miatt (ez is ki-
fejezhető %-os formában is). So-
kan gondolhatják, hogy ez a mód-
szer már későn ad segítséget, a fel-
vételezés eredménye alapján vég-
zett kezelés már elkésett. Valóban 
van olyan betegség, amely bizton-
ságos módon csak megelőző ke-
zeléssel küzdhető le.

A károsítások többsége még-
is  alkalmas  a  felvételezésekkel 
való helyzetmegítélés re, s a vé-
dekezések ily módon történő idő-
zítésére. A  fertőzéseknél,  a  ká-
rosító megje lenésénél  általában 
megállapítható  az  úgynevezett 
károsítási  küszöbérték,  amely 
egyúttal  indokolja  a  védekezé-
sek megkezdését  is. Természe-
tesen a folyamatokat csak akkor 
tudjuk megítélni, ha az előzetes 
állapotot,  állapotokat  ismerjük. 
A  felvé telezési  adatok  egymás 
után állítása megmutatja a folya-
matok irányát, a károsítás erősö-
dik, a teljes pusztítás irányába ha-
lad vagy megáll, csökken, esetleg 
megszűnik.

Természetesen  nem  ennyire 
egyértelműek  a  folyamatok. Az 
előbbi  adatgyűjtések  eredmé-
nyeit  együttesen  kell  értelmez-
ni,  sőt még  egy  fontos  kompo-
nenst, a növény fejlődési állapo-
tát, érzékenységét is figyelembe 
kell venni. Ebből látható, hogy a 
helyzet  és várható alakulásának 
megítélése  soktényezős, bonyo-
lult feladvány.

Bodnár István 
kertészmérnök, 

Nagybakta



Csütörtök Január 23.

Köszöntjük Zelma, Rajmund nevű olvasóinkat!

Hétfő Január 20.

Köszöntjük Fábián, Sebestyén nevű olvasóinkat!

Kedd Január 21.

Köszöntjük Ágnes nevű olvasóinkat!

Szerda Január 22.

Köszöntjük Vince, Artúr nevű olvasóinkat!

2020. 
január 15.8 hetI műsor

04:00 Győzike
04:50 Top Shop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:25 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:45 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:15 Barátok közt
22:50 XXI. század – a

legendák velünk 
élnek

23:20 RTL Híradó 
Késő esti kiadás

00:00 Kapcsolat
Amerikai filmsor.

01:05 Autogram
01:50 Foglalkozásuk:

amerikai
Am. akcióthriller-sor.

02:55 Foglalkozásuk: 
amerikai
Am. akcióthriller-sor.

03:35 Amerika legvic
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

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

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texasi

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:20 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Családbarát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

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

Német családi film-
sor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

17:05 Ridikül

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:30 Kékfény
21:30 Hazug

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

22:15 Kenó
22:25 Rejtélyek 

asszonya
Bűnügyi tévéfilmsor.

23:55 Hogy volt?!
00:55 Új idők, új dalai
01:30 Rúzs és selyem
01:55 OJD – Irodalom

és könyv 26 
percben

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

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

magazin
08:55 Az utódok 

reménysége
09:25 A sokszínű vallás
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:10 Dokuzóna
11:10 Angol nyelvű hírek
11:25 Pusztai király

kisasszony
Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:20 Családbarát
16:00 Divat és dizájn
16:30 Magyar Krónika
17:05 Öt kontinens
17:35 Ízőrzők
18:10 Ízőrzők
18:50 Itthon vagy!
19:15 Nótacsokor
19:35 Nótacsokor
20:00 Balázs Fecó 60. 

születésnapi 
koncert  Aréna

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

egy van
23:25 M5 Híradó
23:55 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Balázs Fecó 60. 

születésnapi 
koncert  Aréna

02:25 Itthon vagy!

05:30 Múlt és Jelen
06:00 Szabadidő
06:30 Sporthíradó
07:35 Jégkorong 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:25 Vízilabda Euró

pabajnokság
11:55 Szabadidő
12:25 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
13:30 Vízilabda Euró

pabajnokság
15:00 Ifjúsági Téli 

Olimpiai Játékok
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
17:30 Vízilabda Euró

pabajnokság
18:40 Értékelő műsor: 

Vízilabda
18:50 Felvezető műsor: 

Vízilabda
19:00 Vízilabda Euró

pabajnokság
20:10 Értékelő műsor:

Vízilabda
20:30 Átigazolás

04:00 Győzike
04:50 Top Shop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:25 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:45 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

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

Késő esti kiadás
00:00 Beépített hiba

Am. vígjáték
03:10 Amerika legvic

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

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

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texasi 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Srpski ekran
07:10 Unser Bildschrim
07:40 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Családbarát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Az erdők 

megmentése
14:15 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
15:05 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
16:00 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:30 Önök kérték
21:30 Kihantolt bűnök

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

22:15 Kenó
22:25 Velvet Divatház IV

Sp. tévéfilmsor.
23:15 Magyarország 

szeretlek!
00:50 Hogy volt?!
01:45 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

05:25 M5 Híradó
05:50 Esély
06:15 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:10 Nótacsokor
07:35 Nótacsokor
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:05 Orosz nyelvű hírek
08:10 Kínai nyelvű hírek
08:25 Isten kezében
08:50 Evangélikus 

magazin
09:15 A sokszínű vallás
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:05 Elindultam szép 

hazámból  Mil
ler Lajos opera
énekes, az MMA 
rendes tagja

11:05 Angol nyelvű hírek
11:20 A gyilkos én vagyok

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschrim
14:15 Családbarát
15:55 Család'20
16:20 Novum
16:50 Térkép
17:40 Ízőrzők
18:15 Ízőrzők
18:50 Itthon vagy!
19:10 Nótacsokor
19:35 Nótacsokor
20:00 Üdítő
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
23:25 M5 Híradó
23:55 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák  

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Üdítő
02:15 A gyilkos én vagyok

Tévéjáték
03:40 Itthon vagy!

06:30 Sporthíradó
07:35 Átigazolás
08:05 Kosárlabda 

magazin
09:05 Kézilabda 

magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 Vízilabda Euró

pabajnokság
12:00 Ifjúsági Téli 

Olimpiai Játékok
13:00 Sporthíradó
13:30 Jövünk!
14:10 Felvezető műsor: 

Vízilabda
14:30 Vízilabda Euró

pabajnokság
15:40 Értékelő műsor: 

Vízilabda
15:50 Felvezető műsor: 

Vízilabda
16:00 Vízilabda Euró

pabajnokság
17:10 Értékelő műsor:

Vízilabda
17:20 Felvezető műsor:

Vízilabda
17:30 Vízilabda Euró

pabajnokság
18:40 Értékelő műsor:

Vízilabda
18:50 Felvezető műsor: 

Vízilabda
19:00 Vízilabda Euró

pabajnokság
20:00 SzerencsePerc
20:10 Értékelő műsor: 

Vízilabda

04:00 Győzike
04:50 Top Shop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:25 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:45 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

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

Késő esti kiadás
23:30 Rejtjelek

Am. krimisor.
00:35 Rejtjelek

Am. krimisor.
01:45 Rejtjelek

Am. krimisor.
02:45 Graceland – 

Ügynökjátszma
Am. akciófilm-sor.

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

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

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texasi 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

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

Török tévéfilmsor.
09:20 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Családbarát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Balkán expressz
14:15 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
15:05 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
16:00 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.

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

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Anna Karenina

Tévéfilmsor.
21:30 A galamb papné

Magyar tévéfilm
23:15 Kenó
23:25 Szabadság tér ́ 89
00:15 Kékfény
01:10 Új idők új dalai
01:40 Rúzs és selyem
02:10 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

05:25 M5 Híradó
05:50 Család'20
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát expressz
07:10 Nótacsokor
07:35 Nótacsokor
08:10 Német nyelvű 

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

Vatikáni híradó
09:05 Így szól az Úr!
09:10 Jézus és...
09:11 Vallás és szabadság
09:35 A sokszínű vallás
09:55 Mindenki 

Akadémiája
10:30 „…hogy haszná

ra lehessek…” 
- Portréfilm 
Andrásfalvy 
Bertalan nép
rajzkutatóról

11:25 Angol nyelvű hírek
11:40 Amerikából jöt

tem, krimi ko
médiát hoztam
Tévéjáték

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

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Családbarát
15:50 Magyar gazda
16:20 Mesterember
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők
17:55 Kézilabda 

közvetítés
19:30 Kézilabda 

közvetítés
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
23:25 M5 Híradó
23:55 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák  

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Hogy volt?!

06:30 Sporthíradó
07:30 Átigazolás
08:05 Vízilabda Euró

pabajnokság
09:30 Aranyoroszlánok
10:00 Sporthíradó
10:30 Ifjúsági Téli 

Olimpiai Játékok
11:30 Műkorcsolya és 

Jégtánc Euró
pabajnokság

12:55 Sporthíradó
15:45 Felvezető műsor: 

Vízilabda
16:00 Vízilabda Euró

pabajnokság
17:10 Értékelő műsor: 

Vízilabda
17:20 Felvezető műsor:

Vízilabda
17:30 Vízilabda Euró

pabajnokság
18:40 Értékelő műsor: 

Vízilabda
18:50 Felvezető műsor: 

Vízilabda
19:00 Vízilabda Euró

pabajnokság
20:00 SzerencsePerc
20:10 Értékelő műsor:

Vízilabda
20:20 Felvezető műsor: 

Vízilabda
20:30 Vízilabda Euró

pabajnokság

04:00 Győzike
04:50 Top Shop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:25 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:45 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

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

Késő esti kiadás
23:30 Kémvadászok

Angol akciófilm
01:55 Graceland – 

Ügynökjátszma
Am. akciófilm-sor.

02:55 Graceland – 
Ügynökjátszma
Am. akciófilm-sor.

03:35 Amerika legvic
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

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

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texasi

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 Slovenski Utrinki
07:10 AlpokDuna

Adria
07:40 Ridikül
08:30 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:20 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Családbarát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

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

Német családi filmsor.
15:05 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 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:35 Én, a séf
Fr. filmvígjáték

22:05 Géniusz
Angol életrajzi film

23:45 Kenó
23:55 Falfúró

Magyar játékfilm
01:35 Rúzs és selyem
02:05 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember

05:25 M5 Híradó
05:50 Novum
06:20 Summa
06:45 Világ
07:25 Nótacsokor
07:50 Nótacsokor
08:20 Német nyelvű

hírek
08:30 Orosz nyelvű hírek
08:35 Kínai nyelvű hírek
08:45 Új nemzedék
09:10 A sokszínű vallás
09:25 KeresztTények
09:35 Vallás és 

szabadság
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Rendező és hold-

világ  András 
Ferenc, rendező

11:10 Angol nyelvű hírek
11:20 Torquato Tasso

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:50 AlpokDuna

Adria
16:00 Kék bolygó
16:25 Noé barátai
16:55 Szerelmes földrajz
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Nótacsokor
19:25 Nótacsokor
20:00 Szenes Iván Em

lékkoncert 2019
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
23:25 M5 Híradó
23:55 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák  

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván Em

lékkoncert 2019

06:30 Sporthíradó
07:30 Átigazolás
08:00 Vízilabda Euró

pabajnokság
09:30 Pecatúra
10:00 Sporthíradó
10:30 Ifjúsági Téli 

Olimpiai Játékok
11:30 Vívás magazin
12:00 Műkorcsolya és 

Jégtánc Euró
pabajnokság

12:50 Sporthíradó
14:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
14:30 Vízilabda Euró

pabajnokság
15:40 Értékelő műsor: 

Vízilabda
15:50 Felvezető műsor: 

Vízilabda
16:00 Vízilabda Euró

pabajnokság
17:10 Értékelő műsor:

Vízilabda
17:20 Felvezető műsor:

Vízilabda
17:30 Vízilabda Euró

pabajnokság
18:40 Értékelő műsor: 

Vízilabda
18:50 Felvezető műsor:

Vízilabda
19:00 Vízilabda Euró

pabajnokság
20:00 SzerencsePerc
20:10 Értékelő műsor:

Vízilabda



Szombat Január 25.

Köszöntjük Pál nevű olvasóinkat!

Vasárnap Január 26.

Köszöntjük Vanda, Paula nevű olvasóinkat!

Péntek Január 24.

Köszöntjük Timót, Ferenc nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

vábbítását és megválaszolását nem vállaljuk. 
A címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidíté-
sének jogát fenntartjuk. A publikációnkban közölt tényekért 

minden esetben a szerző viseli a felelősséget. 

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

–  különböző  szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladása, 
vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-
kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

– társkeresés
– ha egynél  több – ugyanabba 
a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FiZETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

Kiemelt
20 szó                   20 hr.
2140 szó              40 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
2140 szó              80 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
2140 szó              80 hr.

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %os felárral jelenik meg.

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2ként: 
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr., 
2–7. oldalak – 7 hr., 11–15. oldalak – 6 hr.
Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю, 

тютюнових виробів 100%
A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 

100%-os felárral jelenik meg
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04:00 Győzike
04:50 Top Shop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Top Shop
12:25 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:45 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:15 Barátok közt
22:50 RTL Híradó  

Késő esti kiadás
23:30 CSI: New Yorki 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

00:35 Az Év Hotele
01:20 Mortdecai

Angol-am. akció-
vígjáték

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

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

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texasi 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 Életkerék
07:40 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:20 Don Matteo:

Olasz tévéfilmsor.
10:25 Családbarát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Tengerek, város

ok, emberek
14:10 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
15:00 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.
19:40 A hegyi doktor

Német családi filmsor.

20:35 Szerelem és 
barátság
Angol romantikus 
vígjáték

22:05 Kenó
22:15 Rúzsa Magdolna

koncert 2018
23:10 Klára és Ferenc  

A szeretet köteléke
Olasz tévéfilmsor.

01:00 Hogy volt?!
02:00 Új idők új dalai
02:30 Rúzs és selyem

05:25 M5 Híradó
05:50 Multiverzum
06:20 Kék bolygó
06:45 Kárpát expressz
07:10 Nótacsokor
07:35 Nótacsokor
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:05 Orosz nyelvű 

hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:30 Katolikus krónika
08:55 Önkéntesek
09:20 A sokszínű vallás
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:10 A teljesség felé  

Katona Katalin, 
ötvösművész

11:05 Angol nyelvű hírek
11:25 Nóra

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Életkerék
13:40 Öt kontinens
14:10 Családbarát
15:50 Püspökkenyér
16:20 Multiverzum
16:50 Kárpát expressz
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Itthon vagy!
19:00 Nótacsokor
19:25 Nótacsokor
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

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

Baltazárbazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték

05:30 Vívás magazin
06:00 DVSC Tv
06:30 Sporthíradó
07:35 Átigazolás
08:05 Vízilabda Euró

pabajnokság
09:30 Fradi Tv
10:00 Sporthíradó
10:30 Jégkorong 

magazin
11:00 MTK Tv
11:30 Műkorcsolya és 

Jégtánc Euró
pabajnokság

13:05 Sporthíradó
14:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
14:30 Vízilabda Euró

pabajnokság
15:40 Értékelő műsor: 

Vízilabda
16:00 Felvezető műsor:

Rövidpályás 
gyorskorcsolya

16:15 Rövidpályás 
gyorskorcsolya 
Európabajnokság

17:00 Értékelő műsor:
Rövidpályás 
gyorskorcsolya

17:15 Felvezető műsor: 
Vízilabda

17:30 Vízilabda Euró
pabajnokság

18:40 Értékelő műsor:
Vízilabda

18:50 Felvezető műsor: 
Vízilabda

19:00 Vízilabda Euró
pabajnokság

20:00 SzerencsePerc
20:10 Értékelő műsor:

Vízilabda
20:30 Átigazolás

04:05 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:10 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

06:10 Top Shop
06:40 Kölyökklub
09:10 Bakugan

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

09:40 Top Shop
10:35 Muppet Show

Am. animációs víg-
játéksor.

11:05 Autogram
11:50 XXI. század – a

legendák velünk 
élnek

12:20 Kevin, a minden6ó
Amerikai filmsor.

13:30 Vasakarat
Am. kalandfilm

16:00 Gazdátlanul 
Mexikóban
Am. kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjátéksor.
21:05 Doc West 2.

Olasz-am. 
westernvígjáték

23:15 Végképp eltörölni
Am. akciófilm

01:40 Vámpírok alkonya
Am. akciófilm

03:25 Amerika legvic
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:55 Csapdába csalva
05:25 Egy rém rendes 

család
Amerikai filmsor.

05:50 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

06:20 TV2 ANIMÁCIÓ
10:35 Trendmánia
11:05 Autószerelők, 

avagy minden új 
egyszer régi lesz!

11:40 Poggyász
12:10 Hungarikumok 

kal a világ körül
12:45 Edzőtárs
13:15 Deep Impact

Am. sci-fi akciófilm
15:50 Columbo

Amerikai krimi
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Minyonok

Am. családi animá-
ciós film

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

01:30 Rómeó és Júlia
Am. akció-dráma

03:40 A törvény embere
Am. kalandfilm-sor.

04:25 Családbarát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Magyar Krónika
07:30 Szerelmes földrajz
08:05 Térkép
08:35 Noé barátai
09:15 Divat és dizájn
09:45 Nálatok, laknak 

állatok?
Német családi film-
sor.

10:25 Családbarát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól

a nóta
13:25 Agatha Raisin

Bűnügyi tévéfilm-
sor.

14:20 Doc Martin
Angol tévéfilmsor.

15:10 Tüskevár
Magy. ifjúsági film

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

Sporthíradó
18:45 Szerencse Szombat

18:46 SzerencsePerc
19:40 Stuart Little 

kisegér
Angol családi film

21:10 Julieta
Spanyol filmdráma

22:45 Kenó
22:55 Rúzsa Magdolna

koncert 2018
23:55 Hogy volt?!
00:55 Új idők új dalai
01:25 Rúzs és selyem
02:00 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:05 Magyar Krónika

05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:55 Magyar gazda
06:25 Itthon vagy!
06:50 Unió28
07:20 Hogy volt?!
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:25 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:40 Gasztroangyal
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Rejtélyes XX. 

század  Kun 
Miklós műsora

10:45 Öt kontinens
11:20 Angol nyelvű hírek
11:35 Tökéletes férfi

Magyar romanti-
kus film

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

délidőben
14:10 Hagyaték
14:50 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
19:00 Térkép
19:25 Ízőrzők
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Sztracsatella
Magyar játékfilm
23:20 M5 Híradó
23:50 Opera Café
00:15 Evangélium
00:45 Biblia és irodalom
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Gasztroangyal
02:25 Tüskevár

Magy. ifjúsági film

04:05 Pecatúra
04:35 Aranyoroszlánok
05:00 Vízilabda Euró

pabajnokság
06:25 Jégkorong 

magazin
07:00 Átigazolás
07:35 Szabadidő
08:10 Kékek
08:35 MTK Tv
09:10 Vízilabda Euró

pabajnokság
10:40 Vízilabda Euró

pabajnokság
12:45 Játékoskijáró
13:45 Felvezető műsor: 

Rövidpályás 
gyorskorcsolya

14:00 Rövidpályás
gyorskorcso
lya Európabaj
nokság

17:55 Értékelő műsor:
Rövidpályás 
gyorskorcsolya

18:00 Vízilabda Euró
pabajnokság

18:45 Értékelő műsor:
Vízilabda

18:50 Felvezető műsor:
Vízilabda

19:00 Vízilabda Euró
pabajnokság

20:15 Értékelő műsor: 
Vízilabda

21:00 Góóól
22:45 Labdarúgó 

közvetítés
00:40 Vízilabda Eu

rópabajnokság: 
Női döntő

02:05 Vívás magazin
02:35 Jégkorong 

magazin

04:00 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:05 Fókusz Plusz
06:00 Top Shop
06:30 Kölyökklub
09:20 Star Wars

Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:50 Top Shop
10:50 Muppet Show

Am. animációs víg-
játéksor.

11:25 A Muzsika TV 
bemutatja!

12:05 Az Év Hotele
12:45 Házon kívül
13:20 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
13:55 Fater élve vagy

halva
Am. vígjáték
16:00 Big Game  A

nagyvad
Angol kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Aranyhaj és a 
nagy gubanc
Am. animációs ka-
landvígjáték

21:00 Hogyan legyél 
latin szerető
Am. vígjáték

23:35 Portré
00:10 A fegyver rossz 

végén
Am. akciófilm

02:10 A Heineken
emberrablás
Am.-holland-belga-
angol akcióthriller

04:20 A törvény embere
Am. kalandfilm-sor.

05:00 Írjunk történelmet!
Am. sorozat

05:25 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

05:50 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

06:20 TV2 ANIMÁCIÓ
10:05 Nagy Vagy, 

Auchan kupa!
10:40 Több mint TestŐr
11:10 Super Car
11:45 Adris Kitchen
12:15 Az Építkezők
12:50 Csapdába csalva
13:20 Nagytudásúak

Fr. vígjáték
15:15 Mrs. Doubtfire - 

Apa csak egy van
Am. vígjáték

18:00 Tények
18:50 Romazuri

Fr.-belga vígjáték
21:00 A Da Vincikód

Am. thriller
00:20 Mentőakció

Am. akciófilm
02:20 Szélcsend

Magyar játékfilm

05:15 Édes anya
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Vatikáni híradó
09:35 Református 

riportok
10:00 Református 

ifjúsági műsor
10:05 Baptista 

ifjúsági műsor
10:15 Unitárius 

ifjúsági műsor
10:25 Evangélikus 

magazin
10:50 Az utódok 

reménysége
11:15 Vallás és szabadság
11:30 Önkéntesek

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

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:25 Édesapám, Imre
14:15 VII. Olivér  Egy 

király, aki nem 
akar király lenni
Tévéfilm

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 Mága Zoltán Bu

dapesti Újévi 
Koncert 2020

22:10 Kenó
22:20 Az édes élet

Olasz játékfilm

05:10 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:15 Világ
07:40 Multiverzum
08:10 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:30 Önök kérték
09:25 Mindenki 

Akadémiája
10:00 Ízőrzők
10:30 Térkép
11:00 Angol nyelvű hírek
11:15 A császár 

parancsára
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 A hajnal frisses

sége  Portré
film Láng Gusz
táv irodalomtör
ténészről

14:15 A nagyok
14:45 Szeretettel, Jane
15:10 Az Apokalip

szis képköltője - 
Ámos Imre

15:50 Hagyaték
16:25 Színejava
17:20 Most a Buday!
17:50 Divat és dizájn
18:15 Divat és dizájn
18:50 Öt kontinens
19:20 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:30 Az utolsó 

nagyasszony
22:40 Hogy volt?!
23:35 M5 Híradó

05:15 Rövidpályás 
gyorskorcsolya 
Európabajnokság

06:40 Góóól
08:00 Múlt és Jelen
08:25 Jövünk!
08:55 Út Tokióba
09:30 Műkorcsolya és 

Jégtánc Euró
pabajnokság

11:45 Labdarúgó 
közvetítés

13:45 Felvezető műsor: 
Rövidpályás 
gyorskorcsolya

14:00 Rövidpályás 
gyorskorcsolya 
Európabajnokság

17:00 Értékelő műsor:
Rövidpályás 
gyorskorcsolya

17:15 Felvezető műsor: 
Vízilabda

17:30 Vízilabda Euró
pabajnokság

18:40 Értékelő műsor: 
Vízilabda

18:50 Felvezető műsor:
Vízilabda

19:00 Vízilabda Euró
pabajnokság

20:00 SzerencsePerc
20:10 Értékelő műsor:

Vízilabda
20:45 Góóól2
21:45 Műkorcsolya és

Jégtánc Euró
pabajnokság
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Mivel  nagyon  sokuknak 
nincs még tapasztalatuk ennek a 
növénynek a termesztésében, in-
dokolt, hogy részletesebben is ír-
junk a főbb tudnivalókról, a leg-
gyakoribb buktatókról.
Hőmérsékleti rezsim: kényez

tetés vagy edzés?
A vetés után,  az  egyenletes 

és  gyors  kelés  érde-
kében  éjjel-nappal 
23-240C hőmérsékle-
tet kell biztosítanunk. 
Ezen  a  hőmérsékle-
ten kb.  5 nap  alatt  a 
paradicsommag  ki-
kel. Közvetlenül  ke-
lés  után,  a  szikleve-
les  állapotban  fenn-
tartandó hőmérséklettel kapcso-
latban megoszlik a szakemberek 
véleménye.

Egyesek azon a véleményen 
vannak, hogy a palánták felnyur-
gulását megelőzendő a lomble-
velek megjelenéséig  a  hőmér-
sékletet  az  optimum  alá  kell 
csökkenteni,  kb.  16-170C-ig. A 
lomblevelek megjelenésétől az-
tán az optimális szintre, kb. 20-
210C-ra lehet növelni a nappali 
hőmérsékletet. A  szakemberek 
másik része viszont azon a vé-
leményen van, hogy ez jelentő-
sen megnyújtja a palántanevelés 
időtartamát. A palánták felnyur-
gulását  kiegészítő  pótmegvilá-
gítással kell visszafogni. A pót-
megvilágítás hossza napi 16-18 
óra, az erőssége el kell, hogy érje 
a 3000 luxot. Ebben az esetben 
mind a nappali, mind az éjszakai 
hőmérsékletet az optimális szin-
ten tarthatjuk (20-210C, valamint 
17-190C). Napsütéses  időben  a 
nappali hőmérsékletet 2-30C-kal 
növelhetjük. 

A kiültetést megelőző 7-10 
napban különösen,  ha  fűtetlen, 

A hajtatási paradicsom 
palántaneveléséről

A járványszerűen terjedő uborka tőhervadása miatt a kárpátaljai 
magyar fóliakertészek tömegesen állnak át valamilyen más zöld
ség hajtatására. Egy időben a szamóca volt a sláger, de az idén na
gyon sokan a paradicsomban látják a reményt. Ebben talán köz
rejátszik az is, hogy a tavalyi év rendkívül sikeres volt a paradi
csomtermesztők szemszögéből. A nyár közepi 30 hrivnyás árak 
(1 euró fölötti!) nyár végére visszább estek ugyan, de az őszi 
szezon árai ismét átlagon felüliek voltak.

esetleg  vészfűtéses  fóliasátorba 
kerülnek majd kiültetésre a palán-
ták – sort kell keríteni azok edzésé-
re. Ez azt jelenti, hogy fokozottab-
ban  szellőztetünk,  kicsit  visszább 
vesszük az öntözést, valamint a fű-
tést  is  visszább  vesszük:  éjjel  le-
mehet  8-100C-ig,  nappal  pedig 
13-150C-ig is.

Tűzdelés, szétrakás
A fóliás paradicsom-

termesztés  igen hossza-
dalmas  és  energiaigé-
nyes  folyamat. A  jobb 
helykihasználás és ener-
gia-megtakarítás  végett 
gyakorlatilag mindenütt 
a tűzdeléses módszert al-
kalmazzák,  amikor  egy 

viszonylag sűrű vetést 3-4 hét múl-
va a palánták pikírozása (tűzdelése) 
követi. Ilyenkor a vetési sűrűség kb. 
1000-2500 mag/m2 között mozog, 
ami egy 2x2 vagy 3x3 cm sémának 
felel meg. Egy sűrűbb vetés koráb-

bi, míg egy  ritkább vetés későbbi 
tűzdelést  tesz  szükségessé. Nyu-
gaton, ahol a palántanevelés szinte 

gyárilag, futószalagon történik, a 
tűzdelést már a 7-10 napos palán-
tánál elvégzik. Így a számítógép-
pel vezérelt klímaszabályozás és 
pótmegvilágítás révén már 5-6 hét 
alatt kiültetésre kész, bimbós pa-
lántákat  kapnak. A mi körülmé-
nyeink között egyelőre egy hosz-
szabb palántanevelési idővel kell 
számolnunk, aminek hossza elér-
heti akár a 8-10 hetet is. Ebben a 
rendszerben a palánták tűzdelését 
kb. 3-4 hetes korban végezzük. A 
tűzdelés után néhány napig a hő-
mérsékletet éjjel-nappal 180C kö-
zelében kell tartani, majd vissza-
térünk  a  fent  leírt  hőmérsékle-
ti rezsimre. 

Az utóbbi  időben már szinte 
egyeduralkodóvá vált a műanyag 
edényekben  történő  palántane-
velés. Az edények mérete nagy-
ban meghatározza  a  palántane-
velést. A kisebb edény ugyan ki-
sebb költséget, de fejletlenebb pa-
lántákat is jelent egyben. Például 
a 7x7 cm-es poharakban átlago-
san 14-15 grammos palántákat ne-
velhetünk ki, míg a 10x10 cm-es 
poharakban  ez  elérheti  a  28-34 
grammot is! Valamelyest javítha-
tunk a helyzeten, ha a  lombozat 
összeérése esetén szétrakjuk a pa-
lántákat. Első alkalommal minden 
második sort szedjük ki és rakjuk 
át. Második alkalommal, ha szük-
ség van rá, minden második po-
harat a sorból. Ez ugyan megaka-
dályozhatja a palánták felnyurgu-
lását, de a gyökérzet fejlődéséhez 
nem biztosít elegendő teret.

Gál István
„Pro Agricultura Carpatika” 

Alapítvány

nak, amely csökkenti a relatív pára-
tartalmat, a levegő nagyon száraz és 
ezért a kis palánták elhervadnak, és 
sokan úgy gondolják, hogy ez vala-
mi betegségnek a jele, például pa-
lántadőlés. Tehát ez ellen csak úgy 
tudunk védekezni, hogy naponta kö-
dösítjük  a  levegőt,  beszórjuk  víz-
zel,  és  ezzel  emeljük  a  páratartal-
mat. Úgy gondolom, ez mindenki-
nek elérhető.

A negyedik,  amire  különös  fi-
gyelmet kell fordítani a palántane-
veléskor,  hogy  a  növények  egész 
nap kellő mennyiségű fényt kapja-
nak, mert a palánták fényigényesek. 
Ha szükséges, akkor ki kell egészí-
teni speciális lámpákkal, mert a pa-
lántanyurgulásnak ez az oka.

A palántaneveléskor megjelen-
hetnek egyes kártevők és kórokozók 
is  a  leveleken. Mikor már megje-
lennek a levelek, különös figyelmet 
kell fordítanunk a tetvekre – amit jól 
lehet látni – és az atkákra. Ez utób-
bit szabad szemmel nem látjuk, de 
a kártétele alapján meg tudjuk álla-
pítani. A leveleken kis méretű szú-
rások jelennek meg és a levél fonák 
oldalán észre lehet venni a takács-
atka fejlett egyedeit, amelyek pók-
hálóval vannak bevonva.  Ilyenkor 
ajánlatos  elkezdeni  a  védekezést, 

nehogy nagyon felszaporodjanak. 
Milyen vegyszereket is aján-

latos használni ilyenkor? Én aján-
lanám a „Karate –Zeon” 0,03% 
– 3 ml 10 liter vizhez + „Sanmite” 
– 10 g 10 liter vízhez, ez a szer- 
kombináció  elpusztítja mind  a 
tetveket, mind az atkákat minden 
fejlődési  fázisukban. A kóroko-
zók közül ilyenkor már megjelen-
het a baktériumos szögletes levél-
foltosság, ami ellen valamely réz-
tartalmú szerrel védekezünk, pél-
dául „Chempion” 03% – 10 liter 
vízhez 30 gramm. A stresszhatás 
kivédésére  humát  tartalmú  sze-
reket használunk, ezeknek a ter-
mészetes anyagoknak pozitív ha-
tásuk van a növényekre, a külső 
tényezők  (stresszek)  enyhítésé-
re  például  „Rost”  koncentrátum 
0,1% vagy „Humifild” 0,1% – 10 
gram 10 liter vízhez. Ha ezeket a 
feltételeket betartjuk, jó erős pa-
lántákat fogunk ültetni, ami zálo-
ga a jó termésnek.

Várom  továbbra  is  kérdései-
ket és szívesen válaszolok Önök-
nek.  Tel.:  0975166318  vagy 
0503723469.  

Novák András, 
a Terra Dei Alapítvány 

szaktanácsadója

Palántanevelés a fóliasátrakban
Az egyik legnehezebb kérdés a zöldségtermesztésben a palántane
velés, de különösen a fóliasátrakban, mert itt dől el a sorsa a to
vábbi eredményes munkánknak. Én a palántanevelést mindig egy 
csecsemőhöz hasonlítom: meg kell adni, neki mindent, amit köve
tel a szervezete. 

Sajnos sok termelő nem ve-
szi  kellő  figyelembe  a  palán-
tanevelés  alapvető  tudnivalóit, 
és ebből kifolyólag sok problé-
ma adódik. Például nemrég egy 
kedves termelő telefonált nekem 
és  beszámolt  arról,  hogy még 
alig keltek ki az uborkamagvak 
a  földből, máris  elkezdtek her-
vadni. Milyen okok vezettek eh-
hez? Sokáig faggattam 
kérdéseimmel, míg ki-
derült a reális ok. Er-
ről szeretnék írni, mert 
ugyanezek  a  problé-
mák meg fognak jelen-
ni más termelőnél is.

Először  is,  amit 
tudni  kell  a  palánta-
nevelésről, hogy csak 
ellenőrzött,  jó minőségű,  csá-
vázott magot  vessünk. A má-
sik nem kevésbé fontos feltétel, 
hogy csak speciális földkeveré-

ket vásároljunk, ami mentes (ste-
ril) a kórokozóktól és a kártevők-
től. Ne használjunk saját készíté-
sű,  úgynevezett  „magházföldet”! 
Azért, mert tele van kártevőkkel és 
kórokozókkal. A  földkeverékeket 
meg lehet vásárolni a virágüzletek-
ben és mezőgazdasági boltokban, 
és ami nagyon pozitív: a palánta-
nevelési időszakban – amely 4-től 

7  hétig  tarthat  –  lénye-
gében  nem  kell  pótolni 
semmiféle tápanyaggal. 

A harmadik,  ami  na-
gyon  fontos,  ez  a  fűtés. 
Sajnos e téren sok prob-
léma merül fel, akárcsak 
az említett termelőnél. A 
palántaneveléskor  leg-
alább  +220C  hőmérsék-

letnek kell  lennie, és nem szabad, 
hogy hőmérsékletingadozás legyen. 
A  legtöbb  termelőnél  vaskályhát 
vagy más  egyéb  kályhát  használ-

Tel.: 2-41-74

Bizonyára sokan emlékeznek 
még arra, hogy a kiskatonák 
egy szabó-mérőszalagot hord
tak a zsebükben, hogy ezzel te
gyék kézzelfoghatóvá a sereg
ben még eltöltendő, szolgála
ti időt, és minden este, ami
kor az ezredtrombitás elfúj
ta a takarodót, levágtak a sza
lagból egy centit. Valahogy én 
is így vagyok a téllel, számolom 
a napokat, hogy mikor kezdő
dik a tavasz.

Az  én  számításom  szerint 
március 21-én, a tavaszi napéj-
egyenlőség napján, amikor már 
elnyílt a sárga téltemető, javá-
ban fehérlik a hóvirág és gaz-
dagon szórja a virágport a mo-
gyoró barkája. Amikor ezeket 
a  sorokat  írom, még  jó két  és 
fél hónapig számíthatunk fagy-
ra, hóesésre, jeges utakra, nagy 
fűtési számlákra és egyéb, téli 
megpróbáltatásokra. De lehet-
nek szép, fagymentes napok is, 
amikor jól esik a kertben dol-
gozgatni,  hogy  megmozgas-
suk  elernyedt  izmainkat.  Erre 
szeretnék most  néhány  javas-
latot tenni!

Télen sem árt egy 
kis testmozgás

Kezdjük a gyümölcsfák ápolásával
Ezeknek a törzsén felváló kéregpikkelyek alakulnak ki, amelyek 

alatt számtalan gombás betegség spórája és a kártevő rovarok tojásai 
találtak téli menedéket. Tavasszal ezek életre kelnek és súlyosan ká-
rosítják a fák gyümölcseit, ezért gondosan el kell távolítani őket. Elő 
kell venni a háromszögletű, nyeles fakaparót és meg kell tisztítani a 
törzset, majd drótkefével még a legkisebb repedésekből is el kell tá-

volítani a nem kívánatos vendégeket, végül pedig össze kell takaríta-
ni és meg kell semmisíteni a törmeléket, amely a fa alatt maradva to-
vább terjesztheti a betegségeket.

A régebbi fagysebeket és a téli hónapokban keletkezett, új fagy-
repedéseket éles késsel az élő szövetekig ki kell faragni és sebvédő 
anyaggal be kell kenni, mert a le nem zárt szöveteken keresztül szá-
mos veszedelmes gombás és vírusos fertőzés leselkedik a fákra. A seb-
balzsamok kevéssé időt és vizet állóak, ezért a sebkezelést a tavasz fo-
lyamán kétszer-háromszor meg kell ismételni. A sebek kezelése nél-
kül azok egyre nagyobbak és mélyebbek lesznek és akadályozzák a 
szövetek nedvszállítását, ezzel csökkentve a fák termőképességét és 
rövidítve az élettartamukat. A nagyobb, nyílt sebek évről évre nőnek, 
a szabadon maradó farész elkorhad, a helyén odú keletkezik, amelyet 
a cinkék és egyéb énekesmadarak örömest vesznek birtokba, de a fák 
élettevékenységét csökkentik.

Mi legyen a sarjakkal?
A koros  gyümölcsfák  gyökereiből,  a  tövükből  és  a  törzsükből 

gyakran törnek elő erőteljesen növekvő sarjak. A törzssarjakkal köny-
nyen elbánunk, mert ollóval tőből kivágjuk őket és – ha a tövükben 
nem hagytunk rejtett rügyeket – akkor véglegesen megszabadultunk 
tőlük. A gyökér törzssarjak kiirtása hosszadalmasabb munkát igényel: 
a földet le kell bontani róluk, meg kell keresni a tövüket és lehetőleg 
le kell tépni őket, mert így nem maradnak a helyükön rejtett rügyek, 
amelyekből új (és rendszerint több) sarj képződik.

A felkopaszodott, vastag vázágakon igen gyakran fejlődnek faty-
tyúvesszők. Ezek sűrűn állnak egymás mellett, árnyékolják a koronát, 
sok tápanyagot fogyasztanak, de soha se teremnek gyümölcsöt. A teen-
dő a következő: a fattyúvesszőket legalább 20 cm távolságra kiritkít-
juk és a megmaradókat arasznyi hosszúságban visszametsszük. Eze-
ken tavasszal oldalhajtások keletkeznek, amelyeken a következő év-
ben már virágrügyek jelennek meg és termést is érlelhetnek. Ezzel a 
módszerrel az idős fák fokozatosan megifjíthatóak.

Ezekben a hetekben a gyümölcsfák fenntartó és koronaalakító met-
szése még elhamarkodott lenne, de a szemmel láthatóan száraz ágakat 
és vesszőket már most le lehet metszeni, illetve fűrészelni, hogy ezzel 
is csökkentsük a tavaszi metszés munkaszükségletét. Ne feledkezzünk 
meg az ily módon keletkezett sebek kezeléséről sem!
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Január 11én Beregszászban teljesen ki
égett egy családi ház.

A  tűz  kitörésének  idején  egy  kisko-
rú tartózkodott az épületben. A tűzoltók-
nak sikerült kimenekíteniük a kislányt az 
égő házból, s a mentők a kórházba szállí-
tották. Viszont szinte minden a tűz mar-
talékává vált.

Leégett egy ház Beregszászban
Babják Zoltán, a város polgármestere 

facebook oldalán arra kérte a lakosságot, 
hogy lehetőségeikhez mérten támogassák 
a bajbajutottakat építőanyaggal, bútorok-
kal, ruhaneműkkel vagy pénzadománnyal.

Bankszámlaszámok:  „Приват Банк” 
4149629386636732,  „Укрсиббанк” 
5169304902705310

A repülőgép-tartozékok átcsempészé
sét a tiszaújlaki határátkelőn akadá
lyozták meg. Az Ukrán Biztonsági Szol
gálat (SZBU) jelentése szerint a tár
gyak háttérsugárzása a 25szöröse volt 
a normának.

Az órákat egy Cserkassziból érkezett 

Radioaktív repülőgépórákat akart 
átcsempészni a határon egy ukrán férfi

ukrán állampolgár próbálta átvinni a határ 
túloldalára. A tárgyi bizonyítékokat lefog-
lalták, s biztonságos körülmények között 
szakértői vizsgálatra szállították. Az ügy-
ben  tart a nyomozás, az órák eredetéről, 
illetve  arról,  hogy hová  szállították  vol-
na azokat, egyelőre még nincs információ.

A hatóságokhoz január 10én, a kora 
reggeli órákban érkezett bejelentés, mi
szerint Csap egyik utcáján életjelek nél
kül hever egy férfi.

A  helyszínre  azonnal  kiérkezett  a 
rendőrség. Mint  kiderült,  a  férfi  egy 

Az utcán vesztette életét egy férfi Csapon
61  éves  helyi  lakos. Az  elhunyt  tes-
tén nem találtak erőszakos halálra uta-
ló  nyomokat,  azonban  a  halál  pontos 
okát  a  szakértői  boncoláson  állapítják 
majd meg – olvashatjuk a mukachevo.
net hírportálon.

Tűzeset történt január 9-én a técsői járá
si Szentmihálykörtvélyesen (Грушово). 
Az esetről a Rendkívüli Helyzetek Ál
lami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpát
aljai kirendeltsége számolt be.

A tűz a reggeli órákban tört ki egy la-

Tűzeset a Técsői járásban
kóházban, a Kosovij utcán. A tűz 25 négy-
zetméteren  semmisítette meg  a  tetőszer-
kezetet. A helyszínen két tűzoltóegység is 
dolgozott. A tűz kitörésének okát és az ál-
tala okozott kár pontos értékét még vizs-
gálják a szakértők.

Január 8án este 21 óra körül Rahón 
utcai verekedésről értesítették a helyi 
rendőröket.

Amikor a helyszínre kiérkezett járőr-
szolgálat munkatársai a sértettel beszélget-
tek, megjelent egy ismeretlen alak kapuc-
nival a fején. A fiatal kést tartott a kezé-
ben, és „Megölök mindenkit!” kiáltással 

Késsel támadt a rendőrökre egy ittas fiatal
a rendőrökre támadt. A rendőrök felszólí-
tására nem reagált, s csak akkor nyugodott 
le, amikor az egyik járőr figyelmeztető lö-
vést adott le a levegőbe.

A  támadót,  egy 24  éves  rahói  lakost 
megbilincselték. A férfi ittas volt, 2,15 ez-
relék véralkoholszintet mértek nála. A kést 
tárgyi bizonyítékként lefoglalták.

A técsői járási Úrmezőn (Руське Поле) 
tragikus eset történt december 7én az 
esti órákban. A hatóságokhoz a kórház
ból érkezett bejelentés, miszerint súlyos 
sérüléssel szállítottak az intézménybe 
egy 17 éves fiatalt, akinek életét nem 
tudták megmenteni.

Mint kiderült, a 17 éves bustyaházai 
fiút egy 22 éves fiatalember szúrta le. A 

22 éves fiatal szúrt le egy 17 éves kiskorút a 
Técsői járásban

két fiatal között féltékenység miatt alakult 
ki vita. A tettes, miután elkövette a bűn-
tettet, elmenekült a helyszínről, s a szom-
szédos  faluban élő  rokonainál bújt meg, 
azonban  a  rendőrségnek  sikerült  a  nyo-
mára bukkanni.

A hatóságok szándékos gyilkosság ügyé-
ben indítottak eljárást. Az elkövetőre 7-től 15 
évig terjedő szabadságvesztés várhat.

A rendőrség jelentése szerint Munká
cson, január 7-én a járőrök a késő esti 
órákban leállítottak egy Citroen típusú 
járművet, mert annak nem volt kivilá
gítva rendszámtáblája.

Az okmányok ellenőrzése során a 27 
éves sofőr, s annak két utasa agresszíven 

Két járőrt bántalmazott egy sofőr és két utasa 
Munkácson

kezdtek el viselkedni, káromkodtak, va-
lamint rángatták a hatósági munkatársak 
egyenruháját. A rendőrség letartóztatta a 
törvénysértőket, a járőröknél térdi és arci 
zúzódásokat állapítottak meg a helyi kór-
házban.

Az ügyben büntetőeljárást indítottak.

A Huszti járásban január 7én este köz
úti baleset történt. Berezna (Berezovo) 
községben 20 óra 40 perckor egy Volks
wagen kisbusz elütött egy gyalogost.

A szőlősvégardói (Nagyszőlősi járás) 
19 éves  fiatalt  sérülésekkel a Huszti  Já-
rási Kórház intenzív osztályára szállítot-
ták. A  helyszínre  kiérkezett  nyomozók 

Kisbusz kerekei alá került egy fiatal
kiderítették,  hogy  az  56  éves  herincsei 
(Horincsovo) sofőr Bereznán haladt a jár-
művével. Elmondása szerint néhány em-
ber az útszélen haladt, amikor a társaság-
ból egy fiú hirtelen az úttestre lépett.

Az ügyben  tart a nyomozás, vizsgál-
ják a baleset okait és körülményeit. A so-
főr józan volt.

Ungváron, a városon belüli utasszál
lítással foglalkozó vállalatnál nem 
először történik hasonló eset – írja a 
mukachevo.net hírportál.

A  megyeszékhelyen  ismeretlen 
személyek betörték az egyik új irány-
taxi szélvédőjét. Az első hasonló eset 
egy  évvel  ezelőtt  történt,  amikor  a 

Megrongálták a kommunális buszokat Ungváron
kommunális  vállalat  új,  kényelmes 
buszokat  vásárolt. A  vállalatnál  arra 
gyanakodnak, hogy a konkurencia ek-
képpen akar fenyegetőzni. A tettesek 
kilétének kiderítésére a rendőrséghez 
fordultak  segítségért,  a  történtekről 
készült  videofelvételeket  hamarosan 
közzéteszik.

Néhány sorban
Január 10-én kezdte meg a felkészülést a 
tavaszi idényre az országos másodosztályú 
labdarúgó-bajnokság élmezőnyében tele-
lő Minaji FC. A tavaly ilyenkor még har-
madosztályú minajiak célkitűzésként egy-
értelműen az élvonalba való kerülést tet-
ték az együttes elé.

Legalábbis  erről  beszélt  egy  interjú-
ban a klub elnöke, Valerij Pereszolják, aki 
szerint a dinamikusan fejlődő kárpátaljai 
csapat élén egy ambiciózus tréner, Vaszil 
Kobin áll, és az együttesben is jól ötvöző-
dik a fiatalság és a rutin keveréke.

Ami  a minajiak  felkészülését  illeti, 
sűrű program elé néz majd a gárda, hiszen 
alig két hét alatt hat edzőmeccs is szerepel 
majd a programjukban, ráadásul az ellen-
felek között komoly csapatok is akadnak. 

A minajiak január 15-től öt napon át 
a  szomszédos Magyarországon  edzőtá-
boroznak,  és  sorrendben  a másodosz-
tályú Kazincbarcikával,  az  élvonalbe-
li Kisvárdával, és az ugyancsak az OTP 
Bank  Ligában  érdekelt  Debrecennel 
meccselnek majd.

A  folytatásban  –  január  23-án  –
Lembergben az ukrán élvonalbeli FK Lviv 
lesz az edzőpartner, majd a hónap utolsó 
napjaiban előbb az Ungvári FC-vel,  vé-
gül a szlovák Eperjessel meccselnek He-
gedűsék.

Az idei esztendő első tétmeccsét már-
cius 4-én vívja meg majd a minaji együt-
tes, amikor is az Ukrán Kupában az ugyan-
csak másodosztályú Inhulec Petrove lesz 
az ellenfél az elődöntőbe kerülésért.

***
A budapesti Duna Arénában kezdetét vet-
te  a  vízilabda Európa-bajnokság küzde-
lemsorozata.

A magyar női válogatott már túl is van 
két könnyed bemelegítésen, amelyek so-
rán  előbb 25-6-ra  verte Horvátországot, 
majd 20-2-re múlta felül Szlovákiát.

A folytatásban Bíró Attila szövetségi 

kapitány lányainak sokkal nehezebb dol-
guk lesz majd, hiszen Oroszországgal és 
Görögországgal is megmérkőznek.

Ami  a magyar  férfi  csapatot  illeti,  a 
Marz Tamás által irányított együttes ked-
di lapzártánk után, Törökország ellen me-
legít be az Eb-re, majd Málta és Spanyol-
ország következik a házigazdák számára.

Mindkét magyar csapat az Eb-győzel-
met tűzte ki célként maga elé, ami azt je-
lentené, hogy a tokiói olimpiára való ki-
jutást is bebiztosítanák a maguk számára.

***
Babos Tímeának nem sikerült a tovább-
jutás az 1. fordulóból az Adelaide-ben zaj-
ló kemény pályás tenisztornán, mivel 7-5, 
6-3-ra vereséget  szenvedett a világrang-
listán 24. helyen rangsorolt ukrán Dajana 
Jasztremszka ellen.

Babos egyébként a legfrissebb világ-
ranglista 86. helyén áll, míg a legjobb ma-
gyar férfi teniszezőnek számító Fucsovics 
Márton a 66. helyen áll a rangsorban.

***
A Spanyolországban  edzőtáborozó Fe-
rencváros  labdarúgó-csapata  erős  ellen-
felektől szenvedett vereséget az első két 
edzőmeccsén.

A magyar bajnok előbb 2-1-re kikapott 
a belga bajnok Genktől, majd 3-2-re maradt 
alul a Bundesligában szereplő Union Berlintől.

Újdonság  a  Fradi  háza  táján,  hogy 
az  együttes  szerződtette  a  31  éves  bra-
zil Somáliát, aki korábban már szerepelt 
zöld-fehér színekben.

***
Két  győzelem  és  egy  döntetlen  az 

EHF-kupában szereplő magyar női kézi-
labda-csapatok hétvégi mérlege. A soro-
zat második  fordulójában  a Debrecen  a 
cseh Banik Most együttesét verte 36-29-re, 
míg a  címvédő Siófok a  román Magura 
Cisnadie otthonában nyert 31-23-ra.

A vereséggel kezdő Érd együttese a ro-
mán Bistrita vendégeként 25-25-ös dön-
tetlent játszott.

Két csoportmérkőzést követően még ve
retlen a magyar férfi kézilabda-váloga
tott a Svédországban, Ausztriában és 

Norvégiában zajló kézilabdavilágbaj
nokságon.

Az E-csoportban  szereplő magyarok 
a  nyitómeccsen  izgalmas  véghajrát  kö-
vetően 26-25-re nyertek Oroszország el-
len,  amivel  bejelentkeztek  a  csoport-
ból  való  továbbjutás-
ra. A másik találkozón 
Izland  nagyszerű  já-
tékkal 31-30-ra múlta 
felül az olimpiai és vi-
lágbajnok Dániát.

Hétfőn  előbb  Iz-
land  mért  megsem-
misítő, 34-23-as vere-
séget  a  teljesen  ener-
váltan és szétesve ké-
zilabdázó  oroszokra, 
majd  következett  a  dán-magyar  össze-
csapás.

A Gulyás István által vezetett fiatal ma-
gyar válogatott  az egész  találkozó során 
egy-két góllal vezetett nagynevű ellenfe-
le ellen, a dánok csak a véghajrában tud-
tak fordítani. De még ekkor is volt válasz-
ereje a magyaroknak, akik végül 24-24-re 

Magyar bravúrok a kézilabda Ebén!
végeztek a két fordulót követően még győ-
zelem nélkül álló Dánia ellen.

A szerdán következő záró fordulóban 
a magyar csapatnak már 
egy  döntetlen  is  ele-
gendő  lenne  a  bomba-
formában  lévő,  és már 
mindenképpen  tovább-
jutó  Izland  ellen, míg 
a  dánoknak  nem  elég 
több góllal is megverni 
Oroszországot, még iz-
gulni kell a másik talál-
kozó végeredményéért.

Ami a B-csoportban 
szereplő  ukrán  válo-
gatottat  illeti,  a  nyitó-
meccsen Észak-Mace-
dóniától  elszenvedett 
26-25-ös  vereséget kö-
vetően, a folytatásban a 

társrendező Ausztria is 34-30-ra legyőz-
te a sárga-kékeket, így minimálisra csök-
kentek a továbbjutási esélyek.

Az ukrán továbbjutáshoz az kellene, 
hogy  a már  biztos  középdöntős  osztrá-
kok legyőzzék Észak-Macedóniát, miköz-

ben az ukrán válogatott 
legalább 4 góllal nyer-
jen Csehország ellen…

Az Eb  eddigi  leg-
nagyobb meglepeté-
sét a korábban a vég-
ső győzelemre  is  esé-
lyesnek  tartott  Fran-
ciaország okozta azzal, 
hogy  előbb  28-25-re, 
majd 28-26-ra veresé-
get  szenvedett  Portu-

gáliától, valamint a társrendező Norvégi-
ától, ami azt jelentette, hogy az Eb-bronz-
érmes franciák még a középdöntőbe sem 
jutottak be.

Izland mellett már biztosan középdön-
tősnek mondhatja magát Ausztria, Horvát-
ország, Belarusz, Spanyolország, Német-
ország, Norvégia és Portugália.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
Folytatás a 13. oldalon

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

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 50507 65 60
Tel.: +380314143341

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

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

Válaszd a megbízhatóságot, 
                       válaszd a HUMÁNiÁT!

2020-ban várjuk párok  
jelentkezését magasabb bérrel!

Csomagoló operátori 
munkalehetőség pároknak is!

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

munkavégzésre, tiszta térbe.
Személyes tájékoztató, felvételi 
2020.01.18. szombat:
12:00 óra, Beregszász, találkozó Gabi Bár mellett.

2020.01.21. kedd:
11:00 óra, Beregszász, találkozó Gabi Bár mellett.
15:00 óra, Nagydobrony, Magyar ház.

2020.01.22. szerda.
17:00 óra, Zápszony, a kultúrház melletti ABC.

Beszéljünk személyesen a lehetőségekről!

Tudnivalók a munkáról:
▪ nemdohányzó munkahely, tehát a teljes 

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

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

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

manházakban, üdülőövezetben egy villaparkban
▪ napi ingyenes bejárást biztosítunk 

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

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

területen található szauna és medence is ingye-
nesen használható

▪ teljes körűen segítjük a szükséges 
papírok elintézését

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

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

Ház eladó

Batáron a  Béke  utcában 
összkomfortos  családi  ház 
eladó (melléképületek, nagy 
kert,  víz  és  gáz  bevezet-
ve). Ár megegyezés szerint. 
Mob.:  098-9842389  (ma-
gyarul). 

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

Sürgősen Beregszászban 
(Búcsú) a Geleji Katona Ist-
ván  u.  12.  szám  alatt  ker-
tes  ház  eladó  bútorostól, 
víz,  gáz,  3  fázisos  villany. 
Ára:  50000  f.e. Mob.:  099-
6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy  u.  17.  szám  alat-
ti  ház  eladó  jó  állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

Beregrákoson 95 m2es, 
magasföldszintes, össz
komfortos családi ház 
eladó az országúttól 50 
méterre. Akár két gene
ráció számára is alkal
mas: a kövezett udva
ron egy másik, 50 m2es 
ház is található. Irány
ár: 35 000 f.e. Viber: 
0508065087. 

Lakás eladó

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

Beregszászban a Muzsalyi 
úton  2  szobás  lakás  eladó 
az 5.  emeleten, új  tetővel. 
Ár  megegyezés  szerint. 
E-mail:  serbanne1977@
gmail.com. Mob.:  +3620-
2333062  (érdeklődni  dél-
után 4 órától). 
Beregszászban kétszobás la-
kás  eladó  a Batthyány utca 
4/8.  szám  alatt.  Tel:  066-
5166607. 

Kétszobás lakás eladó Be-
regszászban  a  Sevcsenko 
u.  39.a  szám  alatt,  a  vá-
rosi  termálfürdővel  szem-
ben.  Új  ajtók  és  ablakok, 
kazán. Mob.: 050-4126033 
(Jevgenyij). 

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

Lakás kiadó

Ungvár központi részében, 
a Bilocska mellett, a Sza
badság sugárút 20. számú 

ház 5. szintjén található 
kétszobás lakásunkba 2 di-
áklány mellé még egykét 
diáklányt lakónak felven
nénk. Tel.: 0992319465, 
0664401178. 

Ház kiadó

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

Televízió

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

Háztartási gép

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

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

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

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

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

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó heti
lapok kézbesítésére Péter-
falván, Bökényben. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. Email: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó heti
lapok kézbesítésére Cset-
falván. Fizetés teljesít
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. Email: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kár pátinfo és a Naplo
pó hetilapok kézbesítésé
re Asztélyban. Fizetés tel
jesítmény szerint. Min
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 

+380662850283. Email: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo hetilap kézbesí
tésére Gáton. Minden el
adott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szer
kesztőségben: Beregszász, 
Kossuth tér 2 .  Mob.: 
+380662850283. Email: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

L a p t e r j e s z t ő t  k e r e 
sünk részmunkaidőben 
a Kár pátinfo 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.: 
+380662850283. Email: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Beregszászi fordítóirodá
ba ukrán-magyar-orosz sza-
kos, magas  szintű  nyelvtu-
dással,  szóbeli  és  írásbeli 
tolmács-fordítói  gyakorlat-
tal  rendelkező munkatársat 
keresünk  főállásba. Bereg-

szásziak  előnyben! Érdek-
lődni:  0509028845  (Kenye-
res Mária)
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó heti
lapok kézbesítésére Tisza-
újlakon. Fizetés teljesítmény 
szerint. Minden eladott lap 
után: 1.5 hrivnya. Jelent
kezni lehet a szerkesztőség
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
Email: karpatinfo.heti
lap@gmail.com. 

A Kárpátinfo hetilap 
reklámszervezőt keres 
a hetilap hirdetéseinek 
értékesítésére. Mob.: 
+380662850283. Ema
il.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó heti
lapok kézbesítésére Nagy-
szőlősön. Minden eladott lap 
után: 1.5 hrivnya. Jelent
kezni lehet a szerkesztőség
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
Email: karpatinfo.heti
lap@gmail.com. 

Budapesti építőipari cég 
keres folyamatos mun
kákhoz kőműves kollé
gákat, kőműves brigádo
kat, gipszkartonost, fes
tőket, burkolókat. Szál
lást díjmentesen bizto
sítunk (nem munkás
szálló), havi egyszeri 
hazautazási költségtérí
tés. Kiemelkedő fizetés, 
heti elszámolás. Mob.: 
+36204657656. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he
tilapok kézbesítésére Ne-
vetlenben. Fizetés telje
sítmény szerint.  Min
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. Email: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Magyarországi munkale
hetőség Székesfehérváron, 
hosszú  távon. Asztalosipari 
cégünk keres férfi munkatár-
sat (20-50 év között), fűrész 
üzemünkbe lakatost. Szállás 
ingyenes. Havi egy hazauta-
zás biztosított. Mob.: +3630-
6067011, +38099-2725331. 
Hívjon bizalommal, megéri. 
Tisztelt Munkavállaló! Ma-
gyarországi szarvasmarha te-
lepre keresünk munkaválla-
lókat. A  szükséges  képzést 
helyben elvégezzük. Szállást, 
versenyképes  jövedelmet 
biztosítunk. Mob.:  +3620-
5692722 (Kovács András). 

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

Építőipari tevékenységgel 
foglalkozó  beregszászi  vál-
lalat  ügyintéző  irodavezető 
munkatársat keres. Könyve-
lői végzettség szükséges. Tel: 
066-5453897. Önéletrajzokat 
a  beregimunka@gmail.com 
email címre várjuk. 
Csehországi munkalehető
ség élelmiszergyárba. Nap-
pali és éjszakai műszak, heti 
5 nap 12 órában. Betegbizto-
sítás és szállás ingyenes. Kor-
határ: 25-40 év körüli nők je-
lentkezését várjuk. Több infó 
viberen  050-8522775  tele-
fonszámon. 

Cégünk oroszmagyar 
tolmácsot, valamint oro-
szul  és magyarul  beszé-
lő  szakképzett  könyvelőt 
keres. Angol  nyelvtudás 
előny.  Érdeklődni  a  kö-
vetkező e-mail címen  le-
het: info@ffbcompany.hu. 

Építkezés, felújítás

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

Beregszászban újszerű 
állapotban faajtó eladó 
tok nélkül. Ára 2500 hr. 
Mob.: 0662910418, 068
2126127. 



Háztáji

2020. 
január 15. 13hIrdetéseK

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

oldalunkon is!

Újságárusokat 
keresünk!

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

www.karpatinfo.net
MUNKA MAGYARoRSZÁGoN!

Budapest melletti élelmiszeripari vállalat  
betanított munkára vár jelentkezőket,  

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

Az első tájékoztatások időpontja:

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

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

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

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések 

felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re is.

(Index 08776)

Fizesse elő a 
Kárpátinfót!

SudokuAlig használt WC kagy
ló eladó Beregszász
ban. Ár: 1200 hrivnya. 
Mob.: 0662910418, 068
2126127. 

Eladó új  deszkák. Mob.: 
099-6608338. 

Barkács, szerszám

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

Hűtés, fűtés

Eladó tűzifa!  4 m3  aprítva 
(4  rakméter). Házhoz  szál-
lítási  lehetőség. Mob.:  050-
6680756. 

Eladó jó állapotban lévő 
Ariston fali kazán, ké
ményes, Beregszászban. 
Ára 7000 hr. Mob.: 099
2393269. 

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

Lakásdekoráció

Jó állapotban lévő szőnyeg 
eladó, 3x2 méter. Mob.: 
+380992393269 (17 óra 
után). 

Bútor

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

Mezőgazdasági eszköz

Búzavetőgép, tengeri vető-
gép, traktor utánfutó (pricep) 
és  lajtkocsi  eladó. Mob.: 
+38050-8614374. 

Beregszászban termény rak-
tározására  vasláda  eladó 
(1,80  cm  hosszú,  0,75  cm 
széles, 0,75 cm magas). Ára 
1500 hrivnya. Két darab ben-
zines kanna. Mob.: +38066-
3967011. 

Jó állapotban  lévő 300 és 
100 literes szőlőszedő hor-
dó  eladó,  azonnali  hasz-
nálatra.   Mob.:   +38066-
3967011. 

Haszonállat

Beregszászban hízó  sertés 
eladó. Ár: 60 hr/kg élősúly. 
Tel: 050-7688154. 

Eladó egy  hatéves,  kilen-
cedik  hónapos,  vemhes,  jól 
tejelő  tehén. Tel:  +38099-
7356299. 
13 hónapos tinó eladó. Cse-
re  is  érdekel  bikára  vagy 
disznóra.  Mob.:  +38066-
3547562.

Baba, gyerek

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

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

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

Válaszd a megbízhatóságot, 
                       válaszd a HUMÁNiÁT!

SZEZoNÁLiS MUNKA MŰSZAKi 
oPERÁToR MUNKAKÖRBEN!

Személyes tájékoztató, felvételi 
2020.01.18. szombat:
12:00 óra, Beregszász, a Gabi Bár mellett.

2020.01.21. kedd:
11:00 óra, Beregszász, a Gabi Bár mellett.
15:00 óra, Nagydobrony, Magyar Ház.

2020.01.22. szerda.
17:00 óra, Zápszony, a kultúrház melletti ABC.

Munkavégzés helye: 
Peremarton – Veszprém megye

Feladatok:
• gépek beállításának ellenőrzése, hogy a 

tervnek megfelelő mennyiségű és minőségű 
terméket gyártsanak le

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

Elvárások:
• szezonban három műszakos munkarend 

vállalása
• precíz, kitartó munkavégzés
• nehéz fizikai munka vállalása

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

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

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

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

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

• Érdeklődhetsz a „Magyarországi Munkák 
Kárpátaljai Magyaroknak” 
facebook oldalunkon!
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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 email 
címre vagy a szerkesztőség címére  

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Támogatókat keresünk!
A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szer-

vezet   (GISZ) 
a  2019–2020-
as  tanévben  is 
meghirdette  a 
Szent   Margi t 
Programot.

A program 
célja: 

A Szent Margit Program célja,  hogy összekösse  a 
Kárpát-medence, illetve a világ magyarságának jó szán-
dékú támogatóit általános- és középiskolás gyerekekkel, 
ezáltal előmozdítsa a  támogatott gyerekek  tanulmányi 
eredményeit, hitbéli életét, valamint a magyar közösség 
életében való szerepvállalását. 

A támogatás módja:
A programban  támogatóként bárki  részt vehet,  aki 

vállalja annak kötelezettségét, hogy egy tanéven keresz-
tül (10 hónap) havi fix 10 euróval támogat egy gyerme-
ket. A GISZ Kárpátalja szerte egy jelentős adatbázist ál-
lított fel a támogatásra rászoruló gyermekekről. Az adat-
bázisban szereplő adatok alapján a  támogató dönti  el, 
hogy kit szeretne támogatni. A támogatás összegét lehe-
tőség van készpénzben, illetve banki átutalás formájá-
ban – egy összegben vagy havi rendszerességre lebont-
va – eljuttatni a GISZ számára.

● A GISZ  ezt  az  összeget  eljuttatja  a  kiválasztott 
gyereknek.

● A támogatott egy átvételi elismervény aláírásával 
tanúsítja, hogy megkapta az összeget. 

● Amennyiben a támogató igényt tart rá – a GISZ-en 
keresztül – felveheti a kapcsolatot a támogatottal, leve-
lezés által. 

● A program befejezése után a támogató dönt, hogy 
tovább szeretné-e támogatni a kiválasztott gyereket. 

A 2018-2019-es tanév folyamán 137 gyerek került 
támogatásra 76 támogató által.  

A következő tanévben szeretnénk ezt a számot kibőví-
teni, s minél több gyerek számára biztosítani ezt a cse-

kély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com 

email címen, illetve a +380 964434906os telefonszá
mon lehet jelentkezni.

Kárpátaljai Lelki 
Elsősegély Telefonszolgálat

095-600-8005 / 097-600-8005
Bizalommal hívhat minket!

Telefonáljon, ha úgy érzi, nincs kivel megbeszélnie 
a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait!
Ha úgy érzi, elakadt a megoldások keresése so-
rán, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eliga-
zodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!

Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjel-nappal várjuk hívását!
Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

Ha tervezi a fogyókúrát 
vagy az életmódváltást, 
azt mostanában érde-
mes megtennie. Ahogy 

minden más olyan szándékát, 
ami új kezdetet jelentene, mi-
vel a következő napokban min-
den új dolog sikerre van ítélve. 
Egyik-másik szerettének szük-
sége lehet a támogatására, pró-
bálja meg őket motiválni, önt-
sön lelket beléjük. Talán még 
akár együtt  is belevághatnak 
az életmódváltásba.

Mostanában kissé fe-
szült. Valószínűleg 
azért  is, mert min-
dent  azonnal  akar. 

Azonnali sikerekre, eredmé-
nyekre vágyik. Emiatt pedig 
hajlamos  arra,  hogy  önma-
gát vagy másokat siettessen. 
Ne  csodálkozzon,  hogy  ez-
zel csak generálja a stresszt 
és azt, hogy hajba kapjon a 
környezetével. Ne legyen túl 
szigorú, hanem tanulja meg 
élvezni is az életet!

Van néhány dolog, amit 
nem ártana tisztáznia a 
félreértések  elkerülé-

se végett. Nézzen utána hiva-
talos,  jogi vagy  ingóságaival 
kapcsolatos ügyeinek, nehogy 
egy figyelmetlenség miatt kel-
lemetlenség érje. Alapból nem 
ártana naprakészebbnek lennie, 
mert hajlamos elodázni azokat 
a  feladatokat,  amikhez nincs 
kedve. Ha pedig problémát ta-
lál, ne legyen rest utánamenni 
és kinyomozni!

Egyelőre  talán még 
maga   sem  tudja 
mibe,  de  szeretne 

belefogni valamiféle új hob-
biba  vagy  sportba.  Rend-
ben van, hogy vágyik az új-
donságra, csak figyeljen oda 
arra,  hogy  ne  kezdjen  bele 
egyszerre  túl  sok  tevékeny-
ségbe. Okos dolog lehet egy 
barátjával együtt vágni bele, 
mert  akkor  legalább  sosem 
lesz  hiány motivációból  és 
segíthetik egymást.

Vigyázzon, mert  ké-
pes  lehet megbetegí-
teni saját magát! Bizo-

nyára jól esett magának az ün-
nepekkor begyűjtött sok sze-
retetet és figyelem, és most ki-
csit hiányolhatja őket. Akarat-
lanul is előidézhet egy kis le-
betegedést azért, hogy több fi-
gyelemre  tegyen  szert.  Jobb 
volna inkább olyan programo-
kat találnia, ami összehozza a 
családot, hiszen nem kellenek 
hozzá ünnepek!

Mostanában  egy  ki-
csit  negatívan  áll  a 
dolgokhoz. Hajlamos 

első  ránézésre  mindjárt  a 
rosszat  feltételezni mások-
ról,  illetve  a  legrosszabb 
esetre  felkészülni  egy bizo-
nyos  helyzetnél.  Ez  a  sok 
negativitás  pedig megárthat 
az egészségének. Persze ne-
héz  csak  úgy  optimistának 
lenni,  de  ha  nem próbálko-
zik vele, akkor nem is fogja 
derűsebben látni a dolgokat.

Több  olyan  dolgot 
kellene  űznie,  ami 
pozitív,  nyugtató  ha-
tással  van  a  lelkére, 

ami mostanában egyre több-
ször háborog, mert elégedet-
len  az  életével. Talán  csak 
sötétebben  látja a helyzetét, 
mint  amilyen  valójában,  az 
sem  lehetetlen,  hogy  való-
ban ideje lenne változtatnia. 
Sétáljon  nagyokat, meditál-
jon, relaxáljon és ki fog tisz-
tulni a látása.

Nagyon figyeljen oda 
a  közlekedésre, mert 
mostanában  nem  jár 
teljesen két lábbal a föl-

dön. Rengeteget gondolkodik, 
stresszel, szorong és emiatt fi-
gyelmetlenné válik. Nem árta-
na keresnie valamilyen mód-
szert, aminek köszönhetően ki-
engedhetné a gőzt, mert külön-
ben olyanokkal fog összevesz-
ni, akik nem tehetnek semmi-
ről. Nézzen a lelkébe és lássa 
meg, mi bántja valójában!

Mostanában kissé  le-
hangolt,  kiábrándult 
lehet, mert úgy érzi, 
még nem sikerült iga-

zán előidézni a kívánt változáso-
kat. Ne legyen türelmetlen, nem 
mehet minden végbe egyik nap-
ról a másikra. Csak mert egyelő-
re nem látja az eredményt, nem 
jelenti azt, hogy felesleges az, 
amit csinál. Ha pedig azt érzi, 
hogy a környezete csak lehúzza, 
akkor talán meg kellene válogat-
nia, kikkel veszi magát körbe.

Több dolog  is  fruszt-
rálja mostanában. So-
kat gondolkodik azon, 
hogyan változtasson, 

mit tegyen ahhoz, hogy elége-
dett legyen az életével. Bármi 
is foglalkoztatja, nem szabad 
túlságosan rágörcsölnie. Tölt-
sön több időt a szabadban vagy 
mozogjon, kösse le figyelmét 
és energiáit, akkor talán a vá-
laszokra is könnyebben rábuk-
kanna! De az sem lenne utolsó, 
ha megnyílna egy barátjának!

Nem  ártana  kicsit 
jobban  odafigyelnie 
testi és lelki egészsé-

gére. Bármilyen  panasza  is 
legyen,  tegye  félre  a  lusta-
ságot vagy az esetleges szé-
gyenérzetet  és  vizsgáltassa 
ki magát. Egyik szerette pe-
dig  szívességet  kérhet Ön-
től. Nem kell azonnal rábó-
lintania,  nyugodtan gondol-
ja meg és nem kötelező be-
lemennie csak azért, mert a 
rokona vagy közeli barátja.

A következő napok-
ban sokszor lesz bi-
zonytalan. Nem biz-
tos a partnerében, a 

munkában,  egy  kicsit min-
den kérdéses  az Ön  számá-
ra. Ilyen állapotban ne is hoz-
zon döntéseket. Ellenben be-
szélnie kellene az érzéseiről 
és időt szakítania arra, hogy 
egy  alaposan  önvizsgálatot 
tartson és rájöjjön, mit is akar 
valójában. De óvakodjon at-
tól, hogy mások tanácsát fo-
gadja meg!

Köszönetnyilvánítás
A Csetfalvai Községi Könyvtár ezúton szeretné meg-

köszönni  a  Bethlen Gá-
bor Alapkezelő  Zrt.-nek 
és  a Kárpátaljai Magyar 
Könyvtáros Egyesületnek, 
hogy  támogatásukkal  in-
tézményünk  egy  laptopot 
vásárolhatott.

Tóth Natália, a 
Csetfalvai könyvtár 

vezetője

Egyet fizet, hármat kap!
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A 2019-S ÁRAKoN!

HA NÁLUNK HiRdET,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

ÉRdEKLŐdNi LEHET:
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2.
Mob.: +380 (66) 285 0 283
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

Втрачене  посвідчення  батьків  багатодітної  сім'ї № 
002467  на  ім'я   Аміт Маргарита Адальбертівна, 
вважати недійсним.

apróhirdetés oldalán.
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Miért emeli meg a só a vérnyomást? 

Ez történik a testeddel, ha kevés 
vizet iszol

5 meglepő dolog, amire 
jó az aloe veraA magas vérnyomás kialakulása szá-

mos okra vezethető vissza, amelyek közül 
jónéhány döntés kérdése.

Az egyik ilyen a sófogyasztás, amelynek visszaszorításá-
ra dr. Kapocsi Judit PhD, a KardioKözpont magasvérnyomás 
és érkockázat specialistája hívta fel a figyelmet.

Nem csak az asztali sózásra kell figyelni
A  só  a  benne  lévő  nátrium miatt  emeli  a  vérnyo-

mást. A sófogyasztás olyan fontos kérdés a magas vér-
nyomás tekintetében, hogy az Egészségügyi Világszer-
vezet  is  hangsúlyozza  a  sóbevitel  visszaszorításának 
fontosságát. Ez ugyanis az egyik legegyszerűbb módja 
a magas vérnyomás és ezáltal a stroke, az érelmeszese-

dés, és a szív- és vesebetegség kockázatainak mérsék-
lésére. A sóbevitel 5 g/nap alá történő redukálása (ami 
körülbelül 1  teáskanálnyi mennyiség)  a  stroke kocká-
zatát 23%-kal, és a szív- és érrendszeri betegségek rizi-
kóját 17%-kal csökkenti. A magasvérnyomás betegek-
nél az ajánlott napi nátriumbevitel 2-3,5 mg. A magyar 
lakosság sófogyasztása azonban jelentősen meghaladja 
az ajánlott értékeket,  jelenleg a  férfiak átlagosan 17,2 
gramm, a nők mintegy 12 gramm sót fogyasztanak na-
ponta, ami 3-3,5-szerese az ajánlottnak.

Fontos tudni, hogy nem csak az asztali sózást kellene 
visszaszorítani. Elsődlegesen a főzésnél ajánlatos kevés és 
nátriumszegény sót használnunk, másodsorban jóval ke-
vesebbet kellene fogyasztani a magasabb sótartalmú élel-
miszerekből, mint a húskészítmények, a készételek, a reg-
geli gabonafélék, a chipsek és a sós rágcsálnivalók, a szó-
szok, és az ételízesítők.

Tünet nélkül is mérjük a vérnyomást!
Magyarországon a felnőttek közel ötöde, a 60 éven felü-

liek több mint fele magasvérnyomás betegségben szenved. 
A néma gyilkosnak is nevezett népbetegségre nagy figyel-
met kell fordítani, mert sokáig tünetmentes maradhat, ám 
a szövődményeinek kialakulásakor már maradandó káro-
sodással kell számolni. Ugyanakkor van néhány tünet (el-
sősorban hipertenziós krízis esetén), amelynek megjelené-
sekor kardiológushoz kell fordulni.

Ezek az alábbiak:
– reggelente jelentkező fejfájás,
– tompa fájdalom a tarkóban, halántékban, ami lehaj-

láskor fokozódik,
– romló koncentráció, egyensúlyérzék,
– verejtékezés,
– múló látászavar.
Szintén fontos lenne a rendszeres otthoni mérés és az 

alkalmankénti orvosi ellenőrzés, ha a családban már elő-
fordult magasvérnyomás betegség, ugyanis  a betegségre 
való hajlam örökölhető. Természetesen azzal is tisztában 
kell lenni, hogy a magas vérnyomás kialakulását az élet-
mód is nagymértékben befolyásolja.

Először az életmód, aztán a gyógyszer
A magas vérnyomást feltétlenül kezelni kell a komoly 

szövődmények elkerülése végett. A sikeres kezeléshez pe-
dig  a  pontosan beállított  gyógyszerek  szedésén kívül  az 
életmódon is változtatni kell, akár egy profi életmódprog-
ram  segítségével  –  hangsúlyozza Kapocsi  Judit  PhD,  a 
KardioKözpont magasvérnyomás és érkockázat specialis-
tája. – Az életmódnak ugyanis önmagában is gyógyító ha-
tása  van. Kutatások bizonyítják,  hogy  a  testsúly norma-
lizálása, a  sóbevitel, az alkoholfogyasztás mérséklése és 
a fizika aktivitás fokozása, a dohányzás elhagyása jelen-
tős  vérnyomáscsökkenést  eredményez. Sokan  ajánlják  a 
DASH-diétát, amelynek lényege a naponta négyszeri gyü-
mölcs, zöldség, két-három alkalommal sovány tejtermék 
fogyasztása,  a  rendszeres halevés,  és  a  fehér húsok elő-
térbe helyezése. A nem gyógyszeres kezelési formák kö-
zül a túlsúly esetén alkalmazott testsúlycsökkentés a leg-
hatékonyabb: 10 kg fogyás a szisztolés vérnyomásértéket 
5–15 Hgmm-rel mérsékli. Amennyiben tehát bárki a leg-
kisebb tünetet érzékeli magán – mint például gyengeség, 
légszomj, mellkasi szorítás, vagy akár csak diszkomfort, 
szédülés, „rendetlenkedő” szívverés –, vagy többször mér 
emelkedett vérnyomás értéket, vegye komolyan a jeleket 
és forduljon kardiológushoz!

wellandfit.hu

Az aloe vera antibakteriális hatású, olyan 
vitaminokat és ásványi anyagokat tartal-
maz, amelyek enyhíthetik az ekcéma és a 
pikkelysömör tüneteit.

1. Rossz lehelet ellen
Az aloe vera gyulladáscsökkentő vegyületet, úgyne-

vezett B-szitoszterolt tartalmaz, amely savas hatásának 
köszönhetően helyrehozza az emésztési zavart, a rossz le-
helet gyakori okozóját. Keverj össze ¼ csésze tiszta aloe 
vera gélt ½ csésze vízzel vagy almalével, hajtsd fel, és 
már mehetsz is az emberek közé!

2. Éjszakai arcpakolás
Még szebb lesz az álmod, ha tudod, hogy éjjel rege-

nerálódik a bőröd. Keverj össze egy kis aloe levet 5 cm 

hosszúságú reszelt uborkával, fél tojásfehérjével, és már 
kész is a hidratáló maszk, amit az ágyban is viselhetsz!

3. Szemöldökápoló gél
Most divat az erősebb szemöldök, de kulcsfontossá-

gú, hogy a szálacskák ne össze-vissza álljanak. Márts egy 
tiszta szempillaspirált aloe vera gélbe, és fésüld át vele 
a szemöldöködet. A helyükön fognak maradni anélkül, 
hogy kemények vagy ragadósak lennének!

Wellandfit tipp: Túlságosan kiszedted a szemöldökö-
det, és szeretnéd, ha minél gyorsabban visszanőne? Ke-
verj össze egy rész aloe vera gélt és egy rész ricinusola-
jat. Minden este kend be a szemöldöködet a csodakrém-
mel, és láss csodát!

4. Lábápoló maszk
Ha száraz, repedezett a lábad, készíts neki egy saját 

maszkot, ami puhává varázsolja! Hozzávalók: ½ csésze 
zabpehely, ½ csésze kukoricaliszt, 4 evőkanál aloe vera 
gél, ½ csésze illatmentes testápoló. Keverd össze, majd 
dörzsöld be vele a fáradt lábfejeidet. Hagyd állni 10 per-
cig, majd öblítsd le meleg vízzel. Kész is a babatalp!

5. Házi kézfertőtlenítő
A kézfertőtlenítő mindig kiszárítja kezedet? Vesd be a 

következőt: keverj össze ½ csésze aloe vera gélt, ¼ csé-
sze alkoholt és 20 cseppet a kedvenc illóolajodból, majd 
öntsd szórófejes üvegbe. Az alkohol harcol a baktériumok 
ellen, az aloe pedig nyugtatja a bőrt. Spricceld a kezedre, 
és jól dörzsöld bele a keveréket!

wellandfit.hu

Ezért idd a kávét mindig 
melegen

Egy új tanulmány szerint a forró kávé-
ban több antioxidáns található, mint a 
hidegben!

Ittál már valaha hideg kávét? Ha még nem, ne most 
szokj rá! Egy friss kutatás ugyanis bebizonyította, hogy 
a  forró kávéban  több antioxidáns  található, mind a hi-
degben.

Emlékeztetőül:  antioxidánsnak  nevezünk minden 
olyan anyagot, mely késlelteti vagy gátolja az oxidációt. 
Ezek az anyagok különféle egészséges táplálékokban és 
vitaminokban találhatóak meg, és azért olyan hasznosak a 
szervezet számára, mert segítségükkel többek között csök-
kenthető a diabéteszre, az elhízásra, a korai öregedésére, 
valamint az szív-és érrendszeri betegségekre való hajlam.

Ennek ellenére a hideg kávénak is megvannak a maga 
előnyei: bár alacsonyabb mennyiségű antioxidáns talál-
ható benne, a gyomrunk számára mégis jobb, ugyanis ke-
vesebb savat termel.

A szakértők szerint egyébként a hidegen szürcsölt ká-
vénak a zamatai is jobban kijönnek – főleg, ha minőségi 
kávét iszunk –, ráadásul tejjel, cukorral és tejszínhabbal 
is sokkal ízletesebb, mint a forró változat.

wellandfit.hu

A folyadékfogyasztás fontosságáról nem 
lehet eleget beszélni. Mivel testünk nagy 
része víz, muszáj biztosítani számára az 
elegendő mennyiséget, különben komoly 
egészségügyi gondokkal is számolhatunk.

Székrekedést okoz
Ha kevés vizet fogyasztunk, olyan emésztési problé-

mák is felléphetnek, mint például a székrekedés. A folya-
dék ugyanis segít lazán tartani a salakanyagot, hogy az a 
megfelelő időben ürülhessen ki a szervezetből. Folyadék 
híján a széklet tovább marad a bélrendszerben, ami nem 
csak kellemetlenségeket, de a visszaszívódó méreganyagok 
miatt akár komolyabb betegségeket is okozhat.

Fejfájáshoz, migrénhez vezet
Sokan panaszkodnak egy-egy keményebb munkanap 

után fejfájásra, amit a feszített tempóval és a közelgő határ-
időkkel magyaráznak. Viszont ha megnéznénk, ezeknek az 
embereknek a bevitt folyadék mennyisége elegendő volt-e 
napközben, azt tapasztalnánk, hogy nem. A pörgősebb na-

pokon ugyanis egész egyszerűen elfeledkezünk a vízivás-
ról, ami komoly fejfájáshoz, akár migrénhez is vezethet. 
Fájdalomcsillapítás gyanánt gyógyszer helyett próbálkoz-
zunk először inkább egy nagy pohár vízzel.

Lelassul az anyagcsere
Az egyik leghatékonyabb fogyókúrás technika a megfe-

lelő mennyiségű és minőségű folyadék pótlása. A víz nem 
csak telíti az emésztőrendszert, de a már bevitt tápanyagok 
hatékonyabb felszívódását is segíti. Ha nem iszunk eleget, 
lelassul az emésztés,  így az anyagcsere  is, az elfogyasz-
tott ételek pedig zsír formájában raktározódnak a test kü-
lönböző pontjain.

Leterheli a szívet
Kevés folyadékbevitel esetén még a vérünk is besűrűsö-

dik, ami hosszú távon igen veszélyes lehet. A keringés le-
lassul, a szívnek pedig sokkal intenzívebben és keményeb-
ben kell dolgoznia azért, hogy az oxigént és a tápanyago-

kat  időben eljuttathassa a  sejtekhez. Ez komoly szív- és 
érrendszeri megbetegedésekhez is vezethet, ezért jobb, ha 
még időben rászoktatjuk magunkat a rendszeres vízivásra.

wellandfit.hu



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.
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Fonott csirkemell

Plusz egy vicc

2020. 2. szám meg    fej -
tése: Ne félj a tökéle-
tességtől! Úgysem 
éred el sohasem.   

Plusz    egy vicc: ... 
nem áll meg nálunk!

www.karpatinfo.net

Hozzávalók 4 személyre: 4 fél csirkemell, 12 szelet ba-
con, 80 dkg főtt krumpli, 10 dkg prézli (zsemlemorzsa), 40 
dkg reszelt parmezán, só, bors, fűszerpaprika, fokhagyma-
por, 4 cikk fokhagyma, 3-4 ég rozmaring, olívaolaj.

Elkészítése: A  fél  csirkemelleket  hosszában,  három 
csíkra bevágjuk, majd a csíkok végét újból bevágjuk úgy, 
hogy utána ki tudjuk teríteni. A húst sózzuk, borsozzuk. A 
csíkokat befedjük a baconszeletekkel, majd összefonjuk, a 
végét fogpiszkálóval összetűzzük. 

A tepsit meglocsoljuk olajjal, rászórjuk a szeletekre vá-
gott fokhagymát, ráfektetjük a fonatokat, megszórjuk bors-
sal és fűszerpaprikával. Tetejükre helyezzük a rozmaring 
ágakat. Forró sütőben 25-30 percig sütjük.

A krumplit meghámozzuk,  5-6 mm vastag  szeletek-
re vágjuk, meglocsoljuk olajjal. A prézlit összekeverjük a 
parmezánnal, kevés sóval, fűszerpaprikával meg fokhagy-
maporral. A krumplikarikákat a prézlis keverékbe mártjuk, 
majd sütőpapírral bélelt, olajjal meglocsolt  tepsibe kissé 
egymásra fektetjük. Tetejét is meglocsoljuk kevés olajjal. 
Forró sütőben 30-35 percig sütjük.

E10.xls
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… SHAKESPEARE 
- ANGOL ÍRÓ

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

Zellerné egy ismerős arcot vesz észre az étteremben.
– Látod ott azt az embert? – böki oldalba a fér

jét. – Ő volt az első férjem. Amióta elváltam tőle, egy
folytában csak iszik.

– …

Kétbetűsek: AO,  CÉ, 
DŰ, KŰ, LG, LÓ, RA, RN, 
RZ, SZ, ZA, ZU.

Hárombetűsek: AMI, 
ATT, AZT, IDE, IZÓ, KOS, 
NAK, STA, TED, VEF.

Négybetűsek: ANÓD, 
DEÁK,   ELEK,   ELÉG, 
ELÖL, ESZE, EVEZ, KLÓR, 
LORA,  MÁTÉ,  NANÁ, 
NÓVA,  OKOS,  ORZÓ, 
PALA, PÁRT, TATA, TOVA, 
URAL, ZALI, ZENG.

Ötbetűsek:   ANDAI, 
DETRE, ELÁLL,  FLÓRA, 
KÓCOS, KUPON, KÜLÖN, 
LAKÁS, LEKAP, LOMOS, 
NIELS, RÁADÓ, ROMAN, 
SKODA, SÓLYA, SZAKÉ, 
TALÁL, TRENK.

Hatbetűsek: ALAPÉL, 
ELŐTÉR, ÉPESZŰ, ÉPÜ-
LÉS,  HERVAD,  ILLETI, 
KÁNTOR, NEROLI, OTEL-
LÓ, RECEPT, ZENÉSZ.

Hétbetűsek:   HOSZ-
SZAN, ILLETVE, NŐVÉR-
KE,  PRIZNIC, UTAZTAT, 
ÜNNEPEL.

Nyolcbetűsek: CSAPO-
DÁR,  ELDALOLÓ, ÓCS-
KAVAS, POTYAGÓL.

Kilencbetűsek:  GRA-
NULÁLT,  HEIDI  KLUM, 
KLOROFORM, LANTMA-
DÁR.

Tizennégy betűsek: 
MANIKŰRKÉSZLET,  PA-
NASZFELVÉTEL.

5 ok, hogy miért egyél 
gyömbért

Használd minél gyakrab
ban ezt a szuperegészsé
ges fűszernövényt!

Melegítsd a tested!
A  hideg  időben min-

den nap egy kis gyömbér 
és máris jobban fogod bír-
ni  a  zimankót! A  gyöm-
bér  ugyanis  belülről  fűt, 
amit nem csak a gyomrod-
ban, de a bőrödön is érez-
ni fogsz. Reszelj egy kicsit 
a teádba vagy használd fű-

szerként, akár a hagyomá-
nyos ételeknél is. Ne félj, 
nem rontja el az összhatást, 
csak különlegesebb ízt köl-
csönöz a főztödnek.

Rosszkedvűző
A  gyömbér  amellett, 

hogy  isteni  fűszer, mára 
elismert  gyógynövény 
is. Összesen 22  féle  gyó-
gyászati  tulajdonsággal 
bír. Enyhíti  a gyulladásos 
folyamatokat, a köhögést, 
csillapítja a lázat, segíti az 
emésztést, csökkenti a ko-
leszterinszintet,  valamint 
kiváló  görcsoldó  és  han-
gulatjavító  –  hogy  csak  a 
legfontosabbakat  említ-
sük.  Fogyassz  gyömbér-
teát, ami garantáltan segít 
elmulasztani  a  rossz  köz-
érzeted!

Kívülre is!
Ez az ősi indiai növény 

kívülről  használva  igazi 
bőrápoló  csodaszer.  Segít 

bizonyos  bőrbetegségek 
és rossz vérellátás esetén, 
de  bizonyos  gombás  fer-
tőzések ellen  is  rendkívül 
hatékony. Az  ókori  kína-
iak  rovarcsípéseket  és ki-
sebb sebeket is bedörzsöl-
tek  vele,  mert  csökken-
ti  az égő, viszkető érzést, 
ezenkívül kiválóan fertőt-
lenít is.

Másnaposság ellen
Ha bulizni  készülsz  – 

ami ráadásul jelentős alko-
holfogyasztással  jár  –  vi-
gyél magaddal néhány kis 
szelet  gyömbért,  amit  el-
rágcsálhatsz két pohár ital 
között. Az alkoholt ugyan 
nem bontja le, de megelőz-
heted vele a másnapi gyöt-
rő fejfájást.

Végtagfájdalmakra
Ha a hideg időben elő-

jönnek a reumás panasza-
id,  vagy  csak  megeről-
tetted magad  edzésen  és 
fájnak  az  ízületeid,  ké-
szíts magadnak egy forró, 
gyömbéres  fürdőt!  For-
rázd  le  a  reszelt  gyöm-
bért  és  öntsd  a  fürdővi-
zedhez. Maximum  húsz 
percig ülj a kádban, majd 
a  fájó  végtagjaidat  dör-
zsöld be a megmaradt re-
szelt gyömbérrel. Jó mele-
gen takarózz be, és maradj 
így egész éjszaka!
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Ezért vigyázz a 
szénsavas vízzel

Hiába víz, a legújabb ku
tatások szerint a szén
savas víz tönkreteszi a 
gyomrodat!

Persze csak akkor, ha 
túl  sokat  fogyasztasz  be-
lőle! Azt ugyan már  rég-
óta  tudtuk,  hogy  a  szén-
savas  üdítők  károsak  az 
egészségre,  az  azonban 
csak  nemrég  derült  ki, 
hogy  a  szénsavas  vízben 
és szódában található kar-
bon-dioxid  gáz megeme-
li a gherlin nevű hormon 
szintjét, ami többek között 
az éhségérzet kiváltásáért 
is felelős.

Az Obesy Reserach & 
Clinical Practice nevű tu-
dományos  folyóiratban 
közzétett  kutatás  szerint 
a  szénsavas  víz  serkenti 
a  savtermelést,  kimarja  a 
gyomrot, és növeli a étvá-
gyat is, ami miatt pluszki-

lókat is felszedhetünk ma-
gunkra.

A cikk egyébként még 
azt is kifejtette, hogy ha a 
szénsavas ital még cukrot 
vagy édesítőszereket is tar-
talmaz, a puffadás mellett 
székletürítési problémáink 
is lehetnek, a felhalmozó-
dott gáztermelésről nem is 
beszélve!

Az azért megnyugtató, 
hogy a kutatást csak nyula-
kon és férfiakon végeztél el, 
tehát lehet, hogy a női szer-
vezetre más hatással van a 
szénsavas  víz  –  ennek  az 
esélye azonban elég csekély.

Ha eddig naponta több 
mint egy pohárral fogyasz-
tottál szénsavas vízből vagy 
üdítőből, érdemes lesz visz-
szafognod magad, még mi-
előtt  tönkretennéd  a  bél-
rendszered és a gyomrodat!
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