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

Folytatás a 2. oldalon

Hazai ízek kavalkádja

Folytatás a 3. oldalon

Művészet, hagyomány, 
megmaradás

azonnali kezdéssel a következő pozíciókba: 

zSALUzó-ácS, bETANíToTT zSA-
LUzó MUNKáS

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

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

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

EGyÉb iNForMáció:
• térítésmentes szállást tudunk biztosítani

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

jELENTKEzÉS: 
a 0630/231-0459-es telefonszámon vagy az 

iroda@acs-bau.hu e-mail címen.

Munkatársat keresünk több éve
 cégünknél dolgozó kárpátaljai 

létszámunk bővítéséhez 
magyarországi munkahelyre 

Már a kezdetek 
kezdetén a ha-
gyományos fa-

lusi disznóölések han-
gulatát teremtették meg 
a szervezők azzal, hogy 
a kora reggeli órákban 
a XIV. Mezőgecsei Böl-

lérversenynek helyet adó 
sportpályán Rázsó Lajos, a 
szakma egyik elismert kép-
viselője bemutatta, hogy 
nagyszüleink, szüleink ko-
rában hogyan történt a le-
vágott sertés szalmával tör-
ténő perzselése, bőrének 

tisztítása, az állat szaksze-
rű szétszedése. Mint az vár-
ható volt, ennek a ma már 
nem mindennapi látvány-
nak igen sok nézője akadt, 
akik szinte valamennyien 
meg akarták örökíteni en-
nek a procedúrának min-

den mozzanatát. Hisz a 
többnyire Ukrajna na-
gyobb városaiból érke-
zett vendégek közül éle-
tükben kevesen láttak 
ehhez hasonlót. 

Anyanyelvünk, kultú-
ránk megőrzése – meg-

maradásunk záloga, fo-
galmazott Szántó Edit, a 
KMKSZ bátyúi alapszerve-
zetének, a Kárpátaljai Ma-
gyar Anyanyelvápolók Szö-
vetségének az elnöke azon a 
felemelő ünnepségen, ame-
lyet a magyar kultúra nap-
ja alkalmából szerveztek a 
helyi középiskola díszter-
mében. Egy nyelv, egy kul-
túra, egy emlékezet, egy tör-
ténelem örökösei vagyunk. 
És közös a felelősségünk is 
azért, hogy milyen lesz a jövő 
magyarsága. Gyökereink 
életerősek és szívósak, táp-
lálkozzunk belőle, hogy meg-
őrizhessük emberi mivoltun-
kat, magyarságunkat és lel-
ki nemességünket, fogalma-
zott az elnök asszony, aki ün-
nepi gondolatait Kodály Zol-
tán szavaival zárta: „Nincs 
megalkuvás magyarságban 
és művészetben!”

Magyar kultúra napi ünnepség Bátyúban

A XIV. Mezőgecsei Böllérversenyen
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Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

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

Elejét lásd az 1. oldalon

Hazai ízek kavalkádja
A XIV. Mezőgecsei Böllérversenyen

A böllérversenynek a fris-
sen készült ételek megkóstolá-
sán, elfogyasztásán túl az a leg-
nagyobb vonzereje, hogy a részt-
vevőknek rengeteg élményszám-
ba menő látványban van részük. 
Mezőgecsében például az ezút-
tal 15 csapat részvételével zaj-
ló gasztrofesztiválon a kolbász, 
a hurka töltésétől kezdve a to-
ros hús, a különböző levesek el-
készítésén át a szalonna, a sonka 
sózásáig mindent nyomon követ-
hettek. Emellett sok más látvány-
nak is részesei lehettünk. Igazi 

gasztroélmény az, ahogy a forgó 
hatalmas rostélyon sül a borda, 
vagy az egy méter átmérőjű ser-
penyőben rotyog a szaft tucatnyi 
csülök alatt, vagy például mesz-
szire száll a kondérban fövő töl-
tött káposzta illata. 

A Szatmárnémetitől kőhajtás-
nyira elterülő Egri település csa-
patának jóvoltából pedig azt kö-
vethettük nyomon, hogy a há-
romféle darált hús – disznó, mar-
ha, juh – össze-
keveréséből a 
rácson miként 
sül a miccs. A 
miccs kinézetre 
egyébként leg-
inkább egy vas-
tagabb virsli-
re hasonlít, ez-
zel szemben a 
szintén az imént 
említett három 
húsnak a keve-
rékéből össze-
állított lábosban 
sülő pljeskavica 
inkább egy jól 
ellapított hatal-
mas fasírozott-
ra emlékeztet. 
A Délvidékről 
érkezett Kispi-
ac csapata ezt 
kettévágott le-
pénybe helyezve kínálta, persze 
azelőtt még majonézzel és min-
denféle finom zöldséggel megfű-
szerezve. Íme a hamburger őse, 
kiáltott fel valaki, mielőtt hozzá 
kezdett volna az ínycsiklandozó 
falatok elfogyasztásához. 

Ami a gasztronómiát illeti, 
földműves eleink talán a sertés 
feldolgozásánál alkottak igazán 
maradandót, magyarázza a már 
imént emlegetett beregradai böl-
lér. Az évszázadok során a ma-
gyar nyelvterület különböző ré-
szein szépen kialakult, hogy a 
sertésnek melyik része igazából 
mire való. Mi az, amiből a leg-

ízletesebb étel készíthető. Gondol-
junk csak a véres hurkára, a disz-
nósajtra, a hagymás velőre, az orja 
vagy savanyúlevesre, meg a bőr-
pörköltre. Vagy arra, hogy a tapasz-
talat szerint a lapockából lesz a leg-
finomabb házi kolbász, a hasaljából 
vagy a fej zsíros részéből a legíz-
letesebb császárszalonna. S azt is 
mindenki tudja, hogy némi cson-
tos hús nélkül nem igazi a bog-
rácsgulyás.

Mindezeket a fesztiválra kiláto-
gató több száz fős tömeg ezen a na-
pon megkóstolhatta. Meg ennél jó-
val többet is. Például a csongoriak 
és a kistelekiek közös – mellesleg 

a zsűri által utóbb legszebbnek ítélt 
– sátránál hájastésztából készült fi-
nom süteményt is kínáltak, akár-
csak a szatmárcsekeiek standjánál.

Az imént felsorolt csapa-
tok nevéből is kiderült, hogy a 
mezőgecsei böllérverseny idén is 
megtartotta nemzetközi jellegét. A 
külhoni magyar nemzetrészek kép-
viselői mellett több kárpátaljai csa-
pat képviseltette magát. Örömünk-
re szolgált, hogy egy Lembergből 

érkezett hagyományőrző formáció 
azt mutatta be, hogy Galíciában 
milyen ételek készülnek sertésből. 

A zsűri több mint tíz kategóri-
ában hirdetett győztest. A legfino-
mabb toros hús, kolbász, májas és 
véres hurka, disznósajt, bográcsgu-
lyás, töltött káposzta mellett díjat 
kapott a fesztivál legfinomabb fo-
gópálinkája és forralt bora. Emel-
lett megnevezték a Kárpátaljai Ma-
gyar Borászok Egyesülete tagjai ál-
tal bemutatott borok közül a legsi-
keresebbnek ítélt száraz és vörös 
bort. Idén a lakiteleki csapat nyer-
te el a fesztivál böllérkirálya meg-
tisztelő címet. 

Az ünnepélyes megnyitón a 
szervezők nevében Mester And-
rás polgármester köszöntötte az 
egybegyűlteket, kiemelve, hogy 
a hagyományos disznóvágás ele-
inknél nem csupán egy komoly 
szaktudást és precizitást igény-
lő feladat volt, hanem fontos kö-
zösségépítő alkalom, amely so-
káig megmaradt a résztvevők 
emlékezetében. Baracsi Endre, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Közgyűlés alelnöke arra 
figyelmeztetett, hogy a kultúrát 
nem lehet csak úgy egyszerűen 
megörökölni, azt minden nemze-
déknek meg kell szerezni magá-
nak. Legfőképp a hagyományok 
megélésével, a különböző ün-
nepekhez kapcsolódó szokások 
és teendők elsajátításával. Cso-
dálatos ízek napjának nevezte 
ezt az alkalmat Szilágyi Mátyás 

beregszászi ma-
gyar főkonzul. 
Hetymanenko 
Olekszij, a me-
gye megbízott 
k o r m á n y z ó -
ja köszöntőjé-
ben arról szólt, 
hogy a kárpát-
aljai népi gaszt-
ronómia azért 
olyan sokszínű, 
mert az itt élő 
népek kultúrá-
ja az elmúlt év-
századok során 
termékenyítően 
hatott egymás-
ra. De így van 
ez a kultúra más 
ágaival is, ezért 
kell továbbra is 
megőrizni a bé-
két, s hogy a kü-

lönböző nyelvű és vallású népek 
és nemzetek között az egymás 
tisztelete és a tolerancia legyen 
a mérvadó. Sin József, a Be-
regszászi Járási Tanács elnöke, 
a KMKSZ Beregszászi Közép-
szintű Szervezetének irányítója 
abbéli reményét fejezte ki, hogy 
a fesztivál valamennyi résztve-
vője maradandó élményekkel tér 
majd haza. Babják Zoltán, Be-
regszász polgármestere pedig ar-

ról beszélt, hogy ennél soha jobb 
alkalmat nem találhatunk arra, 
hogy a különböző nemzetiségek 
képviselői a frissen elkészült fi-
nom ételek és egy pohár minő-
ségi bor elfogyasztása mellett jót 
beszélgessenek.

Immár hagyomány, hogy a 
rendezvény keretében nagysza-
bású koncertre kerül sor. Ennek 
során a környéken működő ha-
gyományőrző csoportok mellett 
fellépett Nagy Anikó, a Megyei 
Filharmónia szólistája, aki nép-
szerű operettrészleteket és más 
örökzöld dallamokat adott elő. 

Kovács Elemér

A magyarság a Kárpát-me-
dencében történt letelepedése 
óta igen sok megpróbáltatáson 
ment keresztül, kezdte beszé-
dét Zubánics László, a Kárpát-
aljai Magyar Művelődési Intézet 
(KMMI) elnöke. Ám az elmúlt 
ezeregyszáz esztendő kudarcai el-
lenére sikerült megmaradni. Kö-
szönhető ez a magyar nép állha-
tatosságának, szabadságszereteté-
nek, kultúrájának, hagyományai-
nak, jövőbe vetett hitének. Olyan 
szilárd alapok ezek, melyekre le-
het jövőt – házat, hazát – építeni. 
Az elnök köszöntötte a magyar 
kultúra újdonsült lovagját, Nagy 
Györgyöt, Csetfalva egykori pol-
gármesterét. Miután Deák Ale-
xandra elszavalta nemzeti imán-
kat, vitéz Pocsai Vince reformá-
tus tiszteletes áldást kért a jelen 
lévőkre, az egész kárpátaljai ma-
gyarságra. 

Hajduk Márta dokumentum-
filmrendező készülő legújabb al-
kotásáról a Kisebbségben Kár-

pátalján kortörténeti filmtrilógia 
munkálatairól számolt be. Ennek 
során alkotótársaival több mint 
hatvan személyt – politikust, tör-
ténészt, irodalmárt stb. – szólal-
tatott meg. Az interjúk során vá-
laszt kerestek arra, hogy miben 
gyökeredzik az ukrán nacionaliz-
mus, mit tehet a kárpátaljai ma-
gyarság azért, hogy jogos törek-
véseit elfogadtathassa a többsé-
gi nemzet képviselőivel. Fontos 
továbbá, hogy a magyarellenes 
fellépésekről minél többet tud-
jon meg a világ, hogy a civili-
zált Európa szembesüljön ezek-
kel az erőszakos, a magyarok 
megfélemlítésére irányuló cse-
lekedetekkel. 

A konferencia második részé-
ben közéleti szereplők, politiku-
sok, művészek – Dupka György, 
a MÉKK elnöke, Tóth Mihály 
jogtudós, Vári Fábián László Jó-
zsef Attila-díjas költő, Matl Péter 
szobrászművész, Király András, 
a Péterfalvai Művészeti Iskola 
igazgatója – számoltak be azok-
ról a törekvésekről, melyek jel-

Találkozó az Európa-Magyar Házban

Számvetés és előretekintés
A hagyományoknak megfelelően a magyar kultúra napján nagy-
szabású emlékülést tartottak Beregszászon az Európa-Magyar 
Házban. Az együttlét során a jelenlevők számba vették a kárpát-
aljai magyarságnak az elmúlt években elért sikereit, elemezték az 
állami szintre emelt ukrán kisebbségellenes politika következmé-
nyeit, elismerő okleveleket adtak át azoknak, akik erőfeszítése-
ikkel hozzájárultak vidékünk magyarságának megmaradásához, 
kultúrájának továbbörökítéséhez. A programot koncert, film- és 
könyvbemutató színesítette. 

lemzik a kárpátaljai magyarság-
nak azt a küzdelmét, melyet kö-
zösségként való megmaradásáért 
évtizedek óta folytat. Okulni kell 
az elkövetett hibákból, s erőt kell 
meríteni az elért eredményekből, 
hangsúlyozták az előadók. 

Ezt követően került bemu-
tatásra Horváth Sándor Jelentés 
a mélyből című könyve (a kö-
tet szerkesztője Szemere Judit), 
amely a szerző válogatott írása-
it tartalmazza. 

A találkozó végén adták át 
az Együtt Nívódíjat. Ebben idén 
több évtizedes sokirányú alko-
tó munkásságáért, közösségszer-
vező tevékenységének elismeré-
seként Szöllősy Tibor részesült.

A magyar kultúra ápolása te-
rén kifejtett gyümölcsöző tevé-
kenységéért az Anyanyelvi Kon-
ferencia oklevelét kapta: dr. Nagy 
Natália nyelvész (Ungvári Nem-
zeti Egyetem), Király András he-
gedűtanár, a Tiszapéterfalvai Ifjú-
sági Művészeti Iskola igazgatója, 

Matl Árpád kőfaragótábor-szer-
vező, a Pro Arte Munkács civil 
szervezet vezetője, Popovics Ni-
koletta könyvtáros (Som), Szabó 
Kata újságíró (karpatalja.ma), a 
KVIT tagja, Horváth Sándor író, 
költő, újságíró (Kárpáti Igaz Szó), 
Kulin Zoltán, a TV21 Ungvár 
igazgatója, Lajos Mihály újság-
író (Kárpátalja hetilap).

 KMMI-oklevélben részesült: 
Halász László, a Beregszászi Já-
rási Állami Közigazgatás Műve-
lődési Osztályának vezetője, Kár-
oly Erika, az Ungvári Járási Köz-
ponti Könyvtár megbízott vezető-
je, Dolinai Zsuzsanna fiatal ku-
tató, tanár, a Kárpátaljai Magyar 
Akadémiai Tanács (KMAT) titká-
ra, Bíró Lajos derceni vállalkozó, 
mecénás, Lator Béláné Tanczer 
Katalin, a Viski Zöld Falusi Tu-
rizmus Szövetség alapító tagja, a 
Viski „Veszta” Nőegylet elnöke.

A konferencián a Péterfalvai 
Művészeti Iskola tehetséges ne-
veltjei adtak élményszámba menő 
koncertet.

Eszenyi Gábor
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Elejét lásd az 1. oldalon
Legfiatalabb ünnepünket, a 
magyar kultúra napját 1989 
óta méltatjuk, emléket állítva 
annak, hogy Kölcsey Ferenc 
1823. január 22-én fejezte be a 
Himnusz megírását. Erkel Fe-
renc megzenésítésében méltán 
lett nemzetünk imája. 

Ez nem piros betűs, de jelen-
tős ünnepnap, amely a humán kul-
túra fontosságára emlékeztet elgé-
piesedett világunkban. A magyar 
kultúra sok évszázados kincses-
háza végtelenül gazdag. Gyöke-
reink életerősek és szívósak, táp-
lálkozzunk belőle, hogy megőriz-
hessük emberi mivoltunkat, ma-
gyarságunkat és lelki nemessé-
günket! Hagyományainkra, nem-
zeti tudatunkat megerősítő múl-
tunkra emlékeztetnek bennünket 
Vörösmarty, Petőfi, Arany, Ady 
versei, Liszt, Bartók, Kodály ze-
neművei, Csontváry, Munkácsy, 
Erdélyi képei. Ezek a művészek 
azért alkottak örök emberi érté-
ket, mert gyökereik magyar nem-
zeti talajból táplálkoztak.

A művészetnek nemzetmeg-
tartó ereje van. Ez tartott meg 
bennünket a vérzivataros száza-
dokban, és tart meg ma is. A nem-
zet felemelkedésének mérföldkö-
ve az anyanyelv, amely lélektől 
lélekig hatva erősíti a nemzettuda-
tot, az összetartozás érzését magyar 
és magyar között itthon és a nagy-
világban mindenütt. Mindannyian 
egy nyelv, egy kultúra, egy em-
lékezet, egy történelem örökösei 
vagyunk. Közös a felelősségünk, 
hogy milyen lesz a jövő magyar-
sága. Wass Albert írja: „Minden 
nemzet időnként újra kell szüles-
sen ahhoz, hogy megmaradjon 
mint nemzet. Mindegyikünknek 
külön-külön emelkednünk kell 
ahhoz, hogy a mélypontból nem-
zeti felemelkedés legyen. Meg 
kell értenünk, hogy külön-külön 
semmik vagyunk, aprócska por-
szemek, akiket elfúj a történelem 
szele. Csak együtt lehetünk újra 
nemzet, és nem csupán egy szer-
teszéledt, hitevesztett jövendőtlen 
nép.”

Mi, magyarok, fontos külde-
tést kaptunk az Istentől. Európa 
védőbástyájává avatott bennünket 
a történelem. És álljuk az idők vi-
harait és a véres csaták borzalma-
it. Mi is fontos szerepet töltünk be 
egyetemes magyar kultúránk, de 
különösképpen a kárpátaljai ma-
gyar kultúra megőrzésében. Mi-
kor nyelvi, nemzetiségi jogainkat 
folyamatosan csorbítják és társa-
dalmunkban felüti fejét a közöny, 
a beletörődömség, akkor szük-
séges, hogy lássa társadalmunk, 
igenis van értelme a magyar kul-
túra ápolásának, igenis van értel-
me nemzeti identitásunk megőr-
zésének, igenis van értelme az 
anyanyelvi oktatásnak! Mindany-
nyiunk érdeke, hogy ifjúságunk a 
magyar iskolákban magába szív-
ja a magyar kultúra és művelő-
dés alapjait, és felvértezze ma-
gát az öntudatos magyar identi-
tás páncéljával.

Magyar kultúránk, hagyomá-
nyaink ápolása nem magyarko-
dás! Amikor megemlékezünk di-
cső nagyjainkról, vagy egy-egy 
történelmi eseményről, akkor 
tiszteletből cselekszünk. Tiszte-
letből őseink iránt, és példát mu-
tatva a jövő generációjának. Raj-
tunk áll, hogy félvállról vesszük-e 
kötelességünket, vagy teljes mell-
szélességgel kiállunk hagyomá-
nyaink mellett!

Himnuszunk születése napját, 
január 22-ét a legújabb kori tör-
ténelmünk avatta a magyar kul-
túra napjává. Ez az a nap, ami-
kor főhajtással emlékezünk meg 
legfontosabb közös kincsünk-

Gondolatok a magyar kultúra napja kapcsán

A nemzetmegtartó erő
ről, amely egy kicsit megkülön-
böztet bennünket más népektől. 
Nem különb és nem több, mint 
más nemzet kultúrája, de még-
is különös töltettel bír: nemzet-
megtartó erővel, amely összeköt 
bennünket Beregszásztól Sepsi-
szentgyörgyig, Budapesttől Po-
zsonyig, Európa szívétől a kü-
lönböző földrészeken át.

A Himnusz 197 éve figyel-
meztet bennünket arra, hogy a 
külső ellenségnél alattomosabb, 
veszélyesebb a belső viszály, va-
lamint arra, hogy „bú és kétség” 
évszázadokon át kísérői a ma-
gyar életérzésnek. Szatmárcseke, 
ahol a Himnusz megszületett, az 
ország egyik legeldugodtabb he-
lye. Ennek a ténynek is jelképes 
üzenete van: szellemi értelemben 
nincsen az országnak lebecsü-
lendő helye sem határon innen, 
sem határon túl. A kultúra ugyan-
is embereket összekötő szellemi 
erő, és nemcsak a költészet, a mű-
vészet vagy a tudomány tartozik 
bele, hanem a parasztember tudá-
sa a földről, a munkások tudása 
bármely kétkezi munkáról. 

Kultúra nélkül nemcsak ma-
gyarok nem vagyunk, hanem em-
berek sem. A kultúra napja akkor 
válik igazi ünneppé, ha felelős-
séget vállalunk és felelősséggel 
bánunk a ránk hagyott kulturális 
örökséggel. Meg kell őriznünk 
ezt az örökséget, és át kell ad-
nunk az utánunk következő nem-
zedéknek. Példát kell mutatnunk 
alázat, erkölcs, tisztelet, őszinte-
ség tekintetében is.

Minden életerős nemzedék 
átgondolja, újrafogalmazza ha-
gyományait. Az a nemzedék élet-
erős, amely képes erre az újrafo-
galmazásra. Tisztán gondolkod-
ni pedig csakis anyanyelvünkön 
tudunk. Akinek megtiltják anya-
nyelve használatát, annak elve-
szik kultúráját, identitását is. A 
szó az, amely hidat képez a gon-
dolatból a cselekedetbe. Kölcsey 
a Parainesisben így ír erről: „Jaj 
a nemzetnek, amely írott paran-
csokat némán olvas, s vakon en-
gedelmeskedik neki”.

A magyar kultúra napjaink-
ban a létét meghatározó, létfor-
máját jelentősen módosító, illetve 
forradalmian átalakító változáson 
megy keresztül. Ezt pedig a vi-
lágháló megjelenése okozza. Az 
áttekinthetetlen kínálatot hordo-
zó, üzleti szempontú tömegkultú-
ra sokszor jelentősen tompítja a 
választás tudatosságát, és az ér-
tékválasztásnak a lehetőségét is 
befolyásolja. Jövőnk szempont-
jából ezekre az intő jelekre oda 
kell figyelnünk, és az internetes 
világot is lehetőségeinkhez mér-
ten a magyar kultúra szolgálatá-
ba kell állítanunk. 

Népművészetünk, irodalmi, 
zenei, képzőművészeti hagyomá-
nyaink, épített örökségünk köte-
leznek minket a méltó folytatás-
ra. Meg kell köszönnünk és meg 
kell becsülnünk a magyar kultú-
ráért, a magyar nyelvért dolgozó 
emberek és közösségek elhiva-
tottságát, mindennapi helytállá-
sukat és erőfeszítéseiket.

Szívből kívánom mindenki-
nek, akik a magyar kultúráért fele-
lősséggel tartoznak, akik nem kis 
erőfeszítések árán teszik a dolgu-
kat, hogy e mai nap igazi ünnep 
legyen, azzal a szent meggyőző-
déssel, hogy amit teszünk, azzal 
népünket, nemzetünket, jövőnket 
szolgáljuk. Kodály szavaival bú-
csúzva: „Nincs megalkuvás ma-
gyarságban és művészetben!”

Szántó Edit, 
az Anyanyelvápolók 

Kárpátaljai 
Szövetségének elnöke

Művészet, hagyomány, megmaradás
Magyar kultúra napi ünnepség Bátyúban

A magyar kultúra egyidős 
a nemzettel, s képes arra, hogy 
megóvja a magyarságot – fogal-
mazott köszöntőjében Szilágyi 
Mátyás, Magyarország Bereg-
szászi Konzultátusának főkon-
zulja. Aki a Himnusz születé-
sének idejéről, a reformkorról 
szólva kifejtette, hogy ez a kor-

szellem bizonyítja: az összefo-
gás, a tenni akarás megőriz ben-
nünket, fontos tehát, hogy me-
rítsünk ennek a kornak a szel-
lemiségéből, reformkori nagy-
jaink példamutatásából. A kul-
túra egyesíti a nemzetet, hang-
súlyozta a diplomata. Amikor a 
himnuszt együtt énekeljük, le-
gyünk bármely részén a világ-
nak, közösséggé válunk. Ez is 

adjon reményt, hitet a nemzet meg-
maradására, mondta a szónok. 

„Idegen nyelveket tudni szép, 
a hazait pedig lehetségig mívelni 
kötelesség” – idézte Kölcsey 
Parainesisben megfogalmazott 
gondolatát köszöntőjében Kacsó 
Géza helyi református lelkész, aki 
azt is hangsúlyozta, hogy a himnusz 
– nemzeti imádságunk, és senki el-
len nem vétünk azzal, ha énekeljük. 

Isten és magyarság az a két 
erőforrás, ami összetart bennün-
ket – fogalmazott Pataki Gábor, a 
KMKSZ Beregszászi Középszin-
tű Szervezetének elnökségi tagja. 
Az értékteremtéshez, megmaradá-
sunkhoz erőforrás kell, ami Isten-
től jön, mondta.

A köszöntéseket követően aztán 
igencsak színvonalas, tartalmas mű-
sor vette kezdetét. A helyi reformá-

tus közösség Márkus Béla vezette 
Ararát együttese lélekemelő dalai 
megalapozták az ünnepi hangula-
tot. „Határ minket el nem választ, 
hisz egy nyelven szólunk az Is-
tenért” – hallottuk a bátorítást az 
énekből. Isten gondviselő szerete-
téről, a megtartó kegyelemről tett 
bizonyságot énekeiben a Kosztyu 
Angéla vezette Sola Fide refor-
mátus vegyeskar is. 

A kultúra sokszínű. Erről 
nem csupán az előadók szóltak 
köszöntőjükben, de a fellépők is 
bizonyították. A helyi középis-
kola diákjai Séra Viktória tanár-
nő vezetésével irodalmi összeál-
lításban vallottak a szép szó ér-

tékéről. A Dobronyi Művé-
szeti Iskola bátyúi csoport-
ja pedig a modern tánc és a 
magyar néptánc szépségé-
be engedett betekintést. A 
népszokások, a hagyomá-
nyok átadását is felválla-
ló Bátyúi Együtt Nyugdí-
jasklub tagjai pedig ezúttal 
is arról győztek meg, hogy 
idős korban is erősíthetjük 
a közösséget: vidám farsan-
gi műsorukat igencsak él-
vezte a közönség, s az álta-
luk előadott dalok nem csu-
pán nosztalgikus hangulatot 
keltettek, de közös éneklés-
re is inspiráltak.

A bátyúi ünnepség vé-
gén a résztvevők megko-
szorúzták az iskola folyosó-
ján néhány évvel ezelőtt le-

leplezett Bagu Balázs-emléktáb-
lát, fejet hajtva a nagyszerű pe-
dagógus, helytörténész, kultúra-
ápoló emléke előtt. Majd a közös-
ség által készített szeretetvendég-
ségen kötetlen formában tovább 
folyt a diskurzus múltról, megtar-
tó hagyományról, jelenről s – re-
ményeink szerint – egy jobb és 
szebb jövőről. 

Kovács Erzsébet

Köszöntőjében Zubánics 
László történész, az UMDSZ el-
nöke arra emlékeztetett: a kárpát-
aljai magyarság tisztában 
van vele, hogy számunkra 
nyelvünk és kultúránk je-
lenti a legnagyobb megtar-
tó erőt. Két évtizeddel ez-
előtt még kevesen gondol-
ták, hogy korábban kiví-
vott nyelvi jogaink megvé-
déséért, iskolarendszerünk 
megtartásáért az ukrán ál-
lamhatalommal szemben 
ilyen ádáz küzdelmet kell 
folytatnunk. Ezt igencsak 
megnehezíti nemzettársa-
ink tömeges elvándorlása. 
Ám az mindenképpen re-
ménykeltő, hogy a kárpát-
aljai magyaroknak bő fél 
évtizeddel ezelőtt sikerült 
összefogniuk, és hogy egy 
erős anyaország áll kitartó-
an mögöttünk. 

Nemzeti sorsfordulóinkra 
reflektáló költemény a magyar 
himnusz, amely születése óta 
túlélt különböző politikai rend-
szereket és államformákat, fo-
galmazott Szilágyi Mátyás be-
regszászi magyar főkonzul. A 

Koszorúzási ünnepség a beregszászi Kölcsey-emléktáblánál

A kultúra védő kard
A világban élő nemzetek közül mintegy kétszázötvennek van him-
nusza. Ezek közül a magyaroké mindenképpen kiemelkedő alko-
tásnak számít. Mert sok nemzet himnuszától eltérően nem egy ka-
tonai induló, még csak nem is az illető nép dicső tetteire emlékezte-
tő szöveges zenemű. Hanem egy közösség küzdelmeit, hányattatá-
sait számba vevő olyan megzenésített költemény, amely a nemzet 
jövőjét legfőképpen az isteni gondviselésben látja. A magyar kul-
túra napján főként erről beszéltek a beregszászi Kölcsey-emlék-
táblánál tartott megemlékezés szónokai. 

mű időtállósága jelzi a magyar 
nemzet tagjainak az Istenbe, a jö-
vőbe vetett hitét. 

A bevezetés alatt álló közigaz-
gatási reform új helyzetet teremt a 
Beregszász környékén egy tömbben 
élő magyarok számára, hangsúlyoz-
ta Babják Zoltán, Beregszász pol-
gármestere, aki annak a reményé-
nek adott hangot, hogy a többségi 
nemzet itteni képviselőivel tovább-

ra is egyetértésben és barátság-
ban élhetünk. 

A Himnusz üzente világos: a 
magyarság a Kárpát-medencé-
ben történő megtelepedése óta 
igencsak sok viszontagságon 
ment keresztül, és élni akarása, 
kultúrája, Istenbe vetett hite segí-
tett a megmaradásban, fogalma-
zott Molnár D. István, a KMKSZ 
beregszászi alapszervezetének az 
elnöke. Nekünk is az elődök pél-
dáját kell követni, akik követke-
zetesen ragaszkodtak nyelvük-
höz, kultúrájukhoz. 

Moritz László (Svédország) 
az Anyanyelvi Konferencia kép-
viseletében elismerően szólt ar-
ról a küzdelemről, amelyet a 

kárpátaljai magyarok közös-
ségként való megmaradásukért 
folytatnak. 

Az ünnepség végén a részt-
vevők megkoszorúzták a pos-
ta falán található Kölcsey-em-
léktáblát.

-eszenyi-
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„Hogy kinek-kinek munkája 
minemű legyen, azt a tűz pró-
bálja meg. Ha valakinek a mun-
kája, amelyet ráépített, megma-
rad, jutalmát veszi. Ha valaki-
nek a munkája megég, kárt vall. 
Ő maga azonban megmenekül, 
de úgy, mintha tűzön keresz-
tül.” (1Kor 3,13–15)

A legtöbb ember elvárja, hogy 
megbecsüljék, értékeljék, méltá-
nyolják a munkáját. Gondoljuk 
csak át egy kicsit, van-e valódi, 
maradandó értéke a munkánk-
nak?! Egy földrengés maga alá 
temeti a híres műalkotást alkotó-
jával együtt – néhány év múlva 
senki nem emlékszik már rá. A 
híres, ünnepelt filmszínésznőnek, 
akiről azt tartották, hogy halhatat-
lan csillag, agydaganat következ-
tében a haja kihullt, arca felpuf-
fadt, a szenvedés eltorzította ar-
cát. Az új, a fiatal filmcsillagok 
még a nevét is elfeledtetik e sze-
gény szenvedőnek. Nagyapáink 
éjt nappallá téve dolgoztak, hogy 
a kis föld mellé még egy darabot 
vásárolhassanak, mert az unoká-
ik majd hálával emlegetni fogják. 
A „majd”-ot valakik megelőz-
ték, és a verejtékkel, szenvedés-
sel szerzett földet elvették. Min-
den elveszett.

Mekkora márványszobor, 
vagy milyen súlyú gyémántdíszí-
tésű korona lenne az, amit az em-
beriség meg tudna őrizni minden 
időkre? Nem létezik olyan. Sok 
száz éven keresztül nyirkos, hi-
deg kolostorokban odaszánt éle-
tű emberek, szerzetesek írták, 
másolták, rajzolták, sokszorosí-
tották a Bibliát. Nekünk, az utó-
kornak. Libatollat mártogattak a 
házi készítésű tintába, óvatosan, 
nagy gonddal formázták, díszítet-
ték a betűket a pislákoló mécses 
világánál. Nem volt számítógép 
és fénymásoló. Ezek a munká-
sok névtelenek maradtak, szob-
rot nem állított nekik senki. De 
amin dolgoztak, amiért fáradoz-
tak, az megmaradt. Pedig hábo-
rúk, járványok, keresztény üldö-
zések, tűzvészek pusztították a 
világot. De megmaradt, mert Jé-
zusért tették.

A középkorban még nem vol-
tak hangrögzítő készülékek, s 
mégis fennmaradtak a világhí-

Amit Jézusért teszel – 
megmarad

rű magyar gregorián dallamok, 
énekek. Ma is énekelhetjük eze-
ket, mert névtelen emberek leír-
ták és megőrizték az utókornak, 
nekünk. Megmaradt, mert Jézu-
sért tették.

Az én nagyapáim a háború-
ban meghaltak. Nem ismertem 
őket, nem hagytak rám öröksé-
get. Csak egy családi Bibliát kap-
tam, amiben nagyapám bejegyzé-
se van: hálaadás a született gyer-
mekekért. Ennyi az örökségem 
– de számomra kincs.

Ha vagyonra, hírnévre, pozí-
cióra, bankbetétre, iskolai vég-
zettségre, házasságra, családra, 
művészeti alkotásra, nevezetes 
barátokra, jó egészségre – va-
gyis homokra – építem az éle-
tem, az első vihar hullámai elso-
dorják. De ha Krisztus az életem 
alapja: szikla Ő, erős, nem inog 
és nem változik. Barátok, roko-
nok elhagytak, messze kerül-
tek tőlem. Ő soha nem hagyott 
magamra, betegségemben, gyá-
szomban, szenvedésemben, sze-
génységemben, örömömben és 
jókedvemben mindig mellettem 
maradt. Neki építek. Az én szol-
gálataim csupán homokszemek, 
de Isten templomába épülnek be. 
Nevemet nem fogják emlegetni 
talán már az unokáim fiai sem. 
De tudom, hogy akit én szol-
gálok, a Megváltóm, már beírta 
nevemet az Élet Könyvébe. Ne-
kem ez elég.

Mivé lett a te munkád? Ne-
vedet beírta-e már Jézus az Élet 
Könyvébe? Ne feledd: minden 
elhervad, berozsdásodik, elko-
pik, feledésbe merül, csak egy 
marad meg: amit Jézusért tettél!

„Üres kézzel kell-e mennem, 
s állnom az Úr elé? Nincs kalász, 
mit én arattam, amit nyújthatnék 
felé. Ó, hogy állok így elébe, szá-
mot adni, Jézusom? Nincs egy lé-
lek, kit vezetnék, nincs egy kéve 
vállamon.” Szeretnék visszahoz-
ni, megváltoztatni életem kárba 
veszett időiből, amikor magam-
nak építettem. Bocsáss meg ne-
kem, Istenem! Segíts, hogy ezután 
az életem Téged dicsőítő, szolgá-
ló élet legyen! Ámen.

Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

(Morzsák 1.)

Megnyitó beszédében Szi-
lágyi Mátyás beregszászi ma-
gyar főkonzul humanizált kár-
pátaljai tájaknak nevezte Erfán 
Ferenc tájképeit. A diplomata a 
továbbiakban arról szólt, hogy 
a művész alkotói pályája is bi-
zonyítja, mennyi tehetséges ma-
gyar ember él ezen a vidéken. 
Munkásságuk, személyes cse-
lekedeteik nagyban hozzájá-

Erfán Ferenc-kiállítás a beregszászi konzulátuson

Izzó és vibráló tájak
A kárpáti táj önmagában is gyönyörű. Ha pedig ez a természet al-
kotta szépséges vidék olyan nagyszerű alkotó festményeiről köszön 
vissza ránk, mint amilyen Erfán Ferenc, akkor szívünket furcsa me-
legség járja át. Izzó és vibráló tájak – gyakran így jellemzik azo-
kat az alkotásokat, amelyek a kárpátaljai festőiskola művészeinek 
ecsetje alól kerülnek ki. Nyomdokain halad Erfán Ferenc is, aki 
büszke arra, hogy a festőiskola egyik alapítójának, Boksay József-
nek az unokája. A magyar kultúra napja alkalmából Magyarország 
Beregszászi Konzulátusán reprezentatív tárlat nyílt a művész táj-
képeiből, csendéleteiből, portréiból.

rulnak az itteni többségi nemzet 
képviselőinek és a magyarok kö-
zeledéséhez. 

Roman Hajnasz, a megyei álla-
mi közigazgatás főosztályvezetője 
felolvasta Olekszij Hetymanenko 
megbízott kormányzó levelét. Eb-
ben a megye első embere azt hang-
súlyozza, hogy a kultúra a Kárpát-
alján élő népek és nemzetek kö-
zötti egyik legfontosabb kapocs. A 

művészet nyelvén közelebb kerül-
hetünk egymáshoz, mások megér-
téséhez. S ez a mai helyzetben na-
gyon is fontos. 

Az igehirdetés szolgálatát ez-
úttal Zsukovszky Miklós, a Bere-
gi Református Egyházmegye es-
perese végezte, aki Sámuel első 

könyve (7, 12) alapján arról szólt, 
hogy a Szentírásban több helyen 
is találkozunk azzal a gyakor-
lattal, hogy a próbák után követ 
emeltek, amely arra figyelmez-
tet, hogy „mindeddig megsegí-
tett bennünket az Úr”. Ez az úr-
asztala is a segítségről beszél, 
ha itt az úrvacsorai közösség-
ben letesszük bűneinket, bíz-
hatunk az Úr szabadításában. 
Az igehirdető arra is felhívta 
a figyelmet, hogy tisztává kell 
tenni lelkünket, szívünket, ah-
hoz, hogy Isten lakhasson ott. 
Ez pedig a bűnbánattal, a bűne-
ink Isten elé vitelével kezdődik. 

Gulácsy Dániel helyi lel-
kész a Magyar Református 
Egyház istentiszteleti rendtar-
tásából vett idézettel kezdte be-
számolóját: „Az Egyház szaka-
datlanul emlékezik Isten nagy-
ságos dolgaira. Isten szabadító 
kegyelmének jeleként emlékezte-
tő tárgyakat készít és állít fel. E 
történelmi tárgyak szerepe, hogy 
emlékeztessék a következő nem-
zedékeket Isten hatalmára és sze-
retetére, melyet népünk, egyhá-
zunk, gyülekezetünk történetében 

Hálaadó istentisztelet Munkácson

Felújították a 172 éves 
úrasztalát

Az elmúlt vasárnap hálaadó istentiszteletre hívogatott a munkácsi 
református templom harangszava: sikerült restaurálni az 1848-49-
ben készült úrasztalát, amely most ismét régi fényében áll emlékez-
tető jelként az Isten házában, ahová jöhetünk letenni bűneinket, 
terheinket, ahonnan Isten igéje bátorításával mehetünk tovább.

konkrétan megbizonyított. E törté-
nelmi emléktárgyakat folyamatosan 
gondozni kell, de nem szabad feti-
sizálni, bálványozni”.

Ennek a parancsnak engedel-
meskedtek elődeink, amikor elké-
szítették a munkácsi református 
templom úrasztalát Isten dicsősé-

gére, mondta. A feliratok szerint 
egy házaspár, Kallós Mihály és 
neje, Balogh Erzsébet finanszíroz-
ta az egész munkát. Nehéz idők vol-
tak azok az évek, amikor az úrasz-
tala elkészült, az asztalban megta-
lált korabeli levél alapján 1847 kü-

lönösen aszályos év volt. Ennek 
ellenére a mester, Domokos Fe-
renc 1848 márciusára idejében 
elkészült munkájával. Nem tették 
félre a feladatot, mondván, hogy 
most ínséges idők járnak, hanem 
elvégezték azt. A levél tanúsá-
ga szerint voltak ruszin és sváb 
munkások is a magyarok mellett. 
Ez jelzi számunkra, hogy akkori-
ban ezek a nemzetek békében él-
tek egymással. 

A 2019-es felújítással kap-
csolatosan a fiatal lelkész el-
mondta, hogy Isten csodálatosan 
rendezte el a restaurációt is. Az 
egyik presbiter megálmodta, egy 
másik meg anyagilag támogatta a 
munkát, és a felajánlón keresztül 
találtak egy olyan mestert is, aki 
minőségesen, eredeti technikák 
alkalmazásával el tudta végezni 
a restaurálást. Maga a felújítás 
folyamata is izgalmas volt, hi-
szen megtalálták a fentebb em-
lített levelet az úrasztala padló-
jában egy rejtett rekeszben. Saj-
nos eléggé rossz állapotú a levél, 
de a fenti igen tanulságos adatok 
kiderültek belőle. Gulácsy Dá-
niel arról is szólt, hogy nem az 
asztal bálványozásáról van szó, 
hanem emlékeznek és hálát ad-
nak a lelkiismeretes, hozzáértő 
munkáért, amit az építők, épít-
tetők, felújítók Isten dicsőségé-
re végeztek.

A felújítási munkálatok 
ismertetését követően Seres 
János nyugalmazott esperes 

(Máramaros-Ugocsa Egyház-
megye) és Zsukovszky Miklós 
esperes végezte a felszentelő 
szolgálatot. Azt kérték, hogy le-

gyen ez a szeretet, a reménység, 
a hit asztala, melyen Isten igéje 
a táplálék. 

A hálaadó istentiszteletet a 
gyülekezet énekkarának szolgá-
lata tette igazán felemelővé.

Marton Erzsébet

Erfán Ferenc, aki a Révész 
Imre Társaság alapító tagja, ar-
ról szólt, hogy nemcsak festő-
ként, de iparművészként is dol-

gozik. Az elmúlt évek alatt 
számos köztéri alkotása ké-
szült kézzel formált üvegből, 
illetve ólomüvegből. A mű-

vész a további-
akban elmond-
ta: büszke arra, 
hogy a kárpát-
aljai festőiskola 
negyedik nem-
zedékének tag-
j akén t  tovább 
ö r e g b í t h e t i  a 
fes tő i sko la  jó 
hírnevét.

A megnyitón 
a Nagyszőlősi 
Művésze t i  I s -
kola  nagysze-
rű muzsikusai-
nak előadásában 
számos komoly-
zenei művet és 
Bartók-népdal-
f e l d o l g o z á s t 
hallhattunk. 
-szépreményi-
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A jelenlévőket Orosz Ildikó 
rektorasszony köszöntötte. „Ja-
nuár 22-e a magyar kultúra napja. 
Büszkék lehetünk nemzeti imád-
ságunkra. Egy nemzetnek sincs 

ilyen himnusza” – hangsúlyozta.
Szilágyi Mátyás, Magyaror-

szág Beregszászi Konzulátusá-
nak főkonzulja az irodalmi mű-
vek alakulásáról szólt. „A mai nap 
remek alkalmat nyújt arra, hogy 
fiatalokhoz, idősebbekhez köze-
lebb vigyük a verseket, az iro-
dalmai alkotásokat” – emelte ki.

„Jó újra itthon lenni. Ritkán 
van lehetőség arra, hogy az em-
ber saját szülőföldjén zenéljen” – 
mondta Popovics György, a zene-
kar énekese, aki a beregszászi já-
rási Jánosiban született. Az együt-

A Kávészünet zenekar koncertje Beregszászban

Híd a fiatalság és az 
irodalom között

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet ismét egy hangula-
tos koncerttel indította az idei év kulturális programsorozatát. 
A Kávészünet zenekar előadását január 23-án a Rákóczi Főisko-
lán láthatta a közönség.

tes a legismertebb költők műve-
it adja vissza megzenésített for-
mában. A Csillag születik című 
tehetségkutató műsorban ismer-
hette meg őket a nagyközönség.

Beregszászi fellépésükön 
többek között hallhattuk József 
Attila Tiszta szívvel és Mama, 
Ady Endre Héja-nász az ava-
ron, Juhász Gyula Milyen volt… 
című versek sajátos feldolgozá-
sát. Az előadást a közönség vas-
tapssal jutalmazta.

A szervezők egész éven gyűj-
tést indítanak a kárpátaljai ma-
gyar művészeti iskolák növen-
dékeinek támogatására, amely-
re a koncert ideje alatt is lehe-
tőség nyílt.

-nitta-

 A rendezvény a himnusz el-
éneklésével vette kezdetét. Kö-
szöntőt mondott Rácz János, a 
KMKSZ tiszacsomai alapszerve-
zetének elnöke. Ünnepi beszédé-
ben szólt Kölcsey Ferencről és a 
magyar irodalom más neves kép-

viselőiről, kiknek életük és mun-
kásságuk számunkra példa ér-
tékű, amelyből bátran meríthe-
tünk mindennapjaink megélésé-
ben. Ezt követően a Tiszacsomai 
Középiskola és a Tiszacsomai 
Könyvtár közös szervezésében a 
gyerekek – Kovács Ágnes felké-
szítő tanár vezetésével – temati-
kus összeállításban emlékeztek 
meg történelmi nagyjainkról, író-

Ünnepség Tiszacsomán

„Isten, áldd meg a magyart!”
A Tiszacsomai Községi Könyvtárban „Isten áldd meg a ma-
gyart!” címmel ünnepi megemlékezést tartottunk a magyar kul-
túra napja tiszteletére.

inkról, költőinkről, művészeink-
ről. Elszavalták Kölcsey Ferenc 
Himnuszát, idézeteket hallhat-
tunk többek között Wass Albert-
től, Babits Mihálytól, Kölcsey 
Ferenctől, Kodály Zoltántól. El-
énekelték a Magyarok madara 

c. dalt. Megemlékezésünket Vö-
rösmarty Mihály Szózatával zár-
tuk, amely ma is erősít és int ben-
nünket. Ha ezen intelmek szerint 
igyekszünk cselekedni, mindany-
nyian tettünk valamit.

A rendezvény szeretetven-
dégséggel ért véget, amelyet a 
KMKSZ tiszacsomai alapszerve-
zete támogatott. Köszönet érte!

Mészáros Erzsébet

– Hogyan alakult ki az ének-
lés szeretete? Mióta foglalko-
zik ezzel?

– Az éneklés mindig vonzott 
már gyerekkorom óra. Felléptem 
iskolai, egyházi rendezvénye-
ken. 12-13 éves koromban jár-
tam zeneiskolába, Váriba, sza-
xofonra. Éneklést azonban soha 
nem tanultam, de nagyon szere-
tem csinálni. A zenéléssel ven-
déglátói szinten körülbelül 2010 
óta foglalkozom.

– Milyen ötletből indult a 
zenekar?

– Teljesen véletlenül ala-
kult ki. Németországban dol-
goztam még diákként a főis-
kolai éveim alatt. Megismer-
kedtem ott egy kárpátaljai fi-
úval, sokat beszélgettünk, és 
kiderült számára, hogy szere-
tek énekelni. Mesélt egy isme-
rőséről, aki szeret billentyűzni 
és énekelni, szerinte jó csapat 
lennénk. Hazatértünk Német-
országból, én ezt el is felejtet-
tem, ő viszont nem. Egyik nap 
felhívott, hogy találkozzam 
Gáborral. Beszélgettünk, éne-
kelgettünk kicsit közösen. Az-
tán újra és újra találkoztunk, az 
éneklések több órás gyakorlás-
sá váltak. Egy alkalommal az 
egyik barátom felkért, hogy ze-
néljünk egy bálon a szülőfa-
lumban, Orosziban. Féltünk, 
de elvállaltuk. Végül is nagyon 
tetszett a játékunk a vendégek-
nek. Ezt aztán követte egy es-
küvői felkérés, aztán még egy, 
és így tovább.

– Hogy jött a névválasztás?
– Nevünket Pitkinnek kö-

szönhetjük. Egyik fellépésünk 
Jánosiban, a Találka étteremben 
volt. Ő volt a műsorvezető. Ami-
kor odaért, hogy felkonferáljon 
minket, nem volt neve az együt-

Bemutatjuk a Két Kanál együttest

Táncold át velük az éjszakát! 
Az élőzene mindig is különleges hangulatot varázsolt és vará-
zsol egy-egy eseménynek. Esküvők elengedhetetlen kelléke, de 
ma már születésnapok, szalagavatók, leánykérések alkalmával 
is kérhetünk élőzenét. A mulatós, a csárdás, vagy épp a popzene 
kedvelői számára nem mindegy, hogy egy lemezlovas előre letöl-
tött számai szólnak a telefonról, vagy élőzenére táncolhatják át 
az éjszakát. Ennek a műfajnak egyik jeles képviselője a kárpát-
aljai Két Kanál együttes is, akik már többször bizonyították rá-
termettségüket. Énekesükkel, Gyurkó Róberttel beszélgettünk 
sikerekről, nehézségekről.

tesnek. Ránk nézett és azt mondta: 
akkor ti lesztek a Két kanál. Ezt az-
tán továbbfejlesztettük, mert úgyis 
lehet mondani, hogy a Két Kan áll. 
Ezt a szóviccet párszor ellőttük, és 
az embereknek megtetszett, köny-
nyen megjegyezték.

– Az eredeti felállásban zenél-
nek, vagy újult a csapat?

– Sajnos vagy nem sajnos, de 
már nem az eredeti felállásban ze-
nélünk. Lőrincz Gáborral 2018. 
október 20-án volt az utolsó kö-
zös fellépésünk, ezt követően el-
költözött Magyarországra. Na-

gyon messze került, így nem tud-
ta vállalni a további közös zené-
lést. Jelenleg egy új billentyűs-
sel, Bak Andrással szórakoztat-
juk a közönséget, de megtartot-
tuk a korábbi stílust. Próbálunk 
minden generációnak megfelelni 
a zenéket illetően, bár ez sokszor 
nagyon nehéz.

– Milyen kezdeti nehézségek-
kel kellett megküzdeni?

– Eleinte nem volt megfelelő 
technikánk, és meg kellett küzde-
ni a közönség szeretetéért. Nagyon 
nehéz úgy zenélni egy-egy fellépé-
sen, hogy minden vendégnek meg-
feleljen az ember. Mi vendéglátói 
zenészek vagyunk. Ez általában 
kemény 8-10 órás munkát jelent, 
ami úgy mentálisan, mint fizikáli-
san nagyon megterhelő. Azok tud-
ják ezt igazán, akik benne vannak 
ebben a szakmában.

– Egy fellépő számára nagyon 
fontos a biztatás. Milyen családi 
háttérrel indult?

– Egyedüli gyerekként nevel-
kedtem. Az együttes alakulásakor 
még nem volt feleségem, nem 
voltak gyermekeim. A szüleim 
támogattak természetesen, ami-
ért nagyon hálás vagyok nekik a 
mai napig. A legnagyobb bizta-
tást mindig az elégedett vendé-

gek adták, ez ma sem változott. 
Nincs ennél nagyobb öröm egy 
énekes vagy zenész számára.

– Milyen kérésekkel kereshe-
tik meg a megrendelők? 

– A fő profilunk az esküvői 
zenélés. Emellett szinte bármi-
lyen rendezvényt vállalunk, le-
gyen az születésnap, kereszte-
lő, osztálytalálkozó. A dalok te-
kintetében is széles a skálánk. 
A rock, a mulatós, a csárdás, a 
pop mind szerepel a repertoá-
runkban.

– Valóban igaz-e az a gyak-
ran emlegetett mondás, hogy fo-
lyamatosan szükséges fejleszte-
ni, mert különben gyorsan le-
maradunk?

– Ezzel abszolút egyetér-
tek. Technika vonatkozásában 
és a zenei paletta tekintetében 
is muszáj fejlődnie az ember-
nek, mert változnak az igények, 
új zeneszámok jelennek meg, 
amelyeket a vendégek szeret-
nének hallani a fellépéseken 
is. Mi is mindig fejlődünk, ta-
nulunk. Jelenleg szeretnénk új, 
professzionális hangfalakat, 
hangeszközöket megvásárolni. 
Az egyedüli probléma az, hogy 

rengeteg pénzbe kerülnek. Mi-
vel mindketten családos apák 
vagyunk, s a zenélés mellett 
dolgozunk is, nehéz csak erre 
koncentrálni. Sok más kiadás is 
előjön a mindennapokban. Et-
től függetlenül remélem, hogy 
megvalósul az, amit eltervez-
tünk, és azt is remélem, hogy a 
leendő megrendelőink nemso-
kára élvezhetik majd a fejlesz-
téseknek köszönhető minőségi 
változásokat.

– Egyre többen keresik fel a 
Két Kanál együttest, hogy lépje-
nek fel rendezvényeiken. Hogy 
érzi, mi ennek a sikernek a kul-
csa?

– Nem tudom, mennyire 
vagyunk sikeresek. Ezt dönt-
se el ki-ki magában. Azt vi-
szont elmondhatom, hogy min-
dig szívvel-lélekkel állunk oda 
a hangszerhez, vagy a mikrofon 
mögé. Arra törekszünk, hogy a 
vendégek áttáncolják velünk 
az éjszakát, elégedetten távoz-
zanak, jól szórakozzanak a ze-
nénkre. Az ő szeretetük, jó-
kedvük inspirál bennünket, ez 
ad erőt, feltöltődést. Végszó-
ként annyit fűznék hozzá: le-
gyen tánc!

Kurmay Anita
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Beregszász a Rákóczi-
szabadságharc idején (2.)

(Folytatás. Elejét lásd a 4. 
számunkban)

A szabadságharc ügyét 
nagymértékben segítette, hogy 
Kemsey Sámuel, Beregszász 
főbírája már a zászlóbontás ide-
jén a kurucok közé állt, így jóval 
bátrabbnak bizonyult Keresztes 
Andrásnál. Ekkor Beregszász-
ban 50 fős osztrák és magyar 
katonaságból álló helyőrség tar-
tózkodott, akik nem fejtettek ki 
ellenállást. A vármegyei nemes-
ség és a vezető hivatalnokok gr. 
Csáky István főispán vezetésével 
már jóval ezelőtt átkeltek a Ti-
szán, hogy a számukra biztonsá-
got nyújtó szatmári várőrséghez 
csatlakozhassanak. Közben fő-
ként fegyver nélküli felkelők ér-
keztek és tartottak a zászlóbontás 
színhelye felé. A Vári felől érke-
ző egyik csapat lepte meg Kajdy 
Istvánt, a megyei szolgabírót, aki 
Benéből kora reggel Maróthy Ist-
ván főjegyzőtől indult ki Bereg-
szászba. A védelmét biztosító 40 
felfegyverzett hajdú és a csak bo-
tokkal rendelkező felkelők kö-
zött harc bontakozott ki. Ennek 
következtében Kajdyt tizenheted 
magával elfogták, és hűségeskü 
letételére kényszerítették. Kajdy 
először vonakodott, de végül en-
gedett az erőszaknak. Arra esket-
ték fel, hogy Rákóczi eljövetele 
után maga is híve lesz, addig vi-
szont borzsovai házánál marad. 
Ezután az esküt betartva csatla-
kozott Rákóczihoz, majd hadbí-
róként szolgált a Szatmárt ost-
romló seregben Senyeinél és 
Budaynál. 1704 nyarán a fejede-

lem a kivégzett Kis Albert helyett 
ezredeskapitánynak nevezi ki. Sok 
csatatéren megfordult. Rákóczi így 
jellemezte: „Az való, hogy a köz-
nép elméjével, szívével nyelve ál-
tal igen bír.”

Beregszász piacterén azt híresz-
telték, hogy Rákóczi Beregszász-
ba jön, már el is indult. Esze és Kis 
Albert Beregszászban is kihirdette 
a brezáni kiáltványt, kibontották a 
még megmaradt zászlókat. A zász-
lók piros színűek voltak, Rákóczi 
nevét, rangját, valamint az „Isten-
nel a hazáért és a szabadságért” jel-
szót hirdették. A beregszászi piacté-
ren a felkelők, katonai jellegű szer-
vezkedésbe fogtak. Esküt tettek az 
úgynevezett népvezérek, ezután ka-
tonai rangokat is jóváhagytak egy-
más között. Esze Tamást, Kis Al-
bertet, Móricz Istvánt gyalogsági; 
Pap Mihályt, Majos Jánost és Nagy 
Mártont (aki később Dolhánál esett 
el) lovassági kapitányokká válasz-
tották. A felesküdött csapatok bejár-
ták az egész környéket. Hirdették a 
kiáltványt, csapatokat toboroztak a 
felszabadító háborúhoz.

Lehoczky Tivadar említi, hogy 
a zászlóbontás után nemesi udva-
rokat kezdtek rabolni, amit a vá-
rosi nyugodtabb elemek nemtet-
széssel fogadtak. Enyhébben fogal-
maz azonban maga Károlyi Sándor, 
aki az 1703. május 25-én kelt le-
velében Koháry Istvánnak azt írta, 
hogy a város megvendégelte a ku-
rucokat, akik a városban semmiféle 
erőszakos kihágást nem követtek el, 
de az ételt, italt, fegyvert elveszik, 
sőt már a lovakat is. Innen még az-
nap továbbvonultak Rákóczi elé a 

hegyekbe. Károlyi naplójának sorai 
szerint Bereget és Ugocsát teljesen 
ellepték a felkelők, de Szatmárban 
is várja őket a föld népe. A bereg-
szászi zászlóbontásról a helybeli re-
formátus pap informálta Károlyit, 
aki ez alapján jelentett felettesei-
nek. Esze Tamás történész szerint 
a beregszászi katolikus pap pedig, 
amikor a kurucok táborukba akar-
ták vinni, elmenekült. 

Külön ki szeretnék térni Kemsey 
Sámuel személyére és a vele kap-
csolatos eseményekre. Először is a 
beregszászi bíró volt az első Bereg 
megyei köztisztséget viselő ember, 
aki Kishez és Eszéhez csatlakozott. 
Erről Orosz György beregi alispán 
gr. Lövenburg császári ezredesnek 
írt levelei tanúskodnak. Ők a bí-
rót Esze és Kis mellett a felkelés 
harmadik vezérének tekintették 
és elrendelik elfogatásukat és ke-
mény eljárás melletti vallatásukat. 
Az Országos Levéltár Protocollum 
Rákocziánumja szerint: „Rákóczi 
kegyelmes és méltó tekintetben vé-
vén boldog emlékezetű eleinkhez 
és ezen nemzetséges ügynek kez-
detin is hozzánk sokszori alkalma-

tossággal meg bizonyított hűséges 
szolgálattját, 1705. december 31-én 
szőlleit, augusztus 26-án beregszá-
szi házát megváltotta s megerősítet-
te őt Bucsu faluban lévő két puszta 
telkének birtokában is.”

A néphagyomány a beregszá-
szi zászlóbontást is megörökítet-
te. Az alábbi rövidített történetnek 
kevés a valóságalapja, inkább csu-
pán a népi képzeleterő gyümölcse. 

A zászlóbontás eseményeit taglal-
va meg kell emlékeznünk ezekről 
a forrásokról is. 

„Szokatlanul egyet érezve, 
egyet várva csendesen jöttek Vári 
felől a csapatok, tízen, százan, ez-
ren. Érezték a tavaszt, a szabad-
ságvágyat, amelyet zászlókba 
szőttek bele és érezték az oszt-
rák igát. Akármilyen híresek is 
voltak a beregszászi piacok, eny-
nyi nép soha nem gyűlt össze. S 
milyen fura nép volt, mintha nem 
akartak volna eladni és venni. Az 
osztrák spiclik rémülten szima-
toltak és a hivatalnok urak a me-
gyeházán igen elkomorodtak. Jöt-
tek a hírek a Váriban történtekről. 
A megyei tisztek már szalasztot-

tak a szatmári várba segítségért. 
Május 22-én, a nevezetes napon 
gr. Csáky István főispán tanács-
kozni hívta össze a megye urait. 
A főispán Kemsey bírót hivatta, 
hogy tegyen jelentést az esemé-
nyekről. Kemsey a lehető legké-
sőbben jelent meg a főispánnál, 
aki megkérdezte őt:

– Mi van ott kint, bíró úr?
– Vásár – válaszolta Kemsey. 

– Megkövetem kérem, bizony az 
rossz vásár, mert még vámot sem 
lehet szedni. 

– Hát miért nem adnak-vesz-
nek?

– Nincs már mit eladni, nincs 
is miből venni – hangzott a válasz. 

Amíg a városbíró fenntartotta 
az urakat, kintről nagy üdvrival-
gás, éljenzés hallatszott. A kuruc 
vezérek kihirdették a kiáltványt 
és a csapatok hangosan üdvözöl-
ték. A megyeházán magyarázko-
dó Kemsey elhallgatott, a főispán 
pedig az asztalra csapott.

– Hát ilyen itt a vásár?
– Úgy látszik, igen – válaszol-

ta megkönnyebbülten a bíró. 
Visszatérve a valós esemé-

nyekre. A zászlóbontás után 
Kemsey a kurucokkal tartott 
mindvégig, Rákóczi később 
ezredeskapitánnyá nevezte ki. A 
szabadságharc bukása után nem 
viselhette tovább hivatalát, sze-
rény búcsúi vagyonából élt mind-
addig, míg a gróf Schönbornokra 
szállt egykori Rákóczi-uradalom, 
tisztjei a beregszászi egykori Rá-
kóczi- és Krucsay-féle szőlők ke-
zelőjévé nevezték ki. 150 forint 
fizetést kapott évente. Szegényes 
állapota miatt 1732-ben az urada-
lomnak volt kénytelen eladni há-
zát, ami a katolikus templommal 
szemben állt. Végül 1736-ban 
szegénységben hunyt el.

(Folytatjuk)
Dr. Csatáry György

Meghűlés ellen csipkebogyó

A csipkebogyó a tél folya-
mán szerveze tünk ellenálló ké-
pességének fokozására kivá-
ló. Megelőzésre vagy meghűlés 
ese tén mindenféle mesterséges 
vitaminkészít ménynél haszno-
sabb. Kellemes gyógyír egy po-
hár csipketea vagy egy szelet he-
csedlilekvárral megkent kenyér.

A csipkebogyó gyűjtésére 
október vé gén, novemberben in-
dulhatunk útnak. Lehetőleg ne a 
forgalmas utak szélé ről gyűjtsük 
a gyümölcsöt, válasszuk inkább 
a védettebb erdőszélek, mezők 
bokrait.

Több rózsafaj, így a ligeti, a 
molyhosodó, a keménylevelű és 
a japán rózsa termé se is begyűjt-
hető. Nálunk azonban vadon a 
vad-, más néven csipkerózsa a 
leggyako ribb. Legjobb, ha szá-
raz, napos időt vá lasztunk a gyűj-
téshez, mert így nem pené szedik 
meg az értékes gyógynövény a 
tás kánkban, kosarunkban.

A csipkebogyót frissen is 
felhasznál hatjuk, nyersen is fo-
gyaszthatjuk. Hosszabb idejű tá-
rolásra azonban valamilyen mó-
don tartósítani kell. A legegysze-
rűbb a szárítás, amit végezhe-
tünk úgy is, hogy a húsos vac-
kot megtisztítjuk az aszmagter-
mésektől, de benne is hagyhat-
juk azt. A megmosott csipkebo-

Az őszi útszélek, irtások szép, pirosló dí sze a vadrózsa (Rosa 
caniná) termése, a csipkebogyó, népi nevén hecsedli. A cso korban 
álló tojásdad gömbök valójában áltermések. A tűzpiros héjú vacok 
alatt hú zódnak meg a valódi, bolyhos aszmagtermések. A csipkebo-
gyó értéke a C-vitamin ban, cukorban, pektinben és nyomelemek-
ben gazdag húsos vacok. A régi korok em bere ínyenc gyümölcs-
ként fogyasztotta a kellemetlen, szőrös termésektől megtisztí tott 
csipkehúst, de adták sorvadásos bete geknek is.

gyókat hosszában félbe vágjuk, és 
tepsiben 1-2 ujjnyi vasta gon elte-
rítve, sütőben vagy a fűtőtesten, 
állandó forgatás mellett szárítjuk. 

A C-vi tamin magas hő hatására el-
bomlik, ezért a szárítási hőmérsék-
let 40 0C-nál nem le het magasabb. 
Körülbelül 2 kilogramm friss ter-
mésből 1 kilogramm szárítmány 
lesz, ha tisztítva szárítjuk, akkor 
4 kilo gramm friss vacokhúsra van 
szükség eh hez a mennyiséghez. A 
szárított csipke húst száraz, leve-
gős helyen, legfeljebb egy évig tá-
rolhatjuk. A tél folyamán tea ként 
fogyaszthatjuk. A teát, szintén a 
C-vitamin védelme érdekében úgy 

készít sük, hogy a felforralt és né-
hány percig hűtött vízben 1-2 órán 
át áztatjuk a bogyókat. A legfino-
mabb teát friss csipke húsból ké-
szíthetjük, ilyenkor 20 perc ázta-
tás is elegendő. Az erőt adó italt 
frissen facsart narancslével és 
mézzel tehetjük még pikánsabbá.

Hecsedlilekvárt úgy készít-
hetünk, hogy a megtisztított, ki-
magozott csipkehúst há rom órá-
ra annyi vízben tesszük fel főni, 
amennyi ellepi. Azután literen-
ként fél ki logramm cukrot adunk 
hozzá, és sűrűsö désig főzzük. 
A lekvárt bodzabogyóval és na-
rancslével ízesíthetjük.

Vadhúsok mel-
lé igazán ízletes cse-
mege a csipkebogyó-
szósz, amit úgy készí-
tünk, hogy 5 dkg va-
jon megpirítunk egy 
evőka nál zsemlemor-
zsát, amit felöntünk 3 
deci vörösborral, majd 
felforraljuk. Hozzáte-
szünk annyi csipke-
lekvárt, hogy besűrű-
södjön, végül citrom-
lével ízesítjük.

Kellemes lélekme-
legítő ital a csipkebo-
gyó bor. Ennek el-
készítéséhez 3 kilo-
gramm megtisztított 

csipkebogyóhoz 2 li ter vizet ön-
tünk, és 2-3 napig állni hagy juk. 
Azután 6 liter vízben feloldunk 3 
kilo gramm cukrot, felforraljuk, 
majd kihűtve a csipkebogyóhoz 
öntjük, és egy hónapon át me-
leg helyen állni hagyjuk. Ezután 
átszűr ve és üvegekbe töltve, le-
dugaszolva, hű vös helyen tartva 
körülbelül fél évig tart hatjuk el.

Bodnár István 
kertészmérnök

Nagybakta

Útközben kissé aggodalom-
mal nézték a tájat, mert az al-
földi részeken bizony már el-
olvadt a hó. Úticéluk vége felé 
megnyugvással látták a havas 
síközpontot a náluk korábban ér-
kezett síelőkkel. 

Élményekkel teli vidám na-
pot tölthettünk el sok nevetés-
sel, visításokkal, esésekkel, csú-
szásokkal. Mindenki számára 
örömteli volt ez a nap. Lehetőség 
volt oktatóval elsajátítani a síe-
lés, snowbordozás technikáját a 
gyakorlatban. Ez sokat jelentett 
az alapok elsajátításában. A csa-
ládok számára ezen a napon volt 
lehetőség: síelni, snowbordozni, 
hófánkozni, csúszkálni, sétálni, 
nézelődni, pihenni, beszélgetni. 

A nap előrehaladtával egyre 

Sísuli a nagycsaládosoknál
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) ha-
gyományosan már negyedik éve sísulit szervezett. Minden év-
ben két alkalommal vehetnek részt a családok ezen az alkalmon. 
2020. január 18-án két busz indult a sísulira Polenára, az egyik 
a Vedmezsa síközponthoz vette az irányt, a másik Kateryna 
síközponthoz.

inkább megjött a gyerekek és fel-
nőttek önbizalma, és szemmel lát-
hatóan tökéletesedett a síelők tu-
dása. Többen a leghosszabb pályá-
ra is felmerészkedtek. Az időjárás 
is kedvezett: mivel a helyszín jó-
val a tengerszint fölött található, 

így a lent hagyott köd fölött élvez-
hették a napsütés áldásos hatását. 
A korlátlan számú felvonózás és 
lesiklás során kellően elfáradtak, 
s amikor lejárt az időnk, hazaúton 
a busz melegétől és a fáradtságtól 
kimerülten szenderültek álomba.

Köszönettel tartozunk ezért 
a csodás napért Magyarország 
kormányának, dr. Grezsa Ist-
ván miniszteribiztos úrnak és a 
KMNE-nek.
Tóth Éva és Bárdos István 

résztvevők
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– Meddig tart még ez a senki 
számára sem kedvező langyos idő-
szak?  – kérdezem Máté Béla kis-
kereskedőt, aki a beregszászi pia-
con párjával, Magdával zöldség-
félékből többnyire a legpazarabb 
kínálatot mondhatja a magáénak. 

– Tapasztalataink szerint a 
pangás időszaka eltart egészen 
a húsvéti ünnepekig – kezdi be-
szélgetésünket a férj. – Jellem-
ző, hogy ilyenkor a vásárlóink 
jelentős részét kitevő nyugdí-
jasok valóban csak a legszük-
ségesebbeket vásárolják meg. 
Az alapvető zöldségfélékből is 
csak a minimális mennyiséget. 
Tessék megnézni ezt a néhány 
sárgarépából és petrezselyem-
ből álló köteget, ebből fogy a 
legtöbb. Az is jellemző, hogy az 
idős emberek meg a csonka csa-
ládok tagjai – a burgonya kivé-
telével – nem egy hétre, hanem 
csupán egyetlen főzésre, szinte 
darabszámra szerzik be a kony-
hára valót. Belátom, kitelik az 
idejükből, hisz ilyenkor a ház 
körül még kevés a tennivaló. 

– Az elmúlt néhány eszten-

Zöldségpiaci körkép 2020

A pangás hónapjai
Van egy jó, meg egy rossz hírem. Kezdjük természetesen a jóval. Az 
Ukrajnában élő több mint tízmillió nyugdíjas számára életmentő 
lehet, hogy az alapvető zöldségek ára az országban évek óta nem 
emelkedett lényegesen. A rossz hír pedig az, hogy sajnos a nyugdí-
jak sem. Így tehát jól kell beosztani a pénzt, hogy a kisnyugdíja-
sok 1700-2000 hrivnyás havi járandóságából mindenre fussa. Az 
idős emberek többsége a rezsi törlesztését alapvető követelmény-
nek tartja, a gyógyszerek nélkül pedig ebben a korban már lehetet-
len létezni. Jól tudjuk, hogy a téli fűtési, világítási számlák a havi 
bevétel jó részét elviszik, így aztán élelmiszerre már csak igen ke-
vés pénz marad. De a levesre való vegyeszöldségre legvégül min-
dig megkerül a pénz. Így aztán a piac, különösen így, az ünnepek 
elmúltával, január végén erősen pang. 

dőben mennyire változtak a zöld-
ségárak?

– Talán a burgonya ára emelke-
dett valamelyest, meg a petrezse-
lyemé. A múltkor ismerős gazdatár-
saimmal arról beszélgettünk, hogy 
melyik zöldségféle lenne az, ame-
lyik a legtöbb bevételt hozná. To-
vábbra is azt állítom, hogy a petre-
zselyem az elsők között van. Jelen-
leg az elsőosztályú áru kilogramm-
ja 40 hrivnya. Míg a sárgarépa, a 
hagyma, a cékla kilogrammjáért 10 
hrivnyát kérünk, de a káposzta sem 
kerül sokkal többe. 

– Ezek közül a zöldségfélék 
közül melyik származik helyi ter-
melőtől?

– Sajnos, egyik sem. A burgo-
nya Volinyból vagy Belarusziából 
érkezik hozzánk, a káposzta 
Lemberg megye valamelyik ter-
mesztési körzetéből, sárgarépával 
és céklával főként a Herszon kör-
nyéki gazdák látnak el bennün-
ket. A fokhagyma jelentős része 
pedig Kínából származik. Ami az 
üde kivételt jelenti: levélzöldség-
ből, petrezselyemzöldből, sóská-
ból, spenótból, salátából többnyire 

önellátók vagyunk. No és ki ne fe-
lejtsem a karalábét. Ezt az ország 
belsejében nem termelik meg szá-
munkra, annál az egyszerű oknál 
fogva, hogy a legtöbb helyen nem is 
ismerik. Akárcsak a gumós zellert. 

– A nagybani piacon a viszont-
eladók mostanság mennyiért vesz-
tegetik ezeket a zöldségféléket?

– Kilóját 3-4 hrivnyával olcsób-
ban, mint amennyiért mi árusít-
juk – hangzik a válasz. – Így köny-
nyű kiszámolni, hogy a 10 hrivnyás 
hagyma, sárgarépa, cékla stb. árá-

ból a zöldségkertészeknek legfel-
jebb 4-5 hrivnya jut.

– Nem meglepő tehát, hogy sok 
itteni kistermelő fokozatosan le-
mond arról, hogy ezekkel a zöld-
ségfélékkel bajlódjon.

– Ha csak a gazdaságossági szem-
pontokat vesszük figyelembe, akkor 
mindez teljesen érthető. Mint ahogy 
jó ideje tyúkokat sem érdemes tartani 
a háztájiban, pláne vásárolt takarmá-
nyon nem, mégis sokan ragaszkod-
nak ehhez az elfoglaltsághoz. 

– Akkor mostanság melyik 
zöldségfélében van a legtöbb pénz? 
Vagy csak a primőr hozhat jelen-
tős jövedelmet?

– Valóban, főként a korai zöld-
ség. Meg azt is jó tudni, hogy min-
dig akad egy-két slágernövény. A 
szabadföldben termesztett cseme-
gekukorica például évek óta szép 
bevételt biztosít azok számára, akik 
ennek a kultúrnövénynek a termesz-
tését jól elsajátították. De tavaly pa-
radicsomot és uborkát is érdemes 
volt termeszteni szabadföldben. 

Emellett azok, akik a sóska, a ka-
por, illetve a saláta termesztése mel-
lett döntöttek, szintén megtalálták a 
számításaikat. 

– Úgy tűnik, hogy a zöldség-
fronton néhány éve megszűnt 
a dömping időszaka. Amikor is 
a nyár közepén például annyi 
uborkával, paradicsommal stb. 
árasztották el a termelők a piacot, 
hogy ezektől önköltségi áron sem 
tudtak megszabadulni. 

– Jól emlékszem arra, hogy a 

nyári káposzta egy része akko-
riban ott rohadt el a földeken, 
mert nem volt érdemes betaka-
rítani, mivel oly olcsón lehe-
tett csak túladni rajta. Számot 
kell vetni azzal, hogy mos-
tanra jóval kevesebben fog-
lalkoznak zöldségtermesztés-
sel. Lássuk be, sokkal egy-
szerűbb egy külhoni gyárban 
megkeresni a család eltartásá-
hoz szükséges pénzt. 

– A kettő együtt nem megy? 
Hogy kint is vagyok, meg bent is 

vagyok? Az év egy 
részét zöldségter-
mesztéssel töltöm, 
a másik részét, pél-
dául a téli idősza-
kot egy külföldi 
munkahelyen.

– Aki a fóliás 
zöldségtermesz-
tés mellett döntött, 
annak az egész 
családot be kell 
vonni a munká-
ba ahhoz, hogy a 
termelés eredmé-
nyes legyen. Szán-
tóföldi növényter-
mesztés esetében 
ez a fajta kétlaki-
ság még működik. 
Például a család 
tavasszal elveti a 
kukoricát, a férj 

elmegy külhonba dolgozni, a fe-
leség pedig itthon megszervezi 
a parcella gyomirtózását, sor-
közi művelését, a betakarításra 
pedig hazajön a családfő. Isme-
rőseim közül ilyesmivel sokan 
próbálkoznak, több-kevesebb 
sikerrel. Bízzunk benne, hogy 
csak egy átmeneti időszakról 
van szó, mert mindenképpen 
jobb lenne, ha valamennyien itt-
hon boldogulnánk.

Eszenyi Gábor

Az itt megjelent közel nyolc-
van kárpátaljai gyümölcskertészt 
Őrhidi László, a Pro Agricultura 
Carpatika vezetője köszöntöt-
te. A mai rendezvényünkre nap-
fényes, szinte tavaszias időben 
kerül sor, kezdte beszédét az el-
nök, ám mindez ne tévesszen meg 
bennünket. Az enyhe idő előreve-
títi, hogy egy küzdelmes idény-
nek nézünk elébe. Mert biztosak 
lehetünk benne, hogy a kártevők 
és kórokozók jelentős számban 
telelnek majd át, s ez ellen pél-
dául részben az okszerűen alkal-
mazott metszéssel is tudunk vé-
dekezni. Az elnök a továbbiak-
ban arról szólt, hogy az Egán Ede 
Gazdaságfejlesztési Programnak 
köszönhetően a megye alföldi ré-
szein jelentősen megnőtt a gyü-
mölcsfákkal beültetett terület 
nagysága, ez pedig fokozott fe-
lelősséget ró a gazdákra. 

Kezdjük egy jó hírrel, kezd-
te beszédét Szűcs István, a Hol-
land Plant Ukrajna vállalat irá-
nyítója: mind almafa, mind cse-
resznye és őszibarack csemetéből 
igencsak bőséges nálunk a kíná-
lat, s ezek ára is igencsak vásár-
lóbarát. Az oltványok darabja 62 

Metszésbemutató gyümölcs- és szőlőtermesztők számára

Új idők, új módszerek
Az idők változnak, s mi is változunk az idővel. Bár az ókori ró-
maiak bő kétezer évvel ezelőtt fogalmazták meg ezt a mondást, az 
máig érvényes. Számunkra, az európai kultúra kései örökösei szá-
mára ezúttal az a nagyon is megszívlelendő tanulság, hogy a mai, 
kiélezett versenyhelyzetben naprakész, folyamatosan megújuló tu-
dás nélkül nem lehet boldogulni. Jól tudják ezt a kárpátaljai gyü-
mölcskertészek és szőlőtermesztők, akiket a helybéli gazdák okta-
tását felvállaló Pro Agricultura Carpatika civil szervezet és a Hol-
land Plant Ukrajna Faiskola szakemberei hívtak metszésbemutató-
ra Deme Andráséknak a somi hegyen elterülő fiatal gyümölcsösébe.

hrivnyába kerül, s ez a tavasz fo-
lyamán nem fog változni. Érdemes 
tehát a Tarnóc község (Ungvári já-

rás) melletti telepünkre ellátogatni. 
Szlinszky István, a vállalat főag-

ronómusa először Deme Andrásék 
hatéves almaültetvényében a termő-

re metszés legfontosabb szempont-
jaira hívta fel a figyelmet. A termő-
karok megfelelő kialakítása, a leter-
mett ágrészek eltávolítása ugyan-
úgy fontos, mint a szellős korona 
kialakítása. Ahogy megfigyeltük, 
a szakember egy-egy fa metszésé-
nél a vesszők és ágrészek mintegy 
25-30%-át vágta le. Tehát ne fél-
jünk mi sem a radikális beavatko-
zásoktól! 

A piac a szépen kifejlett, úgyne-
vezett darabos gyümölcsöket kedve-
li, tehát ezért sem érdemes túlterhel-
ni a fákat, magyarázta a szakember. 
Annál is inkább, mert ez a követke-
ző évi termés mennyiségét és minő-
ségét alapvetően befolyásolja. Met-
széskor a tengely, tehát a gyümölcsfa 
fő hajtása körüli ágak élvezzenek el-

sőbbséget, hisz a tápanyagellátás így 
biztosított a legegyszerűbben mind a 
levélzet, mind a gyümölcsök számá-
ra. Ügyeljünk arra, hogy a fő hajtás-

sal konkuráló mellékhajtások ne ke-
rüljenek helyzeti előnybe, ne válja-
nak vastagabbá, mint a fő ág, mert 
az a tengely elsatnyulásához vezet. 
Ennek következtében magának a fá-
nak is leáll a növekedése. 

Mára egyértelmű bizonyítást 
nyert, hogy a csonkkal való met-
szésnek a legtöbb esetben létjogo-
sultsága van. Így a gyümölcsfa fő 
vázágai nem száradnak be, ezek za-
vartalanul tudják szállítani a táp-
anyagot. A csonkkal való metszés-
nek az a másik nagy előnye, hogy 
a csonkból hajtások törnek elő, me-
lyek a fa megújulását szolgálják.

Minden gyümölcsfa – alma, 
szilva, cseresznye, kajszi stb. – ese-
tében törekedjünk a szellős korona 
elérésére, hangsúlyozta Szlinszky 

István, aki emellett arra is rámuta-
tott, hogy tíz-tizenkét évnél időseb 
kajszi- és cseresznyefák általában 
már csak kíméletes metszést igé-

nyelnek. Ha korábban a korona-
alakító metszést szakszerűen el-
végeztük, akkor a későbbiekben 
elegendő, ha csak a befelé növő, 
az egymással konkuráló ágakat 
távolítjuk el.  

Metszéskor egyes ágrészek el-
távolításánál gondban van a gaz-
da. A döntést megkönnyítendő a 
főagronómus elmondta: igyekez-
zünk azokat a hajtásokat meg-
hagyni, amelyek nem törnek me-
redeken az ég felé. Az ideálisak 
azok a vesszők, amelyek a tengely-
lyel 30 fokos szöget zárnak be. Ér-
demes odafigyelni azokra a hajtá-
sokra, amelyeknek a végén a haj-
tásrügyeknél jóval vaskosabb ter-
mőrügyek helyezkednek el. Ezek 
többségét érdemes meghagyni. 

A szőlőskertben a metszésbe-
mutatót Varga István benei sző-
lész-borász tartotta, aki szintén 
az arányos terhelés fontosságára 
hívta fel a figyelmet. A szálvesz-
szős metszésnél, illetve az ernyő-
művelési módnál talán a legegy-
szerűbb a szellős lombozat kiala-
kítása, mutatott rá a fiatal szakem-
ber – ez pedig a hatékony növény-
védelem egyik alapvető része. Bár 
a vidékünkön elterjedt mintegy 
35-40 csemegeszőlőnél fajtánként 
meg kell tanulnunk, hogy mely vi-
lágos rügyön hozzák az első ter-
mésüket – ez egyébként általában 
a második vagy harmadik rügy –, 
azt mindenképpen érdemes szem 
előtt tartani, hogy a fürtök súlya 
átlagosan eléri az egy kilogram-
mot, tehát a termőalapokat is en-
nek megfelelően kell kialakítani. 
A kevesebb a legtöbb esetben itt 
többet jelent. 

A metszésbemutató végén 
a gazdák előadást hallgathattak 
meg a feromoncsapdák szaksze-
rű használatáról.

-ardai-



Csütörtök Február 6.

Köszöntjük dorottya, dóra nevű olvasóinkat!

Hétfő Február 3.

Köszöntjük balázs nevű olvasóinkat!

Kedd Február 4.

Köszöntjük ráhel, csenge nevű olvasóinkat!

Szerda Február 5.

Köszöntjük ágota, ingrid nevű olvasóinkat!

2020. 
január 29.8 hetI műsor

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

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:20 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:30 Barátok közt
23:20 XXI. század - a 

legendák velünk 
élnek

23:50 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:25 Kapcsolat
Am. misztikus sor.

01:35 Autogram
02:15 Foglalkozásuk: 

Amerikai
Am. drámasor.

03:10 Foglalkozásuk: 
Amerikai
Am. drámasor.

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:00 Exatlon Hungary
22:05 Drágám, add az

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texas-i 

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
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

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

Német családi film-
sor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 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 Berlin ege alatt

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

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:20 Rúzs és selyem
01:55 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:30 Mesterember
03:00 Magyar Krónika
03:35 Unió28

05:25 M5 Híradó
05:50 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'20
07:15 Csendül a nóta
07:30 Csendül a nóta
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:35 Isten kezében
09:00 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:05 Dokuzóna
11:05 Angol nyelvű hírek
11:25 Egy szív megáll

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma magazin
13:45 Domovina
14:20 Család-barát
15:55 Divat és dizájn
16:30 Magyar Krónika
17:00 Öt kontinens
17:35 Ízőrzők
18:10 Ízőrzők
18:45 Itthon vagy!
19:10 Csendül a nóta
19:25 Csendül a nóta
20:00 Mága Zoltán Bu-

dapesti Újévi 
Koncert 2020

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

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

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

Lássuk a medvét!
00:50 M2 matricák - 

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

dapesti Újévi 
Koncert 2020

02:25 Egy szív megáll
Magyar játékfilm

03:45 Itthon vagy!

05:15 Bringasport
05:30 Pecatúra
06:00 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:30 Golf magazin
08:00 Góóól2
10:00 Sporthíradó
10:30 Labdarúgó 

közvetítés
12:25 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:25 Pecatúra
14:00 Jövünk!
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:45 Kosárlabda 

magazin
18:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
19:00 Kézilabda 

közvetítés
20:40 Kézilabda 

magazin
21:45 Sporthíradó
22:15 Labdarúgó 

közvetítés
00:45 Labdarúgó 

közvetítés

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

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:20 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:30 Barátok közt
23:20 Házon kívül
23:55 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:30 Legendás állatok 

és megfigyelésük
Angol-am. fantasy

03:15 Amerika legvic-
cesebb videói

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:00 Exatlon Hungary
22:05 Drágám, add az 

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texas-i 

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 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschrim
07:45 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 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
18:40 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 Brown atya

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

01:40 Hogy volt?!
02:40 Rúzs és selyem
03:05 Mesterember
03:35 Esély

05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Esély
06:15 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:10 Csendül a nóta
07:25 Csendül a nóta
07:55 Német nyelvű 

hírek
08:00 Orosz nyelvű hírek
08:05 Kínai nyelvű hírek
08:25 Új nemzedék
08:50 Református 

magazin
09:15 A sokszínű vallás
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Életünk része – 

Portré Scherer 
József formater-
vezőről

11:10 Angol nyelvű hírek
11:30 Hosszú levél

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschrim
14:20 Család-barát
15:55 Család'20
16:20 Novum
16:55 Térkép
17:20 Útravaló
17:40 Ízőrzők
18:15 Ízőrzők
18:50 Itthon vagy!
19:15 Csendül a nóta
19:30 Csendül a nóta
20:00 Üdítő
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:05 Határtalanul 

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

Lássuk a medvét!
00:50 M2 matricák - 

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

Tévéfilm
03:40 Itthon vagy!

05:00 Pecatúra
05:30 Múlt és Jelen
06:00 Röpte
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:35 Kosárlabda 

magazin
08:30 Kézilabda 

magazin
09:25 Jövünk!
10:00 Sporthíradó
10:30 Labdarúgó 

közvetítés
13:00 Sporthíradó
15:05 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:20 Hajime
17:50 Fradi Tv
19:50 Felvezető 

műsor
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:00 Sporthíradó
22:30 Fradi Tv
23:05 Labdarúgó 

közvetítés
01:00 Labdarúgó 

közvetítés
03:15 Labdarúgó 

közvetítés

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

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:20 Bátrak földje

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

Késő esti kiadás
23:55 Rejtjelek

Am. krimisor.
01:00 Rejtjelek

Am. krimisor.
02:10 Rejtjelek

Am. krimisor.
03:10 Graceland – 

Ügynökjátszma
Am. akciófilm-sor.

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:00 Exatlon Hungary
22:05 Drágám, add az 

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texas-i 

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
08:30 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:20 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

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

Német családi filmsor.
15:10 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
16:05 Don Matteo

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.

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

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Anna Karenina

Tévéfilmsor.
21:35 Miksa és Mária: 

A hatalom és sze-
relem játszmái
Német történelmi 
kalandfilmsor.

23:05 Kenó
23:10 Szabadság tér ́ 89
00:00 Kékfény
00:55 Brown atya

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

01:45 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember

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

hírek
08:25 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:50 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:10 A sokszínű vallás
09:25 A sokszínű vallás
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:20 Élet-utazás Zsig-

mond Dezső 
filmrendezővel

11:20 Angol nyelvű hírek
11:35 Gyűlölöm, hogy

imádlak
Tévéjáték

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

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

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

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

Lássuk a medvét!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Hogy volt?!
02:30 Gyűlölöm, hogy 

imádlak
Tévéjáték

03:40 Itthon vagy!

05:00 Hajime
05:30 Röpte
06:00 Golf magazin
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Labdarúgó 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
11:55 Hajime
12:25 Fradi Tv
13:00 Sporthíradó
13:20 Labdarúgó 

közvetítés
15:15 Kézilabda 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
18:40 Aranyoroszlánok
19:10 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:30 Labdarúgó 

közvetítés
21:15 Értékelő műsor:

Labdarúgás
21:35 Góóól
22:55 Labdarúgó 

közvetítés
00:50 Labdarúgó 

közvetítés
02:45 Bringasport

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

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis csalá-
dom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:20 Bátrak földje

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

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

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

01:05 Szuperzöld
01:45 Isten lánya

Am. krimi

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:00 Exatlon Hungary
22:05 Drágám, add az 

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texas-i 

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

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 A világ összes illata
14:20 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:05 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:30 Bagi Nacsa Orfeuma
21:30 Zűrangyalok

Filmvígjáték
23:15 Kenó
23:25 Szerencsés Dániel

Magyar játékfilm
01:00 Brown atya

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

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

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember

05:25 M5 Híradó
05:50 Novum
06:20 Summa
06:45 Világ
07:15 Útravaló
07:30 Csendül a nóta
08:00 Csendül a nóta
08:25 Német nyelvű 

hírek
08:35 Orosz nyelvű hírek
08:40 Kínai nyelvű hírek
08:55 A sokszínű vallás
09:05 Kérdések a 

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

szabadság
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:20 Születtem Ma -

gyarországon - 
Beremény Géza 
portréfilm

11:15 Angol nyelvű hírek
11:30 Volt egyszer egy 

úrlovas
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Slovenski Utrinki
13:50 Alpok-Duna-Adria
14:20 Család-barát
16:00 Kék bolygó
16:25 Noé barátai
16:55 Szerelmes 

földrajz
17:25 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Itthon vagy!
19:00 Csendül a nóta
19:25 Csendül a nóta
20:00 Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:05 Határtalanul 

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

Lássuk a medvét!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván írta
02:30 Volt egyszer egy 

úrlovas
Tévéfilm

04:50 Kézilabda 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:35 Aranyoroszlánok
08:10 Góóól
09:25 Golf magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 Labdarúgó 

közvetítés
13:00 Sporthíradó
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:15 Pecatúra
17:45 DVSC Tv
18:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:30 Kézilabda 

közvetítés
20:00 Értékelő műsor:

Kézilabda
20:25 Jégkorong 

magazin
21:00 Sporthíradó
21:30 Labdarúgó 

közvetítés
23:30 Labdarúgó 

közvetítés
01:25 Labdarúgó 

közvetítés



Szombat Február 8.

Köszöntjük Aranka nevű olvasóinkat!

Vasárnap Február 9.

Köszöntjük Abigél, Alex nevű olvasóinkat!

Péntek Február 7.

Köszöntjük Tódor, rómeó nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladása, 
vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FizETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2020. 
január 29. 9hetI műsor

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

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:05 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:20 Bátrak földje

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

Késő esti kiadás
23:50 Bosszúra törve

Am. akciófilm
01:45 Romy és Michele

Am. vígjáték

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:00 Exatlon Hungary
22:05 Drágám, add az

életed!
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:20 A vidéki doktor

Német filmsor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Tengerek, város-

ok, emberek
14:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:30 Cherbourg-i 
esernyők
Francia zenés film

22:00 Kenó
22:05 Katharina Luther

Német életrajzi film
00:00 Brown atya

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

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

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:40 Élő egyház

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Multiverzum
06:20 Kárpát expressz
06:45 Kék bolygó
07:10 Csendül a nóta
07:20 Csendül a nóta
07:40 Német nyelvű 

hírek
07:45 Orosz nyelvű hírek
07:55 Kínai nyelvű hírek
08:05 Isten kezében
08:30 Katolikus krónika
09:05 A sokszínű vallás
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:05 Valami mában 

- Kiss Anna köl-
tő, író, drámaíró 
portréja

11:00 Angol nyelvű hírek
11:20 Ráktérítő

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Életkerék
13:50 Öt kontinens
14:25 Család-barát
16:00 Püspökkenyér
16:35 Multiverzum
17:05 Kárpát expressz
17:35 Ízőrzők
18:10 Ízőrzők
18:50 Itthon vagy!
19:15 Csendül a nóta
19:25 Csendül a nóta
19:40 Csendül a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Mindenből 

egy van
23:30 M5 Híradó
00:05 Határtalanul 

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

Lássuk a medvét!
00:50 M2 matricák - 

Lássuk a medvét!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Önök kérték
02:30 Ráktérítő

Tévéfilm

05:00 Pecatúra
05:30 Múlt és Jelen
06:00 Aranyoroszlánok
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Labdarúgó 

közvetítés
09:30 DVSC Tv
10:00 Sporthíradó
10:35 Kézilabda 

közvetítés
12:20 Pecatúra
13:00 Sporthíradó
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:15 Jégkorong 

magazin
17:45 Felvezető műsor
18:00 Kosárlabda 

közvetítés
19:45 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
22:00 Sporthíradó
23:55 Labdarúgó 

közvetítés
01:50 Labdarúgó 

közvetítés
03:40 Kézilabda 

közvetítés

04:05 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:10 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

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

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

09:45 Top Shop
10:40 Anyák gyöngye

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

legendák velünk 
élnek

12:25 Carter ügynök
Am. akciófilm-sor.

13:30 Csodakutya New 
Yorkban
Am. vígjáték

15:30 Ágyúgolyófutam 2.
Am. akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

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

Magyar vígjátéksor.
21:00 Halálos fegyver 2.

Am. akcióvígjáték
23:25 A halhatatlan 

viking
Am. kalandfilm

01:55 Mennyei prófécia
Am. kalandfilm

04:05 Magánnyomozók
04:55 Csapdába csalva
05:25 Egy rém rendes 

család
Am. filmsor.

05:50 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:20 TV2 ANIMÁCIÓ
10:05 Trendmánia
10:40 Autószerelők, 

avagy minden új 
egyszer régi lesz!

11:10 Poggyász
11:45 Hungarikumok- 

kal a világ körül
12:15 Edzőtárs
12:50 Ausztrália

Am.-ausztrál ka-
landfilm

16:20 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Gru 2.

Am. animációs film
21:55 A hobbit: Az öt 

sereg csatája
Am.-új-zélandi fan-
tasztikus kalandfilm

01:00 Az ázsiai kapcsolat
Am.-thaiföldi ak-
ciófilm

03:00 Grimm
Am. misztikus filmsor.

03:50 Grimm
Am. misztikus filmsor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Magyar Krónika
07:25 Szerelmes 

földrajz
07:55 Térkép
08:30 Noé barátai
08:55 Mentor: 

Rostás Árpád
09:00 Mentor: 

Kálid Artúr
09:10 Divat és dizájn
09:45 Nálatok, laknak 

állatok?
Német családi film-
sor.

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

Sporthíradó
13:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:35 Agatha Raisin:

Az elültetett 
kertész
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

14:25 A mi kis állat-
kertünk
Angol tévéfilmsor.

15:30 Az oroszlán 
ugrani készül
Magyar bűnügyi 
film

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

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

Amerikai zenés
21:45 A DAL Kulissza
22:20 Kenó
22:21 A másik Boleyn lány

Angol történelmi 
dráma

00:20 Bagi Nacsa Orfeuma
01:20 Brown atya

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

02:05 Rúzs és selyem
02:30 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

03:05 Mesterember
03:35 Család'20
03:55 Esély

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

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:35 Gasztroangyal
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:05 Rejtélyes 

XX. század
10:35 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvű hírek
11:25 Makrancos hölgy

Magy. filmvígjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Klasszikusok 

délidőben
13:55 Virtuózok-válogatás
14:05 Virtuózok-válogatás
14:20 Család-barát
16:00 Térkép
16:30 Színe-java
17:30 Most a Buday!
18:00 Családi kör
19:00 Ízőrzők
19:35 A Dal: válogató

Amerikai zenés
21:40 Bagi Nacsa 

Orfeuma
22:35 Legenda - válogatás
23:05 M5 Híradó
23:40 Opera Café
00:10 Evangélium
00:40 Biblia és irodalom
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 A Dal: válogató

Amerikai zenés
03:35 Az oroszlán 

ugrani készül
Magy. bűnügyi film

05:30 Labdarúgó 
közvetítés

07:30 Hajime
08:00 Szabadidő
08:30 Kékek
09:00 Labdarúgó 

közvetítés
11:00 Jégkorong 

magazin
12:00 Labdarúgó 

közvetítés
14:00 Játékoskijáró
15:00 Kézilabda 

közvetítés
16:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
18:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:05 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:30 Labdarúgó 

közvetítés
21:15 Értékelő műsor:

Labdarúgás
21:35 Góóól
23:55 Labdarúgó 

közvetítés
01:50 Kézilabda 

közvetítés

04:00 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:05 Fókusz Plusz
06:00 Top Shop
06:30 Kölyökklub
09:10 Star Wars

Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:40 Top Shop
10:35 A Muzsika TV 

bemutatja!
11:15 Szuperzöld
11:55 Házon kívül
12:30 Carter ügynök

Am. akciófilm-sor.
13:40 Derült égből apu

Am.-mexikói víg-
játék

16:15 Egy igazán 
csodás nap
Am. vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 A Vasember
Am. akciófilm

21:35 Hasonmás
Am. akciófilm

23:35 Portré
00:20 Őrültek aranya

Am. thriller
02:25 A Rubens lány

Magyar kisjátékfilm
02:55 Graceland – 

Ügynökjátszma
Am. akciófilm-sor.

04:35 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:25 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:50 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:20 TV2 ANIMÁCIÓ
10:00 EB TV
10:30 Több mint TestŐr

11:05 Super Car
11:35 Életmódi
12:10 Az Építkezők
12:40 Csapdába 

csalva
13:15 Aranyoskám

Am. családi víg-
játék

15:50 Ezer pofon 
ajándékba
Olasz western

18:00 Tények
18:50 Tomb Raider

Am. akciófilm
21:15 Inferno

Am.-magyar akció-
thriller

00:00 Pain & Gain
Am. életrajzi film

02:50 Poligamy
Magyar romantikus 
vígjáték

04:20 Himnusz
04:25 In memoriam

Gyarmathy Ti-
hamér

05:20 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Családi 

kör
08:00 Kereszt-Tények
08:05 Katolikus 

krónika
08:30 Így szól 

az Úr!
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni 
híradó

09:00 Útmutató
09:30 Református 

ifjúsági műsor
09:35 Evangélikus 

ifjúsági műsor
09:45 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

09:50 Vallás és 
szabadság

09:55 Baptista 
magazin

10:25 Evangélikus 
riportok

10:50 Református 
istentisztelet

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:20 Antoine de Saint-

Exupery, az 
utolsó roman-
tikus

14:10 Édes anya-
nyelvünk

14:20 Halálos tavasz
Magyar játékfilm

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

16:05 Hogy volt?!
17:00 Ízőrzők
17:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:45 Magyarország 

szeretlek!
21:20 Újév-köszöntő 

"Örüljetek, ör-
vendjetek"

22:50 Kenó
23:00 Love Story

Angol romantikus 
dráma

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Térkép
06:15 Élő egyház
06:40 Esély
07:05 Világ
07:30 Multiverzum
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű 

hírek
08:15 Kínai nyelvű 

hírek
08:25 Önök 

kérték

09:25 Ízőrzők
09:50 Térkép
10:25 Angol nyelvű

hírek
10:40 A Dal: válogató

Amerikai zenés
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Engedelmesked-

ni az anyagnak - 
Kótai József öt-
vösművész port-
réja

14:20 A nagyok
14:55 Idegen 

pályán
15:50 Hagyaték
16:25 Színe-java
17:25 Most a Buday!
17:55 Divat és dizájn
18:20 Divat és dizájn
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Rákosi Mátyás 

száműzetésben
22:35 Hogy volt?!
23:30 M5 Híradó

04:45 Szabadidő
05:10 Kékek
05:35 Labdarúgó 

közvetítés
07:40 Múlt és 

Jelen
08:10 Jövünk!
08:45 Góóól
13:00 Felvezető műsor: 

Rövidpályás 
gyorskorcsolya

17:15 Értékelő műsor: 
Rövidpályás 
gyorskorcsolya

17:45 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

18:00 Labdarúgó 
közvetítés

19:45 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:00 Góóól2
23:00 Labdarúgó 

közvetítés
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A palántanevelés időzítése
A palántanevelés időzítéséhez 

tudnunk (terveznünk) kell a kiül-
tetés időpontját. Ez leginkább a 
fóliaház fűtési rendszerétől, vala-
mint az esetleges előveteménytől 
függ. Uborkát csak olyan fólia-
házba szabad kiültetni, amelyben 
a talaj kellőképpen 
felmelegedett (felme-
legítettük) tehát meg-
haladja a 15-160C-ot. 
Fűtetlen fóliaházak-
ban ez április 20. kör-
nyéke, vészfűtéssel 
április 5–10., mérsé-
kelt fűtéssel március 
20–25., míg vegetá-
ciós fűtéssel akár február elején 
is ültethetnénk, ha a piac megfi-
zetné a tetemes fűtési költséget. 
Kezdő kistermelőknek egy már-
cius 1–5. közötti legkorábbi kiül-
tetéssel érdemes indítani.

Ezektől a dátumoktól kell 
aztán visszafelé számolni a pa-
lántanevelés hosszát. Ez az idő-
tartam leginkább a palántane-
velő pohár átmérőjétől függ. A 
kb. 6 cm átmérőjű, 2 dl-es po-
harakban maximum 3. lomblevél 
megjelenéséig, tehát kb. 3 hétig 
(kelés után) lenne szabad nevel-
ni a palántákat. Ugyanez vonat-
kozik az „54-es” sejttálcákra is, 
hisz a tenyészterület itt is hason-
ló nagyságú. Ha ennél fejlettebb 
palántákat szeretnénk nevelni, 
akkor bizony nagyobb poharakat 
kell használnunk. Minden plusz 
lomblevél kb. plusz 2 cm pohár-
átmérőt követel. Tehát a hajtatás-
ban optimális, kb. 4-5 lombleve-
les palántákhoz kb. 10 cm átmé-
rőjű poharak szükségesek. Az 
uborka palántanevelésének hosz-
sza az ilyen poharakban kb. 4-5 
hét a keléstől számítva.

A fóliás uborka 
palántaneveléséről

A bizonytalan gazdasági helyzet ellenére több száz, több ezer kár-
pátaljai magyar család döntött úgy, hogy nem adják fel a reményt, 
s belevágnak az új hajtatási szezonba. A hajtatott uborkát fenyege-
tő megannyi veszély ellenére továbbra is ez az egyik legmegbízha-
tóbb, legstabilabb jövedelmet nyújtó növény. Annak ellenére, hogy 
már több évtizedes hagyománya van Kárpátalján az uborka haj-
tatásának, még mindig nagyon gyakoriak a palántaneveléskor el-
követett hibák. Ezek a hibáink bizony kihatással lesznek az egész 
szezonra! Érdemes tehát újra átvenni a legfontosabb tudnivalókat.

Gyakori hiba, hogy kisméretű 
poharakban próbálunk ilyen fejlett-
ségű palántát nevelni. Ennek ered-
ménye azonban csak egy vékony-
szárú, elvénített, leállt fejlődésű pa-
lánta, amelyet a fiatalabb palánták 
egykettőre lehagynak a fejlődésben.

A tőzeg alapú szubsztrátokról
A tőzeg alapú szub-

sztrátot gyártó cégek 
nem csak egyetlen ter-
méket állítanak elő, ha-
nem egy egész termék-
sort. Ugyanis, a különbö-
ző növények számára, de 
akár az edények méreté-
től függően is más-más 
típusú magházföldre van 

szükség, más EC-, pH-értékekkel, 
szemcsemérettel. A vidékünkön 
termelt zöldségfélék palántái szá-
mára az úgynevezett standard ösz-
szetételű keverékek a legalkalma-
sabbak, 5,5-6,5 pH-val és 1,0-1,5 
EC-vel. Tovább bonyolítja a hely-
zetet, hogy a palántanevelő edény 
méretétől függően más-más frak-
ciójú (durvább, szálasabb vagy fi-
nomabb, aprószemcsésebb) keveré-
ket kell használnunk. A nagyon ki-
csi gyökérterű sejttálcás palántane-
velésnél (96-os, 160-as vagy 250-es 
sejttálcák) a legapróbb, 0-7-es frak-
ciójú keveréket kell választani, a 
nagyobb gyökértérfogatú – 40-es, 
54-es – sejttálcák számára, vala-
mint a 2 deciliteres műanyag poha-
rakba a közepes, 0-20-as frakció a 
legalkalmasabb. Azoknak, akik en-
nél nagyobb poharakat használnak, 
a 7-25-ös frakciójú keveréket kell 
választaniuk. A vödrös-konténeres 
termesztésnél ezt kiegészítjük még 
a legdurvább, 0-45-ös szálas tőzeg-
gel is, a gyökérzet jobb levegőzött-
ségének biztosítása érdekében. Ter-
mészetesen a különböző cégeknél 
ezek a mérettartományok kis mér-

tékben eltérhetnek egymástól. Azt, 
hogy az adott zsákban konkrétan 
milyen típusú és összetételű keve-
rék van, a zsákok hátoldalán talál-
ható táblázatból kell kiolvasnunk. 
Nem egységes a konkrét termék je-
lölésére használt betű-, szám-, vagy 
színkód sem, amit a zsákok elején 
vagy oldalán kell megkeresnünk.

Előzzük meg a palántadőlést!
Az egyik leggyakoribb problé-

ma évről évre a palántadőlés. Mivel 
ezt a tünetet többféle kórokozó is ki-
válthatja, nem elegendő a palántane-
veléshez használt magházföldet egy-
féle gombaölő szerrel fertőtleníteni. 
Lehet, hogy a 2-3 féle „méregdrá-
ga” szer együttes használata pazar-
lásnak tűnik, de ha figyelembe vesz-
szük az esetleges károkat, amit elke-
rülhetünk, nagyon megéri. Nálunk 
jól bevált a Previcur 20 ml + Topsin 
10 gr + Ridomil Gold MZ 15 gr ke-
verék 10 liter vízhez. Ez kb. 3-4 m2 
palántanevelő felület egyszeri beön-
tözésére elegendő. Fontos, hogy a ta-
laj előzőleg nedves legyen, mert kü-
lönben a vegyszerünket a talaj felső 
(vékony) rétege magába szippantja, 
s így az nem tudja kifejteni a hatá-
sát az alsóbb rétegekben.

A hőmérséklet szabályozása
A kelés időszakában nagyon fon-

tos, hogy éjjel-nappal tartani tudjuk 
a 21-250C-os talaj(!)hőmérsékletet. 
Kelés után közvetlenül a megnyúlás 
okoz gondot. Mivel a pótmegvilágí-
tás igen költséges dolog, s egyelőre 

csak kevés gazda rendelkezik vele, 
ezért helyette inkább a nappali hő-
mérséklet alacsonyan, 17-190C-on 
tartásával védekezhetünk a nyurgu-
lás ellen. A lomblevelek megjelenése 
után napos időben 220C fölött is le-
het tartani a hőmérsékletet, de borús 
időben 200C-alá kell vinni azt. Az éj-
szakai hőmérsékletnek kb. a nappa-
li hőmérsékletnél 3-50C-kal alacso-
nyabbnak kell lennie, de semmi eset-
re se csökkenjen 14-150C alá. Az ez 
alatti hőmérséklet gyökérpusztulás-
hoz vezet.

A palánták öntözése, 
tápoldatozása

Az uborkapalánták öntözésénél 
nem szabad megvárnunk, hogy a 
közeg teljesen kiszáradjon, s a pa-
lánták lehervadjanak. Ugyanis az 
uborka nagyon érzékeny az ilyen 
hibára: a gyökérzóna kiszáradása a 
hajszálgyökerek pusztulásához ve-
zethet, ami a palánták fejlődésének 
lassulásán túl a növények befertő-
ződésével járhat. Ezen túl, a telje-
sen kiszáradt tőzeget nagyon nehéz 
újra átnedvesíteni, az öntözővíz „át-
szalad” rajta, s kifolyik az edények 
alján, miközben maga a közeg szá-
raz marad.

A túl gyakori, de nagyon kis 
adagú öntözés esetén a gyökér-
közeg felső része fog csak át-
nedvesedni, de az túlságosan is! 
Ez a felső 2-3 cm-es réteg túlön-
tözötté, levegőtlenné válik, mi-
közben az edények alján a kö-
zeg száraz marad. Ilyen esetben 
a palánták gyökérzete nem fog-
ja átszőni a teljes közeget, csak 
annak a felső, nedves részét, mi-
közben a helyi túlöntözés miatt 
ez a felső réteg levegőtlenné vá-
lik, s szintén a palántadőlés ki-
váltó oka lehet.

A helyes gyakorlat tehát az, 
hogy az öntözések gyakoriságát 
a gyökérközeg száradásához iga-
zítjuk, s akkora vízadaggal ön-
tözünk, hogy az a teljes gyökér-
zónát áztassa át, sőt egy része az 
edények alján csorogjon is ki. En-
nek az elcsorgó drénvíznek nagy 
szerepe van abban, hogy megaka-
dályozzuk a felesleges sók felhal-
mozódását a közegben.

Szikleveles állapotban a pa-
lánták tápanyagot alig vesznek 
fel, főleg a magban lévő táp-
anyagokat hasznosítják. A lomb-
levelek megjelenése után vi-
szont tápoldatoznunk kell. Mi-
vel viszonylag kis mennyisé-
gű tápoldatról van szó, érdemes 
a gazdaboltban megvásárolni 
egy liternyi öntözésre is alkal-
mas komplex, mikroelemeket is 
tartalmazó lombtrágyát, s azzal 
öntözni rendszeresen a palán-
tákat. Ha módunkban áll meg-
mérni a tápoldat EC-jét, akkor 
az időjárástól függően 1,5-1,8 
EC-értékkel öntözzünk, ha nem, 
akkor járjunk el a flakonon lévő 
utasítás szerint.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A természet közelében élő embe-
rek mindig szorosan kötődtek a 
hagyományokhoz, és ha ez a mi, 
modernnek nevezett korunkban 
csökkent is, nem szűnt meg.

Néphit Pál napján
Falusi emberek, gazdák, ker-

tészek, állattartók, erdészek kö-
vetkezetesen számon tartják, hogy 
a néphit melyik nevezetes nappal 
kapcsolatban milyen időjárást jó-
sol, a terméskilátásokról milyen 
bölcsességeket őrzött meg.

Pál fordulásának napján (ja-
nuár 25.) a tél fele már elmúlt, és 
az idő lassacskán tavaszba for-
dul. Az öreg gazdák most is azt 
vallják, hogy ha ezen a napon 
kellemes az idő, akkor jó ter-
més lesz. A regula így szól: Ha 
fényes Szent Pál, minden termés 
szépen áll. Ha Pál fordul köddel, 
jószág hullik döggel.

Ha megcsordul Vince…
A szólásmondás alapja az a 

népi hagyomány, hogy ha január 
22-én, Szent Vince napján olvad, 
jó lesz a szőlőtermés. Névnapján 
az időjárásából a várható borter-
mést szokták megjósolni, amint a 
róla szóló versike tartja: „Ha meg-
csordul a Vince, tele lesz a pince”. 
Avagy a hosszabb változata: „Ha 
szépen fénylik és megcsordul Vin-
ce, borral telik meg a pince, gabo-
nával pajta csűr, Mihály majd édes 
bort szűr. Ködös Vince, üres pince, 
ha csepeg-csorog kevés lesz a bo-
rod”. Azt is mondják, hogy ha Vin-
ce napján esik, akkor sok borra le-
het számítani.

Emellett sok helyen az e 
napon levágott szőlővessző-
ből is megjósolják az őszre vár-
ható szőlőtermést. A levágott 
vincevesszőt a hagyomány sze-
rint vízbe állítják, és hajtásaiból 
jósolnak az új termésre vonatko-
zóan. Ha kihajtanak, a tavaszi fa-
gyoktól sem kell tartania a gazdá-
nak, s jó minőségű termésre szá-
míthat. Ez valójában egy jelképes 
metszés, mely a mediterrán vidé-
ken éppen ez idő tájt megy vég-
be, ám a mi kontinentális éghaj-
latunkon csak hetekkel később.

Elterjedt szokás volt az is, 
hogy a szőlőterület széleit szen-
telt borral vagy szentelt vízzel 
locsolják meg, de sokan úgy tar-
tották, hogy Vince napkor sok 
bort kell inni annak, aki jó sző-
lőtermést szeretne.

Kifelé haladva a télből több 
napot is számon tart a népi ha-
gyomány. Ágnes és Vince napja 
például nem csak a naptárban ke-
rültek egymás mellé (január 21. 
és 22.), hanem a népi időjóslás-
ban is. Ha Ágnes hideg: engesztel 
Vince, hogy teljen a pince.

A magyar parasztnak már év-
százados tapasztalata, hogy ez idő 
tájt kezdenek élni a fák, bokrok, 
elkezdenek magukba újra nedves-
séget szívni, így ez gyümölcster-
mesztő, szőlészkedő eleink szá-
mára mindig jelentős, ünnepre 
okot adó esemény volt.

A legtöbb helyen a gazdák 
ma is egyik pincéből a másikba 
látogatva járnak a borosgazdák, 
koccintanak és áldomásoznak.

Ha Dorottya szorítja...
De bekopog már a február is, 

s ekkor is vannak olyan napok, 
amelyekhez népi időjóslások tár-
sulnak. „Ha fénylik gyertyaszen-
telő (feb. 2.), az íziket is vedd 
elő!”  Ha a medve e napon meg-
látja a saját árnyékát, hosszú tél 
lesz! A Balázs napi (feb.3.) eső 
jégverést hoz. „Dorottya (feb. 6.) 
szorítja, Julianna (feb.16.) tágít-
ja!” Ha Zsuzsanna (feb. 19.) nap-
ján a pacsirták szólnak, vége lesz 
a hónak. „Mátyás (feb. 24.) ront, 
ha talál, ha nem talál, csinál!”
boraszportal.hu/naptarak.

com/Kárpátinfo

Népi időjóslás
Pálforduló, vagy ha 
megcsordul Vince

A ribiszke és a málna termesz-
tése Kárpátalján a közeljövő-
ben, úgy gondolom, figyelembe 
véve a piaci igényeket, kimon-
dottan célszerű lenne. Felme-
rül a kérdés: miért?

Legelőször is az ökológi-
ai- és talajviszonyok szinte ide-
álisak ennek a két kultúrának a 
termesztésére. És ha 
ez így van, akkor azt 
jelenti, hogy jövedel-
mező is. 

Az utóbbi cikke-
imben azokról a kul-
túrákról írtam, ame-
lyek a közeljövőben 
kimondottan jó, biz-
tos jövedelmet fog-
nak hozni a termelőnek, mert 
erre egyre jobban nőnek a pia-
ci igények.

Nálunk az utóbbi években 
a szamócatermesztés lett a slá-
ger, és aki idejében és szaksze-
rűen elkezdte a termesztését, bi-
zony szép jövedelemre tett szert. 

A ribiszke és málna 
termesztése Kárpátalján

Gondolom, ezt nem kell bizonygat-
ni, mert évről évre növekszik e kul-
túrával való foglalkozók száma.

A fekete ribiszke termesztése 
függ nagyon a talajviszonyok tól, 
ezért a talaj előkészítésére és trá-
gyázására figyelemmel kell len-
nünk. Nagyüzemben 12 éves, a 
házi kertekben pedig hosszabb 

életű kultúra. A jól elő-
készített, harmonikus 
tápanyagellátású földek-
ben nagyon gyorsan fej-
lődik, erős bokrot fejleszt, 
és már a harmadik évben 
számottevő termést adhat.

A növény a telepítés 
előtt feltétlenül megkí-
vánja a 40 cm mély talaj-

művelést, amely előtt azonban el 
kell végezni a nagy adagú alapozó 
trágyázást. A ribiszke gyökérzete a 
felső 40 cm-es talajrétegben helyez-
kedik el, ezért ennek a tápanyagtar-
talma a meghatározó. 

Különösen érzékeny a kálium 
műtrágyák használatára. Termesz-

tésére legalkalmasabb a laza, vagy 
középkötött, jó vízgazdálkodású, 
enyhén savanyú talaj (pH 5-5,5). 

A ribiszke legrégibb, legáltalá-
nosabban elterjedt művelési mód-
ja a bokorforma. A bokorban a ter-
mőrészek lazán, kedvező megvilá-
gításban helyezkednek el. A ribisz-
kebokrok elérhetik az 1-1,2 m-es át-
mérőt és az 1-1,6 m-es magasságot 
is. Házikertben kisgépekhez 2,5x1 
m-es, kézi műveléshez pedig 2,2x1 
méteres térállást javaslunk a bokor-
művelésű ribiszkés telepítéséhez. A 
telepítési ideje és módja nagy ha-
tással van az ültetvény fejlődésére 
és termőképességére. A szakszerűt-
len ültetés gyenge fejlődést és korai 
elöregedést eredményez. Vidékün-
kön általában az őszi ültetés jobb 
fejlődést ad. Még a késő őszi fagy-
mentes napokban végzett telepítés 
is kedvezőbb a tavaszinál, mert az 
ültetéskor megsérült hajszálgyöke-
rek vagy gyökérszőrök regeneráló-
dása tél végére megindul.

Szeretnék pár szót írni a málná-
ról is. Az egyik legjövedelmezőbb 
kultúra ebben az időszakban, igaz, 
a termesztéskor sok probléma is van 
vele. Betegségek, kártevők is gyak-
ran megtámadják, különösen, ahol 
sűrűek az ültetvények. A legveszé-
lyesebb, ami a nem megfelelő fi-

gyelem következménye: a szür-
kepenész. Ez a betegség elviheti 
az egész évi termést. Azért a mai 
modern ültetvények figyelem-
be veszik ezeket a problémákat, 
szakszerű védekezést alkalmaz-
hatunk a kártevők és betegségek 
ellen. Igaz, 1 hektár modern ültet-
vény telepítése 10-15 ezer euró-
ba kerül. Mint látjuk, ez nem ke-
vés pénz, ebben benne vannak a 
talajelőkészítési munkálatok, táp-
anyagellátás, a csemeték ára is, 
meg a támrendszer és az öntöző-
rendszer kiépítése is. Ilyen ültet-
vények potenciális termőképessé-
ge elérheti a 25-30 tonnát is. 

Ilyen ültetvények telepítésé-
nél minimum 3-5 hektár nagy-
ságban kell gondolkodni. Cél-
szerű lenne, úgy gondolom, élni 
a támogatási lehetőségekkel ezzel 
kapcsolatban.

Azért ezekről a kultúrákról ír-
tam az elmúlt cikkeimben, mert 
van jövőjük jövedelmezés szem-
pontjából, és a piacgazdaság is 
virágkorát éli (mert exportálni is 
tudjuk).

Kérdéseikre szívesen válaszo-
lok, hívjanak bátran: 0503723469 
és 0975166318.

Novák András, a Terra Dei 
Alapítvány szaktanácsadója
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KriMi SporT

Január 25-én halálos baleset történt 
Munkácson, a déli órákban. Az infor-
mációk szerint az eset a Zrínyi Ilona 
utca végén lévő körforgalomnál történt.

A 49 éves gyalogos nem megfelelő he-
lyen akart átkelni az úttesten. Az egész-

Gyalogost gázolt halálra egy kamion
ségügyi vizsgálatok 2,02 promille alko-
holszintet mutattak ki a vérében. A férfi a 
Munkácsi Központi Járási Kórház inten-
zív osztályán vesztette életét. Az ügyben 
megkezdődtek a vizsgálatok, a hatóságok 
eljárást indítottak – írja a mukachevo.net

 Január 23-án este Szolyván a főúton a 
járókelők arra figyeltek fel, hogy egy 
többlakásos négyszintes épület egyik er-
kélyén tűz keletkezett. Erről értesítették 
a tűzoltóság ügyeleti részlegét.

A tűzoltóegység munkatársai két tűzol-
tóautóval ki is érkeztek a helyszínre, ahol 
kiderült, hogy a lakásban ideiglenesen élő 
férfi rakott tüzet az erkélyen. A lakó nem 
engedte be a tűzoltókat a lakásba, azért 

Tüzet rakott az erkélyen
kénytelenek voltak értesíteni a rendőrsé-
get, és azok kiérkezése után kinyitották a 
bejárati ajtót. A férfit kivezették a friss le-
vegőre, mert időközben a nyitott balkon-
ajtón keresztül betódult a szobába a füst. 
A tűzoltók gyorsan megfékezték a lángo-
kat az erkélyen, így csak az ott tárolt sze-
mét semmisült meg a tűzben.

A férfi furcsa viselkedésének okait a 
rendőrség vizsgálja – jelentette a 0312.ua.

Tragikus tűzeset történt a szolyvai járá-
si Hársfalván (Неліпино) január 20-án. 
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgá-
latának (DSZNSZ) kárpátaljai kiren-
deltségéhez a hajnali órákban érkezett 
bejelentés, miszerint tűz ütött ki egy la-
kóházban.

80 éves nyugdíjas vesztette életét egy 
tűzesetben

Bár a tüzet sikerült eloltani, a házban 
rátaláltak a 80 éves tulajdonos holttesté-
re. Az idős nő feltételezhetően halálos ki-
menetelű füstmérgezést kapott. A tűz kitö-
rését valószínűleg egy gáztűzhely okozta, 
azonban a szakértők még vizsgálják a pon-
tos okot – írja a mukachevo.net.

A szörnyű eset, amelyről január 
17-én 14 óra 40 perckor értesítet-
ték a tűzoltóság ügyeleti részlegét, a 
Nagybereznai járásban történt – írja 
a pmg.ua. 

Mircsa községben öngyilkossági kí-

Felgyújtotta magát egy 81 éves nő
sérletet követett el egy 1939-es születé-
sű lakos. A Béke utcában lakó idős asz-
szony felgyújtotta magát, így akart véget 
vetni az életének. I–II. fokozatú égési sé-
rülésekkel a Nagybereznai Járási Kórház-
ba szállították.

Január 20-án reggel a Szolyvai 1. Szá-
mú Középiskola épületében tűz ke-
letkezett.

A tűzoltókat 8 óra 39 perckor értesí-
tették arról, hogy a Vizvolennya utcában 
található tanintézményben füsttel telítő-
dött az egyik helyiség. A tűz gócpontja a 
tornaterem 40 négyzetméteres kiegészí-
tő helyiségében volt. Azonnal a helyszín-
re vezényelték a 9. számú állami tűzol-
tóegység munkatársait, akik a pedagógu-

Tűz keletkezett egy szolyvai iskolában
sokkal közösen először evakuálták a tor-
nateremből az ott tartózkodó 20 gyereket, 
majd kivezették az iskolaépületből a töb-
bi 157 tanulót. Összesen 3 tűzoltóautóval 
végezték az oltást. A szakembereknek 9 
óra 5 percre sikerült lokalizálniuk a tü-
zet, és 9 óra 26 perckor teljes egészében 
felszámolták.

Személyi sérülés nem történt. Vizs-
gálják a tűz keletkezésének okait, és tart 
a kárfelmérés, írja a pmg.ua.

Január 22-én baleset történt a munká-
csi járási Beregszentmiklóson. 

A rendőrség által közzétett informáci-
ók szerint a járművet egy 81 éves férfi ve-
zette, az úttestet borító jég miatt a gépko-
csi megcsúszott, s a folyóba zuhant.

A balesetben a férfi 71 éves felesége 

Folyóba zuhant egy VAZ a Munkácsi járás 
területén

sérült meg, a Munkácsi Járási Központi 
Kórház intenzív osztályán kezelik. A vizs-
gálatok szerint a nyugdíjas sofőr nem fo-
gyasztott alkoholt.

A rendőrség a közlekedési szabályok 
megsértése ügyében indítottak büntetőeljárást 
– olvashatjuk a mukachevo.net hírportálon.

A Nagyszőlősi járás egyik településén 
tűz keletkezett január 21-én éjjel.

A tűzoltóság ügyeleti részlegét éjfél 
után értesítették arról, hogy Szőlősegres 
(Olesnik) községben a Halana utcában 
lángra kapott a tűzifarakás. A 6. számú 
állami tűzoltóegység munkatársai azon-
nal kivonultak a megadott címre. 1 óra 5 
percre lokalizálták a közel 8 négyzetmé-

Megakadályozták a tűz átterjedését a 
fóliasátrakra

teres területen tomboló tüzet, majd 1 óra 
55 perckor teljes egészében felszámolták 
azt. A tűzoltóknak sikerült megakadályoz-
ni a lángok átterjedését a farakás közelé-
ben található két fóliasátorra, ahol korai 
zöldséget termeszt a gazda.

Mintegy 3 köbméter tűzifa a lángok 
martaléka lett, és megrongálódott a szilárd 
tüzelésű kazán is, írja a 0312.ua.

A szabadnapos járőr kért verekedő 
férfit igyekezett szétválasztani, amikor 
egyikük többször is megütötte – írja a 
mukachevo.net.

A megyei rendőrkapitányság jelenté-
se szerint az eset csütörtökön a késő esti 
órákban történt. A szabadnapos rendőr 
hazafelé tartott, amikor egy utcai konf-
liktusra lett figyelmes. Két férfi dulako-
dott egymással, azonnal odament hozzá-
juk és a verekedés abbahagyására szólí-

Megvertek egy rendőrt Munkácson
totta fel, majd megpróbálta szétválaszta-
ni őket. Annak ellenére, hogy többször 
is mondta, hogy ő rendőr, az egyik fér-
fi előbb sértegetni kezdte, majd többször 
is megütötte.

A 31 éves támadót végül a kiérkező 
rendőrök a rendőrkapitányságra szállítot-
ták, vérében 1,80 ezrelék véralkohol-szin-
tet mértek. Hivatalos személy elleni erő-
szak bűntette miatt indult ellene bünte-
tőeljárás.

Néhány sorban
A torna első felében remekül teljesítő 
magyar válogatott a középdöntőre elfá-
radt, és végül a 9. helyet szerezte meg az 
osztrák-norvég-svéd közös rendezésű fér-
fi kézilabda Európa-bajnokságon.

A középdöntőben Gulyás István együt-
tese csak a 4. helyen végző Szlovéniát tud-
ta legyőzni 29-28-ra, de mivel Norvégia, 
Portugália és Svédország ellen is alulma-
radt, így lecsúszott az olimpiai selejtezőt 
jelentő első 7 helyről is.

A fináléban Spanyolország 22-20-ra 
verte Horvátországot, míg a bronzmecs-
csen Norvégia 28-20-ra diadalmaskodott 
Szlovéniával szemben.

Hatalmas elismerés, hogy a magyarok 
beállója, Bánhidi Bence bekerült a torna 
álomcsapatába, amelybe rajta kívül csak 
spanyol, horvát, norvég és szlovén játé-
kost válogattak be.

***
Az országos másodosztályú labdarúgó-
bajnokság tavaszi rajtjára készülő Minaj 
FC január 10-én kezdte meg az edzéseket, 
és az azóta lejátszott felkészülési mérkő-
zéseken kiváló formát mutat Vaszil Kobin 
együttese.

A minajiak először az OTP Bank Ligá-
ban szereplő Debrecen ifjúsági csapata el-
len léptek pályára a civis városban, és for-
dulatos meccsen 5-2-es győzelmet arattak. 

Ezt követően az ukrán élvonalban sze-
replő FK Lviv vendégeként is vesztett ál-
lásból tudott fordítani a Minaj FC.

Ezután már hazai találkozó szerepelt 
a felkészülési programban, az ungvári 
Avangard stadion műfüves pályáján a szlo-
vák másodosztályú Eperjes volt az ellenfél.

Immár menetrendszerűen, itt is az 
edzőpartner szerzett vezetést, ami után 
Mikulyak és Kicsa fordítottak, majd 
Pinyasko duplája alakította ki a 4-1-es 
minaji győzelmet eredményező végered-
ményt. Ugyanezen a napon az ukrán har-
madosztályban szereplő Ungvári FC az 
eperjesiek U19-es csapatával találkozott 
és fölényes, 8-0 arányú győzelmet aratott.

Mint arról korábban már hírt adtunk, 
a minajiak idei első tétmérkőzésüket már-
cius 4-én rendezik majd, amikor is az Uk-
rán Kupa negyeddöntőjében az ugyan-
csak másodosztályú Inhulec Petrove lesz 
az ellenfél.

***
A női kézilabda Ukrán Kupában megtar-
tották az első forduló sorsolását.

A sors szeszélye folytán, a bajnokság 
első két helyén álló együttes egymást kap-
ta ellenfélként a negyeddöntőben. Mind-
ez azt jelenti, hogy a címvédő Halicsanka 
Lviv az Ungvári Kárpátival találkozik 
majd február 1.-én és 8.-án a sorozat elő-
döntőjébe kerülésért vívott párharcban.

***
Helikopter-balesetben elhunyt a Los An-
geles Lakers korábbi kiváló kosárlabdázó-
ja, Kobe Bryant, aki 41 éves volt.

A kilenc életet követelő légi kataszt-
rófában meghalt a korábbi NBA sztár 13 
éves lánya is.

***
A debreceni rövid-pályás gyorskorcsolya 
Európa-bajnokságon a magyar válogatott 
négy aranyéremmel és három ezüsttel zár-
ta szereplését.

1500 és 500 méteren, illetve összetett-
ben Liu Shaolin Sándor győzött, míg 1000 
méteren testvére, az ugyancsak ferencvá-
rosi Liu Shaong nyert.

***
A női kézilabda-kupákban teljes fordulót 
rendeztek a hétvégén.

A Bajnokok Ligája középdöntőjének 
1. fordulójában az FTC remek játékkal 
33-23-ra verte a CSM Bucuresti csapatát, 
míg a címvédő Győri ETO 27-27-es dön-
tetlent ért el hazai környezetben a francia 
Brest Bretagne ellenében.

Az EHF-kupában az Érd tudott nyer-
ni a magyarok közül: 29-23-ra verte ide-
genben a lengyel Perla Lublin csapatát. 
A Debrecen 26-23-ra kikapott a német 
Thüringer vendégeként, míg a Siófok 33-
33-as döntetlent ért el a horvát Podravka 
otthonában.

A férfi tornát megnyerte, míg a női Eb-
én a bronzérmet szerezte meg a magyar 
válogatott a Duna Arénában rendezett 
vízilabda kontinensbajnokságon.

A női torna elődöntőjében a Bíró Atti-
la által irányított magyar lányok hatalmas 
csatában 11-10-re alulmaradtak a végső 
győztes spanyolok ellen, de a bronzmecs-
csen Hollandiával szemben 10-8-ra sike-
rült nyerni. 
A fináléban 
a  s p a n y o -
lok Oroszor-
szágot ver-
ték 13-12-re. 
Mindez azt 
jelenti, hogy 
a  m a g y a r 
c s a p a t n a k 
még nem si-
k e r ü l t  k i -
harcolni az 
olimpiai kvó-
tát, amelyre 
márciusban 
lesz lehető-
sége.

Magyar arany- és bronzérem a 
hazai rendezésű Eb-én!

Már januárban folytatódott a magyar 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság. Az 
OTP Bank Ligában a 17. forduló mér-
kőzéseit rendezték a hétvégén.

A forduló rangadóján nem bírt egymással 
a Fehérvár és a Honvéd, és mivel az FTC re-
mek játékkal 4-0-ra nyert a Paks ellen, Szerhij 
Rebrov csapata immáron 6 pontra növelte elő-

Villámrajtot vett a Fradi, botlott a 
Fehérvár

nyét a tabellán a legfőbb riválissal szemben.
Eredmények: Fehérvár – Honvéd 0-0, 

FTC – Paks 4-0, Mezőkövesd – Kisvárda 
1-0, ZTE – DVTK 1-3, Kaposvár – Pus-
kás Akadémia 1-1, Debrecen – UTE 4-0.

Az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó 
Ferencváros 39 ponttal vezeti a tabellát a 
33 ponttal második Fehérvár előtt.

A Marcz Tamás által vezetett férfi csa-
pat az elődöntőben Montenegrót győzte le 
10-8-ra, majd a fináléban 9-9-re végzett 
Spanyolország ellen, s végül büntetőkkel 
lett Európa-bajnok.

A férfi torna legjobb játékosának a ma-
gyar csapat kapitányát, Varga Dénest vá-
lasztották. A férfiaknak tehát így megvan 
a tokiói repülőjegy!
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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

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

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

akció
-20 -40 

%!

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

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

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

válaszd a megbízhatóságot, 
                       válaszd a HUMáNiáT!

SzEzoNáLiS MUNKA MŰSzAKi 
opEráTor MUNKAKÖrbEN!

Személyes tájékoztató, felvételi 

2020.02.04. kedd:

11:00 óra, Beregszász, a Gabi Bár mellett.
15:00 óra, Nagyszőlősön, találkozó Ugocsa 
                 (Kisfészek) kávézó előtt.

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!

Ház eladó

Beregszászban kertes családi 
ház két család részére családi 
okok miatt áron alul eladó az 
Ekkel György u. 4. szám alatt. 
Van kút, városi víz, gáz. Mob.: 
095-7435742, 066-8607995. 

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

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

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

Sürgősen Beregszászban (Bú-
csú) a Geleji Katona István u. 
12. szám alatt kertes ház eladó 
bútorostól, víz, gáz, 3 fázisos 
villany. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 

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

Beregrákoson 95 m2-es, ma-
gasföldszintes, összkomfor-
tos családi ház eladó az or-
szágúttól 50 méterre. Akár 
két generáció számára is al-
kalmas: a kövezett udvaron 
egy másik, 50 m2-es ház is 
található. Irányár: 35 000 
f.e. Viber: 050-8065087. 

2 szintes összkomfortos csa-
ládi ház eladó a Balatontól 5 
km-re. Közel van a balatonfü-
redi és keszthelyi strand. Azon-
nal költözhető vagy albérletnek 
is kiadható. Ára 150 ezer dol-
lár. Tel.: 050-6797937, +3620-
2467829. 

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

Ház kiadó

Nagybaktán összkomfortos 
kertes házban 3 szoba kiadó diá-
kok, egyedülállók vagy turisták 
részére, rövid vagy hosszú táv-
ra. Érdeklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 5/1.). 
Mob.: 050-7102136. 

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

Telek, föld eladó

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

Lakás eladó

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

Beregszászban kétszobás la-
kás eladó a Batthyány utca 4/8. 
szám alatt. Tel: 066-5166607. 

Sürgősen eladó Beregszász-
ban 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-ma-
il: serbanne1977@gmail.com. 
Mob.: +3620-2333062 (érdek-
lődni délután 4 órától). 

Eladó egy 3 szobás harmadik 
emeleti lakás Beregszászban a 
Lónyai u. 17A/22. szám alatt. 
Mob.: 098-7050320. 

Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. emeleti 
2 szobás, felújított, bútorozott 
lakás eladó. Tel: 050-6491429. 

Egyéb ingatlan kiadó

Beregszászban a központon, 
az Eötvös u. 6. szám alatt ki-
adó egy 22 m2-es kereskedelmi 
helyiség. Mob.: 066-7805261, 
066-7805263. 

Lakás kiadó

Lakás kiadó Beregszász 
központjában. Mob.: 095-
2087515, 050-1977011. 

Ungvár központi részében, 
a Bilocska mellett, a Sza-
badság sugárút 20. szá-
mú ház 5. szintjén találha-
tó kétszobás lakásunkba 2 
diáklány mellé még egy-két 
diáklányt lakónak felven-
nénk. Tel.: 099-2319465, 
066-4401178. 

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

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

bérlés

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

Televízió

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

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

Háztartási gép

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

Beregszászban mikrohullámú 
sütő eladó. Tel: 095-6202038. 

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

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

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

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

Kertek őszi szántását, gyü-
mölcsfák metszését, őszi lemo-
só permetezését vállaljuk Be-
regszászon és környékén. Mob.: 
066-5148589. 

A Vodokanal Kárpátvíz Kft. 
felvételt hirdet ellenőr munka-
körbe (1 ember). Elvárások: kö-
zépfokú vagy szakmai végzett-
ség, jó fizikai erőnlét, Bereg-
szász utcáinak ismerete. Nem 
kötelező előzetes munkaviszony. 
A jelentkezők szeressenek ta-
nulni és legyenek igényesek a 
munkájukra. Érdeklődni: Be-
regszász, B. Hmelnickij u. 99. 

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

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó heti lapok 
kézbesítésére Péterfalván, 
Bökényben. Fizetés teljesít-
mény szerint. Minden eladott 
lap után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Csetfalván. Fize-
tés teljesítmény szerint (1.5 
hrivnya/db). Jelentkezni le-
het a szerkesztőségben: Be-
regszász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Asztélyban. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesz-
tőségben: Beregszász, Kos-
suth tér 2. Mob.: +38066-
2850283. E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com. 
Magyarországi munkalehető-
ség az építőipar minden szak-
májában (asztalos is, valamint 
vízvezeték-szerelő). Bejelen-
tett, hosszú távú munkalehető-
ség. Segédmunkás 1200 Ft/ó, 
valamint szakmunkás 1500 
Ft/ó. Brigádok jelentkezését is 
várjuk. Tel.: +38096-6862485, 
+3670-2994311. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo he-
tilap kézbesítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Minden el-
adott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesz-
tőségben: Beregszász, Kos-
suth tér 2. Mob.: +38066-
2850283. E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

A K á r p á t i n f o  h e t i -
lap reklámszervezőt ke-
res a hetilap hirdetései-
nek értékesítésére. Mob.: 
+38066-2850283. E-ma-
il.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

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

Budapesti építőipari cég 
keres folyamatos munkák-
hoz kőműves kollégákat, 
kőműves brigádokat, gipsz-
kartonost, festőket, burko-
lókat. Szállást díjmentesen 
biztosítunk (nem munkás-
szálló), havi egyszeri ha-
zautazási költségtérítés. 
Kiemelkedő fizetés, heti 
elszámolás. Mob.: +3620-
3110570. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Nevetlenben. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Fodrász munkatársat ke-
resünk Magyarországra, 
Szabolcs-Szatmár Bereg 
megyébe. Kisvárdára, bel-
városi szépségszalonunk-
ba. Alkalmazotti státusz-
ban. Pályakezdő sem aka-
dály. Mob.: +3670-7761875. 
E - m a i l :  b i r o m a r i c a @
gmail.com. 
Magyarországi  munka -
lehetőség Székesfehérvá-
ron, hosszú távon. Aszta-
losipari cégünk keres férfi 
munkatársat (20-50 év kö-
zött), fűrész üzemünkbe la-
katost .  Szállás ingyenes. 
Havi egy hazautazás biztosí-
tott. Mob.: +3630-6067011, 
+38099-2725331. Hívjon bi-
zalommal, megéri. 

Szőlészetbe-Borászatba 
(Közép Magyarország)  
munkatársakat keresünk, 
jöhet házaspár is. Magyar 
Adó- és Taj kártyával rendel-
kezők  jelentkezését várjuk! 
Szállást biztosítunk!  Mob.:  
+3630-8608818. 

Tisz te l t  Munkavál la ló ! 
Magyarországi szarvasmar-
ha telepre keresünk mun-
kavállalókat. A szükséges 
képzést helyben elvégez-
zük. Szállást,  versenyké-
pes jövedelmet biztosítunk. 
Mob.: +3620-5692722 (Ko-
vács András). 
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Újságárusokat 
keresünk!

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

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

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

Többműszakos munka, versenyképes 
fizetés, hivatalos foglalkoztatás.

az asztélyi benzintkútra:

pénztáros-eladó, 
benzinkút kezelő. 

Mob.: +380 (67) 20 89 093

Munkatársakat 
keresünk

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

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

Építkezés, felújítás

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

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

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

Eladó új deszkák. Mob.: 099-
6608338. 

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

régiség

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

Lakásdekoráció

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

barkács, szerszám

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

Hűtés, fűtés

Eladó tűzifa! 4 m3 aprítva (4 
rakméter). Házhoz szállítási le-
hetőség. Mob.: 050-6680756. 

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

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

Mezőgazdasági eszköz

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

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

Jó állapotban lévő 300 és 100 
literes szőlőszedő hordó eladó, 
azonnali használatra. Mob.: 
066-3967011. 

Vadonatúj vetőgép eladó. 
Mob.: 095-3260426. 

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

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

Haszonállat

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

Eladó egy hatéves, kilen-
cedik hónapos, vemhes, jól 
tejelő tehén. Tel: +38099-
7356299. 

Növény

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

Háziállatok

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

baba, gyerek

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

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

Felvételi hirdetés
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium sze-

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

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

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

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

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

tesztet írhatnak, amellyel pluszpontokat lehet szerezni a 
felvételihez.

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

Kedves Gyerekek!
Ha szeretnétek minél többet megismerni a tudomá-

nyok tárházából,
a tanórákon kívül érdekes itthoni és magyarországi 

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

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

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

FELVÉTELI A 2020/2021-es 
TANÉVRE

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

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

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

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

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

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

Jelentkezési határidő április 26.
A felvételiről bővebb információt találsz és 

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

FELVÉTELI HIRDETMÉNY
A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet 

a 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2020/2021-es tanévben. 
A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat elmé-

lyülten, emelt óraszámban tanulhatják, művészeti kép-
zésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, missziói mun-
kákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei ver-
senyeken vehetnek részt. Az érettségizők számára sze-
mélyre szabott tájékoztatást nyújtanak a továbbtanulá-
si lehetőségekről, segítik a felsőoktatási vagy szakirá-
nyú jelentkezésüket.

A líceumban február 8-tól, szombatonként 8 órai kez-
dettel a felvételizők számára előkészítő foglalkozásokat 
tartanak matematikából, magyar nyelvből és irodalom-
ból valamint bibliaismeretből.

2019. március 7-én, szombaton, 10 órai kezdettel a 
Nagyberegi Református Líceum nyílt napot tart, amely 
során az érdeklődők megismerkedhetnek az intézménnyel 
és részletes felvilágosítást kaphatnak a felvételi vizsgák-
kal és a szerezhető pluszpontokkal kapcsolatban.

Jelentkezni az intézményben igényelhető és a honlap-
ról is letölthető jelentkezési lappal lehet, melyhez szük-
séges a helyi lelkipásztor zárt borítékban csatolt ajánló-
levele, a születési bizonyítvány és a kódszám másolata.

A felvételire való jelentkezés határideje: 
2019. április 23.

A felvételi vizsgák időpontja: 2019. április 25., 7.30 óra.
A részletes információért, kérjük, keresse fel az intéz-

mény weboldalát, a www.nbrl.com.ua internetes címen 
vagy érdeklődjön személyesen a líceumban: Nagybereg, 
II. Rákóczi Ferenc út 80. szám alatt.

Szeretettel várja az érdeklődőket 
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Ukrán nyelvtanfolyam indul a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola Felnőttképzési 

Központjának szervezésében!
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Felnőttképzési Központja ukrán nyelvtanfolyamot indít 
alap- és középfokon Kárpátalja szerte 120 órában:

A képzés abban az esetben indul, ha a csoport létszá-
ma eléri a 10 főt.

Jelentkezni 2020. január 27-től 2020. február 18-ig 
lehet a Főiskola honlapján elérhető linken.

https://docs.google.com/forms/d/1YQUVXmJY9f4o
LKF7SDNQgF5nHwkGMW4fEnW6DMyOeW8

A nyelvtanfolyam 2020. február 29. – október 30. kö-
zött valósul meg.

A program megvalósítását támogatja a Magyar Kor-
mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésé-
nek fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejleszté-
si program koordinálásáért felelős miniszteri biztos köz-
benjárásával.

Részletes tájékoztatót a főiskola Felnőttképzési Köz-
pontjában kaphatnak. 

Elérhetőségek:
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fel-

nőttképzési Központja,
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 4-29-68 (149-es mellék)
Email: felnottkepzesikozpont2017@gmail.com



www.karpatinfo.net

KaleIdoszKóp2020. 
január 29.14

KoS (3. 21.-4. 20.)

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

iKrEK (5.21.-6.21.)

ráK (6.22.- 7. 22.)

oroSzLáN (7.23.- 8.23.)

SzŰz (8.24.-9.22.)

MÉrLEG (9.23.-10.23.)

SKorpió (10.24.-11.22.)

NyiLAS (11.23.-12. 21.)

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

vízÖNTŐ (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

A Karácsfalvai Sztojka Sándor 
Görögkatolikus Líceum felvételt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Színművész osztatlan képzés
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

és a Kaposvári Egyetem közötti együttműködési megál-
lapodás alapján a Kaposvári Egyetem felvételt hirdet a 
színjátszás és színpadi szereplés iránt érdeklődő kárpát-
aljai magyar fiatalok számára a 2020/2021-es tanévben 
színművész szakra.

Jelentkezési határidő: 2020. február 15.
Jelentkezni kizárólag a magyarországi elektronikus 

felvételi rendszerben (www.felvi.hu) lehet.
Fontos! A www.felvi.hu oldalon található E-felvé-

teli menüpontot használni, illetve ezen keresztül je-
lentkezni csak regisztráció után lehet!

Kellő számú jelentkező esetén külön kárpátaljai hall-
gatókból álló osztály indul.

A felvételi vizsga három szakaszból áll.
Az első felvételi szakasz: alkalmassági vizsga, mely 

személyes beszélgetésből és a színpadi szereplés alkal-
masságának elbírálásából áll.

A felvételire jelentkezőknek az alkalmassági vizsgá-
ra az alábbiakból kell felkészülni: 

– legalább 10 szabadon választott, eltérő hangulatú 
(vidám, drámai, lírai) vers, különböző költőktől, 

– 6 monológ (2 magyar és 2 egyetemes klasszikus 
drámából, 2 szabadon választott műből), 

– 5 népdal
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek 

azok, akiket a felvételi bizottság a „nem felelt meg” mi-
nősítéssel tanácsol el.

A második – harmadik felvételi szakasz: a gyakorla-
ti rostavizsga, amelynek során a jelöltnek ének-zene tu-
dásáról, beszédalkalmasságáról, mozgás- és tánckészsé-
géről, valamint színészi adottságairól kell számot adni.

Felvételi pontok számítása
A gyakorlati felvételi vizsgán megszerezhető 200 

pont, bontásban:
1. A bentlakásos gyakorlati rostavizsgán: max. 100 

pont szerezhető, továbbjutni 75 pont elérése esetén le-
het. (A 100 pont összetétele: színészmesterség: max. 40 
pont, beszéd- ének- mozgás: max. 20/20 pont)

2. A bentlakásos gyakorlati rostavizsga 2. fordulójá-
ban max. 100 pont szerezhető.

Felvételi időpont:
2020. április 20. – 2020. július 3. (A felvételi pontos 

időpontjáról és helyszínéről a jelentkezők részletes tájé-
koztatást kapnak.)

A képzés színhelye a Kaposvári Egyetem Rippl-Ró-
nai Művészeti Kara.

A képzés partnerei a budapesti Nemzeti Szinház, a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kár-
pátaljai Megyei Magyar Drámai Színház (Beregszász).

Érdemes lenne átgon-
dolnia azt, mennyi-
re aktuálisak a ter-
vei vagy az eszközök, 

amikkel szeretné elérni őket. 
Könnyen megeshet, hogy el-
avultak vagy talán már nem 
is arra vágyik igazán, ami-
re korábban. Tegyen rendet 
magában, mert csak így ér-
het el áttörést a mindennapja-
iban. Merje elengedni a régit 
és beengedni az újat az életé-
be! Ne féljen a változásoktól!

A napokban gyakran 
nem azt kapja, ami-
ben bízott és remény-
kedett. Ez nem feltét-

lenül jelenti azt, hogy minden-
nap csalódás éri. Az is lehet, 
hogy csak változtatnia kelle-
ne elképzelésein vagy azokon 
az eszközökön, amikkel terveit 
próbálja megvalósítani. Ha pe-
dig személyekben csalódik, ak-
kor gondolja át, van-e enyhítő 
körülmény, de ne mindig csak 
a dolgok rossz oldalát keresse!

Ideje lenne egy kis 
pihenőt engedélyez-
nie magának. Nagyon 

komolyan vette, hogy már 
az év első heteiben hajt-
son a céljai megvalósításá-
ért és azért, hogy eredmé-
nyes, sikeres legyen a min-
dennapokban. De nem sza-
bad már most túllőnie a cé-
lon. Amennyiben nem sze-
retne idejekorán kiégni, las-
sítson és foglalkozzon többet 
önmagával.

A héten az volna a 
legjobb, ha a meg-
érzéseire vagy leg-

alábbis a saját ítélőképessé-
gére támaszkodna. Nem len-
ne szerencsés, ha minden-
áron mások döntéseire és ta-
nácsaira alapozná a sajátjait. 
Ha pedig már meghozott egy 
bizonyos döntést, akkor tart-
son ki mellette és ne akarja az 
utolsó pillanatban vagy egy-
általán megváltoztatni. Bíz-
zon jobban magában!

Tudja, hogy ideje len-
ne elindulnia az új 
úton, de nem szeretne 

egyedül. Könnyebbnek érez-
né, ha lenne maga mellett va-
laki. Ám várni sem szeret so-
káig, könyörögni pedig plá-
ne. Vagyis erőt kellene ven-
nie magán, hiszen az élet 
nem áll meg. Viszont ha ta-
lál valakit a napokban, akkor 
azzal a személlyel, mondhat-
ni, megpecsételődik a sorsa.

Az Univerzum már 
a sokadik jelet küldi 
Önnek. Ideje lenne 

észbe kapnia. Vegye észre, 
hogy rossz úton jár és a csil-
lagok próbálják terelni ma-
gát. Másképp ne csodálkoz-
zon azon, ha folyton akadá-
lyokba ütközik és nehézsé-
gekkel találkozik. Továbbá 
nem ártana arra alapoznia, 
ami van, ahelyett, hogy illú-
ziókat kerget. Minden tekin-
tetben menjen biztosra!

Végre sikerül magá-
hoz ragadnia az irá-
nyítást és még élni is 
fog tudni a lehetősé-

gével. A következő napokban 
jelentős lépéseket tehet annak 
érdekében, hogy változtas-
son a sorsán, illetve azokon a 
dolgokon, amelyekkel elége-
detlen. Ne fogja vissza ma-
gát, hozza a különböző hely-
zetekből a maximumot és sa-
ját magából is! Megérti tevé-
kenynek lennie a napokban.

Próbált nem venni 
tudomást bizonyos 
problémákról, de nem 
teheti tovább. Muszáj 

szembenéznie a gondjaival. 
Meglehet, hogy a felismerés 
fájó lesz, de erre van szükség 
ahhoz, hogy megoldja a ki-
alakult helyzetet. Arra se le-
gyen rest, ha szükséges, hogy 
segítséget kérjen. Vannak pil-
lanatok, mikor félre kell ten-
ni a büszkeséget, hogy ment-
sük a bőrünket.

A napokban valaki-
nek igencsak sikerül 
megbántania, és óri-
ási önuralmat igényel 

magától az, hogy ne szóljon 
vissza, vagy ne tegyen olyat, 
amit később megbánhat. Sem-
mi esetre se feledje, hogy a 
bosszú nem megoldás! Le-
het, hogy ez nem vigasztalja, 
de maga különb az illetőnél, 
ne süllyedjen le az ő szintjé-
re. Majd a kellemes élmények 
feledtetik a történteket.

Jó ideje várt valami-
re, illetve bízott vala-
miben, de most már 
be kell látnia, hogy 

nem fog összejönni a dolog. 
Minden jel arra mutat, hogy 
el kellene engednie, ami per-
sze nem könnyű, de kár olyan 
hajó után futnia, ami már el-
ment. Figyelje meg, amint 
elengedi, fellélegzik, köny-
nyebbnek érzi majd magát és 
beindulnak a pozitív változá-
sok az életében.

Úgy érzi, versenyt fut az 
idővel. Határidőket sza-
bott magának, hogy mit 

és mikorra valósítson meg. Ez 
persze lehet roppant motiváló is, 
de egyben rossz ötlet is. Ne le-
gyen túl szigorú magával, hiszen 
nem mehetnek a dolgok varázs-
ütésre. Legalábbis legyen rugal-
mas és ne akadjon ki, ha valami 
nem valósul meg addigra, mint 
szeretné. A napokban érdemes 
lehet második esélyt adnia egy 
bizonyos személynek!

Semmi esetre se kap-
kodjon a napokban. 
Minél inkább végezni 

szeretne valamivel, annál bizto-
sabb, hogy hibázni fog. Elfelejt 
dolgokat vagy rosszul végzi el 
a feladatait, ami miatt újra neki 
kell majd futnia. Lassítson le és 
mellette próbálja meg élvezni is 
az életét! Ne csak a céljai eléré-
sének éljen! Ne gondolja azt, 
hogy majd akkor él, ha mindent 
kipipálhat, mert akkor elmegy 
maga mellett az élet!

Felhívás
V. Színjátszó tábor

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

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

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

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

drámapedagógus.
Ha szeretnéd magad kipróbálni a színpadon és szí-

vesen részt vennél a táborzáró előadásában, akkor je-
lentkezz!

Jelentkezési lehetőség kezdete: 2020. január 27.
Jelentkezési határidő: 2020. június 6. 15:00 óra
A tábor maximális létszáma 32 fő, így a jelentkezé-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tel-

jes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi ki 
Sass Erikának, a főiskola Apáczai Csere János Könyvtá-
ra könyvtárosának édesanyja elhunyta miatt. Osztozunk 
a gyászoló család fájdalmában.
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Itt a 8 legjobb energiát adó étel

Mi a teendő, ha túl sok kávét 
ittunk?

5 ok, hogy fogyassz minél 
több nyers zöldséget

A zöldségfogyasztásnak nincs felső ha-
tára. Minél többet eszünk belőle, annál 
jobb. Szívesen fogyasztjuk sütve, főz-
ve, ám szakemberek azt ajánlják, hogy 
naponta legalább három alkalommal 
együnk belőle nyersen is.

A nyers étkezésre ma már egy komoly életmódprog-
ram épült, aminek lényege, hogy követői olyan ételeket, 
leginkább gyümölcsöket és zöldségeket fogyasztanak, 
amiket nem hevítenek 40 fok fölé, miközben készítik. 

Természetesen nem kell feltétlenül ezt az étkezési formát 
követned, de tudnod kell, miért fontos, hogy nyersen is 
fogyassz minél több zöldséget és gyümölcsöt.

Fokozzák az anyagcserét
Mivel a nyers gyümölcsök és zöldségek rengeteg 

rostot tartalmaznak, elősegítik a mindennapi tisztu-
lást. Ezáltal az anyagcsere felgyorsul, ami, mint tud-
juk, nemcsak az egészségünkre, de vonalainkra is na-
gyon jó hatással van, hiszen a méreg- és salakanya-
gok távozásával együtt a plusz kilók is gyorsabban 
apadnak.

Tele vannak vitaminnal
… és ásványi anyagokkal, vízzel és enzimekkel. Ezek 

nagy része főzés közben távozik, míg ha nyersen fogyasz-
tod az ételt, minden fontos tápanyagot beviszel a szerve-
zetedbe, aminek arra szüksége van. Nem beszélve a fo-
lyadékpótlásról: mivel a nyers zöldségek és gyümölcsök 
nagy része víz, szervezeted megfelelő működését ezzel 
is elősegíted.

Gyulladásgátló, antibiotikus hatásúak
Talán elsőre furcsán hangzik, de a fent említett tu-

lajdonságokkal is rendelkeznek a nyers ételek. Gondolj 
csak bele, mit kívánsz, amikor beteg vagy: a főtt ételt 
(a jó kis húsleves kivételével) kevésbé, viszont a nyers 
gyümölcsöt és zöldséget annál jobban. Nem véletle-
nül: szervezeted az után az étel után vágyakozik, ami-
től gyógyulást várhat.

Lúgosítanak
A savasodás egyre több ember számára okoz problé-

mát. Emiatt elsőként a helytelen táplálkozás okolható. A 
főtt ételek ugyanis nagyrészt savasítanak. Nagy a veszé-
lye, hiszen a mindennapi kellemetlenségek mellett ko-
moly egészségügyi problémákat is okozhat. A jó hír az, 
hogy életmódváltással, helyes táplálkozással, sok nyers 
zöldség és gyümölcs fogyasztásával a folyamat megelőz-
hető, sőt visszafordítható.

Optimális zsír- és koleszterintartalom-
mal rendelkeznek

A magas koleszterinszint ma már szinte népbeteg-
ség. Szinte nincs olyan ember, akinek ne lett volna ma-
gasabb a kelleténél legalább egyszer. Érdemes odafigyel-
ni rá, és helyes táplálkozással visszaszorítani a határér-
ték alá, ugyanis súlyos bajok lehetnek a következményei. 
Szerencsére a nyers gyümölcsök és zöldségek rendszeres 
fogyasztása ebben is nagy segítség.

wellandfit.hu

Amikor egész nap rohangálsz a dolga-
id után, biztosan te is arra vágysz, hogy 
ugyanolyan energikus legyél a nap vé-
gén, mint eleinte. A rohanó életmód, a sok 
stressz és a rendszeres kialvatlanság erő-
sen leszívják az ember energiáit.

Nagyon sokszor választunk rossz ételeket és értetle-
nül állunk, amikor délutánra teljesen kimerültek leszünk. 
Nézd meg a listát, ahol olyan ételek találsz, melyek kel-
lő energiát biztosítanak és a délutáni kimerültséggel is fel-
veszik a harcot!

1. Görög joghurt
Persze a sima joghurt is kellő energiát biztosít, de a gö-

rög joghurt egészségesebb választás. Több fehérjét, egész-

séges szénhidrátot és zsírt tartalmaz hagyományos társá-
nál. A reggelire elfogyasztott görög joghurt segít harcol-
ni a reggeli fáradtsággal. Ha nem szereted a görög joghurt 
ízét magában, adhatsz hozzá müzlit vagy gyümölcsöt és 
észre sem fogod venni a különbséget.

2. Bogyós gyümölcsök
Az ilyen gyümölcsök rengeteg energiát adnak és 

mellé még egészségesek is. Tele vannak fehérjével és 
antioxidánsokkal. Add a kedvenc bogyós gyümölcsödet 
a görög joghurthoz és máris rengeteg szükséges energi-
át vittél be a szervezetedbe egészséges úton. Eper, málna, 
áfonya, szeder: csak néhány példa a legjobb energiát adó 
bogyók közül, melyek feltöltenek egész napra energiával. 
Eszegesd nyugodtan ezeket a gyümölcsöket egész nap, 
amikor csak fáradtnak érzed magad!

3. Spenót
Teljesen mindegy, hogy nyersen rágcsálod vagy meg-

főzöd, a spenót nagyon egészséges választás. Ha gyakran 

fogyasztod, megelőzheted a szív- és érrendszeri beteg-
ségek, csontritkulás, ízületi gyulladás és bizonyos rákos 
megbetegedések kialakulását. A-, C-, E-vitaminban gaz-
dag, kálium-, kalciumtartalma kimagasló, és az egyik leg-
jobb energianövelő.

4. Dió
A magvak nagyon jó energianövelők. Fehérjében és 

egészséges zsírokban gazdagok, de vitamin- és ásványi-
anyag-tartalmuk is kimagasló. Nincs szükség nagy meny-
nyiségű dióra ahhoz, hogy fenntartsd az energiaszinted és 
javítsd a memóriád. Próbálj meg néhány szem diót enni a 
nap végén! Nemcsak jobban fogsz aludni, de reggel ener-
gikusabbnak és kipihentebbnek fogod érezni magad.

5. Dinnye
A dehidratáció lehet okozója a fáradtságnak. Dehidra-

táció azért alakul ki, mert nem iszol kellő mennyisé-
gű vizet és nem eszel elég vízbázisú zöldséget vagy 
gyümölcsöt. A dinnye, akár a görögdinnye, akár a sár-
gadinnye, nagyon magas víztartalommal rendelkezik. 
Alacsony a kalóriatartalma, de nagyon gazdag ásvá-
nyi anyag és vitaminforrás. Magnézium, kalcium, 
vas, cink, szelén és még hosszan sorolhatnánk, mi-
lyen szükséges ásványi anyagokat tartalmaz a dinnye.

6. Quinoa
Az egyik legdivatosabb szuper étel, mely helyet-

tesíti a zab- és gabonaféléket. Eheted reggel, délben, 
este, nem kell aggódni a kalóriák és zsírok miatt. Na-
gyon magas fehérjetartalma miatt segít fenntartani 
az energiaszintet egész nap. Nagyon jó ízű és remek 
nasi lehet belőle.

7. Gabona
Persze, a gabonapelyhek nem a legegészségesebb ener-

giapótlók, de amikor gyorsan van szükséged energiára, re-
mekül dolgoznak. Sok bennük a rost és fehérje, de magas 
az egészséges szénhidráttartalmuk is. Amikor gabonapely-
het veszel, válassz teljes kiőrlésű verziót!

8. Zab
Ha úgy érzed, a quinoát és a gabonapelyheket nem ne-

ked találták ki, adj egy esélyt a zabpehelynek! Lassan fel-
szívódó szénhidrát lévén sokáig lát el energiával. Egy tál 
bogyós gyümölcs, fahéj, joghurt vagy tej és kész is a táp-
láló reggeli. A zabpehely magas fehérje, magnézium, cink 
és mangán tartalommal rendelkezik.

Nagyon fontos, hogy 7-8 pohár vizet igyál minden nap, 
hiszen a kiszáradás komoly egészségügyi gondokat és fá-
radtságot okozhat. Ha eleget iszol, eleget alszol és kellő 
energiát biztosító ételeket eszel, nem leszel a nap közepé-
re teljesen kimerült.
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Ezt teheti, akinek nem sikerült mértéket 
tartani.

Sokan megszokásból, vagy a társaság miatt szaladnak le 
kávézni, mások pedig azért isszák, mert tényleg élénkebb-
nek, éberebbnek érzik magukat tőle. De persze, mint annyi 
minden mással, a kávéval is túlzásba lehet esni – ha túl-
lépjük a napi 600 milligrammos fogyasztási értéket, az 
már az orvosok szerint is túl sok a jóból: hiper-éberek, 
nyugtalanok lehetünk, és remegni kezdünk.

Mit tegyünk, ha úgy érezzük, túl sok 
kávét ittunk?

A szakemberek első lépésként azt tanácsolják, 
hogy kezdjünk el vizet inni, ami egyrészt enyhíti a 
koffeintúladagolás tüneteit, másrészt pedig meggyor-
sítja a koffein távozását a testünkből.

Emellett könnyű sporttal is segíthetjük a koffein 
kiürülését szervezetünkből. Fontos, hogy ne terhel-
jük meg a testünket, ne sportoljunk túl sokáig vagy 
túl keményen, mert az ebben az esetben nem célrave-
zető (sőt, csak rosszabbul leszünk tőle). Egy kis sétá-
val, esetleg könnyű kocogással (csak ha jól esik), né-
hány jóga- vagy Pilates-gyakorlattal viszont nem lő-
hetünk mellé.

Kálium- és magnéziumtartalmú ételek fogyasztása is 
segíthet ilyenkor – jó ötlet elmajszolni egy banánt.

Rengeteg koffein bevitele után ritkán, de előfordulhat, 
hogy mellkasi fájdalom, nehézlégzés, hányás, görcsök, sza-
bálytalan, gyors szívverés, zavartság is fellép – ilyen eset-

ben ne is húzzátok az időt, a lehető leggyorsabban irány 
az orvos!

Meddig tart, míg a koffein kiürül a szer-
vezetünkből?

Kilenc és fél óra is eltelhet, mire a testünkbe jutott kof-

fein a felére csökken (nem ürül ki teljesen, de akkor már 
csak a fele dolgozik bennünk). Ezért is ajánlott meggon-
dolni, hogy lehúzzuk-e azt a negyedik presszókávét, vagy 
inkább egy kis mozgással és fokozott folyadékfogyasz-
tással (lehetőség szerint friss víz ivásával) próbálunk ki-
csit felélénkülni.

wellandfit.hu



A rejtvényt balázsi csaba készítette.
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Plusz egy vicc

2020. 4. szám meg   -
fej  tése: A gondolko-
dás olyan, mint az ej-
tőernyő. Akkor jó, ha 
nyitott!   
plusz    egy vicc: ...egy-
szerre csak az egyi-
kük beszéljen!

Hozzávalók 23-34 cm-es tepsihez: 6 tojás, 25 dkg 
cukor, csipet só, 25 dkg liszt, 7 evőkanál olaj, fél te-
áskanál sütőpor.

A krémhez: 2 nagy doboz citrom vagy natúr görög 
joghurt, 2-3 citrom, kb. 15 dkg cukor, de ízlés szerint.

A tetejére: 2 csomag habfixáló, fél liter habtejszín.
Elkészítés: A piskótához az egész tojásokat alapo-

san felverjük a sóval, cukorral, majd az olajat is hoz-
zácsurgatva tovább verjük, végül a sütőporral elkevert 
lisztet hozzászitáljuk, és alacsony fokozaton azt is be-
lekeverjük. Sütőpapíros tepsiben kb. 35 perc alatt 180 
fokos sütőben megsütjük.

Mikor kihűlt, 2 lapba vágjuk.
A krémhez felmelegítjük a joghurtot, a citrom le-

vével, cukorral, majd a tűzről levéve beleszórjuk a 
habfixálót. Hagyjuk hűlni, közben felverjük a tejszínt 
habbá és a langyos joghurthoz forgatjuk, hűtőbe tesz-
szük dermedni, majd mikor már eléggé sűrű krém volt, 
megtöltjük a két lapot, a tetejét és díszítjük, majd fel 
kockázzuk.

Joghurtos citromkocka
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FENNÁLL FÉLÉV ! VÉS KÖZÉPFÜL ! KÁLIUM HAMIS BESZÉD TÁRGYA NÉVELŐ

L

LIBA-VÉLEMÉNY TAPAD

BALIN

☼ O

KARINTHY 
FRIGYES-
IDÉZET

BANÁN 
DARABKA !

NEMESFÉM-
PÉNZEK TÖMEG-

ÉRTÉKE

EURÁZSIAI NÉP 
TAGJA

HELYSÉG 
BEREGSZÁSZ 
KÖZELÉBEN

VÖRÖS, 
ANGOLUL

BÓR

FODOR GÉZA 
VERSE

HELYSÉG A 
TÉCSŐI 

JÁRÁSBAN

1
GRAMM

EGYMÁST 
KÖVETŐ BETŰK

HÍRT AD AZ 
ESEMÉNYRŐL

ZABSZEM !

HÍRES MAGYAR 
MÉNES

AZ ORRÁHOZ

VÁLTÓ-
KEZESSÉG

URÁN ÉS ÓN

NÉMET VÁROS

RÖVID 
CÉGFORMA

2

NAGYOBB 
ÜZLETLÁNC 
RÖVIDEN
GYALOG-
ÁLDOZAT 

VENETZELAI 
VÁLOGATOTT 
LABDARÚGÓ

RAGADOZÓ 
MADÁR

FAÁG

LANTÁN

TARNA-VÖLGYI 
KÖZSÉG, HÍRES 

A VÁRA

PORTUGÁL 
MŰV. ISKOLA
BELÜL LEÖL!

SZERELMETES … 
)PETŐFI)

SZERENCSE-
TÁRGY

A FRANCIA 
KÁRTYA SZÍNE

VENLO FOLYÓJA

SOKÁC 
ÁLARCOS

BÉKE JELKÉPE EZ 
A MADÁR

SZONÁTA 
RÉSZE !

FÜLÖP-
SZIGETEK 

SPORTJELE

ANGOL PONT

NŐI ÖLTÖZŐ-
SZOBA

SPORTOL

PALEO … - 
GÖRÖG 

VÁROSKA

EGY SZÁL 
PALÁNTA

TONNA

SZLOVÉN-OLASZ 
FOLYÓ

BELSŐ KÍN !

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

Találós kérdés:
– Mi a különbség a toronyóra, az ökör és az ököl-

vívó között?
– ???
– A toronyóra üt, az ökör legel, …

Kétbetűsek: AZ, CR, 
DS, EI, GI, GL, NI, RE, YÉ, 
YP, ZH.

Hárombetűsek: ÁTA, 
ETE, ÉLI, GÉZ, HAS, NRO, 
ÓTA, PAD, RAJ, TÓL, TSA, 
VÁR.

Négybetűsek: AVAR, 
ELLŐ, ERIE, GETE, KATE, 
LABE, NAPI, PEGE, RITU, 
ROLL, URAL, ZÁRÓ.

Ötbetűsek: AKADÓ, 
ELŐLE, HALLE, HIÁNY, 
LEBŐG, LÓARC, METAL, 
METIL, PEDIG, RÁÜLŐ, 
START, TOLUL, ÜRÜLŐ.

Hatbetűsek: HEBEGŐ, 
HETÉRA, IDILLI, JAVIER, 
KITESZ, LÉTIGE, PALLOS, 
RABIGA, RORÁTE, ROSÁ-
LÓ, SKONTÓ, SZÓLAM.

Hétbetűsek: ANIMÁ-
LÓ, CABALLÉ, EREDE-
TI, ÉGETETT, GEBERIT, 
HASÜREG, ÍRATLAN, 
ÓRATERV, ŐSPATÁS, 
SAVALAS, ÜTLEGEL.

Nyolcbetűsek: ÁRAM-
ÜTÉS, EZELŐTTI, GYÁR-
ÜZEM, IDETETET, ÖKÖL-
VÍVÓ. 

Kilencbetűsek:  EL-
ADÁSI ÁR, PAVAROTTI. 

Tizenegy betűsek: GU-
LIPÁNFÉLE, MEGÉR-
DEMELT.

Tizenkét betűsek: GE-
RELYHAJÍTÓ, JÓ SZE-
RENCSÉT.

6 ok, amiért érdemes 
almaecetet fogyasztani

Számos előnye van az almaecet fogyasztásának, koráb-
ban a népi gyógyászatban is használták, de főzés köz-
ben is bevethető. Tudd meg, miért ajánlott fogyasztani!

1. Magas ecetsav-tarta-
lom, erőteljes biológiai 

hatások
Kétlépcsős eljárással 

állítják elő az almaece-
tet. Először az almát ap-
rítják fel, ami ezután el-
kezd erjedni, második lé-
pésként az alkoholos ol-
datot tovább fermentál-
ják, azaz erjesztik, ez pe-
dig ecetsavvá alakul. Na-
gyon kevés kalória talál-

ható benne. Bár vitami-
nokban nem annyira gaz-
dag, kálium, aminosav 
és antioxidánsok viszont 
megtalálhatóak benne.

2. Megöli a káros 
baktériumokat

A körömgomba, tet-
vek, szemölcsök és fülfer-
tőzések kezelésére kiváló 
segítség az alma borecet, 
valamint a sebek tisztítá-
sára is használható. Gátol-
ja például az élelmiszer-
ben a baktériumok sza-
porodását, emiatt élelmi-
szer-tartósítószerként is 
használják.

3. Alacsonyan tartja a 
vércukorszintet

Az almaecet legelismer-
tebb hatása a kettes típusú 
cukorbetegségben szenve-
dőknél jött elő. Mindenki 
számára előnyös a vércu-
korszint normál tartomány-
ban tartása, ebben segíthet 
napi 2 evőkanál almaecet 
fogyasztása.

4. Súlycsökkentést is 
segíti

Tanulmányok is alátá-
masztják, hogy az almaecet 
segít a fogyásban. Növelhe-
ti a jóllakottság érzését, segít 
kevesebb kalóriát bevinni. 
Ha például magas szénhid-
ráttartalmú étel mellé alma-
ecetet is fogyasztasz, segít, 
hogy később ne edd túl ma-
gad, mert teltségérzetet okoz 
és csökkenti az étvágyat.

5. Csökkenti a kolesz-
terinszintet és javítja a 

szív egészségét
A szívbetegség jelenleg 

a leggyakoribb korai halá-
lozási ok. Egy Harvardon 
elvégzett tanulmány meg-
figyelése szerint azoknál a 
nőknél viszont csökken a 
szívbetegség kialakulásának 
kockázata, akik salátaöntet-
ként almaecetet használnak.

6. Segít a rák 
megelőzésében

A rák egy alattomos 
betegség, amelyet a sejtek 
szabályozatlan növekedé-
se jellemez. Számos tanul-
mány bizonyítja, hogy az 
ecet különböző típusai se-
gítenek a rákos sejtek elleni 
harcban azzal, hogy zsugo-
rítják azokat – ám ezt egy-
előre izolált sejteken és ál-
latokon tesztelték, így nem 
igazolható pontosan, hogy 
az embereknél milyen ered-
mények várhatók.
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Jövőre 7 euróba kerülhet majd az 
ukránoknak a beutazás az EU-ba

2. old.
Ukrajnában nyilvánosságra 
hozzák a tisztségviselők fizetését

2. old.
A hrivnya ingadozására 
számíthatunk 2020-ban

 3. old.

Az almafa metszése
4. old.

Ukrajnában kedvező 
üzletindítási hitelek várhatóak

3. old.
2020-ban 5000 km autóút 
javítását tervezik

3. old.
Növényi vírusok ‒ hogyan 
védekezzünk ellenük?

4. old.

6. oldal

Mákos guba narancsos 
kréMMel

Mákos guba narancsos 
kréMMel

10. oldal
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Premierben 
a pizza

Nem túlzás azt állítani, hogy 
a pizzát a világ szinte min-
den pontján eszik, veszik, ké-
szítik. A pizza méltón a világ 
legnépszerűbb étele, ezért 
utánajártunk, honnan indult.

Aki eddig csak kacérkodott 
a futás gondolatával, annak 
van még egy jó érvünk amel-
lett, hogy érdemes tényleg el-
kezdeni. Egy friss tanulmány 
szerint az öregedés erekre 
gyakorolt hatása visszafor-
dítható, rendszeres futóedzé-
sekkel pedig akár négy évet 
is fiatalodhat a szívünk.

A futás eddig nem ismert jó hatása

HoroszkópHoroszkóp

Műholdas TV-műsor
Február 3 – 9.

Még több rejtvény!Még több rejtvény!
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