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ESZTENDEJE A BEREGVIDÉK HIVATALOS KÖZÉLETI LAPJA

Az újság 1912. december 9-tõl jelenik meg
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JANUÁR 22.
 A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy  a kézirat tanúsága szerint  Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Nem véletlen,
hogy értékeink, kincseink közül éppen nemzeti himnuszunk születése
vált a magyar kultúra ünnepévé. Nemcsak a magyar sors, magasztos
történelmünk viharos századai sejlenek fel soraiban, hanem a nép által
átörökített, megõrzött kultúra is.
A magyar kultúra napja nem tartozik a hivatalos, piros betûs ünnepek
közé, de már hosszú évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre, amelyeket méltán érezhetünk
magunkénak. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erõsítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idézõ tárgyi és szellemi értékeinket.
Magyarországon és a határain kívül lévõ magyarlakta területeken az
emléknapon kulturális és mûvészeti rendezvényeket tartanak. Nincs ez
másként a Beregvidéken sem, ahol idén is számos ünnepségre kerül sor.
Az ezekrõl szóló beszámolóinkat lapunk következõ számában olvashatják.

KÁNTÁLTAK A MEGYEI NÉPRAJZI MÚZEUMBAN

A Kárpátaljai Megyei Néprajzi és Népi Építészeti Múzeumban az idén is megrendezték a
hagyományos Kántálás az Öregfaluban címû
fesztivált. Ezen a Beregvidék is képviseltette
magát.
A vendégeket és a kántálókat Petruska István, a járási állami közigazgatási hivatal vezetõje, illetve a csomai betlehesemesek fogadták a beregvidékiek számára rendelkezésre
bocsátott házban.
A fesztiválra az egész megyébõl érkeztek
fellépõk, akik felelevenítették a régi hagyományokat, kántáltak, csodálatos karácsonyi hangulatot varázsoltak, örömet szereztek az ide
látogatóknak.
A fesztivál évrõl évre sok látogatót vonz
mind a megyébõl, mint Kárpátalja határain
túlról, sõt, külföldrõl is.
A járási állami közigazgatási hivatal
sajtószolgálata
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Lesz visszaút?

Zord januári reggel. Kisebb tömeg várakozik
nagy csomagokkal a beregszászi postahivatal
melletti téren. Számos ismerõs arcot fedezek
fel az ácsorgók között. Ott fagyoskodik régi kolléganõm is, aki az utóbbi idõkben állami hivatalnokként tevékenykedett.
 Csehországba megyünk, csokoládégyárban fogunk dolgozni  mondja nekem könnybe
lábadó szemmel.  Nehéz volt a döntés, hogy
kilépjek a munkahelyemrõl és nekivágjak a világnak. Hiszen két apró gyermekem van, akik
most a nagyszülõkkel maradtak. Három hónapig biztosan nem fogom látni õket. De elegem
lett abból, hogy állandóan sült tökön éljünk, mert
még az ünnepek idején is alig jutott húsra a fizetésbõl.
Begördül a Neoplan autóbusz, a sofõr ingerült, túl sok a batyu, problémás az elhelyezés,
az idegek már az indulásnál pattanásig feszülnek. Jól tudják a földijeim, hogy nem lesz leányálom a vendégmunka, mert a külföldi vezetõk
egyáltalán nem bánnak kesztyûs kézzel a mieinkkel, néha még a túlórázást sem fizetik meg
tisztességesen. Mégis belevágnak a kalandba;
kénytelenek, túl kell élni még jónéhány hideg
hetet.
Az ország színe-java, fiatalsága tehát elmegy, viszont a dilettáns, bárgyú tekintetû politikusaink maradnak, akik hagyták tönkremenni
ezt a jobb sorsra érdemes államot. Õket kellene a Szaharába küldeni minimális felszereléssel, hogy végre megismerkedhessenek a rideg
valósággal. Persze, késõbb visszaengednénk a
társaságot, de nem a bársonyszékeikbe. Tehát
számukra még nyitott maradna az emberséghez visszavezetõ szûk ösvény, de vajon maga
az ország ki tud-e még lábalni a gazdasági és
politikai káoszból?
Tóth Károly

KÖZGYÛLÉST TARTOTT AZ UMDSZ JÁRÁSI SZERVEZETE

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Beregszászi Járási Szervezete hétfõn tartotta évnyitó közgyûlését, amelyen
értékelték az elmúlt évet, és megbeszélték az idei tennivalókat, programokat.
A problémákról szólva Horváth László elA napirendi pontokat Bakancsos László,
mondta: az egyik legnagyobb gondot az elvánaz UMDSZ általános alelnöke ismertette, majd
dorlás jelenti a települések számára. Köszönetét
bemutatta a vendégeket, akik között ott volfejezte ki a magyar kormánynak a számos támogatak Kulcsár Ferenc és Beke Mihály András, a
tásért, amelyek mind azt szolgálják, hogy mérsékberegszászi magyar külképviselet konzuljai,
lõdjön az elvándorlás, hogy a kárpátaljaiak helyvalamint Péter Csaba és Tóth Miklós megyei
ben tudjanak boldogulni.
képviselõk is.
 Olyan évet tudhatunk magunk mögött,
Elsõként Kulcsár Ferenc kapott szót. A
amely mindenképpen meghatározó és korszakos
diplomata tájékoztatta a jelenlévõket a konjelentõségû volt a kárpátaljai magyarság életében,
zulátus új feladatairól, programjairól.
illetve jövõjével kapcsolatosan. 2017 építkezõ év
Horváth László, az UMDSZ Beregszászi
volt, hiszen azok az emberek is elkezdtek hinni az
Járási Szervezetének elnöke beszámolójában
általunk megfogalmazott közös célokban, akik koörömmel konstatálta, hogy a múlt esztendõrábban nem hittek azokban  kezdte beszédét dr.
ben is számos rendezvényt sikerült szervezZubánics László, az UMDSZ elnöke.
niük. Több falunapot is tartottak a Kárpátház
Alapítvánnyal közösen. Arra törekedtek, hogy
(Folytatás a 2. oldalon.)
színvonalasak, programokban gazdagok legyenek a népünnepélyek,
hogy a kisgyerekektõl kezdve egészen az idõsebb korosztály képviselõiig mindenki jól érezze magát azokon. Decemberben, a Mikulás és a
karácsony alkalmából a járásban élõ
gyermekeknek igyekeztek örömet
szerezni: közel kétezer édességcsomagot osztottak szét a gyermekintézményekben. Horváth László azon véleményének adott hangot, hogy a
mögöttük hagyott évben szervezetük
és az alapszervezetek is  kiaknázva
a lehetõségeket  tartalmas programokat szerveztek. Reményei szerint
a rendezvények száma idén növekedni fog.
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Magyar járadék jár
a hadiözvegyeknek és hadiárváknak

Némi tévhit alakult ki Kárpátalján azzal kapcsolatban, hogy a magyar
állam nyugdíjkiegészítést és újabb kárpótlást fizet az itt élõ idõskorúaknak. Nagyon sok olvasónk érdeklõdött szerkesztõségünktõl, hogy mi
igaz ezekbõl a híresztelésekbõl. A tisztánlátás érdekében Magyarország
Ungvári Fõkonzulátusához fordultunk. Mint tisztázódott, nem pótnyugdíjról, nem is kárpótlásról van szó, hanem a hadigondozás iránti kérelmek
ügyérõl. Azok jogosultak erre a juttatásra, akik a második világháború
idején vagy abból kifolyólag közvetlenül utána vesztették el férjüket,
édesapjukat.
A támogatást a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján
nyújtják a második világháborúban elesett, eltûnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve
mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május
9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendõrség kötelékében
szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól,
hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerzõdés következtében más
ország állampolgárává vált. További feltétel, hogy jelenleg magyar állampolgársággal vagy Magyar igazolvánnyal rendelkezzen a kérelmezõ.
A törvény megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar
állampolgárok  volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok  számára is, akik igénye 1949. január 1-je elõtt bekövetkezett veszteségen alapul, azonban pénzellátását nagykorúvá válása,
16. életéve betöltése, illetve házasságkötése miatt, vagy politikai okból
megszüntették, kérelmét elutasították, vagy azt politikai okból elõ sem
terjesztette.
A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi magyarországi rendszeres járadéka összegével, amely az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 30 százaléka. A járandóság megítélése
esetén Ukrajnában nyitott bankszámlára nem tud utalni az illetékes hivatal. A folyósítás Magyarországon vagy más uniós tagállamban nyitott
bankszámlára lehetséges. Bankszámlát azonban elõre nem szükséges nyitni, ez nem feltétele a kérelem beadásának. Csak pozitívan elbírált kérelem
esetén kell majd bankszámláról gondoskodni.
A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet mindkét kárpátaljai
külképviseleten vagy Magyarországon, Budapest Fõváros Kormányhivatalánál. A kérelmezõ elõzetes idõpontegyeztetés után kizárólag személyesen nyújthatja be igényét.
Az ungvári magyar külképviselet tájékoztatása szerint az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykori szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlõ módon
kell igazolni. Az igény elõterjesztéséhez ki kell tölteni a szükséges nyomtatványokat, valamint igazolni szükséges a személyazonosságot, a szülõ-gyermek kapcsolatot, a halál hadi eredetét. A halál hadi eredetével
kapcsolatos iratok a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Központi Irattárából is beszerezhetõk. Idegen nyelvû iratok esetében hivatalos magyar fordítást is szükséges csatolni.
Annak a személynek, aki hadiözvegyi járadék iránti kérelmet nyújt be,
illetve hadiözvegyként egyösszegû ellátást igényel, arra vonatkozó iratokat kell csatolnia, amely alapján megállapítható, hogy elhalt házastársa
szolgálat következtében meghalt személy, hadirokkantként hadigondozásba vett személy volt, illetve okirattal bizonyított hadi eredetû fogyatékosságot szenvedett.
Dunda György
Forrás: KISZó
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Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Nap  hatodszor
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) múlt szombaton tartotta Beregszászon a VI. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Nap
címû rendezvényét. Az alkalmak célja a
nagycsalád, mint érték népszerûsítése,
egymás és mások bátorítása választott
életformájuk megélésében, személyes
kapcsolatok építése, kellemes, baráti
környezetben való találkozás.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola átriumában sorra kerülõ
eseményre Kárpátalja egész területérõl
érkeztek nagycsaládok és kiscsaládok
egyaránt. Voltak, akik csak egy gyermekkel jöttek, de olyan is akadt, aki öt
csemetéjét hozta el a vidám napra. A
jelenlévõk közül többen már az elsõ
nagycsaládos napon is ott voltak, s azóta rendszeresen részt vesznek az ilyen
alkalmakon. De olyan családok is szép
számban akadtak, akik most elõször jöttek el a rendezvényre.

dezhetünk, közösen adhatunk hálát Istennek egymásért.
Molnár János római katolikus esperes Isten
áldását kérte a rendezvényre.
Házigazdaként dr. Orosz Ildikó rektor köszöntötte a résztvevõket.
Szép hagyománnyá vált, hogy a KMNE vándorbölcsõvel kedveskedik egy-egy olyan családnak, ahol nemrégiben gyermek született. A bölcsõ
négy hónapig áll a rendelkezésére az adott családnak, majd egy újabbhoz vándorol. Török Dénestõl, a KMNE elnökétõl most a tiszaújlaki
Peleskei család vehette át a bölcsõt, akik harmadik csemetéjüket ringathatják benne.
Az esemény színes, érdekes és hasznos programokban bõvelkedett úgy a felnõttek, mint a kisgyerekek és a kamaszok számára. Az ünnepélyes

Popovics Pál elnökségi tag köszöntõje után
Demkó Ferenc görögkatolikus esperes  aki szintén nagycsaládos  a család fontosságáról, védelmezõ, oltalmazó voltáról szólt. Arra kérte a jelenlévõket: ha az Isten lehetõséget, módot ad arra,
hogy gyermekeik szülessenek, ragadják meg az
alkalmat. Hiszen a gyermekek jelentik a jövõt, a
megmaradást.
Taracközi Ferenc református lelkipásztor rámutatott: a KMNE rendezvényeinek köszönhetõen
együtt lehetünk, együtt szórakozhatunk, örven-

Parkolókat alakítanak ki
Beregszász központjában

Korábban lapunkban már beszámoltunk arról, hogy Beregszászon az
Ivan Franko és a Széchenyi utcákban folyamatban van a fizetett parkolók
kialakítása, azok bejáratainál átkelõ kapukat szereltek fel. Mindezt az egyre növekvõ zsúfoltság és az idõnként fellépõ káosz tette szükségessé. A
fizetett parkolók nyitásával a város vezetésének az a legfõbb célja, hogy
hatékony, korszerû eszközökkel kezelje a központ egyre inkább növekvõ
gépkocsiforgalmát. A polgármesteri hivatal még tavaly õsszel pályázatot
írt ki fizetett parkoló üzemeltetésére, amelyet a Royal Parking beregszászi
cég nyert meg.
Olyan fizetõkapus rendszert vezetnek be, amilyen az ország számos
városában már jól mûködik. Ennek lényege, hogy behajtás elõtt a kapu
elõtt található monitorról leolvasható, hogy éppen hány szabad hely van
a parkolóban. Behajtáskor a gépkocsivezetõ kap egy kártyát, ami rögzíti,
mennyi ideig tartózkodott bent a parkolóban. Kijövetkor, a kártya leadásakor történik az elszámolás. Az üzemeltetõ azt kérte a városi tanácstól,
hogy tíz percre 2,5 hrivnya legyen a díj, ami 15 hrivnyás óradíjat jelent. A
január végén összeülõ városi végrehajtó bizottság az ármegállapító bizottság javaslatára dönt ebben és még néhány nyitott kérdésben. A parkolók reggel 7 és este 7 óra között lesznek fizetõsek, a fennmaradó idõszakban a kapuk természetesen nyitva állnak majd.
Akiknek ezen a területen van az üzletük, kávézójuk, patikájuk stb., és
autóval járnak munkába, azoknak célszerû lesz havi bérletet kiváltani, és
a parkoló üzemeltetõje biztosítja számukra a mindenkori parkolás lehetõségét. Ám az nem valószínû, hogy minden esetben éppen a saját üzlete
elõtt lesz erre mód.
A saját udvarral rendelkezõ lakók, illetve a saját belsõ parkolóval bíró
intézmények (például a Rákóczi-fõiskola) dolgozói ingyenes tranzitkártyával juthatnak el munkahelyükre. A tranzitkártya kérvényezésének érdekében mihamarabb keressék fel a városházát. Az ehhez szükséges okmányok: a parkolón belül álló ingatlan tulajdonjogát igazoló dokumentum (vagy bérleti szerzõdés), annak másolata, valamint a gépjármû dokumentumai. Értelemszerûen a tranzitkártya nem jogosít fel a parkolóban
való parkolásra.
Mivel néhány kérdés még tisztázásra vár, ezért a már említett végrehajtó bizottsági ülésen határoznak majd annak a próbaidõnek a hosszáról, amely alatt felmérik, hogy miként mûködik a rendszer, s mit kell rajta
csiszolni. A próbaidõ alatt a parkolás ingyenes marad.
Hamarosan elkezdõdik a Széchenyi utcában, a Zrínyi utcában és a
Korjatovics utcában felállított parkolóórák tesztelése is.
Tudósítónk
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megnyitó után a Bagolyvár bábszínház elõadásában Szent László királyról láthattak mesét az
érdeklõdõk. Egész nap folytak kézmûves foglalkozások. Varázs Tamás bûvész mûsora, kódvadászat, Baranta-bemutató, Kovácsovics Fruzsina koncertje és az Everdance táncszínház fellépése szórakoztatta a résztvevõket. A felnõtteknek Gorove László és felesége, Krisztina tartott
elõadást Vitaminok és nyomelemek a házasságban címmel. De sor került kiscsoportos beszélgetésekre, fórumokra, emellett szabad programra
is volt lehetõség.
H. Cs.

Közgyûlést tartott az UMDSZ
járási szervezete
(Folytatás az 1.
oldalról.)
Rámutatott, a
magyar kormány
anyagi támogatásának köszönhetõen
számos megyei szintû rendezvényt sikerült megszervezniük,
az utolsót december
31-én: Técsõn szilveszteri batyusbálon szórakozhattak a
Felsõ-Tisza-vidékiek. Úgy tûnik, idén
is hasonló források állnak majd rendelkezésre. Ezért
Zubánics László azt javasolta minden településnek,
hogy minimum két rendezvényt szervezzen az idén.
Az UMDSZ elnöke arra is kitért, hogy több törvénytervezet miatt nehéz évnek nézünk elébe, és sajnos
még jobban szûkül majd az életterünk.
Péter Csaba megyei képviselõ elmondta: az idei megyei költségvetés mindössze arra elég, hogy biztosítsa
a fizetéseket és szociális hozzájárulásokat, fejlesztésre

nemigen marad
semmi. Abban bízhatnak csak, hogy
állami pénzekbõl
lobbizhatnak. 
Tavaly három mûfüves pályát adtunk át. Idén szeretnénk további
hármat létrehozni.
Hozzákezdtünk a
tiszacsomai kultúrház tetõszerkezetének újjáépítéséhez is. Bízom
benne, hogy idén
a munka folytatódni fog, és egy regionális magyar kulturális központot sikerül ott kialakítani. Fontos kérdés továbbá a Beregszász környékén lévõ nagy- és kiskörjárat (Macsola
TiszacsomaBadalóHaláborMezõváriBorzsova
Muzsaly, illetve BaktaMezõgecseTiszacsoma
Macsola) útvonalának felújítása. Reményeink szerint
idén hozzáláthatunk ehhez. Elsõként a Macsolára vezetõ utat szeretnénk rendbe tenni  mondta a képviselõ.
A közgyûlés kötetlen beszélgetéssel ért véget. Legközelebb a február 10-i farsangi mulatságon találkozhatnak a tagok.
Hegedûs Csilla
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T A R K A
2018-AS ÉVES HOROSZKÓP!
Kos (III. 21.  IV. 19.)
Egész életedben emlékezni fogsz majd
erre az évre. Rendkívüli események részese
leszel, amelyek kihatnak a távolabbi jövõdre.
A tõled megszokott módon most is határozottan, lendületesen kezeled a dolgaidat,
ezáltal elképesztõ eredményeket és sikereket könyvelhetsz el magadnak. Nemcsak a
szakmai elõrejutásban, hanem minden
egyéb területen fantasztikus lehetõségek
várnak rád. Az anyagi helyzeted és a társas
kapcsolataid is új lendületet vesznek. A
pénzkereseti lehetõségek között azonban
érdemes szelektálni. Fõleg azok jelentenek
rizikót, amelyeknek az ígért haszna nem áll
arányban a befektetett munkával. Idén
gyakran kerülsz majd a figyelem középpontjába, ezáltal igazán fontos embernek
érezheted magad. Azt a kevés problémát,
ami az év során adódik, könnyedén megoldod. Hatalmas elszántsággal haladsz az
utadon, bármi áron sikerre viszed, amibe
belekezdtél. A felmerülõ akadályok sem
tántoríthatnak el attól, hogy megvalósítsd
mindazt, amit elterveztél. Talán állást is
változtatsz, mivel kaphatsz olyan ajánlatot,
ahol még jobban megbecsülnek, és magasabb fizetéssel díjazzák a tudásodat és
szorgalmadat. Néhány régi barátság
valószínûleg nem állja ki az idõ próbáját,
ezt nem lesz könnyû feldolgozni.

Bika (IV. 20.  V. 20.)
Lelki-szellemi újjászületést tapasztalhatsz meg életed számos területén. Elérheted azt az eredményt, amirõl már azt
hitted, le kell mondanod róla. Sorsdöntõ
fordulatok várnak rád, megváltozik az
életszemléleted és az értékrended. Olyan
dolgok válnak fontossá, amikkel eddig nem
foglalkoztál. Óriási lehetõségeket kaphatsz
a gyökeres átalakulásra. Ha nyitott szívvel
fogadod az újdonságokat, és képes leszel
leküzdeni a változásokkal szembeni ellenállásodat, megtalálhatod a boldogságot.
Rengeteg olyan elõrelépést tapasztalsz meg,
amely hatással lesz a késõbbi éveidre. Légy
nyitott az újra, hiszen minden érted van, és a
te fejlõdésedet szolgálja. Szerelmi téren
reményteljes fordulat várható. Párkapcsolatod olyan lesz, amilyenre mindig is
vágytál, ami annak köszönhetõ, hogy
mindketten érettebbé, felelõsségteljesebbé
váltatok. Olyan események történhetnek,
amelyek jó hatással lesznek a közös jövõre,
ehhez azonban tudnod kell, hogy mit
szeretnél igazán.
Ikrek (V. 21.  VI. 21.)
Az anyagiak megszerzése és megtartása
központi téma lesz ebben az évben. Most
megmutathatod mire, vagy képes, ha
nagyon akarsz valamit. A saját utadat
járhatod, megteremtheted az önállóságodat, nem kell függened senkitõl. Azt
teheted, amit akarsz, és nem fogod hagyni,
hogy ebben bárki is megakadályozzon.
Lehetõséged lesz a munkádban, hivatásodban is az elõrelépésre. A sok jó mellett azért
elõfordulhatnak majd nehezebb periódusok
is, fõleg, amikor váratlan helyzetekhez és
teljesen új szituációkhoz kell alkalmazkodnod. Szerencsére könnyedén veszed az
akadályokat, és nem riadsz vissza a megmérettetéstõl. Az igazi, fontos változások
azonban nem körülötted, hanem benned
játszódnak le. A sors többször kínál lehetõséget, hogy szembesülj éned eddig rejtett
oldalával. Ez nem lesz mindig kellemes, de
muszáj szembe nézni vele, ha le akarod
pakolni azokat a lelki terheket, amelyeket már
régóta cipelsz magadban. Ennek következtében olyan problémákkal is meg-

birkózol, amik már hosszú ideje foglalkoztatnak, de eddig még nem találtad a
megoldást. Mindenesetre az év olyan
felismeréseket hozhat, amelyek teljesen
átalakítják a magánéletedet.

Rák (VI. 22.  VII. 22.)
Magánéleti, párkapcsolati vonatkozásban hatalmas, sorsfordító változások történhetnek ebben az évben. Tisztában vagy a
képességeiddel és az erényeiddel. A rendkívüli akaraterõddel megbírkózol bármilyen
nehézséggel. A legmélyebb válságot is tudod
kezelni megértõ türelemmel és gyengéd
alkalmazkodással. Bármennyire is visszaélnek a türelmeddel, a családodhoz való
lojalitásod segít felülkerekedni a nehéz
helyzeteken. A szeretteidért bármire képes
vagy. Bár az is hozzátartozik az igazsághoz,
hogy a gyakori hangulatváltozásaiddal és
sértõdékeny természeteddel te is próbára
teszed a környezeted tûrõképességét.
Pénzügyeid nem okoznak különösebb
fejtörést, annak ellenére, hogy lesz néhány
jelentõsebb kiadásod. A munkádban viszont
nem alakul minden úgy, ahogyan szeretnéd.
Az is megtörténhet, hogy állást változtatsz.
Amennyire barátságos és közvetlen tudsz
lenni, annyira érzékeny is vagy a vélt vagy
valódi bántásokkal, kritikákkal szemben.
Ebbõl akadhatnak konfliktusaid a kollégáiddal. Szerencsére jó a humorérzéked, ez sok
mindenen átsegít.

Oroszlán (VII. 23.  VIII. 22.)
Nagy bátorságra és kitartásra lesz
szükséged, hogy elindulj azon az úton, amely
neked rendeltetett. A cél egyre közelebb van,
ne hátrálj meg, ne bizonytalanodj el az utolsó
métereken. Tegyél meg minden tõled telhetõt,
hogy elérd a vágyott sikert. Elõfordulhat,
hogy olyan munkával bíznak meg, amihez
semmi kedved, és nem is igen értesz hozzá.
De ne aggodalmaskodj, hamar beletanulsz,
talán még kedvelni is fogod idõvel. Gyõzd le
a változástól való félelmeidet, és tegyél meg
mindent azért, hogy olyan helyzetbe kerülj,
ahol tényleg jól érzed magad. Imádod, ha a
középpontban lehetsz, de leginkább, ha
neked van igazad. Egoista hajlamod ellenére
valóban helyesen látod a dolgokat. Mindig
tudod, merre van a megfelelõ irány, az persze
más kérdés, hogy néha szívesen teszel
kerülõutakat. Szükséged van a csodálatra,
az állandó megerõsítésre a képességeidet
illetõen. Ebbõl néha adódhatnak problémák,
leginkább a párkapcsolatodban. Elõfordulhat, hogy nem bírsz ellenállni a kínálkozó
csábításnak, mivel alapvetõ igényed, hogy
mindig kielégítsd a vágyaidat. Kedvedre való,
ha rajonganak érted, de az is megállja a
helyét, hogy hatalmas szenvedéllyel, teljes
szívedbõl tudsz szeretni.

Szûz (VIII. 23.  IX. 22.)
Az idei éved elképesztõen hatékony lesz.
Számos olyan eseményre számíthatsz,
amelyek kapcsán mámoros elégedettséget
fogsz érezni. Igencsak nagyszerû, és
felemelõ pillanatok lesznek ezek. Õszinte
segítõkre és támogatókra találsz, gyümölcsözõvé válnak a kapcsolataid. Minden okod
meglesz az elégedettségre, élvezed az élet
napos oldalát. Nagyon nehéz meghódítani
téged, viszonyaidat többnyire a hûvös
tartózkodás jellemzi. A szerelem megélése és
az érzelmeid kimutatása nehezen megy. A
kötõdés csak igen lassan alakul ki, ám ha
megtalálod a neked megfelelõ társat, akkor a
szíved fellángol, és olvadni kezd a jég. Ha
eddig ez nem történt meg, akkor hamarosan
érkezhet, akire oly régóta vársz. Hosszú távra
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szóló, kölcsönösségen, bizalmon és hûségen
alapuló csodás szerelmet élhetsz meg. Élvezd,
amit az élet kínál, légy boldog, szeress.
Rendkívül kreatív vagy, munkában pontos
és megbízható. Ezeknek a tulajdonságaidnak
nagy hasznát veszed feladataid megoldásában, ezt mások is elismerik és értékelik.
Kiemelkedõ teljesítményednek elõléptetés és
jelentõs fizetésemelés lehet majd a jutalma.

Mérleg (IX. 23.  X. 22.)
Ebben az évben nagyon szerencsés
lehetsz, életed számos területén úgy érezheted, hogy szinte újjászülettél. Sokat
tanulsz, a látókörödet bõvítõ, új ismeretekre
teszel szert, ezáltal bölcsebbé válsz. Olyan
különleges és misztikus dolgokkal ismerkedsz meg, amelyekrõl nem hitted, hogy
valaha érdekelni fognak. Talán most keltik
majd fel a figyelmedet a spirituális, ezoterikus
témájú tudományok. Ezek segítségével
választ kapsz az eddig megmagyarázhatatlannak hitt dolgokra és megválaszolatlan kérdésekre. Képes leszel szembenézni a lehúzó félelmeiddel, amelyek
mostanáig akadályoztak az egyéniséged
teljes kibontakoztatásában. Hatalmas fejlõdést tapasztalsz meg a munkahelyi elõmeneteledben és a szakmai jártasságodban.
Részed lehet egy csodálatos, élményekkel
teli utazásban is. Sikert sikerre halmozol,
emiatt bizony akadhatnak majd irigyeid. Sok
minden átértékelõdik benned. Rájössz arra,
mi a fontos az életedben, és mi az, amivel a
jövõben már egyáltalán nem kell foglalkoznod.
Skorpió (X. 23.  XI. 21.)
Ebben az esztendõben stabilizálhatod az
anyagi helyzetedet. Életed minden területén
izgalmakra, nem várt eseményekre számíthatsz, mégis képessé válsz a biztonságod
megszilárdítására és megõrzésére. Emberi
kapcsolataidban érhet csalódás, szomorúság, talán el kell búcsúznod valakitõl, aki
fontos volt számodra. A meglévõ, stabil
együttélés mellett belebonyolódhatsz egy
izgalmas, külsõ viszonyba. Ez a fellángolás
nem valószínû, hogy eltéríthet véglegesen a
régi kedvesedtõl. Viszont jó lehetõség arra,
hogy nyíltan egymás tudomására hozzátok
a szükségleteiteket és elvárásaitokat. Bár
gyakran küzdesz a féltékenység gyötrelmes
érzésével, mégis elõfordulhat, hogy a
hûtlenséged ellenére a párodat birtokolni
akarod, és maximális hûséget, odaadást vársz
el tõle. Tele vagy szenvedéllyel, mégis
kétségbeesetten félsz a lelki sérülésektõl, és
ezt mindenáron megpróbálod eltitkolni.

Nyilas (XI. 22.  XII. 21.)
Talán még soha nem tudtad annyira jól
képviselni a saját érdekeidet, mint ebben az
évben. Képes leszel kiállni az igazadért, a
becsületedért, és megvéded magad bárkivel
szemben. Ha kész vagy megbocsátani
magadnak és másoknak is, akkor nagyfokú
gyógyulás, átalakulás lehetséges, nemcsak
a lelki, de a fizikai életedben is. Gondold át,
mi a legfontosabb számodra, és ennek
elérésére törekedj. A pozitív változás akkor
jön létre, ha senkit nem próbálsz arra
kényszeríteni, hogy a te céljaidat kövesse. El
kell fogadnod a másik fél álláspontját is. Menj
elébe a változásoknak, ne várd meg, hogy a
sors kényszerítsen rá. Magánéletedben is
felpörögnek az események. Kedveseddel
egyre boldogabbnak érzed magad. Olyan
varázslatos élményeket élhettek át együtt,
amiket soha nem felejtesz el. Ennek ellenére
többször kerül válságba a kapcsolat, elsõsorban a te önzõ viselkedésed miatt. Szoros
köztetek a lelki kötõdés, de vigyázz, ne rontsd
el hatalmi csatározással vagy hûtlenkedéssel.
Inkább járj a kedvében szeretettel,
figyelmességgel, apró meglepetésekkel.

Bak (XII. 22.  I. 19.)
Szerelmi életed felélénkül, izgalmakban,
meglepetésekben bõvelkedik az esztendõ.
Váratlan fordulatokra lehet számítani a most
kezdõdõ viszonyokban és a régiekben
egyaránt. Sorsdöntõ találkozások, meglepõ, hirtelen lezárások teszik érdekessé,
néha kaotikussá a párkapcsolati kötõdésedet. Megjelenhet egy mindent elsöprõ,
hatalmas szenvedélyt hozó románc lehetõsége, ami felforgatja a mindennapjaidat.
Ám, ha már tartós kapcsolatban élsz, akkor
sok nehézségre, bonyodalomra kell számítanod. Talán véget vetsz a régi köteléknek
az új miatt, de ez nem lesz könnyû.
Többnyire a józan eszedre hallgatsz, de
elõfordulhat, hogy az érzelmeid felülírják a
realitásokat. Az idõ majd elhozza a jó
megoldást, bízz benne, hogy elõbb-utóbb
minden a helyére kerül. Kitartásodnak és
szorgalmadnak köszönhetõen anyagilag
nem lesz okod panaszra, termékeny idõszak
várható.
Vízöntõ (I. 20.  II. 18.)
Ebben az évben mindent elsöprõ
lendülettel haladsz a kitûzött céljaid felé.
Hatalmas energiák segítenek utadon, hogy
életed olyan mederbe terelõdjön, amint az
a sorsodban meg van írva, és ahogyan te
is szeretnéd. Többet jársz majd közösségekbe, baráti társaságokba, mint eddig.
Rendkívül sokoldalú, tehetséges ember
vagy, akit kiváló intellektussal is megáldott
az ég. Nem véletlen, hogy sokan irigykednek rád a sikereid miatt. Bár könnyen ki
lehet hozni a sodrodból, nem vagy haragtartó, hamar megbocsátasz. Pozitív életszemléletednek, különleges kisugárzásodnak nehéz ellenállni. Vidám, bohókás,
mindenkivel közvetlenül kommunikáló
magatartásod okán sok rajongóval dicsekedhetsz. Ez bizony nem mindenkinek
tetszik. Vigyáznod kell, hogy fergeteges
jókedvedben ne lépj túl bizonyos határokat. Ami az elõnyöd, az egyben hátránnyá
is változhat. Be kell tartani bizonyos
szabályokat, bármennyire is liberális
szemléletû vagy. Kedvesed kiszámíthatatlan viselkedése talán okot adhatna a
féltékenységre, de számonkérés helyett
figyelj az õ vágyaira is, ne csak a saját
sebeidet nyalogasd. Ha meg akarod tartani,
akkor szembe kell nézned a valósággal, nem
pedig elérhetetlen álmokat kergetni.

Halak (II. 19.  III. 20.)
Ebben az évben gyakran élvezheted az
élet napos oldalát. Nem fogsz unatkozni,
megvalósíthatod a régóta dédelgetett
terveidet. A terhes kötöttségeidtõl végre
megszabadulhatsz, így több idõt szakíthatsz
a pihenésre. Amennyiben idõd, és nem
utolsósorban az anyagi lehetõségeid
megengedik, sokfelé utazgathatsz belföldön és külföldön egyaránt. Lehetõséged
lesz megtapasztalni a szabadság felemelõ
érzését. Sokat fogsz tanulni, új ismeretekkel
gazdagodsz, ami sorsfordító felismerésekhez vezethet. Felerõsödik érdeklõdésed a spirituális témák iránt, találkozol
olyan emberekkel, akik segítenek neked
megérteni az eddig felfoghatatlan dolgokat,
különleges jelenségeket. Bensõséges baráti
viszonyaidat a szeretet és a kölcsönös
tisztelet jellemzi. Szerelmi téren viszont
elõfordulhat bizalomvesztés, titkolózás és
gyanakvás a partner iránt. Emiatt megkérdõjelezõdhet a kapcsolat jövõje. Érdemes
lenne több idõt kettesben tölteni a kedveseddel. Kizárni a külvilágot, megosztani
vele a kételyeidet, érzéseidet, gondolataidat. Ha sikerül újra egymásra találni,
akkor elkerülhetõ a végleges szakítás.
zsozirisz.hu
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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 Indiana Jones:
Az elveszett
frigyláda
fosztogatói
00:55 Bûnös Chicago
01:55 Tények Este
02:35 Felejthetetlen:
Lakoma a vízen

tv2
04:00 Sean, a csodaapa
04:20 Walker, a
Texas-i kopó
05:05 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
23:25 Lángoló Chicago
00:30 Backstrom
nyomozó: Frufru
01:35 Tények Este
02:10 Adás

tv2
04:20 Walker, a
Texas-i kopó:
Segítség!
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:
Utolsó remény
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 Apa ég!
00:50 Az indíték:
A Glass-ház
01:50 Tények Este
02:30 Augusztus
Oklahomában

tv2
04:20 Égetõ szerelem
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: Full
Kontakt
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 1/1
Azurák Csabával
23:25 NCIS:
Szerelemhajó
00:25 A múlt fogságában
01:30 Tények Este
02:10 Premier League
02:30 Robbanófejek

tv2
04:00 Egymás nyakán
04:20 Walker, a
Texas-i kopó: Full
Kontakt
05:05 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:
A 99. Ranger
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 Tök állat
00:15 Különvélemény
01:20 Tények Este
02:00 Az uralkodónõ
03:25 Különvélemény

tv2
04:05 Walker, a
Texas-i kopó:
A 99. Ranger
04:50 Csapdába csalva
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
09:30 Trendmánia
10:00 Babavilág
10:35 Az Év
Háziasszonya
11:05 TechGuru
11:40 Poggyász
12:10 SzÉpítõk
12:45 Paula és Paulina
 A befejezõ film
14:45 A szultána
15:50 Õrangyalok
18:00 Tények
18:55 Indiana Jones és
a végzet temploma
21:30 Korhatáros
szerelem
22:30 Yamakasi
00:40 Mud

Duna TV
04:00 Itthon vagy!
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:40 Kenó
06:45 Roma Magazin
07:15 Domovina
07:50 Ridikül:
Különös kincseim
08:45 Elfeledett
szerelem
09:35 Mámoros
szerelem
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:45 Jamie vidéki
konyhája:
Grillezés
szabadtûzön
13:15 Honfoglaló
14:10 Don Matteo:
A dühös kisfiú
15:15 A vidéki doktor:
Feszült légkör
16:05 Mámoros
szerelem
17:00 Ridikül: Itthon,
otthon vagyok
17:55 Nõ az esély
18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem
19:30 Honfoglaló
20:25 Kékfény
21:20 Éjszakai szolgálat
22:25 Kenó
22:30 Az ajtó
00:10 Agatha Raisin
01:05 Pamende
01:35 Szerelmes
földrajz
02:10 Noé barátai
02:35 Hagyaték

Duna TV
04:00 Summa
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschrim
07:50 Ridikül: Itthon,
otthon vagyok
08:45 Elfeledett
szerelem
09:30 Mámoros
szerelem
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:50 Jamie vidéki
konyhája:
Nyári saláták
13:20 Honfoglaló
14:15 Don Matteo:
Az én fiam
15:20 A vidéki doktor:
A tékozló fiú
16:10 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
22:15 Kenó
22:20 Laura rejtélyei
23:10 Szerelem
a hatodikon
01:00 Nagyok
01:30 Szerelmes
földrajz
02:10 Noé barátai
02:35 Hagyaték:
03:05 Ízõrzõk

Duna TV
04:00 Család18
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska Kronika
07:20 Ecranul nostru
07:50 Ridikül: Tabuk
nélkül az
endometriózisról
08:45 Elfeledett
szerelem
09:35 Mámoros
szerelem
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:50 Jamie vidéki
konyhája:
A babfélék
13:20 Honfoglaló
14:15 Don Matteo:
Családi ügyek
15:15 A vidéki doktor:
Minden relatív
16:05 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
22:20 Kenó
22:35 Megáll az idõ
00:20 Árkon, bokron,
rozson át
01:15 A világörökség
kincsei
01:35 Szerelmes
földrajz

Duna TV
04:00 Világ
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:40 Kenó
06:45 Slovenski Utrinki
07:20 Alpok-Duna-Adria
07:50 Ridikül:
Száguldó nõk
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
paradicsom
13:15 Honfoglaló
14:05 Don Matteo:
Nincs vesztenivaló
15:10 A vidéki doktor:
Rossz szokások
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:
János, a létezõ
21:00 A Bagi Nacsa Show
22:00 Nõ elõttem,
nõ utánam
23:30 Kenó
23:35 Magyarok
01:30 Szerelmes
földrajz
02:00 Noé barátai
02:30 Hagyaték

Duna TV
04:00 Kék bolygó
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:40 Kenó
06:45 Életkerék
07:20 Öt kontinens
07:50 Ridikül
08:45 Elfeledett
szerelem
09:30 Mámoros
szerelem
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:50 Jamie vidéki
konyhája: Befõzés,
tartósítás
13:20 Honfoglaló
14:20 Don Matteo:
Egy igaz mese
15:20 A vidéki doktor:
Veszélyben
16:10 Mámoros
szerelem
17:00 Ridikül
17:55 Nõ az esély
18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem
19:30 Honfoglaló
20:25 Kate és Leopold
22:25 Kenó
22:30 A magányos utazó
23:55 Tranzit Berlin 
Hontalan zsidók a
nulladik órában
00:45 A nürnbergi
kísérõ perek
01:55 Tóth János:
János, a létezõ
02:20 Világörökség
Portugáliában
02:40 Noé barátai

Duna TV
04:00 Életkor
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:40 Kenó
06:45 Térkép
07:15 Szerelmes
földrajz
07:50 Rúzs és selyem
08:20 Ízõrzõk: Õrség
08:55 Noé barátai
09:30 Robbie, a fóka:
Szerencsejáték
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:55 Új idõk új dalai:
Biblia és mûvészet
13:25 Peru, Chile
13:55 Knerten nyomoz
15:25 Sárika, drágám
17:00 Gasztroangyal:
Nagymaros
17:55 Nõ az esély
18:00 Híradó
18:35 SzerencseSzombat
19:30 Csak színház
és más semmi
20:30 A Dal 2018:
Második
elõválogató
22:45 A Dal  Kulissza
23:15 Kenó
23:20 Képtelen történet
00:20 Önök kérték
01:20 Világörökség
Portugáliában
01:45 Szerelmes
földrajz
02:15 Noé barátai
02:40 Hagyaték
03:10 Ízõrzõk: Pátka
03:40 Forint, fillér

Jan. 28. vasárnap
RTL klub
04:15 Rendõrakadémia
05:45 Családom
és egyéb
emberfajták
06:05 Top Shop
06:40 Kölyökklub
09:30 Teleshop
10:20 A Muzsika TV
bemutatja!
10:55 Nyugi, Charlie!:
Papa-mama terápia
11:20 ÉletmódKalauz
11:50 Havazin
12:20 Az Év Hotele
12:55 XXI. század
 a legendák
velünk élnek
13:25 Házon kívül
14:00 A védelmezõ
16:15 Nagyon vadon
18:00 RTL Híradó
18:50 Az U.N.C.L.E.
embere
21:15 Lánybúcsú
23:00 Az utolsó háború
01:15 Portré
01:50 Eastwood rendez
 Az el nem
mondott történet
tv2
04:25 Nõj fel!: Bizalom
04:50 Csapdába csalva
05:15 A szépség és
a szörnyeteg
06:00 Astro-Világ
07:00 TV2 MATINÉ
08:35 Tom és Jerry
gyerekshow
09:05 A Miller család
09:35 Nagy Vagy,
Auchan kupa!
10:10 Tûsarok
10:40 Több mint TestÕr
11:15 Super Car
11:45 Ötletgazdag
12:20 DR. Magyar
12:50 Gyilkos sorok
13:55 Doktor House
14:55 Mága Zoltán
16:50 Hello Hollywood
17:25 Ripost
18:00 Tények
18:55 P.S. I Love You
21:35 Féktelenül
00:05 Égszakadás
02:05 Bûnös Chicago
03:35 Gyilkos sorok:
Gyilkosság
Cork-ban
Duna TV
04:00 Iskolapad
04:20 Himnusz
04:25 Hogy volt?!:
Horváth Attila,
dalszövegíró
05:25 Noé barátai
05:50 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:40 Kenó
06:45 Gasztroangyal:
Nagymaros
07:45 Isten kezében
08:10 Kereszt-Tények
08:25 Vallási mûsorok
11:30 Önkéntesek
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:45 Jó ebédhez
szól a nóta
13:15 Európai piacok
és vásárcsarnokok:
Torino - Porta
Palazzo piac
14:15 Múzeumtúra 
francia módra:
Párizs hídjai
14:45 Rex felügyelõ:
A magányos férfi
15:35 Ez a villa eladó
17:00 Hogy volt?!
17:55 Nõ az esély
18:00 Híradó
18:35 Alpesi õrjára
19:50 Magyarország,
szeretlek!
21:25 A rózsa neve
23:25 Kenó
23:35 Danny Collins
01:25 A Bagi Nacsa
Show
02:20 A világörökség
kincsei
02:35 Noé barátai
03:05 Ízõrzõk: Lipót
03:35 Kosár

BEREGI HÍRLAP

2. szám

Versenyfelkészítõ hétvégék indultak biológiából,
kémiából és földrajzból a GENIUS Jótékonysági Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
közös szervezésében

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) immáron
másodszor rendezi meg a biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítõ hétvégéit. A program szakmai szervezõi és egyben ötletgazdái Dr. Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Fõiskola (II. RFKMF) Biológia és Kémia Tanszékének koordinátora, Bak Éva, a a tanszék oktatója és Papp Géza,
a Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatója.
A tehetséggondozó hétvége célja a Magyarországon megrendezésre kerülõ Hevesy György kémia-,
Herman Ottó biológia-, Teleki Pál földrajz-földtanversenyre való felkészítés, a résztvevõk természettudományos ismereteinek elmélyítse, bõvítése. A foglalkozásokat biológia, kémia és földrajz szaktanárok, fõiskolai
hallgatók tartják.
A megnyitón jelen volt Váradi Natália, a GENIUS Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója, aki köszöntötte a vidék legnagyobb kincseit. Beszédében hangsúlyozta, hogy a tehetségek elhanyagolása a nemzet
gazdagságának lelkiismeretlen eltékozlása. A tehetség olyan kincs, ami önmagában hordozza a fejlõdést, de
fontos, hogy lehetõségeket teremtsünk számára, hiszen a parázs is akkor tud lángra lobbanni, ha megfelelõ
helyre esik. A GENIUS Alapítvány mindezt biztosítja számukra. Ezután eredményes felkészülést kívánt a
résztvevõknek, valamint megköszönte a program szakmai vezetõinek a fáradságos munkát.
Kohut Erzsébet is üdvözölte a résztvevõ gyerekeket, akik már korábban bizonyították elkötelezõdésüket a
természettudományok iránt, hiszen a KMPSZ által szervezett tanulmányi vetélkedõkön és a GENIUS-foglakozásokon elért eredményeik alapján kaptak meghívást a felkészítõ hétvégére. Ismertette a programot, a házirendet és a foglalkozások menetét. Elmondta, hogy reményei szerint az együtt töltött hétvégékrõl új ismeretekkel
és új barátokkal gazdagabban térnek majd haza.
Az utolsó hétvégén kerül sor arra a megmérettetésre, amelynek nyertesei fogják képviselni Kárpátalját a
Magyarországon megrendezésre kerülõ Kárpát-medencei döntõn.
Ezután Bak Éva és Papp Géza is köszöntötték a versenyfelkészítõ hétvégére érkezett gyerekeket, és eredményes munkát kívántak számukra.
A teljes versenyfelkészítõ program három hétvége alatt valósul meg az alábbi idõpontokban a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola bázisán: január 12-13-14., január 26-27-28., február 9-10-11.
A versenyre 2018. február 10-én kerül sor.
A programot a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor
Alap támogatta.

Indul az elektronikus tehetséggondozó program
a GENIUS Jótékonysági Alapítvány
és a Szilencium Tálentum közös szervezésében

A Szilencium elektronikus tehetséggondozó program egy internetes online fejlesztés és verseny, amely
100 000 feladattal kész felkészíteni a diákokat például
az emelt szintû érettségi vizsgára, de az általános és
középiskolásokat is korszerû módszerekkel zárkóztatja fel.
A versenyre a matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint angol nyelv iránt érdeklõdõ fiatalok jelentkeztek a következõ korcsoportokban: 56. osztály,
79. osztály, 1011. osztály.

Az elektronikus tehetséggondozó programon négy
GENIUS tehetségpont vesz részt 296 lelkes tanulóval az alábbi körzetenkénti megoszlásban: Bátyú 
85 jelentkezõ, Beregszász  119 jelentkezõ, Mezõvári
 27 jelentkezõ, Ungvár  65 jelentkezõ.
A verseny elsõ fordulójára 2018. január 23-án
kerül sor.
A résztvevõknek sikeres versenyzést kívánunk.

Arcápolás télen

ketés vagy a hámlás. Kerüljük a túlzott bõrradírozást,
az irritáló hatású készítményeket. Egyszer-egyszer iktassunk be vérkeringést fokozó pakolást, kivéve, ha a
bõrön rosacea (hajszálértágulat) található, ilyenkor tilos az efféle kozmetikumok használata  magyarázta
Orosz Orsolya, a beregszászi Vivien szépségszalon
kozmetikusa.
 Mit tehetünk még?  érdeklõdtünk tovább a
szakembertõl.
 Télen inkább használjunk alkoholmentes arclemosót, ugyanis az alkohol elvonja a bõrbõl a vizet.
Bár az elhalt hámsejtek eltávolítására télen is javasolt
az alkalmazásuk, de ne vigyük túlzásba, hetente legfeljebb csak két-három alkalommal használjuk. Nappal
kerüljük a magas víztartalmú krémeket, sõt, fagyos idõben ezeket tilos használni, válasszunk inkább táplálóbb és zsírosabb éjszakai krémet. A nagy hidegben
ne használjunk sima hidratáló krémeket, mert magas
víztartalmuk miatt ráfagyhatnak a bõrre. A reggeli arctisztítás (arctej, tonic), krémezés (arckrém, szemránckrém) után bátran tegyünk fel a bõrünkre alapozót,
púdert. Ezek kesztyûként védik a bõrünket, de kényeztethetjük azt vitaminos pakolásokkal is. Erre legjobb a
joghurt-zabpehely, túró-méz, banán-avokádó-méz, sütõtök-kefir kombináció. Az ajkainkról se feledkezzünk
meg, a téli idõszakban nélkülözhetetlen az ajakápoló
használata, mivel ilyenkor az ajkunk is könnyen dehidratálódik.
És még valami. Ilyenkor érdemes kozmetikai kezeléseket  hámlasztások, a pattanásos bõr kezelése,
pigmentfoltok eltávolítása, halványítása, hegkezelések, ránctalanító, bõrfiatalító, értágulatok kezelése, lézeres kezelések. IPL (tartós szõrtelenítés), sminktetoválások  végeztetni, mert kisebb a mellékhatások
veszélye.
Hegedûs Csilla

Minden évszakban oda kell figyelnünk bõrünkre,
szépségápolási szokásainkra. Télen talán mégis nagyobb figyelmet kell fordítanunk ezekre a dolgokra,
mivel a nagy hõmérsékletingadozás, azaz a kinti dermesztõ hideg, a szél és a meleg, fûtött lakás egyaránt
megviselik bõrünket. Az õszi-téli idõszakban teljesen
másként kell ápolnunk bõrünket, mint a többi évszakban. Nem elegendõek a hidratáló készítmények, kozmetikai kezeléseket is érdemes beiktatni.
 A hideg idõben lassabban újul meg a bõr, ennek
következtében gyakori a bõrkiszáradás, az arcpír, a visz-
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olvasója 2018 további
hónapjaiban is!
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* BÁR NEM JÁTSZOTT ROSSZUL, a papírformának megfelelõen,
elsõ két meccsét elvesztette a megfiatalított magyar férfi kézilabda-válogatott a Horvátországban zajló Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok
Dánia ellen a 40. percig jól tartotta magát Ljubomir Vranjes csapata, amely
azonban a végére elfáradt, és 32:25 arányú vereséget szenvedett. A magyarok második meccse végig szorosra sikeredett a spanyolok ellen, de a
legvégét a hispánok bírták jobban, és 27:25-re sikerült legyõzni a magyar
együttest.
Ekkor jött az Európa-bajnokság eddigi legnagyobb meglepetése, és
az elsõ találkozón a spanyolok által legázolt csehek 28:27-re felülmúlták
Dániát.
A magyar kézilabda-válogatott a csehek elleni vereséggel (33:27) pont
nélkül, a D-csoport 4. helyezettjeként búcsúzott az Európa-bajnokságtól,
amelyen összesítésben a 14. pozícióban végzett.
* EDZÉSBE ÁLLT AZ UNGVÁRI KÁRPÁTI nõi kézilabdacsapata,
amelynek január végén az Ukrán Kupa selejtezõjének keretében a másodosztályú Brovari lesz az idei esztendõ elsõ ellenfele. A találkozókra eredetileg oda-visszavágós alapon került volna sor, de a két klub költségkímélõ megállapodása szerint mindkét párharcot Brovariban rendezik majd.
A kárpátaljai együttes február 8. és 10. között hazai környezetben látja
vendégül a listavezetõ Halicsanka Lvivet, és ez lesz az utolsó esély számukra, hogy a bajnoki címért folytatott harcban egy esetleges kettõs
hazai sikerrel újra nyílttá tegyék a küzdelmet. A bajnokságban a Halicsanka
28 ponttal vezet a 21 pontos Kárpáti elõtt.
Sajnos, Borisz Petrovszkij vezetõedzõ több játékosa is maródi: Milana
Sukaly, Anasztaszija Melekszeceva és Anasztaszija Trifonova is könnyített edzéseket végez sérülésébõl lábadozva.
* HOSSZÚ KATINKA LETT AZ ÉV NÕI, BAJI BALÁZS AZ ÉV
FÉRFI SPORTOLÓJA a sportújságírók szavazatai alapján az M4 Sport
Az év sportolója gálán.
Kiváló úszónk immáron hatodszor, míg a vb-bronzérmes gátfutó elõször lett elsõ a szavazáson.
Az év csapata a hagyományos csapatsportágakban a Gyõri Audi
ETO KC BL-gyõztes nõi kézilabdacsapata, míg az egyéni sportágakban a
tenisz Davis-kupa válogatott lett az elsõ.
Az év edzõje címet Hosszú Katinka férje és trénere, Shane Tusup
érdemelte ki, a 2017-es év legjobb nõi labdarúgójának Jakabfi Zsanettet,
legjobb férfi futballistájának Nikolics Nemanját választották.
Életmûdíjat vehetett át Mészöly Kálmán és Balczó András, a magyar
sportélet két legendás egyénisége.
Az év legszebb góljának Joseph Paintsil szépségdíjas találatát választották, amelyet a Videoton ellen ért el.
* BABOS TÍMEA ÉS FUCSOVICS MÁRTON is bejutott a 2. fordulóba a Melbourne-ben zajló Australian Openen. A világranglista 50. helyének környékén álló Babos a 10. helyen kiemelt amerikai Vandeweghe
ellen aratott bravúros gyõzelmet (7:6, 6:2), és a folytatásban a spanyol
Suarez-Navarroval mérkõzött meg a legjobb 32 közé jutásért. Sajnos, a
spanyol 1 óra 49 perc alatt 6:4, 2:6, 6:2-re nyert.
Élete elsõ Grand Slam fõtáblás mérkõzésén 6:2, 6:3, 4:6, 7:6 arányú
gyõzelmet aratott Fucsovics Márton a moldáv Radu Albot ellen. Következõ ellenfele a 13. helyen kiemelt
amerikai Sam Querrey volt. Fucsovics Márton óriási meglepetésre
négy szettben (6:4, 7:6, 4:6, 6:2) legyõzte õt, s ezzel bejutott az ausztrál nyílt teniszbajnokság harmadik
fordulójába. A 25 éves Fucsovics a
harmadik körben az argentin Nicolas
Kickerrel (93.) találkozik.
Kiválóan szerepelnek az ausztráliai nyárban az ukrán teniszezõ hölgyek is, akik közül a mindössze 15
éves Marta Kosztyuk (a képen) már
a 3. fordulóba jutott, miután 6:3, 7:5re nyert egy ausztrál ellenféllel szemben. Kosztyuk mellett Bondarenko és Szvitolina is bejutott a 3. fordulóba.
* A TÉLI OLIMPIÁN INDULÓ MAGYAR CSAPAT egyik pontszerzõ
reménysége, Miklósi Edit keresztszalag-szakadást szenvedett egy ausztriai versenyen, így már biztosan ki kell hagynia a pjongcsangi játékokat.
A kiváló alpesi sízõt azóta már megmûtötték, teljes felépülése várhatóan
több hónapot vesz igénybe.
Korábban már hírt adtunk róla, hogy Kárpátaljáról két versenyzõ is
ott lehet majd a február 9-én induló játékokon.
(jakab)

FELHÍVÁS
Tehetséggondozó hétvégék
történelembõl

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány 2018-ban elsõ alkalommal
szervez tehetséggondozó és versenyfelkészítõ hétvégéket történelembõl. Ezen foglalkozások célja: a tanulók megfelelõ szintû felkészítése a megyei és nemzetközi történelem versenyekre, mûveltségi vetélkedõkre, valamint a független tesztelésre (ZNO). Az alkalmakra
meghívást kapnak a KMPSZ által szervezett történelem vetélkedõk
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 SzabolcsSzatmár-Bereg megye és Kárpátalja Együttmûködésének és Összehangolt Fejlesztési Feladatainak Kormányzati Koordinációjáért felelõs Kormánybiztosság nyújtja.
A tehetséggondozó hétvégék programfelelõse: Nedbál Klára.
A meghívott tanulók részvételi szándékukat. január 26-ig jelezzék
vissza az alábbi elérhetõségen: nedbal.klara1969@gmail.com.
GENIUS Jótékonysági Alapítvány

Programajánló

* Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a Pro
Cultura Subcarpathica civil szervezet tisztelettel meghívja
Önt a magyar kultúra napja és a Kodály-emlékév alkalmából
szervezett rendezvényére.
Program:
 Kodály Zoltán életét és munkásságát bemutató tablókiállítás megnyitója;
 Káel Norbert zongoramûvész Kodály-feldolgozásokra
épülõ koncertje.
Az est folyamán ismertetjük a Pro Cultura Subcarpathica
által mûvészeti iskolások számára meghirdetett tandíj-támogatási pályázat nyerteseinek névsorát.
Idõpont: 2018. január 23.,17:00 (közép-európai i. sz.).
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola, átrium.
A belépés INGYENES! Kérjük, részvételi szándékát jelezze a szervezo@kmf.uz.ua e-mail címen vagy a 03141-4-2435, 099-37-26-240-es telefonszámokon.

Program

2018. január 27., szombat
6.00  fogópálinka-kóstolás
6.0013.00  a disznótoros ételek készítése
(a versenyben induló csapatok a lakóhelyükön szokásos, hagyományos receptek alapján készítik el
a különbözõ disznótoros ételeket)
9.00  a kolbásztöltõ verseny kezdete
6.0017.00  disznótoros ételek kóstolása, vására (kolbász, sonka, szalonna, hurka, disznósajt,
frissensültek, szabad tûzön készített ételek), kolbászfüstölés, a füstölt kolbász kóstolása
7.0018.00  helyi borok kóstolása, és kárpátaljai kézmûves termékek vására
12.00  megnyitó
13.0016.00  kulturális program: kárpátaljai
és külföldi kultúrcsoportok fellépései
16.00  eredményhirdetés, díjkiosztás

Szól a fülemüle
 IV. kárpátaljai népzenei
és néptánc tehetségkutató

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány a SzabolcsSzatmár-Bereg Megye és Kárpátalja Koordinációért Felelõs
Kormánybiztosság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával,
valamint a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége szakmai és anyagi támogatásával 2018 tavaszán immáron negyedik alkalommal hirdet népzene- és néptáncvetélkedõt Kárpátalján Szól a fülemüle néven.
A 714 éves korú néptáncosok, hagyományápoló zenekarok versenyére bárki nevezhet legkésõbb 2018. március
16-ig. Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc
bármely tájegységéhez kötõdõ produkcióval lehet. A te-

Nagyberegi Református Líceum

FELVÉTELI HIRDETÉS

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet a 8., 9.
és 10. osztályba. Azon diákok jelentkezését várjuk, akik 2018ban fejezik be a 7., 8. vagy 9. osztályokat.
Iskolánkban a 1011. osztályok univerzális profillal mûködnek. Emellett lehetõség van emelt óraszámban elmélyíteni a tudást angol és ukrán nyelvbõl, matematikából, informatikából, fizikából, kémiából, biológiából, magyar nyelvbõl
és irodalomból, történelembõl, földrajzból, egyházi tantárgyakból.
A líceum diákjai lelki alkalmakon vehetnek részt. Ifjúsági és szövetségi órák, csendeshétvégék, gyülekezeti látogatások, evangelizációk, keresztyén elõadások, istentiszteletek keretében mélyíthetik hitüket.
Intézményünkben lehetõség nyílik tanórákon kívüli mûvészeti képzésre  már 8. osztálytól , amelynek kereté-

Magyarországi munkalehetõség

Magyarországi munkára keresünk villanyszerelõket
és kõmûveseket.
Ingyenes szállás, munkába utazás.
Kezdõ fizetés 10001200 Ft/óra.
Érdeklõdjenek a 099 543 37 65-ös vagy a +36 70 235
86 04-es telefonszámokon.

hetségkutató helyszíne a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola.
Elõdöntõ: 2018. április 20.
Felkészítõ tábor: 2018. május 11-12.
Döntõ: 2018. május 13.
A további részletes információkért látogasson el a geniusja.uz.ua honlapra.

* A Kárpátaljai Megyei Néprajzi és Népi Építészeti Múzeumban IX. Carpatica Art Expo képzõmûvészeti kiállításra
kerül sor a magyar kultúra napja alkalmából a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége szervezésében.
Helyszín: Ungvár, Káptalan u. 33A.
Megnyitó: január 26., 15 óra.
A napokban ünnepelték 70. születésnapjukat Markóczi Ilona és
Petrovics István, a Beregvidéki
Nyugdíjasok Petõfi Sándor Egyesületének tagjai.
Ebbõl az alkalomból sok szeretettel köszönti, jó egészséget, Istentõl megáldott, hosszú, boldog életet kíván számukra
a tagság nevében
Goncz Tibor elnök.

ben a felvételt nyert diákok hangszeres, ének- és néptáncoktatásban részesülhetnek.
A felvételt nyert tanulók számára kedvezményes étkezést és kollégiumi elszállásolást biztosítunk.
A 8. és 9. osztályba felvételizõk matematikából, magyar
nyelv és irodalomból tesznek felvételi vizsgát, amit az általános iskola 57. és 58. osztályainak a tananyaga alapján
állítunk össze.
A 10. osztályba felvételizõknek matematikából, magyar
nyelv és irodalomból, valamint bibliaismeretbõl kell felvételi
vizsgát tenniük (az 59. osztály tananyaga alapján).
2018. február 3-tól szombatonként 8 órai kezdettel a
líceumban elõkészítõ foglalkozásokat tartunk a 7., 8. és 9.
osztályosok számára matematikából, valamint magyar
nyelvbõl és irodalomból. Az elõkészítõ díjtalan.
A líceumban 2018. március 10-én 10 órai kezdettel nyílt
napot tartunk, amely során az érdeklõdõk betekintést nyerhetnek a líceumi oktatásba és mindennapokba, részletes tájékoztatást kaphatnak a felvételivel kapcsolatban. Nyílt napunkra szeretettel várjuk a felvételizni kívánó diákokat, szüleiket és minden érdeklõdõt.
Jelentkezni az intézményben igényelhetõ és a honlapról
is letölthetõ jelentkezési lappal lehet, amelyhez szükséges a
helyi lelkipásztor zárt borítékban csatolt ajánlólevele, a születési bizonyítvány és a kódszám másolata.
A felvételire való jelentkezés határideje: 2018. április 25.
A felvételi vizsgák idõpontja: 2018. április 28., 8 óra.
A felvételi vizsga díja: 80 hr.
További tájékoztató a felvételivel kapcsolatban az iskola
honlapján: www.nbrl.com.ua és Facebook-oldalán érhetõ el.
Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre várjuk.
Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80. Telefon: +380-31-41-4-29-88.
Szeretettel várja az érdeklõdõket
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

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.

A Beregi Hírlap Beregszászi járási közéleti lap
szerkesztõsége kommunális vállalat alapítója:

a Beregszászi Járási Tanács.
_________________

Fõszerkesztõ:
TÓTH KÁROLY

* A magyar kultúra napja alkalmából január 2128. között
Beregszászon, a Pásztor Ferenc Közösségi Ház nagytermében sor kerül ifj. Hidi Endre Exspiráció címû kiállítására a
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szervezésében.
Megnyitó: január 21., 11 óra.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

_________________
90202 Beregszász, O. Kobiljanszka u. 21.
E-mail: beregihirlap@gmail.com

Regisztrálási szám: ZT 89.
Kelt: 1996. IV. 24.
UkrSzibBank Rt.
Kód 02472677
MFO 351005
számlaszám:
26002561627800

___________________
Rendelésszám: _______.
Index: 61813.

Az érdekeltek figyelmébe

Ukrajna A városépítési tevékenység szabályozásáról
szóló törvénye 21. cikkelyének megfelelõen a Kaszonyi
Községi Tanács arról tájékoztat, hogy a közösségi érdekek
figyelembe vételét célozva társadalmi megvitatást tartanak
Kaszony település fõtervének a J. M. Bilokony Gyipromiszto Ukrajnai Állami Várostervezési Tudományos Kutatóintézet által kidolgozott tervezetérõl.
Helyszín: a Kaszonyi Községi Tanács épülete.
Idõpont: 2018. február 20., 12.00 (kijevi idõ).
Az anyagokkal a Kaszonyi Községi Tanács épületében
(Kaszony, Bocskai u. 5. sz.). ismerkedhetnek meg. Az anyagok digitális változata megtalálható a www.kosonskarada.gov.ua honlapon.
Az észrevételeket és javaslatokat 2018. február 19-ig
nyújthatják be a Kaszonyi Községi Tanácshoz.

Hivatalos csehországi
munkalehetõség

Munkát kínálunk pékségben, raktárakban, üzemben,
építkezésen.
Rövid idõn belül elkészítik a 3 hónapra szóló csehországi munkavállalási vízumot.
Gyors és megbízható ügyintézés!
Bõvebb felvilágosítást a következõ telefonszámokon
kaphatnak (Viber): +38 097 077 31 03, +42 077 774 30 04. Email: robotapraha@gmail.com.

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.

Lelki Elsõsegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását! Bizalmasan beszélhet!
+380-95-600-8005
+380-98-999-8005

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.

