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Az újság 1912. december 9-tõl jelenik meg
80 éves a badalói Petõfi emléktábla

Az évfordulók jegyében
emlékeztek Petõfire Badalóban

Badalóban hosszú évtizedek óta megszokott hagyomány, hogy
az újesztendõ beköszönte mellett egyúttal Petõfi Sándor születésének emléknapjáról is megemlékeznek a helyiek. Az idei évkezdet az
évfordulók jegyében zajlott, hiszen a 195 éve született költõ 170
évvel ezelõtt járt a Tisza-parti településen, ahol a helyi református
templom külsõ falát 80 éve ékesíti a Petõfi-emléktábla.
A 2018-as esztendõ elsõ istentiszteletén igehirdetésében Sápi
Zsolt helyi lelkipásztor a Máté evangéliuma 4. részének 17. versébõl
vett idézettel  Ettõl fogva kezde Jézus prédikálni és ezt mondani:
Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa  arról beszélt, hogy mindennek van kezdete, és ez az idei évkezdet is egy
lehetõség arra, hogy közösségben éljük meg magyarságunkat, hitünket, és áldást kérjünk a Mindenhatótól az elõttünk álló évre.
Jakab Lajos helyi családorvos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke felelevenítette a 80 éve, 1938-ban állított Petõfi-emléktábla avatására invitáló felhívás szövegét, amely az akkori cseh
idõkben Kárpátalja magyarságához szólt: ,,A Kárpátaljai Magyar
Faluszövetség 1938 augusztus 14-én Hrabár Konstantin kormányzó Úr védnöksége alatt a Tisza-parti Badalón Petõfi Sándor emlékezetére, az ottani õsi református templom falában országos magyar
ünnep keretében emléktáblát helyez el, amellyel halhatatlan költõnk,
a szabadság lánglelkû apostolának badalói tartózkodását óhajtja
megörökíteni
Mint mondta, a templom és az
emléktábla az elmúlt 80 év során
szorosan összeforrt egymással, és
bár az elmúlt nyolc évtized során
az itteni magyarság különbözõ
fennhatóság alatt élt, ez a szent
kötelék megmaradt számunkra.
Beszédében szólt arról is, hogy a
kárpátaljai magyarság emberpróbáló éven van túl, amelyben megkérdõjelezték anyanyelvünk használatát, oktatási rendszerünk jogosságát, atrocitások érték nemzeti identitásunk és magyarságunk
megélését jelképezõ szimbólumainkat és emlékhelyeinket. Ilyen ellenszélnek csak az anyaországot
irányító nemzeti keresztény kormány támogatásával tudtunk ellenállni. ,,Adja a jó Isten, hogy továbbra is ilyen megbízható hátország legyen mögöttünk, és akkor
Kárpátalján továbbra is megmaradnak a magyar iskolák, a magyar
templomok, a magyar közösségek
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és a magyar identitástudat!  zárta beszédét a helyi KMKSZ elsõ
embere.
,,Mi magyarok általában nagy reményekkel várjuk az újat, így az
évfordulók alkalmával is mindig reménykedünk, hogy az újév sok
jót hoz számunkra  kezdte beszédét Kulcsár Ferenc, a beregszászi magyar külképviselet konzulja, aki arról is beszélt, hogy a mai
helyzet sok téren párhuzamban állítható Petõfi Sándor életével, vándorlásaival, szülõföldjére történõ folyamatos visszatérésével. Az
anyaországi támogatásokkal kapcsolatban a konzul megemlítette,
hogy január 1-jétõl a határon túli lakcímmel rendelkezõknek is jár az
anyasági támogatás, valamint elérhetõ számukra a babakötvény is.
Petõfi Sándor: A XIX. század költõi címû versét Jakab Tamás
adta elõ.
,,Sok Petõfire volna ma is szükség, aki a közösség érdekeit elõtérbe helyezte saját dolgaival szemben, így a neve 170 év után is
fényesen csillog a magyar történelem aranykönyvében  mondta
beszédében Mester András, a KMKSZ önkormányzati titkára. Rámutatott: a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az itteni magyarság legfõbb érdekvédelmi szervezeteként eddig is kiállt, és a
jövõben is ki fog állni a szülõföldünkön, Kárpátalján maradást elõsegítõ programok megvalósításáért.
Köszöntötte az egybegyûlteket és boldog újesztendõt kívánt
mindenki számára Szalai Imre, Badaló polgármestere is.
Az újesztendõi ünnepi istentiszteletet a Himnusz és a Szózat
eléneklése foglalta keretbe, majd a jelenlévõk megkoszorúzták a templom külsõ falán lévõ Petõfi-emléktáblát.
(jeles)

KÖSZÖNTÕ
Színes labdát, pattogósat

A legtöbb nyíltszívû gyermek úgy tekint erre a gömbölyû világra, mint egy
szebbnél szebb ábrákkal díszített, óriási labdára, amelyet nagy öröm elgurítani. Aztán
ahogy öregszik az ember, a játékszer egyre
fakóbbnak tûnik. Kivételes élmény olyan
felnõttel találkozni, akinek még hajlottabb
korában is van kedve játszani.
2018 elején azt kívánom minden kedves
beregvidéki földimnek, hogy élvezettel pattogtassanak egy-egy életlabdát, amely ha
néha apró pocsolyába esik is, onnan felemelkedve megint a leggyönyörûbb részét
fordítsa feléjük, jól álljon kézre-lábra, hogy
akár zsonglõrmutatványokat is végezhessenek vele. Így soha nem veszíthetjük el a
dinamizmusunkat.
Legyen mindannyiunk számára sikeres
ez az esztendõ; ne úgy vágjunk át rajta, mint
egy szamárkóróval elcsúfított, gyomos parcellán, hanem olyan réten lépegessünk,
amely telítve van illatos, impozáns küllemû
virágokkal. Most tesszük a kezdõ, tétova
lépéseket, meg ne remegjen a térdünk!
Szeretettel, õszinte tisztasággal sokszorosan átszõtt új évet kívánok önöknek, tisztelt olvasóink!
Tóth Károly

Rövid hírek

Bemutatták a Linner Bertalanról készült dolumentumfilmet
Linner doktor, egy nem mindennapi orvos története címmel
került bemutatásra Beregszászon, a Kárpátaljai Megyei Magyar
Drámai Színházban az a dokumentumfilm, amely hûen visszaadja az
egykori beregszászi sebész életútját. A filmet Bunda Rita rendezte,
az operatõr Bunda Szabolcs volt. A dokumentumfilmet egy-egy jelenettel tették színesebbé a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színmûvészeinek közremûködésével.
A bemutatón Szabó Imre színmûvész képviselte a társulatot, aki
elmondta: nagy megtiszteltetésnek tartják, hogy felkérték õket a
filmben való szereplésre.
 Nem sok mindent tudtam a doktorról, ezért utánanéztem az
interneten, hogy ki is volt õ valójában. Elbeszélgettem azokkal az
emberekkel is, akik még ismerték Linner Bertalant. Mindenki csak
jót mondott róla, mindenkinek volt egy-egy emléke vele kapcsolatban: õ mûtötte az apukámat, vagy õ vette ki a vakbelemet stb. Valamilyen szinten tehát felkészültünk arra, hogy szerepeljünk a tiszteletére készített filmben. Szerintem, ha róla beszélünk, egy legendáról beszélünk.
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 Mennyire más egy filmben való
szereplés a színpadi fellépésnél?
 Teljesen más. Míg a színpadon
azt mondja a rendezõ, hogy ne játssz,
csak mondd a szöveget, ezzel ellentétben a filmben játszani kell. Két külön
világ: a színpadon nem ronthatsz, élesben megy a dolog, súgónk nincs, ha
rontunk, improvizálni kell, ami azt jelenti, hogy a többieknek is. Ám a filmben lehet rontani, legfeljebb néhányszor átvesszük a jeleneteket.
A film elkészítésének ötlete a Keresztény Értelmiségiek Szövetségétõl
(KÉSZ) származik. Jakab Eleonóra, a
KÉSZ elnöke elmondta, az orvos emléke a halálát követõen is elevenen él a beregszásziak szívében. Ezért döntöttek úgy, hogy filmben
kellene megörökíteni az alakját.
 Mennyi idõt vett igénybe a film elkészítése?  kérdeztük
Bunda Ritát.
 Néhány hónap anyaggyûjtés után kezdtünk bele a munkába.
Olyan emberekkel igyekeztünk interjúkat készíteni, akik személyesen ismerték a doktort, vagy valamilyen kapcsolat fûzte hozzá õket.
Ezenkívül sikerült az ükunokájával is interjút készíteni, aki szintén
orvos szeretne lenni. Ez az idõszak áprilistól szeptemberig tartott,
de az elõkészületekhez már februárban hozzáláttunk, tehát majd
egy évbe telt, hogy bemutatásra kerülhessen az egyórás film.
 Hogy jöttek a képbe a színészek?
 Korábban már volt egy dokumentumfilmünk, A hûség ára,
amelyben eljátszattunk egy-egy jelenetet, hogy ne legyen olyan
száraz a film. Arra kértek, hogy ez is legyen ahhoz hasonló. Természetesen a helyi színészeket kértük fel a szereplésre. A forgatásra,
szeptemberben került sor.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Külsõ független tesztelés: már lehet
jelentkezni a próbatesztre
Január 9-tõl 31-ig lehet regisztrálni a próbatesztre a regionális oktatásminõség-ellenõrzési központ honlapján  közölte a pmg.ua
portál.
Ukrán nyelv és irodalomból március 24én mérhetik fel tudásukat a végzõs diákok.
Március 31-én pedig a következõ tantárgyak
egyikébõl lehet próbatesztet írni: Ukrajna
története, matematika, biológia, földrajz, fizika, kémia, angol nyelv, német nyelv, spanyol
nyelv, francia nyelv.
Egy próbateszten való részvétel díja 132
hrivnya.
A biológia, földrajz, Ukrajna története,
matematika, fizika és kémia teszteket lefordítják krími tatár, moldáv, lengyel, orosz, román és magyar nyelvre is.
Az ukrán nyelv és irodalom teszt eredményeit a tervek szerint március 30-án hozzák nyilvánosságra, míg a többi tantárgy
esetében április 6-án teszik láthatóvá az elért pontszámokat az információs oldalakon.
A 2018-as külsõ független tesztelésre
február 6-tól március 19-ig lehet jelentkezni.
A tesztelésre május 22. és június 23. között
kerül sor, a póttesztek megírása pedig július
2-tól július 11-ig tart.
Minden résztvevõ legfeljebb négy tantárgyból vizsgázhat. Idén az orosz nyelvet
törölték a választható tantárgyak listájáról.
Több autóút nagyjavítását
ígérik Kárpátalján
20182019 folyamán Kárpátalján 46 megyei jelentõségû autóút nagyjavítását kezdik meg.
Az idei évtõl kezdve az állami jelentõségû utak (nemzetközi, nemzeti és territoriális)
fenntartását és javítását Ukrajna Közútkezelõ Szolgálata végzi. Viszont a megyei és
járási fennhatóság alá tartozó utak a megyei
közigazgatáshoz tartoznak, így a városi, vidéki utakat a városi vagy vidéki költségvetéseknek kell fenntartaniuk. Az egyesült
hromadák területén lévõket a hromadák dolga lesz járható állapotban tartani.
Hennagyij Moszkalj kormányzó elmondása szerint a megyei és járási utak egy kis
részének karbantartásához a regionális fejlesztési alap is hozzájárul majd.
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Heti TV-mûsorok * 2018. január 15.  2018. január 21.
Jan. 15. hétfõ

Jan. 16. kedd

Jan. 17. szerda

Jan. 18. csütörtök

Jan. 19. péntek

Jan. 20. szombat

Jan. 21. vasárnap

RTL klub
04:00 Barátok közt
04:30 Magyarul Balóval
05:05 Top Shop
05:30 Jó reggelt, skacok!
07:15 Reggeli
09:20 Asztro-Show
10:25 Top Shop
12:05 Nyugi, Charlie!:
Cipõmánia
12:45 Éjjel-Nappal
Budapest
14:05 Rendõrakadémia
15:10 Szulejmán
16:15 Story Extra
16:45 Elif  A
szeretet útján
18:00 RTL Híradó
19:00 Fókusz
19:40 Barátok közt
20:20 Éjjel-Nappal
Budapest
21:30 Dr. Csont:
Majdnem híres
22:30 Halálos fegyver
23:30 RTL Híradó
00:05 Magyarul Balóval
00:35 Dakar-rali 2018
00:55 Autogram
01:30 Havazin
02:00 Totál szívás

RTL klub
04:00 Barátok közt
04:30 Magyarul Balóval
05:05 Top Shop
05:30 Jó reggelt, skacok!
07:15 Reggeli
09:20 Asztro-Show
10:25 Top Shop
12:05 Fókusz Plusz
12:45 Éjjel-Nappal
Budapest
14:05 Rendõrakadémia
15:10 Szulejmán
16:15 Story Extra
16:45 Elif  A
szeretet útján
18:00 RTL Híradó
19:00 Fókusz
19:40 Barátok közt
20:20 Éjjel-Nappal
Budapest
21:30 Castle
22:35 XXI. század
 a legendák
velünk élnek
23:00 RTL Híradó
23:30 Magyarul Balóval
00:05 Dakar-rali 2018
00:25 Gyilkos hajsza
03:25 Mi muzsikus
lelkek

RTL klub
04:00 Barátok közt
04:30 Magyarul Balóval
05:05 Top Shop
05:30 Jó reggelt, skacok!
07:15 Reggeli
09:20 Asztro-Show
10:25 Top Shop
12:05 Portré
12:45 Éjjel-Nappal
Budapest
14:05 Rendõrakadémia
15:10 Szulejmán
16:15 Story Extra
16:45 Elif  A
szeretet útján
18:00 RTL Híradó
19:00 Fókusz
19:40 Barátok közt
20:20 Éjjel-Nappal
Budapest
21:30 Szulejmán
22:40 Házon kívül
23:15 RTL Híradó
23:45 Magyarul Balóval
00:20 Dakar-rali 2018
00:35 Foglalkozásuk:
amerikai:
Hazugságvizsgálat;
Akció a
támaszponton

RTL klub
04:00 Barátok közt
04:30 Magyarul Balóval
05:05 Top Shop
05:30 Jó reggelt, skacok!
07:15 Reggeli
09:20 Asztro-Show
10:25 Top Shop
12:05 Havazin
12:45 Éjjel-Nappal
Budapest
14:05 Rendõrakadémia
15:10 Szulejmán
16:15 Story Extra
16:45 Elif  A
szeretet útján
18:00 RTL Híradó
19:00 Fókusz
19:40 Barátok közt
20:20 Éjjel-Nappal
Budapest
21:30 Válótársak
22:30 Halálos fegyver:
Összeomlás
23:30 RTL Híradó
00:05 Magyarul Balóval
00:35 Dakar-rali 2018
00:55 Az Év Hotele
01:25 Gyilkos hajsza
03:30 Az élet
csajos oldala

RTL klub
04:00 Barátok közt
04:30 Magyarul Balóval
05:05 Top Shop
05:30 Jó reggelt, skacok!
07:15 Reggeli
09:20 Asztro-Show
10:25 Top Shop
12:05 ÉletmódKalauz
12:45 Éjjel-Nappal
Budapest
14:05 Rendõrakadémia:
Szellemjárás
15:10 Szulejmán
16:15 Story Extra
16:45 Elif  A
szeretet útján
18:00 RTL Híradó
19:00 Fókusz
19:40 Barátok közt
20:20 Éjjel-Nappal
Budapest
21:30 Cobra 11:
Üdvözlet
Moszkvából
22:35 CSI: A
helyszínelõk
23:35 RTL Híradó
00:10 Magyarul Balóval
00:40 Dakar-rali 2018
01:00 Odaát

RTL klub
04:05 Gálvölgyi-show
04:40 Rendõrakadémia:
Tegye le azt
az orrot!;
06:05 Top Shop
06:40 Kölyökklub
09:55 Teleshop
10:50 Dallas:
A zsarolás
nagymesterei
11:40 Autogram
12:10 Nyugi, Charlie!
12:40 Észak és Dél 
Mennyország
és pokol
14:50 Négyen egy
gatyában 2.
17:20 Trip to the Moon:
Brighton
18:00 RTL Híradó
18:50 Fókusz Plusz
19:15 Mrs. Doubtfire 
Apa csak egy van
21:55 Éjszakai hajsza
Jimmy, a hivatásos
bérgyilkos visszavonulása elõtt kénytelen újra
akcióba lépni...
00:15 Dakar-rali 2018
00:35 Az újságos fiú

RTL klub
04:05 Gálvölgyi-show
04:35 Rendõrakadémia:
Eb adta kopója;
Egy halott
megpróbáltatásai
06:00 Top Shop
06:35 Kölyökklub
09:35 Teleshop
10:25 A Muzsika TV
bemutatja!
10:55 Nyugi, Charlie!
11:25 ÉletmódKalauz
11:55 Havazin
12:25 Az Év Hotele
12:55 XXI. század
 a legendák
velünk élnek
13:30 Házon kívül
14:00 A védelmezõ
16:15 Tan-túra
18:00 RTL Híradó
18:50 Gyerekjáték
21:15 Könnyû nõcske
23:05 Kalandférgek 2.
01:10 Dakar-rali 2018
01:25 Portré
02:00 Rejtekhely
Amy és David boldogan költöznek be új,
gyönyörû házukba...

tv2
04:15 A Miller család
04:35 Csapdába csalva
05:05 Csapdába csalva
05:30 Álmodj velem!
06:20 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:50 HÍVJ ÉS NYERJ
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a
Texas-i kopó:
Néma jajkiáltás
13:35 Családi Titkok
14:45 Paula és Paulina
15:45 Álmodj velem!
16:50 Bosszú vagy
szerelem
18:00 Tények
19:00 A Piramis
20:35 Pénzt vagy éveket!
22:00 Tények Extra
22:25 Az 50 elsõ randi
00:30 Bûnös Chicago
01:35 Tények Este
02:15 Felejthetetlen:
A frizura
03:00 Felejthetetlen
03:40 Sean, a csodaapa

tv2
04:00 Walker, a
Texas-i kopó
04:45 Csapdába csalva
05:35 Álmodj velem!
06:20 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:50 HÍVJ ÉS NYERJ
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a
Texas-i kopó
13:35 Családi Titkok
14:45 Paula és Paulina
15:45 Álmodj velem!
16:50 Bosszú vagy
szerelem
18:00 Tények
19:00 A Piramis
20:35 Pénzt vagy éveket!
22:00 Tények Extra
22:25 Született
szobalányok
23:30 Lángoló Chicago
00:30 Backstrom
nyomozó
01:35 Tények Este
02:15 Pánik
03:50 Ezüst-Patak
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04:00 Ezüst-Patak
04:20 Az uralkodónõ
05:05 Csapdába csalva
05:30 Álmodj velem!
06:20 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:50 HÍVJ ÉS NYERJ
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a
Texas-i kopó
13:35 Családi Titkok
14:45 Paula és Paulina
15:45 Álmodj velem!
16:50 Bosszú vagy
szerelem
18:00 Tények
19:00 A Piramis
20:35 Pénzt vagy éveket!
22:00 Tények Extra
22:25 Revolver
00:45 Az indíték:
Felejtés
Angie és a csapat új ügye
szintén bonyolultnak
ígérkezik. Az áldozat 
egy tervezõmérnök, aki...
01:45 Tények Este

tv2
04:40 Csapdába csalva
05:30 Álmodj velem!
06:20 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:50 HÍVJ ÉS NYERJ
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a
Texas-i kopó III.:
Magasabb erõ
13:35 Családi Titkok
14:45 Paula és Paulina
15:45 Álmodj velem!
16:50 Bosszú
vagy szerelem
18:00 Tények
19:00 Extrém Activity
20:35 Pénzt vagy éveket!
22:00 Tények Extra
22:25 1/1
Azurák Csabával
23:25 NCIS: A
magányos ügynök
00:25 A múlt fogságában
01:30 Tények Este
02:10 Premier League
02:30 Paulette
03:55 Egymás nyakán

tv2
04:25 Egymás nyakán
04:45 Csapdába csalva
05:35 Álmodj velem!
06:20 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:50 HÍVJ ÉS NYERJ
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a
Texas-i kopó
13:35 Családi Titkok
14:45 Paula és Paulina
15:45 Álmodj velem!
16:50 Bosszú vagy
szerelem
18:00 Tények
19:00 A Piramis
20:35 Pénzt vagy éveket!
22:00 Tények Extra
22:25 Blitz
London Dél-keleti körzetében egy sorozatgyilkos szedi az áldozatait,
akik kivétel nélkül mind
rendõrök...
00:30 Különvélemény
01:40 Tények Este
02:20 Az uralkodónõ

tv2
04:30 Walker, a
Texas-i kopó
05:15 A szépség és
a szörnyeteg
06:00 Astro-Világ
07:00 TV2 MATINÉ
08:30 Tom és Jerry
gyerekshow
09:00 Maci Laci
09:25 Trendmánia
09:55 Babavilág
10:30 Az Év
Háziasszonya
11:00 TechGuru
11:35 Poggyász
12:05 SzÉpítõk
12:40 Gyilkos sorok
13:45 Doktor House
14:45 A szultána
15:50 Õrangyalok
18:00 Tények
18:55 Indiana Jones
21:30 Korhatáros
szerelem
22:30 Tök alsó 2. 
Európai turné
00:20 Nyerõ páros
02:15 A férjem
védelmében

tv2
04:05 Doktor House
04:50 Csapdába csalva
05:15 A szépség és
a szörnyeteg
06:00 Astro-Világ
07:00 TV2 MATINÉ
08:05 Tom és Jerry
gyerekshow
08:35 Maci Laci
09:00 A Miller család
09:30 Mindennapok
hõsei
10:00 Nagy Vagy,
Auchan kupa!
10:35 Tûsarok
11:05 Több mint TestÕr
11:40 Super Car
12:10 Ötletgazdag
12:45 Gyilkos sorok
13:50 Doktor House
14:50 Az öt legenda
16:50 Hello Hollywood
17:25 Ripost
18:00 Tények
18:55 Tök állat
20:35 Hófehér és
a vadász
23:10 Tengerészgyalogos
01:15 Bûnös Chicago

Duna TV
04:00 Itthon vagy!
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
06:00 Híradó
06:40 Kenó
06:45 Roma Magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:45 Elfeledett
szerelem
09:30 Mámoros
szerelem
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:50 Jamie vidéki
konyhája: A borsó
és a lóbab
13:20 Honfoglaló
14:15 Don Matteo:
Prioritások
15:15 A vidéki doktor:
Lépésváltás
16:05 Mámoros
szerelem
17:00 Ridikül
17:55 Nõ az esély
18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem
19:30 Honfoglaló
20:25 Kékfény
21:25 Éjszakai szolgálat
22:20 Kenó
22:30 NCIS: Mosatlan
szennyes
23:20 Agatha Raisin 
A spenótos
halálpite
01:00 P´amende:
Színes Gyöngyök
01:35 Szerelmes
földrajz
02:05 Noé barátai
02:35 Hagyaték
03:00 Ízõrzõk

Duna TV
04:00 Summa
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
06:00 Híradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschrim
07:45 Ridikül
08:45 Elfeledett
szerelem
09:30 Mámoros
szerelem
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:45 Jamie vidéki
konyhája:
A hagyma
13:20 Honfoglaló
14:15 Don Matteo:
Az elveszített
fogadás
15:15 A vidéki doktor:
Út az ismeretlenbe
16:05 Mámoros
szerelem
17:00 Ridikül
17:55 Nõ az esély
18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem
19:30 Honfoglaló
20:25 Önök kérték
21:25 Velvet Divatház III
22:10 Kenó
22:20 Laura rejtélyei:
A végzetes kezelés
rejtélye
23:10 Te nem vagy te
00:55 Nagyok:
Történetek
a tanításról
01:30 Szerelmes
földrajz
02:00 Noé barátai
02:30 Hagyaték

Duna TV
04:00 Család18
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
06:00 Híradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:45 Elfeledett
szerelem
09:30 Mámoros
szerelem
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:45 Jamie vidéki
konyhája:
Az eper
13:15 Honfoglaló
14:10 Don Matteo:
A választás
15:15 A vidéki doktor:
Élethazugságok
16:10 Mámoros
szerelem
17:00 Ridikül
17:55 Nõ az esély
18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem
19:30 Honfoglaló
20:25 Skandináv lottó
20:35 Hölgyek öröme
21:35 Háború és béke
22:15 Kenó
22:30 Az én kis falum
00:20 Rejtélyes XX.
század  Kun
Miklós mûsora
00:50 P´amende
01:25 Fatüzelés  A
cserépkályha
01:40 Szerelmes
földrajz
02:10 Noé barátai
02:35 Hagyaték

Duna TV
04:00 Világ
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
06:00 Híradó
06:40 Kenó
06:45 Rondo
07:45 Ridikül
08:40 Elfeledett
szerelem
09:30 Mámoros
szerelem
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:45 Jamie vidéki
konyhája:
A nyári
káposztafélék
13:15 Honfoglaló
14:10 Don Matteo:
Vád alatt
15:10 A vidéki doktor:
Élethazugságok
16:00 Mámoros
szerelem
16:45 Szerencse Híradó
17:00 Ridikül
17:55 Nõ az esély
18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem
19:30 Honfoglaló
20:25 Tóth János:
E-zotéria
21:00 Fábry
22:10 Kenó
22:20 Szerelmi játszma
23:55 Édes Anna
01:30 Szerelmes
földrajz
02:05 Noé barátai
02:30 Hagyaték:
Üzenet haza 
Wass Albert
hagyatéka
03:00 Ízõrzõk: Bár

Duna TV
04:00 Kék bolygó
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
06:00 Híradó
06:40 Kenó
06:45 Pamende
07:15 Öt kontinens
07:50 Ridikül
08:45 Elfeledett
szerelem
09:30 Mámoros
szerelem
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:45 Jamie vidéki
konyhája:
A répa és a cékla
13:20 Honfoglaló
14:15 Don Matteo:
A látnok
15:20 A vidéki doktor:
Intõ jel
16:10 Mámoros
szerelem
17:00 Ridikül
17:55 Nõ az esély
18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem
19:30 Honfoglaló
20:25 Szent György és
a sárkány
22:05 Az élet szép
23:55 Kenó
00:05 Örvényben
01:05 Tóth János:
E-zotéria
01:35 Szerelmes
földrajz:
A Balaton szíve
02:05 Noé barátai
02:35 Hagyaték
03:05 Ízõrzõk:
Seregélyes
03:35 Élõ egyház

Duna TV
04:00 Életkor
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
06:00 Híradó
06:40 Kenó
06:45 Térkép
07:15 Hazajáró
07:50 Rúzs és selyem
08:20 Ízõrzõk:
Szentgál
08:55 Noé barátai
09:30 Robbie, a fóka:
Szerencsejáték
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:50 Peru, Chile:
KUÉLAP
13:20 Kincsvadászok
15:20 Tanulmány
a nõkrõl
17:55 Nõ az esély
18:00 Híradó
18:35 Szerencse
Szombat
19:30 A Dal 2018:
Elsõ válogató
21:45 A Dal  Kulissza
22:20 Kenó
22:25 Taxisofõr
00:20 Önök kérték
01:20 A világörökség
kincsei:
Mesa Verde, az
anaszázik szelleme
 USA
01:40 Szerelmes
földrajz:
A magyar Adria
álmai
 Zelnik József
02:10 Noé barátai
02:40 Hagyaték
03:10 Ízõrzõk: Hidas
03:40 Forint, fillér

Duna TV
04:00 Iskolapad
04:20 Himnusz
04:25 Hogy volt?!:
Sanzonok és
kuplék
05:30 Noé barátai
06:00 Híradó
06:40 Kenó
07:40 Isten kezében
08:10 Kereszt-Tények
08:25 Katolikus krónika
08:50 Így szól az Úr!
09:00 Rome Reports
09:30 A sokszínû vallás
09:40 A bölcsesség
kezdete..
10:00 Református
ifjúsági mûsor
10:05 Baptista
ifjúsági mûsor
10:25 Református
magazin
11:00 Református
püspökbeiktató
istentisztelet
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:45 Jó ebédhez
úszól a nóta
13:15 Európai piacok
és vásárcsarnokok
14:10 Múzeumtúra
14:40 Rex felügyelõ
15:30 A csúnya lány
17:00 Hogy volt?!:
17:55 Nõ az esély
18:00 Híradó
18:35 Alpesi õrjárat:
Bukott angyalok
19:35 Magyarország,
szeretlek!
21:10 A sziget
23:20 Kenó
23:30 Teréz  A szeretet
kis útja

BEREGI HÍRLAP

1. szám

A VII. Összehívású Beregszászi Járási Tanács 14. ülésszakának 254. sz., 2017. december 22-én kelt

HATÁROZATA

a Beregszászi Járási Tanács 2018-ra szóló, a szabályozási dokumentumok elõkészítésével
kapcsolatos tevékenységének tervérõl
Ukrajna A gazdasági tevékenység szférájában folytatott állami tevékenység alapjairól szóló törvénye 7. és
13. cikkelyeinek megfelelõen, A helyi önkormányzatokról szóló törvény 43. cikkelyének második részét
irányadóul véve, a járási tanács

ELHATÁROZTA:

1. Jóvá kell hagyni a Beregszászi Járási Tanács 2018-ra szóló, a szabályozási dokumentumok elõkészítésével
kapcsolatos tevékenységének tervét (mellékelve).
2. A jelen határozatot közölni kell a Beregi Hírlap c. járási lapban és a Beregvidék önkormányzatainak
hivatalos honlapján (http://beregvidek.uz.ua).
3. A jelen határozat teljesítésének ellenõrzésével Horváth Lászlót, a járási tanács alelnökét, valamint a járási
tanács szociális-gazdasági fejlesztés, iparpolitika, közlekedés és távközlés, beruházások, vállalkozások, külkereskedelmi tevékenység és határ menti együttmûködés kérdéseivel foglalkozó állandó bizottságát (elnöke Sütõ
Attila) kell megbízni.
Sin József, a járási tanács elnöke
JÓVÁHAGYVA
a Beregszászi Járási Tanács 254. sz., 2017. december 22-én kelt határozata által
A Beregszászi Járási Tanács 2018-ra szóló,
a szabályozási dokumentumok elõkészítésével kapcsolatos tevékenységének terve
Határidõ

A Beregszászi járás községei, nagy- A Beregszászi járás közséközsége territoriális közösségei kö- gei, nagyközsége territorizös tulajdonban lévõ vagyona bér- ális közösségei közös tulajleti díja kiszámításának módszerta- donban lévõ vagyonának
náról és felhasználásának rendjérõl hatékony felhasználása

2018
I. negyedéve

A Beregszászi járás községei, nagyközsége territoriális közösségei közös tulajdonban lévõ vagyonának
hatékony felhasználása

2018
I. negyedéve

Cél

A Beregszászi járás községei, nagy- A Beregszászi járás közséközsége territoriális közösségei kö- gei, nagyközsége territorizös tulajdonban lévõ vagyona bér- ális közösségei közös tulajbe vételének jogával kapcsolatos pá- donban lévõ vagyonának
lyázat megszervezésének rendjérõl hatékony felhasználása

2018
I. negyedéve

A szabályozási dokumentum
tervezete
A Beregszászi járás községei,
nagyközsége territoriális közösségei közös tulajdonban lévõ vagyona privatizációjának a 2018-2022es évekre szóló járási programjáról

Az elõkészítésért felelõs szerv
megnevezése
A járási tanács szociális-gazdasági
fejlesztés, iparpolitika, közlekedés és
távközlés, beruházások, vállalkozások, külkereskedelmi tevékenység és
határ menti együttmûködés kérdéseivel foglalkozó állandó bizottsága
A járási tanács szociális-gazdasági
fejlesztés, iparpolitika, közlekedés és
távközlés, beruházások, vállalkozások, külkereskedelmi tevékenység és
határ menti együttmûködés kérdéseivel foglalkozó állandó bizottsága
A járási tanács szociális-gazdasági
fejlesztés, iparpolitika, közlekedés és
távközlés, beruházások, vállalkozások, külkereskedelmi tevékenység és
határ menti együttmûködés kérdéseivel foglalkozó állandó bizottsága

Horváth László, a járási tanács alelnöke
A VII. Összehívású Beregszászi Járási Tanács 14. ülésszakának 255. sz., 2017. december 22-én kelt

HATÁROZATA

A járási tanács 2018 elsõ félévére szóló munkatervérõl
A járási tanács 2018 elsõ felében történõ tevékenységének szavatolását célozva, valamint Ukrajna, A helyi
önkormányzatokról szóló törvénye 43. cikkelye elsõ részének hatodik pontját irányadóul véve, a járási
tanács

ELHATÁROZTA:

1. Jóvá kell hagyni a járási tanács 2018 elsõ félévére szóló munkatervét (mellékelve).
2. Az állandó bizottságok elnökei és a tanács végrehajtó apparátusa a járási állami közigazgatási hivatal
illetékes fõosztályaival és osztályaival szavatolja a felvázolt intézkedések teljesítését.
3. A jelen határozatot közölni kell a Beregi Hírlap c. járási lapban.
4. A jelen határozat teljesítésének ellenõrzésével a járási tanács állandó bizottságait kell megbízni.
Sin József, a járási tanács elnöke
JÓVÁHAGYVA
a Beregszászi Járási Tanács 255. sz., 2017. december 22-én kelt határozata által
A járási tanács 2018 elsõ félévére szóló munkaterve
ELSÕ NEGYEDÉV
1. Az iskolai étkeztetés 20162020-as évekre szóló
járási programja teljesítésének menetérõl.
2. A szociálisan védtelen lakossági rétegek támogatását célzó, Gondoskodás címû, a 20152017-es
évekre szóló járási program teljesítésérõl.
3. A járás 2017. évi költségvetésének teljesítésérõl
szóló beszámoló jóváhagyásáról.
MÁSODIK NEGYEDÉV
1. A Beregszászi járás földterületei közösségi célokra történõ kiutalása és kisajátítása 20162019-es

évekre szóló járási program teljesítésének menetérõl.
2. A 20162020-as évekre szóló Diabétesz címû járási program teljesítésének menetérõl.
3. A Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal Szociális Védelmi Fõosztálya információs, anyagimûszaki ellátását célzó, a 20152019-es évekre szóló
program menete a lakosságnak nyújtott összes állami
szociális segély, lakásszubvenció, kedvezmény és kompenzáció lakosságnak történõ folyósítása keretében.
Horváth László,
a járási tanács alelnöke

Futballtorna Haláboron

az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség általános
alelnöke és Tóth Gyõzõ, az UMDSZ halábori alapszervezetének elnöke adták át.
A tornának természetesen támogatói is voltak. Köszönet illeti az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség
Beregszászi Járási Szervezetét, Péter Csaba megyei képviselõt, valamint a Kárpát Ház Alapítványt.
H. Cs.

Haláboron 1974 óta hagyomány, hogy az év elsõ
napjaiban utcabajnokságot tartanak. A népszerû és vidám rendezvényt idén Rajó Alex szervezte meg. A három halábori csapat mellé két vendégcsapat (Mezõvári,
Badaló) is csatlakozott, hogy összemérje focitudását. A
helyiek közül a Csonkasor csapata bizonyult a legjobbnak, míg a tornát
a badalóiak nyerték.
A legjobb
kapus Strom Dávid lett, a legjobb játékos Orbán Dániel, a
gólkirályi címet
pedig a mezõvári Asztalos István érdemelte ki.
A díjakat Bakancsos László,

2018. január 13., szombat
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Kisfiú a járás idei elsõ csecsemõje

Mindössze egy
újszülött volt a Beregszászi Járási
Központi Kórház
szülészeti osztályán az év elsõ napján. A járás elsõ
2018-ban született
babájának január
elsején, hajnali két
órakor adott életet
a guti Peres Marianna. A kisfiú 3450
grammal és 52 centiméterrel született.
Õ az elsõ gyerek a
családban. A Levente nevet kapta.
Mint azt Volodimir Szaharda fõorvos elmondta, évrõl évre kevesebb
gyermek születik úgy Beregszászon, mint a járásban. Számokban kifejezve ez a következõképpen néz ki: 2015-ben 802, 2016-ban 743, míg 2017ben 624 gyermek látott napvilágot a járási kórház szülészetén. A fõorvos
azon reményének adott hangot, hogy az idén sokkal több gyermekkel
gazdagodik vidékünk, mint az elmúlt esztendõkben.

Bemutatták
a Linner Bertalanról készült
dolumentumfilmet

(Folytatás az 1. oldalról.)
 A fõszereplõ kísértetiesen hasonlít Linner Bertalanra. Hogyan sikerült rátalálni?
 Amikor Kacsur András, a színház igazgatója ránézett a doktor fényképére, csak annyit mondott: jé, ez Pityu bácsi. Elmentünk a Nagyszõlõsön élõ Pityu bácsihoz (Fábián István), és megkérdeztük tõle, hogy
lenne-e kedve megeleveníteni a híres doktort. Az egyszerû munkásember
elõször azt hitte, hogy viccelünk vele, de miután rájött, hogy nem 
legnagyobb örömünkre , elvállalta a szereplést. Nem tudtuk, hogy hogyan sikerül majd neki a színészkedés, de amint láthatták, remekül ment,
mindannyian elégedettek vagyunk a teljesítményével. Úgy hiszem, a legmegfelelõbb személyt találtuk meg.
Bunda Rita elmondta, a késõbbiekben filmfesztiválokra is szívesen
elvinnék a filmet, de a határon túl élõ egyszerû emberek irányából is van
érdeklõdés.
Hegedûs Csilla
Dr. Linner Bertalan sebészorvos 1887-ben született Beregszászon,
1906-ban érettségizett az Állami Fõgimnáziumban. Budapesten végezte
el az orvosi egyetemet, 1911-ben avatták orvossá. A budapesti János
Kórház fertõzõ osztályára került, majd a Budapesti 1. Sz. Sebészeti Klinikára hívták, ahol a világhírû Dollinger professzor mellett dolgozott. Késõbb a Rókus Kórház sebészetén tevékenykedett.
Az elsõ világháborúban harctéri sebészként vett részt, az orosz és az
olasz frontokon nyújtott segítséget a sebesült katonáknak. A háború
után Európa leghíresebb klinikái versengtek a kiváló, fiatal sebészért, de
õ a legkecsegtetõbb meghívásoknak ellenállva 1919 júniusában visszatért szülõvárosába, Beregszászra, és haláláig (1969) a Vérke-parti városban dolgozott. 60 éves sebészi tevékenysége során több mint 46 ezer
mûtétet végzett, azokról pontos nyilvántartást vezetett. Az elsõk között
volt Európában, aki szívmûtétet mert végezni. Kárpátalján õ végzett elsõként combnyakszögecselést, petefészek-átültetést, agymûtétet. Számottevõ volt baleseti, onkológiai, gyermeksebészi tevékenysége.
Szabadidejében szõlõnemesítéssel foglalkozott. Szoros kapcsolatban
állt a Pécsi Szõlészeti Kutatóintézettel. Több mint 100 fajta nemesszõlõt
termesztett, borai messze földön híresek voltak. A Rajnai Rizling és a
Traminer keresztezésébõl származó hibridet róla nevezték el.
Kevesen tudják róla, hogy jól zongorázott, néha asztaliteniszezett, de
ezeket a kedvteléseit amolyan kézgyakorlatnak tekintette, úgy vélte, hogy
a zongorázás és az asztaliteniszezés finomítja az ujjak mozgását, gyorsítja
a kéz reflexét.
Szegény sorsú betegeitõl soha nem fogadott el tiszteletdíjat, keresetének nagy részét a római katolikus templomnak adományozta. A templom sekrestyéjében, mise közben érte a váratlan halál. Róla nevezték el
azt az utcát, amelyben a kórház található. A Vérke-parti öregdiákok emléktáblát avattak tiszteletére szülõháza és a gimnázium falán, a kórház
kertjében közadakozásból mellszobrot állítottak a tiszteletére. A közelmúltban pedig a kórház fel is vette híres orvosa nevét.

FELHÍVÁS

Tehetséggondozó hétvégék
magyar nyelvbõl és irodalomból

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány 2018-ban tehetséggondozó
és versenyfelkészítõ hétvégéket szervez magyar nyelvbõl és irodalomból. A foglalkozások célja: a tanulók megfelelõ felkészítése a megyei és
országos versenyekre, valamint mûveltségi vetélkedõkre. Az alkalmakra
meghívást kapnak a Karádi László helyesírási verseny, a Drávai Gizella
nyelvhasználati verseny, valamint az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny 15. helyezettjei (811. osztály).
A foglalkozások tervezett idõpontjai: február 2325., március 9
11., március 2325.
A hétvégék helyszínét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola biztosítja a tanulni és fejlõdni vágyó tehetséges fiatalok számára. A
program ingyenes. Az anyagi támogatást a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja Együttmûködésének és Összehangolt Fejlesztési Feladatainak Kormányzati Koordinációjáért felelõs Kormánybiztosság nyújtja.
A tehetséggondozó hétvégék programfelelõse: Snicer-Pobránszky
Gabriella
A meghívott tanulók részvételi szándékukat január 26-ig jelezzék
vissza az alábbi elérhetõségen: snicergabriella1980@gmail.com.

Számos kárpátaljai kérésére
ügyfélfogadást tart
az ismert javasasszony és jós, földink,

NAGYIJA

A napokban ünnepelték születésnapjukat HORVÁTH LÁSZLÓ, a járási tanács alelnöke és ANTAL
JÓZSEF, Rafajnaújfalu polgármestere.
Ebbõl az alkalomból köszöntik, kívánnak számukra jó
egészséget, Istentõl megáldott, hosszú, boldog életet,
minden szépet és jót, további munkasikereket
a Beregszászi Járási Tanács vezetõsége,
kollektívája és képviselõ-testülete.

Immár sok éve annak, hogy Nagyija szívén viseli mások fájdalmát, megváltoztatja az emberek sorsát, boldogságot ajándékoz
nekik. Õsi imák segítségével megszabadítja az embereket a negatív hatásoktól, aminek eredményeképpen elmúlik számos súlyos
betegség. Nagyija megújítja az ember szervezetének biomezõjét,
megszünteti a rosszakarók irigységét, védelmet állít fel ellene, megszabadít a rontástól, a családi átoktól. Nagyija segít egyesíteni a
kettészakadt sorsokat, megoldani a családi konfliktusokat, visszatéríti a szeretett személyt, megvéd a csalástól, segít a lányoknak és
asszonyoknak a párkeresésben, megnyitja a nõiesség és a szépség
örök forrását.
Teljes kudarc volt az életem az utóbbi két évben. A
feleségem elzavart otthonról, elveszítettem a munkám, betegeskedni, italozni kezdtem. Úgy döntöttem,
hogy felkeresem Nagyiját, mivel hallottam, hogy a javasasszony segítséget nyújt az embereknek a nehéz élethelyzetekben. Nagyija imádkozott értem, illetve elmondta, hogy
feleségem barátnõje hozta irigységbõl a rontást a családomra. Elõször nem nagyon hittem mindebben, de pontosan elvégeztem a javasasszony által elõírt szertartást. Ezt követõn
a feleségem az ismét együttélés mellett döntött, s lehetséges, hogy véletlen egybeesés az egész, de azóta nem jár
nálunk a feleségem barátnõje  mintha nem is létezne. Én
pedig már fél éve nem iszom, nem is vonz az ital, s az egészségem is rendbe jött: nem nyugtalanít a gyomrom és a sérvem, rendben vannak az idegeim is. Úgy, mint a régi szép
idõkben.
Tisztelettel, Vaszil P.
Hála és köszönet Nagyijának azért a szertartásért,
amit anyagi helyzetem javítását célozva végzett el.
A jósnõ elmondta, hogy biztos védelemre van szükségem az irigyek és az ártó tekintetek ellen, s akkor sikeres lesz
a kereskedésem. Így is történt. Az általa elvégzett szertartást
és a felállított védelmet követõen rendbe jött minden. Virágzik a vállalkozásom, és nagyon elégedett vagyok.
Ivan

Pályázati eredmény

Folyamatosan valamilyen ocsmányságokat találtam a
kertemben. Az udvarra valaki földet és szögeket szórt.
Felkerestem Nagyiját, aki kiderítette, hogy szomszédaim szeretnek ennyire, akik folyamatosan rontásokkal igyekeznek ártani nekem. Emiatt gyengült meg az egészségem,
vannak problémáim a gyermekeimmel, italozik a férjem. Köszönet a javasasszonynak, aki véget vetett mindennek. Szertartást végzett, s arra utasított, hogy odahaza is végezzem el
azt. Ezt követõen minden rendbe jött a családunkban: nem
betegeskedünk, a férjem abbahagyta az italozást, és a gazdaságunkban is minden jobban megy. Köszönöm, Nagyija!
Marija Mikolajivna
Munkám miatt sokat vagyok kiküldetésben. Az egyik
utam során megtetszett egy nõ, és vétkeztem. Nagyon szeretem a feleségemet, gyerekeink vannak,
nem akarom elhagyni õt. Ám az esetet követõen rosszra fordultak a dolgok a feleségemmel, mint a mágnes, úgy
vonzott az idegen nõ. Elõször azt hittem, hogy elmúlik, ám
amikor nem tudtam önerõbõl megoldani a problémát, Nagyijához fordultam. Õ megértett engem, és szertartás, illetve
talizmán segítségével megszabadított e szörnyûségtõl. Ráadásul még az aranyerem is elmúlt, illetve abbahagytam a
dohányzást. A feleségem nagyon elégedett, és az egész családunk hálás Nagyijának.
R. L.

Nagyija közép-európai idõ szerint 9 és 13 óra között várja Önöket január 15-én, 16-án, 17-én, 18-án és 19-én
Beregszászon, a járási központi könyvtárban, a Hõsök tere 7. sz. alatt. Ugyanitt megvásárolhatják a módszertani kiadványokat, az amuletteket, a fényképeket.

SP O R T O S

S O ROK

*AZ ELKÖVETKEZENDÕ KÉT HÉT SORÁN Horvátországban zajlik a 13. férfi kézilabda Európa-bajnokság, amelynek 16 csapatos mezõnyében ott lesz a magyar válogatott is.
Az Eb-re január eleje óta készülõ válogatott két idegenbeli találkozóval hangolt a tornára. A jó erõkbõl álló svédek
ellen elõször 29:29-es döntetlent értek el Miklerék, majd a
visszavágón már 31:29-re nyertek a házigazdák.
A csoportküzdelmek során két, papíron lényegesen esélyesebb válogatott, a spanyol és a dán csapat lesz a magyarok ellenfele. A D-csoport negyedik résztvevõje a verhetõnek tûnõ Csehország lesz, vélhetõen a velük lejátszandó
találkozó dönt majd a harmadik továbbjutó helyrõl a kvartettbõl.
Amennyiben sikerülne a továbbjutás, úgy a középdöntõben a C-csoport Németország, Montenegró, Macedónia, Szlovénia  elsõ három helyén végzõ válogatottak lesznek a magyarok további ellenfelei.
* EGYHÓNAPPALATÉLI OLIMPIAKEZDETE ELÕTT
ugyan még most sem 100%-ig biztos Csundák Dancsa Annamária számára az olimpiai részvétel, de az ungvári
hódeszkás kiválóságunk gyakorlatilag már ott érezheti magát a számára harmadik ötkarikás játékokon.
A karácsonyi és újévi ünnepeket követõen Annamáriának nem sok ideje maradt a pihenésre, hiszen már az év elsõ
napján útra indult Ausztriába, ahol január 5-én egy újabb, az
olimpiára kvalifikáló Világkupa-sorozaton vett részt, amelyen
a 28. helyet szerezte meg.
A folytatásban január 12-én, szintén Ausztriában lesz
még egy versenye, majd január 20-án és 21-én Szlovéniában
fejezõdnek be a selejtezõk.
Annamária most az összesített rangsor 26. helyén áll, így
nagyon jók az esélyei arra, hogy a hátra maradt három selejtezõt követõen is megõrizze pozícióját az elsõ 32 versenyzõ
között, ami garantálja számára az olimpiai részvételt.
Amennyiben így lesz, akkor a 2010-es vancouveri és
2014-es szocsi szereplést követõen Pjogcsang már a harmadik olimpiája lesz az azon immár anyukaként rajthoz álló
Csundák Dancsa Annamáriának.

* A KÁRPÁTALJAI LABDARÚGÁS ugyan jelenleg sem
az ukrán élvonalban, sem a másodosztályban nem képviselteti magát, de jó néhány kárpátaljai labdarúgó szerepel élvonalbeli szinten.
Erre gondolva próbálta meginvitálni õket egy rendezvényre Jurij Gabovda, aki jelenleg a magyar NB-I-ben szereplõ Balmazújváros játékosa. A téli szünetet kihasználva a
játékosok Munkácson találkoztak egymással, ahol egy mûfüves kispályás focimeccset is programba iktattak, amelynek 8:8-as döntetlen lett a végeredménye.
A balmazújvárosi Gabovda mellett a találkozóra eljött
Nagy Sándor, a Debrecen kapusa is, aki korábban az Ungvári Hoverla hálóõre volt. Rajtuk kívül ott volt a Veresz
Rovnóban szereplõ Vaszil Kobin, a Zorja Luhanszk játékosa, Igor Haratin, valamint az Ungvári Hoverlát és a Kárpáti
Lvivet is megjárt, jelenleg a megyei bajnokságban szereplõ
Minaj alkalmazásában álló Mihajlo Kopolovec.
* A SPANYOL ÉLVONALBELI LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG legutóbbi, 18. fordulójában a címvédõ Real Madrid 2:2-es döntetlent játszott a Celta Vigo vendégeként, és
miután a listavezetõ Barcelona magabiztos, 3:0 arányú gyõzelmet aratott a Levantéval szemben, így a 32 ponttal álló
fõvárosiak hátránya immáron 16 pontra nõtt a tabellát 48
ponttal vezetõ Messiék mögött. A Realt még a 39 pontos
Atletico Madrid, illetve a 37 ponttal harmadik Valencia is
megelõzi a tabellán.
Ide kapcsolódik a hír, miszerint a katalán klub 120 millió
euróért szerzõdtette a Liverpooltól a brazil Philippe Coutinhót,
aki minden bizonnyal a Kínába szerzõdõ Javier Mascherano
14-es mezét kapja majd a barcelónaiaknál.
* A FRANCIA ÉLVONALBELI DIJON magyar labdarúgó-válogatottja, Lang Ádám a francia másodosztályban szereplõ Nancyhoz szerzõdött.
A védõ az utóbbi idõben kevesebb játéklehetõséget kapott klubjában, ezért döntött a váltás mellett. Leendõ klubja
a 20 csapatos francia másodosztályban a 16. helyen áll, a
tavaszi idényben a bennmaradás kiharcolása lehet a célja.
jakab
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A Szvobodai Községi Tanács közli azon pályázat eredményét, amelyet a földterületek értékbecslésével foglalkozók számára írtak ki a Bakos, Szvoboda és Danyilivka területén lévõ földterületek pénzbeli értékének szakértõi megállapítására. A pályázatot a Szvobodai Községi Tanács épületében bonyolították le (Szvoboda, Béke u. 51. sz.).
Bõvebb felvilágosítást a (03141) 49-5-00-ás telefonszámon kaphatnak.
A benyújtott javaslatok megvitatásának eredményeként az
Ekszpert-centr magánválalatot nyilvánították a pályázat gyõztesének, amelynek címe: 88000 Ungvár, Szobránci u. 45/9.

Az érdekeltek figyelmébe

Ukrajna A városépítési tevékenység szabályozásáról
szóló törvénye 21. cikkelyének megfelelõen a Somi Községi
Tanács tájékoztat azon városépítési dokumentáció áttekintése és a közösségi érdekek figyelembe vételét célzó társadalmi
megvitatás megkezdésérõl, amelynek keretében energiatermelõ
vállalatok, szervezetek és intézmények épületeit és létesítményeit helyeznék el, üzemeltetnék és szolgálnák ki a Somi Községi Tanács területén, a lakott településen kívül lévõ K-61/1-9
kontúrban, kataszteri szám 2120484000:04:000:0048.
A kidolgozás jogalapja: a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnökének 453. sz., 2017. november 27-én
kelt rendelkezése.
Helyszín: a Somi Községi Tanács épülete.
Idõpont: 2018. február 16.
Az anyagokkal a Somi Községi Tanács épületében (Som,
Fõ u. 97. sz.). ismerkedhetnek meg.
A terület részletes tervének tervezetével kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat 2018. február 15-ig nyújthatják
be a Somi Községi Tanácshoz.

Figyelem: munkalehetõség!

Magyarországi munkára (Budapest) keresünk varróés vasalónõket.
Amit kínálunk: jó kereseti lehetõség, szállás, a munkavállalási engedély rendezése. Érdeklõdni a +363 09 70 33 58-as
vagy a 098 21 45 150-es telefonszámokon, illetve a
Brezsnyikn@gmail.com e-mail-címen lehet.

Villanyszerelõket és villanyszerelõ segédeket
keresünk Budapesten és 100 km-es vonzáskörzetében való munkavégzéshez.
Kiemelkedõ bérezés (villanyszerelõk 1600 Ft/
óra, segédek 1300 Ft/óra), szállás, hazautazás biztosított.
Érdeklõdni lehet a +38 050 840 04 08-as vagy
a +36 20 985 01 01-es telefonszámokon.

Lakás eladó

Beregszászon, a Muzsalyi út 113. sz. alatt eladó egy ötödik szinten lévõ egyszobás lakás.
Érdeklõdni a 050 765 90 88-as telefonszámon lehet.

Ház eladó

Beregszászon, a Rozsoskert utcában eladó egy 86 négyzetméter alapterületû (3 szoba, étkezõ), összkomfortos, közmûvesített, kertes családi ház.
Érdeklõdjenek a 050 100 02 01-es telefonszámon.

Az Europa Workintense
nemzetközi társaság

felvételt hirdet a humán erõforrás menedzser megüresedett állásának betöltésére. A magyar nyelv ismerete
kötelezõ.
Bõvebb információt a +38 098 410 61 05-ös telefonszámon kaphatnak.
Az önéletrajzot a n.helevan@workintense.com.ua email-címre küldjék.

Az újság magyar és ukrán nyelven hetente
egyszer, szombaton két lapszámmal
jelenik meg.
Számítógépes szedés és tördelés
a szerkesztõségben történik.
Megjelenik ukrán nyelven
500 példányban, magyar nyelven
1000 példányban.
A nyomás minõségéért a nyomda felel.
Kivitelezés: Városi nyomda
Munkács, Puskin u. 46. sz.
Ofszetnyomás, 2 nyomdai ív.

A címünkre beérkezõ kéziratok közlésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk, azok recenzálását, visszaadását,
levélben történõ megválaszolását, valamint más szervezetekhez, intézményekhez való továbbítását nem vállaljuk. A
publikációkban közölt tényekért és véleményekért minden esetben a szerzõ, illetve a reklám megrendelõje viseli a felelõsséget. A szerkesztõség nem feltétlenül
ért egyet a lapban közölt publikációkkal.

