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Figyelem!
Fizesse elő a Kárpátinfót!

Index 08776
Legyen Ön is a partnerünk!

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

Folytatás a 3. oldalon

Maradni és megmaradni

Folytatás a 4. oldalon

Nagyböjti ételek kóstolóval 
egybekötött bemutatója

azonnali kezdéssel a következő pozíciókba: 

zSALUzó-ÁcS, bETANíToTT 
zSALUzó MUNKÁS

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

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

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

EGyÉb INForMÁcIó:
• térítésmentes szállást tudunk biztosítani

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

jELENTKEzÉS: 
+3630/231-0459-es telefonszámon vagy az 
iroda@acs-bau.hu e-mail címen.

Munkatársat keresünk több éve
 cégünknél dolgozó kárpátaljai 

létszámunk bővítéséhez 
magyarországi munkahelyre 

Száz év kárpátaljai 
prózája

Történelmileg úgy 
a l a k u l t ,  h o g y 

a  v i d é k ü n k ö n  é l ő 
görögkato l ikusok  – 
köztük a magyar ajkú-
ak körében – a nagy-
böjti szokások jelentős 
része mindmáig fenn-
maradt. Így aztán bát-
ran állíthatjuk, hogy a 
Rákóczi Főiskola Győr 
termében szervezett 
nagyböjti ételek kós-
tolóval egybekötött be-
mutatóján csakis olyan 
ételeket ízlelhettek meg 
az érdeklődők, ame-
lyeket már nagy- és 
dédszüleink korában, 
meg még jóval azelőtt is 
ugyanúgy készítettek.

Ha jól belegondolunk, 
a mai háziasszonyok szá-
mára nem is olyan egy-
szerű egy olyan tészta 
elnyújtása, amelyet nem 
tart össze néhány tojás. 

A II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátal-
jai Magyar Fő-

iskola és a Pro Cultura 
Subcarpathica civil szer-
vezet közös szervezésé-
ben idén is megrende-
zésre került a hagyomá-

nyos farsangi jótékonysági 
bál. Az eseményt február 
21-én tartották a Rákóczi 
Főiskolán. A bál bevételé-
ből a kárpátaljai művésze-
ti iskolák tehetséges, nehe-
zebb sorban élő diákjait kí-
vánják támogatni.

Az érkező vendégeket 
a Beregszászi Dixieland 
Band nosztalgiazenéje fo-
gadta. Majd dr. Orosz Ildi-
kó rektorasszony köszöntöt-
te a megjelenteket. Aki arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a 
farsangi időszakot akkor is 

vidáman kell megéljük, 
ha gondok terhelik min-
dennapjainkat. Időt kell 
szakítanunk arra, hogy 
feltöltekezzünk a holnap 
küzdelmeihez. 

Jótékonysági bál a Rákóczi Főiskolán

Fotó: Fülöp László

A krumplis derelyétől a rakott puliszkáig
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Aki farsang idején jól mulat, 
az egész évben jól fog dolgozni is, 
kezdte ünnepi köszöntőjét Bakan-
csos László alelnök. Aki arra biz-
tatott mindenkit, hogy jókedvvel 
űzzék el a telet, hogy aztán a böj-
ti időszakban reményteli szívvel 
várhassák a feltámadás ünnepét. 

Horváth László, az UMDSZ 
BJSZ elnöke a szervezet nagyobb 
rendezvényeiről szólt, kiemelte a 
nemzeti ünnepeken való együttlét 
fontosságát, hangsúlyozva, hogy 
magyarságunk, nemzeti kultúránk 
megőrzése érdekében még jobban 
össze kell fogni. A bálozóknak azt 
kívánta, hogy vidám mulatozás-
sal űzzék le a telet.

Nem is volt tél, mit űzzünk 
el? – tette fel a költői kérdést 
Beke Mihály András első beosz-
tott konzul. – A rossz szellemeket 
mindenképpen, mondta. A dip-
lomata örvendetesnek nevezte, 
hogy Kárpátalján még ragaszkod-
nak a farsangi hagyományokhoz, 
ami azért is fontos, mert – egy 
székely nénit idézve – nem mi 
őrizzük meg a hagyományokat, 
hanem azok tartanak meg ben-
nünket. Az ünnepeinkben is érez-
zük, hogy együvé tartozunk, fo-
galmazott Beke Mihály András. 

Cseh Áron, Magyarország 
Ungvári Főkonzulátusának ve-
zetője konzulja abbéli örömének 
adott hangot, hogy nem csupán hi-
vatalos ügyintézésekkor találkoz-
hatnak a diplomaták az itteniek-
kel, de ünnepségeken és mulatsá-
gokon is, ami mindenképpen segí-
ti az itteniek életének, gondjainak 
és örömeinek jobb megismerését. 

Zubánics László, az UMDSZ 
elnöke örömmel állapította meg, 
hogy Kárpátalján növekszik a há-
zasodási és a gyermekvállalási 
kedv, ami reménységre ad okot. Az 

UMDSZ-farsangi bál a Helikonban

A hagyományok tartanak meg 
bennünket

Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepé-
lyek jellemzik a farsangi időszakot. Így volt ez idén Kárpátalja-szer-
te is. Csak Beregszászon négy bált szerveztek az elmúlt hétvégén. 
Pénteken az UMDSZ Beregszászi Járási Szervezetének népes csa-
pata töltötte meg a Makkosjánosiban található Helikon éttermet, 
hogy vidám mulatozás keretében búcsúztassák a telet.

elnök arról is szólt, hogy folyama-
tosan próbálják megújítani a szerve-
zetet, hogy minél jobban képvisel-
hesse a kárpátaljai, az ukrajnai ma-
gyarság érdekeit. Tiszteljük és be-
csüljük meg egymást az ünnep- és 

a dolgos hétköznapokon is, mondta. 
Az elnök a továbbiakban a barátság, 
a szeretet, az összefogás fontosságát 
emelte ki, hisz idén a helyhatósági 
választások újabb kihívások elé állí-
tanak majd bennünket. Most viszont 
a mulatás, a télűzés ideje van, így jó 
szórakozást kívánt a résztvevőknek.

Ebben segítettek a Reskó-Papp 
Angéla vezette tiszacsomai hagyo-
mányőrző csoportok. Botos Ge-
orgina koreográfiájában nem csu-
pán ízelítőt adtak a Kárpát-meden-
ce magyar táncaiból, de parkettára 
is vitték a résztvevőket, hogy az-
tán egy fergeteges hangulatú mu-
latság vegye kezdetét. Amelynek 
egyik fénypontja a táncverseny 
volt. A talpalávalót biztosító 3+1 
együttes majdnem hétpróbára tet-
te a benevezett párokat, akik kü-
lönböző táncnemekben bizonyí-
tották rátermettségüket. Nem is 

volt könnyű a zsűri dolga, mely-
nek munkájában Kosztyu Csilla 
(Csoma), Bihari Olga Hetyen), 
Orosz Ljudmila (Gát) mellett e 
sorok írója is részt vett. Végül a 
következő eredmény született: a 
szolidság és szeretet díjat kap-
ta a muzsalyi Tóth Ákos és Éva, 
összhangban legjobbnak ítélte a 
gáti Heé Béla és felesége, Erika 
táncát, az elegancia és egymás-
ra figyelés díjat a csomai Derceni 
Zsolt és Márta produkciója érde-
melte ki. A harmadik helyen azo-
nos pontszámmal Kádár Kálmán 
és Babi (Halábor) illetve Kertész 
Krisztián és Andzselika végzett. 
Második lett a csomai Hajdu 
Krisztián és Éva, az első helyen 
pedig Szofilkánics Dávid és Dá-
vid Lívia (Zápszony) végzett. 
Valamennyien értékes ajándéko-

kat kaptak. Így többek között, a 
Kárpátaljai Református Egyház 
Diakóniai Központja igazgató-
jának, Nagy Bélának a felajánlá-
sával egy négy nap és három éj-
szakás, illetve egy 3 nap és kétéj-
szakás berekfürdői üdülést nyer-
tek a legjobbak, Biró Tibornak, 
a Helikon igazgatója felajánlásá-
nak köszönhetően pedig egy pár 
a hotel nászlakosztályát vehet-
te igénybe reggelivel együtt. De 
Magyarország Ungvári Főkon-
zulátusa felajánlásának köszön-
hetően voltak a nyeremények kö-
zött finom borok, illetve értékes 
könyvcsomag és ajándékkosár is 
gazdára talált. 

Az ötödik alkalommal meg-
tartott UMDSZ farsangi bálon 
szemmel láthatólag mindenki jól 
érezte magát.

Kovács Erzsébet

A magával ragadó kárpáti táj 
a művész képein attól olyan iz-
galmas, hogy az itt élő ember 
ahhoz szervesen hozzátartozik, 
fogalmazott köszöntőjében Szi-
lágyi Mátyás beregszászi ma-
gyar főkonzul, aki a továbbiak-
ban Kopriva Attila művei kap-
csán azok harmonikus színvilágát 
emelte ki. A diplomata beszámolt 
róla, hogy örvendetes módon igen 
sok látogatót vonzott a korábbi, 
az Erfán Ferenc festményeit fel-
vonultató tárlat. A hagyományos 
konzuli feladatok mellett az in-
tézmény fontosnak tartja, hogy 
bekapcsolódjon Beregszász és a 
környék kulturális életébe, hang-
súlyozta a diplomata. 

Kopriva Attila a forma és a 
tartalom szerves egységéről be-
szélt: elmondta, mindig arra tö-

Kopriva Attila kiállítása a beregszászi konzulátuson

Táj és ember harmóniában
Vidékünk neves szülöttéről, Munkácsy Mihályról nevezték el Ma-
gyarország Beregszászi Konzulátusának új kiállító termét, ahol – ta-
lán csak véletlenül hozta így a sors – egy szintén Munkácson szüle-
tett kiváló festő kiállítására került sor. Kopriva Attila a hagyomá-
nyos kárpátaljai festészet legnemesebb hagyományait követi, még-
hozzá úgy, hogy egy saját művészi világot megteremtve folytono-
san megújítja azt. 

rekszik, hogy a képeken elhelye-
zett foltokból fokozatosan egy 
izgalmas színvilágot teremtsen, 
amely szerencsés esetben mély 

tartalommal telítődik meg. Va-
lamennyi művészeti ágban az 
emberszeretet igencsak lénye-
ges dolog, csak ez tudja moti-
válni az alkotót az igazán érté-
kes művek létrehozására, muta-
tott rá az ünnepelt. 

A megnyitón a Beregszászi 
Kodály Zoltán Művészeti Isko-
la Kikerics énekegyüttese (veze-
tőjük Szűcs Margit) magas mű-
vészi színvonalon magyar nép-
dalokból adott elő egy csokor-
ra valót. 

A kiállítás három héten át te-
kinthető meg.

Eszenyi Gábor

 – Ami a hágón túlról hoz-
zánk érkező turisták hozzáállá-
sát illeti, továbbra is furcsa ket-
tősség figyelhető meg náluk: na-
gyobb hányaduk szívesen jár ét-
terembe, ám egy részük csak rit-
kán fordul meg ilyen helyeken. 
Így ők a bográcsgulyáson és a 
lacipecsenyén kívül mást nem 

is nagyon ismernek – nyilatkoz-
ta az immár nyolcadik alkalom-
mal megrendezett Magyar Kony-
ha Hete kapcsán Mester András, 
a Kárpátaljai Magyar Turiszti-
kai Tanács elnöke. Nekünk pe-
dig nem lehet más a célunk, mint 
hogy bemutassuk vendégeink-
nek a magyar konyha legsikere-
sebb fogásait. Ebből pedig iga-
zán bőséges a kínálat. S hogy a 
címben feltett kérdésre válaszol-
jak: a magyar konyha népszerű-
ségének a titka éppen a sokszínű-
ségében rejlik. A kárpátaljai ma-
gyar konyha pedig számos egye-
di sajátossággal bír, hisz markán-
san jelen vannak benne azok a 
kulináris jegyek, melyeket hosz-
szú együttélésünk során más né-
pektől vettünk át. Kezdeménye-
zésünk egyébként nem csupán 
a máshonnan érkezőknek szólt. 
Legalább ilyen fontosnak tart-
juk, hogy az itt, helyben élők is 
megismerkedjenek azzal az igen 
változatos menüsorral, amit ét-
termeink kínálnak. 

– Harcsapaprikás túrós csu-

Torkos csütörtök után…

Mitől oly népszerű a magyar 
konyha?

Vidékünkön immár lezajlott a Magyar Konyha Hete rendezvény-
sorozat, amelyhez Ungvártól Szürtén, Munkácson, Beregszászon, 
Nagyszőlősön át egészen Rahóig 21 vendéglátó hely csatlakozott. 
Az összesítésekből kiderült, hogy soha ennyien nem keresték fel 
ezekben a napokban a kezdeményezésben résztvevő éttermeket, 
pizzériákat, mint ebben az évben.

szával… Ugyan melyik kárpát-
aljai háziasszony ne hallott vol-
na erről a nagyszerű ételről?! 
– folytatja az imént megkezdett 
gondolatmenetet Biró Tibor, a 
Helikon hotel és étteremkomp-
lexum tulajdonosa. – Ám sokan 
közülük eddig még nem vették 
a bátorságot, hogy szeretteik-

nek el is készítsék. Nekem a má-
sik kedvencem a palócleves, ám 
azt is tudom, hogy ismeretségi 
körünkben azt kevesen készítik 
el otthon. Pedig biztos vagyok 
benne, hogy aki egyszer meg-
kóstolta, az szívesen fogyaszt-
ja a továbbiakban is rendszere-
sen. Mi, akik kezdetektől fogva 
bekapcsolódtunk a rendezvény-
sorozatba, azt tapasztaltuk, hogy 
szerencsés, ha az alkalomra el-
készített menüben egy-két vál-
toztatást eszközlünk minden év-
ben. Mert legfőképpen így tud-
juk a teljes gazdagságában meg-
mutatni a magyar gasztronómiát.

– De ne higgyük azt, hogy 
a magyar konyha hete csupán a 
felkínált ételekről szól – foly-
tatja Biró Tibor. – Hanem arról 
a meghitt, igényes környezetről 
és figyelmes kiszolgálásról, ami-
ben az éttermeket felkeresve ven-
dégeink részesülnek. Nemcsak a 
torkos csütörtökön és a hozzá kö-
zel eső napokon, hanem az esz-
tendő minden szakában. 

Kovács Elemér

Az ukrán bruttó hazai összter-
mék (GDP) csaknem negyedét adja 
a szürkegazdaság – derült ki ab-
ból a kutatási anyagból, amelyet a 
Ernst and Young vállalat végzett el 
a Mastercard támogatásával az uk-
rán gazdasági minisztériummal, a 
jegybankkal és a statisztikai hivatal-
lal együttműködésben, és amelynek 
eredményét hétfőn tette közzé a jegy-
bank honlapján.

Az ukrajnai szürkegazdaságot vizs-
gáló elemzők megállapították, hogy a 
2018. évi GDP 23,8 százaléka, azaz 
846 milliárd hrivnya keletkezett szür-
ke műveletekből. Ebből jelentős részt, 
a GDP 19,7 százalékát, azaz 702 milli-
árd hrivnyát tettek ki a készpénzes el-
számolások.

A jegybank éppen ezért elsősorban 
a nem készpénzes kifizetések fejleszté-
sével igyekszik leküzdeni a szürkegaz-
daságot. „Általában véve a szürkegaz-
daság csökkenthető a szociális kifizeté-
sek kizárólag nem készpénzes formában 
történő bevezetésével, adókedvezmé-

Az ukrán GDP csaknem egynegyedét 
teszi ki a szürkegazdaság

nyekkel, a kis- és középvállalkozások 
számára POS-terminálok telepítésével, 
valamint egyéb más, a kereskedőket és 
a fogyasztókat is egyaránt a nem kész-
pénzes elszámolásra ösztönző megoldá-
sokkal” – idézte az Ukrajinszka Prav-
da hírportál a jegybank közleményét.  

Az UNIAN ukrán hírügynökség 
pedig arra emlékeztetett: európai or-
szágokban végzett kutatások kimutat-
ták, hogy a készpénz nélküli fizetések 
arányának száz százalékra növelése a 
szürkegazdaság arányát a GDP 0,6-3,7 
százalékával csökkentheti, az állam-
háztartási bevételek pedig ennek kö-
szönhetően a GDP 0,1-0,8 százaléká-
val nőhetnek.

Az UNIAN adata szerint Ukrajná-
ban 2019-ben a bankkártyás fizetések 
száma 29 százalékkal nőtt az előző évi-
hez képest, és a tranzakciók száma elér-
te az 5 milliárdot, az összeg tekinteté-
ben ez 24 százalékos növekedést ered-
ményezett, a teljes forgalom megköze-
lítette a 3600 milliárd hrivnyát.

MTI
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 „Tánccal temetjük a telet… 
A szoknya libbenjen, a láb dob-
banjon! Minden gyerek pördül-
fordul-integet, ezzel búcsúztat-
ják a telet…” – hívogatott vers-
ben a télbúcsúztató mulatságra 
Tóth Sin Regina és Hanna. 

A vendégeket Sin József, a 

KMKSZ Beregszászi Közép-
szintű Szervezetének elnöke kö-
szöntötte, aki az erőgyűjtés ide-
jének nevezte a farsangot. Nem 
volt könnyű évünk, és idén is 
lesznek próbatételek, mondta. 
De most a télbúcsúztatásnak, a 
farsangolásnak, a mulatságnak 
van itt az ideje. Mulassunk, hogy 
aztán jókedvvel dolgozhassunk.

A farsang a tél, a gonosz szel-
lemek elűzésének ideje, kezdte 
köszöntőjét Beke Mihály And-
rás, Magyarország Beregszászi 
Konzulátusának első beosztott 
konzulja. Aki kiemelte, hogy 
az összefogás évét azzal kezd-
jük, hogy most együtt ünnepe-
lünk, farsangolunk Kárpát-me-
dence szerte. 

A KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének XI. farsangi bálján

„Kongatják a harangot: 
űzik már a farsangot”

Hagyományosan finom foszlós fánkkal, szilva- és barackpálinká-
val fogadták a KMKSZ Beregszászi Járási Szervezetének XI. far-
sangi báljára érkezőket a Helikon hotel bejáratánál a népviselet-
be öltözött fiatalok. Hogy már ezzel is megalapozzák az esemény-
nek a hangulatát, jelezve: nem csupán kulturális, de gasztronómi-
ai hagyományainkat is tovább örökítjük.

Brenzovics László, a KMKSZ 
elnöke beszédében arra emlékez-
tetett, hogy különleges év a 2020 
– ilyen lesz majd a 3030, de azt már 
nem érjük meg. Idén arra emléke-
zünk, hogy 100 évvel ezelőtt a tri-
anoni döntés értelmében szétszakí-
tottak bennünket. Ezt az időszakot 

a kárpátaljai magyarság öt ország-
ban élte meg, úgy, hogy nem hagy-
ta el ezt a vidéket. És lám, mind-
ezek ellenére megmaradtunk, száz 
év múltán is itt vagyunk. Remél-
jük, hogy a következő száz évben 
is lesz itt magyarság, ezért dolgo-
zik harminc éve fáradhatatlanul a 
KMKSZ, hangsúlyozta az elnök. 
Aki azt is mondta, hogy az élet tele 
van rossz szellemekkel, így hát arra 
biztatott, hogy most, farsang idején 
űzzük ki azokat.

Nos, ebben a sárosoroszi és a 
mezőgecsei hagyományőrzők pél-
dát is mutattak. A Százszorszép 
(Oroszi) és a Tüzes liliom (Gecse) 
asszonykórus télűző műsora feled-
hetetlen perceket szerzett. Már Cso-
konai is megénekelte: „Kongatják a 

harangot: űzik már a farsangot”. 
A hagyományőrzők ki is kon-
gatták azt! De volt itt farsangi 
lakodalom, meg téltemető jele-
net is – a szalmabábut igaz nem 
gyújtották meg, de jól elrepítet-
ték azt! Hogy tűnjön már el a tél. 
Igaz, nem is igazán volt idén zi-
mankó, de most már ne is jöjjön! 
A szereplők arra biztattak, hogy 
a bábuval együtt jelképesen mi 
is dobjunk el magunktól minden 
rosszat, hogy egy szebb kikelet 
köszönhessen ránk.

A jó hangulatot tovább fo-
kozta az immáron határon túl 
is igencsak népszerű Sodró 
együttes. Műsorukban a Kár-
pát-medence magyar zene- és 
néptánckincseinek gazdagságá-
ból mutattak be egy csokorra va-

lót. Nagy Anikó, a Ma-
gyar Melódiák szó-
lóénekese pedig szí-
vet-lelket melengető 
nemzeti érzelmű da-
lokat, illetve népsze-
rű operettrészleteket 
adott elő. Csatlakozott 
hozzá Halász László, a 
beregszászi járási mű-
velődési osztály veze-
tője is, akivel népsze-
rű duetteket énekelt 
a közönség nagy tet-
szésére.

A továbbiakban az 
FHG zenekar biztosí-
totta a talpalávalót, és 
ropták is a résztvevők 
fáradhatatlanul. Az est 
folyamán tombolasor-
solásra is sor került, 

melynek során számos értékes 
ajándék talált gazdára. Így töb-
bek között wellness-hétvégére 
szóló beutaló, a KMKSZ nyári 
egyetemén való részvétel – ezút-
tal Sajánban, brüsszeli utazás stb.  

A bál ezúttal nem csupán a 
szórakozást, a közösségi együtt-
létet szolgálta, de a szervezők 
úgy gondolták, legyen az jóté-
kony célú. Annak a benei család-
nak gyűjtöttek, akiknek a közel-
múltban leégett a háza: Sándor 
Beáta egyedül neveli 5 kiskorú 
gyermekét s gondozza rokkant 
édesanyját. 

A nemes kezdeményezés pél-
damutató lehet minden közösség 
számára. 

Marton Erzsébet

– De mit kell tudni ezekről 
a könyvekről? – kérdeztük dr. 
Szabó Irént, a Görögkatolikus 
Egyházművészeti Gyűjtemény 
(Nyíregyháza) munkatársát, aki 
előadást tartott e témakörben.

– Kezdjük talán az elejéről. 
A római katolikus egyház szep-
tember utolsó vasárnapján tart-
ja a Szentírás vasárnapját. Ez 
egy viszonylag újkeletű ün-
nep. A II. Vatikáni Zsinat hatá-
rozatot fogadott el a Bibliáról, 
amely többek között arra szó-
lítja fel a híveket, hogy rend-
szeresen olvassák a Szentírást. 
Liturgikusan pedig egy évben 
egyszer kihelyezik a könyvet 
az oltárra, ünnepélyesen feldí-

A Szentírás és a liturgia egysége

Evangéliumos könyvek 
kiállítása

Görögkatolikus evangéliumos könyvekből nyílt kiállítás a Rákó-
czi Főiskola Apáczai Csere János olvasótermében. Mint a jelenle-
vők megtapasztalhatták, az evangéliumos könyvek nagyobbak, az 
ötvös veretek és a zománcképek miatt sokkal díszesebbek, mint a 
megszokott házi használatú Bibliáink. 

szítve azt. Református testvére-
inknél általános gyakorlat, hogy 
az úrasztalon ott tartják a Bibli-
ának egy díszes vagy régi kiadá-
sát, de nincsenek hozzá liturgikus 
cselekmények.

– Nem úgy, mint a görög
katoliku soknál.

– A keleti egyházban, így a 
görögkatolikus gyakorlatban is az 
evangéliumos könyv – ami nem a 
teljes Szentírás – a templom legki-
tüntetettebb pontján, az oltáron van 
elhelyezve. Állandóan ott tartjuk, és 
a liturgikus cselekményeknek a ré-
sze. A pap és a hívek állandó kap-
csolatban vannak vele. 

– Az imént már jeleztük, hogy 
az evangéliumos könyv sokkal dí

Brenzovics László, a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövet-
ség és a Kárpátaljai Magyar Fő-
iskoláért Jótékonysági Alapít-
vány elnöke köszöntő beszédé-
ben az összetartozás fontossá-
gáról szólt. Száz évvel ezelőtt, a 
trianoni szerződés nyomán szü-
letett meg a „kárpátaljai magyar-

ság” – fogalmazott. Kalandos 
időszak volt ez, ma is az, de bíz-
nunk kell a jobb holnap eljöve-
telében, hangsúlyozta.

Dr. Pacsay-Tomassich Orso-
lya, a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium Magyar Diplomá-
ciai Akadémiáért és a Stipendi-
um Hungaricum Programért fele-
lős államtitkára a bál fővédnöké-
nek, Szijjártó Péternek köszöntő 
szavait tolmácsolta. Hangsúlyoz-
ta, ez az alkalom jól példázza a 
kárpátaljai magyarság kitartását 
és helytállását. Maradni és meg-
maradni, ez lehet célunk a világ-
ban, mondta.

Ezt követően egy rövid ösz-
szeállításban a tavalyi bál legem-
lékezetesebb pillanatait tekint-
hettük meg. Majd a helyi fiatalok 
és a Kárpátaljáról elszármazott, 
mára elismert előadók színes 
műsora tette még hangulatosab-
bá az estét. Fellépett a Harmónia 
tánccsoport, élvezhettük a város 
szülöttének, díszpolgárának, Be-
regszászi Olga művésznőnek, il-
letve a szintén a Vérke-parti vá-

rosból induló Csobolya József-
nek csodálatos hangját – aki ma 
a Magyar Állami Operaház teno-
ristája –, valamint megcsillogtat-
ta tudását a Szürtéből elszárma-
zott Bernáth Ferenc gitárművész 
is. Őket követte a viski szárma-
zású Bacsi János zongorista, va-
lamint a csonkapapi születésű 
Baksa András énekes, aki még a 
közönséget is bevonta az ének-

lésbe. Valamennyien abban erő-
sítettek meg bennünket, hogy a 
tehetség, a művészet, a kultú-
ra legyőzi a határokat. Ők ma a 
magyar nemzeti kultúra művelői. 
Akárcsak azok a fiatal tehetsé-
gek, akik a kárpátaljai művésze-
ti iskolákban képezik magukat, s 
akiknek a tanulmányait támogat-
ták a bál résztvevői is. S ehhez a 
fellépő neves művészek is hoz-
zájárultak, hisz díjmentesen vál-
lalták a fellépést a rendezvényen. 

A megnyitót követően jó ízű 
vacsora következett, mely alatt a 
Cifra banda muzsikált. 

Az 1920-as évek hangulatát 
idéző alkalom résztvevői tom-
bolajegyek vásárlásával is hoz-
zájárulhattak a tehetséges diákok 
tanulmányainak támogatásához. 
Egyébként a felajánlásoknak kö-
szönhetően mintegy száz értékes 
nyeremény talált gazdára. 

A farsangi bál hajnalig tartó 
mulatsággal ért véget, melyhez a 
talpalávalót az Integrál együttes 
szolgáltatta.

Kurmay Anita

Jótékonysági bál a Rákóczi Főiskolán

Maradni és megmaradni  
Elejét lásd az 1. oldalon

szesebb, mint egy házi használa
tú Biblia. 

– Igen, mivel az liturgikus 
tárgy. Nyomtatására különös 
nagy gondot fordítanak. Művészi 

az ábrázolás, a betűformák mes-
terien vannak elkészítve. Sok-
kal jobb a papír minősége is, ál-
talában bőrkötésű, és mint em-
lítettük, ötvös veretekkel és zo-

mánc képekkel vannak díszítve. 
A képek a négy evangelistát áb-
rázolják, középen pedig a feltá-
madt Krisztus. Örömhírt, tehát az 
örök élet hírét hozza el nekünk. 

A hátoldalán gyakran négy gom-
bot találunk. Ez a négy láb, amin 
nyugszik az oltáron, ezzel is ki-
emeljük, s egyben óvjuk a ko-
pástól. Sok egyházközség féltett 

kincse egy-egy ószláv nyel-
vű evangélikus könyv, amit 
bár ma már nem használnak, 
de vagy a szentélyben őrzik, 
vagy a templomba kihelye-

zik. A jelenlétéhez 
mindenképpen ra-
gaszkodnak. A ma-
gyar nyelvű evan-
g é l i u m o s  k ö n y -
vek természetesen 
újabb kiadásúak. 
Az ószláv nyelvű, 
többnyire lembergi 
kiadású kötetek a 
szláv gyökerű litur-
gikus hagyomány-
ra utalnak vissza. 
A liturgikus köny-
vek ma már a tu-
dományos kutatá-
sok tárgyát képe-
zik, hisz lehet eze-
ket elemezni köny-
vészetileg, nyelvé-
szetileg és az ötvös 
valamint a zománc-
munkákat  művé -

szettörténetileg. Ez egy külön 
világ, amelynek megismerésé-
vel jobban megérthetjük eleink 
mélyen gyökerező hitéletét.

Szépreményi Kristóf
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Elejét lásd az 1. oldalon
„Ha valaki Krisztusban van, 
új teremtés az; a régiek el-
múltak, ímé újjá lett minden.” 
(2Kor 5,17)

Mily felszabadító öröm lenne 
az, ha a kölcsönző, akinek nagy 
összeggel tartozunk, bejelentené, 
hogy elengedi az adósság hátra-
levő részét! 

Valakit műtétre készít elő az 
orvosa. Meg kell operálni, mert 
egy gyanús daganatot fedeztek 
fel. Az utolsó ellenőrző vizsgá-
latnál kiderül, hogy eltűnt a da-
ganat, nem találják, nincs szük-
ség műtétre.

Egy szerelmes asszony epe-
kedve várja a távolban lévő fér-
jétől a levelet, de hiába, már he-
tek óta semmi hír nem érkezik. 
Ám egyszer a postás egy köteg 
tépett, sáros levelet hoz a posta-
hivatal értesítésével együtt: „El-
nézését kérjük a késésért, de le-
vélgyűjtő raktárunkban egy kis 
baleset történt, levelei ezért kés-
tek, megsérültek”.

Mindezek megtörténhetnek 
bármelyikünkkel. És mennyit 
szenved az ember ilyen és hason-
ló élmények és események miatt! 

Krisztusban újjá lesz minden! 
Lehetséges ez? Nem eltúlzá-

sa ez a hitnek? 
A lelki ember felfogása és a 

földi élettől való elvárása egé-

Krisztusban van reményem
szen más. Legalábbis másnak 
kellene lennie. Krisztusban a ke-
vés, a kicsi is áldott, és megelé-
gedéssel kell fogadnunk. Mert 
gondviselőnk nekünk Isten. A 
betegségben reménységünk az 
Úr Jézus gyógyító keze; és nem 
rettegünk a haláltól, mert a ko-
porsó nem a végállomás; házas-
társi kapcsolataink szilárdsá-
gát és maradandóságát mi nem 
tudjuk biztosítani szerelmünk-
kel, ragaszkodásunkkal, takti-
káinkkal – de, ha két ember kö-
zött Krisztus a kapocs, akkor „a 
hármas kötél nem szakadhat el”, 
biztosítva van.

Krisztusban vagyok-e? 
Ha igen, akkor a testi-lelki-

szellemi szükségek nem lehetnek 
úrrá életem felett, nem nyomorít-
hatnak meg. Krisztusban nincs 
keserűségem, amely megront, de 
minden helyzetben, minden kö-
rülmény között van reményem.

Teremts engem újjá, Krisz-
tusom! Veled kívánok élni más, 
új életet. Tartsd védő kezedben 
életem!

 Köszönöm, hogy hihetem 
és kérhetem a Te gondviselése-
det. Áldom, dicsérem szent ne-
ved. Ámen.

Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

„Megteremtette Isten az em-
bert a maga képmására, Isten 
képmására teremtette, férfivá 
és nővé teremtette őket.” (1Mó-
zes 1, 27)

Csapatjáték szerelemmel volt 
a témája a február 18–21. kö-
zött megszervezett előadások-
nak a Házasság hete alkalmából 
Ugocsában. A nagyszőlősi re-
formátus gyülekezet a helyi pa-
rókián látta vendégül azokat a 
fiatal és idősebb házaspárokat, 
akik kíváncsiak voltak, mi min-
dent lehet elmondani a házas-
ságról a Biblia szemszögéből. 
Máramaros-Ugocsa Egyházme-
gye idén első ízben vett részt a 
Kárpát-medence szerte megren-
dezett felekezetközi program-
sorozatban, hogy szülőföldün-
kön is népszerűsítse a házasság 
intézményét Isten gondviselését 
helyezve előtérbe.

Hunyadi Attila, a Mára maros-
Ugocsa Egyházmegye esperese 
és Homoki Tibor, a  missziói bi-
zottság elnöke a házigazdákkal, 
Molnár Lóránt nagyszőlősi lel-
késszel és feleségével, Erikával 
készítették elő a késő délutáni 
alkalmakat. Keddtől péntekig a 
meghívott előadók négy megkö-
zelítésből bontották ki a férfi és 
a nő kapcsolatát.

 Az elköteleződés ünnepének 
tartott egybekelésről, mint csa-
patjátékról beszéltek a meghívott 
szakemberek, rávilágítva Isten 
céljára, az ember megmentésére. 
A két fél egymást segítése Isten-
től való, ami csak Krisztus köve-
tésével valósulhat meg. Minden 
egészen más megvilágításba ke-
rül, ha Isten igéjének tükrében te-
kintjük magunkat és a társunkat. 
Krisztus szeretete az, ami min-
dent egyenesbe hoz. Mondhatjuk 
így is: „Ha az Úr nem építi a há-
zat, hiába fáradoznak az építők.” 
(Zsolt 127,1)

A házasság hete Ugocsában
Halász-Balog Zita beregújfalui 

lelkész, mentálhigiénés szakember 
az egyik csapatjátékosról, a nőről 
értekezett. A társadalomban betöl-
tött helyzetéről, feladatáról a Bib-
lia alapján fejtette ki gondolatait, 
Isten miként vélekedik erről. S ho-
gyan jön össze a párkapcsolattal a 
játék, sőt a csapatjáték? „A játék 

hevét, a játékszabályok betartását 
tekintve megfigyelhető a hasonló-
ság. A házasságnak megvan a maga 
rendszere, alapvetően odafigyelést 
jelent a másikra. De munkát is, mi-
vel dolgozni kell a működéséért. 
Egymást támogató, előremutató kö-
zösség… A csapatjátékban nagyon 
fontos a társ. És az, hogy ki veze-
ti a csapatot.” Akkor sikeres, ha Is-
ten áll az élen. 

Szerdán Taracközi Ferenc be-
regszászi lelkipásztor a másik csa-
patjátékosról: a férfiról beszélt a Te-

remtés könyve és az Énekek éneke 
alapján. A Szentírásból vett minták 
segíthetnek megértenünk Isten cso-
dálatos tervét életünkre nézve, ho-
gyan legyünk társunkkal összhang-
ban. „Miután Istenünk megáldja az 
első emberpárt, ebben nemcsak az 
van, hogy hordozzák Isten dicső-
ségét, hanem kapnak Istentől egy 
játékszabályt. Ameddig a játéksza-
bály adott, és aszerint élnek, addig 
valóban boldogok, kiegyensúlyo-
zott életet élnek. Abban a pillanat-

ban, amikor a játékszabályt félrete-
szik, átlépik, onnantól kezdve kez-
dődnek a problémák.” Így van ez a 
mi életünkben is.

Isten ígérete a garancia arra, 
hogy megfelelő házastársunk lesz. 
Ő tudja, mi a legjobb nekünk. De 
a mi felelősségünk, hogy igeol-
vasással és -megtartással gon-
doskodjunk az áldásokról. Isten-
nel mindig sikerül leküzdeni a 
nézet- és véleménykülönbsége-
ket. Benne közös nevezőre ju-
tunk.  „Ezért a férfi elhagyja ap-

ját és anyját, ragaszkodik fele-
ségéhez, és lesznek egy testté.” 
(1Mózes 2, 24) 

Csütörtökön Sipos József 
tiszaújlaki és tiszakeresztúri lelki-
pásztor a „Szülők az oldalvonalon” 
címmel mutatta be, mi van akkor, 
ha gyermekeink felnőnek, és hirte-
len anyós-após státuszba kerülünk. 
Milyen viselkedést vár el tőlünk Is-
ten ebben a helyzetben? Hogyan se-
gítsük a fiatalokat, hogy kiegyen-
súlyozott szülő-gyermek és unoka 

kapcsolat jöhessen létre? Nos, ez 
volt az a téma, amiről reggelig le-
hetett volna eszmét cserélni az érin-
tettekkel. Focis példával élve Sipos 
József szituációkat sorolt fel, felvá-
zolva az emberi és az isteni gondol-
kodást egy-egy családi esemény, pl. 
nagyszülő-látogatás kapcsán. Jó, ha 
tudjuk, mit és hogyan tegyünk Is-
ten vezetésével.

Pénteken kicsit változott a me-
netrend. Előadás helyett mély bi-
zonyságtétel következett. Körözsi 
Sándor beregdédai lelkész és fele-

sége, Barbara szavait lélegzet-
visszafojtva hallgatták a résztve-
vők. Komoly dolgokról esett szó, 
és tagadhatatlanul hatása alá ke-
rült mindenki az őszinte beszél-
getésnek. Házasságuk történeté-
ből, pillanataikból magunkra is-
merhettünk; az összecsiszolódás-
tól megkezdve, a gyermekneve-
lésen át a férfi-nő szerepek gya-
korlásáig sok hasonlóság derült 
ki. Mi jelent nehézséget a házas-
ságban? Milyen problémákkal 
kell szembesülni? A bizonyság-
tétel második felében még sze-
mélyesebb lett a téma. Barba-
ra mesélt betegségéről, a súlyos 
kórral, a rákkal való küzdelmé-
ről. A hit erejébe kapaszkodva 
bízott és bízik most is.  Megje-
gyezte: „Az életben különbsé-
get kell tenni bosszúság és a tra-
gédia között. Nem mindegy, mit 
hogyan élünk meg. És a fontos-
sági sorrend hirtelen megválto-
zik, ha megbetegszel.” 

Barbara Istentől ígéretet ka-
pott az életre, és Kárpátalján so-
kan imádkoznak érte és család-
jáért. Vallomása hitéről legyen 
másoknak biztatás a társ és a kö-
zösen eltöltött értékes idő meg-
becsülésére. Mire szánjuk a leg-
több időt? Mennyit dolgozunk 
házasságukért? Mert csak any-
nyink van, amit Istentől kapunk, 
és az emberi erőlködés hasztalan, 
ha nincs rajta áldás.  

A pénteki záró alkalom kö-
zös vacsorával ért véget. Öröm-
teli hét volt lelki feltöltődéssel, 
bizonyságát adva, a házaspár-
oknak szükségük van a rend-
szeres megerősítésre, a „játék-
szabályok” átbeszélésére. Ha 
Isten az irányító, ő az „edző”, 
akkor minden rendben van. 
Hordozzuk imádságban házas-
társunkat, házasságunkat, tud-
junk együtt Isten előtt leborul-
ni! Ennyi a titok.

Bodnár Diána
U.I. Az előadások meghall-

gathatók a nagyszőlősi reformá-
tus gyülekezet facebook oldalán!

Nagyböjti ételek kóstolóval 
egybekötött bemutatója

A krumplis derelyétől a rakott puliszkáig

Márpedig a parasztlekvárral, il-
letve krumplival ízesített dere-
lyét ezúttal tojás nélkül készítet-
ték el az ügyes batári asszonyok. 
Egyik vezetőjük, Udut Zita, a he-
lyi Szent Mihály Görögkatolikus 
Óvoda irányítója elmondta: talán 

az jelentette a legnagyobb köny-
nyebbséget, hogy ezúttal is élő 
hagyományról van szó. Tehát a 
nagyböjt kezdetén a háztartások 
legtöbbjéből ma is száműzik a 

húst, a zsírt, a vajat, valamennyi 
állati eredetű élelmiszer-alapanya-
got. Ám mint az ételkóstolón bizo-
nyítást nyert, így is igen változatos 
menüsort alakíthatunk ki az előt-
tünk álló hat hétben. 

A töltött káposzta málékásá-
val, gombával, hagymával és olaj-
jal készült, a héjában főtt, narancs-

szeletekre vágott krumplit olajjal és 
nyers hagymával ízesítették, akár-
csak a parázs paszulyt. A vinyigret, 
mint tudjuk, alapból is böjtös étek. 
És egészséges is, akárcsak a cékla, 

vagy a savanyú káposztából ké-
szült saláta.

A rakott puliszka tetejéről ez-
úttal ugyan hiányzott a házi kol-
bász meg a felpirított szalonna, 
a kakastaréj, de olajjal ízesítve 
ugyanúgy közkedvelt étel ma is. 
Akárcsak a tűzhely platján sült 
pászka, amely háziolajjal meg-
kenve csúszik igazán. Eszembe 
jutott, hogy a főtt krumpli hoz-
záadásával dagasztott kenyérnek 
ugyanolyan foszlósra sikeredett 
a bele, mintha csak nagyanyám 
sütötte volna! Utoljára hagytam 
az örök kedvencet, a lapcsinkát, 
amelynek népszerűségét az is 
jelzi, hogy Kárpátalján – ahol 

pedig nincsenek igazán 
messze egymástól a tele-
pülések, tehát elzártság-
ról már ezért sem beszél-
hetünk – az étel legalább 
öt-hat néven fut (lapcsi, 
kremzli, kugli, tócsni stb.) 
Legutóbb egy baráti társa-
ságban krumplis palacsin-
taként emlegették.

Az ünnepi menü nem 
lenne teljes desszert nél-
kül. Utoljára málépogá-
csával kínáltak. A megne-
vezés kissé megtévesztő. 
Igaz, hogy kukoricadará-
ból készült, de inkább pis-
kótaszeletre hasonlított.

Látva azt ,  hogy a 
szép  számú je len le -
vőnek mennyire ízlet-

tek a nagyböjti ételek, bizto-
sak lehetünk benne, hogy a 
görögkatolikusok a kóstolót jö-
vőre újra megszervezik. 

Eszenyi Gábor
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A megjelenteket Gál Adél és 
Csurmán-Puskás Anikó program-
felelősök várták. No meg Olasz 
Piroska, aki nem csupán bemutat-
ta, hogyan készül a finom farsan-

gi fánk, de míg a fiatalok a Kokas 
Banda vezetésével táncházban 
mulattak, meg is sütötte a hatal-
mas mennyiségű finomságot, és 
a szervezők nagy szeretettel ven-
dégelték meg azzal a táncban fel-
hevült ifjúságot. Akik Kokas Er-
zsébettel ezúttal farsangi dalt is 
tanultak: „Farsang három napjá-
ba, nem vittél el a táncba. Ha nem 
vittél el a táncba, nem önthetsz 
meg húsvétra. Elmúlt farsang, itt 
hagyott, a lányoknak bút hagyott. 
De én nékem nem hagyott, mert 

Farsangolás a Nagyberegi Tájházban

Fánksütés, maszkkészítés 
és táncház

Az elmúlt héten ismét élettel telt meg a Nagyberegi Tájház, aho-
vá ezúttal a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium har-
madikosai jöttek el, hogy ismerkedjenek a farsangi szokásokkal.

én mindig víg vagyok” – énekel-
ték vidáman a fiatalok. Ifj. Kokas 
Károly és Kokas Krisztina veze-
tésével meg szatmári és dunántú-
li táncokat, lassú csárdást és ug-

róst tanultak. A fiúk nagy élve-
zettel játszották Károly irányítá-
sával a sudridomot is.

A tánc és ének után aztán Lé-
vai Derceni Irénke vezetésével 
megismerkedtek a farsangi mas-
karákkal, a busómaszkokkal, il-
letve ki-ki elkészíthette saját ál-
arcát.

A szervezők ezen a héten a 
téltemetés hagyományos szoká-
sát, a kiszebáb-égetést elevení-
tették fel a tájházban. 

Kovács Erzsébet

Informatikavetélkedő a 
KMPSZ szervezésében

Szilágyi Mátyás főkonzul 
üdvözlő beszédében Jókai ha-
talmas életművéről szólva így 
fogalmazott: legnagyobb próza-

írónk egyike nemzedékeket taní-
tott magyar történelemre, az iro-
dalmi művek megbecsülésére, 
de legfőképpen a hazaszeretetre. 

Dupka György, a MÉKK el-
nöke, az Intermix Kiadó veze-
tője a kárpátaljai magyar iroda-

Irodalmi kilátó a konzulátuson

Száz év kárpátaljai prózája
Nem véletlen, hogy a magyar széppróza napjául néhány évtized-
del ezelőtt Jókai Mór születésnapját, február 18-át választották. 
A nagy mesemondó neve halála után több mint száz évvel is jól is-
mert, legnépszerűbb regényei – az Arany ember, A kőszívű ember 
fiai, a Mégis mozog a föld – ma is olvasottak, mondta köszöntő-
jében Beke Mihály András első beosztott konzul a Magyarország 
Beregszászi Konzulátusa Gulácsy termében megtartott Irodalmi 
kilátón. Ahol ebből a jeles alkalomból a Kovács Vilmos Irodalmi 
Társaság (KVIT) tagjai mutatkoztak be. 

lom mögöttünk hagyott száz évé-
nek prózatermését vette górcső 
alá, külön is kiemelve Tamás Mi-
hály Két part között fut a víz című 

regényét, amely hitelesen mutat-
ja be a Csehszlovákiához csatolt 
kárpátaljai magyarok hétköznap-
jait, megmaradásukért folytatott 
küzdelmét. A több mint negyven 
esztendeig tartó szovjet korszak 
kétségkívül legjelentősebb prózai 

alkotása Kovács Vilmos Hol-
nap is élünk c. regénye, amely-
ben először esik szó a kárpátal-
jai magyar férfiak 1944-es de-
portálásáról. Ennek a szomorú 
időszaknak állít emléket Nagy 
Zoltán Mihály A sátán fattya c. 
kisregényében, amely ez idő tájt 
a kárpátaljai magyar irodalom 
legismertebb alkotása. Dupka 
György beszámolt arról is, hogy 
az általa vezetett kiadó gondozá-
sában eddig 75 prózakötet látott 
napvilágot.

A moderátor feladatát ellá-
tó Csordás László KVIT-elnök 
örvendetesnek nevezte, hogy a 
múlt század kilencvenes éveinek 
elejétől kezdődően vidékünkön 

számos figyelemre méltó pró-
zai mű született. Közülük is ki-
emelkedik Balla D. Károly Él-
ted volt regénye, a Szembesü-
lés, a Tejmozi, Berniczky Éva A 
tojásárus hosszúnapja, a Méhe 
nélkül a bába, Penckófer János 
Hamuther, valamint Vári Fábi-
án László Tábori posta és Vá-
sártér című regénye. Az elbe-
szélő próza műfajában emellett 
jelentőset alkotott Brenzovics 
Marianna, Bartha Gusztáv és 
néhány más író. 

Az előadásokat követő-
en a jelenlevő fiatal irodal-
márok – Shrek Tímea, Szabó 
Kata, Marcsák Gergely, Nagy 
Tamás – azokról az irodalmi él-
ményeikről számoltak be, ame-

lyek jelentős módon befolyásol-
ták irodalmi ízlésüket. A találko-
zó végén Vári Fábián László Jó-
zsef Attila-díjas költő, író, vala-
mint a fiatal prózaírók részleteket 
olvastak fel műveikből. 

Kovács Elemér

A tanácskozáson Orosz Ildi-
kó, a KMPSZ elnöke elmondta, 
hogy a pedagógusszövetség már 
több mint két éve vívja csatáját 
az Ukrajnai Oktatási és Tudo-
mányos Minisztériummal a 2017 
szeptemberében elfogadott okta-
tási törvény után megjelent rész-
letkérdések megoldása érdeké-
ben. „A fő problémánk az, hogy a 
magyart nem tekintik anyanyelv-
nek, hanem a külföldi nyelvek ka-
tegóriájába sorolták, ami miatt az 
iskoláink számára a magyar és 
az idegen nyelv oktatására annyi 
óraszámot írtak elő, amennyit ko-
rábban csak az anyanyelv okta-
tására” – emelte ki. Ennek értel-
mében elmondható, hogy tovább 
csorbítanák a kárpátaljai magyar-
ság jogait. Amikor ezt a KMPSZ 
felvetette, az ukrán fél válaszá-
ban arra hivatkozott, hogy a ma-
gyar is európai nyelv, s ha az is-
kolákban annyira ragaszkodnak 
anyanyelvükhöz, akkor tanulja-
nak csak magyart minden más 
idegen nyelv helyett. A KMPSZ 
által kidolgozott különböző ter-
vekre a minisztérium azt felel-
te, hogy azok túllépik a tanulók 
maximális heti megterhelésének 
küszöbét.

„Ma egy olyan órahálót ter-
vezünk elfogadni, amelyben be-
leférünk a maximálisan megen-
gedett óraszámba. Bizonyos órá-
kat átcsoportosítottunk, s ebben 
szeretnénk konszenzusra jut-
ni az igazgatókkal, a KMPSZ 
alapszervezeti elnökeivel és 
a szülői tanácsok képviselői-

Fontos döntéseket hoztak a 
KMPSZ tanácskozásán

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) a kárpátal-
jai magyar iskolák és szervezetek képviselőinek részvételével feb-
ruár 19-én vitatta meg a Teljes és általános középoktatásról szóló 
törvénytervezettel kapcsolatos javaslatait. Az eseményre a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán került sor.

vel” – szögezte le a KMPSZ elnö-
ke, aki hozzátette, a tervezet kidol-
gozásának koncepciója a kompro-
misszumra való hajlam megmuta-
tására is irányul.

A javaslatot Szilágyi Lajos, Kán-
tor József, Kulin Judit és Benedek 
Imre dolgozták ki. Szilágyi Lajos is-
mertette a tervezetet, amelynek fon-
tossága a tantárgyak magyar nyelven 
történő oktatásában nyilvánul meg. A 
Teljes és általános középoktatásról 
szóló törvénytervezet nagyban csor-
bítja az anyanyelven folyó tanórák 
számát, hiszen annak idegen nyelv-
ként való besorolása ellehetetleníti a 
magyar nyelvű oktatást. Elmondta, 
hogy az óraszámok elosztásánál az 
alapelv az volt, hogy minden olyan 
tantárgy megmaradjon, amely az uk-
rajnai általános iskolákban elvárás, 
emellett a számunkra, mint az ország-
ban élő nemzeti kisebbség számá-
ra fontos tantárgyak – az anyanyelv, 
irodalom, történelem stb. – benne le-
gyenek a tervben.

A jelenlévők megszavazták a ja-
vaslat továbbítását az illetékesek-
nek. „Amennyiben a minisztérium 
ezt sem fogadja el, hajlandóak va-
gyunk odáig elmenni, hogy kiáll-
junk azon jogunkért, hogy a magyar 
számunkra anyanyelv, mi itt ősho-
nos nép vagyunk, s minket a kül-
földi nyelvek kategóriájába ne so-
roljanak” – húzta alá Orosz Ildikó.

Az Európai Unió és a finn ál-
lam támogatásával az Ukrajnai Ok-
tatási és Tudományos Minisztéri-
um létrehozott egy olyan munka-
csoportot, amely az ukrán oktatási 
reformot próbálja segíteni. Ennek 

keretében egy külön munkacso-
port dolgozik azon, hogy hogyan 
lehetne javítani az ukrán mint ál-
lamnyelv oktatásának hatékony-
ságát és színvonalát a nemzeti ki-
sebbségek nyelvén oktató isko-
lákban. A nemzeti alaptanterv ter-
vezetéhez a munkacsoport elké-
szítette azt a szempontrendszert, 
amely által az 5–9. osztályokban 
oktatni akarják az ukrán nyelvet a 
kisebbségek iskoláiban. Ennek a 
projektnek a menedzsere kereste 
meg levélben Csernicskó Istvánt, 
a Hodinka Antal Nyelvészeti Ku-
tatóközpont vezetőjét, hogy a kár-
pátaljai magyar közösség és annak 
érdekvédelmi és szakmai szerve-
zetei fejtsék ki véleményüket a ter-
vezet kapcsán. A tanácskozáson 
döntés született arról, hogy a vé-
leményezést – természetesen – el-
készítik, a tervezetet megvizsgál-
ják és javaslatokat fűznek hozzá, 
hiszen „abban közös az érdekünk 
az ukrán állammal és az oktatási 
minisztériummal, hogy a kárpát-
aljai magyar gyerekek elsajátítsák 
az államnyelvet, hangsúlyozzuk 
azonban, hogy az ukrán nyelvet 
az ukrán nyelvórákon kell a tanu-
lóknak elsajátítani, más tantárgyak 
oktatásának továbbra is anyanyel-
ven kell történnie” – fejtette ki a 
nyelvész-professzor.

Brenzovics László, a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövet-
ség elnöke elmondta, hogy az uk-
rán oktatási törvény, a nyelvtör-
vény és az említett törvényterve-
zet diszkriminatív, ugyanis példá-
ul különböző kategóriákat állapí-
tanak meg az oktatás nyelvére vo-
natkozó jogát illetően. A politikus 
örömét fejezte ki a magas számú 
részvétel láttán, amelyből arra kö-
vetkeztethetünk, hogy mind az is-
kolai vezetés, mind a szülők fon-
tosnak tartják a témát, valamint 
bölcsnek tartja az elfogadott ja-
vaslatokat, amely az adott körül-
ményeket figyelembe véve kielé-
gítő eredményeket hozhat.

Csuha Alexandra 
karpataljalap.hu

Február 22-én informatikave-
télkedővel folytatódott a Kár-
pátaljai Magyar Pedagógus-
szövetség (KMPSZ) tanulmá-
nyi versenyeinek sora, melyet 

ismét a Rákóczi Főiskolán és a 
Felsőfokú Szakképzési Intézet 
termeiben tartottak.

A résztvevő diákokat és kísé-
rő tanáraikat Fodor Éva irodave-
zető köszöntötte. Pallay Ferenc 
és Beregszászi István, a főisko-
la Matematika és Informatika 
Tanszékének tanárai abbéli örö-
müknek adtak hangot, hogy év-
ről évre nő a jelentkezők száma 
erre a megmérettetésre.

A megmérettetés célja a mé-
lyebb informatikai műveltség ki-
alakítása. A 8–11. osztályosok 

első körben feladatlapokat töl-
töttek ki, majd szövegszerkesz-
tésben és táblázatkezelésben kel-
lett jeleskedniük.

A vetélkedő legjobbjai: 8. 

osztály: Balogh András (Be-
regszászi Bethlen Gábor Ma-
gyar Gimnázium, felkészítő ta-
nára Márkus Gabriella), 9. osz-
tály: Bara Gabriella (Ungvá-
ri 10. Számú Dayka Gábor Ma-
gyar Tannyelvű Középiskola, 
felkészítő tanára Szuhomlin Ma-
rianna), 10. osztály: Nagy Ádám 
(Nagyberegi Református Líce-
um, felkészítő tanára Bendász 
Katalin), 11. osztály: Novikov 
Erik (BMG, felkészítő tanára 
Homa György).

-nitta-
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A közép-kelet-európai országo-
kat egyformán érinti az egész-
ségügyi szakember- és orvos-
hiány – különösen a családor-
vosok hiánya. Épp ezért a Ma-
gyar Általános Orvosok Tudo-
mányos Egyesülete (MÁOTE), 
a családorvosi szakma és hiva-
tás elismertségének növelésén 
kívül, az utánpótlás helyzetén 
is szeretne javítani.

A célok megvalósítása ér-
dekében a MÁOTE a 2020-as 
évre kiírja az ,,Év családorvo-
sa a Kárpát-medencében” ne-
vet viselő pályázatát, amelyet 
az alábbi két kategóriába tarto-
zó családorvosok számára hir-
det meg:

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

lyázhatnak azok a 3–6. éves or-
vostanhallgatók, akik az alapel-
látásban gondolják kezdeni or-
vosi életpályájukat, vagy akik 
legfeljebb 5 éve dolgoznak or-
vosként az alapellátásban. A pá-
lyázók 3–5 oldalas magyar nyel-
vű egyéni vagy csoportos dolgo-
zatot adhatnak be, amelynek té-
mája lehet:

▪ munkájuk bemutatása, a 
betegellátás megszervezésé-
nek terve vagy megvalósult 
gyakorlata

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

▪ a Kárpát-medencei család-
orvosi ellátás összehasonlítá-
sa, országok jellemzőinek ösz-
szevetése.

Az Életműdíjra olyan család-
orvosként dolgozó kollégák java-

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

solhatók, akik legalább 30 éve 
dolgoznak vagy dolgoztak csa-
ládorvosként.

A pályázatok beadási ha-
tárideje: 2020. február 29. A 
pályázathoz részletes szak-
mai önéletrajzot is mellékel-
ni kell.

A pályázatokat a projekt kár-
pátaljai kurátorának (Jakab La-
jos: jakablajos@citromail.hu, 
tel. 095 1585080) címére várjuk.

A beérkezett pályaművek 
közül a legjobb öt kerül bemu-
tatásra Budapesten 10 perces 
prezentáció formájában. A pre-
zentáció alapján egy Junior fő-
díj és több különdíj kerül ki-
osztásra.

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

A pályázatok végleges elbí-
rálása és a díjak átadása tudo-
mányos ülés keretében törté-
nik, amely egyben továbbkép-
ző konferencia is, és amelynek 
időpontja: 2020. április 24–26. 
A neves előadók részvételével 
zajló tudományos konferencia 
fő témája: a mozgásszervi be-
tegségek.

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

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

Budapest, 2020. február 1.
Magyar Általános Orvosok 

Tudományos Egyesülete

 Egy jó cukrászdában min-
den benne van, ami a szürke hét-
köznapokban egy kis színt csem-
pészhet az ember életébe. Ilyen 
vállalkozás a Mazsi kézműves 
cukrászda és kávézó, mely Me-
zőváriban várja vendégeit. A 
cukrászda tulajdonosával, Kiss 
Gabriellával beszélgettünk sike-
rekről, nehézségekről, örömök-
ről, tervekről.

– Honnan jött a cukrászat 
iránti vonzalom? 

– A mesterség szeretete és 
tudása is édesanyámtól szár-
mazik. Már tizenéves korom-
tól vele sütöttem, segítettem 
neki nyaranta, hétvégenként 
a megrendelések elkészítésé-
nél. Első gyümölcstortámat ti-
zenkét évesen sütöttem anyu-
kám szülinapjára. Akkor még 
nem sejtettem, hogy ezzel fo-
gok foglalkozni a jövőben, 
csak szerettem sütni és azt hi-
szem, jól is ment nekem. Ké-
sőbb aztán szerettem volna a 
szakmai részét is megtanulni. 
Ezért is döntöttem úgy, hogy 
élelmiszermérnöki végzettsé-
get szerzek. Így végeztem el 
a magyarországi Szent István 
Egyetem élelmiszertudományi 
karán az élelmiszermérnök 
Msc. szakot.

– Mikor indult a vállalko
zása?

– Bár az egyetemi évek 
alatt nem foglalkoztam cukrá-
szattal, csak nyaranta, ha épp 
itthon tartózkodtam, akkor sü-
töttem. De miután befejeztem 
a tanulmányaimat, lassan le-
tisztult a kép, hogy mivel is 
és hol szeretnék foglalkoz-
ni. Azt tudtam, hogy ott egy 
multi környezetben nem sze-
retnék dolgozni. Nagyon meg-
határozó volt, hogy a férjem-
mel mindketten itthon, Kár-
pátalján tudtuk elképzelni a 
jövőnket. Amikor 2018 má-
jusában édesapám felhívott, 
hogy a szülőfalumban épp 
most újítanak fel egy épüle-
tet, és ő megkérdezte, hogy 
nem adnák-e ki nekem bérbe, 
hogy ott egy cukrászdát nyis-
sak, nem is volt kérdés az igen 
válasz. Az év december 6-án 
meg is nyitottuk a vállalkozá-
sunkat a férjemmel. Azóta egy 
kis kézműves kávézó és cuk-
rászda várja itt a vendégeket. 

– Hogyan indult a vállal
kozás?

– Azt hiszem, igazán simán 
mentek a dolgok. Elsősorban 
azért, mert maga az épület tu-
lajdonosa sok mindenben segí-
tett nekünk, és támogatott min-
ket azzal, hogy két évre bér-
mentve használhatjuk az épü-
letet, amit teljesen felújítva ve-
hettünk át. Másrészt, mintha 
csak minden ennek a vállalko-
zásnak a megnyitásáért dolgo-
zott volna. A Kárpátaljai Ma-
gyar Vállalkozók Szövetségé-
nél pont akkor volt egy üzle-
ti képzés tanfolyam, ahol sok 
értékes emberrel ismerkedtem 
meg, többek között a könyve-
lőmmel is. El kell fogadnunk, 
hogy az ember nem irányíthat 
és tudhat mindent. Be kell lát-
ni, hogy jobb bizonyos dolgo-

Kóstoló a mezővári Mazsi cukrászdában

Édes élet
A cukrászat kezdetei még a középkorra nyúlnak vissza, amikor 
az olasz udvaroknál először oktatták e különleges szakmára az 
arra kiválasztottakat. S azóta is nagy megbecsülés övezi e szak-
ma képviselőit. Ami nem is csoda, hiszen kezeik közül kerülnek 
ki a legfinomabb édességek. Dobostorta, Rigójancsi, Rákóczi-tú-
rós – csak néhány azok közül, melyeknek említésére is összefut 
szánkban a nyál, hogy a meleg nyári napokon elfogyasztott hűsí-
tőkről már ne is beszéljünk!

kat szakemberre bízni, mert az a 
befektetés megtérül. Én egy rend-
kívül hozzáértő emberre találtam, 
akihez bármilyen kérdésemmel 
fordulhattam. 

– Vendégeik számára milyen 
kínálattal szolgálnak?

– Elsősorban a cukrászda-ká-
vézónkban házi készítésű süte-

ményekkel és tortákkal várjuk 
vendégeinket, ahová kétnapon-
ta kerül friss sütemény a pultba. 
Valamint ehhez kapcsolódóan ká-
véházi italokkal – kávé, tea, for-
rócsokoládé (házi készítésű, sa-
ját receptúra alapján), karamel-
lás tej, tejturmixok, smoothiek, 
shake-k, limonádék (évszaktól 
függően) – szolgálunk. Nagyon 
fontos volt számunkra, hogy mi-
nőségi kávékínálatunk legyen, 
ezért már kezdetekben beszerez-
tünk egy profi kávégépet. A vá-
sárlók torta- és süteményrende-
léssel szoktak megkeresni minket 
szülinapokra, keresztelőkre, kü-
lönböző ünnepekre és természe-
tesen esküvőre.

– Milyen alapanyagokat hasz
nál az édességek elkészítésénél?

– A süteményeink mind úgy 
készülnek,  mintha csak egy 
háziasszony készítené, főzött 
krémből vagy pudingból, gő-
zön felvert tojásból. Törekszünk 
arra, hogy ha csak lehet, akkor 
helyileg szerezzük be az alap-
anyagokat, a tejet, túrót, tej-
fölt, gyümölcsöket, lekvárokat, 
diót, mézet stb. Persze ez nem 
minden esetben lehetséges. Saj-
nos az az álmom, hogy ne növé-
nyi tejszínt használjunk a tej-
színhabos süteményeknél, még 
nem valósult meg, mivel ahhoz 
csak dupla áron lehetne hozzá-
jutni, így a süteményárak is jó-
val magasabbak lennének a meg-
szokottnál. De soha ne mondd, 
hogy soha – mondja bizakodó-
an beszélgetőtársam.

– Egy vállalkozást mindig fej
leszteni kell…

– Mindenképpen! Ebben a fel-
gyorsult világban nemcsak a gye-
rekek unják meg hamar a játéka-
ikat, de a felnőttek is így vannak 

sok mindennel. Ezért folyamato-
san fenn kell tartani az emberek 
érdeklődését. Mi is szeretnénk 
tovább bővíteni a kínálatunkat és 
a tevékenységi körünket is. Ter-
veink között szerepel egy pizzá-
zó és egy kültéri játszótér kiala-
kítása is, valamint szeretnénk 
kiszállításokat is vállalni. Emel-
lett az esküvői repertoárunkat is 
megpróbáljuk bővíteni, például 
candy barral, ami manapság na-
gyon divatos lett. Őszintén szól-
va, rengeteg tervünk van. Persze 
sokszor ezeknek a pénzhiány a 
gátja. Mivel Ukrajnában őrült-
ség kölcsönt felvenni a hatalmas 
kamat miatt, ezért egy kisvállal-
kozónak nagyon nehéz fejlőd-
ni. Így csak lassan tudunk előre 
lépni, mindig egy kicsit. Egy na-
gyobb fejlesztésre sok évet kell 
várni, sajnos.

– A visszatérő vevői kör ki
alakítása nehéz feladat. Önök
nek sikerült. Hogy érzi, mi en
nek a titka?

– Szer in tem a  minősé -
ges termékeink, amikből nem 
adunk alább, valamint, hogy a 
legnagyobb odafigyeléssel ké-
szítjük el süteményeinket. Szí-
vünk-lelkünk benne van a süte-
ményekben. A kezdeteknél so-
kan próbáltak lebeszélni arról, 
hogy pont falun nyissunk egy 
ilyen helyet. De amit mások 
hátránynak láttak, mi előnynek. 
Falun kevés hely van, ahová az 
emberek el tudnak menni, míg 
városon sok a versenytárs és 
magasak a bérleti díjak. A si-
kerünk egyik kulcsa, hogy nin-
csenek versenytársaink, mond-
hatni elsők vagyunk a piacon. 
A másik, hogy család- és gye-
rekbarát helyiséget hoztunk lét-
re egy gyereksarokkal együtt, 
ahová az anyukák, nagyszülők 
szívesen beülnek a gyerekek-
kel. A harmadik pedig, hogy 
anyukám a legrégebbi cukrász 
a faluban, így ő lett a minőség 
biztosítója.

– Ön szerint mi kell egy sike
res vállalkozáshoz?

– Úgy gondolom, egy vállal-
kozásba belekezdeni nagyon ne-
héz szerelem nélkül. Ha az em-
ber nem szereti és ismeri azt, 
amit csinálni akar, akkor ne vál-
lalkozó legyen, hanem inkább 
beosztott. Ha nincs kötődése ah-
hoz, amit csinálni akar, hanem 
csak pénzszerzés céljából kezd 
bele, akkor nagy az esélye rá, 
hogy belebukik. Ismeret és sze-
retet, szerintem ez a két dolog, 
ami élhetővé tud tenni egy vál-
lalkozást.

Kurmay Anita

A harminchárom jelentke-
zőt Váradi Natália, az alapít-
vány irodaigazgatója köszön-
tötte. „A program fő célja fel-
készíteni a diákokat a Kárpát-

aljai Magyar Pedagógusszövet-
ség által szervezett angol és uk-
rán vetélkedőkre” – hangsúlyoz-
ta. Ezt követően bemutatta a hét-
végék szakmai felelőseit. Az uk-
rán nyelvű képzésért Margitics 
Katalin és Knoblok Erzsébet fe-
lel, az angol nyelvű oktatást Li-
zák Katalin és Kóré Dóra veze-
ti. Az ukrán nyelvű órákat Mol-
nár Andrea, Imre Katalin és Sza-

Angol és ukrán nyelvű tehetség-
gondozó hétvége a Rákóczi Főiskolán
Az elmúlt szombaton a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
szervezésében kezdetét vette az angol és ukrán nyelvű tehetség-
gondozó és versenyfelkészítő hétvége. Az esemény megnyitójá-
ra február 21-én került sor a Rákóczi Főiskola Felsőfokú Szak-
képzési Intézetében.

bó Vitalina tartja majd. Az an-
gol nyelvű képzéseket pedig 
Kovács Gábor, Péter Alexand-
ra Katalin és Kóré Dóra fog-
ja vezetni.

A megnyitót követően a je-
lentkezőknek egy szintfelmé-
rő dolgozatot kellett megírni-
uk, mely alapján három cso-
portra – kezdő-, közép- és hala-
dószint – osztották őket a szer-
vezők.

A következő foglalkozások-
ra március 6–8., illetve március 
14–16. között kerül sor.

-nitta-
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A biotermékek előállításával 
és forgalmazásával kapcsolatos 
új ukrajnai jogszabály maximá-
lisan szem előtt tartja az Európai 
Unió országaiban korábban be-
vezetett normatívákat, fogalma-
zott előadásában Kordonec Gab-
riella jogász. Ahhoz, hogy valaki 
az általa előállított zöldség- vagy 
gyümölcsfélét, hús- és tejtermé-
két stb. biotermékként tudja for-
galmazni, birtokában kell len-
nie annak a tanúsítványnak, me-
lyet az ennek a dokumentumnak 
a kiadására feljogosított szerve-
zet adott ki. A könnyebb megkü-
lönböztetés érdekében a bioter-
mékek speciális logóval kerülnek 
forgalomba. Nyomon követhetők 
a címkékre nyomtatott adatok, il-
letve egy országos adatbázis se-
gítségével a gyártón, illetve a for-
galmazón át könnyen eljuthatunk 
a termelőhöz. Mindezek egyelőre 
csak tervek, hangsúlyozta a szak-
ember, ám bízzunk benne, hogy 
hamarosan a törvényalkotók el-
képzelései valósággá válnak.

Ami viszont kevésbé ör-
vendetes, hogy még mindig 
nem készült el azoknak a sze-
reknek a listája, amelyek a 
biogazdaságokban továbbra is 

Fórum a biológiai növényvédelemről a KMVSZ szervezésében

Merre tart a világ?
Európának a tőlünk nyugatra eső felén, így természetesen már Ma-
gyarországon is a fóliás zöldségtermesztésben egyre nagyobb teret 
nyer a növények biológiai védelme. A nagyüzemi hajtatásban már 
szinte csak ezeket az eljárásokat alkalmazzák. Áttörésre számít-
hatunk ezen a téren országunkban is, ahol a biotermékek előállítá-
sát, azok forgalmazását tavaly óta már törvény szabályozza, tud-
tuk meg azon a konferencián, melyet helyi és magyarországi elő-
adók részvételével a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége 
(KMVSZ) szervezett, s amelynek a Rákóczi Főiskola adott otthont. 

bátran használhatók. Erről már Pái 
Béla növényorvos, a KMVSZ falu-
gazdásza számolt be, aki arról is tá-
jékoztatott, hogy egy családi gazda-
ság bioüzemmé történő minősítése 
manapság még igen drága mulatság. 
Kárpátalján egyelőre nincs is olyan 
szervezet, amelynek felhatalmazá-
sa lenne egy ilyen jellegű átminő-
sítés elvégzésére. 

A jövő útja mégiscsak a bioló-
giai növényvédelmi rendszerek al-
kalmazása. Erről győzött meg ben-
nünket előadásában Zentai Ákos, az 
Árpád Biokontroll 2003 Kft. mun-
katársa, aki azt is elmondta, hogy 
a nagyáruházláncok a zöldség és 
gyümölcsfélékben található vegy-
szermaradványok visszaszorítá-
sa érdekében már nem elégednek 
meg azzal, hogy például az ubor-
katermesztő a termék leadása előtt 
olyan vegyszerrel kezelje a növény-
állományt, amelynek az egészség-
ügyi várakozási ideje (ÉVI) három 
nap. A multi gyakran megköveteli, 
hogy az utolsó kezelés a leadás előtt 
még hét nappal korábban történjen 
meg. Az EU országaiban immáron 
az is általánosan bevett gyakorlat, 
hogy kettőnél többféle szermarad-
ványt nem tartalmazhat a zöldség 
vagy gyümölcs. 

A biológiai védekezésre való 
átállás nem egyszerű feladat. Ám 
az integrált növényvédelem meg-
valósítása ma már korparancs, mu-
tatott rá az előadó. A rezisztens faj-
ták termesztése, az üzemhigiénia, a 
gyommentesség biztosítása, a kár-
tevők egyedszáma alakulásának 
megfigyelése, az adatrögzítés nap-
jainkban már alapvető elvárás. Mint 
ahogy a csapdázás, a hálózás – ami-
kor is a bejáratokat és a szellőzőnyí-
lásokat olyan hálóval fedjük, ame-
lyek megakadályozzák, hogy a haj-
tató térbe nagyobb testű rovarok be-
repüljenek. 

A kémiai védekezés pedig le-
gyen okszerű. Valamikor a foltke-
zelés, tehát a fertőzési gócok per-

metezése is elegendő. Egyszóval 
a kémiai beavatkozásokat rutin-
ból, megszokásból már ne végez-
zük. Leginkább úgy könnyíthet-
jük meg a dolgunkat, ha ideális 
feltételeket teremtünk növénye-
ink fejlődéséhez. Ehhez egyenle-
tes hőmérsékletet, megfelelő pá-
ratartalmat és fényviszonyokat 
kell biztosítani.

Zentai Ákos bemutatta azokat a 
hasznos gombafajtákat, fürkészda-
razsakat, fonálférgeket stb., ame-
lyekkel eredményesen felvehetjük 
a harcot a különböző kártevőkkel 
és kórokozókkal. Érdekességként 
beszámolt róla, hogy van már olyan 
eljárás, amikor a fóliasátorba telepí-
tett poszméhek a röpnyílásnál elhe-
lyezett biológiai növényvédő szert 
a lábukon viszik ki a virágokra, így 
védve meg őket a fertőzéstől. 

Baksa András csongori fóliás 
zöldségtermesztő immáron két éve 
nem használ rovarölő szereket. Az 
uborkával betelepített fóliasátrai-
ban a legfontosabb kártevők – az 
atkák és tripszek – ellen azok ter-
mészetes ellenségeit, a különbö-

ző fürkészdarazsakat stb. veti be. 
Ezeket a hasznos rovarokat uk-
rajnai biolaboratóriumokból vá-
sárolja. Az uborka alapvető gom-
babetegségei ellen – didimella, 
botritisz – jó minőségű kémiai 
szereket használ. Ezeket pedig 
Hollandiából rendeli meg. Baksa 
András felhívta a figyelmet arra, 
hogy a gyakorlat azt mutatja: kü-

lönböző csapdák segítségével 
nem csupán a kártevők egyed-
számának alakulásáról kapunk 
pontos képet. Ha jól csináljuk, 
ezekkel az eszközökkel a kárte-
vők jelentős részét, 25-30%-át 
is kifoghatjuk.

A fórumon megtudtuk, hogy 
nem csupán Baksa András az 
egyetlen Kárpátalja zöldségter-
mesztői között, aki gazdaságában 
sikeresen alkalmazza a növény-
védelem biológiai módszereit. 
Ő is, akárcsak a többiek, meg-
erősítette, hogy igen sok múlik 
azon, hogy milyen biztonságosan 
oldják meg a készítmények le-
szállítását. A biolaboratóriumok 
ugyanis az ország középső és ke-
leti részén találhatók, s a hasz-
nos rovarok telepítésére két-há-
rom héten belül mindenképpen 
sort kell keríteni. 

Erről részletesen beszélt 
Szokolov Olekszandr, a Bio 
Technológia vállalat képviselő-
je, aki előadásában azt hangsú-
lyozta, hogy három éven belül 
teljesen át tudunk állni a biológiai 
védekezésre. Eközben folyama-
tosan csökken a készítményekre 
szánt összeg, annál az egysze-
rű oknál fogva, hogy egyre ke-
vesebb kell belőlük. Végül pe-
dig a biológiai növényvédelem 
a hagyományos növényvédelem 
költségeinek nagyjából a 60%-ra 
zsugorodik.

A várható haszon viszont en-
nél jóval több, mivel növénye-
inket nem gyötrik szinte folya-
matosan a kártevők és kóroko-
zók, s nem tesszük ki különböző 
stressznek őket a hagyományos 
permetezésekkel. Így azok ma-
ximálisan tudják hozni azt a tel-
jesítményt, amit a nemesítők ge-
netikailag beléjük kódoltak. 

Kovács Elemér

Szapora károkozók
A tudomány mintegy százötven faját írta le a pockok népes tár-
saságának, melyek közül a mezei és a kószapocok a gazdálkodó 
ember régi „ismerőse”. Az alig tízcentis mezei pocok különösen 
is az, minthogy már nemegyszer szolgált rá a nem éppen meg-
tisztelő „első számú közellenség” címre. Nem véletlenül, hiszen 
szaporaságával és falánkságával ijesztő pusztítást képes előidéz-
ni a gabonatáblákon. (Az elmúlt rendszerben többször is meg-
esett, hogy ellene maga a földművelésügyi miniszter rendelte el 
az általános és kötelező védekezést.) Napjainkban az átfogó nö-
vényvédelmi szolgálatnak és a hatékony vegyszereknek köszön-
hetően országos gondot nemigen okoz, de alkalmi és helyi pusz-
títása tetemes lehet. Fontos tudni, hogy az ellene való védekezés 
minden földhasználónak kötelessége. 

A mezei pocok a fátlan, nyílt 
területek lakója, a kószapocok-
kal ellentétben a szárazabb me-
zőgazdasági területeket ked-
veli. Szinte minden szántóföl-
di növényt károsít, s mivel nem 
képes felmászni a gabonaszá-
ron, elrágja a tövét és úgy dön-
ti le a kalászt, a magvakat pedig 
föld alatti raktáraiban gyűjti ösz-
sze (egy-egy rágcsáló akár két-
kilónyit is). Járatai 20-30 cen-
ti mélyen futnak 
a föld alatt, köz-
ponti kamrából 
és abból kiindu-
ló, sugárirányban 
elhelyezkedő ki-
járatokból állnak. 
Rendkívül szapo-
ra, nősténye olya-
kor tízszer is ellik 
évente, alkalman-
ként 5-10 kölyköt 
hozva a világra. A szülők ellé 
után azonnal párzanak. 

A mintegy 15-20 centis kó-
szapocok jelenlétéről a járatai 
– ezek csak 5-15 centi mélyen 
futnak a föld alatt – árulkodnak, 
amit nemegyszer a fölöttük kitü-

remkedő talajfelszín is jelez. (A 
mezei pocok és a vakond járatai 
20-30 centi mélyen futnak, így 
fúrásuk nem hagy nyomot a fel-
színen.) A fúrás közben felgyü-
lemlett földet kis kupacokban 
túrja ki az úgynevezett vakjára-
tok végén. Vakondtúrásnak vél-
hetnénk, ám a kupacok a vakon-
dénál kisebbek és szabálytalan 
alakúak. Noha nem okoz akkor 
a pusztítást, mint a mezei rokona, 

a növények gyökereinek megrá-
gásával azért károsít. Főként ott 
érzi magát elemében, ahol nem 
vagy kevésbé bolygatott a talaj. 

Bodnár István 
kertészmérnök, 

Nagybakta

Szilágyi Mátyás főkonzul az 
átadó ünnepségen arról szólt, 
hogy nem véletlenül esett a vá-

lasztás ennek a sportágnak a 
népszerűsítésére. Az asztaltenisz 
ugyanis nemcsak sikerélmény-
re nyújt lehetőséget már rövid 

Segített Magyarország beregszászi külképviselete

Pingpongasztalt kapott a 
beregújfalui iskola

Mitől vonzó egy iskola? Bizonyára attól, hogy ott kulturált kör-
nyezetben folyik az oktató-nevelő munka. Meg attól, hogy a szó-
ban forgó tanintézményben a szakmájukat hivatásszerűen gyakorló 
pedagógusok dolgoznak. Nyilvánvaló, hogy ezek a leglényegesebb 
szempontok. Ám ezen kívül akad más is, ami az iskola vonzerejét 
jelentősen erősíti. Például az, hogy milyen az osztálytermek felsze-
reltsége, illetve hogy a tanórákon kívül az intézmény milyen tar-
talmas időtöltést tud biztosítani neveltjei számára. Nos, ez utóbbi-
ban kívánt segíteni Magyarország Beregszászi Konzulátusa, ami-
kor is egy pingpongasztalt és a hozzá való felszerelést ajándékozott 
a Beregújfalui Általános Iskolának. 

távon is, hanem kitartó munkára, 
még jobb teljesítményre ösztönöz, 
méghozzá úgy, hogy játék közben 

megismerjük azt, amiben az átla-
gosnál erősebbek vagyunk, s fej-
leszteni tudjuk azokat a képessé-
geinket, melyekben valamelyest 

lemaradtunk. A pingpongozás 
egyben nagyszerű csapatjáték, 
ahol csak akkor van esélyünk a 
győzelemre, ha maximálisan fi-
gyelünk a párunkra, önzetlenül 
segítjük őt. A diplomata annak a 
reményének adott hangot, hogy 
igen sok itteni tanuló majd az 
asztaltenisz által köt szoros ba-
rátságot a sporttal, ami az álta-
lános előmenetelre is jótékony 
hatással bír. 

Egy kisdiák számára az a 
legjobb, ha a szülőfalujában 
működő tanintézmény minden 
lehetőséget biztosít a tanulás-
hoz, a gördülékeny ismeretszer-
zéshez, hangsúlyozta Nagy Re-
náta iskolaigazgató. Ezeknek a 
feltételeknek kíván folyamato-
san megfelelni a Beregújfalui 
Általános Iskola, amely jelen-
leg 188 tanuló otthona. Az in-
tézmény vezetője annak az örö-

mének adott hangot, hogy 
az utóbbi időben csaknem 
minden elsős korú falu-
beli gyerek náluk kezdi 
meg tanulmányait. A jö-
vőre nézve az is biztató, 
hogy nemcsak az állami 
szervek, de maguk a szü-
lők is jelentős mértékben 
hozzájárulnak az iskola 
komfortosabbá tételéhez. 
Immár harmadik éve ren-
deznek jótékonysági bált. 
S az ezeken a vidám alkal-
makon begyűjtött összeg-
ből számos felújítást sike-
rült elvégezni. Az igazga-
tó meggyőződése, hogy 
az ajándék sporteszköz 
révén még tartalmasabbá 
válik a tanulók szabadide-

jének eltöltése, bővül a sport-
szeretők köre, s jelentősen javul 
a tornaterem kihasználtsága.  

Eszenyi Gábor
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04:00 Győzike
04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:25 Barátok közt
23:20 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:50 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:25 Kapcsolat
Am. filmsor.

01:35 Autogram
02:20 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

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

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

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

életed!
00:00 Magánnyomozók
01:10 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 A vidéki doktor
Német filmsor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:40 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 A királynő szigetei
14:25 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
15:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
16:05 Don Matteo

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.

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

20:30 Kékfény
21:25 A maffia nyomá-

ban - Iovine akció
Olasz krimisor.

22:15 Kenó
22:25 Berlin ege alatt

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

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:15 Új idők új dalai
01:45 Rúzs és selyem
02:05 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

05:25 M5 Híradó
05:50 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'20
07:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:45 Új nemzedék
09:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Dokuzóna
11:15 Angol nyelvű hírek
11:35 Havi 200 fix

Magyar romanti-
kus film

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

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Zorán duettle-

mez-bemutató 
koncertje 2014 - 
Egypár barát

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Hogy volt?!
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

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

mez-bemutató 
koncertje 2014 - 
Egypár barát

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

összetett világ-
bajnokság

11:30 Vízilabda 
közvetítés

13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:00 Labdarúgó 

közvetítés
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 3x8
17:45 Felvezető műsor: 

Jégkorong
18:00 Jégkorong 

közvetítés
20:05 Értékelő műsor: 

Jégkorong
20:45 Kézilabda 

magazin
21:45 Sporthíradó

04:00 Győzike
04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:25 Barátok közt
23:20 Házon kívül
23:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:30 Űrvihar

Am. katasztrófafilm
02:45 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

04:40 Csapdába csalva
05:10 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

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

életed!
00:00 Magánnyomozók
01:10 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 A vidéki doktor
Német filmsor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Európai 

kulthelyek
14:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:30 Önök kérték
21:30 Az első köztársaság

Cseh történelmi 
filmsor.

22:20 Kenó
22:30 A fagy

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:25 Magyarország 

szeretlek!
00:55 4 összeesküvő és 

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

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

és könyv 26 
percben

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

a nóta
07:40 Jó ebédhez szól

a nóta
08:10 Német nyelvű

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:35 A sokszínű vallás
08:50 A sokszínű vallás
09:05 Református 

magazin
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:10 Alkotótárs - 

Szőnyiné Szerző 
Katalin portréja

11:05 Angol nyelvű hírek
11:25 A rablólovag

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschrim
14:15 Család-barát
15:45 Család'20
16:10 Novum
16:40 Térkép
17:10 Útravaló
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Van képünk hozzá
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 – 

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Van képünk hozzá
02:25 A rablólovag

Tévéjáték
03:45 Itthon vagy!

05:05 Szabadidő
05:30 Lendület
05:55 Golf magazin
06:30 Sporthíradó
07:30 Kosárlabda 

magazin
08:30 Kézilabda 

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

közvetítés
12:30 3x8
13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
14:00 Asztalitenisz 

magazin
14:30 Hajime
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:15 Vezetők - veze-

téstechnika 
Wéber Gáborral

17:25 Fradi Tv
18:50 Labdarúgó 

közvetítés
20:45 Vízilabda Bajno-

kok Ligája
22:00 Sporthíradó
22:30 Fradi Tv

04:00 Győzike
04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:25 Barátok közt
23:10 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:50 Rejtjelek

Am. krimisor.
00:55 Rejtjelek

Am. krimisor.
02:05 Rejtjelek

Am. krimisor.
03:05 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

04:40 Csapdába csalva
05:10 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

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

életed!
00:00 Magánnyomozók
01:10 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 A vidéki doktor
Német filmsor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Hrvatska 

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

Török tévéfilmsor.
09:20 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A világ 

madárszemmel
14:20 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 A nyomorultak

Angol tévéfilmsor.
21:50 Tristana

Filmdráma
23:25 Kenó
23:35 Szabadság tér ́ 89
00:20 Kékfény
01:20 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:10 Rúzs és selyem
02:35 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

03:05 Mesterember

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

a nóta
07:40 Jó ebédhez szól

a nóta
08:10 Német nyelvű 

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

Vatikáni híradó
09:05 Isten kezében
09:30 A sokszínű vallás
09:50 Mindenki 

Akadémiája
10:25 Angyali követés 

- In memoriam 
Nagy Gáspár

11:25 Angol nyelvű hírek
11:40 Magellán

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
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:30 Jó ebédhez szól 

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

egy van
23:30 M5 Híradó
00:00 Határtalanul 

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

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Hogy volt?!
02:30 Magellán

Tévéjáték
03:30 Itthon vagy!

05:30 Múlt és Jelen
05:55 3x8
06:30 Sporthíradó
07:30 Labdarúgó 

közvetítés
09:30 Hajime
10:00 Sporthíradó
10:30 Vízilabda Bajno-

kok Ligája
12:00 Golf magazin
12:30 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:30 Jövünk!
14:00 Asztalitenisz 

magazin
14:30 Fradi Tv
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:15 Aranyoroszlánok
17:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Kézilabda 

közvetítés
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 Labdarúgó 

közvetítés

04:00 Győzike
04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:25 Barátok közt
23:10 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:45 Brandmánia
00:30 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:40 Szuperzöld
02:20 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

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

04:40 Csapdába csalva
05:10 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

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

életed!
00:00 Magánnyomozók
01:10 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 A vidéki doktor
Német filmsor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Slovenski Utrinki
07:10 Alpok-Duna-Adria
07:40 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A természet cso-

dái - Különleges 
állatkölykök

14:20 A hegyi doktor
Német családi filmsor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

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

20:30 Bagi Nacsa Orfeuma
21:30 Hollywoodi történet

Angol játékfilm
23:15 Kenó
23:25 Itt a szabadság!

Magyar játékfilm
01:00 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

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

és könyv 26 
percben

05:25 M5 Híradó
05:50 Novum
06:20 Summa
06:45 Világ
07:10 Útravaló
07:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:25 Német nyelvű 

hírek
08:30 Orosz nyelvű hírek
08:40 Kínai nyelvű hírek
08:50 A sokszínű vallás
09:00 Kérdések a 

Bibliában
09:15 Kereszt-Tények
09:25 Így szól az Úr!
09:30 Vallás és szabadság
09:35 Biblia és irodalom
09:50 Mindenki 

Akadémiája
10:20 Nekem már egy 

hét után hon-
vágyam van 
- Kékedi László 
portréja

11:10 Angol nyelvű hírek
11:25 Rablók

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Slovenski Utrinki
13:50 Alpok-Duna-Adria
14:20 Család-barát
15:55 Kék bolygó
16:25 Noé barátai
16:55 Szerelmes földrajz
17:25 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

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

egy van
23:30 M5 Híradó
00:05 Határtalanul 

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

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

05:30 Hajime
05:55 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:30 Labdarúgó 

közvetítés
09:25 3x8
10:00 Sporthíradó
10:30 Kézilabda 

közvetítés
12:25 Aranyoroszlánok
13:00 Sporthíradó
13:30 Vízilabda Bajno-

kok Ligája
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:15 Jégkorong magazin
17:45 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
18:00 Kosárlabda 

közvetítés
19:50 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
20:00 Vezetők - veze-

téstechnika 
Wéber Gáborral

20:15 Felvezető műsor: 
Kosárlabda

20:30 Kosárlabda 
közvetítés



Szombat Március 7.

Köszöntjük Tamás nevű olvasóinkat!

Vasárnap Március 8.

Köszöntjük Zoltán nevű olvasóinkat!

Péntek Március 6.

Köszöntjük Leonóra, Inez nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2020. 
február 26. 9Heti műsor

04:00 Győzike
04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:35 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:50 Bátrak földje

Magyar filmsor.
16:00 Az én kis családom

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

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:15 Bátrak földje

Magyar filmsor.
22:25 Barátok közt
23:10 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:45 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:55 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
02:00 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

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

04:40 Csapdába csalva
05:10 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:30 A vidéki doktor
Német filmsor.

15:40 Amanda
Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

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

életed!
00:00 Magánnyomozók
01:10 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

02:15 A vidéki doktor
Német filmsor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:25 Don Matteo

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

Sporthíradó
12:55 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.

20:25 Hamlet
Angol filmdráma

22:35 Kenó
22:45 Titkok és 

hazugságok
Játékfilm

01:10 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:55 Rúzs és selyem
02:20 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

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

05:25 M5 Híradó
05:50 Multiverzum
06:25 Kárpát expressz
06:50 Kék bolygó
07:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:40 Isten kezében
09:05 Katolikus krónika
09:40 Mindenki 

Akadémiája
10:10 Harang-szavak

- Színész a pódi-
umon - Császár 
Angéla

11:10 Angol nyelvű hírek
11:25 A megoldás

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Életkerék
13:45 Öt kontinens
14:20 Család-barát
16:00 Tenisz Davis Kupa
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 – 

Gyerekjáték
00:50 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:35 Önök kérték
02:25 A megoldás

Tévéjáték
03:50 Nyitott stúdió

05:00 Múlt és Jelen
05:25 Pecatúra
05:55 Hajime
06:30 Sporthíradó
07:30 Labdarúgó 

közvetítés
09:30 Aranyoroszlánok
10:00 Sporthíradó
10:30 Kosárlabda 

közvetítés
12:30 Jégkorong 

magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 Labdarúgó 

közvetítés
15:25 Vezetők - veze-

téstechnika 
Wéber Gáborral

15:40 Futsal magazin
16:15 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
16:30 Kosárlabda 

közvetítés
18:15 Értékelő műsor:

Kosárlabda
18:30 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
19:00 Kosárlabda 

közvetítés
20:50 Értékelő műsor:

Kosárlabda
21:15 BL-péntek
22:00 Sporthíradó
22:30 Tenisz Davis Kupa
00:05 Vezetők - veze-

téstechnika 
Wéber Gáborral

04:05 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:10 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

06:15 Teleshop
06:50 Kölyökklub
08:30 Tini nindzsa 

teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

08:55 Bakugan
Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

09:25 KölyökKalauz
09:55 Teleshop
10:45 ÉletmódKalauz
11:30 Autogram
12:10 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:45 Élet vagy halál
Olasz akcióvígjáték

15:25 Ágyúgolyófutam 2.
Am. akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjátéksor.
21:05 Tammy - Nagy-

mami elszabadul
Am. vígjáték

23:15 A lekoptathatatlan
Am. vígjáték

01:10 Őrültek aranya
Am. thriller

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

04:10 Magánnyomozók
05:00 Egy rém rendes

család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
10:25 Trendmánia
10:55 Akadémia Itália
11:30 Adris Kitchen
12:00 Poggyász
12:35 Hungarikumok -

kal a világ körül
13:05 Edzőtárs
13:40 A majmok bolygója

Am. fantasztikus ak-
ciófilm

15:50 Columbo
Amerikai krimi

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

Am. akciófilm
22:35 A Bourne-rejtély

Am.-német-cseh ak-
ció-kalandfilm

01:20 2:22 - Párhuza-
mos vonzalmak
Am.-ausztrál 
thriller

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

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
08:00 Térkép
08:30 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 Mentor: Váczi 

J. Péter
09:35 Mentor: Hegedűs 

Richárd
09:45 Nálatok, laknak

állatok?
Német családi filmsor.

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

Sporthíradó
13:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:30 Agatha Raisin: 

Az életveszélyes 
esküvő
Bűnügyi tévéfilmsor.

14:25 A mi kis állatkertünk
Angol tévéfilmsor.

15:25 Kártyavár
Magy. bűnügyi film

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

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

Amerikai zenés
21:45 A DAL Kulissza
22:10 Kenó
22:20 Atyai pofonosztó

Olasz akcióvígjáték
00:05 Bagi Nacsa Orfeuma
01:05 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

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

és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:35 Család'20

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:05 Hogy volt?!
08:05 Német nyelvű

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:25 Gasztroangyal
09:25 Mindenki 

Akadémiája
09:50 Öt kontinens
10:20 Angol nyelvű hírek
10:35 A harapós férj

Magyar romanti-
kus film

12:00 Tenisz Davis Kupa
14:15 Család-barát
16:00 Térkép
16:30 Most a Buday!
17:00 Női kosárlabda

Magyar Kupa 
döntő

19:35 A Dal: Döntő
Amerikai zenés

21:45 Bagi Nacsa 
Orfeuma

22:50 Legenda - 
válogatás

23:15 M5 Híradó
23:50 Opera Café
00:20 Evangélium: Pál 

apostol levelei - 
Az első korintusi 
levél

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 A Dal: Döntő

Amerikai zenés
03:35 Kártyavár

Magy. bűnügyi film

05:10 Bringasport
05:25 Tenisz Davis

Kupa
07:00 Jégkorong 

magazin
07:30 Futsal magazin
08:05 Szabadidő
08:30 Kékek
09:00 Ute tv
09:35 Labdarúgó 

közvetítés
11:35 Kosárlabda 

közvetítés
13:30 Kézilabda 

közvetítés
15:10 BL-péntek
15:55 Játékoskijáró
16:40 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
18:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 Labdarúgó 

közvetítés
21:15 Értékelő műsor:

Labdarúgás
21:35 Góóól
22:50 Női kosárlabda

Magyar Kupa 
döntő

00:50 Tenisz Davis 
Kupa

02:25 Labdarúgó 
közvetítés

04:05 Ausztrál expressz
Ausztrál 
kalandfilmsor.

05:10 Fókusz Plusz
06:05 Teleshop
06:40 Kölyökklub
08:25 Tini nindzsa 

teknőcök
Am. animációs 
kalandfilmsor.

08:50 Star Wars: 
Lázadók
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:20 Teleshop
10:20 A Muzsika TV 

bemutatja!
10:55 Szuperzöld
11:40 Házon kívül
12:10 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
12:40 Carter ügynök

Am. akciófilm-sor.
13:50 Különös varázslat

Am. animációs ka-
landvígjáték

15:55 Dínó tesó
Am. animációs ka-
landvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

20:35 A kezdő
Am. vígjáték

23:20 Jelek
Am. misztikus film

01:45 Portré
02:30 Kevin, a minden6ó

Am. filmsor.
03:30 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:10 Elrabolva
Am.-fr. akció-
film-sor.

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család

Am. filmsor.
06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
10:05 EB TV
10:35 Super Car
11:10 Életmódi
11:40 Több mint TestŐr
12:15 Az Építkezők
12:45 Street Racers - 

Formula E ma-
gazin

13:20 A csendőr 
nyugdíjban
Fr.-olasz vígjáték

15:40 Derült égből 
szerelem
Am.-kanadai ro-
mantikus film

18:00 Tények
18:50 Nicsak, ki va-

gyok? - a rejté-
lyek színpada

21:50 Ted 2.
Am. vígjáték

00:20 Vénusz
Angol filmdráma

02:25 Víkend
Magyar thriller

05:20 Édes anya-
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:50 Kenó
07:00 Családi kör
08:00 Isten kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:35 Katolikus krónika
09:00 Így szól az Úr!
09:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:35 Útmutató
10:00 Református 

ifjúsági műsor
10:10 Evangélikus 

ifjúsági műsor
10:20 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

10:25 Vallás és szabadság

10:30 Metodista 
magazin

10:55 Evangélikus 
riportok

11:30 Mai hitvallások
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:25 Jane Austen -

 Zárt ajtók mögött
14:20 Édes anya-

nyelvünk
14:30 A csúnya lány

Magyar filmvígjáték
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 Hadak útján

Filmdráma
23:40 Kenó
23:45 Ez a szerelem

Filmdráma

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 M5 Híradó
05:50 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:10 Világ
07:35 Multiverzum
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:15 Orosz nyelvű hírek
08:20 Kínai nyelvű hírek
08:30 Önök kérték
09:25 Ízőrzők
09:55 Térkép
10:20 Angol nyelvű hírek
10:40 A Dal: Döntő

Amerikai zenés
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Álombozót - In 

memoriam Láz-
ár Ervin

14:15 A nagyok

14:45 Mecseki 
láthatatlanok

15:30 Saskarom
15:55 Hagyaték
16:30 Színe-java
17:25 Most a Buday!
17:55 Divat & dizájn
18:25 Divat & dizájn
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 A koronatanú 

- Hetényi Kár-
oly évszázada

22:35 Hogy volt?!
23:30 M5 Híradó

05:00 Ute tv
05:30 Szabadidő
05:55 Jégkorong 

magazin
06:30 Tenisz Davis Kupa
08:10 Múlt és Jelen
08:35 Vezetők - veze-

téstechnika 
Wéber Gáborral

08:45 Jövünk!
09:20 Góóól
10:35 Labdarúgó 

közvetítés
12:40 Kékek
13:10 Út Tokióba
13:40 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:15 Felvezető műsor: 

Röplabda
14:30 Röplabda 

közvetítés
16:15 Értékelő műsor:

Röplabda
16:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
18:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:05 Góóól2
20:05 Sport7
21:05 Vívó Budapest

Grand Prix
22:05 Labdarúgó 

közvetítés
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Azzal kezdeném, hogy az 
őszi kalászosok fejtrágyázása 
kora tavasszal szinte nélkü-
lözhetetlen és kötelező, mert 
ez a jövő termésének a záloga, 
mivel a téli időszak sok meg-
próbáltatást hozott 
– az aszályos őszi 
és a hómentes téli 
időszak nem kedve-
zett az őszi kalászo-
sok fejlődéséhez. És 
ha most végignéz-
zük a földparcellá-
kat, elég negatív ké-
pet kapunk. Egyes 
helyeken a növények még nem 
bokrosodtak meg, a levelek 
sárgás színűek, ami arra vall, 

Az őszi kalászosok tavaszi 
fejtrágyázása

Mit kell tudnunk az őszi kalászosok tavaszi fejtrágyázásáról? Erre 
a kérdésre szeretnék választ adni a termelőknek, mivel eddig is sok 
visszajelzést kaptam erről a kérdésről.

hogy a termelők többsége ősszel 
a vetés előtt keveset vagy egy-
általán nem használtak komp-
lex műtrágyát, ezért a növények 
nem megfelelően készültek fel a 
téli időszakra. Nagy szerepet ját-

szott, hogy nem minő-
séges vetőmagot vetet-
tünk. A kora tavaszi fej-
trágyázásnak az a cél-
ja, hogy a téli időszak-
ban legyengülő növé-
nyeket újból feltöltsük 
nitrogénnel, ami pozití-
van hat a növények fej-
lődésére. 

Kérdés, hogy milyen műtrá-
gyákat célszerű alkalmazni. A 
válaszom az lenne, hogy csak 

ammónium-nitrátot, mivel eb-
ben a műtrágyában a hatóanyag 
két formában jelenik meg és a 
növények maximálisan fel tud-
ják használni. Hogy mikor cél-

szerű elkezdeni a fejtrágyázást? 
A vegetáció elején, vagyis ami-
kor megkezdődik a növekedési 
időszak, mert csak akkor tudják 
maximálisan felhasználni a nö-
vények, azért nem szabad elsiet-

Vidékünkön hagyományo-
san a hónapos reteknek nem fű-
tenek, ami azzal magyarázható, 
hogy ennek a zöldségnövénynek 
van egy fogyasztási csúcsa és 
korábban-későbben tömegesen 
nem vásárolják. Emiatt a legko-
rábbi piacra kerülő hónapos re-
tek olcsóbb szokott lenni, mint 
csúcsidőben. Hideg hajtatás-
ban a vetés időpont-
ja az időjárás függ-
vényében akár febru-
ár első napjai is lehet-
séges. Vetés után kap-
jon egy kelesztő ön-
tözést és takarjuk fá-
tyolfóliával!

Mérések alap-
ján a dupla takarás 
a megvilágítottság-
ból a fóliában 10% fényveszte-
séget okoz, valamint 10% fény-
veszteség keletkezik a fólia bel-
ső felületén kicsapódó kondenz 
vízcseppek végett, és mert a hó-
napos retek kifejezetten fény-
igényes növény, nem javallott 
a dupla takarás. Gyenge fény-
viszonyok mellett a retek lom-
bozata nő, nem pedig a gumója.

Hőigénye alacsony: optimu-
ma 13±70C. Már 20C-on a csírá-
zása megindul, szikleveles kor-
ban 5-60C-on fejlődik megfele-
lően, később (2–4 leveles kor-
ban) a gumóképződés kezdeté-
től a reteknek a 12-130C a leg-
kedvezőbb.

A gumó növekedése ide-
jén a növény hőmérsékletigé-
nye a napszak és a borultság 
függvénye. Nappal teljes fény-
ben 18-200C, éjjel és borult idő-
ben pedig 6-80C ideális. A hide-
get viszonylag jól tűri, a csíranö-
vény –30C-ot, a kifejlett növény 
–60C-ot is elvisel. Hosszantartó 
hideghatásra (10 napos 00C kö-
rüli hőmérséklet esetén) a retek 
hajlamos a felmagzásra, vagyis 
nem képződik gumója.

A retek vízigénye átlagos, s 
ez fejlődése során változó. Vetés 
után kelesztő öntözést alkalma-
zunk. Kelés után, a kora tavaszi 

 A hónapos retek hajtatása
A hónapos retek rövid tenyészideje és hidegtűrése miatt a fóli-
ás termesztés egyik fontos növénye. Leginkább a hónapos retket 
előnövényként illesztik be a vetésforgóba, a fóliasátor jobb kihasz-
nálása érdekében. A paradicsom, uborka vagy paprika jó elővete-
ménye. Fontos tudni, hogy a hónapos retek tenyészideje nem egy 
hónap, általában a tél végi, kora tavaszi hónapokban 40–50 nap. 
A termesztés során időzíteni kell a fő kultúránk kiültetéséhez, ne-
hogy a kiültetés akár 1-2 héttel is eltolódjon.

időszakban ritkábban kell öntözni, 
7-10 naponta. A betakarítás előt-
ti 2-3 hétben szükség szerint akár 
minden második nap öntözni kell 
kis vízadaggal. A lényege, hogy a 
talaj felszínének 5–10 cm-es réte-
ge folyamatosan, kellően nedves 
legyen, hogy a retek ne kénysze-
rüljön a mélyebb talajrétegekbe a 
gyökereit elküldeni, mert ebben az 

esetben erős karógyö-
kere fejlődik, ami rontja 
a piacosságát. Ez törté-
nik az egyeletlen vízel-
látás esetén is. Ha huza-
mosabb ideig nem öntö-
zünk, az is előfordulhat, 
hogy a következő öntö-
zés alkalmával a retek-
gumó szétcsattog. Az 
öntözési norma kicsi, 

4-5 liter/m2. Öntözni mindig a dél- 
előtti időszakban szükséges. Töre-
kedjünk arra, hogy a lombozat éj-
szakára mindig felszáradjon – szel-
lőztessünk.

Szükség esetén érdemes fejtrá-
gyázni (10 liter/30g (0,3% Fertikare 
3). A tenyészidőben adott nagyobb 
adagú nitrogén hatóanyag erős gu-
mórepedést okozhat, óvatosan bán-
junk vele. A kálium a szép élénkvö-
rös szín kialakulását segíti elő. A re-
tek érzékeny a klórra, ezért klórtar-
talmú műtrágyákat még alaptrágya-
ként se használjunk. 

A növényvédelemnél a gom-

bás megbetegedések (főként pe-
ronoszpóra) megelőzése céljából 
Ridomil Gold MZ 68 WG 50g/10l 
vízzel permetezzünk. Először 
szikleveles korban, másodszor 
két lombleveles állapotában per-
metezzünk a fenti szerrel. A fólia 
szélein, nedves élőhelyeken a haj-
tatott retek gyakori kártevője a há-
zatlan csiga. Amennyiben szüksé-
ges ellenük védekezni a csigaölő 
granulátum szereket a fólia széle 
és a retekvetés közötti helyre kell 
rakni, legvégső esetben az műve-
lő utakra is tehetjük, de a retek-
közbe semmiképpen sem.

Számos termelő, aki folyama-
tosan szerves trágyázza a fóliahá-
zát, szenved a lótücsök kártételé-
től. A lótücsök ugyan retket nem 
eszik, de ami útjába kerül, átrág-
ja magát rajta, és ahol elszapo-
rodik számottevő kárt tud okoz-
ni. Ezért mindenképpen ajánlatos 
ellene védekezni, gazdaboltokból 
beszerezhető lótücsök elleni szer, 
melyet 1 kávéskanálnyi mennyi-
ségben szükséges kihelyezni a já-
ratai mentén, ameddig össze nem 
borul a retek lombja és új járatok 
mutatkoznak az ágyásban. 

A termesztőknél gyakran elő-
forduló hiba, hogy nem győzik ki-
várni a kellő gumónagyságot, így 
viszont több darabot kell egy cso-
móba kötni és jelentősen csökken 
az elérhető bevétel. A piac nézi a 
kellő csomónagyságot, a nagygu-

mójú fajtákból ne kerüljön 10-13 
darabnál több egy csomóba. A re-
tek rövid tenyészideje során meg-
jelenő kártevők és betegségek 
száma kevés, így viszonylag ke-
vés növényvédelmi beavatkozás-
sal termeszthető.

Kukri Róbert 
falugazdász,

Pro Agricultura 
Carpatika Alapítvány

A kertekben álló fákat és bok-
rokat számtalan kártevő és 
betegség fenyegeti. Minthogy 
azonban itt a növények, a 
gyümölcsfák, a gyümölcster-
mő bokrok, a díszfák- és dísz-
bokrok, a szőlőtőkék egymás 
közvetlen közelében, vegye-
sen állnak, ezért növényvé-
delmüknek olyannak kell len-
nie, amely valamennyi növény 
számára a szükséges mérté-
kű védelmet nyújtja anélkül, 
hogy az emberlakta környe-
zetet növényvédőszer maradé-
kokkal szennyezné. Ilyen álta-
lános megelőző és fertőtlenítő 
kezelés a fás növények télvégi, 
lemosó permetezése.

Ennek az ideje akkor van, 
amikor a nappali hőmérséklet 
már a fagypont fölé emelke-
dik. Ilyenkor a kórokozó gom-
bák spórái és a kártevők tojá-
sai már megkezdik élettevé-
kenységüket, tehát fokozódik 
az érzékenységük a növényvé-
dő szerekkel szemben. 

Télvégi lemosó 
permetezés

ni az őszi kalászosok fejtrágyá-
zását. Ne felejtsük el, hogy leg-
alább hektáronként 200 kg mű-
trágyát juttassunk ki! Még po-
zitívabb eredményre jutnánk el-

érni, ha 2-3 hét múlva újra meg 
tudnánk ismételni ezt az agro-
technikai műveletet.

Novák András, 
a Terra Dei Alapítvány 

szaktanácsadója

A megvédendő növényekben is megindul a nedvkeringés, te-
hát fogékonyabbá válnak a fertőzésekre.

Ha holnap végigsétálnak a kertjükön, akkor tapasztalhatják a las-
san, de biztosan közelgő kikelet jeleit: a kinyílt fűz és mogyoróbar-
kákat, a rügyező rózsabokrokat, a tulipánok földből kimagasló hajtá-
sait, az orgonabokrok duzzadó rügyeit. Nem szabad tehát késleked-
ni a lemosó permetezéssel annál kevésbé, mert a most alkalmazha-
tó szerek később már perzseléseket okozhatnak a fakadó rügyekben.

Hogyan kell most permetezni? Ha lehet, csendes, szélmentes 
órákban. Esőben, ködös időben semmi esetre se permetezzenek. A 
permetlével nem szabad takarékoskodni, bőségesen, lemosásszerű-
en kell a növényekre juttatni úgy, hogy minden, eldugott zugba el-
jusson a permetlé.

A leggyakoribb betegségek: a nagyon elterjedt és sok kárt oko-
zó monília, az almástermésűek varasodása, a különböző lisztharmat-

gombák, az őszibarackfák sok bosszúságot okozó levélfodrosodása, 
a pajzstetvek, a különböző atkák, az almafák vértetűje, a körtefák le-
vélbolhája stb.

A kártevő és betegség ellen legcélszerűbb most többcélú 
növényvédőszert választani és a speciális szerek használatát ké-
sőbbre halasztani, amikor az egyes kártevők és betegségek ellen 
kell bevetni őket.

A sokféle, lemosó permetezőszer többsége réz, kén, illetve 
olajtartalmával fejti ki jótékony hatását. Közülük a legismerteb-
bek: a bordói lé, amely most már gyári készítmény formájában is 
a kertészkedők rendelkezésére áll. Jól ismert lemosó permetező-
szer a réztartalmú Cuprosan, a kéntartalmú Nevikén, az olajtartal-
mú Catane, Vegarep, Vektafid A, a réztartalmú Vektafid R, a kén-
tartalmú Vektafid S, amelyek jól kiszórható, megbízható lemosó 
permetszerek.

Befejezésül azt mondhatom, hogy aki ezt a permetezést idejé-
ben és gondosan elvégzi, annak a tavasz és a nyár folyamán sok-
kal kevesebb gondja lesz a kertjével, mint aki ezt a lehetőséget el-
mulasztja.

balintgazda.hu/Kárpátinfo

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása
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A szörnyű eset február 18-án Miszticén 
(Імстичово, Ilosvai járás) történt.

A Kárpátaljai Megyei Rendőrségen ar-
ról nyilatkoztak a Mukachevo.net hírpor-
tálnak, hogy a rendőrökhöz február 18-án 
kijevi idő szerint körülbelül 20:45 órakor 
érkezett bejelentés a holttest felfedezé-

Felakasztotta magát egy fiatal fiú Kárpátalján
séről. A helyszínre kiérkezett nyomozók 
megállapították, hogy egy 1996-os szüle-
tésű fiatal fiúról van szó. A szakértők nem 
találtak erőszakos halálra utaló jeleket.

Az előzetes információk szerint a 23 
éves fiú felakasztotta magát. A hatóságok 
vizsgálják az eset körülményeit.

A tűzesetről pénteken este 20 óra 28 
perckor értesítették a tűzoltóság ügye-
leti részlegét.

A pmg.ua értesülései szerint a 
nagyszőlősi járási Fakóbükk (Bukove) 
községben egy családi házban csaptak fel a 
lángok. A helyszínre kiérkező 6 tűzoltónak 
2 tűzoltóautó segítségével 6 perc alatt sike-

Leégett egy családi ház a Nagyszőlősi járásban
rült lokalizálni, majd 21 óra 55 perckor tel-
jes egészében eloltani a tüzet a Béke utcá-
ban lévő épületben. A gyors beavatkozás el-
lenére a lángok megrongálták az ablakokat 
és az ajtókat, s megsemmisült a berendezés 
egy része. Személyi sérülés nem történt.

Szakemberek vizsgálják a tűz keletke-
zésének okát és körülményeit.

A Huszt–Szeklence (Szokirnica) gépko-
csiút mentén a napokban egy sertéste-
temre bukkantak, írja a pershij.com.ua

Az esetről Jura Zub készített felvé-
teleket, melyeket a Huszt-Info helyi kö-
zösségi csoport oldalán tett közzé. A ha-
talmas sertés teteme az út mentén egy il-
legális szemétdomb közepén hevert. Azt 

Állati tetem a főút mentén
nem lehet tudni, hogy mikor és ki szállí-
totta oda a valószínűleg valamilyen beteg-
ségben elpusztult házi sertést.

A közterületeken, utak mentén hagyott 
foszló állattetemeknek nemcsak a látvá-
nya kellemetlen, de egészségügyi szem-
pontból is veszélyesek, hiszen fertőzése-
ket okozhatnak.

Ungváron a Koritnyanszka utcában 
február 19-én este tűz keletkezett egy 
tetőteres családi házban.

A 0312.ua értesülései szerint az idős tu-
lajdonos épp kiment az udvarra, és két kis 
unokája, valamint egy ideiglenes ott élő ro-
kon maradt az épületben. Amikor a nő visz-
szatért a házba, észrevette, hogy a gyerekek 
egy pokrócot dobtak a csempekályhára, s 
az kigyulladt. Az idős nő gyorsan kivezet-
te az unokáit az udvarra, a férfi pedig olta-

Kisgyerekek is voltak a kigyulladt családi 
házban

ni kezdte a tüzet. A tűzoltókat csak akkor 
értesítették, amikor megértették, önerőből 
nem fogják tudni megfékezni a lángokat.

A tűzoltók néhány percen belül a hely-
színre értek, és nagyon rövid idő alatt lo-
kalizálták a tüzet, így sikerült megakadá-
lyozni, hogy az átterjedjen a többi helyi-
ségre. Az oltás még mintegy fél óráig tar-
tott. A lángokban 10 négyzetméteren ki-
égett a berendezés, megrongálódott az ajtó 
és az ablak.

Tűz ütött ki a napokban nagyszőlősi 
járási Tiszaszászfalun (Сасово). Egy 
69 éves nyugdíjas udvarán kigyulladt 
a szénatároló, írja a mukachevo.net.

A helyszínre azonnal kiérkezett a tűz-
oltóság, akik nagy erővel próbálták meg-
fékezni a lángokat, hiszen nagy volt an-
nak a veszélye, hogy a tűz átterjed két to-

Hat órán keresztül oltották a tüzet egy 
nagyszőlősi járási lakóháznál

vábbi melléképületre és a lakóházra is. 
A tűzoltók csaknem hat órát dolgoztak a 
helyszínen, mire sikerült végleg eloltani-
uk a tüzet.

Az esetnek szerencsére nem lettek 
személyi sérültjei, a tűz csak a széna-
tárolót és az abban lévő szénát semmi-
sítette meg.

Február 18-án bejelentés érkezett a ha-
tóságokhoz a mentőszolgálat ügyeletes 
orvosától, miszerint szúrt sebbel szállí-
tottak be a kórházba egy 62 éves ökör-
mezői férfit.

A helyszínre kiérkező rendőrök megál-

Megkéselte férjét verekedés közben egy nő 
Ökörmezőn

lapították, hogy a férfi 61 éves felesége egy 
családi vita közepette kést rántott, s megse-
bezte férjét. A sérültet a járási kórház inten-
zív osztályán kezelik. A mentőszolgálatot 
a férfi fia értesítette, aki szemtanúja volt a 
történteknek, tudósít a pmg.ua.

A telefonos csalók aktivizálódásáról a 
közösségi oldalakon számoltak be. A fél-
revezetők a perecsenyi járási ügyfelek-
nek küldtek üzenetet a PrivatBank ne-
vében, írja a mukachevo.net.

Az üzenet szövege: „Tisztelt ügyfe-
lünk! Kártyáját blokkoltuk. Kérjük, hívja 

Csalók zaklatják a PrivatBank kárpátaljai 
ügyfeleit

fel a megadott telefonszámot az azonosítás 
megerősítése miatt”. Az ügyfelek elmon-
dása szerint azt követően kapnak hasonló 
sms-eket, miután pénzt utaltak kártyájukra. 
Egyelőre nem tudni, hogy a csalók milyen 
információkhoz jutnak hozzá, ha a felhasz-
nálók visszahívják az adott telefonszámot.

Forradalmi újítással folytatódott az 
ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ság küzdelemsorozata, hiszen a hétvé-
gén sorra kerülő 19. fordulóban hasz-
nálták először a mérkőzéseken a kétes 
helyzetek újranézésére alkalmas vissza-
játszásos video technológiát.

Az új rendszernek az első áldoza-
ta a Gyeszna Csernyihiv lett, amely gól 
nélküli állásnál a 61. percben gólt szer-
zett Harkivban a Sahtar vendégeként, de 
a visszajátszás után egyértelműen kide-
rült, hogy a vendégek találata leshelyzet-
ből született…

A listavezető és címvédő donyeckiek 
csak Marlosnak a 94. percben esett talála-
tával tudták végül otthon tartani a 3 pon-
tot. Az Európa Liga egyenes kiesési szaka-
szában hétközben a Benfica ellen győze-
lemmel kezdő Sahtar újabb sikerével őrzi 
tetemes előnyét a bajnokságban.

A hosszabbítás első percében szerez-
te meg a győztes találatot a Dinamo Kijev 
is a kieső helyen álló Vorszkla Poltavával 
szemben. A két hete Kádár Tamást a tarta-
lékok közé irányító fővárosiaknál Verbics 
látványos ollózós találattal szerezte meg a 
győzelmet érő gólt a 91. percben.

A VAR rendszer bevezetésével indult a tavaszi idény Ukrajnában

Matyóföldön kapott alapos zakót a 
Fradi

Eredmények: Sahtar Donyeck – 
Vorszkal Poltava 1-0, Dinamo Kijev 
– Vorszkla Poltava 2-1, FK Mariupol – 
Zorja Luhanszk 1-2, FK Olekszandrija 
– Kolosz Kovalivka 1-2, Kárpáti Lviv 
– Dnyipro 1-1, Olimpik Donyeck – FK 
Lviv 0-1.

A bajnokságban a Sahtar vezet 53 
ponttal a 39 pontos Dinamo és 37 ponttal 
harmadik Zorja előtt.

***
Egy héttel a Mol Fehérvár elleni győ-

zelmet követően kínos vereséget szenve-
dett a sokak által már bajnokként kikiál-
tott FTC az OTP Bank Ligában. Szerhij 
Rebrov csapata a Mezőkövesd otthonában 
futott bele egy sima vereségbe.

Mivel a Fehérvár nem botlott a ZTE el-
len, így a Fradi előnye 3 pontra csökkent.

A 22. forduló eredményei: Mezőkö-
vesd – FTC 3-0, Mol Fehérvár – ZTE 4-1, 
Honvéd – Puskás Akadémia 1-1, Kapos-
vár – UTE 0-1, Kisvárda – Diósgyőr 2-2, 
Paks – Debrecen 4-2.

Vezet az FTC 46 ponttal a 43 pontos 
Fehérvár és a 41 pontos Mezőkövesd előtt. 
Igaz, a zöld-fehérek két mérkőzéssel ke-
vesebbet játszottak riválisaiknál.

Néhány sorban
A harmadik csoportmérkőzéseket játszot-
ták le vasárnap a beregszászi járási labda-
rúgó-bajnokság téli kupájában, a továbbiak-
ban a negyeddöntőkkel folytatják a csapatok.

Eredmények: Tiszaújlak – Mezővá-
ri 0-0, Kígyós – Beregszászi Inter 3-0, 
Zápszony – Nagybakta 3-1, Nagybereg 
– Tiszakeresztúr 3-0.

Az elődöntőbe kerülésért március 1-én 

Nagybaktán mérkőznek meg a csapatok. 
Az eddig egyedüliként hibátlan Zápszony 
Mezővárival találkozik. A további párosí-
tás: Kígyós – Tiszakeresztúr, Tiszaújlak – 
Nagybakta, Nagybereg – Beregszászi Inter.

***
Vesztes mérkőzéssel kezdte meg török-
országi edzőtáborát a Minaji FC.

Az országos másodosztályú labdarúgó-
bajnokság élcsoportjához tartozó minajiak 
a dán Viborg elleni párharcban Nurijev ta-
lálatával szerezték meg a vezetést, amit az 
ellenfél a hajrában egalizált, a 90. percben 
pedig a győztes gólt is megszerezték.

A folytatásban a kárpátaljai együttes 
belarusz ellenfelekkel találkozik.

Új hír az Ungvár melletti csapat háza 
tájáról, hogy az együttes korábbi házi 
gólkirálya, a 27 éves Hegedűs Róbert a 
Metaliszt Harkiv csapatához szerződött. 

***
Az országos élvonalbeli női kézilabda-baj-
nokság alapszakaszának végén a 3. helyet 
szerezte meg az Ungvári Kárpáti együttese.

Viktor Csernov csapata utolsó két pá-
ros mérkőzésén előbb 44-21-re, majd 31-
26-ra verte a sereghajtó Szpartak Kijevet, 
majd a címvédő és listavezető Halicsanka 
Lvivtől szenvedett 33-25, illetve 30-23 
arányú vereséget.

A folytatásban a rájátszás következik: 
az első három helyezett egymás között az 
érmes helyek sorrendjét dönti majd el, míg 
a 4–6. helyen záró csapatok a bennmara-
dásért harcolnak majd egymással.

***
A férfi kosárlabda Eb-selejtező F-cso-
portját két bravúros győzelemmel kezdte 
a magyar válogatott.

Előbb Szombathelyen az Eb-címvé-
dő Szlovénia ellen győztek Vojvodáék 

77-75-re, majd Zaporizzsjában sikerült 
bravúros véghajrával diadalmaskodni Uk-
rajna ellen 62-60-ra. 

Az ukránok az első játéknapon Auszt-
riában nyertek 88-73-ra.

***
Bravúros hajrával 29-28-ra nyert legna-
gyobb riválisa, a francia Brest Bretagne 
otthonában a címvédő Győri Audi ETO 
a női kézilabda Bajnokok Ligája közép-
döntőjében, amivel Danyi Gábor csapata 
nagy lépést tett a csoportgyőzelem felé.

A másik csoportban viszont biztossá 
vált, hogy az FTC nem juthat a negyed-
döntőbe, mivel 27-24-re kikapott a CSM 
Bucuresti vendégeként.

A férfi BL-ben a Telekom Veszprém 
24-23-ra legyőzte a Montpelliert, amivel 
bebiztosította 2. helyét csoportjában. Szin-
te biztosan nem végezhet viszont a 3. hely-
nél jobban a másik csoportban a Mol Pick 
Szeged, amely sima, 34-26 arányú vereséget 
szenvedett a német Flensburg vendégeként.

Ha az utolsó fordulóban nem szüle-
tik meglepetés, és a folytatásban mind-
két magyar együttes sikeresen veszi a 
nyolcaddöntőt, abban az esetben a Veszp-
rém és a Szeged egymás ellen játszik majd 
a Final Fourba kerülésért…

Február 19-én 10 óra 10 perckor érke-
zett a bejelentés a rendőrségre arról, 
hogy súlyos sérülésekkel szállítottak be 
egy férfit a nagyszőlősi kórházba.

A helyszínre kiérkezett operatív nyo-
mozócsoport tagjai megállapították, hogy 
a sérült és egy 79 éves nagyszőlősi lakos 
között italozás közben konfliktus alakult 
ki. A vita hevében az idős férfi egy fabottal 

Megölte idős barátját egy nyugdíjas
bántalmazta a 83 éves ismerősét. Ezután 
a házigazda az udvaron magára hagyta a 
magatehetetlen férfit. Szerdán reggel egy 
közös ismerősük talált rá a súlyos sebe-
sültre, és azonnal értesítette a mentősöket.

A zak-kor.net értesülése szerint a 83 
éves nagyszőlősi férfi a helyi kórház in-
tenzív osztályán belehalt sérüléseibe. Az 
ügyben nyomoz a rendőrség.
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jármű

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. 

Többműszakos munka, versenyképes 
fizetés, hivatalos foglalkoztatás.

az asztélyi benzintkútra:

pénztáros-eladó, 
benzinkút kezelő. 

Mob.: +380 (67) 20 89 093

Munkatársakat 
keresünk

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

Álláslehetőség Magyarországon!
A Flextrinics Zalaegerszeg 

opErÁTorI MUNKAKörrE 
munkavállalókat keres!

Mob.: +380 (67) 67 10 595

Ház eladó

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

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

Sürgősen eladó emeletes, össz-
komfortos családi ház Gát köz-
pontjában, a Fő út 75. szám 
alatt. Mob.: +3630-4307088. 
Sürgősen eladó Beregszászban 
(Búcsú) a Geleji Katona István 
u. 12. szám alatt kertes ház bú-
torostól, víz, gáz, 3 fázisos vil-
lany. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alatti 
ház eladó jó állapotban. Mob.: 
066-3967011. 
A Tasnádi-hegyen, a Pacsir-
tától 500 méterre, 50 méterrel 
a fő úttól eladó egy kéteme-
letes hétvégi ház (villany, víz 
és WC van). 10 szotek gyü-
mölcsössel. A papírok rendben 
vannak. Ára 18000 f.e. Mob.: 
+38095-5717249. 
Borzsován családi ház eladó a 
Vasút u. 15. szám alatt. Mob.: 
050-7607392. 

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

Beregszászban emeletes csa-
ládi ház eladó a Zaporizsszka 
u. 41. szám alatt. Gyümölcsös 
és építkezésre alkalmas terü-
lettel. Ár megegyezés szerint. 
Érd.: 066-5292856. 
Bátyúban nagyon jó helyen – 
közel a középiskola, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba és 
egy konyha. Tartozik hozzá 13 
ár földterület. A földgáz beve-
zetve, a vízvezeték a ház előtt. 
Ár megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Eladó egy 3 szobás családi 
ház Beregszászban a Szentföld 
utcában, garázzsal. Irányár: 
42000 f.e. Mob.: 050-1885911. 

Ház kiadó

Nagybaktán összkomfortos 
kertes házban 3 szoba kiadó 
diákok, egyedülállók vagy tu-
risták részére, rövid vagy hosz-
szú távra. Érdeklődni Bodnár 
Istvánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 

Beregszászban, a régi mentő-
állomás mögött 3 szobás lakás 
eladó az ötödik emeleten. Tel: 
066-3945772. 

Telek, föld eladó

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

Lakás kiadó

Beregszászban háromszo-
bás lakás kiadó! Érd.: 050-
9038804, 095-8845815. 
Kiadó lakás Budapestről 20 
km-re, Monoron. Két szoba, 
konyha, fürdőszoba. Vonattal 
a Bp. – Nyugati pályaudvar 30 
perc. Ára: 90 ezer Ft/hó. Érd.: 
+3620-2949411 (viber). 
Háromszobás lakás kiadó Be-
regszászban a Mikrorajonban. 
Mob.: 099-4548539. 

Lakás eladó

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

Beregszászban a Muzsalyi 
úton 2 szobás lakás eladó az 
5. emeleten, új tetővel. Ár 
megegyezés szerint. E-ma-
il: serbanne1977@gmail.com. 
Mob.: +3620-2333062 (érdek-
lődni délután 4 órától). 
Eladó egy 3 szobás harmadik 
emeleti lakás Beregszászban 
a Lónyai úton saját fűtéssel. 
Mob.: 098-7050320. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. emele-
ti 2 szobás, felújított, bútoro-
zott lakás eladó. Tel: +38050-
6491429. 

Sürgősen eladó egy 3 szobás 
lakás Beregszászban a sport-
komplexumnál, a Lónyai u. 
17a/28. szám alatt, az 5. emele-
ten. Mob.: 095-3579694. 

Egyéb ingatlan eladó

Batáron eladó 0.80 hektáros 
udvaron fekvő raktárépület és 
istálló. Istálló: 52x12 m, rak-
tár: 28x10 m + féleresz. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
+3670-5693303 vagy +38098-
5618606. 

Egyéb ingatlan kiadó

Beregszászban, a központon, 
Hősök tere 4. szám alatt ki-
adó egy 25 m2 üzlethelyiség. 
Ugyanitt, ahol a Pro100 Pub ta-
lálható, szintén kiadó egy 120 
m2 kereskedelmi helyiség. Tel: 
066-2030917. 

Egyéb jármű

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

Televízió

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

Háztartási gép

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

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok. Mob.: 
050-8589288. 
Fák kivágása, darabolása, ha-
sogatása. Árkok, udvarok, ker-

tek kaszálása, takarítása, gyom-
irtása. Bozótok irtása, kertek 
ásása Beregszászban és környé-
kén. Mob.: 066-5148589. 
Utcáról, kertből, udvarból fa 
kivágását és gyümölcsfa met-
szését vállalom Beregszászban 
és környékén. Valamint hegesz-
tést, betonozást és kéménypu-
colást is. Mob.: 050-1948976. 
Kertek tavaszi szántását, gyü-
mölcsfák metszését, tavaszi le-
mosó permetezését vállaljuk 
Beregszászon és környékén. 
Mob.: 066-5148589. 

Szőlészet-borászatba (Kö-
zép-Magyarország) mun-
katársakat keresünk, jöhet 
házaspár is. Magyar adó- és 
tajkártyával rendelkezők je-
lentkezését várjuk! Szállást 
biztosítunk! Mob.: +3630-
8608818. 

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

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

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

A Kárpátinfo hetilap rek-
lámszervezőt keres a hetilap 
hirdetéseinek értékesítésé-
re. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail.: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

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

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

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

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

Tisztelt Munkavállaló! Ma-
gyarországi szarvasmarha te-
lepre keresünk munkavállaló-
kat. A szükséges képzést hely-
ben elvégezzük. Szállást, ver-
senyképes jövedelmet bizto-
sítunk. Mob.: +3620-5692722 
(Kovács András). 

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

Takarítónőt keresek Bereg-
szászban. Mob.: +38050-
8652104. 
Lakás szigeteléséhez értő em-
bereket, brigádokat keresünk 
budapesti munkahelyre. Tel.: 
+3670-9409474. 

Szigetelő-bádogosokat ke-
resek magyarországi munká-
ra. Szállás biztosított. Hosz-
szú távú munka. Tel: +3630-
1764730. 

Debreceni szolgáltató vál-
lalkozás középfokú vég-
zettséggel, jogosítvánnyal 
rendelkező munkatársa-
kat keres magyarországi, 
csehországi munkavégzés-
re. Jelentkezés e-mailen: 
info@intertex.hu. Mob.: 
+3670-8833044. 
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Hirdetések

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

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések 

felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re is.(Index 08776)

Fizesse elő a 
Kárpátinfót!

FELVÉTELI A 2020/2021-es 
TANÉVRE

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

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

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

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

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

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

Jelentkezési határidő április 26.
A felvételiről bővebb információt találsz és 

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

Felvételi hirdetés
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium sze-

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

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

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

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

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

tesztet írhatnak, amellyel pluszpontokat lehet szerezni a 
felvételihez.

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

Kedves Gyerekek!
Ha szeretnétek minél többet megismerni a tudomá-

nyok tárházából,
a tanórákon kívül érdekes itthoni és magyarországi 

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

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

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

FELVÉTELI HIRDETMÉNY
A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet a 7., 

8., 9. és 10. osztályba. Azon diákok jelentkezését várjuk, akik 
2020-ban fejezik be a 6., 7., 8. vagy 9. osztályt. 

Iskolánkban a 10-11. osztályok univerzális profil szerint 
működnek. Emellett lehetőség van emelt óraszámban elmé-
lyíteni a tudást angol és ukrán nyelvből, matematikából, in-
formatikából, fizikából, kémiából, biológiából, magyar nyelv-
ből és irodalomból, történelemből, földrajzból, egyházi tan-
tárgyakból. 

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

Intézményünkben lehetőség nyílik tanórákon kívüli mű-
vészeti képzésre, melynek keretében a felvételt nyert diákok 
gitár, zongora, ének és néptánc oktatásban részesülhetnek.

A diákok kirándulásokon, cserediák programokban, misz-
sziós munkákban vehetnek részt. Hazai, magyarországi és Kár-
pát-medencei tanulmányi versenyeken, műveltségi vetélkedő-

kön mérethetik össze tudásukat. Az érettségizők pályaorientá-
ciós előadások, személyes tanácsadások formájában kaphat-
nak segítséget a továbbtanulásukhoz, a felvételi ügyintézéshez.

A felvételt nyert tanulók számára kedvezményes étkezést 
és kollégiumi elszállásolást biztosítunk. 

A 7., 8. és 9. osztályba felvételizők matematikából, ma-
gyar nyelv és irodalomból tesznek felvételi vizsgát, amit az 
általános iskola 5–6, 5–7 és 5–8. osztályainak a tananyaga 
alapján állítunk össze.

A 10. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar 
nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeretből kell felvé-
teli vizsgát tenniük az 5–9. osztály tananyaga alapján. 

2020. február 8-tól szombatonként 8 órai kezdettel a lí-
ceumban előkészítő foglalkozásokat tartunk a 6., 7., 8. és 9. 
osztályosok számára matematikából, magyar nyelvből és iro-
dalomból valamint bibliaismeretből. Az előkészítő díjtalan.

A felvételi eljárás során lehetőség van hozott pontok be-
számítására. A hozott pontokról részletesen a líceum honlap-
ján olvashatnak. 

A líceumban 2020. március 7-én 10 órai kezdettel nyílt 
napot tartunk, mely során az érdeklődők betekintést nyerhet-
nek a líceumi oktatásba és mindennapokba, részletes tájékoz-
tatást kaphatnak a felvételiről és a szerezhető pluszpontokról. 

Nyílt napunkra szeretettel várjuk a felvételizni kívánó di-
ákokat, szüleiket és minden érdeklődőt.

Jelentkezni az intézményben igényelhető és a honlapról is 
letölthető jelentkezési lappal lehet, melyhez szükséges a helyi 
lelkipásztor zárt borítékban csatolt ajánlólevele, a születési bi-
zonyítvány és a kódszám másolata. (A lelkipásztori ajánlóle-
vél formai követelményeiről szintén a honlapon olvashatnak.)

A felvételire való jelentkezés határideje: 2020. április 23.
A felvételi vizsgák időpontja: 2020. április 25., 7.30 óra. 
A felvételi vizsga díja: 100 hr. 
További tájékoztató a felvételivel kapcsolatban az iskola 

honlapján: www.nbrl.com.ua és líceumunk Facebook-oldalán 
érhető el.

Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre várjuk.
Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80. 
Mobil: +380 99 423 41 45

Szeretettel várja a felvételizőket 
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Felvételi hirdetés
A Péterfalvai Református Líceum felvételt hirdet a 

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

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

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

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

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

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. 

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

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

Mezőgazdasági eszköz

Tengerivetőgép, traktor után-
futó (pricep) és lajtkocsi eladó. 
Mob.: +38050-8614374. 

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, 
üzemanyagpumpa, górévágó, 
hátsóhíd alkatrészek). Mob.: 
099-4548537. 
Batáron eladó MTZ-80 trak-
tor tartozékokkal együtt: eke, 
tárcsa, permetező, kaszálógép, 
hatsoros sorközművelő, mű-
trágyaszóró és pótkocsi – akár 
egyben, akár külön –, illetve 
utánfutó. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: +38098-5618606 
vagy +3670-6593303. 
Vastartály eladó Beregszász-
ban, 4400 literes, 3 milliméte-
res falú. Irányár: 4500 hr. Mob.: 
050-8479459. 
Nagygejőcön eladó Fortschritt 
kombájn jó állapotban. Mob.: 
093-4031099 vagy viber. 

Növény

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

Háziállatok

Jánosiban 2 hónapos 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.



www.karpatinfo.net

Kaleidoszkóp2020. 
február 26.14

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
SZTOJKALÍCEUM – TÖBB, MINT ISKOLA!

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

as tanévben tizedik alkalommal hirdeti meg a Jankovics 
Mária Alkotótábort a Magyar Kormány, a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gá-
bor Alap támogatásával.

Jelentkezési feltételek:
▪ elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik 

vonzódnak 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 jú-

nius 6-ig lehet a következő linkre kattintva: https://docs.
google.com/forms/d/1EvwwC1wUtBISkMYW53FdZvy
W6qSXbbridK_Vnk4Ms7w/edit

A táborban a helyek száma korlátozott, a jelentkezé-
seket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány irodájában (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.) 
személyesen vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mel-
lék) telefonszámon lehet kérni munkanapokon 8.00-tól 
17.00-ig.

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Egész héten érik majd 
kellemes meglepe-
tések és pozitív for-
dulatok. Azt is lehet-

ne mondani, hogy minden 
nap lesz mit ünnepelnie. 
Egy közeli szerette talán 
férjhez megy vagy bővülni 
fog a családja. Közvetlenül 
és közvetetten is érik majd 
jó hírek. A napokban hihe-
tetlenül szerencsésnek érzi 
majd magát és végre elége-
dett lesz az életével.

Tele van pozit ív 
energiával. Kényez-
tesse testét és lel-
két, ne csak mások-

nak akarjon folyton örömöt 
szerezni. Ebből adódhat is 
a héten némi kellemetlensé-
ge, ugyanis környezete rossz 
néven veheti, ha folyton ké-
retlenül osztogat tanácsokat, 
mert a jó szándékát félreér-
telmezik. Amúgy sem árta-
na rendet tennie életében kí-
vül és belül egyaránt.

Nem ártana, ha a hé-
ten pontosan megter-
vezné a napjait, más-

különben hajlamos lesz el-
veszni a részletekben és fi-
gyelmen kívül hagyni a fon-
tosabb teendőket. Ezzel bizto-
síthatja, hogy eredményes le-
gyen. Hangolja össze napjait a 
többi családtaggal és akár kol-
légával, hogy később ne me-
rüljön fel nehézség vagy fél-
reértés. Továbbá a héten kirí-
vóan jó híreket kaphat!

A héten teljesen ki-
egyensúlyozott lesz 
a családi élete. Bé-

kés és boldog légkör fogad-
ja mindennap. Ugyanakkor 
ez sem boldogítja egészen, 
mert bizonyos rejtett prob-
lémák miatt nincs megelé-
gedve magával és az életé-
vel. Ha nem változtat ezen, 
komoly depresszióba eshet. 
Érdemes lenne beavatnia egy 
közeli szerettét, aki segíthet 
megtalálni a kiutat.

Kisebb veszekedések 
és nézeteltérések vár-
hatók a hét folyamán. 

Fontos, hogy ne vegye eze-
ket véresen komolyan. Ellen-
kező esetben csak a saját lelki 
békéjét fogja felrúgni. A kör-
nyezetében sokan feszültek és 
gyakran azon csattan az os-
tor, akin nem kellene. Próbál-
ja meg megosztani a problé-
máit valakivel, nem kell min-
dig mindent magában tartania 
és így még segítséget kaphat.

Bizonyos problémák 
végre megoldódnak. 
Sok tekintetben fellé-

legezhet a következő napok-
ban. De ügyeljen arra, hogy ta-
nuljon a történtekből és ne kö-
vesse el újra ugyanazokat a hi-
bákat. Ugyanakkor nem ártana 
jobban odafigyelnie az egészsé-
gére, amit manapság igencsak 
elhanyagolt. Ne legyintsen a 
kellemetlen tünetekre, és ne ha-
logassa tovább annak a lehető-
ségét, hogy felkeresse orvosát.

A héten meglehető-
sen érzékeny lehet a 
kudarcélményekre és 
arra, ha valaki akarva 

akaratlanul megbántja. Próbál-
jon meg nem mindent a szívére 
venni és határolja el magát ki-
csit a környezetétől gyógyítsa 
meg azokat a sebeket, amelyek 
újra felszínre kerülnek, amik a 
múltra emlékeztetik vagy a hi-
báira. Ahelyett, hogy mindent 
sorscsapásként élne meg, gon-
dolja át, mit tanulhat belőle.

A barátok és rokonok 
felkeresik Önt, hogy a 
segítségét kérjék vagy 
mert egyszerűen sze-

retnék érezni a társaságát. En-
nek fényében kissé zsúfolt hete 
lesz, hiszen próbál mindenkire 
időt szakítani. Vigyázzon arra, 
kinek, mit ígér, mert könnyen 
megeshet, hogy egyes ígérete-
it nem lesz képes betartani. Pró-
bálja meg nem túlterhelni ma-
gát, mert már a hét elején leme-
rülhetnek a testi és lelki elemei.

Ez a hét spirituális 
szempontból lehet 
jelentőségteljes. Ta-
lán talál magának 

egy új ösvényt vagy megis-
merkedik valakivel, akitől 
sokat tanulhat, esetleg beve-
zetheti egy új csoportba vagy 
közösségbe. Ellenben a héten 
egyesek megpróbálhatják be-
lerángatni különböző viták-
ba, de jobban tenné, ha kima-
radna belőlük, főleg akkor, 
ha egyáltalán nem érinti Önt.

A héten szabályosan 
elárasztják a tenni-
valók. Szívességeket 
kell elintéznie, hiva-

talos ügyeket, és a ház körül 
is akadhatnak teendői. Minél 
gyorsabban teljesíti őket, annál 
hamarabb lesz szabad. Ez azon-
ban nem azt jelenti, hogy csapja 
össze őket. Adja meg minden-
nek a módját és a jövőben meg-
kapja érte a jutalmát. Minden, 
amibe belekezd és hosszú táv-
ra szól, azt siker koronázhatja.

A héten nagyon meg-
értő és szeretetteljes 
hangulatban lesz. Jó 

tanácsokat fog ajánlani a sze-
retteinek, akik hálával fogad-
ják el azokat. A következő 
napok remek alkalmakat kí-
nálnak arra, hogy kapcsolat-
ba lépjen a régi ismerőseivel. 
Hívja fel egy osztálytársát, és 
nagy örömmel fog szolgál-
ni Önnek a kapcsolatfelvétel. 
Arra is kiváló a hét, hogy ren-
dezze problémás viszonyait.

Egy kicsivel komo-
rabb hangulatban van 
mostanában. Az élet 

bizonyos kérdései megzavarják 
a lelki békéjét. De tele van hittel 
és optimizmussal, és készen áll 
arra, hogy kockázatokat vállal-
jon és változtasson a helyzetén. 
Ugyanakkor egy közeli szeret-
te aggódik Önért és megpróbál-
hatja lebeszélni bizonyos dol-
gokról. Szánjon időt arra, hogy 
megpróbálja elmagyarázni neki, 
miért döntött úgy, ahogy.

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім,ї  
на ім,я  Горват Меланія Миколаївна, вважати 
недійсним.

Beregardóban február 24-én ünnepelte 
60. születésnapját

Kovácsné Marton Erzsébet.
Ez alkalomból erőt, egészséget, 

további sikereket, eredményes munkát, 
családi boldogságot kívánnak 

számodra kollégáid.
„Kívánunk örömet, derűt, boldogsá

got! Otthonodba békét, kertedbe virá
got. Fejed fölé napot, csillagot, tengereket. Köréd 

tiszta szívű, igaz embereket. Lábad alá utat, bizto
san járhatót. Szívedbe éneket, magasba szárnya
lót. Ajkad köré mosolyt, lélekmelengetőt. Múltat, 
jelent, jövőt, egyként szerethetőt. Szemedbe nap
sugaras szivárvány fényeket, melyek megláttatják 
a rejtett lényeget. Újult erőt adó, örömteli perceket. 

Kívánunk egy áldott éltető életet!”

A napokban ünnepelte 60. születésnapját

Kovácsné Marton Erzsébet.
Ebből az alkalomból köszönti őt a beregardói református 

gyülekezet énekkara és a nőtestvérek.
„Legyen szeretet, hol utadat járod. Egészséget és sok szép 
álmod. Legyen mindig gondtalan életed, öleljen sok szív, 

mely őszintén szeret. Isten adjon neked min
den viharért egy szivárványt, minden köny
nyért egy mosolyt, minden gondoskodásért 
egy ígéretet, és áldást minden próba során. 

Minden sóhajtásra egy édes dallamot, választ 
imáidra, mely lelkedből szólt. Mert nem az a 
lényeg, hogy múlnak az évek, hanem hogy 
szeretve szép az élet. Legyünk hű testvérek, 

legyen hittel telt az élet! Szeretettel mondjuk neked: Isten 
éltessen téged!”

Beregszászban február 25-én 
ünnepelte névnapját

Buleza Jázmin.
Ebből az alkalomból köszönti őt 

dédmamája és dédpapója.
„Boldogságot hoztál en
nek a kis családnak, ne 
csodálkozz hát, ha sze
retnek és imádnak, ün

nepelni jöttünk egy nevezetes napot, s kívánjuk 
neked a világot, mint fénylő csillagot.” 

Cserkész felnőttképzés 
Kárpátalján!

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

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

cserkészet történetével
• átfogó képet kapnak cserkész életforma gyakorla-

ti hatásairól
• kipróbálhatják a cserkészmódszerben rejlő lehe-

tőségeket
• módszertáruk olyan ismeretekkel bővül, melyet 

kiscsoportos ifjúsági közösségek fejlesztésére felhasz-
nálhatnak

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

munkáját
• szívesen becsatlakozna a cserkészcsapatok mun-

kájába
• közösségi munkát végez és új módszereket szeret-

ne elsajátítani.
Hívd meg a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövet-

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

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

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

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

Загублений атестат про повну загальну середню освіту 
Серія РГ № 002691 на ім,я Сюч  Габор Томашович 
виданий Берегівською загальноосвітньою школою І-ІІІ 
ст. № 1 у 1998-1999 р., вважати недійсним.

Вважати недійсним загубленний диплом МТ-I № 
310518 виданий Мукачівським радгосп-технікумом 
28.02.1989 року, спеціальність 1504 на ім’я – Цоп 
Сільвія Золтанівна.
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10 étel, amit mindig kerültél, pedig 
nem is hizlalnak

5 térdfájdalom elleni gyakorlat, amit imádni fogsz

9 szuperétel puffadás ellen
Gyakran küzdesz bélfájdalmakkal? Fe-
lejtsd el a pirulákat – fordulj a természet-
hez! A következő zöldségek és növények 
segítségével könnyen elhagyhatod a sav-
megkötő gyógyszereket!

1. Spárga
Már az ókori görögök és a rómaiak is spárgát ettek 

hasfájásra. Bélnyugtató hatását a benne lévő aminosa-
vaknak köszönhetjük, melyek kihajtják a felesleges, fel-
gyülemlett vizet és méreganyagokat a bélcsatornákból. 

2. Cékla
Antioxidánsai megvédenek a külső szabadgyökök tá-

madásától, emellett a cékla remekül szabályozza a sav-bá-

zis egyensúlyt, a benne lévő színfokozó betaninok pedig 
méregtelenítenek, valamint a máj anyagcsere-folyamata-
inak optimális működésében segítenek.

3. Vörös káposzta
A benne lévő antociánoknak köszönhetően az egyik 

legjobb méregtelenítő zöldségként tartják számon a szak-
értők, ráadásul kitűnően szabályozza a testünk vízháztar-
tását, ezért gyakran építenek köré étkezési terveket és di-
étákat is. Fogyókúrázóknak kötelező!

4. Zeller
Hippokratész, az ókori görög orvostudomány nagyja 

fedezte fel, hogy a zeller kitűnően megszabadítja a tes-
tünket a bélgázoktól, a felesleges víztől és méreganya-
goktól – ezt egyébként a mai kutatók is alátámasztották, 
annyit hozzátéve, hogy a zöldségben lévő ftalid vegyü-
letnek köszönhető a jótékony hatás.

5. Vörös áfonya
Az amerikai rezervátumokban élő indiánok a mai na-

pig vörös áfonyával gyógyítják a puffadás és a bélsav-ter-
melődés okozta ínyproblémákat, míg a nőgyógyászok 
húgyúti betegségek orvoslására is javasolni szokták a fo-
gyasztását. Egy próbát mindenképpen megér!

6. Uborka
Nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is szépít: a benne 

lévő szilikon és kén közvetlenül stimulálja a májat, ezáltal pe-

dig fokozza annak tisztító működését. Nem csoda, hogy sok 
uborkalevet szoktak javasolni a méregtelenítő kúrák alatt!

7. Fokhagyma
Nem kedveled az erős szaga miatt? Nagy kár, hiszen 

a fokhagyma pont ezért rendelkezik béltisztító tulajdon-
ságokkal! Az allicin kénes vegyülete mindezek mellett 
antioxidánsként is képes hasznosulni, ezért a felesleges 
savtermelődés miatt sem kell aggódnunk!

8. Petrezselyem
Nemcsak fűszernövényként szuper, hanem teaként fo-

gyasztva is! A legújabb kutatások szerint teafőzetként való 
fogyasztása segíti a májban való só és kálium felszívódá-
sát, ami miatt nagyobb húgyhólyaggal fogunk rendelkez-
ni. Ez azért jó, mert így az anyagcserénk is felgyorsul, a 
gyomorpuffadásra pedig esélyünk sem lesz!

9. Dinnye
92%-os víz- és magas káliumtartalmával, valamint a 

benne lévő sok aminosavval az egyik legdiétásabb gyü-
mölcsként tartják számon a dinnyét – a fent említett tu-
lajdonságai miatt ráadásul a felesleges vizet is remekül 
kihajtja a szervezetünkből.

wellandfit.hu

Légy őszinte: mikor ettél utoljára sajtot és 
krumplit? És vajon valóban tartózkodnod 
kell ezektől az ételektől?

Mindegy, hogy a desszert rendeléséről, vagy az esti bu-
liról van szó, a kulcs a mértékletesség. A legtöbben az ét-
kezésben is a tökéletességre törekszünk, pedig ez hosszú 
távon nem fenntartható. Attól, hogy kedvenc ételeid néha 
megeszed, még nem kell állandóan ezeket fogyasztanod. 
Így a farmered is rád jön, de az evés is élvezet marad.

Sajt
Igaz, hogy zsíros és sós, de remek kalciumforrás. Két sze-

let vékony sajt nyugodtan az egészséges reggeli része lehet. 
Nem kell a zsíros és unalmas trappistához ragaszkodni, ér-

demes cheddart és füstölt mozzarellát fogyasztani, intenzív 
ízük miatt ugyanis kevesebb is elegendő belőlük. Egy adag 
cheddar sajt 115 kalóriát és 119 mg kalciumot tartalmaz.

Magvak
Kétségtelen, hogyha minden este megeszünk egy zacsi 

magmixet, akkor néhány plusz kilóval is megajándékoz-
zuk magunkat. Ugyanakkor a magvak egészséges zsírfor-
rások, gyulladáscsökkentő tulajdonsággal rendelkeznek 
és csökkentik a szívbetegségek kockázatát. Jó választás a 
pisztácia, amit lehetetlen gyorsan enni, ugyanakkor 30 da-
rab csupán 100 kalóriát rejt.

Tojássárgája
Az emberek többsége nem fogyasztja el a tojás sárgáját, 

annak magas koleszterin- és kalóriatartalma miatt. A friss 
kutatások azonban bebizonyították, hogy a tojás, illetve a 
magas koleszterintartalmú ételek fogyasztása és a szívbe-
tegségek kialakulása között nincs összefüggés. Ráadásul 
a sárgájában található vitaminok és ásványi anyagok segí-
tik a fogyókúra sikerét, és sokáig teltségérzetet adnak. Egy 
tojásfehérje 4 g fehérjét és alig 1 g zsírt tartalmaz, míg egy 
teljes tojás 6 g fehérjét és 5 g zsírt.

Olívaolaj
Bár az olívaolaj is kétségtelenül sok kalóriát tartalmaz, 

monotelítetlen zsírsavai sokáig telítenek, fogyasztásával 
ezáltal elkerülhető a túlevés. Egy teáskanálnyi mennyiség 
csupán 119 kalória.

Vörösbor
Az alkohol kétségtelenül nem fogyókúrás, de heti 1-2 

pohár vörösbor fogyasztása még nem vezet hízáshoz. 2 dl 
vörösbor 125 kalóriát tartalmaz, és rengeteg antioxidánst. 
Figyelj arra, hogy üres gyomorra sose igyál, elkerülve az 
alkohol okozta kontrollvesztést és túlevést.

Tejcsokoládé
Bár a tejcsokoládé közel sem olyan egészséges, mint 

antioxidánsban gazdag szuperélelmiszer testvére, az étcso-
koládé, 1-2 kocka fogyasztása még belefér. A fogyás vagy 
a hízás nem egy elfogyasztott élelmiszer függvénye, ha-
nem a teljes étrendé. Ha alapjában egészségesen táplálko-
zol, akkor pár kocka tejcsoki nem árthat.

Banán
Ne higgy el mindent, amit hallasz, a banánnak igenis ki-

emelt helye van az egészséges étrendben. Bár a többi gyü-
mölcs valóban több vizet és kevesebb kalóriát tartalmaz, a 
banán remek természetes energiaforrás. Egy közepes da-
rab 110 kalóriát, 3 g rostot és 442 mg káliumot tartalmaz. 
Fogyaszd túróval vagy görög joghurttal, hogy a szénhid-
rátot fehérjével párosítsd.

Tészta és kenyér
A probléma valójában nem a szénhidrátokkal van, ha-

nem az elfogyasztott mennyiséggel. A legtöbben hajlamo-
sak vagyunk többet enni a kenyérből, a tésztából, a pizzá-
ból vagy a süteményekből. Válaszd a teljes kiőrlésű szén-
hidrátokat, amelyek lassabban szívódnak fel és tovább biz-
tosítanak teltségérzetet.

Krumpli
Vajon hogyan lett közutálat tárgya egy ásványi anyag-

ban gazdag zöldség? Valóban nem alacsony a GI indexe, 
hamar megemeli a vércukorszintet, nem is beszélve a zsír-
ban tocsogó, egészségtelen elkészítési módjairól. Azonban, 
ha görög joghurttal vagy zsírszegény tejföllel fogyasztod, 
lelassítod a krumpli gyors felszívódását, elkerülve a vér-
cukorszint ingadozását.

Glutén
A gluténmentes étkezés igazán trendi lett, pedig ha nem 

vagy gluténérzékeny, nem szükséges száműzni az étrended-
ből. Jobb, ha tudod, hogy a gluténmentes élelmiszerek ke-
vesebb tápanyagot tartalmaznak, mint normál változataik.
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A futáskor kialakuló térdfájdalom egyszer-
re lehet kellemetlen és ijesztő, de ha rend-
szeresen elvégzed a következő mellékgya-
korlatokat, pár hét alatt jobb formában le-
hetsz, mint valaha!

Könyves-gyakorlat
Futás közben rendkívül fájhat a térded, ha nem hátra-

feszített vállakkal, hanem görbén, előrehajtott fejjel edzel 
– így ugyanis az átlagosnál nagyobb nyomás nehezedik a 
térded elülső részére.

Ahhoz, hogy fejleszd a gerinctartásodat, nincs más dol-
god, mint egy könnyű könyvet vagy egy üres májkrémes 
dobozt a fejedre raknod és úgy gyakorlatozni (pl. guggol-
ni, egy fejben futni, lábat emelni stb.) egyhelyben.

Fókusz-gyakorlat
Futás közben szeretsz nézelődni, jobbra-balra tekinget-

ni, forgolódni? Egy kis változatossággal nincsen baj, ám ha 
csak most kezded a kocogást, könnyen fájhat tőle a térded!

A térd stabilitását és mozgásterjedelmét úgy tudod fej-
leszteni, ha a karjaidat összezárod a felsőtested előtt, majd 
óvatosan, kicsit előre dőlve emelgeted fel az egyik lábad. 
Figyelj rá, hogy a felemelt térded mindig egy vonalban, és 
ne oldalt legyen a törzseddel!

Hegymászó-gyakorlat
Az is lehetséges, hogy mindenféle különösebb tartás-

vagy futásproblémák nélkül fáj a térdízületed – ebben az 
esetben szükséges, hogy a nagyobb távok megcélzása előtt 
kíméletesen erősítsd a lábadat.

Erre a legjobb gyakorlat a hegymászók által sokszor 

használt ,,mountain climber”, mely során egyenes kézzel 
négykézlábra kell ereszkedned, a lábaidat úgy hátra nyúj-
tanod, hogy csak lábujjhegyen tartsd magad, majd feszített 
has- és hátizmokkal óvatosan előre lépned az egyik lábbal, 
majd a másikkal.

Tudtad? Minél inkább meg tudod érinteni a térdkalácsod-
dal a könyöködet, annál jobb formában vannak az ízületeid!

Ugróiskola-gyakorlat
Futás közben úgy érzed, hogy majd kibicsaklik a lábad? 

Ebben az esetben is a térdízületek kopásáról van szó, ám 
elsődleges szempont most a lábak stabilitásának és egyen-
súlyának erősítése.

Ezt a leginkább különböző egyensúly-gyakorlatok al-
kalmazásával, úgy, mint az egylábas ugrálással vagy – gyer-
mekkorunk nagy kedvencével – az ugróiskolázással tudod a 
leginkább fejleszteni. Ha vannak gyerekeid, tökéletes csa-
ládi programot lehet belőle kerekíteni!

Csípő-gyakorlat
Léteznek olyan emberek, akik járásukkor az átlagosnál 

jobban kitolják a csípőjüket, ahelyett, hogy egyenesen tar-
tanák azt – sajnos ez a mindennapi élet során nem, sporto-
lás alkalmával viszont igencsak veszélyes lehet, hiszen te-
ret ad a futás közbeni térd-és csípőficam kialakulásának.

Amennyiben a te csípőd is játszós kedvében szokott len-
ni futás közben, úgy végezz minél több fenék-, medence- és 
csípőgyakorlatot! A mi kedvencünk az, amikor egyenesen 
egyhelyben kell állni, a karjainkat összezárjuk mellkasunk 
előtt, megfeszítjük a fenék-, csípő- és medenceizmainkat, 
majd 10 másodperc után ellazítjuk őket.

Well&Fit-tipp: Ez a gyakorlat akkor is hatásos, ha csak a 
csípődet vagy a medencefenék-izmodat szeretnéd erősíteni!
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Plusz egy vicc

2020. 8. szám meg   -
fej  tése: Ne pazarold 
az idődet aggódásra 
olyan dolgok miatt, 
amelyekre nincs be-
folyásod!    
plusz    egy vicc:  – 
Egyetlen tehén van, 
csak mindig utolér-
jük! 

Angol szelet
A tésztához: 1 dkg szalalkáli, 6 tojás, 30 dkg porcukor, 

25 dkg margarin, 30 dkg finomliszt, 1 evőkanál kakaópor, 
5 evőkanál tej, 1 vérnarancs aroma, vagy piros ételfesték

A krémhez: 1 csomag vaníliás pudingpor, 3 dl tej, 20 
dkg margarin, 20 dkg porcukor

A tetejére: 10 dkg tortabevonó, 3 evőkanál étolaj
Elkészítése: A tésztához 4 evőkanál tejben feloldjuk a 

szalalkálit. A tojások sárgáját 30 dkg porcukorral habosra 
keverjük, hozzáadjuk a margarint és a feloldott szalalkálit. 
Jól kikavarjuk, végül a lisztet és a tojások keményre vert 
habját is belekeverjük. A tésztát 3 felé vesszük. Az első sár-
ga marad, a másodikhoz 1 evőkanál kakaóport és 1 evő-
kanál tejet adunk, a harmadikhoz az aromát, vagy a piros 
ételfestéket keverjük. A 3 lapot sütőpapírral bélelt, 20 × 30 
cm-es tepsiben, külön-külön kisütjük.

A krémhez a vaníliás pudingport megfőzzük a tejben. A 
margarint a porcukorral habosra kavarjuk, majd hozzáad-
juk a kihűlt pudingos krémhez és megtöltjük vele a lapokat. 
Alulra kerül a barna lap, középre a sárga, felülre a rózsaszí-
nű kerül. A felmelegített tortabevonóhoz hozzákeverjük az 
étolajat, amikor langyos, bevonjuk vele a sütemény tetejét. 
Pár órás pihentetés után hosszúkás szeletekre vágva kínáljuk.

Nem nehéz otthon házi 
ananászlevet készíteni, de 
ha nincs erre lehetőséged, 
a boltokban hatalmas vá-
lasztékból veheted meg a 
számodra tetszőt. Arra fi-
gyelj oda, hogy olyan ter-
méket válassz, ami hoz-
záadott cukrot nem tar-
talmaz, mert az eladha-
tóság érdekében gyakran 

adnak a termékhez ren-
geteg cukrot, ami viszont 
káros lehet. Egy ilyen po-
hár aranyszínű juice rost-
ban igen gazdag, ami nem 
csupán a bélrendszerednek 
tesz jót, hanem az emész-
tésed is segíti.

1. Erősíti a csontokat
Azt mindenki tudja, 

hogy az erős csontokhoz 
kalciumra van szükség. 
Elég kevesen tudják azon-
ban, hogy az igazán erős 
csontozathoz egy másik 
ásványi anyagra is szük-
ség van, ez pedig a man-
gán. Szerencsére egy pohár 
ananászlé körülbelül a napi 
mangán szükséglet 75%-át 
fedezni tudja.

2. Egészségessé teszi a 
szemeket

Remek forrása az A-vi-
taminnak az ananászlé, 
ami a szem vitaminja, 

és a megfelelő szemmű-
ködéshez elengedhetet-
len. Tanulmányok sze-
rint ez az antioxidáns 
segít megvédeni a reti-
nát a sérülésektől. Sőt, a 
makuladegenerációtól is 
megvéd, ami egyébként 
látásvesztéshez is vezet-
het.

3. Erősíti immun-
rendszer

Ha igazán ízletes meg-
oldást keresel a C-vita-
min-bevitelre, fogyassz 
ananászlevet. Ez a finom-
ság ugyanis hozzájárul az 
egészséges bőrhöz és fo-
gakhoz, illetve a belek mű-
ködéséhez. Azt pedig min-
denki tudja, hogy a C-vi-

7 ok, miért igyál ananászlét
Egy pohár friss ananászlé finom és frissítő, érzed a 
szádban az összetéveszthetetlen trópusi ízt, miköz-
ben értékes vitaminokkal és ásványi anyagokkal lá-
tod el a tested.

tamin az immunrendszert 
is erősíti. Ha nem szeret-
nél sokat betegeskedni, 
ananászlére fel!

4. Segít a gyulladások 
megszüntetésében
A gyulladásokat vi-

szonylag könnyű eltüntet-
ni, ha tudjuk, hol vannak. 
Megtalálni őket azonban 
nem egyszerű, ha pedig 

krónikus gyulladásról be-
szélünk, a dolog még ne-
hezebben orvosolható. Az 
ananászlé segít megszün-
tetni a krónikus gyulladá-
sokat, melyek hosszú távon 
akár rákhoz, szívbetegsé-
gekhez, cukorbetegséghez 
és sok egyéb problémához 
vezethetnek.
5. Ízületi gyulladás ellen 

is hatásos
Köszönhetően gyulla-

dáscsökkentő hatásának, az 
ananászlé könnyen csök-
kenti az ízületi gyulladás 
okozta panaszokat. A fáj-
dalomcsillapítóknak lehet-
nek mellékhatásaik, helyet-
tük egyszerűbb és egészsé-
gesebb az ananászlét beépí-
teni az étrendbe.

6. Csökkenti a magas 
vérnyomást

Mivel minden pohár 
ananászlé tele van kálium-

mal, rendszeres fogyasztá-
sa megelőzi a magas vér-
nyomás kialakulását. Sőt, 
nagyon kevés nátriumot 
tartalmaz, ezért azok is 
fogyaszthatják, akiknek 
a vérnyomása miatt oda 
kell figyelni a nátriumbe-
vitelre.

7. Harcol a rákkal
K u t a t á s i  e r e d m é -

nyek igazolták, hogy az 
ananászlé rákellenes ösz-
szetevőket is tartalmaz. Az 
pedig tény, hogy nagyon jól 
működik együtt a kemo-
terápiás kezeléssel, mert 
akadályozza a rákos sejtek 
növekedését és sokszoro-
zódását.
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A hét megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

– Azt állítja, hogy az önök által forgalmazott szá-
mítógépeknek emberi tulajdonsága van?

– Igen.
– Miben nyilvánul ez meg?
– …

Kétbetűsek: ÁH, ÁK, CP, 
DÁ, EL, HA, JO, KZ, MK, 
OS, ÓD, ÓI, SO, TN, TV, ZA.

Hárombetűsek: ALÓ, 
ARC, ATT, DIA, ELF, ENI, 
ION, NEO, OLV, OMA, 
TÁT, TRA, TRE, ZSI.

Négybetűsek: AKÓS, 
GALL,  GÁGÁ, KENI, 
KÉRT,  KÜRT,  LALA, 
LANE, MÓNA, NAIV, 
NANO, OTTO, RAAB, 
RENÉ, VERT.

Ötbetűsek: ALÁNŐ, 
ARARA, ATALA, BERAK, 
DARUL, EVILA, HIBÁT, 

INDOK, KÖVET, MÁSRA, 
NÁNDI, SZARV, VIRUL.

Hatbetűsek: ALAPUL, 
ESKETŐ, FIKARC, HOLOTT, 
KLÉRUS, MOLETT, RÖG-
TÖN, TÁRLAT, VÁLLAL. 

Hétbetűsek: ELILLAN, 
FÉMIPAR, JÓLESIK, KIKA-
PÓS, KRITIKA, LETAROL.

Nyolcbetűsek: ALÁ-
PAKOL,  ÉDES ÉLET, 
FONOTÉKA, JÓ TANULÓ, 
NOVÁK ÉVA, POLANSKI.

Kilencbetűsek: AK-
KORTÁJT, LISZTATKA.

Tízbetűsek:  PALA -
SZÜRKE, TÁRGYALÁSI.

Tizenegy betűsek: MO-
HAÁLLATOK, SPECIA-
LIZÁL, SZENESKAMRA, 
TITKOLÓDZIK.
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FÉL ÁR ! VALÓJÁBAN SIEMENS AZONBAN

1 Z

MÉRGES KÍGYÓ Y

MÉTER KUTRICA

TROMF

3

FRANCIA VÁROS ROMÁN VÁROS

SHUNMYO 
MASUNO-

IDÉZET

TURKU VÁROS 
SVÉD NEVE

KÉN
SZÖGLET

2

SUGÁR
SZOKÁSÁVÁ 

VÁLIK

PÚPOZ

SZAMÁRIUM
PENYIGE 

HÍRESSÉGE

OPUS

… WELL - 
FÖLDALATTI TÓ 

NAURUBAN

IZZÓMÁRKA

FOSZFOR

AMERIKAI 
ÚRHAJÓS 

(EDWIN JACOB)

HELYSÉG A 
NAGYBEREZNAI 
JÁRÁSBAN, MA 

SZTUZSICA

CSEH VÁROSKA

BÓR

SPANYOL 
LABDARÚGÓ 

(GERARD)
KIEL 

CENTRUMA!

SAKKPARTI 
VÉGE

NÉVELŐ

… HOLM - SKÓT 
SZIGET

SZÍNÉSZ, 
RENDEZŐ (VAJK)

KISEBB CSAPAT

SPANYOL 
LOVAG

KOLUMBIA 
FŐVÁROSÁNAK 

LAKOSA

VETERÁN 
TENISZEZŐNŐ 

(HUBER)
NIGÉRIAI 

LABDARÚGÓ

KÖRZET 
CENTRUMA !

… PURPLE - 
ZENEKAR

… DAGOVER - 
SZÍNÉSZNŐ

HAZAFELE !

ERŐ REJTEKE

NAGYVÁROSI 
NYOMOR-
NEGYED

A TÁVOLABBI

AZ ENSZ ELSŐ 
FŐTITKÁRA

KETTŐZVE: 
BADAR BESZÉD

HORVÁT FILM-
SOROZAT

EZEN A HELYEN

VAS

TÁNCOS 
MULATSÁG

ARANY JÁNOS 
VERSE

HANGOSAN 
MOND

VANÁDIUM

PATAK A TÉCSŐI 
JÁRÁSBAN


