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Az újság 1912. december 9-tõl jelenik meg

Csiholj tüzet, gondolatot!

Távoli gyerekkorom legszebb, bokrétás idõszakában gyakran megtörtént, hogy körbeültük valamelyik falumbeli idõsebb, már ráérõsebb
embert, aki régi történetekkel szórakoztatott minket, apróságokat. Az
öregek között akadt olyan, aki több mint száz mesét tudott fejbõl, és
az elõadásmódja sem volt hétköznapi.
Az esztendõk aztán teltek, felnõttünk és elkomorodtunk, a múltbéli kedves hangú, hajlott korú földijeim emléke is mindinkább fakul.
Az okos gépek világában pedig, úgy tûnik, nincs szükség gyönyörû,
választékos nyelvezettel beszélõ egyéniségekre.
Mindez a magyar kultúra napjának apropóján ötlött az eszembe.
Elszoktunk a tollal való írástól, egyre ritkábban forgatunk könyvet.
Kisfiúként én voltam a leggyakoribb látogatója a sárosoroszi könyvtárnak. Kovács Magda néni soha nem utasított el, pedig sokszor az
otthonában kerestem fel váratlanul, a legkülönbözõbb napszakokban. Mindig szakított idõt arra, hogy kielégítse az olvasás iránti igényemet. Emlékszem, egyszer a paradicsom-befõzést hagyta abba a
kedvemért. Hát ilyenek voltak akkortájt az elhivatott kultúrmunkások
A sivár jelenben elfeledkeztünk a mûvelõdéspolitika legfõbb feladatáról: tüzet, gondolatot kell csiholni! Tüzet a lelkünkben, hogy
legyen kedvünk élni, és alkotó gondolatot a fejekben, hogy valóban
intelligens lényekként vághassunk bele minden egyes napba. Csak
így érdemes reggelente kinyitni a szemünket!
Az optimisták azt mondják, viszonylag hamar véget érnek majd
ezek a szûk, sanyarú esztendõk, és lesz még igazi tekintélye a kultúrának. Igazuk van: egyszer minden elmúlik. Csak az a baj, hogy még ez
a körömfeketényi élet is
Tóth Károly
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Ukrán oktatási törvény

Szijjártó: jogi garancia kell arra,
hogy az ukrán kormány konzultál
a kárpátaljai magyarokkal

Jogi garancia kell arra, hogy az új oktatási törvényt Ukrajna nem
kezdi el végrehajtani, amíg nem születik arról megállapodás a helyi magyar közösséggel  mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Párizsban, ahol rendkívüli magyarukránamerikai háromoldalú találkozón egyeztetetett Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel és Wess Mitchell amerikai külügyi államtitkárral.

A magyar kultúra napján

A hagyományokhoz híven idén is méltatták a magyar kultúra napját
Beregszászon. A rendezvénysorozat koszorúzási ünnepséggel kezdõdött a Kölcsey-emléktáblánál a Himnusz megírásának 195. évfordulója
alkalmából.

A megjelenteket Bakancsos László, az Ukrajnai Magyar Demokrata
Szövetség általános alelnöke köszöntötte. A beregszászi magyar külképviselet nevében Beke Mihály András elsõ beosztott konzul mondott
ünnepi beszédet. A diplomata hangsúlyozta: az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak, nemzeti tudatunk erõsítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkból fakadó tárgyi és szellemi értékeinket.
Köszöntötte továbbá a jelenlévõket, és tolmácsolta Pomogáts Béla,
az Anyanyelvi Konferencia tiszteletbeli elnökének szavait Móritz László
alelnök.
A koszorúzás után az ünnepség az EurópaMagyar Házban folytatódott.

Olyan törvényt nem hajthat végre Ukrajna az oktatás vonatkozásában, amelyrõl nem állapodott meg a magyar nemzeti közösség képviselõivel. Az ígéret kevés, nekünk erre jogi garanciák kellenek  fogalmazott Szijjártó.
Arra van szükség, hogy az ukrán kormány olyan jogi kötõerõvel
bíró döntést hozzon, amely világossá teszi, hogy mindaddig nem kezdõdik meg a végrehajtása ennek a törvénynek, amíg a konzultációk a
magyar nemzetközösséggel sikeresen le nem zárultak  tette hozzá.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint hazug beállítás az,
hogy kétoldalú ukránmagyar ügyrõl lenne szó. Az új oktatási törvény
elfogadásával Ukrajna a legalapvetõbb kisebbségvédelmi nemzetközi
normákat sértette meg, egyebek mellett az Európai Unió és az Európa
Tanács elõírásait a kisebbségek védelmérõl, valamint az Ukrajna által
vállalt akciótervet a NATO keretei között  hívta fel a figyelmet.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A Beregvidéken is méltatták
Ukrajna egységének napját

Száz éve, 1918. január 22-én hirdették ki az Ukrán Népköztársaság
függetlenségét. Egy évvel késõbb, 1919. január 22-én Kijevben, a
Szofijivszka téren kihirdették az ukrán földek egy egységes ukrán államban történõ egyesülésének dokumentumát.
Az évfordulóról Beregszászon is megemlékeztek. A rendezvényre
Tarasz Sevcsenko szobra mellett került sor. A járás és a város vezetõi
megkoszorúzták a Nagy Kobzos emlékmûvét, az oktatási dolgozók pedig rövid történelmi összefoglalót adtak elõ.
A járási állami közigazgatási hivatal sajtószolgálata

Legyen a Beregi Hírlap olvasója 2018 további hónapjaiban is!

Rövid
hírek
Februártól hosszabb nyitva
tartással üzemel a haranglábi
határátkelõ
A kárpátaljai határõrség tájékoztatása szerint február 1-tõl az
eddiginél három órával tovább:
07.00 órától 18.00 óráig üzemel a
HaranglábLónya határátkelõ.
A magyarukrán átkelõhely
meghosszabbított nyitva tartásáról még december 6-án döntöttek
a felelõs szervek, amelyek az utóbbi idõben tapasztalt megnövekedett várakozási idõ csökkenését
várják a megváltozott munkarendtõl.
Ukrajna IMF elõtti tartozása
eléri a 12,1 milliárd dollárt
Ukrajna Nemzeti Bankja (NBU)
és a pénzügyminisztérium összesített adatai alapján Ukrajna tartozása a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) felé eléri a 12,1 milliárd dollárt  mondta Oleg Csurij, az NBU
elnökhelyettese.
A nemzeti bank IMF elõtti kötelezettsége 7,2 milliárd dollár, a
pénzügyminisztérium tartozása
pedig 4,9 milliárd dollár. Ez összesen 12,1 milliárd dollárt tesz ki 
mondta a hivatalnok.
Oleg Csurij pontosított, hogy
az NBU aktívumai 18,8 milliárd
dollár (beletartoznak a bruttó tartalékba), az NBU kötelezettsége
pedig 9,1 milliárd dollár  ez az
NBU mérlegén szereplõ IMF-hitelek, valamint az egyéb hitelezõk
(Államkincstár, Svájci Központi
Bank stb.) elõtti kötelezettségek.
Ugyanakkor, az ukrán jegybank saját forrásai elérik a 9,7 milliárd dollárt.
Szakértõ: 2018-ban Ukrajnában
átlagosan 1425 százalékkal
drágulhatnak az élelmiszerek
Ukrajnában a legtöbb élelmiszer
ára az elmúlt két évben lenyûgözõ
ugrásokat mutatott, 2018-ban az
árak átlagosan még 14 százalékkal
emelkedhetnek  fejtette ki véleményét Olekszij Dorosenko, a kereskedelmi hálózatok beszállítói szövetségének vezetõje, írja a golos.ua
információs hírügynökség.
Az élelmiszerek többségének
ára gyakorlatilag elérte a határértéket. A belföldi piacon a további
árnövekedés a behozatal növekedéséhez vezet majd  mondta
Dorosenko.
A szakértõk elõrejelzései szerint egy év alatt az élelmiszerárak
1214 százalékkal emelkednek. Az
árverseny vezetõi 2025 százalékot mutatnak a tavalyi 3550 százalékkal szemben. Azonban az idén
a termékek ismét az infláció hajtóerejévé válnak. 2018-ban a ruházati cikkek és a lábbeli ára igen erõsen növekszik, elsõsorban a minimálbér emelkedése miatt. Ezért az
iparág év végéig akár 10 százalékos áremelkedést mutathat. A hivatalos adatok szerint ruházatra és
lábbelire egy család átlagos kiadásának közel 5 százalékát költi. Az
éves inflációs rátára jelentõs hatással lehet az üzemanyagárak
növekedése és a nemzeti valuta leértékelõdése is.
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Szijjártó: jogi garancia kell arra,
hogy az ukrán kormány konzultál
a kárpátaljai magyarokkal

(Folytatás az 1. oldalról.)
A miniszter jelezte, hogy Magyarország álláspontja teljes egészében egybeesik az
Európai Unió és az Európa Tanács elvárásaival, és Magyarország mindenképpen megoldást
szeretne, mégpedig olyat, amely a kárpátaljai magyar közösség számára kedvezõ.
Elvi kérdés, hogy a nemzeti jogszabályokban rögzített módon a magyar kisebbség már
megszerzett jogait csorbítani nem lehet. (...) Márpedig az új oktatási törvény azokat jelentõs
mértékben csorbítja, s ezzel megsérti a vonatkozó jogszabályokat  mondta a miniszter.
Magyarország azt várja el Ukrajnától, hogy módosítsa az oktatási törvény kisebbségekre vonatkozó részét, megfelelve a nemzetközi jogszabályoknak és a Velencei Bizottság
döntésének, azaz valódi konzultációt kezdjenek a kárpátaljai közösséggel az elvárásaikról.
A konzultációk megkezdésére Szijjártó Péter tájékoztatása szerint az ukrán külügyminiszter ígéretet tett, ugyanakkor arra mindenképpen jogi garanciákat kér a magyar kormány.
Jogi garanciák hiányában Magyarország fenntartja azt a döntését, hogy Ukrajna
minden létezõ nemzetközi törekvését blokkolja az Európai Unióban és a NATO keretein
belül  szögezte le a miniszter.
Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy Magyarország korábban mindig is támogatta
Ukrajna euro-atlanti integrációs törekvéseit, s továbbra is így tesz, ha jogi garanciákat kap
arra, hogy az oktatási törvényt Ukrajna a jelenlegi formájában nem hajtja végre, hanem
konzultációkat kezd a magyar közösséggel, és csak olyan törvényt hajt végre, amelyrõl
elõzetesen megállapodik a kárpátaljai magyarokkal.
A miniszter szerint csak akkor lehet eredményes a konzultáció a helyi magyarokkal, ha
az ukrán kormány felfüggeszti az oktatási törvény kisebbségekre vonatkozó részének végrehajtását.
Az MTI kérdésére Szijjártó Péter elmondta: az amerikai félnek a megoldás az érdeke, a
kérdésre geopolitikai szempontból tekint, az a célja, hogy minél kevesebb nézeteltérés legyen abban a szövetségesi térben, amelyben gondolkodnak. Ez nekünk jó, de a megoldás
csak az lehet, ami a helyi magyarok számára megfelelõ  tette hozzá.
A Petro Porosenko elnök által 2017. szeptember 25-én aláírt új ukrán oktatási törvénynek az oktatás nyelvérõl szóló 7. cikkely miatt több szomszédos ország is tiltakozott, köztük
Magyarország, Románia és Lengyelország. A jogszabály ezen része  amely 2020 szeptemberétõl lépne hatályba  kimondja: Ukrajnában az oktatás nyelve az ukrán. Ennek megvalósítása mellett a nemzeti kisebbségek anyanyelvû oktatása csak az elsõ négy osztályban lesz
engedélyezett, és csupán az önkormányzati fenntartású tanintézetek külön osztályaiban
vagy csoportjaiban. Az 5. osztálytól kezdve minden tantárgyat ukránul oktatnak majd, viszont engedélyezi a törvény egy-két vagy több tantárgy oktatását bármely európai uniós
tagország nyelvén.
Forrás: MTI

Újabb állomásához érkezett a Kárpát-medencei
óvodafejlesztési program Kárpátalján

Rövid idõ alatt számos gyermekintézmény újult meg, illetve épült megyénkben a Kárpátmedencei óvodafejlesztési program keretében. E héten a Nagyszõlõsi járásban adtak át
felújított óvodákat.

BEREGI HÍRLAP
Magyar támogatásból került új tetõ
a Munkácsi Megyei Gyermekkórház
egyik épületére
Az 1905 óta mûködõ Munkácsi Megyei Gyermekkórház legrégebbi épületében helyezkedik el az 57 betegágyas fertõzõosztály. Az épület tetõszerkezete jégverés következtében
megsérült, így a kórtermek beáztak. Tekintettel az itt folyó gyógyító tevékenységre, az épület állagának megõrzése
céljából elengedhetetlenné vált a tetõszerkezet felújítása. A munkálatok mielõbbi elvégzése érdekében a kórház igazgatósága támogatást kért Magyarország kormányától.
Dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttmûködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelõs kormánybiztos közremûködésének köszönhetõen a
kérdésben pozitív döntés
született. A tetõfelújítás
Magyarország Ungvári
Fõkonzulátusa és a Munkácsi Megyei Gyermekkórház közötti megállapodás
2017. november 13-i aláírását követõen azonnal elkezdõdött. Tekintettel a téli
idõszak közeledtére, a kivitelezõnek igen szoros
határidõ teljesítését kellett
vállalnia annak érdekében,
hogy a csapadékos idõszak ne gátolja a gyógyító
munka zavartalan folytatását. A kórház vezetése, a
kivitelezõ és az ungvári fõkonzulátus kiváló együttmûködése eredményeként a fertõzõosztály tetõfedése az elõre meghatározott költségkeretet tartva, terv szerinti minõségben, az
ütemtervben kitûzött határidõre, másfél hónap alatt, 2017. december 31-re elkészült.
Az ünnepélyes átadásra a múlt héten került sor.
Köszöntõjében dr. Grezsa István elmondta: amikor itt járt, megdöbbenéssel tapasztalta,
hogy milyen rossz állapotban van az épület tetõszerkezete. Az objektum még Ferenc József
császársága idején épült az emberszeretet jegyében  olvasható egy táblán. A kormánybiztos kihangsúlyozta: több mint egy évszázad múltán Magyarország kormánya is az emberszeretet jegyében nyújtott támogatást, 4,5 millió forinttal járult hozzá a mintegy 800 négyzetméternyi tetõszerkezet teljes felújításához.
Grezsa István arra is rámutatott: a gesztusok Magyarország részérõl igazolják azt a szándékot, hogy megbízható és jó szomszédja kíván lenni Ukrajnának, és ezen belül elsõsorban
Kárpátaljának. Az egészségügyi támogatások egyértelmû bizonyítékai annak, hogy a magyar kormány lehetõségeihez mérten Kárpátalja többségi társadalmán is segíteni kíván.
Azon meggyõzõdésének adott hangot, hogy nem ez az utolsó közös projektjük az egészségügy terén, hiszen Magyarország 2016-tól öt éven keresztül biztosítani kívánja a korosztályos védõoltásokat a kárpátaljai gyermekek részére, természetesen a kanyaró elleni védõoltásokban is segítenek, amire most nagy szükség van
Roman Snicer igazgató-fõorvos köszönetét fejezte ki a támogatásért a magyarországi
partnereknek.
H. Cs.

Gyorsan terjed a kanyaró Kárpátalján,
oltóanyag viszont egyáltalán nincs

Az Aklihegyen, Forgolányban és Tiszakeresztúrban átadott, korszerûen felszerelt gyermekintézmények avatóünnepségén részt vett Grezsa István is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye és Kárpátalja összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelõs kormánybiztos rámutatott: mindinkább érezhetõ a magyar kormány azon törekvése,
hogy határoktól függetlenül egy nemzeti közösséghez tartozzon minden magyar a Kárpátmedencében. A kormánybiztos arról tájékoztatott, hogy az óvodafejlesztési program keretében 22 óvoda építését és 80 gyermekintézmény felújítását, fejlesztését végzik Kárpátalján. A
magyar állam 4,5 milliárd forintot különített el erre a célra. Grezsa István arról biztosította a
megjelenteket, hogy Magyarország megbízható partnere Ukrajnának, s nem engedi el a
kárpátaljaiak kezét.
Az ünnepségen Orosz Ildikó kiemelte, hogy az óvodafejlesztési programhoz nyújtott
anyaországi támogatás nemcsak a kárpátaljai magyarság számára nyit új lehetõségeket,
hanem az összes itt élõ közösségnek. Mi több, az ukrán államot nem terhelik kiadások, illetve
munkahelyeket is teremtenek ennek során. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke Kazinczy szavaival mondott köszönetet mindazoknak, akik segítették az óvodafejlesztési program megvalósítását: Eszköze lenni az isteni kéznek, egy nem haszontalan tagja az
Egésznek.
Az ünnepségen köszönetet
mondtak a támogatásért Mihajlo
Ruszanyuk, a Nagyszõlõsi Járási Állami Közigazgatási Hivatal
vezetõje, a gyermekintézmények
vezetõi, míg a történelmi egyházak képviselõi Isten áldását kérték, illetve megszentelték a felújított oktatási intézményeket.
Az óvodák növendékei dalokkal és versekkel köszönték
meg, hogy megújult és megszépült gyermekintézményekbe járhatnak ezentúl.
BH/Kárpátalja.ma
Fotó: Kárpátalja.ma

Kárpátalján gyorsan terjed a kanyaró, de a megyében már két hete elfogyott az oltóanyag, s Ukrajna Egészségügyi Minisztériumánál süket fülekre találnak a vakcinák biztosítására vonatkozó kérések  közölte Hennagyij Moszkalj, Kárpátalja kormányzója.
A megyevezetõ rámutatott, a kanyaró gyors kárpátaljai terjedéséért a felelõsség teljes
egészében az egészségügyi tárcát terheli, ugyanis a megyében teljesen hiányoznak a kanyaró, mumpsz és rubeola elleni oltóanyagok.
Emlékeztetett arra, hogy a Técsõi járásban hétfõtõl két hétre járványszünetet rendeltek
el minden iskolában és óvodában, mert ugrásszerûen megnõtt a kanyarós megbetegedések
száma. Ugyancsak sok a kanyarós beteg az Ungvári és a Huszti járásban  tette hozzá.
Hennagyij Moszkalj jelezte, a január 19-i állapotok szerint Kárpátalján mintegy 300 kanyarós beteget regisztráltak, és naponta újabb eseteket jelentenek. A fertõzöttek 78 százaléka 17 éves kor alatti, s a betegség terjedésének fõ oka az, hogy a gyerekeket nem oltották be
kanyaró ellen a megfelelõ idõben, mert nem volt oltóanyag. A legnagyobb gond az, hogy
Kárpátalja továbbra sem kap vakcinákat, az egészségügyi minisztérium a múlt évben a védõoltások szükséges mennyiségének kevesebb mint egyharmadát szállította le  írta, megjegyezve, ezért volt kénytelen Magyarországhoz fordulni, hogy humanitárius segélyként juttasson vakcinákat Kárpátaljára.
A kormányzó állítása szerint az egészségügyi tárca figyelemre sem méltatja a védõoltások szállítására vonatkozó kárpátaljai kéréseket. Mint hangsúlyozta, felelõssége tudatában
kijelentheti, hogy hazudnak a minisztérium vezetõi, amikor televíziós nyilatkozataikban azt
állítják, hogy az ország minden régiója el van látva védõoltásokkal. Kárpátalján már két hete
egyáltalán nincs kanyaró elleni védõoltás, s a minisztérium minden kérésünket semmibe
veszi  szögezte le közleményében Hennagyij Moszkalj, hozzáfûzve, hogy ha a kanyaró
halálos áldozatokat követelne, azért a teljes felelõsség az egészségügyi minisztérium vezetését terheli majd.
* * * * *
Azóta elõrelépés történt ebben az ügyben. A megyei állami közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint Ukrajna más megyéibõl 10 ezer oltóanyagot irányítanak Kárpátaljára. Hennagyij
Moszkalj ennek kapcsán beszélt Uljana Szuprun egészségügyi miniszterrel, rámutatva, hogy
ez a mennyiség nem elég ahhoz, hogy teljes körû vakcinálást végezzenek, ám ahhoz elegendõ, hogy megszüntessék az e téren kialakult feszültséget.
Emellett ismertté vált, hogy Magyarország kész 25 ezer adag oltóanyagot szállítani Kárpátaljára.
Internetes források nyomán
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A magyar kultúra napján * A magyar kultúra napján * A magyar kultúra napján
Értelmiségi fórum az EurópaMagyar Házban
Már hagyománynak számít, hogy a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége
(MÉKK) és a Kárpátaljai Magyar Mûvelõdési Intézet (KMMI) értelmiségi fórummal
méltatja a magyar kultúra napját. A rendezvénynek idén is a beregszászi EurópaMagyar Ház adott otthont.
Az esemény nyitányaként megszólaltak
a Kárpát-medencei magyarlakta települések
harangjai, majd a jelenlévõk elénekelték nemzeti imádságunkat, illetve Deák Alexandra beregszászi diáklány elszavalta Kölcsey Ferenc
Himnusz címû költeményét. V. Pocsai Vince
református lelkész Isten áldását kérte a rendezvény résztvevõire.
A megjelenteket Szabó Tibor, a KMMI
munkatársa köszöntötte. A rendezvény moderátora röviden ismertette a Himnusz meg-

írásának, megzenésítésének történetét. Szólt
az idén esedékes, szûkebb pátriánkhoz is
kapcsolódó nevezetesebb évfordulókról,
megemlítve, hogy 2017 decemberében a
Nemzetpolitikai Államtitkárság 2018-at Mátyás király emlékévnek nyilvánította. Ebbõl
az alkalomból Kárpátalja-szerte számos programot kívánnak megvalósítani.
Dupka György, a KMMI igazgatója, a
MÉKK elnöke felszólalásában hangsúlyozta, hogy a rendszerváltás után Pomogáts
Béla, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága  Anyanyelvi Konferencia (AK)
akkori elnökének biztatására és támogatásával Kárpátalján is megindult a magyar vonatkozású kulturális rendezvények központosított szervezése.
Megosztotta ünnepi gondolatait a jelenlévõkkel Beke Mihály András, Magyaror-

szág beregszászi külképviseletének fõkonzulja is.
Az értelmiségi fórum évrõl évre Pomogáts Béla irodalomtörténész vitaindító
elõadásával kezdõdik. Az AK tiszteletbeli
elnöke idén betegsége miatt nem tudott részt
venni az ünnepségen. A Himnuszról mint
nemzeti identitásunk egyik szimbólumáról
szóló értekezését Móritz László alelnök olvasta fel.
Az Anyanyelvi Konferencia minden évben oklevelekkel ismeri el azok munkáját,
akik kiemelkedõt alkottak a magyar kultúra
terén. A magyar társadalmi és kulturális élet
fejlesztése érdekében kifejtett eredményes
tevékenysége elismeréseként a Magyar
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága díszoklevelében részesült: Gálfi Dezsõ szerve-

zõpedagógus, a Nagyberegi Református Líceum magyar nyelv és irodalom szakos tanára; Kulin Ágnes festõmûvész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola tanára, a Kárpátaljai Magyar Képzõ- és Iparmûvészek Révész Imre Társaságának elnöke; Jakab Eleonóra, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége beregszászi csoportjának elnöke; Hegedûs Csilla újságíró, a Kárpáti Igaz
Szó munkatársa; Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumi elnöke; Nick
Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Ignácz Mária, a téglási mûvelõdési ház igazgatója; Szikora Csilla, a
téglási Rózsa népdalegyüttes mûvészeti vezetõje. Az okleveleket Móritz László és
Dupka György adták át a kitüntetetteknek.
Ezt követõen a Bátyúi Mûvészeti Iskola
növendékeinek mûsorát tekinthették meg a
jelenlévõk, majd ismét díjak átadására került sor.
A Kárpátaljai Magyar Mûvelõdési Intézet is elismeri az olyan
személyek tevékenységét, akik az
elmúlt esztendõben kimagasló
eredményeket értek el kultúránk
megtartásában. Idén Molnár
Dzsanda Adrianna, a Somi Általános Iskola igazgatóhelyettese;
Marosi Anita, a Kárpátalja.ma hírportál újságírója; Tarpai Viktória,
a Kárpátaljai Megyei Magyar
Drámai Színház mûvésze; Barta
Miklós, a Pulzus Rádió ügyvezetõ igazgatója; Bíró Tibor, a jánosi
Helikon Hotel tulajdonosa;
Cserniga Gyula; a Bereg Alkotóegyesület elnöke; Bakancsos
László, az UMDSZ általános alel-

Szörényi Levente kapta
idén a Kölcsey-emlékplakettet
Szatmárcsekén

25. alkalommal emlékeztek a Himnusz születésének
bölcsõjénél
A szatmárcsekei református templomban immáron 25. alkalommal tartották meg a magyar kultúra napja alkalmából
rendezett ünnepséget, amelynek keretében megemlékeztek
a határ menti település mindmáig leghíresebb lakójáról, Kölcsey Ferencrõl, aki 195 éve, 1823 január 22-én itt fejezte be
nemzeti imánk, a Himnusz szövegének megírását.
A Kölcsey Társaság, Szatmárcseke Önkormányzata és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által közösen szervezett esemény délelõtt ökumenikus istentisztelettel kezdõdött a szatmárcsekei református templomban, amelyen Szocska Ábel, a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye apostoli kormányzója és Fekete Károly, a Tiszántúli
Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét.

nöke vehettek át okleveleket és ajándék
könyvcsomagokat Dupka Györgytõl és Szabó Tibortól.
Ezután népzenei összeállítás hangzott el
a Kaszonyi Mûvészeti Iskola diákjainak elõadásában.
Az Együtt címû irodalmi-mûvészeti-kulturális folyóirat minden évben nívódíjjal jutalmazza a lap legsikeresebb szerzõit. Az idei
kitüntetett Shrek Tímea író, aki Vári Fábián
Lászlótól, a folyóirat szerkesztõbizottsága elnökétõl és Csordás
László olvasószerkesztõtõl vette
át az elismerést. Vári Fábián László József Attila-díjas költõ laudációjában többek között elhangzott: a fiatal író rátermettségét és
szakértelmét az is igazolja, hogy
a legjobb magyarországi és Kárpát-medencei folyóiratok is szívesen közlik novelláit, és már ukrán
és spanyol nyelvterületen is bemutatkozott írásaival.
A kulturális program folytatásaként a Bátyúi Mûvészeti Iskola elõadását hallhatta a közönség.
A rendezvény vendégei voltak Erõs Kinga, a Magyar Írószövetség elnökségi tagja, az Orpheusz Kiadó vezetõje, valamint Pánczél András, a Guttenberg Pál Népfõiskola elnöke, akik
Lõrincz P. Gabriella moderálásával röviden
bemutatták az általuk képviselt intézményeket.
A Beregszászi Kodály Zoltán Mûvészeti
Iskola népzenei összeállítását követõen
Dupka György és Marcsák Gergely, a Ko-

vács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) tagja
bemutatták új kiadványaikat. Az egyik a
Különjárat címû antológia, amelyben 13 fiatal kárpátaljai költõ, író és 13 képzõmûvész
mutatkozik be, szerkesztõje Szemere Judit. A
KVIT-füzetek sorozat elsõ kiadványa Mert
kezdet nincs, csak folytatás van címet viseli, ebben az irodalmi társaság tagjainak írásait olvashatjuk Marcsák Gergely szerkesztésében.

Az ünnepség záróakkordjaként Deák
Alexandra elõadásában Kovács Vilmos A
munkácsi várban címû versét hallgathattuk
meg.
Az érdeklõdõk megtekinthették az
ArtTisza Mûvészeti Egyesület Havasi gyopár címû tárlatát.
- ditta -

Az ünnepi istentiszteleten, mint ahogy negyedszázada
mindig, most is Csíkos Sándor Jászai Mari-díjas színmûvész
elõadásában a szószékrõl hangzott el a Himnusz teljes szövege.
Az idén Szörényi Levente Kossuth- és Erkel Ferencdíjas zeneszerzõ, gitáros, énekes, szövegíró kapta a Kölcsey-emlékplakettet, amellyel 1994 óta minden évben egy
olyan jeles személyt tüntetnek ki, aki munkásságával és
mûveivel tevékenyen hozzájárul az egyetemes magyar kultúra fejlõdéséhez és gyarapodásához. Jánosi Zoltán, a díjat
alapító Kölcsey Társaság elnöke laudációjában elmondta,
míg Bartók Béla a hangversenytermekbe és Kodály Zoltán
az iskolába, addig Szörényi Levente a beat és rockzene segítségével vezette vissza a népdalt a politikai akarattól manipulált ifjúság szívébe.
Az istentiszteletet követõen a megemlékezõk a templom
szomszédságában lévõ, jellegzetes csónakformájú fejfáiról
ismert református temetõbe vonultak, ahol koszorúkat és
virágokat helyeztek el Kölcsey Ferenc síremlékénél.
(jakab)
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Jan. 29. hétfõ

Jan. 30. kedd

Jan. 31. szerda

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!
12:40 Éjjel-Nappal
Budapest
14:00 Rendõrakadémia:
Kérem a
15:05 Szulejmán
16:15 Story Extra
16:45 Elif  A
szeretet útján
18:00 RTL Híradó
19:05 Fókusz
19:45 Barátok közt
20:25 Éjjel-Nappal
Budapest
21:40 Dr. Csont:
Rémes rémálom
22:45 Halálos fegyver:
A kis szemtanú
23:45 RTL Híradó
00:20 Magyarul Balóval
01:00 Autogram
01:35 Havazin
02:05 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 Nyugi, Charlie!:
Édeshármas
12:40 Éjjel-Nappal
Budapest
14:00 Rendõrakadémia
15:05 Szulejmán
16:15 Story Extra
16:45 Elif  A
szeretet útján
18:00 RTL Híradó
19:05 Fókusz
19:45 Barátok közt
20:25 Éjjel-Nappal
Budapest
21:40 Válótársak
22:50 Castle:
Végsõ játszma
23:55 XXI. század
 a legendák
velünk élnek
00:25 RTL Híradó
01:00 Magyarul Balóval
01:40 Vámpírnaplók

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  Liu
Shaolin Sándor
12:40 Éjjel-Nappal
Budapest
14:00 Rendõrakadémia:
A Tack csapat
15:05 Szulejmán
16:15 Story Extra
16:45 Elif  A
szeretet útján
18:00 RTL Híradó
19:05 Fókusz
19:45 Barátok közt
20:25 Éjjel-Nappal
Budapest
21:40 Szulejmán
22:50 Házon kívül
23:20 RTL Híradó
23:55 Magyarul Balóval
00:35 Foglalkozásuk:
amerikai:
Az ultimátum
02:25 Az utolsó órában

tv2
04:20 Doktor House:
Kockázatos üzlet
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:
Az ördög versenye
13:35 Családi Titkok
14:45 A betolakodó
15:45 Álmodj velem!
16:50 Bosszú vagy
szerelem
18:00 Tények
19:00 A Piramis
20:35 Pénzt vagy éveket!
22:00 Korhatáros
szerelem
22:55 Tények Extra
23:25 Indiana Jones és
a végzet temploma
01:50 Bûnös Chicago
02:35 Tények Este
03:15 Felejthetetlen

tv2
04:40 Sean, a csodaapa
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 A betolakodó
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
01:35 Tények Este
02:15 Delta
03:55 Walker, a
Texas-i kopó

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
13:35 Családi Titkok
14:45 A betolakodó
15:45 Álmodj velem!
16:50 Bosszú vagy
szerelem
18:00 Tények
19:00 A Piramis
20:35 Pénzt vagy éveket!
22:00 Korhatáros
szerelem
22:55 Tények Extra
23:25 Kertvárosi
kommandó
01:45 Az indíték:
Az áldozat Lee Ward. A
holttestet ráadásul egy
másik áldozat mellett...
02:30 Tények Este
03:10 A meztelen dobos

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
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
cukkíni és társai
13:20 Honfoglaló
14:15 Don Matteo:
Alma visszatér
15:15 A vidéki doktor:
Nehéz szülés
16:10 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 Legyetek
egymásnak
szolgálatára
21:55 Éjszakai szolgálat
22:55 Kenó
23:05 NCIS: A lámpás
23:50 Agatha Raisin: A
halál harangjai
00:45 Ne féljetek
01:40 Szerelmes
földrajz
02:10 Noé barátai

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
07:20 Unser Bildschirm
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: Pizza
13:15 Honfoglaló
14:10 Don Matteo
15:15 A vidéki doktor:
Életre szóló
barátság
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 kiégett
ház rejtélye
23:10 Jövõkép
00:55 Nagyok
01:25 A világörökség
kincsei
01:45 Szerelmes
földrajz
02:15 Noé barátai
02:40 Hagyaték

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
07:15 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:
Úritök és sütõtök
13:15 Honfoglaló
14:10 Don Matteo
15:20 A vidéki doktor:
A szív szava
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
22:20 Kenó
22:35 A márványember
01:15 Rejtélyes
XX. század
01:45 Szerelmes
földrajz
02:15 Noé barátai
02:40 Hagyaték:
Túszul ejtett
örökségünk
03:10 Ízõrzõk

Febr. 1. csütörtök

Febr. 2. péntek

Febr. 3. szombat

Febr. 4. 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 Havazin
12:40 Éjjel-Nappal
Budapest
14:00 Rendõrakadémia
15:05 Szulejmán
16:15 Story Extra
16:45 Elif  A
szeretet útján
18:00 RTL Híradó
19:05 Fókusz
19:45 Barátok közt
20:25 Éjjel-Nappal
Budapest
21:40 Válótársak
22:50 Halálos fegyver
23:50 RTL Híradó
00:25 Magyarul
Balóval
01:05 Az Év Hotele
01:40 Trip to the Moon
02:15 Vámpírnaplók
03:10 Az élet csajos
oldala:
Ingyen reklám

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
12:40 Éjjel-Nappal
Budapest
14:00 Rendõrakadémia:
Az év újonca
15:05 Szulejmán
16:15 Story Extra
16:45 Elif  A
szeretet útján
18:00 RTL Híradó
19:05 Fókusz
19:45 Barátok közt
20:25 Éjjel-Nappal
Budapest
21:45 Hadak útján
Albert imádja Joey-t, a
csodálatos
lovat,
melyre apja a család
minden
pénzét
elköltötte...
00:40 RTL Híradó
01:10 Magyarul Balóval
01:50 Odaát
02:55 Az utolsó órában

RTL klub
04:10 Rendõrakadémia:
Egy áruházban az
ellenséggel; Luke
és a
05:40 Családom
és egyéb
emberfajták
06:05 Top Shop
06:40 Kölyökklub
09:30 Teleshop
10:30 Dallas:
Mint a rossz pénz
11:25 Autogram
12:00 Nyugi, Charlie!
12:50 Leharcolt
oroszlánok
15:05 Szép kis nap!
17:20 Trip to the Moon:
London
18:00 RTL Híradó
18:55 Fókusz Plusz
20:00 A mi kis falunk:
A születésnap
21:05 Faterok motoron
A középkorú baráti
társaság megelégeli
családiasan kényelmes
életét...
23:15 Az utca királyai
01:30 Ketrecharc
 A leszámolás

RTL klub
04:15 Rendõrakadémia
05:40 Családom
és egyéb
emberfajták
06:05 Top Shop
06:40 Kölyökklub
09:55 Teleshop
10:50 A Muzsika TV
bemutatja!
11:25 ÉletmódKalauz
11:55 StílusKalauz
12:25 Havazin
12:55 XXI. század
 a legendák
velünk élnek:
A természet
és a film
13:30 Házon kívül
14:00 A védelmezõ:
A tehetség;
Összeomlás
16:15 Nagyon vadon 3.
18:00 RTL Híradó
18:55 Távkapcs
21:15 Last Vegas
23:30 Ne hagyd
magad, Bill!
01:30 Portré
02:05 Az utolsó órában:
A csodaforrrás

tv2
04:45 Egymás nyakán
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 A betolakodó
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: Philly
00:25 A múlt fogságában:
Quitman kísértetei
01:30 Tények Este
02:10 Premier League
02:30 Üdv a mocsokban

tv2
04:00 Égetõ szerelem
04:20 Walker, a
Texas-i kopó
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 A betolakodó
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 P.S. I Love You
Holly boldog házasságban él Gerry-vel.
Amikor azonban a
férje betegségben...
01:15 Különvélemény
02:05 Tények Este

tv2
04:05 Walker, a
Texas-i kopó
04:50 Csapdába csalva
05:15 A szépség és
a szörnyeteg
06:00 Astro-Világ
07:00 TV2 MATINÉ
08:30 Tom és Jerry
vidám kalandjai
09:00 Maci Laci
09:30 Trendmánia
10:00 Babavilág
10:35 TechGuru
11:05 Az Év
Háziasszonya
11:40 Poggyász
12:10 SzÉpítõk
12:45 Gyilkos sorok
13:50 Doktor House
14:50 A szultána
15:55 Õrangyalok
18:00 Tények
18:55 Indiana Jones
és az utolsó
kereszteslovag
21:30 Korhatáros
szerelem
22:30 9 és 1 randi
00:35 Idõzített bomba

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 Pamende
07:15 Öt kontinens
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: Paprika
és csilipaprika
13:20 Honfoglaló
14:15 Don Matteo:
Halálos ütések
15:20 A vidéki doktor
16:10 Mámoros
szerelem
17:00 Ridikül
17:55 Nõ az esély
18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem
19:30 Honfoglaló
20:25 Titkok
könyvtára
22:05 Az ismeretlen lány
23:45 Kenó
23:55 A Dalai Láma
menekülése
01:05 Tóth János: A
csodálatos lebukás
01:35 Szerelmes
földrajz
02:10 Noé barátai
02:35 Hagyaték
03:05 Ízõrzõk

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 Hazajáró
07:45 Rúzs és selyem
08:15 Ízõrzõk: Liptód
09:00 Noé barátai
09:30 Robbie, a fóka:
Veszély a
tengerbõl
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:50 Új idõk új dalai
13:20 Peru, Chile
13:50 Kék tengermély
15:30 Fekete gyémántok
17:00 Gasztroangyal:
Téli Balaton
17:55 Nõ az esély
18:00 Híradó
18:35 SzerencseSzombat
19:30 Csak színház
és más semmi
20:30 A Dal 2018:
Harmadik válogató
22:45 A Dal  Kulissza
23:15 Kenó
23:20 Veszedelmes
viszonyok
1960-ban
01:10 Önök kérték
02:05 Szerelmes
földrajz:
Piros Ildikó
02:45 Noé barátai
03:10 Hagyaték:
Írás és tradíció
03:40 Forint, fillér

Duna TV
04:00 Világ
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:40 Kenó
06:45 Rondo
07:15 Kvartett
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: Gombák
13:10 Honfoglaló
14:00 Don Matteo:
A bûn
15:10 A vidéki doktor:
Zsákutcában
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: A
csodálatos lebukás
21:00 Fábry
22:10 Kenó
22:20 Tétova félrelépõk
23:55 Holdudvar
01:25 Szerelmes
földrajz
02:05 Noé barátai
02:35 Hagyaték:
Zarándoklat
03:05 Ízõrzõk
03:35 Magyar gazda

tv2
04:25 Nõj fel!
04:50 Csapdába csalva
05:15 A szépség
és a szörnyeteg
06:00 Astro-Világ
07:00 TV2 MATINÉ
08:20 Tom és Jerry
vidám kalandjai
08:50 A Miller család
09:20 Nagy Vagy,
Auchan kupa!
09:55 Tûsarok
10:25 Több mint TestÕr
11:00 Super Car
11:30 Ötletgazdag
12:05 DR. Magyar
12:35 Gyilkos sorok
13:40 Doktor House
14:40 Szemtelen
szemtanúk
16:50 Hello Hollywood
17:25 Ripost
18:00 Tények
18:55 Jégkorszak
20:35 A boldogító talán
22:55 Szerelemre
hangszerelve
01:15 Bûnös Chicago
02:45 Gyilkos sorok
Duna TV
04:00 Iskolapad
04:20 Himnusz
04:25 Hogy volt?!:
Magyar nóták
05:30 Noé barátai
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:40 Kenó
06:45 Gasztroangyal
07:45 Isten kezében
08:15 Kereszt-Tények
08:25 Katolikus krónika
08:55 Így szól az Úr!
09:00 Vallási mûsorok
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:50 Jó ebédhez
szól a nóta
13:20 Európai piacok és
vásárcsarnokok:
Lyon  La Croix
Rousse piac
14:15 Múzeumtúra 
francia módra:
A Garnier
Operaház
14:45 Rex felügyelõ:
A csend hangja
15:35 Fekete gyémántok
17:00 Hogy volt?!:
Tokody Ilona
17:55 Nõ az esély
18:00 Híradó
18:35 Alpesi õrjárat:
Csipkerózsika
19:45 Magyarország,
szeretlek!
21:20 Veszedelmes
viszonyok
23:15 Kenó
23:25 Renoir
01:20 Fábry
02:35 Hagyaték
03:05 Ízõrzõk

BEREGI HÍRLAP
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T A R K A
EL LEHET STARTOLNI A CHILI PAPRIKÁKKAL!
Chili paprika nevelése otthon, a magtól a palántáig

A chili paprikát kezdheted a leghamarabb vetni palántának! Már januártól
vetheted. Minél csípõsebb fajta, annál
hamarabb! A chili paprikák ugyanis
hosszú tenyészidejûek!
Készítsd elõ az edényeket, amelyekbe
vetsz. Jól használhatók az eldobható fél
literes PP (polipropilén) mûanyag edények,
amelyekbe salátákat, desszertet lehet
vásárolni. Miután puhák, aljukat átlyuggathatod hústûvel, ami a víz elvezetése
miatt fontos.

Ha ültetés elõtt egy éjszakára langyos,
fertõtlenítõ hatású gyógynövényes teavízbe (pl kamilla, cickafark, fehér üröm  1
ek. száraz, elporított hajtást használj 1 liter
vízhez.) áztatod a magvakat, csökkented a
palánták megbetegedésének esélyét.
Másnap a fürdõbõl teaszûrõvel kihalászva
azonnal vetheted is õket.
Az edényt ne töltsd tele talajjal, 4-5 cm
vastag legyen a földréteg, hiszen a palántákat úgyis át kell ültetned késõbb nagyobb
edénybe, és tápanyagban gazdagabb
talajba, mint amilyenbe elõször kerültek. A
növénykék számára ugyanis eleinte a
magvak sziklevelei biztosítják a tápanyagot,
ezért életük elsõ szakaszában a talaj
számukra nem jelent többet, mint vízfelvételre és megkapaszkodásra szolgáló
közeg. Ami fontos, hogy mindenképpen
fertõtlenített vagy készen kapott földet
használj! A kamillatea maradékával átnedvesített palántaföldbe egymástól kb. fél cmre elszórt magvakat vékony rétegben hintsd
meg kevés talajjal. Utána alaposan permetezed be a talajt kamillateával (1 ek kamilla 1
l vízbe). A kamillatea csökkenti a palántadõlés veszélyét, a fertõzések megjelenését. A magoknak csírázásukhoz 2830 0C-os talpmelegre (a gyökeresedési zóna
melegítése) van szükség. Ezt úgy is biztosíthatod, hogy az edényeket a radiátorra
helyezed, de ne közvetlenül, hanem pl
deszkalapra állítsd a cserépalátétbe vagy

tálcára helyezett edényeket. A csírázás
megindulásáig, a sziklevelek megjelenéséig
tedd fel a mûanyag edény fedelét, vagy ha
ez nincs, húzz rá nejlonzacskót. A talaj
folyamatos nedvesen tartását alulról
biztosíthatod, ha a cserépalátétben, tálcában mindig van langyos víz. Várd, hogy
kikeljenek a palánták. Persze nem árt
naponta ellenõrizni õket.
A sziklevelek megjelenése után a
takarást távolítsd el, és vidd az edényt
világos helyre. Ilyenkor már alacsonyabb
hõmérsékleten, 17-20 0C-on kell tartani a
csíranövényeket. Arra ügyelj, hogy a talaj
sose ússzon a vízben, elegendõ, ha állandóan nedves.
Chili paprika átültetése
Amikor már a sziklevélen kívül megjelent
két lomblevél is, át kell ültetni a palántákat.
Egyenként óvatosan fogva emeld ki, és
ültesd át õket kb. 7.5 cm átmérõjû ültetõ
edénybe, komposztban, tápanyagban
gazdag talajba. Az edény alján kötelezõen
legyen vízelvezetõ nyílás. A palántákat
egészen addig neveld, amíg el nem érik a
25-30 cm magasságot. Az öntözést most is
megoldhatod alulról. De rá is segíthetsz a
föld kamillateás bepermetezésével.

Ételek, amit soha nem szabad
adni a kutyádnak!

Xilit
A xilit, vagyis a nyírfacukor akár
végzetes is lehet egy kutyának. Lázat,
remegést, levertséget, ájulást, kómát,
májelégtelenséget, hányást vagy mozgáskoordinációs problémákat okoz.
Csokoládé és egyéb édességek
A csokoládéban lévõ teobromin vegyület az emberre serkentõleg hat, a kutyának
viszont már kis mennyiség is mérgezést:
hányást, hasmenést, súlyos esetben halált
is okozhat.
Hagyma és fokhagyma
A hagymafélékben található N-propildiszulfid nevû vegyület az ebekre toxikus
hatással bír, és szapora szívverést, kapkodó
lihegést, vesekárosodást, véres vizeletet és
letargiát válthat ki. Így a hagymás, fokhagymás, magyaros fogásokból inkább ne
adjunk a kutyánknak.
Tejtermékek
A kutyák laktózérzékenyek, a gyomruk
nem tudja hasznosítani a tejben lévõ
összetevõket. Így esetükben egy gombóc
fagyi vagy egy kevés tej is hasmenést
okozhat. A savanyított tejtermékekkel, a
penészes és a zsíros sajtokkal, az ízesített
és diétás joghurtokkal is vigyázzunk!

Ellenõrizd palántáidat rendszeresen, és
várj a fagymentes, igazi tavaszra, hogy a
palánták nagyobb edénybe, végleges
helyükre kerülhessenek.
kertlap.hu

nagyon gyorsan megszáradnak, úgyhogy
nem lesz tõlük különösebben párás a lakás.
Arra viszont érdemes figyelni, hogy a
kint, fagypont körüli hõmérsékleten szárított ruhák sérülékenyebbek lehetnek, ezért
óvatosan kell bánni velük. Próbáld finoman
leszedni õket a szárogatóról, és lehetõleg
ne hajtogasd össze õket, csak miután bent
teljes mértékben megszáradtak.
Természetesen mindez csak akkor lehet
hasznos és praktikus, ha a környéken
viszonylag tiszta a levegõ, nem füstös és
nem szmogos, szennyezett, ilyenkor ugyanis a ruhák nemcsak nem lesznek friss
illatúak, de be is szürkülhetnek.
femina.hu
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O L D A L
NEM TUDSZ ELLENÁLLNI A KUTYÁDNAK,
AMIKOR KÖNYÖRGÕ SZEMMEL NÉZ RÁD, MIKÖZBEN TE ÉPPEN VALAMI FINOMSÁGOT NASSOLSZ?
V AN EGY ROSSZ HÍRÜNK AZOKNAK , AKIK
HAJLAMOSAK ELGYENGÜLNI, BIZONYOS ÉTELEK
A KEDVENCED ÉLETÉBE IS KERÜLHETNEK .
ÖSSZEGYÛJTÖTTÜK AZT A 15 DOLGOT, AMIT SOHA
NE ADJ NEKI, AKÁRMENNYIRE IS KUNYERÁL.

Jó télen a szabadban szárítani a frissen mosott ruhákat?
A szabadban való ruhaszárítás télen
korántsem ördögtõl való, szívesen tették
dédanyáink és nagyanyáink is, tudták
ugyanis, hogy a ruhák így mindennél
frissebbek lesznek, mint ahogy azt is, hogy
a hidegnek fertõtlenítõ hatása is van.
Ahogy nyáron a napsütés biztosítja,
hogy a kiteregetett ruhákon található
kórokozók száma csökkenjen, télen a 0 0C
alatti hõmérséklet segít, hogy minél
nagyobb mennyiségû baktérium elpusztuljon. Sõt, a mínusz a poratkáknak sem
kedvez, így különösen érdemes a fagyban
teregetned, ha allergiától szenvedsz.
Fagypont alatt persze megfagy a víz is,
ami miatt sokan joggal félnek attól, hogy a
ruhák csupán megfagynak odakint, de nem
száradnak, majd, ha beviszik a lakásba õket,
nedvesek, csatakosak maradnak. Ez azonban szerencsére nincs így, a hideg idõben
is párolog a víz a ruhákból, sõt, a kinti
levegõ alacsonyabb páratartalma miatt
általában gyorsabban. Miután visszaviszed a lakásba a ruhákat, kissé még
nedvesek maradnak, ilyenkor azonban már
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Nyers hús
A nyers húsok általában veszélyesek a
kutyák számára, ugyanis paraziták telepszenek meg ezeken, amelyek a gyomor és
bélrendszer megbetegedését okozhatják.
Nyers hús fogyasztása után, ha magas láz,
véres hasmenés jelentkezik a kutyánál,
azonnal forduljunk állatorovoshoz.

Csirkecsont
A csirke húsával (megfõzve vagy
megsütve) semmi gond sincs, de a csontja
veszélyes lehet, mert evésnél szilánkosra
törhet, és lenyelve kilyukaszthatja a kutya
gyomrát.
Sós rágcsálnivalók
A sós nasik rendszeres fogyasztása
elhízáshoz, fokozott szomjúsághoz, hõemelkedéshez, hányáshoz és hasmenéshez
is vezethet. Bár minden kutya csorgó
nyállal figyeli, ha gazdája ilyesmit eszik,
lehetõleg ne engedjünk neki.
Nyers tészta
A kelésben lévõ tésztát semmiképpen
ne tegyük olyan helyre, ahol a kutya eléri.
A test melegének hatására az élesztõ
gázokkal telíti meg a gyomrot, ami fájdalmas
feszüléshez és görcsökhöz vezet.
Nyers tojás
Vigyázzunk, hogy a kutya ne férjen
nyers tojás közelébe, az ugyanis potenciális
szalmonella vagy E. coli fertõzésforrás.

Avokádó
Az avokádó perszint tartalmaz, amely
egy gombatoxin. Ez az emberre nem veszélyes, a kutyákra azonban igen: náluk
hasmenést és hányást okozhat, de súlyosabb esetben a szívet is károsíthatja.
Szõlõ
A legtöbb kutya szereti a szõlõt, ezért a
gazdiknak vigyázniuk kell, nehogy leeszegesség a tõkékrõl. A szõlõ ugyanis
veseelégtelenséget okoz a kutyáknál, már
pár szemtõl kórházba kerülhetnek. A toxikus
adag körülbelül 10-30 g szõlõ vagy mazsola
testsúlykilogrammonként.
Csöves kukorica
Ha a kutya csövestõl rágja el a kukoricát, a csövét nem tudja megemészteni. Az
elakad a vékonybelében, és már csak
sebészi úton lehet eltávolítani.
Alkohol
A kutyáknál minimális mennyiségû
alkohol is hányást, hasmenést, koordinációs problémákat, idegrendszeri problémákat, nehézlégzést, kómát okozhat,
szélsõséges esetben pedig akár az eb
életébe is kerülhet az elõvigyázatlanság.
Embernek készült gyógyszerek
Soha ne adjunk emberi gyógyszert
vagy táplálékkiegészítõt kedvencünknek!
Gyógyszert csakis az állatorvos tanácsára
és az adagolási útmutatást betartva adjunk
nekik!
mindmegette.hu

Csirkemell párizsiasian
Hozzávalók:
 70 dkg csirkemellfilé
 só
 õrölt bors
 kb 15 dkg liszt
 3 tojás
 1/2 dl tej
A sütéshez:
 7 dl étolaj
Elkészítése: A csirkemellet felszeleteljük,
kikloffoljuk és sózzuk, borsozzuk. A tojásokat enyhén felverjük, majd elkeverjük a
tejjel. A hússzeleteket elõször lisztbe forgatjuk, majd a tojásos-tejes masszába és végül
újra lisztbe.

Forró olajban lassú tûznél, fedõ alatt
kisütötjük a húsokat.
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Elindult a Robotika szakkör

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2012-ben
alakult abból a célból, hogy összefogja és segítse a Kárpátalján élõ

többgyermekes magyar családokat, népszerûsítve a fiatalok körében a nagycsaládot, mint értéket.
Az egyesületnek mára 580 tagcsaládja van több mint 2000 gyermekkel Kárpátalja minden járásából, összesen 77 településrõl.
Céljaik megvalósítása érdekében
különbözõ programokat szerveznek a régióban élõ magyar nagycsaládoknak: felnõtteknek és
gyermekeknek egyaránt. Ez év
elején több szakkört is indítottak.
Az egyik ilyen a Robotika szakkör. Ezen a tagcsaládok gyermekeit megismertetik az innovatív
technológiákkal, és felkészítik
azok felhasználási lehetõségeire
(alternatívát nyújtva szabadide-

jük hasznos, fejlesztõ hatású eltöltésére). A foglalkozások során a
gyerekeknek lehetõségük lesz
Lego Mindstorms robotok használatára, és elsajátíthatják az
azok programozására vonatkozó ismereteket. Az
elsõ ilyen foglalkozásra vasárnap került
sor az egyesület beregszászi székházában. A következõkben
kéthetente tartanak foglalkozásokat Kurmai István vezetésével.

A Kezünkben a Jövõ Alapítvány
Kárpátaljai Gyermekmentõ
Szolgálatának beszámolója
a 2017-es évrõl

A Kezünkben a Jövõ Alapítvány Gyermekmentõ Szolgálata 2017ben is igyekezett folytatni jótékony munkáját a rászoruló, beteg gyermekek megsegítése, a hátrányos helyzetû gyermekek szellemi készségfejlesztése érdekében.
2017-ben a kihelyezett adománygyûjtõ
dobozokból összesen: 20 694,9 hrivnyát gyûjtöttünk be. Jótékonysági festményvásárunkon 12 képet sikerült eladnunk. Azokért
összesen 12 000 hrivnyát kaptunk. Az Ungvári Szent Gellért Kollégium 5323 hrivnyával
támogatta munkánkat, a Szent Márton
Karitász 7000 hrivnyával segített. A Szent
Anna Karitász 800 hrivnyát adományozott.
Tehát összesen 44 447,9 hrivnya volt a
bevételünk. Ebbõl támogattuk a rászoruló beteg gyermekeket.
Nyilvántartásunkba kerültek:
 Popovics Dániel, a már korábban nyilvántartásba került Denisz
kisöccse. Õk egy beregszászi testvérpár, mindketten epilepsziában
szenvednek. Folyamatos gyógyszeres kezelés alatt állnak. Alapítványunk összesen 9 193,26 hrivnyával támogatta õket;
 Volosin Anasztázia beregszászi kislány. Rosszindulatú daganatot állapítottak meg nála, nagyon sok helyen gyûjtöttek a számára, alapítványunk 3000 hrivnyával segítette;
 Hurcul Veronika, aki hasi daganattal küzdött. 5000 hrivnyával
járultunk hozzá a mûtétjéhez, de sajnos a kislánynál már elõrehaladott volt a betegség és elhunyt;
 Péter Emma kilenc hónapos kislány, akin szívmûtétet hajtottak
végre Kijevben, amellyel sikerült túljutnia az életveszélyen. A gyermekmentõ szolgálat 3000 hrivnyával, a Szent Márton Karitász pedig
5000 hrivnyával támogatta õket alapítványunkon keresztül. Ezúton
is köszönjük a karitász segítségét!
Továbbá segítettünk:
 Cservinszka Ramóna gyógyszereit kiváltani 450 hrivnya értékben;
 Rádik Barbara mûtétjére 5000 hrivnyát ajánlottunk fel;
 Szücs Viktória kezelését 3000 hrivnyával támogattuk;
(Folytatás a 7. oldalon.)
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 Tagcsaládjaink szûkös
anyagi helyzetük miatt sajnos nem
engedhetik meg maguknak azt,
hogy gyermekeik számára biztosítsák az ehhez hasonló modern technológiák megismerését, ezért egyesületünk felvállalta ezt a tevékenységet, mivel fontosnak tartjuk ezeknek az ismereteknek az átadását, és
a fiatal tehetségek felkutatásának
elõsegítését. Kárpátalján elsõként
foglalkozunk ilyen újszerû szabadidõs programmal  mondta Kurmai
István.
Hozzátette, a Lego Mindstorms
egy programozható robotikai építõkészlet, amely lehetõvé teszi,
hogy a gyerek megépítse, programozza és irányítsa saját Lego robotjait.
H. Cs.

A beregi hármasikrek

Hat év telt el azóta, hogy Nagyberegen valami egészen egyedülálló
dolog történt: a Tóth családban hármasikrek születtek, három kislány. A
lányokat bátyjuk már nagyon várta, és most is nagyon szeretik egymást
a testvérek. Teodóra született legelõször, aztán Petra és Regina érkeztek
meg, az elsõ perctõl meg lehetett õket különböztetni. Anyukájuk, Éva
elmondta, most már úgy súlyra, mint magasságra egyformák, az arcuk
viszont különbözõ, így mindenki tudja, ki kicsoda.

 Hihetetlenül hamar elteltek ezek az évek, nem voltak nehezek, sok
segítségem is volt, a lányok pedig nagyon jó gyerekek mind a mai napig.
Jól kijönnek egymással, sokat játszanak, csak akkor keletkezik hangzavar,
ha a bátyjuk is ott van. Patrik már tizenegy éves, õ a nagytestvér, sokat
segít, és igyekszik mindhármójukkal egyszerre játszani. Teodóra, Petra és
Regina szeptembertõl már iskolások, jól megy nekik a tanulás, elégedettek vagyunk velük.
A lányok egy kicsit szégyellõsek, idõ kell nekik ahhoz, hogy felszabadultabbak legyenek. Megtudtuk, hogy Teodóra a számolásban jó, Petrának az olvasás megy jobban, míg Regina nagyon szépen ír. De az közös
bennük, hogy nagyon szeretik a kézimunkát, a gyöngyfûzést, a gyurmázást és a rajzolást. Táncolni is imádnak, Regina nagyon hajlékony, éppen
ezért gimnasztikára akarják beíratni, de akkor már a testvéreit is, mert õk is
nagyon szeretnek tornázni.
-csillag-

NYUGDÍJAS-TALÁLKOZÓ JÁNOSIBAN
A jánosi Szivárvány nyugdíjasklub 2002-ben alakult azzal a céllal, hogy közösségi alkalmakat, szórakozási lehetõséget biztosítson a településen élõ idõsek
számára. Az egyesület létrejöttében és mûködésében
jelentõs szerepet játszott Babják Ibolya, aki a kezdetek-

tõl 2014-ig vezette azt. Számos kulturális rendezvény,
találkozó megrendezése fûzõdik a nevéhez. A nyugdíjasklub tagsága a múlt szombaton tartott nyugdíjastalálkozó alkalmával emléktábla avatásával nyilvánította ki köszönetét Babják Ibolyának, aki mind a mai napig
szívén viseli a klub sorsát.
Két év pihenõ után újraéledt a klub, a vezetõi teendõket Pocsai Miklós vállalta magára. Idei elsõ rendezvényükre meghívták a csapi, bátyúi, zápszonyi,
rafajnaújfalui, nagybégányi, dédai, kígyósi, beregszászi testvérklubok képviselõit is. Pocsai Mikós köszöntötte a vendégeket, köztük Torzsa Istvánt, a beregszászi magyar külképviselet konzulját, Petruska Istvánt, a
járási állami közigazgatási hivatal vezetõjét, Babják Zoltánt, Beregszász, illetve Barta Istvánt, Jánosi polgármesterét, Izsák Évát, a rendezvénynek otthont adó Jánosi Középiskola igazgatóját, Bokor Bélát, a Kárpátaljai
Magyar Nyugdíjasszervezetek Szövetségének elnökét,
Sin Bélát a KMKSZ járási szervezetének képviseletében, Nagy Szabolcs református lelkészt és Egressy Miklós görögkatolikus parókust. Ezután a találkozó résztvevõi közösen elénekelték a nyugdíjashimnuszt.
Köszöntõjében Torzsa István hangsúlyozta, hogy
az élet sem fiatalon, sem idõsen nem könnyû. Idõs korban azonban sokkal fontosabb a megértés,
a türelem, hiszen már olyan élettapasztalattal rendelkeznek, amit egy fiatal nem mondhat el magáról. A nagyszülõk feladata, hogy
megértessék a gyerekekkel, van élet számítógép nélkül is, hogy megtanítsák Benedek
Elek meséit és más gyöngyszemeket a magyar irodalomból annak érdekében, hogy a
felnövekvõ magyar fiatalok szívükben is
magyarok maradjanak.
Babják Zoltán biztosította a jelenlévõket, hogy igyekszik minden tõle telhetõt
megtenni a nyugdíjasklubok mûködéséért.
Véleménye szerint a mai bonyolult világban

a civil szervezeteknek kiemelten fontos szerepük van a
közösségek életében, így a nyugdíjasklubokra is nagy
szükség van. A polgármester ünnepélyesen felkérte a
nyugdíjasok kórusát, hogy lépjenek fel a május 25-én
megrendezésre kerülõ beregszászi városnapok nyitóceremóniáján.
Petruska István köszönetet mondott
a jánosi nyugdíjasklub egykori elnökének,
Babják Ibolyának, aki a kezdetektõl nagyon
sok erõt és munkát fektetett a klub mûködésébe. Az adminisztráció vezetõje is támogatásáról biztosította a nyugdíjasokat.
Barta István reményét fejezte ki, hogy
a polgármesteri hivatal és a nyugdíjasklub
közötti jó kapcsolat továbbra is megmarad, és számos rendezvényt szervezhetnek
közösen.

Az egyházak képviselõi Isten áldását kérték az összejövetel résztvevõire.
Ezt követõen Pocsai Miklós elismerõ okleveleket
adott át a nyugdíjasklubok jelenlévõ vezetõinek, majd
Babják Ibolya felidézte a Szivárvány nyugdíjasklub megalakulásának, mûködésének fontosabb mozzanatait, emlékezetesebb pillanatait. Varga Erzsébet jánosi nyugdíjas saját versével örvendeztette meg az egybegyûlteket,
azok pedig az Éljen soká kezdetû énekkel köszöntötték a régi és az új elnököt.
A találkozó terített asztalnál kötetlen beszélgetésekkel,
nótázással, tánccal folytatódott. Az idõseket a jól ismert
beregszászi humorista, muzsikus, Pitkin szórakoztatta.
Sz. J.
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Bátyúban is megemlékeztek a magyar kultúra napjáról

Már hosszú évek óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. Ez a nap a Himnusz születésnapja. Ilyenkor kulturális rendezvényeket tartanak szerte a Beregvidéken.
Nincs ez másként Bátyúban sem. Hat évvel
ezelõtt ezen a napon alakult meg a Bagu Balázs
Irodalmi Társaság a néhai magyartanár, helytörténész, néprajzkutató tiszteletére, aki nagyon
sokat tett közösségünk kulturális életének fejlõdéséért, hagyományaink ápolásáért. Mi az
általa megkezdett úton szeretnénk továbbmenni. Rendezvényeink közelebb hozzák az embereket egymáshoz ebben a rohanó világban. Jó alkalmak ezek arra is, hogy példát mutassunk az
ifjúságnak, és megtanítsuk õket arra, hogyan õrizhetjük meg kulturális értékeinket. Társaságunk
tagjai különösen szeretik a verseket, szívesen
szavalnak is bármilyen ünnepi alkalomkor. Vannak, akiknek jó hangjuk van, õk a helyi énekkarban énekelnek.
A községi könyvtár külsõ falán található a Bagu Balázs-emléktábla. Ez elõtt emlékezünk szeretett Balázs
bácsinkra, vagy méltatjuk az éppen aktuális jeles eseményeket. Most is itt emlékeztünk meg a kultúra napjáról és
társaságunk megalakulásának évfordulójáról. Felelevenítettük a régi ünnepeket, amiket a könyvtárban tartottunk.
Továbbra is igyekszünk részt venni minden kulturális rendezvényen, s ha kell, besegítünk a szervezésbe.
Örömmel tudatom továbbá, hogy Bátyú nagyközségben nemcsak a kulturális élet fejlõdik, hanem a település is folyamatosan épül, szépül. Az elmúlt két évben szinte valamennyi utcát leaszfaltozták, több intézményt
(orvosi rendelõ, mentõállomás) felújítottak. Játszótereket alakítottak ki, modern felszereléssel. Kicserélték a
nyílászárókat az iskolákban, az óvodában. Új buszmegállónk lett, eltûnt a sok felesleges bokor, szemét az
útszélekrõl. Sok pozitív változáson ment keresztül a település, ami nagyban Dmitrij Taranenko polgármester
érdeme. Õ az, aki fáradságot nem kímélve szívén viseli a nagyközség sorsát, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a bátyúi embereknek jó legyen. Mi ezúton szeretnénk megköszönni neki a település nevében mindazt, amit értünk tett és tesz. A kultúra napja alkalmából oklevelekkel ismerik el az ilyen tettre kész emberek
tevékenységét. Mi ehelyett sokaknak elmondjuk, hogy vannak még becsületes, tisztességes emberek, akik
odaadóan végzik a munkájukat és a köz javát szolgálják, nem várva érte sem oklevelet, sem plusz pénzt.
Tisztelettel: Tuba Gizella, a Bagu Balázs Irodalmi Társaság vezetõje.

A magyar kultúra napjának méltatása Tiszacsomán

Január 21-én a magyar kultúra napja alkalmából a KMKSZ Tiszacsomai Alapszervezete ünnepséget rendezett a helyi középiskolában.
Az esemény a Himnusz eléneklésével vette kezdetét.
Ünnepi köszöntõt mondott Rácz János, a
KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke, Kulcsár Ferenc, Magyarország beregszászi külképviseletének konzulja, Jakab Lajos, a Beregszászi Járási Tanács képviselõje, valamint
Báder Ottó, a KMKSZ ISZ helyi alapszervezetének elnöke.
A jelenlévõk megtekinthették Fejes István
és Kovács Ágota: A magyarok világhimnusza c. kisfilmjét. Ezt követõen a kultúrház Piros
pántlika gyermektánccsoportja (Reskó Papp
Angéla vezetésével, Botos Georgina koreográfiájával) dunántúli ugrós néptáncot mutatott
be. A könyvtár olvasócsoportja és a középiskola diákjai tematikus összeállítást adtak elõ
nemzetünk nagyjairól, íróinkról, költõinkrõl,
mûvészeinkrõl, s mindarról a szellemi és tárgyi
örökségrõl, amelyet az évezredek során elõdeink ránk hagyományoztak. Szavalatokat, valamint idézeteket hallhattunk nagy gondolkodók mûveibõl. A mûsorban közremûködtek: Péter Kitti, Galajda Evelin, Bakancsos Fanni, Erdõ Nikolett, Erdõ Dávid, Kovács Cintia,
Balega Dávid, Jancsik Szilveszter, Jancsik Félix.
Péter Kitti elénekelte A magyarok madara c. dalt, majd a Piros pántlika tánccsoport magyarbõdi táncot
adott elõ. A rendezvényt a Szózat eléneklése zárta.
A nap folyamán az érdeklõdõk megtekinthették a Hit a harcban, remény a bajban  a magyar kultúra
napján c. tematikus kiállítást.
Mészáros Erzsébet

Filmbemutatóval emlékeztek meg
a magyar kultúra napjáról Badalóban

Az idén rendhagyó módon, filmbemutatóval méltatták a magyar kultúra napját Badalóban. A KMKSZ helyi
alapszervezete és a Badalói Református Egyházközség közös szervezésében sorra került eseményen a Tiszaparti település kultúrházát megtöltõ nézõközönség megtekinthette a Linner doktor, egy nem mindennapi orvos
története címû dokumentumfilmet.
Az alig valamivel több, mint egyórás alkotás nem mindennapi érzelmeket váltott ki a filmvetítésre kíváncsi
érdeklõdõkbõl, akik között olyanok is voltak  fõleg az idõsebb
korosztály tagjai , akik egykoron betegként vagy hozzátartozóként személyesen is találkozhattak az elmúlt században szülõvárosában, Beregszászon több
mint 50 évig praktizáló Linner
doktorral.
Az eseményre eljöttek a dokumentumfilm készítõi, Bunda Rita
rendezõ és Bunda Szabolcs operatõr, akik egyfajta szakmai beszámolót is tartottak az alkotás során
átélt élményeikrõl. A filmhõs életútjával kapcsolatos kutatás eredményeirõl Jakab Eleonára, a beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) elnöke  aki az elmúlt év decemberében a Linner doktor
születésének 130. évfordulója emlékére rendezett konferencia fõ szervezõje volt  tartott rövid áttekintést.
A helyiek nevében Jakab Lajos családorvos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke, valamint Sápi
Zsolt helyi református lelkipásztor mondott köszönetet azért a lehetõségért, hogy Beregszász után elsõként
Badalóban mutatták be ezt a nagyszerû alkotást, amely olyan emberi értékeket közvetít a ma embere számára,
amelyek méltán magyar kultúránk meghatározó részei.
A vendégek egy CD-t és a Linner-doktor életútját bemutató könyvet ajándékoztak a helyi egyházközségnek.
Az áldásokban gazdag programot a himnusz és a szózat közös eléneklése foglalta keretbe.
(jéel)
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* A HAJRÁJÁHOZ KÖZELEDIK AZ AUSTRALIAN OPEN teniszbajnokság Melbourneben, ahol nagyszerûen teljesítenek a magyar indulók.
A Grand Slam verseny fõtábláján elõször induló Fucsovics Márton
két fordulót is sikeresen vett a fõtáblán, és bejutott a legjobb 32 közé.
A legjobb 16 közé jutásért a címvédõ svájci Roger Federer volt
Fucsovics ellenfele, aki nagy csatában 6-4, 7-6, 6-2-re megnyerte a találkozót.
A másik reménységünk, Babos Tímea egyesben sikerrel vette az elsõ
akadályt, de a legjobb 32 közé jutás már nem jött össze a számára.
Párosban azonban nagyot alkotott Tímea, és a francia Kristina
Mladenoviccal az oldalán egészen a fináléig menetelt, ahol vagy egy
orosz, vagy egy román páros lesz az ellenfelük.
Babos még vegyes párosban is remekel, az indiai Rohan Bopannal az
oldalán a fináléba kerülésért küzdhet.
* LETETTE AZ ESKÜT A FEBRUÁR 9-én kezdõdõ pjongcsangi téli
olimpiára, illetve a március 9-tõl ugyanott zajló téli paralimpiára utazó
magyar csapat.
Az eskü szövegét Engi Klára volt mûkorcsolyázó mondta el az ünnepélyen, amelyen részt vett Áder János köztársasági elnök is.
A magyar olimpiai csapatot ugyanúgy 16 fõ alkotja majd, mint négy
éve Szocsiban.
Azt még nem tudni pontosan, hogy hány fõ alkotja majd az olimpiára
utazó ukrán küldöttséget, de biztos, hogy két kárpátaljai versenyzõ is tagja lesz az ukrán keretnek. Ivan Kovbasznyuk alpesi
sízõ részvétele már hetekkel ezelõtt biztos volt, és a napokban
az is véglegessé vált, hogy
Csundak Dancsa Annamária is
ott lehet immáron harmadik olimpiáján. Ungvári hódeszkásunk
végül a 24. helyen fejezte be a
kvalifikációs sorozatot, így bõven befért az ötkarikás részvételre jogosult 32-es keretbe.
A kiváló ungvári sportolónõ
versenye az olimpiai program utolsó hetében lesz.
* HORVÁTORSZÁGBANAVÉGÉHEZ KÖZELEDIK a 13. férfi kézilabda-világbajnokság, amelyen a magyar válogatott három vereséggel zárta a
csoportküzdelmeket, és végül a 14. helyen fejezte be szereplését. A magyar
csapat soha nem távozott még kontinensbajnokságról nyeretlenül
A középdöntõben az utolsó játéknap elõtt matematikailag még nyolc
válogatott is reménykedhet a legjobb négy közé kerülésben.
A csoportok élén álló Dánia, illetve Franciaország gyakorlatilag már
biztos elõdöntõsnek számítanak, de még nem biztosították részvételüket
a négyes döntõben. A másik két hely elérésében a címvédõ Németország,
a rendezõ Horvátország, valamint Spanyolország, Svédország, Szlovénia és Norvégia is reménykedhet.
* RENDHAGYÓ MÓDON az idén férfi csapatok részvételével zajlott
a Hecko Nyina olimpiai bajnoknõnk tiszteletére rendezett kézilabda-torna, amelynek az ungvári Junyiszty sportcsarnok adott otthont, és négy
együttes volt a résztvevõje.
Az elsõ játéknapon a szlovák élvonalbeli Tatran Presov máris bejelentkezett a tornagyõzelemért, hiszen magabiztos játékkal 38:24-re verte
az ukrán másodosztályban vitézkedõ Ungvári HK Kárpátit. A másik
meccsen az egyformán másodosztályú HK Odessza és CSZKA Kijev
párharcából a tengerpartiak kerültek ki gyõztesen 32:21 arányban.
A folytatásban az eperjesiek az Odesszát is legyõzték 31:26-ra, a házigazda Kárpáti pedig a fõvárosiak ellen 24:22-re, a HK Odessza ellen 23:18ra diadalmaskodott.
A tornagyõzelmet végül a Tatran Presov szerezte meg az ungváriak elõtt.
* A SVÁJCI LAUSANNE-ban megtartották a labdarúgó Nemzetek
Ligája csoportjainak sorsolását.
A magyar válogatott a C-divízió 2. számú csoportjába került Finnországgal, Görögországgal és Észtországgal. A csoportgyõztes bejuthat a
B-divízióba, míg az utolsó helyezett a D-ligában kezdi meg a következõ
kiírást.
Az ukrán válogatott a D-divízió 1. csoportjában Csehországgal és
Szlovákiával került egy hármasba.
Jakab Lajos

A Kezünkben a Jövõ Alapítvány
Kárpátaljai Gyermekmentõ Szolgálatának
beszámolója a 2017-es évrõl
(Folytatás a 6. oldalról.)
 Kulikovszka Ágnes közelgõ mûtétjét szintén 3000 hrivnyával pótoltuk meg;
 Varga Ottó mûtétjéhez pedig 5000 hrivnyával járultunk hozzá;
 a gyermekmentõ szolgálat a Beregszászi 5. Sz. Bentlakásos Óvoda
új bejárati ajtajának a beszereléséhez 4800 hrivnyát adakozott.
2017. április 10-én a római katolikus plébánián tavaszi kézmûves napot tartottunk 30 bentlakásos iskolában tanuló diák részvételével.
Május 17-én a bentlakásos óvodából 15 gyermeket színházba vittünk,
ahol megnézhették Az ördög három aranyhajszála c. mesét.
2017. december 18-án szintén kézmûves napot tartottunk a bentlakásos diákok részére.
A gyermekmentõ szolgálat a gyerekek nevében szeretné megköszönni a segítséget és a támogatást:
 a Szent Gellért Kollégiumnak;
 a Szent Márton Karitásznak;
 a Szent Anna Karitásznak;
 azoknak a mûvészeknek, akik felajánlották festményeiket;
 a névtelen festményvásárlóknak;
 és minden adakozónak, akik a kihelyezett dobozokba adakoztak!
Kopinec Emese,
a Kárpátaljai Gyermekmentõ Szolgálat programkoordinátora

Köszönetnyilvánítás

A Nagybégányi Községi Könyvtár nevében
köszönetemet fejezem
ki a Bethlen
Gábor Alapkezelõ Zrt.nek és a
KMKSZ Jótékonysági Alapítványnak a támogatásért,
amely nagyban elõsegítette az általam vezetett intézmény
mûszaki fejlesztését. A sikeres pályázat eredményeként a
könyvtár modern számítástechnikai eszközökkel gazdagodott, amelyek megkönnyítik olvasóink számára a tanulást, a
tájékozódást, az ügyintézést.
Tisztelettel: Jászter Natália könyvtárvezetõ
A Haranglábi Községi
Könyvtár köszönetét fejezi ki a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-nek és a
KMKSZ Jótékonysági
Alapítványnak a támogatásért, amely nagyban elõsegítette a könyvtár megújulását. A sikeres pályázat eredményeként új
könyvtári polcokat vásároltunk. A fejlesztés révén
a könyvtár szebb, modernebb lett, végre sikerült az
árvíz idején leginkább
megrongálódott polcokat
újakra cserélni, így a könyvállomány jobban hozzáférhetõvé
válik olvasóink számára.
Tisztelettel és köszönettel: Tari Erika könyvtárvezetõ

Hála és köszönet a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-nek a támogatásért, ami által öt nyílászárót tudtunk vásárolni könyvtárunk számára. Köszönjük a bizalmat!
Mihalko Mária,
a Gáti Községi Könyvtár vezetõje
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-nek. Az általa nyújtott támogatás révén
fontos fejlesztést valósíthattunk meg a magyar kultúra és
hagyományok ápolása tekintetében: ruhaanyagot vásároltunk magyar népviselet elkészítéséhez a kultúrház hagyományõrzõ csoportja számára.
Reskó-Papp Angéla, a csomai kultúrház vezetõje

Köszönetnyilvánítás

A Csomai Gazdaszövetség ezúton fejezi ki köszönetét a
Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-nek a szövetségnek nyújtott
támogatásért, amely által a szervezet technikai fejlesztése
valósult meg.

A Sasfészek Jótékonysági Alapítvány ezúton fejezi ki
köszönetét a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-nek, hogy hozzájárult az alapítvány mûködéséhez, ami által a szervezet
technikai fejlesztése valósult meg, illetve gyerekek számára
sporeszközöket tudott vásárolni. Támogatásukat hálásan
köszönjük.

Lelki Elsõsegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

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

A magyar kultúra napja alkalmából a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága  Anyanyelvi Konferencia oklevelével ismerték el
HEGEDÛS CSILLA,
lapunk munkatársának újságírói munkásságát.
Gratulálunk a kitüntetettnek, további sikereket kívánunk számára!

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.

Hivatalos csehországi
munkalehetõség

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 keretében 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!

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.
E-mail: robotapraha@gmail.com.

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.

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.

Eladó

Beregszászon eladó használt bútor: ülõgarnitúra (egy heverõ, két fotel, egy rekamié); konyhabútor; egy világos színû ebédlõ szekrénysor.
Érdeklõdjenek a 050 100 23 05-ös telefonszámon.
A járási állami közigazgatási hivatal közoktatási osztálya és a közoktatási dolgozók szakszervezetének járási bizottsága õszinte részvétüket fejezik ki Fejes Istvánnak, a Csomai Középiskola igazgatójának az õt ért súlyos veszteség, fivére elhunyta miatt.

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

Ukrajna egységének napja alkalmából az államelnök
11/2018 sz. rendelete értelmében
HALÁSZ LÁSZLÓ,
a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal Mûvelõdési és
Turisztikai Osztályának vezetõje
megkapta az Ukrajna érdemes mûvelõdési dolgozója címet.
Szerkesztõségünk is gratulál az
elismeréshez!

_________________
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 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.
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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.

